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البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
بناء متحسسات انتقائية جهدية لتقدير عقار السيميتدين هيدروكموريد في مستحضراته الصيدالنية
وبعض السوائل البايولوجية

مثنى سعيد عمي  ,عمي ابراهيم خميل

قسم الكيمياء  ،كمية العموم  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق

الممخص

يتضمن البحث تقدير عقار هيدروكموريد السيميتدين ) (Cimetidine Hydrochloride, CIباستخدام الطريقة الجهدية ببنااء ققطاا

انتقائياة لعقاار

 CIم اال الم ااادا ال عال ااة ح ااامل ال وسا ا ومولبدي () )Phospho Molybdic acid (PMAباس ااتخدام م ااادا ممدن ااة زي اات الب ااا ار ين ( OIL
عجيناة الكاار.ون

 )PARAFFIN ,PARواضاا ة ماواد نانوياة م(ا ( ) Multi wall carbon nanotube (MWCNT) , Nanosilicaلقطا
بينت النتائج إن المي النيرنستي ألقطاا

) ألقطاا

 CI-PMA- PARالمحضارا هاو ( 58.095 ، 54.49و 59.05

(Carbon Paste

)) CPE(MWCNTs) ، Electrodes (CPEو ) CPE (MWCNTs+ nanosilicaعما التاوالي وبماد  pHيتاراوح باين ( )7-2 .وكاان
م ا ا ا ااد التراكي ا ا ا ااز يتا ا ا ا اراوح ب ا ا ا ااين (  10-1-10-5م ا ا ا ااو ر  10-1-10-6 ،م ا ا ا ااو ر و  10-1-10-7م ا ا ا ااو ر ) ألقط ا ا ا ااا
)nanosilica

 CPE(MWCNTsعما ا ا التا ا اوالي وح ا ااد الك ا ا ا

+

لقط

) CPE(MWCNTsو
و ( 56 -21انيااة ألقطااا
 76 ، CPEيااوم لقط ا
ا قطااا

 4.661لقطا ا ا

ها ا او

 CPE(MWCNTs) ،CPEو
لقطا ا ا

 CPEو

) CPE(MWCNTs+ nanosilicaوزمن ا ستجابة يتاراوح باين( 73-25انياة ( 56-22 ،انياة

 CPE (MWCNTs+ nanosilica) ،CPE(MWCNTs) ، CPEعم ا التاوالي وعماار ا قطااا
) CPE(MWCNTsو  77يااوم لقط ا

بوجااود متااداخ ت حيااث كاناات قاايم

 65يااوم لقط ا

) CPE (MWCNTs+ nanosilicaوتضاامنت الد ارسااة قياااس قنتقائيااة ه ا
الم اانعة ااي تقاادير عقااار هيدروكموريااد

لجمياال ا يونااات هااي قق ا ماان  2قسااتخدمت ا قطااا

السايميتدين اي المستحضاار ال ايد ني ) (Cimedine Ampoule ,Cimedine tabletsبأعتمااد الطريقااة المبا ارا وطريقااة ا ضاا ات القياسااية
وطريقااة التسااحيا الجهااد ود ارسااة تجااانس المحتااو وك ا ل تاام تقاادير الاادواء ااي ا درار وب زمااا الاادم باسااترجاعية

تق ا عاان  515686ل ا درار و

 555156لب زما الدم

الكممات المفتاحية  :هيدروكموريد السيميتدين ; ققطا

المقدمة

يعا اارق القط ا ا

انتقائية ايونية ; قط

()4

ا نتقا ااائي ب ا ااورا عاما ااة عم ا ا إن ا ا ناق ا ا قو متحسا ااس

كيميااائي قااادر عم ا تحوي ا

عاليااة قيااون معااين ائ ا

وت ضا ا طريق ااة ا قط ااا

وال ايغة الجزيئيااة

ااي المحمااو ال ا

جه ااد كهر .ااائي يمك اان قياسا ا بجه اااز  VoltmeterقوpH meter

()1

الطي ي ااة ااي عممي ااات التحميا ا لكونه ااا سا اريعة و ات م ااد خط ااي واس اال

و حيا ال وبان ي الكحو

و تت ااأ(ر بم ااون النم ااو ج كم ااا انه ااا بس اايطة وغي اار مكم ااة وس ااهمة ا ع ااداد
والت غي

()6,7

يستخدم السيميتيدين لع ج قرحة المعادا

واألمعاااء و التااد ف الخم ااي لحماال المعاادا إل ا الماار ء (ماارل ارتج اااع

()2,2

ان ال يغة التركيبية لعقار هيدروكموريد السيميتدين

هاي

()5

ووزنا الجزيئااي 288.8

غرام/مو  ،وا سم العممي لمدواء هو
2-Cyano-1-methyl-3-[-2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4yl)methyl]sulfanyl]ethyl]guanidine hydrochloride.
ويكااون عم ا ااك مسااحوق بمااور اباايل  ،ائ ا بسااهولة ااي الماااء

ا نتقائي ااة ل يون ااات عما ا الك(ي اار م اان الط اارق

()4

عجينة الكار.ون; حامل ال وس ومولبدي ; النانو سيميكا

الماار ء) كمااا قنا يسااتخدم لمناال حرقااة المعاادا وعساار الهضاام الناااتج عاان

هي

()8

بعال األطعماة والم اروبات

وألهمياة ها ا العقاار مان الناحياة الطبياة

قا ااد تا اام تق ا اادير بالعديا ااد م ا اان الطا اارق التحميميا ااة المختم ا ااة م( ا ا الط ا اارق
()11-9

الطي ياة

87

وتقنياة كروماتوغ ار ياا الساائ عاالي ا داء HPLC

()11,11
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و تقنيااة كروماتوغ ار يااا السااائ عااالي ا داء ات الطااور العكااوس RP-
HPLC

()11,11

الكيمي ااائي

()17

المستحض اار ال اايد ني ( اام ا يا ا

بجهاااز الموجااات ال ااوق ال ااوتية  Ultrasonicلضاامان ا ابااة التامااة
ور حت بورق التر ايا ( ،ام ُخ َا ل ال ار اا اي قنيناة حجمياة ساعة 100
م ا وق َ
ُكم ا الحجاام إل ا الع مااة بالماااء المقطاار ال قيااوني كااان الناااتج

وكروماتوغ ار يا ا ا ااا الطبقا ا ا ااة الرقيقا ا ا ااة) (16وتقنيا ا ا ااة البريا ا ا ااف

وق ااد ت اام ااي ها ا الد ارس ااة ت اانيل ع اادا ققط ااا

قنتقائي ااة

لتقاادير عق ااار هيدروكموريااد الس اايميتدين ب ااكم النق ااي و ااي مستحضا ارات

محمو بتركيز  10مو ر وحضرت منا التراكياز  10و  10ماو ر

ال اايد نية و ااي الس اوائ البايولوجيااة تاام تحضااير نااوعين ماان ققطااا
عجين ااة الكر .ااون (قطا ا

عجين ااة الكر .ااون غي اار المعدل ااة وقطا ا

الكر.ون المعدلة الحاوية عم مواد نانوية مضا ة)

-2

بالتخ ي

عجين ااة

بالماء المقطر ال قيوني

ي قنبوبة اختبار ات سدادا  ،تم إضاا ة  856ما مان الب زماا الب ارية

قو الب ا ااو  ( ،ا اام إض ا ااا ة  656ما ا ا بتركي ا ااز  652م ا ااو ر م ا اان  ،CIورج

 1.1األجهزة المستخدمة

ا نبوبااة لماادا دقيقااة وحضاارت المحاليا ا خاار

Jenway 3310 pH Meter

عن طريف التخ ي

 -2جهااز قيااس الدالاة الحامضاية HANNA Instruments 211
pH Meter
Swiss source
 -3قط الكالومي

محمول حامض الفوسفومولبديك . PMA

ُحضا ا اار المعقا ا ااد ب ضا ا ااا ة  20م ا ا ا ما ا اان محما ا ااو الما ا ااادا الدوائيا ا ااة CI

بتركي ااز 10-1م ااو ر م اال  10ما ا م اان محم ااو  PMAوب ااالتركيز ن سا ا
 10-1مو ر مل التحري المساتمر تكاون ارسا

( CI-PMAم ُر ا الراس
وتر مدا يومين ي درجة حا اررا المختبار لحاين الج ااق ونتاائج تحميا
الا  C.H.Nلممزدوج ا يوني  CI-PMAمبينة ي الجدو ()2

10

موالري .

ُحضا اار محما ااو الما ااادا القياسا ااية  CIبتركيا ااز  10ما ااو ر ما اان ا ابا ااة
-1

 2.888غارام ااي قنينااة حجميااة سااعة  266م ا واك ا ام الحجاام بالماااء

%N

المقط اار ال قي ااوني إلا ا الع م ااة وحض اارت المحاليا ا القياس ااية األخ اار
( )10-2 –10-7مو ر عن طريف التخ ي

بناي ااتا (بيجاي) لم ا

وغس عدا مارات بالمااء المقطار ال قياوني

ركة SDI,BDH, Fluka

 -1محموووول الموووادة الدوائيوووة هيدروكموريووود السووويميتيدين CI

بالماء المقطر ال قيوني .

 1.1تحضير معقود الموادة الدوائيوة هيدروكموريود السويميتيدين  CIمو

ان جمياال الم اواد الكيمياويااة المسااتخدمة كاناات بدرجااة عاليااة ماان النقاااوا
-1

ات التراكيااز المختم ااة

 .1التحضيرات

 - 4مساخن حارار مال محار مغناطيساي JENWAY Hot Plate
with Stirrer-Germany
 -6جهااز تحميا العنا ار Perkin Elmer USA 2400 C.H.N
Series II
 1.1المحاليل المستخدمة
ومجهزا من قب

-3

-4

 -7محاليل السوائل البايولوجية (االدرار ,بالزما الدم)  ...1موالري

 .1الجزء العممي

 -2جهاز قياس الدالة الحامضية

بالم اااء المقط اار ال قي ااوني م اال ال اارج

5.85
5.93

بالماء المقطر ال قيوني .

 -1محمول حامض الفوسفومولبديك  10-1 PMAموالري.

جدول  :1تحميل العناصر لممزدوج االيوني CI-PMA
CI-PMA
Element
%C
%H
analysis
Found
8.41
3.13
Calculated
8.47
3.02
]

ُحضاار با ابااة  22.5700غارام ماان المااادا ااي قنينااة حجميااة سااعة 266
م وقكم الحجم بالماء المقطر ال قيوني إل الع مة

[

[ ]

Formula

 1.1بناء االقطاب االنتقائية االيونية

 -aتم مزج نس مختم ة من المواد التالية لتحضير عجينة الكار.ون
(Graphite powder, Ion pair(CI-PMA) , Paraffin Oil,
)MWCNTs, Nanosilica
 -bقطال جازء مان قنباو  Eppendorf Tubeساعة  2mlطولا 3.5

 -1حامض الهيدروكموريك بتركيز تقريبي  0.1موالري .

ت اام نقا ا  651ما ا م اان ح ااامل الهي اادروكموري المرك ااز ( 22عي ااار )
بوساااطة ما ااة مدرجااة إل ا قنينااة حجميااة سااعة  266م ا حاويااة عم ا

 cmوقطار الخاارجي  1cmم انوعة مان  poly propyleneوغمارت

 66م مااء مقطار قياوني وقكما الحجام بالمااء المقطار ال قياوني إلا

إحا ااد نهايتي ا ا ا ااي م ا ا ي

الع مة

ا  THF , Tetrahydrofuranومس ا ا

بوضاال عمااود وحاار بحركااة دائريااة عما قطعااة زجاجيااة تحتااو عم ا

 -1هيدروكسيد الصوديوم بتركيز تقريبي  0.1موالري .

قطرات من ن س الم ي

ُحضاار با ابااة  658غ ارام ماان المااادا ااي قنينااة حجميااة سااعة  266م ا

ألج تسويت

 -cتام تعبئاة العجينااة داخا ال ا  Eppendorf Tubeبعناياة وادخااا

وقكم الحجم بالماء المقطر ال قيوني إل الع مة

سام نحاااس قطاار  4mmوطولا  3 cmبعمااف  2cmوالنهايااة األخاار

 -5محمول مستحضر أقراص السيميدين  200ممغم CIMEDINE

تم ر.طها بجهاز رق الجهد

تاام سااحن ع ارا قق اراس ماان المستحضاار والتااي تحتااو عما  2غاام ماان

 .1النتائج والمناقشة

المادا األساسية هيدروكموريد السيميتيدين ،إنتاج ال ركة العاماة ل اناعة

 1.1تحضوووير اقطووواب العقوووار  :CIت اام تحض ااير تركيب ااات مختم ااة م اان

األدويااة والمس ااتمزمات الطبي ااة – سااامراء ااي ه اااون عقيااف وك ااان مع ااد

عجينااة الكر.ااون  ،كمااا هااو موضااا ااي الجاادو  2تاام تحضااير نااوعين

وزن الحبا ا ااة الواحا ا اادا  0.4115غ ا ا ارام ا تا ا اام قخ ا ا ا  0.5942غا ا اام ما ا اان

من اقطا

88

عجينة الكر.اون (قطا

عجيناة الكر.اون غيار المعاد وقطا
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عجين ااة الكر .ااون المع ااد ) يع ااد القطا ا

رق ا اام  6يمك ا اان قن ي ا اامد اس ا ااتخدام  nanosilicaا ااي تك ا ااوين عجين ا ااة

( CPEرق اام  )2ق ضا ا قطا ا

قيضا إل تحساين اساتجابة القطا
الكر.ون ً
رق اام  Nanosilica 1ه ااو مركا ا لا ا مس اااحة س ااطحية عالي ااة ولا ا

 CPEغير معد حيث اعط ميا نيرنساتي حاوالي 52.844

كماا اي الجادو CPE 2

ان استخدام  MWCNTي تركيبة عجينة الكر.اون اد إلا تحساين
تو يمية القط

وال زيادا قابمياة تحويا اش اارا الكيميائياة إلا اش اارا

الكهر.ائي ااة وم اان خا ا
range

working

خا ية تو ي القط
نرنسااتية ا ض ا

خا ا ااية كارها ااة لمما اااء تسا اااعد عم ا ا اسا ااتخ س األيونا ااات إل ا ا سا ااطا
 CPEكما قن يعزز الخواس الميكانيكية لمقط

زي ااادا التو ا ايمية ،يتحس اان م ااد الخطي ااة
 dynamicووق اات اس ااتجابة القطا ا
ن ا ستجابة المحتممة لمقط

تم اات د ارس ااة خ ااائس وموا ا ا ات ها ا ا قط ااا

إ ا زادت

لممادا الدوائية وحس

تتحسان إلا قايم

ا نتقائي ااة الم اانعة

الجدو ( )2ا تي:

يمكاان م حظااة ل ا بوضااوح ماان الجاادو CPE ، 2
جدول  :1تحسين مكونات عجينة الكاربون

Linear range

Slope

Nanosilica
(

MWCNTs
(

CI-PMA
(

Paraffin Oil
(

CPE
no.

Graphite
( powder

0.9973

48.637

0

0

10

20

70

1

0.9996

52.844

0

0

15

20

65

2

0.9966

49.904

0

0

20

20

60

3

0.9958

54.637

0

3

15

20

62

4

0.9954

57.334

0

5

15

20

60

5

0.9935

56.826

0

7

15

20

58

6

0.9979

57.261

1

5

15

20

59

7

0.9982

57.856

3

5

15

20

57

8

0.9982

57.494

5

5

15

20

55

9

شكل ( )1تأثير الدالة الحامضية في استجابة اقطاب CI-PMA-PAR

 -1.1دراسة تأثير الدالة الحامضية

 1.1دراسة تأثير درجة الحرارة

ما اان قج ا ا د ارسا ااة تا ااأ(ير األس الهيا اادروجيني عم ا ا ا سا ااتجابة الجهديا ااة

لمقط ا

 ،تاام قياااس الجهااد لتركيااز (اباات

قا اايس تغيا اار الجها ااد بتغييا اار درجا ااة ح ا ا اررا المحما ااو ما اان(  ) 16 –5م

ماان محمااو

o

-8

لمتركي ااز  2-26م ااو ر  CIورس اامت الع ق ااة ب ااين درج ااة الحا ا اررا م اال

عقاار الساايميتدين ولقايم مختم ااة ماان األس الهيادروجيني تتاراوح ماان (-2

ارق الجهاد المقااس ووجااد ان ق ضا ماد درجاة حا اررا مئوياة تعما بهااا

 )26تام تعادي ال ا  pHب ضاا ة  NaOHقو HClقظهارت النتاائج قن
جه ا ااد القطا ا ا

(اب ا اات ب ا ااين األس الهي ا اادروجيني ( ، )7-2 .حي ا ااث ل ا اام

ي حااأ ق تااداخ ماان ايونااات الهياادروجين قو ايونااات الهيدروكسااي
ه ا الماد

ا قط ااا

ااي

هيدروجيني اق مان  256هاو ر.ماا بساب

الا ا ا ا ا

CPE

) (MWCNTs+ nanosilicaكاناات بااين o 70-10م والنتااائج مبينااة
ااي ال ااك  2وتبااين ارت اااع ممحااوف ااي قاايم اارق الجهااد عنااد درج ااات

 7يمك ا اان ان يع ا ااز الا ا ا تك ا ااوين معق ا اادات ائب ا ااة وغي ا اار ائب ا ااة لعق ا ااار
السيميتدين مل قيونات الهيدروكسي

ال ا ا  CPEولقطا ا

) (MWCNTsكان ا ا اات با ا ا ااين o 70-10م ولقط ا ا ا ا

ان التقمباات اي قيماة الجهاد عناد قس هيادروجيني اك(ار مان
ي المحمو

ه ااي ب ااين o 50-10م لقطا ا

ال ا ا

CPE

اماا التقمباات عناد قس

برتناة المعقاد المتكاون والنتاائج

حا ا اررا قعما ا والا ا

يمك اان قن يع ااز إلا ا زي ااادا حرك ااة جزيئ ااات محم ااو

العقار داخ القط

وخارج وتم إهما درجة الحا اررا التاي هاي ققا مان

نجماااد المحمااو ا تحاادث ظاااهرا ا و الماااء عنااد درجااة

ْ 6م و ل ا
حا اررا ْ 8م يأخا سااطا المحمااو با نجماااد مانعااا القطا

له الدراسة مبينة ي ال ك ()2

ماان قداء عمما

ممااا يجع ا قياااس اارق الجهااد لممحمااو عنااد درجااة ح ا اررا قق ا ماان ْ 6م
غير ممكنة
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Mو

ه ا ا ا ا ا ا ااو
 Mألقط ا ا ا ا ااا

Mو

CPE(MWCNTs) ، CPE

و ) CPE (MWCNTs+ nanosilicaعم التوالي

شكل ( )1تأثير درجة الحرارة في استجابة اقطاب CI-PMA- PAR

 1.1دراسة تأثير زمن غمر االقطاب
تام د ارسااة تاأ(ير غماار األقطاا

مااو ر

ال( (ااة اي محمااو

ماان هيدروكموريااد الساايميتيدين  CIل ت ارات مختم ااة ماال متابعااة قاايم المي ا
لحااين اسااتقرار الق اراءات والح ااو عم ا اعم ا قيمااة لممي ا النيرنسااتي

شكل ( )1منحني المعايرة ألقطاب CI-PMA- PAR

حي ااث بمغ اات الق اايم الق ااو لمميا ا ( 57.334 ، 52.844و 57.856
) بعاد غمار مساتمر لمادا ( 2 ، 8و  2سااعة) ألقطاا

تماات د ارسااة الدقااة و والتوا ااف بعااد رساام منحنااي المعااايرا ألقطااا

CPE

CI-

 PMA- PARو ل ا عاان طريااف قياااس الجهااود لتراكي از مختم ااة ماان

 CPE(MWCNTs) ،و )CPE (MWCNTs+ nanosilica

العقار  CIتقل ضمن المد الخطي لمنحناي المعاايرا ل ا ( )7-6قاراءات

عم التوالي

متتاليا ااة وعنا ااد الظا ااروق الم(م ا ا التا ااي تا اام قختيارها ااا والنتا ااائج مبينا ااة ا ااي

 1.1منحني المعايرة:

الجدو ()2

بعااد تحديااد الظااروق ال ضاام ماان الدالااة الحامضااية ودرجااة الح ا اررا ت ام
رساام منحنااي المعااايرا ويتبااين ماان ال ااك  2ان المااد الخطااي لمتراكيااز

الجدول  :1دقة وتوافق النتائج ألقطاب CI-PMA- PAR
%RE
- 0.085
2.00
- 0.169
1.91
- 0.26

Found [CI] M

Taken [CI] M

%Recovery
99.91
102.00
99.83
101.91
99.74
100.6826 ± 1.1678
5
1.3637
0.6792
1.1599

%RE
-1.982
- 1.612
- 1.241
- 0.869
3.520
- 0.200

Found [CI] M

Taken [CI] M

%RE
- 2.693
- 2.503
- 2.313
- 2.122
- 1.940
- 1.800
- 2.000

Found [CI] M

Taken [CI] M

%Recovery
98.01
98.38
98.75
99.13
103.52
99.81
99.6063 ± 2.0187
6
4.0752
- 0.3973
2.0266
%Recovery
97.30
97.49
97.68
97.87
98.06
98.26
98.45
97.8788 ± 0.4121
7
0.1698
- 2.1958
0.421

Sample
CPE

%Mean ± SD
n
Variance
%RE
%RSD
Sample
)CPE(MWCNTs

%Mean ± SD
n
Variance
%RE
%RSD
Sample
)CPE (MWCNTs+ nanosilica

%Mean ± SD
n
Variance
%RE
%RSD
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ض ا عاان قاايم ا سااترجاعية والخطااأ النساابي الجياادا ااان الجاادو ()2
يوضااا قيمااة ل نح اراق القياسااي النساابي ألقطااا

ي حاأ انحاراق او نق ااان ااي الميا النيرنسااتي لماادا  65يااوم 76 ،يااوم

CI-PMA- PAR

و 77يا ا ا ا ااوم ألقطا ا ا ا ااا

، CPE

+

الت ا ا ا ااي ه ا ا ا ااي  %0.421 ،%2.0266 ،%1.1599ألقط ا ا ا ااا

)nanosilica

، CPE(MWCNTs) ،CPE

 (MWCNTsعما ا التا اوالي وبع اادها اظها اارت

) CPE(MWCNTsو ) CPE (MWCNTs+ nanosilicaعما

ا قطا

التوالي لمتراكيز المختاارا مان منحناي المعاايرا وها النتاائج تاد عما ان

إل تسر محتويات القط

ا قطا

اي انتهااء عمار القطا

انح ار اً ساالباً وقاد يعاود الساب

عموماا

(المادا ال عالة)

المحضارا يمكان قساتعمالها لتقادير العقاار بدقاة وتوا اف عااليين

لقد تم حسا

ألقطا

حد الك

 CI-PMA- PARالمحضارا و لا

بعد قياس جهد قدن تركيز يتحسس القطا
وك ا ااان ح ا ااد الك ا ا ا

ألقط ا ااا

ماأخو مان منحناي المعاايرا
 CI-PMA-المحضا ا ارا ه ا ااي

PAR

، 4.661
ألقط ااا

CPE

،

، CPE(MWCNTs) ،CPE

CPE (MWCNTs+

) nanosilicaعم التوالي
وتماات د ارس ااة م اادا قس ااتجابة ا قط ااا

ااي محم ااو

و لا ا بغم اار القطا ا

الشكل ( )4زمن أالستجابة ألقطاب  CI-PMA- PARالمحضرة

العقااار المطم ااو تحميما ا و.تراكي ااز ماان  10 -10م ااو ر وق اايس اارق
-1

-5

وقااد قظهاارت ا قط اا

الجهد لكا محماو وحادد زمان ا ساتجابة والنتاائج مبيناة اي ال اك ()4
ويتب ااين ان زم اان ا س ااتجابة ألقط ااا

PAR

با يونااات المتداخمااة المختااارا ماان خا

 CI-PMA-المحضا ارا

، CPE(MWCNTs) ، CPE

بطريق ااة المحاليا ا المن

CPE

كما تم تقدير عمر القط

من خا

اامة حي ااث ق اايس جه ااد محم ااو الم ااادا الدوائي ااة

م ااو ر ب اادون اض ااا ة ا ي ااون المت ااداخ

بتركي ااز

) nanosilicaعم التوالي
 7.1دراسة العمر الزمني لمقطب

قاايم معاما ا نتقائيااة التااي هااي

ققا ا م اان واح ااد والمبين ااة ااي الج اادو رق اام ( )4وق ااد ت اام قي اااس ا نتقائي ااة

تت اراوح بااين ( 73-25انيااة ( 56-22 ،انيااة و ( 56 -21انيااة ألقطااا
(MWCNTs+

انتقائيااة عاليااة قتجااا العقااار دون ان يتااأ(ر الجهااد

قاايس جهااد محمااو ا يااون المتااداخ بتركيااز
تكارار المعاايرا لكا قطا

( ( اام

مااو ر لوحااد

) ( ()21

محضار

مرتااان او ( ا ث م ارات اساابوعيا ماال متابعااة قاايم المي ا النيرنسااتي ا لاام
الجدول  :4قيم معامل االنتقائية

األيون المتداخل

قيم معامل االنتقائية

 1.-1موالري

CI-PMA- PAR
)CPE(MWCNTs) CPE (MWCNTs+ nanosilica
0.2044
0.1381
0.365
0.0987
0.1898
0.0998
0.0078
0.0067
0.0596
0.0433
0.0333
0.0299
0.3866
0.2979
0.3003
0.1921
0.3999
0.1877
0.0943
0.0512
0.3111
0.1491
0.0703
0.0555
0.1400
0.1009
0.0599
0.0400
0.0611
0.0499

 6..تطبيقات عمى عقار  CIفي المستحضرات الصيدالنية:

CPE
0.5520
0.4001
0.2591
0.0911
0.0777
0.0523
0.4933
0.4444
0.5090
0.1567
0.3900
0.0995
0.1761
0.0888
0.0700

Glucose
Fructose
Starch

ت ا اام تق ا اادير العق ا ااار ا ااي المستحض ا اار ال ا ا ايد ني أقوووووراص السووووويميدين
باسااتخدام ققطااا

ق -الطريقة المبا را :

الجدو رقم ()6
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الجدول  :1التطبيق بالطريقة المباشرة
*%RSD
0.2316
0.4102
0.1761
0.2971
0.2311
0.3339

%RE
1.632
- 0.536
- 0.068
0.310
0.296
0.490

Found [CI] M

%Recovery
101.63
99.46
99.93
100.31
100.29
100.49

Electrode
CPE

Taken [CI] M

)CPE(MWCNTs
CPE (MWCNTs+
)nanosilica

*معد ست قراءات
قن ق اايم ا سا ااتردادية الجيا اادا باسا ااتخدام ققطا ااا

PAR

لقطا

CI-PMA-

المحضووووووووورة وقا ا ا اايم ا نح ا ا ا اراق القياسا ا ا ااي النسا ا ا اابي ألقطا ا ا ااا

لقط ا

، CPE

) CPE (MWCNTs+ nanosilica) ، CPE(MWCNTsتمكاد
قن التقدير باستخدام ه االقطا
ب -طريقة اإلضافات القياسية
المستحضر ال ايد ني( )Cimedine Tabletألقطاا

حج ا اام محم ا ااو مستحض ا اار ( 10 = )Tablet Cimedineما ا ا =X ،

عما ا ا

تركيز المحماو القياساي لمماادا الدوائياة النقياة المضاا ة =

CI-PMA-

مو ر  = Vs ،حجم المحمو القياسي لمعقار

 PARالمحضوووورة موضا ااحة ااي ال ا ااك ( )5با عتم اااد عم ا ا معادلا ااة
الخا المساتقيم وعنادما  y = 0ا ن

)) ، CPE (MWCNTs+ nanosilicaوهااي تم( ا حجاام

مو ر  ،وباستخدام الع قة:
المحمو القياسي  Vsبتركيز
C V = -Vs X
إ إن  = Cتركياز محمااو المستحضار ال اايد ني (المطمااو )= V ،

هو ا دقة وتوا ف عاليين

إن منحني ا ااات المع ا ااايرا لطريق ا ااة ا ض ا ااا ات القياس ا ااية لم ا ا اCI

) CPE(MWCNTsو

لقطا  CPEو

الشكل ( )1منحنيات اإلضافات القياسية لتقدير عقار  CIفي ( )Cimedine Tabletباستخدام أقطاب  CI-PMA- PARالمحضرة

%RE
- 0.405
- 0.100
- 1.485

الجدول  :6نتائج التطبيق باستخدام طريقة اإلضافات القياسية
Electrode Taken [CI] M
Found [CI] M %Recovery
CPE
99.59
)CPE(MWCNTs
99.90
)CPE (MWCNTs+ nanosilica
98.51

يوضا الجدو رقم ( )6قيم ا ستردادية لعقاار هيدروكمورياد السايميتيدين
باساتخدام ققطاا

ج -طريقة التسحيح الجهدي

 CI - PMA - PARالمحضورة بعاد التطبياف عما

ت ا اام تق ا اادير العق ا ااار ا ااي المستحض ا اار ال ا اايد ني أقوووووراص السووووويميدين

النتائج الجيدا لقيم ا ستردادية والخطاأ النسابي نساتد عما إن األقطاا

الجا اادو رقا اام ( )7بعا ااد الرسا اام البيا اااني لقا اايم جها ااد المحما ااو  CIتركيا ااز

المستحض اار ال اايد ني Cimedine Tablet

وم اان خا ا

باسااتخدام ققطااا

ها ا

 CI-PMA- PARالمحضووورة والنتااائج مبينااة ااي

الم ا ا اانعة والمسا ا ااتخدمة ا ا ااي تقا ا اادير هيدروكموريا ا ااد السوووووويميتيدين ا ا ااي

وحجم  26م مقاب المحماو المساحا  PMAتركياز

تعطااي

الج اازء الح اااد ا نح اادار

المستحض اار ال يد ن ااي Cimedine Tablet

هااي ققطااا

وتعي ااين نقط ااة النهاي ااة بتن ااي
من المنحني وال

نتائج بدقة جيدا
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%RSD
2.0757
2.6036
2.0518

%Recovery
98.33
99.16
100.66

%RE
- 1.6666
- 0.8333
0.66

الجدول  :7نتائج التطبيق باستخدام طريقة التسحيح الجهدي
Taken [CI] M Found [CI] M
± SD*%Mean
98.333±2.0412
99.166 ± 2.5819
100.66± 2.0656

Electrode
CPE
)CPE(MWCNTs
)CPE (MWCNTs+ nanosilica

*معد ست قراءات
وماان خا

ها النتااائج الجياادا لقاايم ا سااتردادية والخطااأ النساابي نسااتد

عما ا ا إن األقطا ا ااا

المحضرة والنتائج مبينة ي الجادو رقام ( )8بعاد تحضاير سمسامة مان

الم ا ا اانعة والمس ا ااتخدمة ا ا ااي تقا ا اادير هيدروكموريا ا ااد

البيك ارات و ااي ك ا بيكاار تاام ا ابااة حبااة واحاادا ااي  266م ا ماان الماااء

الساايميتيدين ااي المستحضاار ال يد نااي  Cimedine Tabletهااي

منحنااي المعااايرا تاام معر ااة

ققطا

المقطاار ال يااوني (اام قاايس الجهااد وماان خا

تعطي نتائج بدقة جيدا

تركيز المحمو

د -دراسوووووة تجوووووانس المحتوووووو  :ت ا اام تق ا اادير العق ا ااار ا ااي المستحض ا اار
ال اايد ني قق اراس الساايميدين باسااتخدام ققطااا

CI-PMA- PAR

الجدول  :8نتائج التطبيق باستخدام طريقة تجانس المحتو
Electrode
Taken [CI] M
Found [CI] M *%Recovery

%RE
0.6988
- 0.696

CPE
)CPE(MWCNTs
)CPE (MWCNTs+ nanosilica

100.69
99.99
99.30

*معد ست قراءات
م اان الجا اادو  1يتبا ااين إن األقطا ااا

تاام تقاادير عقااار هيدروكموريااد الساايميتيدين ااي ا درار وب زمااا الاادم ااي

الم ا اانعة والمسا ااتخدمة ا ااي تقا اادير

هيدروكموريااد الساايميتيدين ااي المستحضاار ال يد نااي Cimedine
 Tabletها ااي ققطا ااا

المستحضار ال ايد ني Cimedine Ampoule

ممكا اان اسا ااتخدامها لتقا اادير العقا ااار و.دقا ااة عاليا ااة

ققطااا

ويتبين ايضا ان محتو الحبو هو و تجانس ممتاز

%RE
- 1.86
- 1.455
%RE
2.38
- .135
2.46

الجدول  :9تقدير العقار في االدرار وبالرما الدم
Taken [CI] M Found [CI] M

Found [CI] M

قن قيم ا ستردادية الجيدا وقيم ا نحراق القياساي النسابي ألقطاا

CI-

 PMA- PARالمحضورة تمكاد قن التقادير باساتخدام ها االقطاا

هاو

Taken [CI] M

)mv/decade
،

انتقائيا اة ايوني ااة ممل ا اة م اان م اازدوج اي ااوني ن اااتج م اان

)nanosilica

) وقد بمغ عمار ا قطاا

، CPE(MWCNTs) ، CPE

CPE

 (MWCNTs+عم ا ا الت ا اوالي .وقا ااد ا(با اات قن ه ا ا

ا درار وب زما الدم بنجاح

ماو ر  10 -10 ،مااو ر و  10 -10مااو ر ) وبأنحاادار مساااو إلا
-1

(  65ياوم76 ،

ال اايد ني ( )Cimedine Ampoule ,Cimedine Tabletو ااي

 CI-PMAالمحض ا ارا م ااد قسا ااتجابة خطيا ااة ( 10-1-10-5-7

(

، 4.661

الطريق ااة الجديا ادا ه ااي ات دق ااة عالي ااة وت اام تطبيقه ااا عما ا المستحض اار

ت اعا  CIمال  PMAبوجاود  PARكماادا ممدناة وقاد حققات ققطااا
PAR

وحا ا ا ااد ك ا ا ا ا

ي ااوم و  77ي ااوم ) ألقط ااا

ت اام ت اانيل ققطا اا

-6

Urine
CPE
)CPE(MWCNTs
)CPE (MWCNTs+ nanosilica
Plasma
CPE
)CPE(MWCNTs
)CPE (MWCNTs+ nanosilica

( 58.095 mv/decade ، mv/decade 54.49و 59.05

ا دقة وتوا ف عاليين

االستنتاجات

 CI-PMA- PARالمحض ارا والنتااائج مبينااة ااي الجاادو رقاام

()9

ه -تقدير الدواء في االدرار وبالزما الدم:

%Recovery
98.14
100.78
98.54
*%Recovery
102.38
96.86
102.4

باساتخدام

-1
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Construction of potential selective sensors for the determination of
cimetidine hydrochloride in its pharmaceutical preparations And in some
biological fluids
Abstract
This research includes estimating the drug Cimetidine Hydrochloride (CI) using the potentiometric method by
constructing selective electrodes for CI drug with the active ingredient Phospho Molybdic acid (PMA) using a
plasticizer (OIL PARAFFIN, PAR) and adding nanomaterials (Multi wall carbon nanotube (MWCNT),
Nanosilica) for carbon paste electrodes. The results showed that the Nernstatine slope of the prepared CI-PMAPAR electrodes is (54.49, 58.095 and 59.05 mV / decade) for Carbon Paste Electrodes (CPE), CPE (MWCNTs)
and CPE (MWCNTs+ nanosilica) respectively. The range of pH ranges between (2.5-7) and the linear of
concentration ranged between (10-5-10-1 M, 10-6-10-1 M and 10-7-10-1 M) for CPE, CPE (MWCNTs) and CPE
(MWCNTs+ nanosilica) respectively. The detection limit is 4.661 × 10 -6 M for the CPE and 4.89 × 10-7 M for
the CPE (MWCNTs) and 4.8 ×10-8 M for the electrode CPE (MWCNTs+ nanosilica). Response time ranges
from 25-73 seconds, 21-65 seconds and 18-60 seconds for CPE, CPE (MWCNTs) and CPE (MWCNTs+
nanosilica) electrodes respectively. The electrode life is 56 days for the CPE electrode, 70 days for the CPE
electrode (MWCNTs) and 77 days for the CPE (MWCNTs+ nanosilica) electrode. The study included measuring
the selectivity of these electrodes with the presence of interferers where the values of Ki,jpot for all studied
species were less than 1. The manufactured electrodes were used to estimate the drug cimetidine hydrochloride
in the pharmaceutical preparation (Cimedine Ampoule, Cimedine tablets) by adopting the direct method, the
standard additions method, the method of poreniometric titration and the study of the homogeneity of the
content, the drug was estimated in Urine and blood plasma with a recovery of not less than 98,545 for Urine and
96,865 for blood plasma.
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