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 البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
 

 

 في مستحضراته الصيدالنية وكموريدهيدر  سيميتدينالعقار  لتقديرجهدية  انتقائية متحسسات بناء
 وبعض السوائل البايولوجية

 عمي ابراهيم خميل , مثنى سعيد عمي
 ، العراق تكريتقسم الكيمياء ، كمية العموم ، جامعة تكريت ، 

 

 الممخص
لعقاار  انتقائياة باستخدام الطريقة الجهدية ببنااء ققطاا  (Cimetidine Hydrochloride, CI) سيميتدينيتضمن البحث تقدير عقار هيدروكموريد ال 

CI  حاااامل ال وسااا ومولبدي مااال الماااادا ال عالاااة (Phospho Molybdic acid (PMA)) الباااارا ين )زيااات  باساااتخدام ماااادا ممدناااةOIL 

PARAFFIN ,PAR)  ا  )و(اضاا ة ماواد نانوياة مMulti wall carbon nanotube (MWCNT) , Nanosilica ل ) قطا  عجيناة الكاار.ون 

   59.05 و 58.095،  54.49) والمحضارا ها CI-PMA- PARألقطاا   بينت النتائج إن المي  النيرنستي

       
 Carbon Paste)ألقطاا   ( 

Electrodes (CPE))  ،CPE(MWCNTs)  وCPE (MWCNTs+ nanosilica)  وبماد   عما  التاواليpH  وكاان  (7-. 2)يتاراوح باين
10ماااااااااد  التراكياااااااااز يتاااااااااراوح باااااااااين ) 

-1
-10

10ماااااااااو ر  ،  5-
-1

-10
10ماااااااااو ر  و  6-

-1
-10

و  CPE ،CPE(MWCNTs)ماااااااااو ر ( ألقطاااااااااا   7-
CPE(MWCNTs + nanosilica) لقطااااا         4.661 ووحاااااد الك ااااا  هااااا عمااااا  التاااااواليCPE  لقطااااا             و

CPE(MWCNTs)  لقط            وCPE(MWCNTs+ nanosilica)انياة  56-22،  )انياة 25-73تاراوح بايني   وزمن ا ستجابة(
يااوم لقطاا   65  وعماار ا قطااا  عماا  التااوالي CPE  ،CPE(MWCNTs) ،CPE (MWCNTs+ nanosilica))انيااة ألقطااا   56 -21و 

CPE  ،76   يااوم لقطااCPE(MWCNTs)  يااوم لقطاا   77وCPE (MWCNTs+ nanosilica)   وتضاامنت الدراسااة قياااس قنتقائيااة هاا  
    ا قطااا  بوجااود متااداخ ت حيااث كاناات قاايم 

 قسااتخدمت ا قطااا  الم اانعة  ااي تقاادير عقااار هيدروكموريااد  2لجمياال ا يونااات هااي ققاا  ماان      
 بأعتمااد الطريقااة المبا ارا وطريقااة ا ضاا ات القياسااية  (Cimedine Ampoule ,Cimedine tablets) اي المستحضاار ال ايد ني سايميتدينال
لااا درار و  515686التسااحيا الجهااد  ودراسااة تجاااانس المحتااو  وكاا ل  تاام تقااادير الاادواء  ااي ا درار وب زمااا الااادم باسااترجاعية   تقاا  عاان  طريقااةو 

 لب زما الدم  555156
 النانو سيميكا   ;حامل ال وس ومولبدي  ;قط  عجينة الكار.ون  ;ققطا  انتقائية ايونية  ; دينهيدروكموريد السيميتالكممات المفتاحية : 

 

 

 المقدمة
ناقااااا  قو متحساااااس يعاااارق القطااااا  ا نتقااااائي ب اااااورا عامااااة عمااااا  إناااا  

كيميااائي قااادر عماا  تحوياا   عاليااة قيااون معااين  ائاا   ااي المحمااو  الاا  
 pH meter (1)قو Voltmeterجهاااد كهر.اااائي يمكااان قياسااا  بجهااااز 

وت ضااا  طريقاااة ا قطاااا  ا نتقائياااة ل يوناااات عمااا  الك)يااار مااان الطااارق 
الطي ياااة  اااي عممياااات التحميااا  لكونهاااا ساااريعة و ات ماااد  خطاااي واسااال 

يااار مكم اااة وساااهمة ا عاااداد وغو تتاااأ)ر بماااون النماااو ج كماااا انهاااا بسااايطة 
   (2,2)والت غي 

 هي (4)سيميتدينال هيدروكموريد ان ال يغة التركيبية لعقار

 

288.8ووزناا  الجزيئااي                هاي (4)وال ايغة الجزيئيااة
 

   هو (5) سم العممي لمدواءوا ،غرام/مو 
2-Cyano-1-methyl-3-[-2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-

yl)methyl]sulfanyl]ethyl]guanidine  hydrochloride. 

  اااي المااااء  ائااا  بساااهولةويكاااون عمااا   اااك  مساااحوق بماااور  ابااايل ،  
يستخدم السيميتيدين لع ج قرحة المعادا   (6,7)الكحو  ال وبان  ي و حيا

واألمعااااء و التاااد ف الخم اااي لحمااال المعااادا إلااا  المااار ء )مااارل ارتجااااع 
كمااا قناا  يسااتخدم لمناال حرقااة المعاادا وعساار الهضاام الناااتج عاان  الماار ء(

وألهمياة ها ا العقاار مان الناحياة الطبياة   (8)لم اروباتبعال األطعماة وا
 الطااااارق  مااااان الطااااارق التحميمياااااة المختم اااااة م)ااااا  قاااااد تااااام تقااااادير  بالعدياااااد 

 HPLC (11,11)ائ  عاالي ا داء السا كروماتوغرا ياا قنياةوت (11-9)الطي ياة
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-RPالساااائ  عاااالي ا داء  ات الطاااور العكاااوس  كروماتوغرا ياااا تقنياااة و

HPLC (11,11) البريااااااااف  وتقنيااااااااة (16)وكروماتوغرا يااااااااا الطبقااااااااة الرقيقااااااااة
قنتقائياااة  عااادا ققطاااا  وقاااد تااام  اااي هااا   الدراساااة ت ااانيل (17) الكيمياااائي

ب اااكم  النقاااي و اااي مستحضااارات   السااايميتدين هيدروكمورياااد لتقااادير عقاااار
تااام تحضاااير ناااوعين مااان ققطاااا    و اااي الساااوائ  البايولوجياااة ال ااايد نية

الكر.اااون غيااار المعدلاااة وقطااا  عجيناااة عجيناااة الكر.اااون )قطااا  عجيناااة 
 الكر.ون المعدلة الحاوية عم  مواد نانوية مضا ة( 

 الجزء العممي  .1
 األجهزة المستخدمة 1.1

 Jenway 3310 pH Meter   الدالة الحامضية  قياس جهاز -2

 HANNA Instruments 211الدالاة الحامضاية  قيااس جهااز -2

pH Meter 
 Swiss source    الكالومي  قط  -3

 JENWAY Hot Plate مساخن حارار  مال محار  مغناطيساي -4 

with Stirrer-Germany 
C.H.N 2400  Perkin Elmer USAجهااز تحميا  العنا ار  -6

Series II 

 المحاليل المستخدمة 1.1
ان جمياال المااواد الكيمياويااة المسااتخدمة كاناات بدرجااة عاليااة ماان النقاااوا 

 SDI,BDH, Flukaومجهزا من قب   ركة 
CI   10الدوائيوووة هيدروكموريووود السووويميتيدين محموووول الموووادة -1

-1 

 موالري .
10بتركيااااز  CI ُحضاااار محمااااو  المااااادا القياسااااية

 مااااو ر  ماااان ا ابااااة 1-
 بالماااء الحجاام م ااااماا  واك 266غاارام  ااي قنينااة حجميااة سااعة  2.888

إلاااا  الع مااااة وحضاااارت المحالياااا  القياسااااية األخاااار   المقطاااار ال قيااااوني
(10

-7– 10
 . المقطر ال قيوني ( مو ر  عن طريف التخ ي  بالماء2-

PMA  10محمول حامض الفوسفومولبديك   -1
 .موالري  1-

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

0.1حامض الهيدروكموريك بتركيز تقريبي  -1
 موالري .  

عيااااار  ( 22ماااا  ماااان حااااامل الهياااادروكموري  المركااااز )  651تاااام نقاااا  
ماا  حاويااة عماا   266بوساااطة ما ااة مدرجااة إلاا  قنينااة حجميااة سااعة 

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

0.1هيدروكسيد الصوديوم بتركيز تقريبي  -1
 . موالري   

مااا   266غااارام مااان الماااادا  اااي قنيناااة حجمياااة ساااعة  658 ُحضااار با اباااة
  وقكم  الحجم بالماء المقطر ال قيوني إل  الع مة

   CIMEDINEممغم  200محمول مستحضر أقراص السيميدين  -5
غاام ماان  2 عماا والتااي تحتااو   تاام سااحن ع اارا ققااراس ماان المستحضاار
، إنتاج ال ركة العاماة ل اناعة المادا األساسية هيدروكموريد السيميتيدين

ساااامراء  اااي هااااون عقياااف وكاااان معاااد   –األدوياااة والمساااتمزمات الطبياااة 
غاااااام ماااااان  0.5942غاااااارام ا  تاااااام قخاااااا   0.4115وزن الحبااااااة الواحاااااادا 

مااال الاااارج  المقطااار ال قياااوني المستحضااار ال ااايد ني )ااام ا يااا  بالماااااء
اماااة لضااامان ا  اباااة الت Ultrasonic الموجاااات ال اااوق ال اااوتية بجهاااز

 100ور حت بورق التر ايا ، )ام ُخَ ا ل الرا اا  اي قنيناة حجمياة ساعة 
 كاااان النااااتج  ال قياااوني المقطااار مااا  وُقكَمااا  الحجااام إلااا  الع ماااة بالمااااء

10محمو  بتركيز
10مو ر  وحضرت منا  التراكياز  2-

10و 3-
ماو ر   4-

  المقطر ال قيوني بالتخ ي  بالماء
 موالري  1...درار, بالزما الدم( اال) السوائل البايولوجية لاليمح -7

ما  مان الب زماا الب ارية  856، تم إضاا ة  ة اختبار  ات سدادابو  ي قنب
رج ، و CIماااااو ر  ماااااان  652 بتركياااااز ماااااا  656قو الباااااو ، )ااااام إضاااااا ة 

 ا خاار   ات التراكيااز المختم ااة محالياا الوحضاارت  لماادا دقيقااة  ا نبوبااة
 . ال قيونيالمقطر  عن طريف التخ ي  بالماء

 التحضيرات. 1
مو   CI السويميتيدين هيدروكموريود الموادة الدوائيوة تحضير معقود 1.1

 .  PMAحامض الفوسفومولبديك   محمول
 CIماااااا  ماااااان محماااااااو  المااااااادا الدوائياااااااة  20معقااااااد ب ضاااااااا ة الُحضاااااار 
10بتركياااز

وباااالتركيز ن سااا   PMAمااا  مااان محماااو   10ماااو ر  مااال  1-
10

مل التحري  المساتمر  تكاون راسا  بناي  ااتا )بيجاي( لماا  مو ر    1-
CI-PMA  م ُر ا الراس  وغس  عدا مارات بالمااء المقطار ال قياوني(

نتاائج تحميا  و   وتر  مدا يومين  ي درجة حارارا المختبار لحاين الج ااق
  (2مبينة  ي الجدو  ) CI-PMAلممزدوج ا يوني  C.H.Nالا 

 

 CI-PMAتحميل العناصر لممزدوج االيوني  :1جدول 
CI-PMA 

Element 

analysis 

%C  %H  
 

%N 

Found 8.41 3.13 5.85 

Calculated 8.47 3.02 5.93 

 

Formula 
 

 
[           ] [          ]       

 

 

           االقطاب االنتقائية االيونية بناء 1.1
a- نس  مختم ة من المواد التالية لتحضير عجينة الكار.ون  تم مزج 

(Graphite powder, Ion pair(CI-PMA) , Paraffin Oil, 

MWCNTs, Nanosilica) 
b-   قطال جازء مان قنباوEppendorf Tube  2ساعةml   3.5طولا 

cm  1 الخاارجي وقطارcm  م انوعة مانpoly propylene  وغمارت
ومساااا    Tetrahydrofuran , THF إحااااد  نهايتياااا   ااااي ماااا ي  ا 

بوضاال عمااود  وحاار  بحركااة دائريااة عماا  قطعااة زجاجيااة تحتااو  عماا  
 قطرات من ن س الم ي  ألج  تسويت  

c- تعبئاة العجينااة داخا  الااا  تام Eppendorf Tube  بعناياة وادخااا
 النهايااة األخاار  و  2cmبعمااف  cm 3وطولاا   4mmسام  نحاااس قطاار  

  بجهاز  رق الجهد هار.ط تم
 النتائج والمناقشة .1

تااام تحضاااير تركيباااات مختم اااة مااان : CIاقطووواب العقوووار  تحضوووير 1.1
تاام تحضااير نااوعين   2عجينااة الكر.ااون ، كمااا هااو موضااا  ااي الجاادو  

قطا  و  معاد ال  عجينة الكر.اون )قطا  عجيناة الكر.اون غيار اقطامن 
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 قطااا  ق ضااا   (2رقااام  CPE)يعاااد القطااا   ( معاااد العجيناااة الكر.اااون 
CPE  52.844حاوالي  حيث اعط  ميا  نيرنساتي معد غير   

      
 

إلا  تحساين  اد  عجينة الكر.اون  تركيبة ي  MWCNTاستخدام  ان  
تحويا  اش اارا الكيميائياة إلا  اش اارا  قابمياة وال  زيادا قط ال تو يمية

  خطيااااةال مااااد مية، يتحساااان يو ااااتماااان خاااا   زيااااادا الو الكهر.ائيااااة  

dynamic working range إ ا زادت قطاااا ووقاااات اساااتجابة ال  
 تتحسان إلا  قايم قط   ن ا ستجابة المحتممة لم قط خا ية تو ي  ال
 CPE،  2بوضااوح ماان الجاادو    لاا  م حظااة  يمكاان نرنسااتية ا ضاا 

 اااااي تكاااااوين عجيناااااة  nanosilica  يمكااااان قن يااااامد  اساااااتخدام 6رقااااام 
 CPE   2الجادو   كماا  اي الكر.ون قيًضا إل  تحساين اساتجابة القطا 

  ولاااا عالياااة يةهااااو مركااا  لاااا  مسااااحة سااااطح Nanosilica   1رقااام 
خا ااااية كارهااااة لمماااااء تساااااعد عماااا  اسااااتخ س األيونااااات إلاااا  سااااطا 

CPE مقط  ل  كما قن  يعزز الخواس الميكانيكية 

ا نتقائياااة الم ااانعة  ئس وموا ااا ات هااا   ا قطاااا تمااات دراساااة خ اااا
 ا تي: (2) لممادا الدوائية وحس  الجدو 

 

 تحسين مكونات عجينة الكاربون  :1 جدول
   Linear range 

   

 
 

Slope 
  

      
 

Nanosilica 

(   
MWCNTs 

(   
CI-PMA 

(   
Paraffin Oil 

(   
Graphite 

powder (   
CPE 

no. 

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 

 

  دراسة تأثير الدالة الحامضية -1.1
 ماااان قجاااا  دراسااااة تااااأ)ير األس الهياااادروجيني عماااا  ا سااااتجابة الجهديااااة

           لمقطاا  ، تاام قياااس الجهااد لتركيااز )اباات

 
ماان محماااو   

-2ماان ) تااراوحت يم مختم ااة ماان األس الهيادروجينيولقا عقاار الساايميتدين
قظهارت النتاائج قن   HCl قو NaOHب ضاا ة  pH  تام تعادي  الاا (26

، حياااااث لااااام  ( 7-. 2جهاااااد القطااااا  )ابااااات باااااين األس الهيااااادروجيني )
دروكسااي   ااي نااات الهيو ي حااأ ق  تااداخ  ماان ايونااات الهياادروجين قو اي

اك)ار مان  قس هيادروجيني  اي قيماة الجهاد عناد التقمباات انه ا الماد   
 ائباااااة وغيااااار  ائباااااة لعقااااااار  يمكااااان ان يعاااااز  الااااا  تكاااااوين معقااااادات 7

قس  عناد اماا التقمباات  السيميتدين مل قيونات الهيدروكسي   ي المحمو 
المتكاون والنتاائج  برتناة المعقاد هاو ر.ماا بساب  256اق  مان  هيدروجيني

 ( 2) له   الدراسة مبينة  ي ال ك 
 

 

 CI-PMA-PAR باتأثير الدالة الحامضية في استجابة اقط (1شكل )
        دراسة تأثير درجة الحرارة 1.1

 o( م 16 –5قاااايس تغيااااار الجهاااااد بتغييااااار درجااااة حااااارارا المحماااااو  مااااان) 
-8 لمتركياااز

ورسااامت الع قاااة باااين درجاااة الحااارارا مااال  CI ماااو ر   26-2
 ارق الجهاد المقااس ووجااد ان ق ضا  ماد  درجاة حاارارا مئوياة تعما  بهااا 

 CPEلقطااا  الاااا و  CPEلقطااا  الاااا  مo 10-50باااين  ا قطاااا  هاااي

(MWCNTs)   10-70كاناااااااات بااااااااين o لقطاااااااا  الااااااااا و مCPE 

(MWCNTs+ nanosilica)  10-70كاناات بااين oوالنتااائج مبينااة  م
وتباااين ارت ااااع ممحاااوف  اااي قااايم  ااارق الجهاااد عناااد درجاااات  2  اااي ال اااك 
يمكااان قن يعاااز  إلااا  زياااادا حركاااة جزيئاااات محماااو   والااا   حااارارا قعمااا 

العقار داخ  القط  وخارج  وتم إهما  درجة الحارارا التاي هاي ققا  مان 
 و  الماااء  عنااد درجااة ْم و لاا   نجماااد المحمااو  ا  تحاادث ظاااهرا  اا 6
يأخاا  سااطا المحمااو  با نجماااد مانعااا القطاا  ماان قداء عمماا  ْم  8رارا حاا

ْم  6ممااا يجعاا  قياااس  اارق الجهااد لممحمااو  عنااد درجااة حاارارا ققاا  ماان 
 غير ممكنة 
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 CI-PMA- PAR بافي استجابة اقط درجة الحرارةتأثير  (1شكل )

 

 االقطاب غمرزمن دراسة تأثير  1.1
 مااو ر         محمااو    اي ال) )ااة األقطاا  غماار تام دراسااة تاأ)ير

 ياا الم متابعااة قاايم ماال ل تاارات مختم ااة CI هيدروكموريااد الساايميتيدين ماان
  لحاااين اساااتقرار القاااراءات والح اااو  عمااا  اعمااا  قيماااة لمميااا  النيرنساااتي

 57.856 و  57.334،  52.844مميااا  )ل الق اااو   قااايمال بمغااات حياااث
  

       
 CPEألقطاا   سااعة( 2و  2،  8)( بعاد غمار مساتمر لمادا  

 ،CPE(MWCNTs)  وCPE (MWCNTs+ nanosilica) 
   عم  التوالي 

   :منحني المعايرة 1.1
م تاا الحامضااية ودرجااة الحااراراالدالااة ماان   ضاام بعااد تحديااد الظااروق ال 

لمتراكيااز  خطاايالمااد  ال ان 2 منحنااي المعااايرا ويتبااين ماان ال ااك رساام 

              و M              هاااااااااااااااو 
M  و          M   ألقطااااااااااااCPE  ،CPE(MWCNTs) 
 عم  التوالي  CPE (MWCNTs+ nanosilica)و 
 

 
 CI-PMA- PAR باقطمنحني المعايرة أل (1شكل )

 

-CI ألقطاااا  بعاااد رساام منحناااي المعااايرا تماات دراسااة الدقاااة و والتوا ااف

PMA- PAR  ز مختم ااة ماان طريااف قياااس الجهااود لتراكيااو لاا  عاان
قاراءات  (7-6لاا )المد  الخطي لمنحناي المعاايرا تقل ضمن  CIالعقار 

متتاليااااة وعنااااد الظااااروق الم)ماااا  التااااي تاااام قختيارهااااا والنتااااائج مبينااااة  ااااي 
 (  2الجدو  )

 

 CI-PMA- PARألقطاب دقة وتوافق النتائج  :1الجدول 
Sample Taken [CI] M Found [CI] M %Recovery %RE 

CPE        

       

       

       

       

            

          

            

            

           

99.91 

102.00 

99.83 
101.91 

99.74 

- 0.085 

2.00 

- 0.169 
1.91 

- 0.26 

%Mean ± SD 100.6826 ± 1.1678 
5 

1.3637 

0.6792 
1.1599 

n 

Variance 

%RE 

%RSD 

 

Sample Taken [CI] M Found [CI] M %Recovery %RE 

CPE(MWCNTs)        

       

       

       

       

       

            

            

            

            

            

          

98.01 

98.38 

98.75 
99.13 

103.52 

99.81 

-1.982 

- 1.612 

- 1.241 
- 0.869 

3.520 

- 0.200 

%Mean ± SD 99.6063 ± 2.0187 

6 

4.0752 
- 0.3973 

2.0266 

n 

Variance 

%RE 

%RSD 

 

Sample Taken [CI] M Found [CI] M %Recovery %RE 

CPE (MWCNTs+ nanosilica)        

       

       

       

       

       

       

            

            

            

            

           

          

         

97.30 

97.49 
97.68 

97.87 

98.06 

98.26 

98.45 

- 2.693 

- 2.503 

- 2.313 

- 2.122 

- 1.940 

- 1.800 

- 2.000 

%Mean ± SD 97.8788 ± 0.4121 
7 

0.1698 

- 2.1958 
0.421 

n 

Variance 

%RE 

%RSD 
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 (2الجااادو  )  ضااا  عااان قااايم ا ساااترجاعية والخطاااأ النسااابي الجيااادا  اااان
 CI-PMA- PARألقطااا  قيمااة ل نحااراق القياسااي النساابي  يوضااا
،  CPE ألقطااااااااااا  %0.421، %2.0266، %1.1599هاااااااااي  التاااااااااي

CPE(MWCNTs) و CPE (MWCNTs+ nanosilica)   عما
وها   النتاائج تاد  عما  ان  را مان منحناي المعاايرالمتراكيز المختاا التوالي

 ا قطا  المحضارا يمكان قساتعمالها لتقادير العقاار بدقاة وتوا اف عااليين 
و لا   المحضارا CI-PMA- PARألقطا   لقد تم حسا  حد الك  

 ماأخو  مان منحناي المعاايرا يتحسس  القطا  قياس جهد قدن  تركيزعد ب
المحضااااارا هاااااي  CI-PMA- PARوكاااااان حاااااد الك ااااا  ألقطاااااا  

4.661        ،            ،          
 +CPE ،CPE(MWCNTs)  ،CPE (MWCNTsألقطاااا  

nanosilica) عم  التوالي  
وتمااات دراساااة مااادا قساااتجابة ا قطاااا  و لااا  بغمااار القطااا   اااي محماااو  

10العقاااار المطماااو  تحميمااا  و.تراكياااز مااان 
-1

-10
ماااو ر  وقااايس  ااارق  5-

( 4)ساتجابة والنتاائج مبيناة  اي ال اك  الجهد لكا  محماو  وحادد زمان ا 
 المحضاااارا CI-PMA- PARألقطااااا   ويتبااااين ان زماااان ا سااااتجابة

)انيااة ألقطااا   56 -21)انيااة و  56-22،  )انيااة  25-73تااراوح بااينت
CPE  ،CPE(MWCNTs)  ،CPE (MWCNTs+ 

nanosilica) عم  التوالي  
 دراسة العمر الزمني لمقطب 7.1

تكارار المعاايرا لكا  قطا  محضار  من خا  تم تقدير عمر القط   كما
مرتااان او )ااا ث مااارات اسااابوعيا مااال متابعاااة قااايم الميااا  النيرنساااتي ا  لااام 

يااوم  76يااوم،  65ي حاأ انحااراق او نق ااان  ااي المياا  النيرنسااتي لماادا 
 CPE ،CPE(MWCNTs)  ،CPEيااااااااااوم ألقطااااااااااا   77و

(MWCNTs + nanosilica) توبعاااادها اظهاااار   عماااا  التااااوالي 
حرا ًا ساالبًا وقاد يعاود الساب   اي انتهااء عمار القطا  عموماا ان  قطاا 

 )المادا ال عالة(  قط إل  تسر  محتويات ال
 

 
 المحضرة CI-PMA- PARألقطاب ستجابة الزمن أ (4) الشكل

 

 الجهاادانتقائيااة عاليااة قتجااا  العقااار دون ان يتااأ)ر  ا قطااا  توقااد قظهاار 
المتداخمااة المختااارا ماان خاا   قاايم معاماا  ا نتقائيااة التااي هااي  با يونااات

وقاااد تااام قيااااس ا نتقائياااة  (4ققااا  مااان واحاااد والمبيناااة  اااي الجااادو  رقااام )
بطريقااااة المحالياااا  المن  اااامة حيااااث قاااايس جهااااد محمااااو  المااااادا الدوائيااااة 

 )ااام     )ماااو ر  بااادون اضاااا ة ا ياااون المتاااداخ         بتركياااز 
 لوحااد مااو ر         بتركيااز  المتااداخ ا يااون  قاايس جهااد محمااو 

(  ) (21)  

 

 قيم معامل االنتقائية :4الجدول 
 األيون المتداخل

 موالري  .1-1

 قيم معامل االنتقائية

    
   

 

CI-PMA- PAR 

CPE CPE(MWCNTs) CPE (MWCNTs+ nanosilica) 

     0.5520 0.2044 0.1381 

    0.4001 0.365 0.0987 

   
   0.2591 0.1898 0.0998 

     0.0911 0.0078 0.0067 

     0.0777 0.0596 0.0433 

     0.0523 0.0333 0.0299 

     0.4933 0.3866 0.2979 

     0.4444 0.3003 0.1921 

    0.5090 0.3999 0.1877 

   
   0.1567 0.0943 0.0512 

   
   0.3900 0.3111 0.1491 

   
   0.0995 0.0703 0.0555 

Glucose 0.1761 0.1400 0.1009 

Fructose 0.0888 0.0599 0.0400 

Starch 0.0700 0.0611 0.0499 
 

 :في المستحضرات الصيدالنية CIعمى عقار  تطبيقات ..6
 :  الطريقة المبا را  -ق

أقوووووراص السووووويميدين يد ني تااااام تقااااادير العقاااااار  اااااي المستحضااااار ال ااااا
والنتاااائج مبيناااة  اااي  المحضووورة CI-PMA- PAR ققطاااا  باساااتخدام

 ( 6الجدو  رقم )
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 التطبيق بالطريقة المباشرة :1الجدول 
Electrode Taken [CI] M Found [CI] M %Recovery %RE %RSD* 

CPE        

       

            

            

101.63 

99.46 

1.632 

- 0.536 

0.2316 

0.4102 

CPE(MWCNTs)        

       

            

            

99.93 

100.31 

- 0.068 

0.310 

0.1761 

0.2971 

CPE (MWCNTs+ 

nanosilica) 
       

       

            

            

100.29 

100.49 

0.296 

0.490 

0.2311 

0.3339 

 قراءات ست*معد  
 

 CI-PMA- PAR ققطااااا  قن قاااايم ا سااااتردادية الجياااادا باسااااتخدام
،  CPEألقطاااااااااا   وقااااااااايم ا نحاااااااااراق القياساااااااااي النسااااااااابي  المحضووووووووورة

CPE(MWCNTs)  ،CPE (MWCNTs+ nanosilica)  تمكاد
    هو  ا دقة وتوا ف عاليينالقطاا  التقدير باستخدام ه قن 
   طريقة اإلضافات القياسية -ب

عمااااا   CI االمعاااااايرا لطريقاااااة ا ضاااااا ات القياساااااية لمااااا تإن منحنياااااا
 -CI-PMA ألقطاا ( Cimedine Tablet)المستحضر ال ايد ني

PAR با عتماااااد عماااا  معادلااااة   (5)   ااااي ال ااااك موضااااحة المحضوووورة
و  CPE لقطا              ا ن y = 0الخا  المساتقيم وعنادما 

          و  CPE(MWCNTs)لقطا            

، وهاااي تم)ااا  حجااام  (CPE (MWCNTs+ nanosilica)لقطااا  
 :مو ر ، وباستخدام الع قة       بتركيز  Vsالمحمو  القياسي 

C V = -Vs X        

=  V، = تركياز محمااو  المستحضار ال اايد ني )المطمااو ( C إ  إن  
=  X،  مااااا  10( = Cimedine Tabletحجااااام محماااااو  مستحضااااار )

       تركيز المحماو  القياساي لمماادا الدوائياة النقياة المضاا ة =  
 = حجم المحمو  القياسي لمعقار   Vs،  مو ر  

 

 
 المحضرة CI-PMA- PARأقطاب  باستخدام (Cimedine Tablet)في  CIاإلضافات القياسية لتقدير عقار  ياتمنحن( 1) الشكل

 

 باستخدام طريقة اإلضافات القياسيةالتطبيق نتائج  :6الجدول 
Electrode Taken [CI] M Found [CI] M %Recovery %RE 

CPE                    99.59 - 0.405 
CPE(MWCNTs)                   99.90 - 0.100 

CPE (MWCNTs+ nanosilica)                    98.51 - 1.485 
 

 السايميتيدين هيدروكمورياد عقاارل قيم ا ستردادية (6يوضا الجدو  رقم )
بعاد التطبياف عما   المحضورة CI - PMA - PAR ققطاا  باساتخدام

ومااان خااا   هااا     Cimedine Tablet  المستحضااار ال ااايد ني
النتائج الجيدا لقيم ا ستردادية والخطاأ النسابي نساتد  عما  إن األقطاا  

 ااااااي  السوووووويميتيدين الم اااااانعة والمسااااااتخدمة  ااااااي تقاااااادير هيدروكموريااااااد
هااي ققطااا  تعطااي  Cimedine Tablet  المستحضااار ال يد ناااي

 نتائج بدقة جيدا  

 التسحيح الجهدي طريقة -ج
أقوووووراص السووووويميدين تااااام تقااااادير العقاااااار  اااااي المستحضااااار ال ااااايد ني 

والنتاااائج مبيناااة  اااي  المحضووورة CI-PMA- PAR ققطاااا  باساااتخدام
تركيااااز   CIالمحمااااو   جهااااد( بعااااد الرساااام البياااااني لقاااايم 7الجاااادو  رقاااام )
تركياز   PMA مقاب  المحماو  المساحام   26وحجم          
وتعياااين نقطاااة النهاياااة بتن اااي  الجااازء الحااااد ا نحااادار         

  Sمن المنحني وال   يكون ب ك  م اب  لمعكوس الحرق 
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 التسحيح الجهديباستخدام طريقة  التطبيقنتائج  :7الجدول 
Electrode Taken [CI] M Found [CI] M %Mean* ± SD %Recovery %RE %RSD 

CPE                    98.333±2.0412 98.33 - 1.6666 2.0757 

CPE(MWCNTs)                    99.166 ± 2.5819 99.16 - 0.8333 2.6036 

CPE (MWCNTs+ nanosilica)                    100.66± 2.0656 100.66 0.66 2.0518 

                                                                                                           قراءات ست*معد  
 

وماان خاا   هاا   النتااائج الجياادا لقاايم ا سااتردادية والخطااأ النساابي نسااتد  
 روكمورياااااادهيدعماااااا  إن األقطااااااا  الم اااااانعة والمسااااااتخدمة  ااااااي تقاااااادير 

هااي  Cimedine Tablet   ااي المستحضااار ال يد ناااي الساايميتيدين
 ققطا  تعطي نتائج بدقة جيدا 

تااااام تقااااادير العقاااااار  اااااي المستحضااااار : دراسوووووة تجوووووانس المحتوووووو   -د
 CI-PMA- PAR ققطااا  باسااتخدام ققااراس الساايميدينال اايد ني 

بعاد تحضاير سمسامة مان  (  8والنتائج مبينة  ي الجادو  رقام ) المحضرة
ماا  ماان الماااء  266البيكاارات و ااي كاا  بيكاار تاام ا ابااة حبااة واحاادا  ااي 

المقطاار ال يااوني )اام قاايس الجهااد وماان خاا   منحنااي المعااايرا تاام معر ااة 
 تركيز المحمو  

 

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

CPE                         100.69 0.6988 
CPE(MWCNTs)                         99.99 -       

CPE (MWCNTs+ nanosilica)                        99.30 - 0.696 

   قراءات ست*معد  
 

إن األقطااااا  الم اااانعة والمسااااتخدمة  ااااي تقاااادير  يتبااااين 1ماااان الجاااادو  
 Cimedine   ااي المستحضااار ال يد ناااي الساايميتيدين هيدروكموريااد

Tablet  ممكاااان اسااااتخدامها لتقاااادير العقااااار و.دقااااة عاليااااة  هااااي ققطااااا
  ويتبين ايضا ان محتو  الحبو  هو  و تجانس ممتاز

   :  ما الدمدرار وبالز تقدير الدواء في اال -ه

 ااي  ااي ا درار وب زمااا الاادم  الساايميتيدين هيدروكموريااد تاام تقاادير عقااار
       Cimedine Ampoule  المستحضار ال ايد ني

    
 باساتخدام 

والنتااائج مبينااة  ااي الجاادو  رقاام  المحضاارا CI-PMA- PARققطااا  
(9  ) 

 

 درار وبالرما الدمتقدير العقار في اال :9 الجدول
Urine Taken [CI] M Found [CI] M %Recovery %RE 

CPE                    98.14 - 1.86 

CPE(MWCNTs)                    100.78      

CPE (MWCNTs+ nanosilica)                    98.54 - 1.455 

Plasma Taken [CI] M Found [CI] M %Recovery* %RE 

CPE                    102.38 2.38 

CPE(MWCNTs)                    96.86 -  .135 

CPE (MWCNTs+ nanosilica)                    102.4 2.46 
 

-CI ألقطاا ا ستردادية الجيدا وقيم ا نحراق القياساي النسابي قن قيم 

PMA- PAR هاو القطااا  تمكاد قن التقادير باساتخدام ها  المحضورة  
  ا دقة وتوا ف عاليين 

 االستنتاجات 
مااان  نااااتج مااازدوج اياااوني مااان ةممل ااا ة ايونياااةانتقائيااا  اقطاااق ت ااانيلتااام 

ت ققطااا  وقاد حققا كماادا ممدناة PAR  بوجاود PMAمال  CIت اعا  
CI-PMA- PAR 10 ) مااااد  قسااااتجابة خطيااااة المحضاااارا

-1
-10

-5 

10، ماو ر  
-1

-10
10و مااو ر   6-

-1
-10

 وبأنحاادار مساااو إلاا  (مااو ر   7-

(54.49  mv/decade،  58.095 mv/decade59.05و   

mv/decade)   4.661)وحااااااااد ك اااااااا        ،     

 76ياوم،  65)   اقطاوقد بمغ عمار ا  (         ،       
 CPE  ،CPE(MWCNTs)  ،CPEياااوم ( ألقطاااا   77ياااوم و 

(MWCNTs+ nanosilica) هاااا    قنوقااااد ا)باااات  .عماااا  التااااوالي
 ا هاااي  ات دقاااة عالياااة وتااام تطبيقهاااا عمااا  المستحضاااردالطريقاااة الجديااا
 ااي و  (Cimedine Tablet Cimedine Ampoule,ال اايد ني )

  بنجاح درار وب زما الدما 
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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-PMA-

PAR 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,j
pot

 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. 

  

 

 


