تقدير النيكوتين امايد ( )NAبطريقة تكوين المزدوج االيوني مع المعقد
الالعضوي [BiI4]-1
أسماء أحمد محمد

قسم الكيمياء ،كلية التربية ،جامعة تكريت ،تكريت  ،جمهورية العراق

الخالصة

تم في هذا البحث تقدير المركب الدوائي نيكوتين امايد ( )NAبطريقة جديدد باسدتادام تقنيدة اممتاداا الطي دي الجييئدي بتكدوين يوب تدرابط ايدوني مدا المعقدد

الالعضوي  [BiI4]-1بعد استاالا الميدوب اميوني الناتج الذي يكون ذا لون أا ر – برتقالي ما المذيب العضوي1و -2ثنائي كلورو ايثدان و يمدتا عندد
الطددولين المددوجيين  292و 282نددانوميتر .وكددان الت اعددي س دريا والدالددة الحامضددية ()2مددا نسددبة(  2.3/4مددي مددن الطددور العضددوي /مددي مددن الطددور المددائي )
وبدرجدة حدرار ( )22درجدة مئويدة وبديمن رب مقددار( ( )2دقدائق وكاندت النسدبة المئويدة لالسدتاالا ( 98.88و ) E%= 98.82بامسدتاالا كدفعدة واحدد
عنددد الطددولين المددوجيين 292و 282نانوميتر.أماالنتددائج امحا دائية والتحليليددة للمدديدوب الندداتج لمدددر مددن التراكيددي يت دراو بددين ()3.24X10-5 - 1.63X10-6
مدومري فكاندت كمددا يلدي ا حددد الك د

 1.94X10-9و ، 1.11X10-9معامدي امرتبدداط  0.9961و ، r = 0.9960معامددي اممتاداا المددومري  12422و
2

 22491لتددر /مددوي .سددم وحساسددية سدداندي  2.2219و 2.2224مددايكروغرام /سددم عنددد الطددولين المددوجيين  292و 282نددانوميتر علددت الت دوالي  ،كمددا بينددت
النتددائج أن المدديدوب مسددتقر لمددد 32سدداعة علددت امقددي حيددث بل ددت امسددتردادية المئويددة  %93.13و %92.34عنددد الطددولين المددوجيين وتددم تطبيددق الطريقددة
الجديد ددد علد ددت مستحضد ددر د دراب البد ددي بلك د د

( ، )B-PLEXوجد ددد ان امسد ددتردادية المئويد ددة هد ددي 121.19و122.84أمد ددا الاط د د النسد ددبي المئد ددوي فقد ددد كد ددان

1.191و 2.84عند الطولين الموجيين علت التوالي .

المقدمة:

(

النيكوتين امايد ) Nicotinamide (NAأو 3-Carbonyl pyridine

(1

حسب نظام ( )IUPACيمتلك الاي ة التركيبية أدنا( ا-

ال دددم واردرار عند ددد  442ند ددانوميتر بامسد ددتعانة بتقنيد ددة الحقد ددن الجريد دداني

FISالمقتددرن بكروماتوغرافيددا ال دداي.)8( GCفددي هددذا البحددث تددم تقدددير عقددار
النيك ددوتين اماي ددد ع ددن طري ددق قي ددا

CONH2

المتكدون مدا المعقدد الالعضدوي ] [BiI4بعدد استاالادز بالمدذيب العضدوي

اناهار( 121-128درجة مئوية  ،يمتلك النيكوتين امايد عدد تسدميات منهدا
)Nicotinic acid amide , Niacinamide (2) , Vitamin B3 (3
يمتاي مسحوق النيكوتين امايد بلون أبيض  ،ويكدون سدريا الدذوبان فدي المداء
واميثددانوي ،يوجددد هددذا العقددار فددي المستحضدرات الادديدمنية التددي علددت هيئددة
كبسددوي أو دراب وياددنا منددز حقددن فيتددامين  .B,Cيسددتعمي كعوامددي وقائيددة
(ا دونة الجلدد) وهدو مدرض مديمن

غي د ددر مع د دددي ين د د د م د ددن نق د ددا الت ذي د ددة  ،وكمث د ددبط لتالي د ددق الكوليس د ددتروي
والكليسدديرايد الثالثددي

اممتا دداا الجييئ ددي للم دديدوب امي ددوني

-

اد ددي تز الجييئيد ددة  ، C6H6N2Oويند ددز الجييئد ددي 122.2غم/مد ددوي  ،درجد ددة

()2

()3

1.2مددايكرومولر ،كمددا قدددر العقددار فددي المستحض درات الادديدمنية وماددي

N

من اممراض وكعدالب مدن داء الحادا

الجييئ ددي وك ددان عن ددد الط ددوي الم ددوجي  442ن ددانوميتر وبم دددر 22-2.312

 ،وكعددالب لالمتادداا غيددر الك ددوء لالمعدداء بسددبب

السد ددكر ال د ددديد والتسد ددمم ب عد ددي التلد ددوث ال د ددديد اثند دداء العمليد ددات الجراحيد ددة ،
وكعد د ددالب س د د دريا للهد د ددذيان وكد د ددذلك ال يبوبد د ددة والتد د ددوتر الن سد د ددي أو امنهيد د ددار

الماددحوب بالادددر( )4وفددي عددالب التبددوي السددكري (.)2امددا امع دراض الناجمددة
عدن امفدراط فددي تنداوي جرعددات مددن العقدار فهددي الادددا

()2

 ،اسددت حاي داء

النقددرا (داء الم ااددي )  ،ييدداد حساسددية الجسددم لددبعض الم دواد  ،ويعتبددر
من العوامي الاطر للنساء الحوامي اذا تناولنز بجرعدات اكثدر مدن الموادوفة
مددن قبددي الطبيددب كمددا ان نقددا حددامض النيكوتينددك فددي ال ددذاء ي د دي الددت

اعدراض مددرض بيالكد ار واللسددان امسددود ( .)1وألهميدة هددذا العقددار فقددد ابتكددرت
عدد طدرق لتقددير( حيدث قددر بطريقدة طي يدة بت اعلدز مدا كا د

N-cyteyl

 pyridinium chlorideوتحويلددز الدت م ددتق العقددار ود ارسددة امتاااددز

 -1،2ثنائي كلورو ايثان .

الجزء العملي
 -1االحهزة المستخدمة
مطي ددا

ام ددعة ف ددوق البن س ددجية – المرئي ددة SHIMADZU UV-

 visible spectrophotometer UV-1650 PCواسددتادمت االيددا
كوارتي ذات طوي مسار 1سم .
مطي ددا

األ ددعة ف ددوق البن س ددجية  -المرئي ددة أح ددادي الحيم ددة

 ، Electron Corporationمقيددا
 ، JENWAY 3310مقيد د ددا

Thermo

الدرقم الهيدددروجيني pH meter

ال د د درقم الهيد د دددروجيني  ،مسد د ددان ومحد د ددرك

م ناطيسي  ، Heidolph MR3001مييان حسدا

ب ربعدة م ارتدب ع درية

.Sartorius
 -2المحاليللا المسللتخدمة :جميللع الملواد السللاولة والصلللبة المسللتخدمة للي
هذا البحث هي مواد نقية :

 -1المحل ددوي القياس ددي امم للبيم ددوث ذي تركي ددي  2.2442م ددومري احض ددر
من اذابة 1.2غم من نترات البيمدوث المائيدة )Fluka( Bi(NO3)3.5H2O
في كمية من الماء المقطر ما قليي من حدامض النتريدك حتدت امذابدة التامدة
ثددم نق دي الددت قنينددة حجميددة سددعة  22مددي واكمددي الحجددم بالمدداء المقطددر الددت
العالمة .

 -2المحل ددوي القياس ددي للعق ددارا حض ددر محل ددوي اد ديين بتركي ددي 0.18X10-2
مددومري ()1مددن اذابددة  2.1غددم مددن عقددار النيكددوتين امايددد ( )NAالمجهدديمن

( )SDI/Iraqفي اقي كمية من الماء المقطر ثم نقي الت قنينة حجميدة سدعة
122مي واكمي الحجم بالماء المقطر إلدت العالمدة ومندز حضدر محلدوي أادر

بتركيي  0.18 X10-2مومري.

 -2محاليددي الكوا د ا محلددوي %22مددن يوديددد البوتاسدديوم )BDH( KI
،محلددوي  2.1مددومري مددن حددامض الهيدددروكلوريك )Riedel-dehen(HCl
 ،محلوي  2.1مومري من هيدروكسيد الاوديوم .(Fluka( NaOH
 -4محل د ددوي معق د ددد التد د درابط أمي د ددوني الالعض د ددوي رب د دداعي ايودي د ددد البيم د ددوث

 [BiI4]-1ذي تركي ددي 0.4X10-2م ددومرياحض ددر المعق ددد )8( [BiI4]-1وذل ددك
بنقددي 1.2مددي مددن المحلددوي القياسددي امم للبيمددوث ( )1الددت دورق ماروطددي
ثم تم اضافة 12.2مي من محلوي %22يوديد البوتاسيوم بعدد ذلدك اضدي ت
كميددة مددن المدداء المقطددر تسدداوي  93.2مددي وبعددد المدديب الجيددد تددم الحاددوي
علت محلوي ذي لون برتقالي فاتح .

 -3دراسة طيف االمتصلاص الجزيولي للزوج التلرابط االيلوني المتكلون بلين

المعقد الالعضوي  [BiI4]-1والعقار نيكوتين امايد ()NA
لددوحظ انددز بعددد قيددا

طي د

اممتادداا للطبقددة العضددوية الناتجددة مددن مدديب

 2.2مي من محلدوي المعقدد ذي تركيدي 0.4X10-2مدومري مدا  2.2مدي مدن

النتاوج والمناقشة

محلوي العقار ذي تركيي 0.18X10-2مدومري فدي قنيندة حجميدة سدعة  2مدي

أو ًال :الدراسات الطيفية

ا -دراسة طيف االمتصاص الجزيوي لمعقد ][BiI4

واكمدداي الحجددم الددت العالمددة بالمدداء المقطددر واسددتاالا المحلددوي الندداتج مددا

-1

-2

نق ددي  2.2م ددي م ددن محل ددوي المعق ددد  [BiI4]-1ذي تركي ددي  0.4X10م ددومري
الت قنيندة حجميدة سدعة  12مدي ثدم اكمدي الحجدم الدت العالمدة بالمداء المقطدر
وبعددد تسددجيي طي د

شكا  -2 -طيف االمتصاص الجزيوي لعقار النيكوتين امايد

اممتادداا مقابددي المدداء المقطددر كمرجددا ظهددرت قمتددا

امتاد دداا للمحلد ددوي عند ددد الط د ددولين المد ددوجيين  223،412ند ددانوميتر عل د ددت

مددذيب ثنددائي كلددورو ايث ددان ظهددور قمتددي امتا دداا جديدددتين عنددد الط ددولين
الموجيين  292و 282نانوميتر علت التوالي ومن الجدير بالذكر ان محلدوي
المرجا (المذيب العضوي ) لم يظهر أي امتاداا عنددهما كمدا فدي ال دكي
رقم (.)2

الت دوالي ومددن الجدددير بالددذكر انهددا جدداءت مطابقددة لمددا فددي األدبيددات( .)8كمددا

موضح في ال كي رقم (. )1

شكا  -3-طيف االمتصاص الجزيوي لزوج الترابط االيوني بين عقار
النيكوتين امايد والمعقد الالعضوي [BiI4]-1
شكا -1 -طيف االمتصاص الجزيوي للمعقد الالعضوي [BiI4]-1

وهد ددذا يعتبد ددر دلد دديالع علد ددت تكد ددون معقد ددد لد دديوب الت د درابط اميد ددوني بد ددين المعقد ددد

الالعضوي ] [BiI4والعقار نيكوتين امايد ( )NAناتج عدن ارتبداط كهربدائي
-1

 -2دراسة طيف االمتصاص الجزيوي لعقار النيكوتين امايد ()NA

تددم نقددي  2.2مددي مددن محلددوي العقددار ذي تركيددي  0.18X10-2مددومري الددت
قنينددة حجميددة سددعة  12مددي ثددم سددجي طي د

اممتادداا بعددد إكمدداي الحجددم

للقنينة بالماء المقطر الت العالمدة مقابدي المداء المقطدر كمرجدا فظهدرت قمتدا
امتادداا للمحلددوي عنددد الطددولين المددوجيين  214 ،228نددانوميتر كمددا فددي
ال كي رقم(.)2

مسد د ددتقر (الكتروسد د ددتاتيكي )عد د ددن طريد د ددق تجد د دداذب ال د د ددحنات الماتل د د ددة بد د ددين
()12(،)9

المددركبين

.وقددد اجريددت د ارسددة لظددرو

الت اعددي بددين المعقددد الالعضددوي

 [BiI4]-1والعق ددار نيك ددوتين اماي ددد ( )NAوه ددي ا التركي ددي اممث ددي لك ددي م ددن
المعق ددد والعق ددار ،الدال ددة الحامض ددية ،يم ددن الت اع ددي  ،درج ددة الحد درار  ،نس ددبة
الطددور المددائي الددت العضددوي ،يمددن ال درب وعدددد م درات امسددتاالا للواددوي
الت أفضي الظرو

في تقدير العقار نيكوتين امايد (. )NA

ثانياً :دراسة ظروف التفاعا :

مدومري فدي قنينددة حجميدة سددعة 2.2مدي كمددا موضدح فددي الجددولين رقددم 1و2

 -1دراسة أفضي تركيي لكي من المعقد والعقار ا
تددم د ارسددة أفضددي حجددم للمعقددد الالعضددوي [BiI4]-1بااددذ حجددوم ثابتددة مددن

اللدذان يبينددان حجدم المعقددد المضددا

محلددوي العقددار تراوحددت تراكييهددا بددين ( (6.48X10-5 -1.62X10-5مددومري

المومريددة للعقددار عنددد الطددولين المددوجيين  292و 282نددانوميتر علددت التدوالي

م ددا اض ددافات متعاقب ددة م ددن محل ددوي المعق ددد  [BiI4]-1ذي تركي ددي0.4X10-3

مقابدي اممتاااددية لمددر مددن التراكيددي

.

جدوا ( )1دراسة أل ضا حجم للمعقد وأ ضا تركيز للعقار عند الطوا الموجي 292نانوميتر
حجم المعقد

شدة االمتصاص للمزدوج االيوني الناتج من تراكيز موالرية مختلفة للعقار( )NAعند الطوا الموجي
 292نانوميتر

-

1.62 X10-5M

3.24X10-5M

4.86X10-5M

6.48X10-5M

 2.1مي

2.131

2.212

2.192

2.122

 2.2مي

2.289

2.224

2.229

2.229

 2.2مي

2.422

2.122

2.218

2.814

 2.3مي

2.222

2.231

2.283

2.213

 2.9مي

2.982

2.429

2.491

2.213

 1.2مي

2.122

2.124

2.983

2.232

 1.1مي

2.122

2.422

2.142

2.229

جدوا ( )2دراسة أل ضا حجم للمعقد وأ ضا تركيز للعقار عند الطوا الموجي 382نانوميتر
حجم المعقد

شدة االمتصاص للمزدوج االيوني الناتج من تراكيز موالرية مختلفة للعقار( )NAعند الطوا الموجي
 382نانوميتر

-

1.62 X10-5M

3.24X10-5M

4.86X10-5M

6.48X10-5M

 2.1مي

2.122

2.248

2.121

2.112

 2.2مي

2.212

2.138

2.218

2.221

 2.2مي

2.221

2.442

2.123

2.428

 2.3مي

2.292

2.222

2.222

2.221

 2.9مي

2.323

2.281

2.222

2.228

 1.2مي

2.144

2.422

2.812

2.228

 1.1مي

2.122

2.289

2.232

2.189

حيد ددث وجد ددد ان افضد ددي حجد ددم للمعقد ددد هد ددو  1.2مد ددي وافضد ددي تركيد ددي للعقد ددار
 2.2( 4.86X10-5Mم ددي) ف ددي قنين ددة حجمي ددة س ددعة  2.2م ددي وق ددد اعتم ددد
هذان الحجمان لدراسة الظرو
 -2دراسة الظرو

امارر .

امارر

تب ددين النت ددائج ف ددي الج ددداوي امتي ددة ( )3 -2آلي ددة ااتي ددار الظ ددرو

اما ددرر

المدروسة لتقدير العقار حيث تم د ارسدة الت يدر فدي الدالدة الحامضدية للمدييج
اع ددال( م ددن  3-1وق ددد وج ددد ان افض ددي رق ددم للدال ددة الحامض ددية ه ددو  2وك ددان
افضددي يمددن للت اعددي هددو لحظددة التحضددير ألن المدديدوب المتكددون ندداتج عددن
تجاذب لل حنات

()12

لذا قد يت كك بمرور الديمن كمدا ظهدر ان افضدي درجدة

حد درار هد ددي درجد ددة ح د درار الماتبد ددر  22م امد ددا نسد ددبة حجد ددم الطد ددورين المد ددائي

شدة االمتصاص

شدة االمتصاص

عندالطوا الموجي

عندالطوا الموجي

1

2.292

2.229

2

2.824

2.829

2

2.224

2.212

4

2.212

2.282

2

2.214

2.121

1

2.218

2.231

3

2.412

2.122

الدلة
الحامضية

/العضوي ()4/2.3وكان افضي يمن للرب هو  2دقائق .
جدوا ( )3دراسة الدالة الحامضية

292

382

جدوا ( )4دراسة زمن التفاعا
زمن التفاعا

شدة االمتصاص عند

شدة االمتصاص عند

بالدقيقة

الطوا الموجي 292

الطوا الموجي 382

شدة االمتصاص عند

شدة االمتصاص عند
2.293

لحظة التحضير

2.824

2.829

ئ

2

2.221

2.189

1

2.212

12

2.243

2.122

1.2

2.481

2.411

12

2.224

2.213

2

2.342

2.222

2.2

2.222

2.222

22

2.229

2.212

2

2.992

2.111

22

2.422

2.231

4

2.244

2.421

22

2.224

2.222

جدوا ( )5دراسة التغير ي درجة الحرارة
شدة االمتصاص عند

شدة االمتصاص عند

الطوا الموجي 292

الطوا الموجي 382

22

2.824

2.829

22

2.324

2.221

42

2.241

2.212

22

2.229

2.121

درجة الحرارة

جدوا ( )6دراسة لحجم الطور الماوي
حجم الطور

شدة االمتصاص عند

شدة االمتصاص عند

الماوي

الطوا الموجي 292

الطوا الموجي 382

1مي

2.322

2.211

2مي

2.324

2.292

2.3مي

2.824

2.829

4.3مي

2.322

2.221

جدوا ( )7دراسة لحجم الطور العضوي
حجم الطور

شدة االمتصاص عند

شدة االمتصاص عند

العضوي

الطوا الموجي 292

الطوا الموجي 382

1مي

2.114

2.181

2مي

2.298

2.214

 2مي

2.212

2.142

 4مي

2.824

2.829

 2مي

2.241

2.233

جدوا( )8دراسة لزمن الرج

الطوا الموجي 382

الطوا الموجي 292

 -2دراسة ك اء امستاالا
ويددتم ذلددك بسددحب الطبقددة المائيددة الناتجددة عددن عمليددة امسددتاالا الددت قمددا
فاددي نظي د

وجددا

ذات ددز وبع ددد قي ددا

اواضددافة الحجددم اممثددي للمددذيب العضددوي وبدديمن الددرب

اممتااا ددية للطبق ددة العض ددوية الناتج ددة وحس دداب النس ددبة

المئويددة لالسددتاالا ظهددر انهددا ذات قيمددة عاليددة نسددبياع ممددا ميلدديم اج دراء
امستاالا مدر ثانيدة أي ان امسدتاالا لمدر واحدد كدا

لتكدوين مديدوب

الت درابط اميددوني بددين المعقددد والعقددار ويمكددن مالحظددة ذلددك مددن الجدددوي رقددم
()9
جدوا ( )9دراسة كفاءة االستخالص
تركيز العقار
()NA

تركيز المعقد
[BiI4]-1

الطوا الموجي
nm

شدة االمتصاص شدة االمتصاص
عند االستخالص عند االستخالص

النسبة المووية
لالستخالص

األوا

الثاني

0.8X10-4 M 4.86X10-5 M

292

2.992

2.211

%98.88

0.8X10-4 M 4.86X10-5 M

282

2.111

2.223

%98.82

جدوا ( )12ملخص للظروف المختارة ي تكوين مزدوج الترابط االيوني
بين المعقد  [BiI4]- 1والعقار()NA

النتاوج المثلى

ت

الظروف المدروسة

1

التركيي اممثي للعقار

4.86X10 M

2

التركيي اممثي للمعقد

0.8X10-4M

2

الدالة الحامضية

2

4

يمن الت اعي

لحظة التحضير

2

درجة الحرار

 22م

1

حجم الطور المائي

 2.3مي

3

حجم الطور العضوي

 4.2مي

8

يمن الرب

 2.2دقائق

9

عدد مرات امستاالا

مر واحد

-5

ثالث لاً :منحنيللا المعللايرة لتقللدير عقللار نيكللوتين امايللد( )NAللي معقللد زوج
الترابط االيوني مع المعقد الالعضوي [BiI4]-1

يتبددين م ددن ال ددكلين رق ددم( )4ورقددم ( )2منحني ددا المع دداير المبا ددر لمعق ددد يوب

الت درابط اميددوني المتكددون بددين العقددار( )NAوالمعقددد الالعضددوي [BiI4]-1

لم دددر مد ددن التراكيد ددي يتد دراو ( ) 3.24X10-5 - 1.63X10-6مد ددومري عند ددد
الطولين الموجيين  292و 282نانوميتر علت التوالي .

y = 12707x + 0.6813
r = 0.9960
0.00003

0.00004

0.00001

0.00002

االمتصاصية

1.5
1
0.5
0
0

التركيز الموالري للعقار

W.L=290

شكا  -4-منحني المعايرة لتقدير عقار النيكوتين امايد عند الطوا الموجي  292نانوميتر

0.6

االمتصاصية

0.4

y = 3408.3x + 0.4144
r = 0.9961

0.2
0

0.00001 1.5E-05 0.00002 2.5E-05 0.00003 3.5E-05

W.L=382ـــــ

5E-06

0

التركيز الموالري للعقار

ــــــ
شكا -5-منحني المعايرة لتقدير عقار النيكوتين امايد عند الطوا الموجي 382نانوميتر
المد ددومري ( )£وحساسد ددية سد دداندي ( )Sلتقد دددير عقد ددار نيكد ددوتين امايد ددد ()NA

رابعاً:المعطيات التحليلية واالحصاوية

-1

بتك ددوين معق ددد يوب التد درابط األي ددوني م ددا المعقد ددد ][BiI4

يتب ددين م ددن الج دددوي رق ددم ( )11الم دددر الاط ددي للتركي ددي (،)LDRامنحد د ار

القياسددي النسددبي المئددوي (، )RSD%حددد الك د

عن ددد الطد ددولين

الموجيين  292و 282نانوميتر اما الجدوي رقدم ( )12فيبدين معدادلتي الادط

( ، )D.Lالاط د النسددبي

المستقيم(، )Yمعامي امرتباط ) ،)rمعامي الاطية )  ،)rوقيمة ااتبار .t

المئ د ددوي ( ،)Erel%امس د ددتردادية المئوي د ددة ( ، )Rec%معام د ددي اممتا د دداا

2

جدوا ( ) 11مدى خطية التركيز،االنحراف القياسي النسبي المووي ،حد الكشف  ،الخطأ النسبي المووي،
االستردادية المووية  ،معاما االمتصاص الموالري وحساسية ساندا
£

λMax

LDR
))Molar

RSD

D.L
)(Molar

Erel%

Rec%

()L/Mol.cm

292

() 3.24X10-5 - 1.63X10-6

132.12

1.94X10-9

2.4

122.44

12323.2

2.2219

282

() 3.24X10-5 - 1.63X10-6

122.22

1.11X10-9

2.2

122.29

2428.2

2.2224

S
)(µg.cm-1

يتضح من الجدوي ( )11ان تعيدين عقدار ( )NAعندد الطدوي المدوجي 292

 ،ومد ددن حيد ددث الحساسد ددية المتمثلد ددة بمعامد ددي اممتاد دداا المد ددومري العد ددالي

نددانوميتر م ضددي علددت الطددوي المددوجي  282نددانوميتر ويمكددن مالحظددة ذلددك

 ،كمدا يالحددظ مدن الجدددوي اطيددة

من قيم ))RSD%وكذلك من حد الك

()11

بامضدافة الددت حساسدية سدداندي الواطئددة

منحن ددي المع دداير الجي ددد الت ددي ت ددير ال ددت امكاني ددة التحلي ددي لم دددر واس ددا م ددن

)) D.L

التراكيي .
جدوا ( ) 12معادلتا الخط المسقيم  ،معاما االرتباط  ،معاما الخطية  ،وقيمة اختبار  tالمحسوب
والجدولي  %95لمعقد زوج الترابط األيوني المتكون .
λMax

)Y=a+bx (n=3

r

r2

t test

t 95%

292

Y=12707x+ 0.6813

0.9960

0.9922

22.22

2.18

282

Y=3408.3x +0.414

0.9961

0.9923

22.31

2.18

خامساً :دراسة ثباتية معقد زوج الترابط االيوني المتكون بين عقار نيكوتين امايد ( )NAوالمعقد الالعضوي [BiI4]-1

المثلت ما اليمن حيث سجلت اممتاااية للمعقد بعد 32، 48 ،24ساعة من

جرت دراسة لمعرفة ثباتية المعقد المستالا الناتج باعتماد الظرو

التحضير وكانت نتائج القياسات كما في الجدوي ()12
جدوا ( )13نتاوج دراسة ثباتية الزوج االيوني المستخلص مع الزمن .
 Aبعد استخالص  Aبعد ساعة واحدة  Aبعد 24ساعة  Aبعد  48ساعة  Aبعد 72ساعة االستردادية المووية

λMax

المعقد الناتج

من االستخالص

من االستخالص من االستخالص من االستخالص ا  Aبعد72ساعة

292

2.992

2.989

2.982

2.933

2.912

93.13

282

2.111

2.129

2.121

2.292

2.282

92.34

يظهدر مدن الجدددوي ( )12ان ثباتيدة المديدوب اميددوني المتكدون جيدد ومايدددعم

جدددوي رقددم ( )14يوضددح قدديم امسددترددادية المئويددة والاط د النسددبي المئددوي

ذلددك القدديم العاليددة لالسددتردادية المئويددة لالمتاااددية المقاسددة بعددد  32سدداعة

لتطبيق ددات عق ددار النيك ددوتين اماي ددد ()NAعل ددت المستحض ددر الا دديدمني ب ددي

حي د د د ددث كان د د د ددت  %93.13و %92.34للط د د د ددولين الم د د د ددوجيين  292و282

بلك د

ب ددكي دراب مجه ددي مددن ( )SDI/Iraqيحت ددوي علددت  22مل ددم م ددن

نانومبتر علت التوالي .

العقار نيكوتين امايد .

سادساعاتطبيقات علت عقار النيكوتين امايد في المستحضرات الايدمنية

جدوا ( ) 14قيم االستردادية المووية والخطأ النسبي المووي لتطبيقات الطريقة المقترحة ي تقدير
عقار( )NAي المستحضر بي بلكس

التركيز الموالري

التركيز الموالري

االستردادية المووية

الخطأ النسبي المووي

المدروس

المالحظ

()Rec%

()Erel%

292

0.473 X10-5

0.481 X10-5

121.19

1.191

282

0.176 X10-5

0.181 X10-5

122.84

2.842

الطوا الموجي

λMax

مددن اددالي امسددتردادية المئويددة العاليد دة المدرجددة فددي الجدددوي لكددال الط ددولين
المددوجيين  282، 292نددانوميتر وقيمددة الاط د النسددبي المئددوي الواطئددة يتبددين

طي ية لتقدير العقار( )NAوقد أظهرت النتائج التحليلية لها نجاحاع مدن حيدث
الدقد ددة والحساسد ددية وحد دددود الك د د

أنز يمكن تبني هذ( الطريقة .

الاد دديدمني حي د ددث كان د ددت امسد ددتردادية المئوي د ددة  121.19و 122.84لك د ددال

االستنتاجات:

ومد ددن حيد ددث تطبيقهد ددا علد ددت المستحضد ددر

الطولين الموجيين  292و 282نانوميتر .

أظهر عقار النيكوتين امايد القابلية العالية لتكوين ميدوب الترابط اميدوني مدا

المعقدد الالعضدوي  [BiI4]-1وعلددت هدذا األسدا

تددم تطدوير طريقدة تحليليددة
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Determination of Nicotinamied (NA) drug by Formation Ion-Pair

1.

2.
3.

4.
5.

with Complex [BiI4]-1
Asmaa Ahmed Mohammed
Department of chemistry , college of Education , University of Tikrit ,Iraq

Abstract
In this research the drug nicotinamied (NA) is determined with new method using spectrophotometer by forming ionpair with [BiI4]-1 complex after extraction with 1,2-dichloro ethane spectrum at 290 and 382 nm wave length. Was the
quick reaction and pH=2, 2.3/4ml aqua phase / organic phase ratio, at temperature 25 °C with 3 minute mixing time and
at 98.85, 98.88 percent extraction ratio in one at the 290, 382 nm respectively. The statistical and analytical rustle for
formed ion-pair complex for concentration rang between 1.63X10-6-3.24X10-5M are as follow: D.L=1.94X10-9, 1.66X10-9
M, r = 0.9960, 0.9961, molar absorption coefficient 63422, 22491 Sandl's sensitivity= 2.2219,2.2224µg/cm2 at 290 and 382
nm respectively, it was found that the complex stable for 72 hour at least with Rec 95.74 ,97.17% at the wave length
of determination .Using P-BLEX syrp as practical application it was found that Rec 122.84, 121.19and Eerl% 2.84 ,
1.191 at the both length 290,382 nm respectively.

