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استحداث طرٌقة لتقدٌر هٌدرو كلورٌد االفدرٌن باستعمال تقنٌة
االمتصاص الجزٌئً uv-vis
م.م مصطفى عبد المجٌد حمٌد  /جامعة دٌالى  .كلٌة التربٌة  .قسم الكٌمٌاء
م .م روال صباح ناصر  /الجامعة المستنصرٌة  .كلٌة العلوم  .قسم الكٌمٌاء
م.كٌمٌاوي لبنى فرٌد محمد علً  /الجامعة المستنصرٌة  .كلٌة العلوم  .قسم الكٌمٌاء

الخالصة
استحدثت طرٌقة تحلٌلٌة سرٌعة وذات حساسٌة ودقة عالٌتٌن لتقدٌر هٌدروٌكلورٌد االفدرٌن
بشكله النقً وفً المستحضرات الصٌدالنٌة وذلك بتكوٌن معقد انتقال الشحنة  .ولوحظ أن
منحنً المعاٌرة لتقنٌة االمتصاص الجزٌئً ٌuv-visصلح لالستخدام التقدٌري من خالل مدى
 , ppm 0,5 - 6المٌل = 0,1458
الخطٌة التً تخضع القانون المبرت -بٌر الحساسٌة
,معامل االرتباط = , 0,9984االنحراف النسبً المئوي = , 0.55االسترداد المئوي = 98.4
,حدة الكشف =  ppm 0.112وقد تم تقدٌر هٌدروكلورٌداالفدرٌن فً المستحضرات الصٌدالنٌة
باعتماد هذه النتائج.
Abstract
The molecular absorption uv-vis is a new analytical ,rapid and sensitive
method for determination of ephedrine hydrochloride(EPH)in its pure
shape &in the pharmaceutical through forming charge transfer complex
.the calibration curve of uv-vis can be used for the estimating usage
”)through the linear range which is submitted to “(Lambert-Beer law
= ;sensitivity =(0.5 – 6 ) ppm ,slop=0.1458, RSD =0.55, rec = 98.4 , r
0.9984 and D.L =0.112 ppm. This method was applicated to the
determination of EPH in pharmaceuticals depending on these results.
المقدمة
االفدرٌن مركب قلوي األصل اكتشف وعزل ألول مرة من نبات  Ephedraمن قبل العالم
 Angleفً عام  1887م ,لم ٌكن شائع االستعمال حتى عام 1924م ,على الرغم من أنه المادة
الفعالة الرئٌسٌة فً عشبة االفدرا والتً تسمى محلٌا (عٌلجون) ٌسمى المركب كٌمٌائٌا
] . )1,2( [1 -(methyl amino)ethyl] benzene methanol
مناطط صحراوٌة من وسط آسٌا وأجزاء أخرى مِقنْن
 Ephedraنبات شبه شجٌرة تنمو فً
ِق
العشبً لephedrine
ت Ephedraالمجفف بصفته منبّه أذا ٌَحتوي الطور
العالمٌ .ستعمل نبا ِق
َ
ِق
رٌاضٌٌن.
على مخ ّدر ( ٌ )3ستعمل  ephedrineلتخفٌفِق الوزن ,مقوي للجسم ,ول َتحسٌن أدا ِقء
ِق
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ت  ephedrineمح ّف َ
زات أخرى فً أغلب األحٌان ,مثل الكافٌٌن ,الذي لَ ُمه حافز
َتحتوي مُمن َتجا ِق
معاون وٌ ُم
زٌادة فً اامكانٌ َة
ُمحدث
ت
المضا ّد ِقة ()4
للتتثٌرا ِق

شكل(A)1الصٌغة التركٌبٌة لالفدرٌنEphedrine

شكل(B)1نبات االفدراEphedra
مر ّك َ
ت
بات  Ephedrineالقلوٌة  amphetamine-likeتستعم َل فً مخ ّدرات تمتاز بالتتثٌرا ِق
ت المضا ّد ِقة
بَ , .تتضمّنُم هذه التتثٌرا ِق
المن ّب ِقة القاتل ِقة فعالًال على النظام العصبً المركزي والقل ِق
الج ّدٌ ِقة  ,ارتفاع ضغط الد َم ,خفقان ,تلف األعصاب  ,اختالل عقلً ,فقدان ذاكرة ,اختالل فً
مع ّدل نبضات قلبِق ,أرط ,عصبٌةّ ,
هزات ,نوبات قلبٌة ,وموت .لذلك اقترحت وكال ُمة الصحة
ت أَو أكثر مِقنْن
العالمٌة لألغذٌة َم ْننع تسوٌط
المالحط الغذائٌ ِقة التً تحتوي على( )8مللٌغراما ِق
ِق
أشباه  ephedrineالقلوٌة )7,6, 5(.هناك أسماء أخرى  Ephedrineمثل( -: )8
(αR)-α-[(1S)-1-(methyl amino)ethyl]benzene methanol
α-[1-(methyl amino)ethyl]benzyl alcohol

L-erythro-2-(methyl amino)-1-phenylpropan-1-ol
.
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 Ephedrineمسحوط ابٌض اللون ٌذوب فً الماء وشحٌح الذوبان فً الكحول ٌكون بشكل
ابر موشورٌة ,طعمه الذع ,عدٌم الرائحة ,جاف ٌ,نص ر بحدود  C° 188-187درجة مئوٌة
ٌتمتع باستقرارٌة عالٌة لكنه إذا تعرض محلوله ٌتحلل بالضوء ()10,9
هناك طرٌقتان لتعٌن  )EPH ( ephedrine hydrochlorideفً األقراص الدوائٌة َ .تعتم ُمد
الماص
األول ألطٌافِق النسب َة المحصول علٌه ب َتقسٌم الطٌف
الطرٌق ُمة األولى استعمال االشتقاط
ِق
ِق
ت عند  .nm 250.3 ,231.8أما
ت ثنائٌ ِقة مِقن قِقبل اي طٌف قٌاسً ألحد المر ّكبا ِق
مِقنْن خلطا ِق
السائل ذات األدا ِقء العالً  HPLCباستخدام
الطرٌق َة الثانٌ َة فإن ا تستعمل تقنٌة كروموتوغرافٌا
ِق
nm 217
– ماء) ٌتم القٌاس عند
عمود مرحلة َمعْن ُمكوس ِقبطور ناقل (مٌثنول
()13,12 , 11
الجزء العملً
- 1مٌزان حساس نوع Sartorius
- 2مقٌاس االس ال ٌدروجٌنً نوع )Orion (SA-720
- 3حمام مائً نوع Tecam
- 4مطٌاف نوعShimadzu(uv-vis-120-02)
المواد المستخدمة
هٌدروكلورٌداالفدرٌن,كلورٌدالحدٌد(,)IIIبوتاسٌوم سداسً سٌانٌدالحدٌد(,)IIIنترات السٌرٌوم
االمونٌة ,حامض الكبرٌتٌك,كبرٌتات الحدٌد()IIالمائٌة(من شركة )BDH,Fluka
تحضٌر المحالٌل
أوال  :محلول هٌدروكلورٌد االفدرٌن القٌاسً ))1000ppm
تم تحضٌر التركٌز 25ماٌكروغرام  /مل من محلول هٌدروكلورٌد االفدرٌن لقٌاسً ذي تركٌز
 100ماٌكرو غرام  /مل بواسطة سحب  25مل منه وتخفٌف المحلول بالماء المقطر فً قنٌنة
حجمٌه سعة  100مل  ,وتم حفظ المحلول فً قنٌنة معتمة بعٌدا عن الضوء .
ثانٌا  :كلورٌدالحدٌد( 5 x 10-3)IIIموال ري
حضر بتخفٌف  3مل من محلول كلورٌد الحدٌد (  %60 )IIIإلى 100مل بالماء المقطر فً
قنٌنة حجمٌه سعة  100مل وتم حفظه فً قنٌنة معتمة بعٌدا عن الضوء ثم سحب من المحلول
األخٌر  4.5مل وخفف إلى  100مل بالماء المقطر فً قنٌنة حجمٌه سعة 100مل وتم حفظ
المحلول فً قنٌنة معتمة بعٌدا عن الضوء .
ثالثا :بوتاسٌوم سداسً سٌانٌدالحدٌد( 5 x 10-3)IIIموال ري
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حضر بإذابة0.1647غم من بوتاسٌوم سداسً سٌانٌدالحدٌد( )IIIفً الماء المقطر وأكمل الحجم
إلى العالمة بالمذٌب نفسه فً قنٌنة حجمٌه سعة 100مل وتم حفظ المحلول فً قنٌنة معتمة بعٌدا
عن الضوء .
رابعا  :نترات السٌرٌوم اآلمونٌة  5 x 10-3موال ري
حضرباذابة  0.5482غم من نترات السٌرٌوم اآلمونٌة فً 20مل من 1عٌاري حامض H2SO4
ثم أكمل الحجم إلى العالمة بالماء المقطر فً قنٌنة حجمٌه سعة  200مل وتم حفظ المحلول فً
قنٌنة معتمة بعٌدا عن الضوء .
خامسا  :كبرٌتات الحدٌد()IIالمائٌة 5 x 10-3موال ري
حضرباذابة  0.278غم من كبرٌتات الحدٌد( )IIالمائٌة فً 10مل من 1عٌاري حامض H2SO4
ثم أكمل الحجم إلى العالمة بالماء المقطر فً قنٌنة حجمٌه سعة  200مل وتم حفظ المحلول فً
قنٌنة معتمة بعٌدا عن الضوء .
طرٌقة العمل المنتخبة
تم مزج محلول هٌدروكلورٌداالفدرٌن مع محلول اٌونات السٌرٌوم (  )IVثم إضافة اٌونات
الحدٌد( )IIإلى الزٌادة من اٌونات السٌرٌوم (  )IVثم ٌتابع التفاعل بإضافة محلول بوتاسٌوم
سداسً سٌانٌدالحدٌد ( )IIIإلى اٌونات الحدٌد (  ) IIالمتبقٌة فتكون راسب ازرط اظ ر أقصى
امتصاص عند طول موجً  nm722فً حٌن اظ ر محلول الخلب امتصاصٌة واطئة جدا عند
الطول الموجً نفسه .
النتائج والمناقشة
تم اجراء التجارب الالحقة باستخدام 1مل من محلول ذو تركٌز 50ماٌكروغرام /مل من
هٌدروكلورٌداالفدرٌن النقً وقٌست االمتصاصٌة للمحالٌل عند طول موجً  nm 722مقابل
محلول الخلب بعد 15دقٌقة من إكمال الحجم إلى  10مل بالماء المقطر بعد  20دقٌقة من بدء
التفاعل .

 - 1تاثٌر حجم محلول نترات السٌرٌوم ( )IVاالمونٌة
تم اجراء تجارب عدٌدة الختٌار افضل حجم من محلول نترات السٌرٌوم (  )IVاالمونٌة
( ) 4-1مل ذي تركٌز  5 x 10-3موال ري اذ وجد ان 2مل من التركٌز المستخدم هوالحجم
االفضل الذي ٌحقط افضل الظروف للتفاعل والذي استخدم فً التجارب الالحقة .

جدودل( )1تاثٌر حجم محلول نترات السٌرٌوم ( )IVاالمونٌة فً شدة امتصاص الناتج المتكون
54

Diala , Jour , Volume , 29 , 2008

Volume of

Absorbance
0.143
0.191
0.34
0.004
0.009
0.012
0.005
 -2تاثٌر حجم محلول كبرٌتات الحدٌد()IIالمائٌة

)(NH4) 2[Ce(NO3)6](ml
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4

 ) IIالمائٌة
تم اجراء تجارب عدٌدة الختٌار افضل حجم من محلول كبرٌتات الحدٌد (
( ) 3-1مل ذي تركٌز  5 x 10-3موال ري اذ وجد ان 1.5مل من التركٌز المستخدم
هوالحجم االفضل الذي ٌحقط افضل الظروف للتفاعل والذي استخدم فً التجارب الالحقة .
جدودل( )2تاثٌر حجم محلول كبرٌتات الحدٌد (  )IIالمائٌة فً شدة امتصاص الناتج المتكون

Absorbance

Volume of
)FeSO4.7H2O(ml

0.005
0.012
0.31
0.136
0.111
0.097

0.5
1
1.5
2
2.5
3

 - 3تاثٌرحجم محلول بوتاسٌوم سداسً سٌانٌدالحدٌد()III
تم اجراء تجارب عدٌدة الختٌار افضل حجم من محلول بوتاسٌوم سداسً سٌانٌدالحدٌد()III
( ) 2 - 0.25مل ذي تركٌز  5 x 10-3موال ري اذ وجد ان  0.75مل من التركٌز المستخدم
هوالحجم االفضل الذي ٌحقط افضل الظروف للتفاعل والذي استخدم فً التجارب الالحقة .
جدودل( )3تاثٌرحجم محلول بوتاسٌوم سداسً سٌانٌدالحدٌد((IIIفً شدة امتصاص الناتج المتكون

Volume of

Absorbance
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)K3Fe(CN)6(ml
0.5
0.75
0.25
1
1.25
1.5
1.75
2

0.337
0.486
0.249
0.439
0.325
0.272
0.235
0.126

 –4تاثٌر تسلسل االضافة
)5
اجرٌت تجارب عدٌدة الٌجاد افضل تسلسل الضافة المحالٌل كما مبٌن فً الجدول (
الذى ٌحقط افضل الظروف للتفاعل المذكور سابقا وقد وجد ان الترتٌب االتً هو االفضل
)محلول االفدٌن +محلول نترات السٌرٌوم )(IV
والذي استخدم فً التجارب الالحقة
االمونٌة +محلول كبرٌتات الحدٌد ( ) IIالمائٌة  +بوتاسٌوم سداسً سٌانٌدالحدٌد( ))III
جدول(ٌ)4وضح رموز المحالٌل

الرموز
A
B
C
D

المحاليل
محلول االفدرين
محلول نترات السيريوم ) (IVاالمونية
محلول محلول كبريتات الحديد ( ) IIالمائية
بوتاسيوم سداسي سيانيدالحديد( )III

جدول ) )5تاثٌر تسلسل االضافة فً شدة امتصاص الناتج المتكون
Order of Addition Absorbance
A+D+C+B
0.124
C+D+B+A
0.082
C+D+A+B
0.105
C+B+A+D
0.004
C+B+D+A
0.011

Absorbance
0.448
0.507
0.043
0.172
0.14

 -5تأثٌر درجة الحرارة
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A+B+C+D
A+B+D+C
A+C+B+D
A+C+D+B
A+D+B+C
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تم اٌجاد الزمن الالزم لوصول الناتج الى حالة االستقرار واكتمال تكوٌنه باستخدام افضل
الظروف للتفاعل وتحت هذه الظروف ٌتكون الناتج مباشرة وٌكتمل تكوٌنه خالل  20دقٌقة
عند درجة حرارة المختبر  . C° 25تم دراسة تتثٌر درجات الحرارة ) (45,25,5خالل 15
دقٌقة االولى من بدء التفاعل بعدها تم قٌاس استقرارٌة الناتج عند  20دقٌقة من بدء التفاعل
وعند الطول الموجً  722نانومٌتر ,وٌتضح من هذه الدراسة ان االمتصاص وصل اقصاه
عند درجة حرارة المختبر  C 25وٌقل عند زٌادة درجة الحرارة  C°45اماعند درجة
الحرارة  C° 5فٌكون التفاعل بطٌئا واقل حساسٌة لذلك أجرٌت التجارب الالحقة عند درجة
حرارة المختبر .C° 25

جدول ()6تأثٌر درجة الحرارة فً شدة االمتصاص واستقرارٌة الناتج المتكون

120

90

Absorbance/min standing time
40
50
60
80

0.253 0.259 0.263 0.277
0.537 0.543 0.537 0.540
0.420 0.417 0.414 0.412

30
Temp.ºC 20
5
0.224 0.229 0.239 0.240
25
0.534 0.537 0.536 0.537
45
0.420 0.419 0.420 0.418

 -6إعداد المنحنً القٌاسً وطرٌقة العمل
تم تحضٌر سلسلة من قنانً حجمٌه سعة  10مل تحتوي على حجوم متزاٌدة ( )6.0-0.5
مل من محلول هٌدروكلورٌد االفدرٌن ذي تركٌز  25ماٌكرو غرام /مل اضٌف 2مل من
محلول نترات السٌرٌوم ) (IVاالمونٌة  5 x 10-3موال ري و  1.5مل من محلول كبرٌتات
الحدٌد (  )IIالمائٌة  5 x 10-3موال ري,مزجت جٌدا ثم أضٌف 0.75مل من محلول
بوتاسٌوم سداسً سٌانٌدالحدٌد( 5 x 10-3 )IIIموال ري مزجت و تركت المحالٌل لمدة 15
دقٌقة .أضٌف 2مل من حامض ال ٌدروكلورٌك المركز وأكمل الحجم إلى العالمة بالماء
المقطر ومزجت جٌدا قٌست امتصاصٌة المحالٌل مقابل محلول الخلب عند طول موجً
 722نانومٌر رسم المنحنً القٌاسً لتقدٌر هٌدروكلورٌد االفدرٌن ووجد ان مدى التركٌز
الذي ٌتٌع قانون المبرت -بٌر تم حساب معامل االمتصاص الموالري للناتج المتكون
2ٌساوي  6.459x104لتر .مول .1-سم 1-وداللة ساندل تساوي  0.0068ماٌكروغرام.سم ,
وهذا ٌدل على الحساسٌة العالٌة للطرٌقة .
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شكل()2المنحنى القٌاسً لتقدٌر هٌدروكلورٌداالفدرٌن
دقة وتوافق الطرٌقة المقترحة
باستخدام الظروف المثلى المثبتة للمنحنً القٌاسً تم اختبار دقة وتوافط الطرٌقة وذلك من
خالل قٌاس ثالثة تراكٌز مختلفة لمحلول هٌدروكلورٌد االفدرٌن حضرت محالٌل من
األقراص بتركٌز  25ماٌكروغرام.مل 1 -وتم سحب 1و2و 3مل من كل محلول و وضعت
فً قنانً حجمٌه سعة  10مل على التوالً ,أكدت النتائج التً تم الحصول علٌ ا الى
إمكانٌة تطبٌط الطرٌقة المقترحة فً تقدٌر هٌدروكلورٌداالفدرٌن فً المستحضرات
الصٌدالنٌة كما مبٌن فً جدول(. )7

جدول ( )7دقة وتوافق الطرٌقة المقترحة

%RSD

%Rec

%E

1.9400
0.8600
0.5970
2.2010
1.0200
0.6800

99.5400
100.4500
100.5400
100.4600
99.6800
100.0800

_0.460
0.4500
0.5400
0.4600
_ 0.320
0.080

Concn.of Eph
µg.ml-1
found

present

0.9954
2.0090
3.0163
1.0046
1.9936
3.0025

1.000
2.000
3.000
1.000
2.000
3.000
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االستنتاجات
ً) وبمقارنة تركٌز هٌدروكلورٌد االفدرٌن ف7 -باعتماد النتائج التً تم التوصل الٌ ا (جدول
دار الدواء العربٌة ) وبٌن تركٌزه/ توسٌرام, سامراء العراق/المستحضرات الصٌدالنٌة( توسٌرام
المحسوب بالطرٌقة المستحدثة وجد انه باالمكان االستفادة من المٌزات التحلٌلٌة لتعٌٌن
وجد انه باامكان االستفادة من الممٌزات, تركٌز هٌدروكلورٌد االفدرٌن وبٌن ماهو موجود
التحلٌلٌة لتعٌٌن مركب هٌدروكلورٌد االفدرٌن ذو األهمٌة الدوائٌة و الحٌوٌة بالطرٌقة
المستحدثة التً امتازت بالسرعة و الكفاءة العالٌتٌن كما أظ رت دقة وضبط عالٌٌن و من
=  المٌل, ppm 0,5 - 6
 الحساسٌة:  بٌر- خالل مدى مطاوعت ا القانون المبرت
االسترداد, 0.55 = االنحراف النسبً المئوي, 0,9984 = معامل االرتباط, 0,1458
ppm 0.112= حدة الكشف, 98.4= المئوي

المصادر
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