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 و بطريقة تقدير عقار هيدروكلوريد الميتفورمين باستخدام أقطاب انتقائية غشائية مصنعة

 HPLCكروماتوغرافيا السائل ذي األداء العالي 
  

  عماد مثنى يوسف  سهام توفيق أمين  علي إبراهيم خليل

  كلية الصيدلة  قسم  الكيمياء  كلية الصيدلة

  جامعة تكريت  كلية العلوم  جامعة تكريت

   العراق/صالح الدين  جامعة تكريت   العراق/ الدينصالح

  

  )2010 / 5 /10 ؛  تاريخ القبول 2009 / 7/ 5تاريخ االستالم (

  

  الملخص

  :الجزء األول

 مـن خـالل   (Metformin. HCl MET)  يتضمن هذا الجزء تقدير عقار هيدروكلوريد الميتفـورمين 

تحضير األقطـاب االنتقائيـة للعقار مـع المادة الفعالـة        إذ تم     مصنعة استخدام أقطاب غشائية انتقائية سائلة    

ـ ( Phosphomolybdic acid, PM )حــامض الفـوســفوموليبديك   مض الفوسـفوتنگـسـتك  ا أو حـ

)Phsphotungstic  acid, PT( االت  ــل فثـ ثنـائي بيوتيةوباسـتخـدام مـواد ملدنـة عضـوي(Di-

n-butyl phthalate, DBP)فات ــ فوس وثالثي بيوتيل(Tri-n-butyl phosphate, TBP) مــع متعـدد 

  مـع   MET-PMقطب النتـائج أن ميل تـبين.  ركيزةً لها(Polyvinyl chloride, PVC)كلوريـد الفينيل 

 30.8mV /decade  و30.7mV /decad هــو TBP مـع  المـلدن MET- PT   وللقطب  DBP المـلدن

 وأعطت هذه األقطاب استجابة جيـدة  ،للقطبين على التوالي  4.6-4.2و  4.2-3.6  يتراوح بين  pHوبمدى

  مـوالري، وحـد   5-10 – 1-10عند قياس التراكيز الواطئة للمادة الدوائية وكان مدى التراكيز يتراوح بـين 

وتـضمن   . يوما على التوالي14 و24 وقد بلغ عمر القطب موالري2.75× 7-10و  7-10  2.5×فـــالكش

يضاً قياس انتقائية هذه األقطاب بوجود مركبات وايونات أحادية وثنائية وثالثية الـشحنة حيـث               هذا الجزء أ  

Potكانت قيم 
jiK    .1 هي اقل من  المدروسة لجميع االيونات,

 HPLC يتضمن دراسة لتقدير عقار هيدروكلوريد الميتفورمين باسـتخدام تقنيـة الــ              : الجزء الثاني       

  على   3=  عند دالة حامضية     الهيدروجين الطريقة بحقن الدواء المذاب في فوسفات األمونيوم ثنائية          وتتلخص

 الهيـدروجين فوسفات األمونيوم ثنائيـة  األسيتونترايل و   باستخدام طور متحرك يحتوي على       C18عمود نوع   

ياس االمتـصاص عنـد      وتم ق  1-دقيقة.  مل   1وبسرعة جريان )  50: 2.5( ة  وبنسب  3= عند دالة حامضية      

  واالنحـراف القياســي النـسبي         98.14  رجاع نانوميتر وكانت النسبة المئوية لالسـت      233طول موجي   
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  مـايكروغرام 24 – 2ـية بين ــ خطوبمدى  1-مل.مايكروغرام  0.23بحد كشف  و0.89% للطريقـة 

   .1-مل.
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ABSTRACT 

First part :  
        This part  includes the determination of metformin.HCl (MET) by construction of two 
ion selective electrodes incorporate PVC membrane with  phosphomolybdic acid (PM) or 
phosphotungstic acid (PT) as active materials. The plasticizer used is either Di-n-butyl 
phthalate (DBP) or Tri-n-butyl phosphate (TBP).The results for the electrodes are as follow: 

 
1- The linear range for (DBP-MET-PM) electrode was 10-5 – 10-1 M with slope of 30.7 

mV/decade and correlation coefficient of 0.9978. The limit of detection was 2.5 x 10-7 M 
and the optimum pH was in the range 3.6 – 4.2 at the 25oC at the optimum concentration 
for the internal filling solution of 10-4 M . The life time for the electrode was 24 days. 

2- For (TBP-MET-PT) the linear concentration range was10-5–10-1 M with a slope of    
30.8 mV/decade and correlation coefficient of 0.9844. The limit of detection was 2.75 x 
10-7 M at optimum pH range (4.2 – 4.6) at 10-4 M for internal filling solution. The life 
time of  this electrode was  14 days . 

 
Second part : 
      In this part , MET drug was determined by HPLC using C18 column. 
      In this method and at pH= 3 using  a mobile phase of ammonium dihydrogen phosphate: 
acetonitrile with ratio of (50:2.5) and flow rate of 1 ml.minute-1 the MET drug was 
determined. The signal was detected at 233 nm. The percent recovery, relative standard 
deviation and the linearity of concentration were 98.14 %, 0.98 and 2-24 µg.ml-1 

respectively  with limit of detection of  0.23 µg.ml-1 . 
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