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   في مصل الدم واإلدرار)الزيكسال( روغرافي النبضي المشتق للفيروسيمايدوالبالتقدير ال

  
   الحياليإسماعيلفنار محمد 

 الكيمياء قسم

 العلوم كلية

  الموصل جامعة
  

  )2011 / 1 / 31  ؛  تاريخ القبول 2010 / 5/ 10تاريخ االستالم (

  
  الملخص     

 ةبطريقة مباشـر  النقي   (Furosemide) زيكسلالال  روكرافية  البحث دراسة الخواص البوال   هذا  تضمن    

الثانية عند جهـد     و فولت) 0.196-( جهد عند  الرئيسية الاختز اتموج  المادة توقد أظهر في المحلول المائي    

دراسـة  وتمت  ) كلوريد الفضة/  الفضة ( قطب المرجع ضد) 3( pH الحامضية الدالة عند فولت )0.236-(

 فولـت ) 0.196-( عند جهد    )3( محلول الفوسفات المنظم ذي الرقم الهيدروجيني      يللدواء ف  القياسي   ىالمنحن

 يمـوال ر ) 9.90×5-10( إلى )6.83×5-10 (زضمن مدى تراكي األولمنحنيين قياسيين على لحصول اتم  قدو

معامل موالري وب )12.34×5-10 (إلى )10.51×5-10( والثاني ضمن مدى تركيز )0.9884(ومعامل االرتباط 

   .)0.9919( ارتباط

 فولـت  )0.187-( عند جهـد     لك تمت دراسة المنحنى القياسي للدواء بوجود مصل الدم البشري         وكذ         

 معامـل االرتبـاط  حيـث كـان    يموال ر )15.3×5 -10( إلى )7.44×5-0( نتتراوح بي تراكيز  مدىوضمن

)0.9971(.   

  مـدى   وضمن فولت) 0.084-( جهدعند   اإلدراردواء بوجود   وكذلك تمت دراسة المنحنى القياسي لل              

   . )0.9960( رتباطاالمعامل وكان  يموال ر )12.31×5-10(إلى )7.42×5-10 ( بين  تتراوحتراكيز

 وكذلك تـم تقـدير      بالمحلول المائي   في األقراص  الزيكسال دواءلتقدير   بنجاح تم تطبيق الطريقة   وقد        

  . اليومالڤالدواء بوجود دواء 

  

  الالزيكس, الفيروسيمايد ,البوالروكرافي  :الكلمات الدالة
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ABSTRACT 

The present work involves a study of the polarographic behavior of pure 
Furosemide(lasimex) by direct method in aqueous solution , which gives a two well defined 
reduction peaks, the main peak at a potential (-0.196) volts and the other small peak at (-
0.236) volts in phosphate buffer (pH=3).The calibration of Furosemide was constructed in 
phosphate buffer (pH=3) the calibration curves in the potential (-0.196) volts were observed 
in the range of concentration (6.83×10-5 - 9.90×10-5) M with a correlation coefficient 
(0.9884), and second in the range of concentration (10.51×10-5-12.34×10-5) M with a 
correlation coefficient (0.9919). 
        The calibration curve of Furosemide in the presence of human blood serum was 
studied in the potential (-0.187) volts and range concentration of current (7.44×10-5-
15.38×10-5) M with a correlation coefficient (0.9971). 
        The calibration curve of Furosemide in presence of urine in the potential (-0.084) volt 
and range of concentration (7.42×10-5-12.31×10-5) M with a correlation coefficient 
(0.9960).  
        The method was successfully applied to the determination of Furosemide  in tablets in 
aqueous solution and in the presence of valium voltammetrically with out interferences. 
 
 Keyword : polarography , Furosemide, lasimex  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

ــس  ــوالالزيك ــض  Chloro-N-Furforyl 5-Sulphamoyl anthranilic acide-4ه ــسمى أي   اً وي

  

Frusemide, Furosemide, Furosemido, Furosemidom (Sweetman, 2005 )  يحث علـى  ءوهو دوا 

 .ويعطى على شكل حبوب أو حقن     , اإلنسانداخل جسم   ة فعل سريعة     الن له رد   ةالوذمغزارة البول في حالة     

(Convigton et al., 2002)وهو ةالرئوية والكبدي واالضطراباترئة الوذمة  القلب و  ويستخدم لعالج عجز 

 جوكـذالك لعـال    مرض قلة البول بسبب الفشل الكلـوي         جكبيرة لعال ويعطى بجرعة   , من مدررات الثايازيد  

 تـأثيره   في حالة الحقن يظهـر     أماحالة الحبوب   دقيقة في    )60-30( له من النصف   عمرم  ارتفاع ضغط الد  

ـ    حيـث  ءتوجد طرائق عديدة لتقدير هـذا الـدوا    (Sweetman, 2005) دقائق) 5(خالل   ـتـم تقـدير ال

)(Furosemide في األدوية بتقنية ) (Flow injection  هرت ظ يموال ر (1.1×5-10) الكشف  حدودوكانت

وكذلك تم  ,(Semaan et al., 2005) 0.9950  االرتباط وكانت قيمة معامل نانوميتر )550( زمة له عندالح
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  واإلدرار بــالطرق الكهربائيــة  فــي األدويــة ) piretanide and Furosemide (ـالــ تقــدير

 (Differential pulse and square wave voltammetry)( ـل يموالر )-10×56.9 ( لتركيزpiretanide   (  

  مـوالري )71.5 -10×(و) 71.3-10× ( وكانت حـدود الكـشف  (Furosemide) ـل  يموالر )5.5 10-5×(

ـ  وكذلك تم تقـدير  ,(Barroso et al., 1995) للدوائين على التوالي  (Triamterene and Furosemide) ـال

   علـى التـوالي    ،للـدوائين  /نـانوغرام ) 0.1 &0.15(لكـشف   ا كانت حدود و (HPLC) ال باستخدام تقنية 

 (Barros et al.,1996)  ـ  , Dexamethasone , Cefazolin , Dipyrone , Furosemide)  ـوتم تقـدير ال

Paracetamol)ـآل باستخدام تقنية في اإلدرار  لألدوية  (Differential pulse voltammetry) وكانت حدود 

 لمــايكرومو  )3,06-0,51 و33,58-4,20 و65,00-6,00 و54,2 -6,05 و66,1- 6,61(الكــشف 

قطب الـذهب    باستخدامFurosemide )  ( ـكذلك تم تقدير ال, ) (Irena et al., 2008  على التوالي،لألدوية

ـ  ـ ـبتقني وكانـت حـدود   (Cyclic  linear sweep  and   Differential  pulse  voltammetry)    ـ ة ال

بطريقة غير  (Furosemide) ـكذلك تم تقدير ال و, (Shetti et al., 2009)  موالري)4.12(8-10× فـالكش

  موقـع وظهرت الحزمة له عند   (Flow injection )  ـال باستخدام تقنية Fe (III) له مع الحديدعافمباشرة بت

ـ  تـوكان يموالر ) 5-10×3( فـت حدود الكشـ نانوميتر وكان)513(  )0.997 (ل االرتبـاط ـقيمة معام

(Semaan et al.; 2006)  ـ تم تقدير الوكذلك)  Furosemide(ـ النله مـع  عاف بطريقة غير مباشرة بت ت تري

 Veena and Narayana, 2009).( نـانوميتر  )680(موقع  وظهرت الحزمة له عند  معقد االزو حيث تعطي

تطبيق الطريقة   وتم البوالروكرافية لدواء الالزيكس في منظم الفوسفيت        ويتضمن هذا البحث دراسة الخواص    

  . الڤاليوم وكذلك دراسته بوجود دواء األقراصفي  واءالد تقديربنجاح ل
  

  الجزء العملي

   المواد المستخدمة

 يموالر )2-10(تم تحضير محلول . شركة أدوية نينوى  نقي ومصدره(Furosemide)  المستخدمدواءلا       

  منيموالر) 3-10( حضيرتم ت .ايثانول مليلتر )5( غم في)0.0165( بإذابة) authentic Furosemide(من 

)authentic Diazepam ( بإذابة)محلـول  وكذلك تـم تحـضير  , كلوروفورممليلتر ) 10( غم في )0.0028   

 (40)  فئـة )Furosemide( حبات من ال) 10( وزنت )Tablets of Furosemide( ـل اموالري من )10-2(

 غم ومعدل وزن الحبة    )1.601( الجمع ةكانت نتيج   العشرة األوزان انفراد وجمعت    كل حبة على    غرام   ملي

  فـي قنينـة     بااليثـانول  غم وتم إذابته   )0.6604(منها وزن     وأخذ  الحبات العشرة  غم ثم طحنت   )0.1601(

المواد الكيميائية المستخدمة في البحث على درجة عالية من النقاوة ومجهـزة            بقية  و. مليليتر )5( سعة حجمية

ـ  من يرموال )0.2(من   بمزج حجوم معينةت المنظمالفوسفا محلول وتم تحضير ( BDH ) من شركة   ـال

KH2PO4 و    K2HPO4ة المطلوب الحامضية لحصول على الدالةل(Perrin et al., 1947).   
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  األجهزة المستخدمة    

) Polarecord Metrohm Herisau( تحليل بـوالروكرافي  جهازاستخدام  بتم تسجيل البوالروكرامات        

ت القياسات في الخلية المتكونة     م وت )-505E( نوع بوالروكرافيتسجيل وحامل    مع وحدة ) E-506( من نوع 

القطـب   و(DME) رقطب الزئبق المتقاطعبارة عن  (Working electrode) العامل من ثالثة أقطاب القطب

 والقطـب ] ( Ag / AgCl .sat. KCl )  المـشبع الفـضة  قطـب   [(Reference electrode)  المرجـع 

كافة القياسات أجريت عنـد   ,(Pt wire) عن سلك من البالتين عبارة وهو   (Auxiliary electrode)الثانوي

  .دقيقة) 15( لمدىN2  بامرارغاز  المحلول وذلك مننطرد األوكسجيتم و مo)25( درجة حرارة المختبر

 pH=211 من نوع(pH Meter)  جهاز قياس الرقم الهيدروجينيتم قياس الرقم الهيدروجيني باستخدام     

 HAVANNA  instruments  وتم الوزن باستخدام ميزان حساس (HR-200) من شركة(A&D) األمريكية.  

  

  النتائج والمناقشة
  

  Furosemide   فيروسيمايدالخواص البالروكرافية لل 
في محلول   دسيمايلفيروا  من يموال ر ) 12.3×5-10( تم تسجيل البوالروكرام النبضي المشتق لمحلول             

 في  ات القياس تتم ) بوصفه الكتروليتاً مساعداً   ( )3( pHعند الدالة الحامضية     مليليتر )16( الفوسفات المنظم 

اختـزال   يتمـوج حيث أعطى الـدواء   ) ملي فولت 014  نبضة وسعةثانية 1 زمن سقوط القطرة( ظروف

 الفضة كلوريد /الفضة( ضد قطبفولت ) 0.236-( الثانية عند جهد وفولت  ) 0.196-( دعند جهالرئيسية 

Ag/ AgCl , KCl(  كما موضح في الشكل)0.196-(  جهـد داالختزال األساسية عن حيث كانت موجة )1( 

  .)S=O)Meites, 1965  وهذه الموجة تعود إلى اختزال مجموعة فولت
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  .لفيروسيمايدا  اختزالتي يوضح موج:  1شكلال

  

            Optimum Conditions       الظروف المثلى للقياس    

  

       Effect of pH      الدالة الحامضيةتأثير 

  لفيروسيمايدا اختزال لموجةIp   وتيار االنتشار Epعلى جهد االختزال الحامضية  الدالةلدراسة تأثير 

  مليليتر) 16( في لفيروسيمايدا من موالري )12.35×5-10( بوالروكرام النبضي المشتق لمحلولتم تسجيل ال ي

ـ  توتم) بوصفه الكتروليتاً مساعداً  ( )7-2(بين   الحامضية  الدالة  من محلول الفوسفات المنظم ذي      ات القياس

 التـي  يوضح النتائج )1( والجدول ، )ملي فولت 140 ة وسعة النبضثانية 1 زمن سقوط القطرة( في ظروف

  .تم الحصول عليها
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      مـن   يمـوالر ) 12.35×5-10(  في جهد اختزال وتيار االنتشار لمحلـول       الدالة الحامضية تأثير  : 1الجدول  

  .لفيروسيمايدا

Ip.2 (nA) Ep.2 (V) Ip.1 (nA) Ep.1 (V) pH 

830 -0.04 1300 -0.1 2 

1200 -0.234 1350 -0.119 3 

1060 -0.280 1230 -0.242 4 

610 -0.33 880 -0.314 5 

510 -0.29 750 -0.110 6 

----- ----- 490 -0.12 7 

          

 اختـزال  تينأعطت مـوج لفيروسيمايد ا النتائج التي تم الحصول عليها أن عملية اختزالويالحظ من          

ويالحـظ   )7(الدالة الحامضية    دعن واحدة لموجة اختزا أظهرت  بينما   )6-2( لدالة الحامضية من  ا  مدى عند

تم اختيـار    لذلك فقد االنتشار   لتيار  أعلى قيمة  تأعط )3( جيني الرقم الهيدرو   المادة عند    أن )1(الجدول  من  

  الدالـة  بازديـاد  الـسالبة  ةبالقيم ازدياد ظلوح فقد Ep االختزال  جهد مناحية قي أما من    ،)3( الحامضية الدالة

 بين  مستقيم االختزال تم الحصول على خط     وجهد  الحامضية  الدالة بين وعند رسم العالقة   )5-2(منالحامضية  

 بـأن القيمـة    ً علمـا  (0.076VpH-1-) يـساوي  وبميل )2( الشكل في حموض  كما )5-2(من لدالة الحامضية ا

  .(Shareef, 2001) قبل العالم هلسون منوالمحسوبة سابقاً  (0.059V pH-1) النظرية
  

الرقم الهيدروجيني 

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0
0 1 2 3 4 5 6
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te

nt
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l(E
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 v
)

  
  

  .ختزال والرقم الهيدروجينيااليوضح العالقة بين جهد : 2الشكل                  
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   Effect of Drop time          وط القطرةتأثير زمن سق

 )16(في   لفيروسيمايدامن   يموال ر  )12.35×5-10( بوالروكرام النبضي المشتق لمحلول   تم تسجيل ال          

عند أزمنة مختلفـة     )مساعداً بوصفه الكتروليتاً ( )3(  الدالة الحامضية  مليليتر من محلول الفوسفات المنظم ذي     

 فولت وسـعة نبـضة     )-2 والجهد النهائي عند   فولت )0( عند البدائي الجهد   بعد تثبيت  ،لسقوط قطرة الزئبق  

  .)2( النتائج التي تم الحصول عليها في الجدولو أدرجت  فولت ملي )140( مقدارها
  

  . زمن سقوط القطرة تأثير:2الجدول

  

  

  

  

  

  

  

  

االنتشار عند زمن سـقوط      وط القطرة وكانت أعلى قيمة لتيار     نالحظ أن تيار االنتشار يزداد بازدياد زمن سق       

  .لتقدير الدواء لذلك تم اختيارها ثانية) 2(مقداره قطرة 
  

  Effect of pulse amplitude         تأثير سعة النبضة  
 )16( في لفيروسيمايدا  من يموال ر ) 12.35×5-10(بوالروكرام النبضي المشتق لمحلول     تم تسجيل ال          

د وعن ثانية )2( زمن سقوط قطرة مقداره   د  عن )3( هيدروجيني ال مليليتر من محلول الفوسفات المنظم ذي الرقم      

 الجـدول  الحصول عليها في   لنتائج التي تم  ونالحظ ا  فولت ملي )140-60( تتراوح بين  مختلفة سعات نبضية 

)3.(  
  

  . تأثير سعة النبضة :3الجدول 

Ip.2(nA)Ep.2(V) Ip.1(nA)Ep.1(V) Pulse 
amplitude (mV)

----- ----- 220 -0.256 60 
----- ----- 1650 -0.168 80 
----- ----- 2130 -0.176 100 
----- ----- 3195 -0.176 120 
186 -0.2 3330 -0.196 140 

Ip2.(V) Ep2.(V) Ip1.(nA) Ep1.(V) 
Drop 
Time 
(sec) 

----- ----- 140 -0.068 0.6 
----- ----- 840 -0.088 0.8 
1200 -0.234 1350 -0.119 1.0 
680 -0.236 1900 -0.120 1.2 
650 -0.236 2450 -0.125 1.4 
186 -0.238 3330 -0.192 2.0 
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وقد أعطت   النبضةعة  االختزال بازدياد س   نتشار لموجة اال حيث نالحظ من الجدول المدون أعاله ازدياد تيار        

القياسـات البوالروكرافيـة     تم استخدامها في   والتي ملي فولت أعلى قيمة لتيار االنتشار     ) 140(سعة النبضة   

    .الالحقة
  

   .لفيروسيمايدالظروف المثلى لتقدير ا:  4الجدول     
  

Zero  Initial potential  
-2 V  Final potential  
2 sec  Drop time  

140 mV  Pulse amplitude  
  

  )   Furosemide  استقرارية الـ(تأثير الزمن 

 فـي  لفيروسيمايدامن   يموالر) .12×5-3510(الروكرام النبضي المشتق لمحلول يحتوي على       تم تسجيل البو   

 استخدام الظروف المثلى  القياس ب  جرى )3(  الهيدروجيني مليليتر من محلول الفوسفات المنظم ذي الرقم       )16(

وسجلت النتـائج فـي      .الدواءة  لدراسة استقراري  ةمختلفأخذت القياسات في أزمنة      د وق )4(في الجدول    تةالمثب

  ألمختبـري ضمن المـدى الزمنـي       رالدواء مستق  نعليها أ الحصول   ويالحظ من النتائج التي تم     )5( الجدول

  . )ةساع لمدة( 

  

  .تأثير الزمن  :5الجدول 
  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       Ip.2(nA) 
Ep. (-0.23)V 

Ip.1(nA) 
Ep. (-0.196)V Time (min) 

200 3300 0 
200 3300 5 
200 3350 10 
200 3300 15 
200 3250 20 
200 3250 25 
200 3300 30 
200 3300 35 
200 3275 40 
200 3300 45 
200 3275 50 
200 3300 55 
200 3300 60 



  ..............بوالروغرافي النبضي المشتق للفيروسيمايدالتقدير ال
 

 

102

  لفيروسيمايد لالمنحنى القياسي

فـي   دلفيروسـيماي امـن  تم تسجيل البوالروكرام النبضي المشتق لمحلول يحتوي على تراكيز مختلفة          

في الجدول   المثبتةوفي الظروف المثلى للقياس      )3( الدالة الحامضية في  مليليتر  ) 16(محلول الفوسفات المنظم    

  عنـد جهـد    ظهـرت موجـة اختـزال        الدواء من   يموال ر  )2-10( من محلول  متعاقبةكميات   بإضافةو) 4(

 الجـدول  النتائج في   وسجلت يرموال ](12.35×5-10)-[(6.83×5-10) بين حتتراو تراكيزل فولت )0.196-(

)6.(  

  

 .للفيروسيمايدالمنحني القياسي  : 6الجدول 

   

       

  

  

  

  

  

  

  

  

        

بين تيـار     العالقة رسم شار تزداد مع زيادة التركيز وعند     إن قيمة تيار االنت    )6( نالحظ من الجدول   إذ      

 )-510×9.90 إلى-10 5× 6.83( من  لمدى تركيزاألول الحصول على خطين مستقيمين م تاالنتشار والتركيز

ـ  و )0.9884( وبمعامل ارتباط مقـداره  موالري إلـى  -10 5× 10.51( مـن  تركيـز  مـدى اني لالخـط الث

  .)3( الشكل في كما (0.9919)  بمعامل ارتباطموالري )-510×12.35

   

Ip corr. (nA) Conc. (M) 105  
178.7 6.83 
668.7 7.44 

1248.7 8.06 
1658.7 8.67 
2188.7 9.29 

S 
T 
E 
P 
1 

2288.7 9.90 
2488.7 10.51 
2588.7 11.13 
2788.7 11.74 
2888.7 12.35 

s 
T 
E 
P 
2 

0.9990 R1= 
0.9941 R2

= 
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   .في المحلول المائي  للفيروسيمايدالمنحنى القياسي:  3 الشكل                  

  

 التطبيقات

  مصل الدمبوجود  للفيروسيمايدالمنحنى القياسي 

الدالـة  ذي   من محلول الفوسـفات المـنظم      يلترمل )16( تم تسجيل البوالروكرام النبضي المشتق في             

 موالري )10-2(  وبإضافة كميات متعاقبة من محلول    من مصل الدم     مايكروليتر )10( وبوجود )3(الحامضية  

لوحظ زيادة في تيار االنتـشار      حيث   )7( الجدول   ي ونالحظ النتائج التي تم الحصول عليها ف       لفيروسيمايدمن آ 

ويالحظ أن تيار االنتشار بوجود مصل الدم اقل من ذلك      , فولت )-0.187(اختزال  مع زيادة التركيز عند موجة      

 محلول الفوسفيت قـد     إلىمصل الدم    إضافةكذلك  وذلك لوجود األلبومين في مصل الدم و      ( في المحلول المائي  

تمـت   ) و جهد االختزال   االنتشاروره يؤدي إلى انخفاض في تيار       الذي بد  الوسط الناقل     اختالف في  إلىيؤدي  

  ).7( الجدول  تسجيل النتائج فيم وت)4(في الجدول  مثبتةلاالظروف المثلى القياسات في  
  

  .بوجود مصل الدم آلفيروسيمايدالمنحني القياسي   :  7 الجدول             
Ip corr. (nA) 
Ep.(-0.187)V Conc. (M) × 105 

292.6 7.439 
382.6 8.055 
532.6 9.282 
612.6 9.895 
732.6 10.507 
902.6 11.118 
952.6 11.728 

1052.6 12.338 
1552.6 15.375 
0.9971 R 
0.9941 R2 
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وبمعامـل  ) 4( وبرسم العالقة بين التيار والتركيز تم الحصول على خط مستقيم كما هو موضح في الـشكل               

  .)0.9971(ارتباط مقداره 
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  . بوجود مصل الدم آلفيروسيمايدالمنحنى القياسي  : 4 الشكل             

  

  اإلدراربوجود  للفيروسيمايد المنحنى القياسي   

الدالـة   ذي   من محلول الفوسـفات المـنظم      يلترمل )16( تم تسجيل البوالروكرام النبضي المشتق في             

  مـوالري  )10-2( وبإضافة كميات متعاقبة من محلول       اإلدرارمن   مايكروليتر )50( وبوجود) 3( الحامضية

لوحظ زيادة في تيار االنتشار     حيث   )8(  الجدول يونالحظ النتائج التي تم الحصول عليها ف      آلفيروسيمايد  من  

 من ذلك   لاقاإلدرار  ويالحظ أن تيار االنتشار بوجود      , فولت )0.084-( اختزال موجة   دمع زيادة التركيز عن   

ـ   وحامض اليوريك و   أمالح بكميات قليلة ووجود     وذلك لوجود األلبومين  ( في المحلول المائي   ومـواد   االيوري

 على موقـع    تأثيرها وكذلك نالحظ    ؤدي إلى انخفاض في تيار االنتشار     ت ا قد بدورهتي   في اإلدرار وال   أخرى

  ).8( الجدول  تسجيل النتائج فيم وت)4( لجدول في امثبتةلاالظروف المثلى  تمت القياسات في )جهد االختزال
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  . بوجود االدرارللفيروسيمايدالمنحني القياسي  :8الجدول               

   
Ip corr. (nA) 
Ep.(-0.084)V Conc. (M) × 105 

188.6 7.421 
428.6 8.035 
598.6 8.647 
798.6 9.259 
1003.6 9.871 
1188.6 10.481 
1408.6 11.091 

1788.6 11.700 

1888.6 12.308 
0.9960 R = 
0.9920 R2= 

  

  وبمعامل ارتباط مقداره) 5(الشكل في  كما وبرسم العالقة بين التيار والتركيز تم الحصول على خط مستقيم

(0.9969).  
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  .اإلدراربوجود  لفيروسيمايدالمنحنى القياسي ل:  5 شكل                       ال
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 Standard Deviation of Furosemide          لفيروسيمايدلاف القياسي االنحر

 )16( في آلفيروسيمايد  منيموال ر ( 12.35×5-10 )تم تسجيل البوالروكرام النبضي المشتق لمحلول         

ـ  هذه الت  توقد أعيد  المثلى   فالظرو عند ) 3( ذي الدالة الحامضية  مليليتر من محلول الفوسفات المنظم        ةجرب

  .)9( النتائج في الجدول تمتتالية وسجلمرات  10

ـ  و الطريقة المقترحة ذات توافق جيـد  أننالحظ R.S.D  وS.Dـ ال ومن مالحظة قيمة   .S.Dـأن قيمـة ال

   .مرتفعة قليال بسبب تذبذب الفولتية

   

   .االنحراف القياسي :9الجدول               

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Analysis of Mixtures of Drugs          تحليل مزيج من دوائين 
  آلفيروسيمايد دواء بوجودالڤاليوم دواء تقدير

  )16(فـي   آلفيروسـيمايد   موالري من(9.29 ×5-10) لمحلول تم قياس بوالروكرام النبضي التفاضلي  

المثبتـة مـسبقا    باستخدام الظروف المثلى    ) 3( مليليتر من محلول الفوسفات المنظم ذي الرقم الهيدروجيني         

 )-0.196(عنـد جهـد      آلفيروسيمايدحيث تظهر موجة اختزال      )7( حظ البوالروكرام الناتج في الشكل    ونال

-AL:2002( فولـت  )-0.54( عنـد جهـد    ظهرت موجة خاصة بالدواء    الڤاليوم ة دواء ، وعند إضاف   فولت

Ghadhanfary(    تيار االنتشار للمـزيج      إليه ونالحظ قيم   الڤاليوم تم إضافة كميات متعاقبة من دواء      وعليه فقد 

  ).10( في الجدول

Ip. (nA)  
Ep.(-0.196)V No. 

3300 1 
3300 2 
3250 3 
3225 4 

3300 5 
3275 6 
3300 7 
3350 8 
3250 9 
3300 10 

±35. 741 S.D. 
±1.088% R.S.D. 
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     [(0.618 ×6−10)−(9.202 ×6-10)]قراءات موجات اختزال محلول يحتوي على التراكيز: 10الجدول  

  .  آلفيروسيمايدـ من اليموال ر  (9.288 ×5-10)بوجود   ليوماڤ من اليموال ر              
  

Ip. Valium (nA)
Ep. (-0.54)V 

Ip. Furosemide 
(nA) 

Ep. (-0.196)V  

Conc. Valium 
(M) ×10-6 

Conc. 
Furosemide 

(M) ×10-5 

----- 1875  0  9.2879  
160 1815  0.6188  9.2822 

360 1815  3.0864  9.2593  
1000 1815  6.1508  9.2308  

1360 1830  9.2025  9.2025  
0.9886     R=  

  

بين تيار االنتـشار     وعند رسم العالقة     الڤاليوم  تركيز ويالحظ من الجدول ازدياد قيمة تيار االنتشار مع زيادة        

 تـدل علـى     وهذه النتـائج   )8( ا في الشكل  كم التركيز تم الحصول على خط مستقيم     و الڤاليوملموجة اختزال   

موجـات االختـزال    إذ ال يوجد تداخل بين       آلفيروسيمايددواء   وبوجود عالية بدقة الڤاليوم تقدير دواء    إمكانية

  .بهما الخاصة

  

  
   مــوالري مــن  (9.29×5-10)البــوالروكرام النبــضي المــشتق لمــزيج مــن     : 7الــشكل 

(9.20×6-10)مع  آلفيروسيمايد                  الڤاليومموالري من.  
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        الڤاليومموالري من   [(0.618×6−10)−(9.202×6-10)] المنحنى القياسي لمحلول يحتوي على  :8الشكل 

  آلفيروسيمايدموالري من  (9.28×5-10)بوجود 

  

  .)11( كما موضح في الجدول الڤاليومبوجود آلفيروسيمايد دواء  تقدير باإلمكانكذلك 

  

 والريم[(7.44×5−10)−(11.13×5-10)] قراءات موجات اختزال محلول يحتوي على التراكيز: 11الجدول 

  .الڤاليومموالري من   (9.29×6-10)بوجود آلفيروسيمايد من

  

Ip. Valium (nA)
Ep. (-0.54)V 

Ip. Furosemide 
(nA) 

Ep. (-0.196)V  

Conc. Valium 
(M) ×10-6 

Conc. 
Furosemide 

(M) ×10-5 

1230 -----  9.2879  0  
1230 760  9.1352  7.4442 
1230 1050  9.1185  9.2879  
1230 2000  9.1075  11.1250  
1230 2232 9.0909 12.232 

0.9753     R=  

 
وعند رسم العالقة بين تيار      آلفيروسيمايد ازدياد قيمة تيار االنتشار مع زيادة تركيز      ) 11(ويالحظ من الجدول    

 كما فـي الـشكل       0.9753بمعامل ارتباط   والتركيز تم الحصول على خط مستقيم        ختزالالاالنتشار لموجة ا  

)9(. 
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   منوالريم [(7.44×5−10)−(12.23×5-10)] المنحنى القياسي لمحلول يحتوي على التراكيز :  9 الشكل 

  .الڤاليومموالري من  (9.29×5-10)  بوجودآلفيروسيمايد
 

   األقراصفي آلفيروسيمايد تقدير

 أدوية شركة   إنتاج من   األقراص  من يموال ر  (2-10)  تم تسجيل البوالروكرام النبضي المشتق لمحلول            

 )3(  الهيـدروجيني  من محلول الفوسفات المنظم ذي الـرقم       يلترمل )16( في آلفيروسيمايدعلى   الحاوية نينوى

الظـروف   في.  سبة المئوية للخطأالن إليجاد (.Taken conc)وبعد تسجيل قيم التيار قدرت التراكيز المأخوذة 

  ).12( النتائج في الجدول ت مسبقا سجلالمثلى المثبتة 

  

  . األقراصفي  آلفيروسيمايدتقدير: 12الجدول  
   

%. Error  Recovery Ip corr.( nA) 
Found conc.
 (M ×105) 

Taken conc. 
 (M ×105) 

16.7 83.33 1194 8.251 9.901 
14.5 85.47 1434 10.030 11.736 
16.8 83.20 1509 10.272 12.346 
5.3 94.69 1864 14.569 15.385 

 
لكـن   (Taken)والتركيز المأخوذ (found)  ب بين التركيز المحسواالختالف) 12(إذ نالحظ من خالل الجدول       

  . الدواءإنتاجعدم الدقة في ل مرتفعة ربما تعود الخطأنسبة 
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