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  الملخص

بطريقـة   النقـي    (Dexamethasone) وناميثازللديكـس تضمن البحث دراسة الخواص البوالروكرافية            

 عنـد   فولـت ) 1.08-( الجهد دجيدة عن اختزال   موجةديكساميثازون   ال وقد أظهر في المحلول المائي     ةمباشر

 ، (Ag/AgCl.KCl المرجـع قطـب    ضـد  )3( الدالة الحامضية    عندفولت   )0.84-(و )7( حامضية ال دالةال

) 3و7(الدالـة الحامـضية      محلول الفوسفات المـنظم ذي       ي ف يكساميثازونللد القياسي   ىدراسة المنحن وتمت  

ارتبـاط  معامـل  ب ويمـوال ر (1.54×5-10)  الـى  (2.49×6-10) تركيـز  ضمن مدى خطية وكانت العالقة

لكل مـن   )0.9957(معامل ارتباط بو يرموال(1.54×5-10)  الى (6.3×7-10) من مدى التراكيزو )0.9949(

   .على التوالي)3و7( الدالة الحامضية

 بوجود مصل الدم البشري وضمن تراكيز تتـراوح         يكساميثازونلك تمت دراسة المنحنى القياسي للد     وكذ     

  نـز تتراوح بيـوضمن تراكي   )0.9892( ارتباطمعامل بو يموالر (9.28×6-10) ىـال(3.11×6-10)  بين

على  )3و7(الدالة الحامضية لكل من  )0.9905(معامل االرتباط ب ويموالر (6.21×6-10) الى(6.2×10-7)  

   .التوالي

    راوح بينـ وضمن تراكيز تتاإلدرار بوجود اميثازونـيكست دراسة المنحنى القياسي للدـوكذلك تم     

  ينــز تتراوح بـضمن تراكيو )0.9785( امل ارتباطـمعب ويموالر(1.53×5-10)  ىـال(1.86×10-6)

على  )3و7(الدالة الحامضية   لكل من    )0.9974(معامل ارتباط   بو يموالر (1.231×5-10) الى(6.2×10-7)  

  .التوالي

  . بالمحلول المائي وفي الشراب في األقراصوناميثازالديكسلتقدير  بنجاح تم تطبيق الطريقة وقد    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

        The present work involves a study of the polarographic behaviour of pure 
Dexamethasone by direct method in aqueous solution , which shows a well defined 
reduction peaks at a potential (-1.08) V. in phosphate buffer (pH=7) and (-0.84) V. in 
phosphate buffer (pH=3). The calibration of Dexamethasone was constructed in phosphate 
buffer (pH=3and7) for the range of concentration (2.49×10-6M)-(1.54×10-5M)in phosphate 
buffer (pH=7) with a correlation coefficient (0.9949), and with a range of concentration 
(6.3×10-7M)-(1.54×10-5M) in phosphate buffer (pH=3) with a correlation coefficient 
(0.9957). 
        The calibration curve of Dexamethasone in presence at human blood serum in the 
range of concentration (3.11×10-6M)-(9.28×10-6M) in phosphate buffer (pH=7) with a 
correlation coefficient (0.9892), and range of concentration (6.2×10-7M)-(6.21×10-6M) in 
phosphate buffer (pH=3) with a correlation coefficient (0.9873). 
        The calibration curve of Dexamethasone in presence of urine in the range of 
concentration (1.86×10-6M)-(1.53×10-5M) in phosphate buffer (pH=7) with a correlation 
coefficient (0.9813), and with a range of concentration (6.2×10-7M)-(1.23×10-5M) in 
phosphate  buffer (pH=3) with a correlation coefficient (0.9974). 
       The method was successfully applied to the determination of Dexamethasone  in tablets 
and syrup in aqueous solution. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  المقدمة

،  Hexadecadrol  ويسمى أيضا ، (Dexamethasone) وناميثازالديكس    

ــو  ,  α - fluro -16 α-methyl prednisolone,  Dexametasona,  Dexametasone  9  وه

Dexamethasonum , (Sweetman, 2005 ),     ضـيق التـنفس وحـاالت اضـطرابات     لعالج يستخدم 

  ) الروماتزم ( ل ـل التهاب المفاصـ مثةـة الذاتيـالج االلتهابات والمناعـيستخدم لعوة الحساسية المزمن

  (Convigton et al., 2002)، بوصـفه   (  القـدم ةاللفافة لراحو  الجلدب والتها عالجيموضعيا ف  ويستخدم

عـالج بـديل فـي       بالهيدروكورتزون لذلك يعطى    يتعلق كيماويا  نالديكساميثازو إن ومن المعروف  ،)مضاد

 ويمـتص ، )Tayside, 2006( )مـرض اديـسن  ( الهيـدروكورتزون  بإنتـاج الكظرية  ةحاالت قصور الغد

-%65( وحـوالي  ا بروتينات البالزم  دقيقة يرتبط  مع    190 له فوعمر النص  األمعاءون داخل   اميثازالديكس
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  بطرائـق وناميثازالديكس تم تقدير وقد . ( Sweetman, 2005 ) ساعة24 لخال  رارباإلد يطرح همن %)77

الكاربون باستخدام قطب  ( Cyclic Voltammetry   & Differential Pulse Polarography )  متعددة منها

ـ  مجموعة مع وكذلك تم تقديره0.9986 (Balaji et al., 2008 ), الرتباط امعامل  وكانت قيمة  األدويـة  نم

ـ الطرتعتبر   ،nm 260 ( (Nagel, 2008 )( عند HPLC )  ( ال تقنية تخدامباس مـن   الكهروكيميائيـة  قائ

 ج أنهـا تحتـا    ىباإلضافة إل  سقيا وسرعة ودقة ألنها ذات حساسية  ات عديدة   تطبيقق التحليل اآللي ولها     ائطر

 (Nitrazepam)  الـديرتق ،قاتومن هذه التطبي  (Kellur et al., 1998) ,  القياسدعنالمادة  نم كميات قليلة

 تتراوح لتراكيز  )and Cyclic Voltammetry)  Differential  Pulse  Polarography  الـ  تقنيةباستخدام

علـى    للتقنيتـين 0.996و 0.993موالري وكانت قيم معامل االرتباط  )1.510 ×7-( إلى-10) 0.7 ×47( بين

 and لا باسـتخدام تقنيـة   ),(Captopril&Acetylcysteine لا وتـم تقـدير  ، (Jain et al., 2009)التوالي

Spectrophotometry )    ( Differential Pulse   Polarography األول  للدواءقيم معامل االرتباط وكانت 

   يـن على التوالـلتقنيتيل  0.9999و0.9997   الثاني ي وللدواءـ للتقنيتين على التوال0.9998و 0.9994

( Haggag et al., 2008)  ،  لـ     ا  ر دواءـم تقديـوت )Enalapril Maleate (ـلـا ةـتقنيدام ـباستخ 

  Differential Pulse Polarograph )   ( ـ  ، (Eimal et al., 2003) 0.994   االرتبـاط لكانت قيمة معام

ـ ا ن باستخدام تقنيةـالمضادة للتدخي األدوية في ) Nicotine ( لـاتم تقديرذلك وك  Voltammetry and( لـ

Differential Pulse Polarograph(  0.9997  اط ــل االرتبـومعام رامـملغ(1.5 ×-107)   زـ لتركي  

( Hannisdal  et al., 2007) ،في منظم  وناميثازلديكسل البوالروكرافية  دراسة الخواصويتضمن هذا البحث

  .واألقراص  الشرابي فيكساميثازونالد بنجاح لتقديرتطبيق الطريقة  الفوسفيت وتم

  

  الجزء العملي

   :المواد المستخدمة       

 محلـول  تم تحضير. شركة أدوية نينوى نقي ومصدره(Dexamethasone)   المستخدمالمركب الدوائي       

 ايثـانول  تـر يمليل )10(غم في )0.0039( بإذابةAuthentic Dexamethasone )  (  ال منيموال ر )10-3(

حبـات مـن   ) 10(وزنت  (Tablets of Dexamethasone)  منيموال ر )3-10(محلول روكذلك تم تحضي

 العشرة فكانت نتيجـة  األوزان كل حبة على انفراد وجمعت Dexamethasone  آل من mg (0.5)الدواء فئة 

 غم ثم طحنـت العـشر حبـات وأخـذ منهـا وزن              )0.12168( غم ومعدل وزن الحبة      )1.2168(الجمع  

 مليليتـر ) 5(مليليتـر وأكمـل الحجـم إلـى     ) 5( في قنينة حجمية سعة    بااليثانول م إذابته  غم وت  )0.4746(

  حجـم  بأخـذ )  ml5/5mg (  فئة  من شراب الديكساميثازون   يموال ر  )3-10( وتم تحضير محلول   يثانولالاب

ـ   حجميـة  قنينةفي)  (Micro pipetteوتخفيفه بااليثانول باستخدام   من الشرابليليترم )1.962(  )5( عةس
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تم (BDH)  من شركة مجهزةالمواد الكيميائية المستخدمة في البحث على درجة عالية من النقاوة بقية  .مليليتر

 K2HPO4 وKH2PO4  آلمـن   يمـوال ر  )0.2( من  بمزج حجوم معينةت المنظمامحلول الفوسف تحضير

  .(Perrine et al., 1974) ةالمطلوب الحامضية الدالةلحصول على ل

  

   زة المستخدمةاألجه
   (E-506)وعـ من نيـرافـل بوالروكـتحلي ازـجهدام ـاستخبات ـل البوالروكرامـم تسجيـت       

 (Polarecord Metrohm Herisau) 505( نـوع   مـن بوالروكرافي  وحامل لوحدة تسجيمع(E- ـ وت ت م

 عـن  ةوهو عبار (Working electrode) القطب العامل،  هيأقطاب المتكونة من ثالثة سات في الخليةالقيا

المشبع    الفضةتم استخدام قطب  ( Reference electrode ) القطب المرجع و(DME)رقطب الزئبق المتقاط

 (Ag/AgCl.sat.KCl)الثانوي والقطب (Auxiliary electrode) قطـب  ( عن سلك من البالتـين  ةوهو عبار

 غاز  بإمرار المحلول وذلك مننرد األوكسجيوط رحرارة المختبالقياسات عند درجة  كافةأجريت ).   لخام

  . دقيقة 15 لمدىالنتروجين 

  HAVANNA  نوعمن  (pH Meter)الدالة الحامضيةجهاز قياس باستخدام الدالة الحامضية تم قياس       

 instruments pH=211 200 ( وتم الوزن باستخدام ميزان حساس ( HR-  شـركة من والمجهز  ( A&D 

  .مايكروليتر50 )  إلى 5  (نم للقياسات  ) (Micro pipette ماصة مايكروية استخدامم وتيابانيةال(

  
  النتائج والمناقشة

  Dexamethasone وناميثازالروكرافية للديكسوالخواص الب  
فـي    آلديكـساميثازون من يموال ر) 1.23×5-10( تم تسجيل البوالروكرام النبضي المشتق لمحلول        

 فـي   ات القياس تتم )الكتروليتاً مساعداً  بوصفه  ()7( الدالة الحامضية  ذي   مل )16(  المنظم محلول الفوسفات 

ظهور مـوجتي   )1( ويالحظ من الشكل )ملي فولت 140  وسعة نبضةثانية 1 زمن سقوط القطرة ( ظروف

ة إن موج) Ag / AgCl,KCl كلوريدالفضة  /  الفضة ( ضد قطبفولت  )1.36-و1.08-( داختزال عند جه

 على الحلقة   С═Οإلى اختزال مجموعة     تعود   اربم وهذه الموجة فولت   )1.08-( جهد   داالختزال األساسية عن  

 الواقعة على مجموعـة األسـيل    С═Ο مجموعة الكاربونيلل الموجة الثانية ربما تعود الختزاأمااالروماتية 

)Meites L.1965(،الدالة الحامضيةألحامضي عند   أما في الوسط) ـ  ظه) 3  درت حزمة اختزال واحـدة عن

  ).1( بالشكلحكما موض) 7 ( الدالة الحامضيةاالنتشار أعلى بكثير من  وكانت قيمة تيارفولت )0.84-(جهد 
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  .a(3(b),7( الحامضية الدالة ون عنداميثاز موجة اختزال الديكس  يوضح: 1شكلال

  

  )Effect of pH  (الحامضيةالدالة تأثير 

اختـزال   لموجـة Ip    وتيـار االنتـشار  Ep علـى جهـد االختـزال   الدالة الحامضية  لدراسة تأثير      

 آلديكساميثازون من يموال ر  )1.24×5-10( تم تسجيل البوالروكرام النبضي المشتق لمحلول      آلديكساميثازون

) اعداًبوصفه الكتروليتاً مس  ) (10 إلى 2(بين   الحامضية دالةال  من محلول الفوسفات المنظم ذي     مل )16( في

 ،ملـي فولـت   140  ةوسعة النبـض    ثانية 1  القطرة زمن سقوط كان   إذا معينة    في ظروف  ات القياس توتم

  . التي تم الحصول عليهايوضح النتائج) 1(والجدول

  

  

  

  

  

(a)  (b) 
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         من يموال ر) 1.24×5-10(في جهد اختزال وتيار االنتشار لمحلول الدالة الحامضية تأثير : 1الجدول     

  .يثازونآلديكسام

  

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

-----  -----  -0.840 3240 2  

-----  -----  -0.840 3150 3  

-----  -----  -0.847 2000 4  

-----  -----  -0.920 2210 5  

-1.36  350  -0.970 1980 6  

-1.38  200  -1.080 2020 7  

-1.39  160  -1.150 1290 8  

-1.39 100 -1.176 1040 9 

----- ----- -1.240 730 10 

            

ـ      آلديكساميثازونالنتائج التي تم الحصول عليها أن عملية اختزال         ويالحظ من         زال أعطـت موجـة اخت

 )10 إلى 6( حامضية من الدالة  ال  موجتي اختزال عند   تاظهر بينما )5 الى 2 (منالدالة الحامضية   واحدة عند   

 لوجود تـشوه    نظراولكن  قيمة لتيار االنتشار     أعطى أعلى )  2(لدالة الحامضية   اأن  ) 1(الجدول  ويالحظ من   

الدالـة  ومن جهة أخرى فقـد تـم اختيـار           ، )3 (الحامضية الدالة في شكل حزمة المادة لذلك فقد تم اختيار       

لـوحظ   فقد Ep قيم جهداالختزال    أما من ناحية   جسم اإلنسان،  لدالة الحامضية في  ألنه مقارب ل   )7(الحامضية  

وجهـد االختـزال تـم      الدالة الحامضية   وعند رسم العالقة بين      الحامضية الدالة زديادالسالبة با  بالقيمةازدياد  

  علماً بـأن القيمـة  (V pH-1 0.0556)وبميل يساوي  )2(الحصول على خط مستقيم كما موضح في الشكل 

  . (Shareef, 2001)سوبة سابقاً  والمح(0.059V pH-1) النظرية
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  .الدالة الحامضية يوضح العالقة بين جهد اختزال و: 2شكل ال

  

  ) Effect of drop time ( تأثير زمن سقوط القطرة

 )16(في     آلديكساميثازون   من يموال ر  )1.24×5-10( بوالروكرام النبضي المشتق لمحلول   تم تسجيل ال       

عنـد أزمنـة     )مـساعداً  ً صفه الكتروليتا بو( ) 3 و 7 ( الدالة الحامضية  من محلول الفوسفات المنظم ذي       مل

فولت وسـعة    -2 والجهد النهائي عند   فولت صفر البدائي عند  الجهد   بعد تثبيت  ،مختلفة لسقوط قطرة الزئبق   

  .)2(  في الجدول مبينةالنتائج التي تم الحصول عليها و فولت، ملي )140( مقدارها نبضة

  

  . زمن سقوط القطرةأثيرت  :2الجدول 

pH 3 pH 7 

Ip.(V)  Ep.(V) Ip2.(V) Ep2.(V) Ip1.(nA) Ep1.(V) 

Drop 
Time 
(sec) 

500  -0.846 80 -1.33 270 -1.02 0.4  

700  -0.846 108 -1.33 384 -1.02 0.6  

900  -0.846 128 -1.33 460 -1.02 0.8  

1080  -0.846 140 -1.33 548 -1.02 1.0  

1310  -0.846 148 -1.33 776 -1.02 1.2  

1480 -0.846 150 -1.33 804 -1084 1.4  

3150  -0.846 200 -1.33 2020 -1.084 2.0  
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ومن الجدول نالحظ أن تيار االنتشار يزداد بازدياد زمن سقوط القطرة وكانت أعلى قيمة لتيار االنتشار                      

  في كـل مـن     الدراسة ئي قيد دوامركب ال لتقدير ال  لذلك تم اختيارها     ثانية) 2(عند زمن سقوط قطرة مقداره      

  .)3و7 (الدالتين الحامضيتين

  

  )Effect of pulse amplitude(تأثير سعة النبضة 

 )16( في آلديكساميثازونمن   يموال ر ) 1.24×5-10(تم تسجيل البوالروكرام النبضي المشتق لمحلول         

عند زمن سقوط   ) اعداًبوصفه الكتروليتاً مس  ( ) 3 و 7 ( الدالة الحامضية  من محلول الفوسفات المنظم ذي       مل

لنتائج التـي   ملي فولت، ونالحظ ا    )140-60( تتراوح بين  مختلفة نبضية   ت وعند سعا  ثانية) 2( قطرة مقداره 

  . )3( الجدول في الحصول عليها تم

  

  .  سعة النبضةتأثير :3الجدول  
pH 3 pH 7 

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

Pulse 
Amplitude 
(mV)           

-0.896  860  -1.38  36  -1.084  258  06  

-0.876  1880  -1.40  60  -1.102  618  80  

-0.864  2680  -1.42  114  -1.124  978  100  

-0.850  3080  -1.42  150  -1.148  1152  120  

-0.840  3150  -1.42  200  -1.160  2020  140  

    

وقـد   النبضةعة  االختزال بازدياد س   نتشار لموجة اال حيث نالحظ من الجدول المدون أعاله ازدياد تيار             

 3 ) و7 (    الـدالتين الحامـضية  من  في كالاالنتشار  قيمة لتيارملي فولت أعلى )140(أعطت سعة النبضة 

  .والتي تم استخدامها في القياسات البوالروكرافية الالحقة
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  )   آلديكساميثازوناستقرارية (تأثير الزمن 

  مـن  يمـوالر ) 1.2×5-410(تم تسجيل البوالروكرام النبـضي المـشتق لمحلـول يحتـوي علـى           

 بوصفه الكتروليتـا  ( )3و 7 ( الدالة الحامضية  من محلول الفوسفات المنظم ذي       مل )16( في آلديكساميثازون

ـ أخذت القياسات في أزمنـة       دة وق المثب استخدام الظروف المثلى  جرى القياس ب   ، )مساعداًً لدراسـة  ة  مختلف

 نعليهـا أ  ويالحظ مـن النتـائج التـي تـم الحـصول             )4( الجدولوسجلت النتائج في     .الدواءة  استقراري

  .في كال الحالتين )ةلمدة ساع( ألمختبريضمن المدى الزمني  ر مستقيكساميثازونالد

  

  . الزمنتأثير :4الجدول 
pH 3 pH 7 

Ip. (nA)  Ip.2(nA) Ip.1(nA) Time (min) 

3100  200 2050 0 
3100 200 2050 5 
3150  200 2075 10  
3150  200 2075 15  
3100  200 2000 20  
3050  200 2050 25  
3100  200 2075 30  
3150  200 2075 35  
3150 200 2050 40 
3150 200 2075 45 
3100 200 2075 50 
3150 200 2075 55 
3350 200 2080 60 

  

  في المحلول المائي) ديكساميثازونالمنحنى القياسي للـ(تأثير التركيز 

فـي   آلديكساميثازون  وي على تراكيز مختلفة منتم تسجيل البوالروكرام النبضي المشتق لمحلول يحت       

وفـي   )مساعداً ً بوصفه الكتروليتا ( )3و7( الدالتين الحامضيتين في كل من    مل   )16( محلول الفوسفات المنظم  

 مـن   يمـوال ر   )(3-10 مـن محلـول    متعاقبـة كميـات   بإضـافة    و مسبقاالمثبتة  الظروف المثلى للقياس    

 وسـجلت  يمـوال ر ] (15.38×6-10) و [(0.63×6-10) ح بـين تتراو على تراكيز ولللحص آلديكساميثازون

  ).5(الجدول النتائج في 
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  .قراءات المنحنى القياسي للديكساميثازون :5الجدول       

 pH3 pH7 
Ip corr. (nA)  Ip corr. (nA) 

Conc. (M x 106) 

165.7  ----- 0.63 
415.7  ----- 1.25  
665.7  489.6 2.49  
815.7  559.6 3.12  
965.7  599.6 3.74  
1090.7  669.6 4.36  
1190.7  749.6 4.98  
1290.7  849.6 5.59  
1535.7  949.6 6.21  
2315.7  1459.6 9.29  
3415.7  2029.6 12.35  
3815.7 2624.6 15.39 
0.9957 0.9949 R 
0.9957 0.9897 R2 

  

بين تيار   مع زيادة التركيز وعند رسم العالقة     إن قيمة تيار االنتشار تزداد      ) 5( الجدول    نتائج الحظ من ي     

 )0.9949( االنتشار والتركيز لموجة االختزال تم الحصول على خط مـستقيم وبمعامـل ارتبـاط مقـداره               

  .)3( في الشكل  يالحظوكما  على التوالي)3و(7 عند الدالتين الحامضيتين (0.9957)و
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y = 3E+08x + 0.0243

     

Calibration pH 7

y = 164,34x + 4.161E-08
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  .(3,7)  الدالة الحامضية في كل من في المحلول المائينديكساميثازول المنحنى القياسي ل:3الشكل
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  يبوجود مصل الدم البشر ديكساميثازون للـالمنحنى القياسي

الدالة   في كل من     من محلول الفوسفات المنظم    مل )16( فيتم تسجيل البوالروكرام النبضي المشتق             

مـن  ) 10-3 (افة كميات متعاقبة من محلول    وبإضن مصل الدم    م مايكروليتر )10( وبوجود )3و7(الحامضية  

لوحظ زيادة في تيار االنتـشار      حيث   )6( الجدول   يعليها ف ونالحظ النتائج التي تم الحصول      آلديكساميثازون  

 فولـت  )1.08-( جهـد  وعند،  (3) الدالة الحامضية  عند فولت )-0.87(اختزال  مع زيادة التركيز عند موجة      

وذلك ( مصل الدم اقل من ذلك في المحلول المائي  تيار االنتشار بوجودأنظ ويالح(7) الدالة الحامضية  عند

 تمـت القياسـات فـي       .)في تيار االنتشار   انخفاض   إلى في مصل الدم والذي بدوره يؤدي        األلبومينلوجود  

  ).6(الجدول   تسجيل النتائج فيممثبتة مسبقا وتلاالظروف المثلى 

  

  .ي بوجود مصل الدم البشرديكساميثازونلقياسي لالمنحنى القراءات  : 6الجدول      

  
pH 3 pH 7 

Ip corr. (nA)  Ip corr. (nA) 
Conc. 

 (M × 106) 
142.6  ----- 0.624  
222.6  ----- 1.248  
332.6  ----- 1.870 
362.6  ----- 2.492  
422.6  446.2 3.113  
552.6  466.2 3.734  
692.6  606.2 4.353  
772.6  656.2 4.972  
902.6  666.2 5.590  
1042.3 776.2 6.207 

----- 826.2 6.824 
----- 976.2 7.439 
----- 1026.2 8.055 
----- 1176.2 8.669 
----- 1226.2 9.282 

0.9905 0.9892 R 
0.9810 0.9786 R2 

    

   )4(لوبرسم العالقة بين التيار والتركيز تم الحصول على خط مستقيم كما هو موضح في الشك      

  .على التوالي) 3و (7لحامضية اةل الدالكل من )0.9905(  و)0.9892(وبمعامل ارتباط مقداره 
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Calibration with serum pH 7

y = 1E+08x - 0,0877
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Calibration with serum pH 3

y = 158,04x + 4,0213
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  .)7و 3(الحامضية  الدالة لكل من بوجود مصل الدم البشريديكساميثازونالمنحنى القياسي للـ :4الشكل

  

  اإلدراربوجود  ديكساميثازونللـ المنحنى القياسي

 الدالـة    في كل من     من محلول الفوسفات المنظم    مل )16( البوالروكرام النبضي المشتق في   تم تسجيل         

مـن  ) 10-3( وبإضافة كميات متعاقبة من محلـول     من مصل الدم     مايكروليتر )50( وبوجود 3و7الحامضية  

 االنتـشار  لوحظ زيادة في تيارحيث  )6( الجدول يونالحظ النتائج التي تم الحصول عليها ف ديكساميثازونآل

 عندفولت   )1.12-(  وعند جهد  ،3 الحامضية الدالة عند فولت )0.84-(اختزال  مع زيادة التركيز عند موجة      

وذلك لوجـود   (  من ذلك في المحلول المائي     لاإلدرار اق  ويالحظ أن تيار االنتشار بوجود       7  الحامضية ةالدال

ؤدي إلـى   ت ا قد ي بدوره ت وال أخرىومواد   يوريا و ال   وحامض اليوريك  أمالحبكميات قليلة و وجود     األلبومين  

مثبتـة  لاالظروف المثلى تمت القياسات في   .)Burtis and Ashwood, 1999 (،)انخفاض في تيار االنتشار

  ).7(الجدول   تسجيل النتائج فيممسبقا وت
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  .اإلدراروجود ب  ديكساميثازونالمنحنى القياسي للقراءات  : 7الجدول       
pH 3 pH 7 

Ip corr. (nA)  Ip corr. (nA) Conc. (M × 106) 
161.8  ----- 0.623  
191.8  ----- 1.245  
401.8  110.6 1.865  
541.8  113.6 2.486  
631.8  122.6 3.106  
761.8  129.6 3.724  
801.8  136.6 4.342  
971.8  152.6 4.959  
1001.8  154.6 5.576  
1886.8 313.1 9.259 
2441.8 498.1 12.308 

----- 548.6 15.337 
0.9974 0.9785 R1 = 

----- 0.9824 R2= 
0.9948 0.9575 R1

2= 
----- 0.9656 R2

2= 
ــي           ــا ف ــستقيم كم ــط م ــى خ ــصول عل ــم الح ــز ت ــار والتركي ــين التي ــة ب ــم العالق   وبرس

ين  مـستقيم ينتم الحصول على خطو )3 (الحامضية الدالةعند (0.9974)  وبمعامل ارتباط مقداره).5(الشكل 

  من  للتركيزو  )0.9785 ( ارتباط  ومعامل يموال ر  )×6-10 4.959 إلى6-10  ×0.623  (نللتركيز م

 كمـا  )7(الحامـضية  الدالـة  عند) 0.9824(ومعامل ارتباط  يموال ر )6-10 ×15.34 إلى10-6  ×5.58 ( 

  .)5(موضح في الشكل 

 

Calibration with urien pH 3
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Calibration w ith urien pH 7

y = 42,438x - 71,947

y = 13,203x + 82,555
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  .)3و7(  لكل من الدالة الحامضيةاإلدرار بوجود ديكساميثازونحنى القياسي للـالمن: 5شكلال
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 Standard Deviation of Dexamethasone  ديكساميثازونللـاالنحراف القياسي 

 فـي   آلديكـساميثازون    منيموال ر ( 1.24×5-10 )تم تسجيل البوالروكرام النبضي المشتق لمحلول    

 تأعيـد وقد  المثلى  فعند الظرو ) 3و7( لكل من الدالتين الحامضيتين   ت المنظم   مل من محلول الفوسفا    )16(

للدالـة   .S.D إن  ونستنتج من قيمـة الجـدول      )8( الجدول في   ئجالنتا تمتتالية وسجل مرات  10ة  هذه التجرب 

   . وان الطريقة المقترحة ذات توافق جيد)3( للدالة الحامضية.S.D    منأفضل )7( الحامضية

   

  . واالنحراف النسبياالنحراف القياسي :8الجدول           

pH 3 pH 7 
Ip. (nA)  Ip.2 (nA) Ip.1 (nA) 

No. 

3150  200 2080 1  
3175  200 2100 2  
3100  200 2110 3  
3125  200 2100 4  
3325  200 2150 5  
3325  200 2100 6  
3275  200 2080 7  
3025  200 2010 8  
3025  200 2100 9  
3200  200 2090 10  

±50. 816  60.15 S.D.* 
±1.604%  2.88   % R.S.D. 

  .الفولتيةتذبذب  مرتفعة قليال بسبب .S.Dال  قيمةأن:مالحظة*         

  

  Precision of the Method   ديكساميثازونللـ الطريقة توافق
لبوالروكرام النبـضي    تم تسجيل ا   إذ آلديكساميثازونالطريقة البوالروكرافية لتقدير    توافق  تمت دراسة     

 لكـل   مل من محلول الفوسفات المنظم     )16(في   آلديكساميثازون  من يموال ر  (1.24×5-10) المشتق لمحلول 

وتم تسجيل النتائج   .مرات متتالية ) 10( وأعيد القياس  .عند الظروف المثلى للقياس    )3 و 7(من الدالة الحامضية  

 أفـضل ) 7( القياس في الدالة الحامضية إن نستنتج .S.D من خالل قيمة ال)9(التي حصلنا عليها في الجدول  

  ).3(من القياس في الدالة الحامضية 
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  .دقة الطريقة: 9الجدول         
pH 3 pH 7 

Ip. (nA) Ip.2 (nA) Ip.1 (nA) 
No. 

3240  200 2090 1  
3200  200 2100 2  
3240  200 2080 3  
3240  200 2100 4  
3240  200 2150 5  
3200  200 2100 6  
3280  200 2080 7  
3400  200 2010 8  
3360  200 2100 9  
3400 200 2110 10 

±46.536 ----- ±34.897 S.D. 

±1.450% ----- ±1.668% R.S.D. 
  

  الشراب في  ديكساميثازونلـتقدير ا

 لىـع اويـالح الشرابن ـ ميموال ر (3-10)لول ـي المشتق لمحـتم تسجيل البوالروكرام النبض      

وبعد تسجيل قيم التيار  ،)7(  الدالة الحامضيةمل من محلول الفوسفات المنظم ذي) 16(في   آلديكساميثازون

ت ـالمئوية للخطأ في الظروف المثلى المثبتة ُسجل إليجاد النسبة(.Taken conc)  قدرت التراكيز المأخوذة

  ). 10(النتائج في الجدول 
  

  .في الشراب ميثازونديكساتقدير ال :10الجدول       

  %. Error   Recovery  Ip corr. (nA)  Found conc. 
 (M×106)  

Taken conc. 
 (M×106)  

3.279  103.28  394  3.217 3.115  

7.692  107.69  464  4.023  3.736  

8.000  108.00  844  6.708  6.211  

2.273  102.27  889  6.983  6.828  

-6.623  94.06  1174  8.737  9.288  

-5.312  98.06  1279  9.709  9.901  

 والتركيز المأخوذ (found)التقارب الكبير بين التركيز المحسوب ) 10(إذ نالحظ من خالل الجدول   

(Taken) الدواءإنتاجلطريقة القياس وكذلك على دقة  العالية مما يدل على الدقة .  
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   األقراص فيديكساميثازونـتقدير الـ

علـى   الحاويـة   مـن األقـراص  يمـوال ر (3-10)  المشتق لمحلـول تم تسجيل البوالروكرام النبضي     

وبعد تسجيل قيم التيار  )7( الهيدروجيني من محلول الفوسفات المنظم ذي الرقم مل )16( في  آلديكساميثازون

 مـسبقا  في الظروف المثلى المثبتـة  . النسبة المئوية للخطأ إليجاد (.Taken conc)قدرت التراكيز المأخوذة 

  ).11(نتائج في الجدول  التسجل

  

  . األقراص فيديكساميثازون تقدير ال:11الجدول      

 %. Error   Recovery  Ip corr. (nA) 
Found conc. 

 (M ×106)  
Taken conc. 

 (M ×106)  

3.279  103.28  402  3.217  3.115  
6.154  106.15  462  3.966  3.736  
-6.999  93.000  702  5.776  6.211  
-4.285  95.715  777  6.536  6.828  
-9.334  90.666  1132  8.421  9.288  
-6.796  93.204  1212  9.228  9.901  

 
والتركيـز المـأخوذ     (found) بتقارب الكبير بين التركيـز المحـسو      ال) 11(إذ نالحظ من خالل الجدول       

(Taken)الدواءإنتاجالدقة العالية لطريقة القياس وكذلك على دقة   على مما يدل .  
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