تقدير عقار هيدروكلوريد الدوكسي سايكلين باستخدام أقطاب انتقائية غشائية مصنعة
علي إبراهيم خليل

كلية الصيدلة  ،جامعة تكريت ،تكريت ،العراق

( تاريخ االستالم ، 8002 / 33 / 31 :تاريخ القبول) 8002 / 1 / 3 :

الملخص

يتضمن هذا البحث تقدير عقار هيدروكلوريد الدوكسي سايكلين ) (Doxycycline.HCl, DOXYمن خالل استتخدام قطاتاغ ائتا ية ااتقا يتة ستا لة مصتاعة
إذ تتم تحضتير اططاتاغ االاتقا يتة للعقتار متد المتادل الاعالتة حتامم الاوستاوموليبدي )  ( Phosphomolybdic acid, PMوباستتخ تتدام متواد ملداتة عضتوية

ثاتتا ي بيوتيتتل تثتتاالت) (Di-n-butyl phthalate, DBPhوثالثتتي بيوتيتتل توستتاات) (Tri-n-butyl phosphate, TBPمت تتد متع تتدد كلوري تتد الايايتتل
) (Polyvinyl chloride, PVCركيزلً لها.

بياتت الاتتتا أ قن ميتتل القاتغ  DOXY-PM+TBPوالقاتغ  DOXY-PM+DBPhهتو  32.2 mV/decadeو 36.1 mV/decadeوبمتد متن الدالتة
الحامضتتية يتتتراوح بتتين  3.2-3.1و 3.1للقابتتين علتتت التتوالي  ،وقعاتتت هتتذس اططاتتاغ استتتجابة جيتتدل عاتتد طيتتال التراكيتتز الواا تتة للمتتادل الدوا يتتة وكتتان متتد
التراكيز للقابين بين 10-1 – 10-4موالري  ،وحد الكئف  10-6 ×1.0و 10-7 ×8.0موالري وطد بلغ عمر القابين  14و 11يوما علت التوالي.

KiPot
وتضمن هذا البحث قيضاً طيال ااتقا ية هذس اططاتاغ بوجتود مركبتات وايواتات قحاديتة وثاا يتة الئتحاة حيتث كااتت طتيم , j

لجميتد االيواتات المدروستة هتي

اطل من . 3وتم استخدام هذين القابين باجاح لتقدير العقار تي مستحضر الدوكسي سام وبإسترجاعية التقل عن .%29
الكلمات الدالة :هيدروكلوريد الدوكسي سايكلين ،اططااغ االاتقا ية الغئا ية PM ، DBP ،TBP, DOXY

المقدمة:

تي بداية القرن العئرين تاورت قائية اططاتاغ باكتئتاف القاتغ الزجتاجي

هذا الدواء عبارل عتن بلتورات ذات لتون اصتار تتاتر كثيترل التذوبان تتي المتاء

متن طبتل العتالم  [1] Cremerوهتذا القاتغ يستتجيغ طيواتات الهيتدروجين،

وطليلة التذوبان تتي اطيثتر ] [8ويتدخل هيدروكلوريتد الدوكستي ستايكلين حاليتا

وتُاضل اريقة اططااغ االاتقا ية لأليواات علت الكثير متن الا ار تق الايايتة
تتتي عمليتتات التحليتتل لكواهتتا س تريعة وذات متتد خاتتي واستتد وال تت ت ثر بلتتون

تتتي الئتتركة العامتتة لصا تتاعة اطدويتتة والمستتتلزمات الابيتتة – ستتامراء بإاتتتاك
مستحض ت تتر الدوكس ت تتي ست ت تتام ( )DOXYSAM-100بئ ت تتكل كبس ت تتول 300

الامتتوذك كمتتا قاهتتا بستتياة وايتتر مكلاتتة وستتهلة ا عتتداد والتئتتغيل]، [3,2

ملغتم بوصتاه مضتاداً حيويتاً ] .[9وطهميتة العقتارمن الااحيتة الابيتة تتم تقتديرس

واتيج تتة لتا تتور البح تتوث ب تتدق التق تتدم ت تتي ه تتذا المجت تتال ت تتي الستيات تتات عا تتدما

بالعديت تتد مت تتن الا ار ت تتق التحليليت تتة المختلات تتة مثت تتل الا ار ت تتق الايايت تتة ][11,10

قُكتئ تتات اططا تتاغ الص تتلبة] [4ذات اطائ تتية اي تتر المتجااس تتة الس تتيما عا تتد

وتقاية كروماتواراتيا السا ل ذات االداء العتالي  . [17-12] HPLCتتم تتي

اكتئ تتاف طا تتغ الالوري تتد االاتق تتا ي] ،[5وت تتي اهاي تتة الس تتتياات ب تترز اس تتتخدام

هتتذا البحتتث تصتتايد قطاتتاغ ااتقا يتتة لهتتذا العقتتار واستتتخدمت تتتي التقتتدير عتتن

اططااغ االاتقا يتة اطيوايتة الستا لة وكتان طاتغ الكالستيوم قول هتذس االطاتاغ

اريق القيال الجهدي .

المستخدمة ].[6

المواد وطرائق العمل

ان عقار هيدروكلوريد الدوكسي سايكلين يسمت ايضا بت
(4S,4aR,5S,5aR,6R,12aS)-4-dimethylamino1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12apentahydroxy-6-methyl-1,11dioxonaphthacene-2carboxamide
و صيغته التركيبية -:

األجهزة المستخدمة Instruments

 -3جهاز طيال الدالة الحامضية والجهد موديل
JENWAY pH /mV meter 3310 (Orion 91-02).
 -8طاغ الكالوميل .
Calomel Electrode Fisher Scientific Company
 -1طاغ مرجعي داخلي(تضة – كلوريد الاضة)
(Silver- Silver Chloride Electrode) as Internal Reference Electrode
(Orion 90-02).

 -4مسخن حراري ذو محر مغااايسي .
Hot Plate with Magnetic Stirrer BIOSAN MSH 300
 -1ميزان حسال ( ب ربد مراتغ عئرية ) .

وصيغتة الجزي ية  :هي C22H24N2O8,HC1,½C2H6O,½H 2O

made
 -6حمام ما ي باطمواك توق الصوتية .
Ultrasonic KARL KOLB-Germany Made

ووزاه الجزي ي [7] 138.2

المواد الكيمياوية

.

ان جميد المواد الكيمياوية المستخدمة كاات بدرجة عالية من الاقتاول ومجهتزل

قذيغ  0.41اتم متن مستحوق متادل ال ت  PVCتتي متزيأ مكتون متن  30متل

مت تتن طبت تتل ئت تتركتي  Flukaو BDHوتت تتم إست تتتخدام مت تتاء مقات تتر خت تتالي مت تتن

متن البيوتتااون

 80متل متن ربتاعي هيتدروتيوران ) (THFوقضتيف إلتت

اطيواات

ه تتذا المت تزيأ  0.1ات تتم م تتن المعقت تتد ال تتدوا ي والمحض تتر قعت تتالس م تتد التحري ت ت

المحاليل المستخدمة

 محلووووول حووووامو البوسووووبومولبدي

المست تتتمر لحت تتين ا ذابت تتة التامت تتة وباست تتتخدام جهت تتاز ا ذابت تتة بالموجت تتات تت تتوق
)10 ( PMA
-1

موالري .

ُحضتتر بإذابتتة  88.1900ا ترام متتن متتادل حتتامم الاوستتاومولبدي تتتي طاياتتة
حجميتتة ستتعة 300متتل ت تتي حجتتم متتن المتتاء الخال تتي متتن اطيواتتات ثتتم اكم تتل
الحجم إلت حد العالمة.
 محلووول عقووار هيدروكلوريوود الدوكسووي سووايكلين ( )10
-1

موالري .

ُحضر بإذابة  1.3820ارام من المادل تي طاياتة حجميتة ستعة 300متل تتتي
حجم من الماء الخالتي من اطيواات ثم اكمتل الحجم إلت حد العالمة.
 محلول مستحضور كبسوول الوودوكسي سوام (011ملغوم)
بتركيز ( )10-2موالري .

ُحضر بإذابة  0.3416ام من محتو كبسول الدوكسي ستام والتذي يكتاتتء
0.3828اتتم متتن متتادل هيدروكلوريتتد الدوكستتي ستتايكلين تتتي طاياتتة حجميتتة
ستعة 81متل تتتي حجتم متتن المتاء الخالتتي متن اطيواتتات ثتم اكمتتل الحجتم إلتتت
حد العالمة.
تحضير معقد المادة الدوائية  DOXYمع محلول . PMA

ُحضتتر المعقتتد باضتتاتة  1متتل متتن محلتتول المتتادل الدوا يتتة  DOXYمتتد
 3مل متن محلتول  PMAبتركيتز  10-1متوالري لكتل ماهمتا متد التحريت
المستمر تتكون راسبا اصتار  ،رئتر ال ارستغ واستل عتدل مترات بالمتاء وتتر
تترل  98ساعة تي درجة ح اررل المختبر(  081م) لحين الجااف .

الصوتية.قضت تتيف  0.41ات تتم مت تتن المت تتادل الملدات تتة  DBPقو  0.46ات تتم مت تتن
المادل الملداة  TBPمد التحري لحين التجاال .
تم صغ كل مزيأ تي ابق زجاجي  Petridishبقاتر  30ستم وتتر لحتين
الجااف تي درجة ح اررل المختبر ولاترل  98ستاعة وبئتكل مستتوي ومتن ثتم
رتد الغئاء اطستال بعاايتة بواستاة ملقتا  Tongوكتان ستم الغئتاء 0.1
مليمتر وهذا متواتق لما جاء به  Metzgerوجماعته ]. [18

تركيب القطب الغشائي االنتقائي:

طاد جتزء اولته  1.0ستم وطاترس الختارجي  3.1ستم متن قابتوغ ال ت PVC
وتمتتت تستتوية إحتتد اهايتيتته بمستتكه بوضتتد عمتتودي وتحريكتته بحركتتة دا ريتتة
علت صايحة زجاجية عليها بضد طارات من .THF
طاتتد طتتر

( )Diskدا تتري متتن الغئتتاء وبقاتتر اكبتتر متتن القاتتر الختتارجي

طابوغ الت  PVCولصق باهاية اطابوغ وبعااية تامة .
تم إيصال الاهاية اطخر طابوغ الت  PVCإلتت قابتوغ زجتاجي يحتتوي علتت
 ، Ag / AgClوربتا بجهتاز تترق الجهتد

طاتغ تضتة – كلوريتد الاضتة
وبسل معزول .

ُمل تتأل اطاب تتوغ الزج تتاجي بح تتدود ثلثي تته بمحل تتول مل تتأل داخل تتي للم تتادل الدوا ي تتة
 DOXYوامتر ولاتترل متن التزمن تتي محلتول المتادل الدوا يتة وبتاال تركيتز
محلتتول الملتتأل التتداخلي ولحتتين تئتتبعه واتمتتام عمليتتة التبتتادل االيتتواي بصتتورل
ماتظمة وبئكل عكسي ].[19
الئكل ( )3يوضر الئكل الاها ي للقاغ وتركيغ الدا رل الكهربا ية .

تصنيع الغشاء االنتقائي بوجودالملدن  TBPأو الملدن. DBPh

محلول KCl

قطب الكالوميل
القياسي

المحلول القياسي

القطب الغشائي
االنتقائي
محلول المليء
الداخلي
المرجع
قطب
انبوب الـ PVC
الغشاء المصنوع

شكل ( )0الشكل النهائي للقطب وتركيب الدائرة الكهربائية

النتائج والمناقشة

 -0تأثير محلول الملئ الداخلي .
قجريت دراسة لكال القابين عاد تغييتر تركيزمحلتول الملتأل التداخلي متن 10

األقطاب االنتقائية االيونية

-3

بعتتد تحضتتير طابتتي  DOXY-PM+DBPhو ،DOXY-PM+TBP
تمتتت د ارستتة خصتتا

كتتل ماهمتتا وبئتتكل مااتترد إذ امتترت قائتتية اططاتتاغ

المحضرل لمتدل ستاعة متن التزمن تتي محلتول المتادل الدوا يتة ذي تركيتز عتالي
( 10-4م ت توالري( لغت تترم إئت تتباا الغئ ت تتاء بالمت تتادل الدوا يت تتة والحصت تتول عل ت تتت
استق اررية عالية للمعقد داخل الغئاء طبل إجراء القيال .
اس تتتعملت ه تتذس اطائ تتية لد ارس تتة خص تتا

-4

 – 10م توالري ووجتتد إن اتضتتل تركيتتز هتتو

-4

 10م توالري والتتذي قعاتتت

استتتجابة اراستتتية جيتتدل وحستتغ متتا مبتتين تتتي الئتتكل ( )8وان هتتذا اتتاتأ عتتن
تت توازن ب تتين محل تتول المل تتأل ال تتداخلي م تتد اطي تتون ت تتي ائ تتاء القا تتغ والت تتذي
يتحستل الت اركتتيز المدروستة اتيجتة لتغيتتر جهتد القاتغ الحتدودي بستبغ تغيتتر
تركي ت تتز المحل ت تتول الخ ت تتارجي ] [80وت ت تتم إختياره ت تتذا التت ت تتركيز (  10مت ت توالري)
-4

ومواص تتاات اططا تتاغ االاتقا ي تتة

للم تتادل الدوا ي تتة  ،إذ تم تتت د ارس تتة ه تتذس المواص تتاات م تتن خ تتالل تعي تتين م تتد
التراكيز واالاحتدار وحتد الكئتف وزمتن استتجابة القاتغ وعمتر القاتغ وتت ثير

كمحلتتول ملتتأل داخلتتي لكتتون الق تراءات مستتتقرل والحساستتية قتضتتل  .وان هتتذا
التركيت تتز(  10م ت توالري) يعات تتي اتضت تتل طيمت تتة للميت تتل مقاربت تتة للقيمت تتة الاظريت تتة
-4

 29.5mV/decadeوحسغ ما مبين تي الجدول(. )3

الدالة الحامضية واالاتقا ية .

1010شكل ( ) 2تأثير محلول الملئ الداخلي باستخدام ثالثة محاليل خارجية بتراكيز مختلبة
( )Aالمعقد  DOXY-PMمد الملدن . DBPh
( )Bالمعقد  DOXY-PMمد الملدن . TBP
جدول ( )0أفضل قيمة تجريبية لالنحدار مقاربة للقيمة النظرية
DOXY-PM+TBP
DOXY –PM+ DBPh
-2
-3
-4
-2
10
10
10
10-3 10-4
التركيز (مول/لتر)
 10التركيز (مول/لتر)

12.3

19.2

12.4

الميل
()mV/decade

 -2تأثير درجة الحرارة .

()mV/decade
يعتتز إلتتت زيتتادل درجتتة ح ت اررل المحلتتول والتتتي تزيتتد متتن المستتاحة الستتاحية

وجد إن اتضل درجتة حت اررل يعمتل بهتا القاتغ  DOXY-PM+DBPhهتي
بمد

14.2

64.8

40.1

الميل

 20م 30 - oم oبياما للقاتغ  DOXY-PM+TBPهتي بمتد

للغئتتاء كمتتا يزيتتد متتن حركتتة جزي تتات محلتتول العقتتار داختتل القاتتغ وخارجتته
والاتا أ مبياة تي الئكل (. )1

 31م  25 -م ولوحظ ارتااا الجهد بارتااا درجة الح اررل والتذي يمكتن ان
o

o

)(B

)(A

شكل ( )3تأثير درجة الحرارة على عمل القطبين باستخدام محاليل خارجية بتركيزين مختلبين

) (Aالمعقد  DOXY-PMمد الملدن . DBPh
) (Bالمعقد  DOXY-PMمد الملدن . TBP

 -3تأثير الدالة الحامضية .

الحامضتتية اطعلتتت لكواهتتا تستتبغ تلتتف الغئتتاء وهتتذا يتتمدي إلتتت إعاتتاء طتتيم

تبت ت ت ت تتين إن اتضت ت ت ت تتل دالت ت ت ت تتة حامضت ت ت ت تتية يعمت ت ت ت تتل بهت ت ت ت تتا القات ت ت ت تتغ DOXY-

جهدية متذبذبة واير ماتظمة مما يجعل الوستا الحامضتي هتو اطمثتل لعمتل

PM+DBPhه تتي ب تتين  3.2-3.1بيام تتا قتض تتل دال تتة حامض تتية يعم تتل به تتا

كال القابين وبمد معين والاتا أ مبياة تي الئكل (.)4

القا ت ت تتغ  DOXY-PM+TBPه ت ت تتي  ، 3.1حي ت ت تتث قهمل ت ت تتت ط ت ت تتيم ال ت ت تتدوال

)(A

(B
)

شكل ( ) 4تأثير تغيير الدالة الحامضية باستخدام محاليل خارجية بتركيزين مختلبين

) (Aالمعقد  DOXY-PMمد الملدن . DBPh
) (Bالمعقد  DOXY-PMمد الملدن . TBP

بيامت ت ت تتا عمت ت ت تتر القات ت ت تتغ  DOXY-PM+TBPبح ت ت ت تتدود  14يومت ت ت تتا وان

 -4عمر القطب .
متتن ختتالل تستتجيل جهتتد كتتل طاتتغ باستتتخدام محلتتول العقتتار القياستتي بتركيتتز

االاخاام بقيمة الجهد المقال هو بحتدود  3.1ملتي تولتت يوميتاً اتيجتة إلتت

قن العمتتر الزما تتي للقا تتغ  DOXY-PM+DBPhه تتو بح تتدود  11يوم تتا

مبيتاة تي الئتكل (.)1

 10-3موالري يوميا  ،تتم تقتدير عمتر كتال القابتين وبئتكل مااترد

إذ وجتد

خستتارل تتتي محت تتويات الغئ تتاء ]( [22,21الملتتدن  ،المتتادل الاعالتتة) والات تتا أ

)(A
) (Aالمعقد  DOXY-PMمد الملدن . DBPh

)(B
شكل ( )5تأثير الزمن على عمر القطبين

) (Bالمعقد  DOXY-PMمد الملدن . TBP
منحني المعايرة وحد الكشف .
عاد الظروف المثلت ُرسم الماحاي القياسي لكتال القابين(الئتكل )6واستتخرك

حت تتد الكئت تتف وكت تتان  10-6 ×1.0م ت توالري للقات تتغ DOXY-PM+DBPh

بيامتا كااتت طيمتة حتد الكئتف للقاتغ  DOXY-PM+TBPهتي× 8.0
-7

10موالري.

DOXY-PM+DBPh

()A

y = -36.1x + 321
R² = 0.9595

()B

274
256
238

mV

220
202
184
166
4

3

1

2

0

]-log[DOXY

شكل ( ) 6المنحني القياسي لتقدير عقار هيدروكلوريد الدوكسي سايكلين باستخدام القطبين

) (Aالمعقد  DOXY-PMمد الملدن . DBPh
) (Bالمعقد  DOXY-PMمد الملدن . TBP

االنتقائية .

ااتقا ية عالية تجاس العقار دون إن يتت ثر جهتديهما باطيواتات المتداخلتة (التتي

تتتم تقتتدير معامتتل االاتقا يتتة للقابتتين  DOXY-PM+DBPhوDOXY-

 PM+TBPبتابيتتق اريقتتة المحاليتتل الممزوجتتة] [23حيتتث اظهتتر القابتتان

قضيات بتركيز  10-2موالري) من خالل طيم معامتل االاتقا يتة هتي قطتل متن
واحت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتد وحست ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتغ مت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا مبت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتين تت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتي الجت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدول (.)8

جدول ( )2قيم معامل االنتقائية للقطبين
تركيز االيون المتداخل
(  10-2موالري)

Na+1
K+1
Zn+2
Mg+2
Pb+2

قيم معامل االنتقائية
DOXY-PM+DBPh
تركيز العقار (موالري)
10-1
10-2
0.0078
0.0042
0.1953
0.0066
0.0781
0.0089
0.0977
0.0132
0.0898
0.0144

التطبيق .

KiPot
,j

DOXY-PM+TBP
تركيز العقار (موالري)
10-1
10-2
0.0107 0.0623
0.0113 0.0764
0.0014 0.0312
0.0017 0.0102
0.0036 0.0708

بعتتد تثبيتتت الظتتروف المثلتتت وباستتتخدام طابتتي الت ت DOXY-PM+DBPh

ت تتم تقتتدير ع تتقار هيدروكلوري تتد الدوكستتي سايكلي تتن تتتي دواء كبستتول الدوكستتي

سام  300ملغم بتابيق اريقة التحليل المبائر (الاريقة المقترحتة) والاريقتة

و  DOXY-PM+TBPوبئت تتكل ماات تترد ومت تتن ماحات تتي المعت تتايرل است تتتخرك
تركي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتز العق ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتار والات ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتاك مبيا ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة بالج ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدول (. )1

المحضترس
القياسية (الدستورية) ] [7بقيتال جهتد  80متل لكتل متن المحاليتل ُ

جدول ( )3نتائج تقدير هيدروكلوريد الدوكسي سايكلين باستخدام الطريقة المباشرة

نوع القطب

الموالري

االستجابة

*استجابة
القطب

استجابة القطب

االنحراف

التركيز

زمن

10-2

(ثانية)
65

(ملي فولت)
242.6

الخط المستقيم
248.8

0.56

10-3

52

207.0

212.7

من معادلة

القياسي RSD%

الخطأ النسبي
RE %
-2.5

االستردادية

المئوية
Recovery %
97.50

DOXY-PM + DBPh

DOXY-PM +
TBP
* معدل خمل طراءات

0.18

-2.68

97.32

10-2

62

348.9

358.6

0.08

-2.77

98.23

10-3

50

326.0

324.7

0.15

-0.55

99.45

تقييم النتائج
تم تحليل المادل الاعالة تي طط ار

إن مع ت ت ت ت تتدل االس ت ت ت ت تتترجاعية للقا ت ت ت ت تتغ % 29.81= DOXY-PM+TBP
الدوكسي ستام وحستغ الا تريقة القياستية

(الدس تتتورية) ] [7وبتركيت تتز  0.81ملغم/مت تتل ومت تتن طيت تتال مست تتاحة الماحات تتي
لتقاي ت تتة ال ( (HPLCوحس ت تتاغ مع ت تتدل الاس ت تتبة الم وي ت تتة لالس ت تتتردادية وطرب ت تتد
ط ت تراءات وجت تتد إاهت تتا تست تتاوي  % 22.6واالاح ت تراف القياست تتي  3.2 = Sوهت تتذا
يتاابق مد دستور اطدوية البرياااي ]. [7
استتتخدم اختبتتار  tللمقاراتتة بتتين مصتتداطية الا تريقتين وكااتتت الاتتتا أ حستتغ
اآلتي :
قن مع ت تتد ل االسترجاعيت ت تتة للاريق ت تتة القياس ت تتية( (HPLCاطول ت تتت= % 22.6
وللثااية للقاتغ  % 29.1= DOXY-PM+DBPhلتركيتز( (10-2متوالري
وطيمت تتة االاحت ت تراف القياست تتي المئ ت تتتر للاتريقت ت تتين =  . 3.44وعات تتدما عت تتدد
الق تراءات ) 2 = ) nلكتتال الا تريقتين القياسية(الدستتتورية) والاريقتتة المقترحتتة
وبمت تتا قن طيمت تتة  tالتجريبيت تتة  3.2قطت تتل مت تتن طيمت تتة  tالجدوليت تتة  8.106عات تتد
مستو ثقة  ، % 21تعد الاريقتين متئابهتين تي المصداطية.

 .وعات تتدما عت تتدد الق ت تراءات ) 2 = ) nلكت تتال الا ت تريقتين القياسية(الدست تتتورية)
والاريقة المقترحة وبما قن طيمة  tالتجريبية  3.16قطل متن طيمتة  tالجدوليتة
 8.106عا ت ت تتد مست ت ت تتتو ثق ت ت تتة  ، % 21تعت ت ت تتد الات ت ت تريقتين متئت ت ت تتابهتين تت ت ت تتي
المصتتداطية .كمتتا واجتتري اختبتتار  Fلمعرتتتة تيمتتا ذا كتتان هاال ت تتترق معاتتوي
ب ت تتين ات ت تتا أ اريق ت تتة اططا ت تتاغ بالاس ت تتبة للقا ت تتغ  DOXY-PM+TBPقي
(الاريقة المقترحة) والاريقة القياسية (الدستورية).
وعاد 1= n2 ، 4= n1عدد القتراءات للاريقتة القياسية(الدستتورية) والاريقتة
المقترحة علت التتوالي وجتد قن طيمتة  Fالتجريبيتة  1.34ومقاراتهتا متد القيمتة
الجدولي تتة  32.38عا تتد مس تتتو ثق تتة  % 21يتض تتر إن طيم تتة  Fالمحس تتوبة
اطل من  Fالجدولية وعليه ال يوجد ترق معاوي بين الاريقتين.

االستنتاجات

يظه تتر م تتن خ تتالل البح تتث اج تتاح تص تتايد اطا تتاغ ااتقا ي تتة لعق تتار الدوكس تتي

كمتتا واجتتري اختبتتار  Fلمعرتتتة تيمتتا ذا ك تتان هاال ت تتترق معاتتوي بتتين ات تتا أ
اريتتقة اططاتتاغ بالاستتبة للقتتاغ  DOXY-PM+DBPhقي

لتركيز(  (10موالري وطيمتة االاح تراف القياستي المئتتتر للاتريقتتتين = 3.1
-2

(الاريقتتة

س تتايكلين م تتد الم ت تواد الملدا تتة

 TBPاو  DBPhوالمت تتادل الاعال تتة حت تتامم

الاوساوموليبدي وباستخدام  PVCكاسال لهذس االطااغ .

المقترحة) والاريقة القياسية (الدستورية) .

وتبين امكااية استخدام هذس االطااغ لتقدير العقتار اعتالس بمتد خاتي واستد

وعاد 1= n2 ، 4= n1عدد القتراءات للاريقتة القياسية(الدستتورية) والاريقتة

للتركيتتز وحتتد كئتتف وااتتأل وااتقا يتتة جيتتدل .وتتتم تقتتدير العقتتار تتتي مستحضتتر

المقترحتتةعلت الت توالي وجتتد قن طيمتتة  Fالتجريبيتتة 3.61وبمقاراتهتتا متتد القيمتتة

الدوكسي سام وباسترجاعية التقل عن .%29

الجدولي تتة  32.38عا تتد مس تتتو ثق تتة  % 21يتض تتر إن طيم تتة  Fالمحس تتوبة
اطل من  Fالجدولية وعليه ال يوجد ترق معاوي بين الاريقتين.
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Abstract
An accurate, sensitve, selective and reproducible method for quantification of Doxycycline
hyclate(doxy) in pharmaceutical preparation has been developed. This method is based on construction
of selective liquid membrane electrodes using phosphomolybdic acid (PMA) as an active material and
either tir-n-butylphosphate (TBP) or di-n-butylphthalate (DBPh) as a plasticizer and and PVC as matrix
for all electrodes.
The results showed that the linear concentration is 10 -4 –10-1 M for both electrodes, correlation
coefficient, slope, limit of detection, optimum pH range and the life time were (0.9681and0.9595),
(32.2and36.1 mV/decade), ( 1.0 ×10-6 and 8.0 ×10-7 M ), (1.5 - 1.8 and 1.5) and (14 and 11 days) for
DOXY-PM+TBP and DOXY-PM+DBPh electrodes respectively .
This method was successfully applied for the determination of (DOXY) in DOXYSAM Capsules with
percentage recovery of not less than 97 % .

