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 ممخصال
في المحمول المائي. اعتمدت الطريقة  سمفاستاميد الصوديومر تضمن البحث وصف طريقة طيفية سيمة وحساسة لتقدي       

م المقابل لممركب ممح الديازونيو  إلعطاءالمقترحة عمى ازوتة المركب الدوائي بوساطة نتريت الصوديوم في الوسط الحامضي 
ثنائي ىيدروكسي تولوين بوجود كاربونات الصوديوم لتكوين صبغة آزوية ممونة، ذائبة  -8،1الدوائي الذي يقترن مع الكاشف 

نانوميتر. كانت حدود قانون بير لمطريقة المقترحة في مدى  534ومستقرة في الماء وليا أعمى امتصاص عند الطول الموجي 
11× 521وبامتصاصية موالرية مقدارىا  ،1-مممتر مايكروغرام. 1824-1284التراكيز 

 1211453وداللة ساندل  ،1-.سم1-لتر.مول  4
% بينما تراوحت  قيم االنحراف القياسي النسبي بين  3211+و 1251-نيوقد تراوحت قيم الخطأ النسبي ب ،8-سم مايكروغرام.

تطبيق الطريقة المقترحة بنجاح لتقدير سمفاستاميد الصوديوم في وقد تم  ،% اعتمادا عمى مستوى التركيز 1284± و  ±1213
 مستحضره الصيدالني بشكل قطرة العين.

 

 ثنائي ىيدروكسي تولوين، طريقة طيفية. -8،1سمفاسيتاميد صوديوم، أزوتة واقتران،  مات الدالة:مالك
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Preparation Using 2,6-Dihydroxytoluene as a New Coupling Agent 
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ABSTRACT 
        A simple and sensitive spectrophotometric method was described for the determination of 

sulphacetamide sodium (SAS) in aqueous solution. The proposed method depends on diazotization 

of drug compound using sodium nitrite in acidic medium to produce the corresponding  diazonium 

salt which coupled with 2,6-dihydroxytoluene reagent in presence of sodium carbonate to form              

a colored water soluble and stable azo-dye, which has a maximum absorption at 435 nm with          

a molar absorptivity and Sandal’s sensitivity of 4.6×10
4 

l.mol
-1

.cm
-1 

and 0.00543 µg.cm
-2

 

respectively. Beer's law is valid over the concentration range  0.25-12.5 µg.ml
-1

. The relative error 

is in between -0.40 and +3.60 % and the relative standard deviation from ±0.13 to ±1.25 % 

depending on the concentration level. The proposed method was applied successfully to determine 

sulphacetamide sodium in its pharmaceutical formulation as ophthalmic drops. 

 

Keywords: Sulphacetamide sodium, diazotization and coupling, 2,6-dihydroxytoluene reagent,                                        

spectrophotometry. 
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 المقدمة
والمستخدمة في معالجة االلتيابات وتعرف ايضا بالسمفوناميدات،  عةالسمفا من اقدم المضادات الحيوية المصن أدويةتعد       

ا وفرت معمومات عن كيفية عمل المضادات الحيوية في ويعود سبب اىميتيا الى فعاليتيا في معالجة االلتيابات البكتيرية وألني
ان ادوية السمفا  اال، وعمى الرغم من اكتشاف مضادات حيوية اخرى مثل البنسمينات (Csaky, 1979)  معالجة ىذه االلتيابات

لمبكتريا خالل  لأليض. ان اغمب ادوية السمفا تعمل كمضادات (Carey, 1996) ماتزال تستخدم لحد االن في المجاالت الطبية
امينو حامض البنزويك والذي يعد ضروريا  -البكتيري الذي يقوم بتحضير فيتامين حامض الفوليك من جزيئة بارا لألنزيمتثبيطيا 

 تقوض فإنياالنتقال مجاميع المثيل في عممية االنتاج الحيوي لممثيونين والقواعد النتروجينية داخل البكتريا، وعند تناول ادوية السمفا 
البكتيري وبذلك يمنع تكوين حامض الفوليك وبالتالي يؤدي الى  باإلنزيمداخل الجسم وتتحول الى مركب السمفانيالمايد الذي يرتبط 

ال ولوحظ ان جسم االنسان .  (Jacqueline and Melvin, 1990; Robert et al., 2001; Suchoki, 2004)موت البكتريا 
 حامض الفوليك بل يحصل عميو من الغذاء الذي يتناولو وخاصة الخضراوات ال يصنعن الجسم بفعل ادوية السمفا وذلك ال يتأثر

  .(Rang and Dale,1987) الورقية
(  (Soluble sulphacetamideتتتتتتتتتينتمي السمفاستتاميد التى عائمتة أدويتة الستمفا وعتادة يوجتد بشتكل ممتح الصتوديوم ويتدعى ب       
 ,Acetamide, N-[(4-aminophenyl)sulfonil]-, monosodium salt, monohydrate (Alfonsoالنظتامي لتو  واالستم

 ,AK-Sulf, Albucid, Bleph-10, Cetamide, Sodium Sulamyd, Sulf-10التجاريتة لتو فيتي  األستماء أمتا (1995

Sulten-10 (Budavary, 2001) الكيميائي لو . والتركيب 
 

   
M.Wt = 254.2     g/mol                                                          

     
، ويذوب جدا في الماء وقميال في م˚ 842ة ينصير عند درجة حرارة حعبارة عن مسحوق بموري أبيض عديم الرائ وىو       

 .( British Pharmacopoeia, 2013الكحول واألسيتون وعمميا غير ذائب في األيثر والكموروفورم )
أو طرائق طيفية ( Asahi et al., 1991) تسحيحية طرائق تحميمية مختمفة منيا طرائق ر سمفاستاميد الصوديوم باستخدامّقد       

Othman and Kadder, 2006; AL-Nuri, and Al-Obaydi, 2009; Al-Uzari and Fadil, 2017;         
Ahmed et   al., 2017; Alsaffar, 2017; Chaluvaraju et al., 2010 )  ل عالي األداء كروماتوغرافيا السائأو بتقنية

(El-Raqehy et al., 2017أو بطرائق كيربائية ) (Yadav et al.,  2014.) 
الدوائي وبساطة الطرائق الطيفية في تقدير مختمف المركبات لذلك كان اليدف من نظرا لألىمية الطبية لمركب السمفاسيتاميد        

ذات  واالقترانة طيفية سيمة وسريعة لتقدير السمفاسيتاميد في المحمول المائي باستخدام تفاعالت األزوتة البحث ىو تطوير طريق
بوصفو  الذي لم يستخدم سابقا حسب معموماتناو ثنائي ىيدروكسي تولوين  -1،8ىووباستخدام كاشف اقتران جديدالحساسية العالية 

مى مستحضره الصيدالني بشكل قطرة العين واختبار مدى كفاءة الطريقة المقترحة تطبيق الطريقة المقترحة ع ثم،  كاشفا لألقتران
 القياسية. اإلضافةباستخدام طريقة 
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 الجزء العممي
 :ألجهزة المستخدمةا

باستخدام  CECIL CE 7200تمت القياسات الطيفية باستخدام جياز المطياف الضوئي ذي الشعاع المزدوج من نوع        
سم، وتم قياس الدالة الحامضية لممحاليل باستخدام جياز قياس الدالة الحامضية  1بالستيك ذات مسار ضوئي مقداره خاليا من ال

 إلجراء عمميات الوزن.  KERN، واستخدام ميزان حساس من نوع TRANS BP3001من نوع  
 المواد الكيمياوية المستخدمة:

 حميمية المستخدمة عمى درجة عالية من النقاوة.كانت جميع المواد الكيمياوية والكواشف الت       
 (:1-مايكروغراـ . مممتر 50)SAS ميد الصوديوـ امحموؿ سمفاسيت

( في كمية كافية من  SDIميد الصوديوم النقي )شركة ادوية سامراءاغرام من سمفاسيت 110.01حّضر ىذا المحمول بإذابة         
 متر بالماء المقطر باستخدام قنينة حجمية وتم حفظ المحمول في قنينة معتمة.مم 811الماء المقطر، ثم ُأكمل الحجم إلى 

 عياري(: 1محموؿ حامض الهيدروكموريؾ المخفؼ )
بالماء المقطر في قنينة حجمية سعة  Thomas Baker))مممتر من الحامض المرّكز  321يحّضر ىذا المحمول بتخفيف         

 مة بالماء المقطر.مممتر ويكمل الحجم إلى حد العال 111
 % وزف / حجـ(: 1محموؿ نتريت الصوديـو )

بكمية كافية من الماء المقطر إلى حد العالمة في  (BDH)يحّضر ىذا المحمول بإذابة غرام واحد من ممح نتريت الصوديوم        
 مممتر . 111قنينة حجمية سعة 

 % وزف / حجـ(: 3محموؿ حامض السمفاميؾ )

 111بالماء المقطر باستخدام قنينة حجمية سعة  (BDH)غرام من حامض السمفاميك  1113.0المحمول بإذابة ُحضِّر ىذا       
 مممتر.

     % وزف / حجـ( : DHT-62,( )1.1ثنائي هيدروكسي تولويف ) -2،6محموؿ الكاشؼ 
فتي كميتة كافيتة متن المتاء   (Fluka) ثنتائي ىيدروكستي تولتوين -8،6غرام من الكاشف  121111حّضر ىذا المحمول بإذابة       

جتتة مممتتتر ويحفتتظ فتتي قنينتتة معتمتتة فتتي الثال 111المقطتتر متتع التحريتتك ، ثتتم يّكمتتل الحجتتم إلتتى حتتد العالمتتة فتتي قنينتتة حجميتتة ستتعة 
 .ويكون مستقرا لمدة عشرة أيام
 موالري(: 1محموؿ كاربونات الصوديـو )

مممتر من الماء المقّطر باستخدام  111( في Sigmaبونات الصوديوم )غرام من كار  1121111 يحّضر ىذا المحمول بإذابة      
 قنينة حجمية.

 (:1-مايكروغراـ . مممتر 11) مواد السواغمحاليؿ 
مممتر من الماء المقطر باستخدام قنينة حجمية، ثم  111في  ضافةغرام من المواد الم 121111تحّضر ىذه المحاليل بإذابة       

 مممتر. 111ا المحمول ويخفف بالماء المقطر باستخدام قنينة حجمية سعة مممتر من ىذ 11يؤخذ 
 (:1-مايكروغراـ . مممتر  50) Apisulfa-20 محموؿ المستحضر الدوائي لقطرة العيف 

شركة عّمان لمصناعات  إنتاجمن  (Apisulf-20) حّضر ىذا المحمول وذلك بمزج محتويات ثالث عبوات من قطرة العين      
مممتر من المحمول  1خذ أميد الصوديوم( و امميغرام من سمفاسيت 811مممتر من محمول القطرة يحتوي عمى  1) األردن ية/الدوائ

مممتر من المحمول األخير  824خذ أمممتر بالماء المقطر باستخدام قنينة حجمية، ثم  111الناتج من عممية المزج وخفف الى حجم 
 متر باستخدام قنينة حجمية.مم 111وخفف بالماء المقطر الى حجم 
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 النتائج والمناقشة
مممتر من محمول  121تمت دراسة تأثير مختمف الظروف المؤثرة عمى امتصاص الصبغة المتّكونة وذلك باستخدام  
 مممتر. 81( في حجم نيائي 1-مممتر مايكروغرام. 41) ميد الصوديوماسمفاسيت
 

 المبدأ العاـ لمطريقة  
ميد الصوديوم بواسطة نتريت الصوديوم في وسط حامضي ارحة عمى أزوتة المركب الدوائي سمفاسيتتعتمد الطريقة المقت 

ثنائي ىيدروكسي تولوين ليعطي صبغة اآلزو ذات المون األصفر وكما ىو  -8،6لتكوين ممح الدايازونيوم الذي يقترن مع الكاشف 
  اآلتيةموضح في المعادالت 

 

 
 

 

  
 تأثير نوعية وكمية الحامض المستخدـ في عممية األزوتة 

دراسة تأثير إضافة نوعيات وكميات  تإن من متطمبات عممية األزوتة ىو وجود حامض لتكوين ممح الدايازونيوم حيث تم       
عياري أعطى أفضل  1مممتر من حامض الييدروكموريك بتركيز 1.0إضافة ( تبّين أن 1الجدول )مختمفة من الحوامض، النتائج في 

 امتصاص لمصبغة اآلزوية المتكونة لذا تم اختياره في التجارب الالحقة.
               

 تأثير نوعية وكمية الحامض  في تفاعؿ األزوتة  :1الجدوؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تأثير كمية نتريت الصوديـو والزمف 
( يوضح أن 8الجدول ) ميد الصوديوم مع الزمن وايوم الالزمة في عممية أزوتة سمفاسيتتمت دراسة تأثير كمية نتريت الصود     

% نتريت الصوديوم وبزمن ثالث دقائق كان كافيًا إلعطاء أعمى امتصاص لمصبغة اآلزوية 1مممتر من محمول  123إضافة 
 المتكونة لذلك فقد تم اعتماده في التجارب الالحقة.

 
 

Acid used, 

(1N) soln. 

Absorbance / mLof acid added 
1.1 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 

HCl  
12333 
 
 

0.417 0.428 0.425 0.422 0.418 

HNO3 0.419 0.425 0.420 0.410 0.391 

H3PO4 0.421 0.417 0.415 0.405 0407 

CH3COOH 0.413 0.418 0.422 0.420 0.415 
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 نتريت الصوديـو والزمف في تفاعؿ األزوتة  تأثير كمية : 2 الجدوؿ 
 
 
 
 

 

 
 السمفاميؾ والزمف تأثير كمية حامض

 إن كمية حامض النتروز المتبقية بعد عممية األزوتة غير مرغوب بيا إذ تعمل عمى نترزة عامل االقتران مما يقمل من فعاليتو      
زيادة امتصاص المحمول الصوري حيث أن غالبية ، باإلضافة إلى أنيا تعمل عمى (Clayden, 2001) تجاه عممية االقتران

، لذلك تم استخدام حامض السمفاميك في إزالة المتبقي من  ((Baum and Scaife, 1980 مركبات النايتروزو صفراء المون
(Brown et al., 1981)حامض النتروز وذلك من خالل اختزالو إلى غاز النيتروجين الخامل

وكما ىو موضح في المعادلة  
 تية اآل
 

HNO2  +  H2NSO3H    N2↑  + H2SO4 + H2O 
      

% حامض السمفاميك مع زمن تحريك مقداره  3مممتر من محمول  123( تبين أن استخدام 3الجدول )النتائج المثبتة في        
تكونة مع قيمة امتصاص قميمة لممحمول الصوري لذلك تم خمس دقائق يكون كافيًا إلعطاء أعمى امتصاص لمصبغة االزوية الم

  .اعتماده في التجارب الالحقة
 

 تأثير حامض السمفاميؾ والزمف عمى االمتصاص :3 الجدوؿ
 

Absorbance / Standing time (min) 
Variable 

mL of (3%) 

sulphamic 

acid, soln. 11 7 5 3 1 

0.300 

0.289 

0.322 

0.295 

0.438 

0.328 

0.464 

0.473 

0.416 

0.485 

S 
B 

0.1 

0.423 

0.024 

0.423 

0.022 

0.432 

0.023 

0.438 

0.028 

0.397 

0.027 

S 
B 

0.2 

0.445 

0.014 

0.449 

0.020 

0.451 

0.021 

0.442 

0.022 

0.429 

0.023 

S 
B 

0.3 

0.433 

0.016 

0.435 

0.017 

0.433 

0.019 

0.423 

0.017 

0.416 

0.028 

S 
B 

0.4 

0.428 

0.013 

0.429 

0.017 

0.430 

0.015 

0.437 

0.015 

0.418 

0.026 

S 

B 
0.5 

S = Sample ,  B = Blank 

 

 ثنائي هيدروكسي تولويف -2،6تأثير كمية عامؿ االقتراف 
مممتر من  124( يبين أن إضافة 5الجدول )الصبغة االزوية المتكونة،  امتصاصتمت دراسة تأثير كمية عامل االقتران عمى      

قيمة لمعامل التقدير % قد أعطى أعمى امتصاص لمصبغة المتكونة مع أفضل  121 ثنائي ىيدروكسي تولوين بتركيز -1،8محمول 
(R

 ( لذلك فقد تم اختياره لمتجارب الالحقة.2
 

mL of NaNO2 , 

(1%) soln. 

Absorbance / Standing time( min.) 
1 3 5 7 10 

0.1 0.420 0.423 0.424 0.441 0.443 

0.2 0.424 0.430 0.441 0.427 0.427 

0.3 0.438 0.439 0.437 0.430 0.431 

0.4 0.437 0.432 0.430 0.429 0.425 

0.5 0.421 0.430 0.435 0.421 0.416 

H+ 
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 تأثير كمية عامؿ االقتراف عمى االمتصاص : 4الجدوؿ 
  mL of 2,6-

DHT(0.1%)    

soln. 

Absorbance / µg of  SAS 
R

2
 

25 50 75 100 125 150 175 200 

0.1 0.116 0.312 0.516 0.729 0.885 1.118 1.470 1.580 0.9920 

0.25 0.241 0.445 0.643 0.860 1.050 1.266 1.496 1.612 0.9977 

0.5 0.242 0.442 0.668 0.864 1.078 1.270 1.502 1.628 0.9979 

1 0.248 0.451 0.663 0.868 1.084 1.274 1.45 1.598 0.9974 

1.5 0.256 0.462 0.665 0.895 1.095 1.282 1.482 1.596 0.9959 

 
 ة وكمية القاعدةتأثير نوعي

بّينت التجارب التمييدية لمتفاعل أن الصبغة اآلزوية تتكون في الوسط القاعدي. لذلك تمت دراسة تأثير نوعية وكمية محاليل        
مممتر من كاربونات  124( تبّين أن استخدام 4الجدول )قاعدية قوية وضعيفة مختمفة  عمى امتصاص الصبغة المتكونة والنتائج في 

 ( قد أعطى أفضل امتصاص لمصبغة اآلزوية المتكونة لذلك فقد تم اعتماده في التجارب الالحقة.pH=4253وديوم )الص
 تأثير نوعية وكمية القواعد عمى االمتصاص :5الجدوؿ 

 

 
 
 
 
 

 إضافة المواد الفعالة سطحياً  تأثير  

وسالبة  Triton x-100مممتر من ثالثة أنواع مختمفة من المواد الفعالة سطحيًا )المتعادلة مثل  3تمت دراسة تأثير إضافة        
( إلى محيط التفاعل وبتسمسالت مختمفة عمى امتصاص الصبغة المتكونة، وقد دلت النتائج CPCوموجبة مثل  SDSمثل 

 استبعادىا في التجارب الالحقة. أدى إلى تقميل االمتصاصية لذلك فقد تم المستحصمة أن استخدام عوامل الشد السطحي 
 

             الصبغة المتكونة استقراريهزمف 

وذلك بقياس االمتصاص مقابل المحمول م( ˚8 ± 82)  عند درجة حرارة المختبر الصبغة المتكونة استقراريوتمت دراسة       
( توضح أن الصبغة تتكون بعد إضافة مواد التفاعل 1الجدول )تراكيز مختمفة والنتائج في  الصوري لفترات زمنية مختمفة ولثالثة

 .عمى األقل ينمباشرًة وتبقى مستقرة لمدة ساعت
 
 
 
 
 
 

Base used (1M) 
Absorbance / mL of base added λmax (nm) 

range 
pH range 

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

NaOH 0.191 0.452 0.432 0.363 0.323 431-438 2.31-12.71 

KOH 0.199 0.436 0.420 0.351 0.315 435-437 2.37-12.89 

Na2CO3 0.472 0.499 0.498 0.495 0.490 434-436 7.06-10.17 

NaHCO3 0.271 0.453 0.485 0.495 0.489 407-436 5.27-9.18 
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  زمف استقرارية الصبغة المتكونة :6الجدوؿ  

 Time (min .) 
Absorbance/ µg of  SAS 

25 50 200 

After dilution 0.265 0.499 1.886 

5 0.265 0.503 1.885 

10 0.265 0.503 1.885 

15 0.266 0.503 1.884 

20 0.266 0.503 1.883 

25 0.267 0.502 1.883 

30 0.268 0.503 1.880 

35 0.269 0.503 1.878 

40 0.270 0.503 1.877 

45 0.271 0.503 1.875 

50 0.272 0.502 1.875 

55 0.270 0.502 1.874 

60 (1hr.) 0.269 0.502 1.873 

2 hr. 0.267 0.501 1.860 

 
 طيؼ االمتصاص النهائي

ممح الدايازونيوم الذي  يتكونميد الصوديوم مع نتريت الصوديوم في الوسط الحامضي اعند مفاعمة المركب الدوائي سمفاسيت      
مستقرة وذائبة في الماء تعطي أعمى ثنائي ىيدروكسي تولوين في الوسط القاعدي لتكوين صبغة صفراء  -1،8يقترن مع الكاشف 

 نانوميتر مقارنة مع المحمول الصوري الذي يظير امتصاصًا قمياًل عند نفس الطول الموجي 435لموجي اامتصاص عند الطول 

( يبّين طيف االمتصاص النيائي لمصبغة المتكونة مقابل المحمول الصوري وطيف امتصاص الصبغة مقابل الماء 1والشكل ).
 وطيف امتصاص المحمول الصوري مقابل الماء المقطر.المقطر 

 

 
 ميد الصوديـو مقاساً امممتر مف سمفاسيت 21مايكروغراـ /  51طيؼ االمتصاص لػ  :1 الشكؿ 

(A) مقابؿ الماء المقطر(B)  مقابؿ المحموؿ الصوري(C) المحموؿ الصوري مقابؿ الماء المقطر 
 

 طريقة العمؿ المعتمدة والمنحنى القياسي 

 ميد الصوديوم وكما يمي ايتم تحضير المنحنى القياسي لطريقة العمل بعد تثبيت الظروف المثمى عمميًا لتقدير سمفاسيت        
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( مايكروغرام إلى سمسمة من القناني الحجمية 311-8ميد الصوديوم بحيث تحتوي عمى )اتضاف حجوم متزايدة من محمول سمفاسيت
% 1مممتر من محمول نتريت الصوديوم  123عياري و  1ن محمول حامض الييدروكموريكمممتر م 121مممتر ثم يضاف  81سعة 

% مع ترك 3مممتر من محمول حامض السمفاميك  123وتترك المحاليل لمدة ثالثة دقائق مع الرج بين فترة وأخرى، بعد ذلك يضاف 
مممتر من محمول  124بعد ذلك يضاف  المحاليل لمدة خمس دقائق مع التحريك لمتخمص من الفائض من نتريت الصوديوم،

موالري ثم تكمل  0.1مممتر من محمول كاربونات الصوديوم  124% يتبعو إضافة 121ثنائي ىيدروكسي تولوين  -1،8الكاشف 
نانوميتر،  534لموجي االحجوم بالماء المقطر إلى حد العالمة ويقاس االمتصاص لممحاليل مقابل المحمول الصوري عند الطول 

-1.84مممتر ) 81مايكروغرام/ 841 - 4 ( يكون موافقًا لقانون بير في مدى التراكيز8نحنى القياسي الموضح في الشكل )والم
مممتر وبمغت قيمة  81مايكروغرام/ 841(، وأن ىنالك انحرافا سمبيًا عند التراكيز األعمى من 1-مايكروغرام. مممتر 1824

×5.1االمتصاصية الموالرية لمصبغة الناتجة 
5
مايكروغرام .  1211453، أما قيمة داللة ساندل فقد بمغت 1-سم .1-لتر. مول 11

 .8-سم
                                              

 
 
 
 
 
 

                            
 

 معامؿ وفؽ الطريقة المقترحةالميد الصوديوـ االمنحنى القياسي لتقدير سمفاسيت: 2 الشكؿ
 

وذلك  لمطريقة المقترحة (Valcarcel, 2000) (LOQ)وقيمة حد التقدير الكمي  (LOD)حساب قيمة حد الكشف  وقد تم     
 ،لعمل المثمىنانوميتر وحسب طريقة ا 435لموجي ابقياس االمتصاص لعشرة محاليل صورية مقابل الماء المقطر عند الطول 

 مايكروغرام/مممتر. 1218143ة حد التقدير الكمي مممتر وقيم مايكروغرام/ 1213182بمغت قيمة حد الكشف  حيث
 طبيعة الصبغة المتكّونة

ثنائي ىيدروكسي  -8،6ميد الصوديوم المختزل مع كاشف الغرض معرفة نسبة ارتباط ممح الدايازونيوم المقابل لسمفاسيت     
  .(3الشكل )كما في و  تولوين فقد تم تطبيق طريقة التغييرات المستمرة )طريقة جوب(

y = 0.0092x + 0.0285

R2 = 0.9991

0

0.5

1

1.5

2

2.5
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                                           الصوديوـ ميد امنحني طريقة جوب لصبغة اآلزو الناتجة مف اقتراف سمفاسيت :3الشكؿ 

 ثنائي هيدروكسي تولويف - 6،2 كاشؼ  المؤزوت مع
 

ائي ىيدروكسي تولوين ثن - 1،8كاشف الميد الصوديوم المؤزوت مع اسمفاسيت ارتباطنسبة ان يوضح ( 3) إن الشكل         
   عميو تكون الصيغة المقترحة لمصبغة المتكونة كما يأتي    ،151  كانت 

 
Yellow azo dye (λmax = 435 nm) 

 
 

 تأثير المتداخالت
ميد الصوديوم بشكل قطرة ااسيتتمت دراسة تأثير بعض المركبات والتي يمكن أن تضاف عند تصنيع المستحضر الدوائي لسمف     

وكموريد البنزالكونيوم أو بصفتيا مركبات دوائية مثل خالت   Na2S2O3)العين بوصفيا مواد حافظة مثل ثايوكبريتات الصوديوم )
ميد الصوديوم تحت ظروف امايكروغرام من سمفاسيت 41البريدنيزولون، إذ تمت إضافة محاليل ىذه المركبات بكميات مختمفة إلى 

ي قيد الدراسة، أي ( تّبين عدم وجود تداخل ممحوظ ليذه المركبات في تقدير المركب الدوائ2الجدول )الطريقة المعتمدة والنتائج في 
 في مستحضراتو الدوائية بوجود ىذه المركبات باستخدام الطريقة المقترحة. ميد الصوديوماسمفاسيتر إمكانية تقدي

 
 المقترحة ير سمفاسيتأميد الصوديوـ حسب الطريقةعمى تقد ضافاتتأثير الم :7الجدوؿ 

  
 
 
 
 
 
 

Additives 

Recovery (%) of 50 µg SAS / µg of foreign compound 

added 
824 421 224 1121 

Benzalconium 

chloride 
4421 4428 4323 4428 

Sodium 

thiosulfate 
4323 4321 4221 4421 

Prednisolone 

acetate 
4121 4225 4121 4221 
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 الجزء التطبيقي
ميد الصوديوم في المستحضر الصيدالني المتوفر في األسواق المحمية عمى اتم تطبيق الطريقة المقترحة في تقدير سمفاسيت      

ميد الصوديوم ثم تطبق خطوات ا( مايكروغرام من سمفاسيت 811و 41و  84شكل قطرة عين، وذلك بأخذ ثالثة تراكيز مختمفة )
( تؤكد الحصول عمى قيم 3الجدول )ب الطريقة المعتمدة في الظروف المثمى، وتم حساب نسبة االسترجاع والنتائج في العمل حس

 . Apisulfa-20ميد الصوديوم في المستحضر الصيدالني قطرة العين نوع ااسترجاعية جيدة لمسمفاسيت
 

 في قطرة  العيف لصوديـواميد اإيجاد النسبة المئوية لالسترجاع لتقدير سمفاسيت :8الجدوؿ  
 

 
 
 

                           *Average of  five determinations                                                                                         

 كفاءة الطريقة المقترحة 
لمضافة في ميد الصوديوم وخموىا من تداخالت المواد االغرض إثبات كفاءة الطريقة المقترحة ونجاحيا في تقدير سمفاسيت      

المستحضر الصيدالني فقد طبقت طريقة اإلضافة القياسية عمى تركيزين مختمفين من المستحضر الصيدالني وذلك لعدم توفر 
سمفاسيتاميد مع محمول نتريت )والتي تتضمن التسحيح المجيادي لمالسمفاسيتاميد  المعتمدة لتقدير مستمزمات الطريقة القياسية

( أن طريقة اإلضافة القياسية متفقة بشكل جيد مع الطريقة المقترحة 4الجدول )( و5المبينة في الشكل ) ( وتشير النتائجالصوديوم
 أن الطريقة ذات انتقائية جيدة. مما يدل عمى

 

y = 0.0103x + 0.2596
R² = 0.9969

y = 0.0096x + 0.9567
R² = 0.9967

0
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 منحنيات االضافة القياسية لتقدير سمفاسيتاميد الصوديوـ في المستحضر الصيدالني :4 الشكؿ

 مممتر 21مايكروغراـ/ 111 :   مممتر ، 21مايكروغراـ/ 25 :     راكيزلمت
 

 الصوديوـ في المستحضر الصيدالني بالطريقة المقترحة واالضافة القياسية نتائج استرجاعية سمفاسيتاميد :9الجدوؿ 
  

 
 
 
 

Pharmaceutical 

preparation 

Amount 

taken, µg 

Amount 

measured, µg 
Recovery*, % 

Apisulfa-20 Steril Eye Drops (20%) 

Amman pharmaceutical Industries 

Co. Ltd (Jordan) 

25 25.1 100.4 

50 49.1 98.2 

811 193.6 96.8 

Pharmaceutical 

preparation Amount 

taken , µg 

Recovery*, % 

Apisulfa-20 Steril Eye Drops 

(20%) Amman pharmaceutical 

Industries Co. Ltd (Jordan) 

Present method 
Standard 

addition method 

84 100.4 11123 
111 99.8 99.6 
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 مقارنة الطريقة الحالية

رات طريقة طيفية أخرى بعض المتغيرات التحميمية ليا مع متغيقيم لغرض معرفة مميزات الطريقة الحالية فقد تمت مقارنة       
 (.10الجدول )وكما ىو مبين في 

 

 مقارنة بعض المتغيرات التحميمية لمطريقة المقترحة مع طريقة طيفية أخرى  :10الجدوؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     *Al-Safar, 2017       

 
كما أن الصبغة ع الطريقة المنشورة، أعمى مقارنة م( تبّين أن الطريقة المقترحة الحالية تمتمك حساسية 10الجدول )النتائج في  

 إلجراء عدة قياسات. وقت كافي )ساعتين عمى األقل( مما يتيح اكبرالمتكونة ذات استقرارية 
 االستنتاجات

ميد الصوديوم في المحمول المائي باالعتماد عمى أزوتة المركب اتم اقتراح طريقة طيفية سيمة وسريعة ودقيقة لتقدير سمفاسيت      
ثنائي ىيدروكسي تولوين في  -8،1بواسطة نتريت الصوديوم في الوسط الحامضي ثم إقرانو مع الكاشف  قيد الدراسة  يالدوائ

نانوميتر. وتم  435الوسط القاعدي لتكوين صبغة صفراء ذائبة في الماء ومستقرة وتعطي أعمى امتصاص عند الطول الموجي 
ميد اوقد دلت النتائج عمى صالحية تطبيق ىذه الطريقة في تقدير سمفاسيتالقياسية  ةاإلضافطريقة باستخدام  المقترحة تقييم الطريقة

 (.Apisulfa-20الصوديوم في المستحضر الدوائي قطرة العين )
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