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   ملخصال

زين مـع   السلفاسـا  اقتـران    ىعل الطريقةتعتمد  ،  السلفاساالزينيفية سهلة لتقدير    تم تطوير طريقة ط     

 أعطتبرتقالي،   -  المؤزوت في وسط قاعدي لتكوين صبغة ازوية ذات لون اصفر          نتروانيلين - الكاشف بارا 

 إلـى  5   مـن  تطبيق قانون بير في حدود تركيزوأمكن نانوميتر، 452 امتصاص عند الطول الموجي أعلى

معامل وكانت قيمة    ) المليون / جزء   28الى   0.2  ( مل، 25زين في حجم نهائي     السلفاسا  مايكروغرام 700

 والخطـأ  2-سـم . مايكروغرام 0.0138 وداللة ساندل 1-سم.1 -مول.لتر4 10  × 2.88موالري ال متصاصالا

م تطبيق الطريقـة  وقد ت%  ± 1.09 إلى±  0.03 النسبي  القياسي واالنحراف% 1.0 إلى 0.99النسبي من 

  ).   حبوب( في المستحضرات الصيدالنية السلفاساالزينلتقدير 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Spectrophotometric Determination of Sulfasalazine by Coupling with 

Diazotized p-Nitroaniline - Application to Pharmaceutical 
Formulations 

 
Nassim   M.   Hameed  
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ABSTRACT  
       A simple spectrophotometric method for the determination of sulfasalazine has been 
developed. The method is based on the coupling reaction of sulfasalazine in basic medium 
with diazotized p-nitroaniline, to form a yellow – orange water soluble azo dye that shows 
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maximum absorption at 452 nm. Beer's law is obeyed over the concentration range 5-700 µg 
of sulfasalazine in a final volume of 25 ml, i.e, (0.2-28 ppm) with a molar absorptivity of 
2.88×104 1.mol-1.cm-1 and Sandell's sensitivity index of 0.0138 µg. cm-2, a relative error of 
0.99 to 1.0 % and a relative standard deviation of ±0.03 to ±1.09% depending on the 
concentration level. The proposed method has been applied to assay of sulfasalazine in 
pharmaceutical formulations (tablets). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

ـ العد  ـي ـ  نـاالزيـفاسـسلـ ـ ن ال ـ م ـ يدات  ـونامـسلفـ ـ ذائـال يرـغ ـ ـة فـي ال   بـ          اءـم

)British Pharmacopia , 2002  (من الـ ، والمشتق  mesalazine )5-amino salicylic acid (  واالسـم

ولـه   .et al., 2006) (Mcgirt  اـاورب  فيSalazopyrin  وواليات المتحدةـل في اAzulifidineالشائع له 

   : علمية منهاأسماءعدة 

5- ([p-(2-Pytidy sulfamoyl ) phenyl] azo) salicylic acid   أو      Salicylazo Sulphapyridineأو  
 2- hydroxyl -5-[[4-[[pyridine-2- y1]amino] sulphonyl Phenyl] azo] benzoic acid  

   : [British Pharmacopia, 1998] أدناهائية المذكورة ي ويمتلك الصيغة الكيم 
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       C18H14N4O5S  

M .wt=398.4 g.mol-1  
            

ـ    ـبارة ع ـع وهو. ات تقريباً ـ ساع 10 إلى 5من  وله عمر نصف في البالزما              وريـن مـسحوق بل

  مخففةـقوية الـقواعد الـذوب في الـكحول ويـالضعيف الذوبان في ذوب في الماء وـي فر اللون الـاص

(Cantarini et al., 2007).  

تخدم فـي معالجـة بعـض       ـ يـس  إذ من السلفوناميدات المضادة لاللتهابات،      السلفاساالزينيصنف           

ــ ــا التــ ـااللت ـــهابات منه ـــهاب ال ـــقولون ال ـــقرحي والته ـــاب ال             اتويدي ـمفاصل الروم

)Rossum et al., 1998.(  

 قدر في السوائل البايولوجية باستخدام تقنيـة        فقد بالعديد من الطرائق التحليلية      السلفاساالزينتم تقدير           

ضـافة الـى     كانت الطريقة ذات انتقائية وحساسية عالية باال       و) HPLC (األداءكروماتوغرافي السائل عالي    

 إلـى  1نسبي مـن  مل مع انحراف قياسي / مايكروغرام 25 إلى 0.5من كونها سريعة وبلغ المدى الخطي 

قدر في بالزمـا الـدم   و (Chungi et al., 1998) في التقدير  نانوميتر254موجي الطول واستخدم ال% 7.9
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مل /  نانوغرام 2.0 إلى 0.5نيات المقدرة م  م كانت حدود الك   إذ ،   -ESI-MS/MS HPLCباستخدام تقنية الـ    

ـ      % 119  و 83  بينونسبة االستعادة                 ة بنجـاح فـي مستحـضراته الـصيدالنية        وقد تـم تطبيـق الطريق

)Patel et al., 2010( .  

لتقدير السلفاساالزين ومن هذه الطرائق تقـدير الـسلفاساالزين         طيفية  العديد من الطرائق ال   وصفت           

بوجـود  ) Fast red B salt ( فاعل مجموعة الفينول الموجودة فـي الـدواء مـع الكاشـف     على تباالعتماد

نانوميتر ووجد ان الطريقة تتبع قانون بير ضمن مدى         ) 460(هيدروكسيد الصوديوم وقيس االمتصاص عند      

  .1- مول.لتر410   2.961×موالريالمتصاص الامعامل قيمة مل و /  مايكرغرام13.75 إلى 2.5 منتركيز

. [Khier et al., 2008]المستحضرات الـصيدالنية  تقدير السلفاساالزين في  وطبقت الطريقة بنجاح في 1-مس

ما بين السلفاساالزين   انتقال الشحنة   كما وتم تقديره طيفيا في مستحضراته الصيدالنية وذلك باستخدام تفاعالت           

 (SS)  وبعض المستقبالت مثللاللكترونات  امانحبوصفه:    
2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone[(SS)(DDQ)],p-chloranil [ (SS) (CHL)] , Picric 
acid [(SS)(PA)], and Iodine[(SS)2I]+.I-

3  
 1:1ناتجة هـو  ـمعقدات الـحاد للـاالتسبة ـن أند ـ وجإذ ميثانولـ الأوكلوروفورم ـال حاليلـي مـف

(Refat et al., 2010) . فـي مستحـضراته  السلفاساالزين ية سهلة وحساسة لتقديراستخدمت طريقة طيفكما  

 وقـيس االمتـصاص عنـد       الكروموجينيةمع الكواشف   نواتج ملونة   طريقة على تكوين    ـالصيدالنية تعتمد ال  

مل /  مايكروغرام   12 إلى   0.25من  وكانت حدود الكميات المقدرة حوالي      نانوميتر  ) 552(موجي  ـالطول ال 

  .(Bugge et al., 2007)% 102ادة سبة االستعـون

 مباسـتخدا وكـذلك   )FT-Raman )Watts et al., 1999 باستخدام مطيافية أيضا السلفاساالزينوقدر       

 كذلك تم تقدير السلفاساالزين باستخدام الطرائـق  . (Jacobsson et al., 1995)  تحت الحمراءاألشعةطيف 

  .(Nygard et al., 1988) البولوغرافية

 وذلك من خالل اقترانه مـع       السلفاساالزينحث تطوير طريقة طيفية جديدة وبسيطة لتقدير        في هذا الب  تم  

غة ازوية مستقرة لها اقصى امتصاص عند       ب في وسط قاعدي العطاء ص     ين المؤزوت يلان نترو – لكاشف بارا ا

   . نانوميتر452الطول الموجي 

  

   الجزء العملي

   : المستخدمةاألجهزة

 CECIL-CE1021) الحزمة الواحدة نـوع  يئي ذواسطة جهاز المطياف الضتمت القياسات الطيفية بو

digital single beam spectrophotometer)الحزمتين من نوع  ي والمطياف الضوئي ذ Shimadzu UV-

160A       الدالـة الحامـضية      جهاز سم وقيست الدالة الحامضية باستخدام    1 وباستخدام خاليا زجاج ذات عرض 

PW9421pH meter PHILIPSمزود بقطب من نوع  CE1 PHILIPS.  
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  :المحاليل والمواد الكيمياوية المستخدمة 

  .كانت المواد الكيميائية جميعا على درجة عالية من النقاوة
 
  : 1-مل ج.مايكروغرام 100  السلفاساالزينمحلول  -

  ومـلصوديد اـول هيدروكسيـ من  محل مل 0.5ي في ـ النقالسلفاساالزينغم من 0.01 بإذابةيحضر  

   مل ويحفظ هذا المحلول في قنينة ذات       ) 100( الحجم بالماء المقطر في قنينة حجمية سعة         وأكمل)  عياري 1 (

  .األكثرايام على ) 10( لمدة اًلون داكن ويكون هذا المحلول مستقر
 

  ) : عياري1(محلول حامض الهيدروكلوريك  -

  . عالي النقاوةل بتخفيف مناسب للحامض المركزوحضر هذا المحل      

  

  %) :1(محلول نتريت الصوديوم  -

غم من نتريت الصوديوم بكمية مناسبة من الماء المقطر ثم اكمل الحجم الى             1حضر  هذا المحلول باذابة       

  .  مللتر قي قنينة حجمية يحفظ هذا المحلول في قنينة داكنة ويكون مستقرا لمدة اسبوعين100

  

  ) : ملي موالر5 (تين المؤزويلترو ان ن– بارامحلول  -

مل ماء مقطر بعد ذلك يـضاف       ) 50(ب النقي في    كرممن ال غم  ) 0.1727(باذابة     المحلول   هذا حضر 

ـ       التسخينمع  )  عياري 1(مل من حامض الهيدروكلوريك     ) 20( جمية سـعة   ـ وثم ينقل المحلول الى قنينة ح

 مـل مـن محلـول       8.65يضاف  و.   في الثلج   م˚5 إلى   0 من درجة حرارية    إلىيبرد المحلول   . مل) 250(

دقائق ويكمل الحجم بالماء المقطر البارد، ويحفظ المحلـول فـي           ) 10(مع الرج لمدة     %1نتريت الصوديوم   

  .) Othman, 2001 ( واحدشهرمدة ل األكثر على اًفي الثالجة ويكون المحلول مستقر قنينة ذات لون داكن 

  

  ) : عياري2(محلول هيدروكسيد الصوديوم 

 )500(ير هذا المحلول باجراء تخفيف للقنينة الحجمية البالستيكية المركزة بالماء المقطر الـى              يتم تحض   

  .مل باستخدام قنينة حجمية ويحفظ في قنينة بالستيكية
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  :طريقة العمل المعتمدة والمنحني القياسي  -

 مـل   7.0 الى   0.05 من    حجوم متزايدة  إضافة تمت   إليهااعتماداً على الظروف المثلى التي تم التوصيل             

 مللتـر ثـم   25 مجموعة من القناني الحجمية سعة إلى،  )مليون/جزء  100(بتركيز  من محلول السلفاساالزين    

ثم يكمـل   )  عياري 2(من هيدروكسيد الصوديوم      مللتر 3 ثم    المؤزوت ينيلان نترو –ا   مللتر من بار   4 إضافة

االمتصاص لها مقابل المحلول الـصوري عنـد طـول          وتم قياس شدة    .  حد العالمة  إلىالحجم بالماء المقطر    

 مقابل التركيز تم الحصول على المنحنـي القياسـي لتقـدير            قيم االمتصاص نانوميتر وبرسم   ) 452(موجي  

 25/ مايكروغرام   700 الى   5التركيز من   والذي يكون موافقاً لقانون بير في مدى        ) 1(السلفاساالزين الشكل   

  . مل25/ مايكروغرام 700 من األعلىوهناك انحراف سالب في التراكيز ، مليون/جزء ) 28-0.2(مل أي 
 

y = 0.0029x + 0.1788
R2 = 0.999
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   .ن المؤزوتيليان نترو–المنحني القياسي لتقدير السلفاساالزين باستخدام الكاشف بارا : 1الشكل 

  

 المنحني القياسي يمتلك مواصفات خطية جيدة ، وتم         أن مما يدل على     0.999 لتقديربلغت قيمة معامل ا          

) 0.0138( وداللة سـاندل     1-سم.1-مول.لتر) 104×2.88( تساوي   أنهاحساب االمـتصاصية الموالرية فوجد     

  . مما يدل على الحساسية العالية للطريقة2-سم.مايكروغرام
 
    :السلفاساالزينتحليل اقراص   -

 غـم مـن     0.01 وبعد سحقها جيـداً وزن مايكـافئ         السلفاساالزين اقراص من    10تم وزن محتوى    

) 100(ويرشح المحلول ثم يخفف الـى       )  عياري 2(وثم اذابته بمحلول هيدروكسيد الصوديوم       لسلفاساالزينا

 حجمية سـعة    مل بالماء المقطر في قنينة حجمية، ثم اخذت حجوم مختلفة من هذا المحلول ووضعت في قنانٍ               

 الحجم بالمـاء    وأكمللقاعدة   وا  المؤزوت نيليان نترو – مل واضيفت لها الحجوم المثالية من كاشف بارا       ) 25(

µ
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 للقـرص الواحـد باسـتخدام المنحنـي القياسـي           الـسلفاساالزين المقطر الى حد العالمة وتم ايجاد تركيز        

 . النقيالسلفاساالزين
 

  النتائج والمناقشة

  :مبدأ الطريقة 

 صـبغة ذات لـون      إلعطـاء  في وسط قاعدي      المؤزوت نيليان نترو – مع البارا    السلفاساالزينيتفاعل  

  : برتقالي –اصفر 

  
COOH

HO

N N

S
O O

N
H

N + N N
+

NO2
OH-

Yellow-orange azo dye

  
  :دراسة الظروف المثلى للتفاعل 

المتكونة وعلى التباين اللوني للحصول علـى افـضل       تمت دراسة الظروف التي تؤثر في امتصاص الصبغة       

 مللتر 25  في حجم نهائيمليون/  جزء100 بتركيز  السلفاساالزين مللتر من محلول     1.0ظروف وتم استخدام    

  .للتجارب الالحقة 

  

   :ين المؤزوتليان نترو– كمية الباراتأثير

 الكتروفيلياً وذلك لوجود مجموعة النايترو القويـة     األقوى نتروانيلين   –بارا   تتم استخدام الكاشف المؤزو   

 رووجـود مجموعـة النـايت     (لون غامق   الساحبة لاللكترونات باالضافة الى ان الصبغات الناتجة تكون ذات          

ـ  حساسية   أكثر ياً اقتران  يعطي تفاعالً  تن المؤزو يليروانت ن –، كما ان الكاشف البارا      )الرنينية مكونات ـمع ال

ـ  أوطـأ  اًمـعطي قي ـكاشف ي ـ لل )فاتحـال(شاحب  ـاتية، اللون االصفر ال   ـاالروم ـ محلول ال ـ لل  صوري ـ

)Dongre et al., 2008(، )Rahim et al., 1986( .  

  

  .ينيلاننترو – بارا  الكاشف المؤزوتمية كتأثير :1جدول ال

  
Absorbance/µg of sulfasalazine  

r2 250  200  150  100  50  
ml of (5mM) 

diazotized reagent
0.999507  0.878  0.723  0.567  0.429  0.291  2  
0.996533  0.992  0.851  0.710  0.548  0.461  3  
0.999559  0.910  0.780  0.609  0.480  0.310  4  
0.99721  0.930  0.780  0.601  0.501  0.335  5  
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 أعلـى  أعطى  النه لينيانروتن– بارا  الكاشف المؤزوت  مل من ) 4(تبين انه يفضل استخدام     ي أعالهمن الجدول   

  . r2 قيمة لـ وأعلىامتصاص 

  

  : كمية القاعدة تأثير

الصبغة المتكونة والنتـائج     كميات مختلفة من انواع عديدة من القواعد على شدة لون            تأثير دراسة   تتم      

  ) .2(موضحة في جدول 

  

  . تاثير كمية القواعد المختلفة يوضح: 2جدول ال

   

  

  

  

  

 أعلىهيدروكسيد الصوديوم تعطي    )  عياري 2(مل من محلول    ) 3( استخدام   أن) 2(يتبين من الجدول    

  . لذلك تم استخدام هذا الحجم في التجارب الالحقةامتصاص للصبغة الناتجة
 

  : عوامل الشد السطحي تأثير

 علـى صـفات الـصبغة       )الموجبة والسالبة والمتعادلة  (مواد الفعالة سطحياً     دراسة تاثير بعض ال    تتم

  . مل من كل مادة فعالة سطحيا وبتسلسالت مختلفة) 3( بإضافةوذلك ) 3(الناتجة والموضحة في جدول 

  

  . عوامل الشد السطحيتأثير يوضح  :3جدول ال

  

  

  

  
 

A= Without surfacant = 0.519 
I = Sulfasalazine (S) + Surfactant (C) + Diazotized reagent (R) + NaOH (B) 
II = S + R + C + B 
III = S + R + B + C 

Absorbance/ml of base used
5  4  3  2  1  

Base soln.  
used (2N)  

0.510  0.512  0.519  0.501  0.484  NaOH  
0.510  0.508  0.510  0.490  0.488  KOH  
0.422  0.428  0.432  0.421  0.390  Na2CO3  

Turbid  Turbid  Turbid  0.214  0.201  NaHCO3  

Absorbance/order of addition 
III II I  

Surfactant soln.  
used M  

0.461  0.450  0.439  CTAB, 1 × 10-3  

0.515  0.508  0.501  SDS, 1 ×  10-3  

0.493  0.494  0.483  CPC, 1 ×  10-3  
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لذلك استبعد   عوامل الشد السطحي التحسن من صفات الصبغة الناتجة          إضافة أن) 3(الجدول  نتائج  يتبين من   

  .  في التجارب الالحقةإضافته

  

   :اإلضافة تسلسل تأثير

موضح في  لناتجة كما هو    الصبغة ا لمكونات التفاعل على امتصاص      اإلضافةتسلسل   دراسة تأثير    تتم

   ). 4(الجدول 

  

  .اإلضافة تسلسل تأثيريوضح :  4 جدولال

  

  
 

I= Sulfasalazine (S) + Diazotized p-nitroaniline (R) + NaOH (B) 
II= S + B + R  
III= R + B + S 

 
 قيمـة   أعلى أعطى إذ هو المفضل     في طريقة العمل   المتبع )I (نالحظ ان التسلسل  ) 4(من النتائج في الجدول     

  .لالمتصاص لذلك استخدم في التجارب الالحقة

  :استقرارية التفاعل

مختلفة والنتائج  زمنية  المحلول الملون بعد فترات     تم تتبع استقرارية التفاعل من خالل قياس امتصاص         

  ).5( موضحة في الجدول

  

  . الزمن على االمتصاصتأثير :    5 جدولال

  

  

  

  

  
 

 يتبين ان الصبغة الملونة تتكون مباشرة بصورة تامة وتبقى مستقرة لمدة سـاعة              ) 5( ولالجدنتائج  ومن  

  .واحدة على االقل

III  II I  Order
0.503  0.488  0.519  Absorbance 

Absorbance / min. standing timeµg of 
Sulfasalazine 0 10 20 30 40 50 60 

20 0.220 0.222 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 
100 0.514 0.518 0.518 0.519 0.519 0.519 0.519 
200 0.801 0.803 0.804 0.804 0.804 0.806 0.806 
300 1.050 1.051 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 
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  :طيف االمتصاص النهائي 

 تحت الظـروف  السلفاساالزينين المؤزوت الى المحلول الحاوي على يلان نترو – كاشف الباراإضافةعند 

طـول  ال برتقالي وتعطي اعلى امتصاص عنـد        –  اصفر ن لو المثلى تجريبياً، تتكون صبغة ازوية ملونة ذات      

   . عند الطول الموجي اعالها ضعيفانانوميتر مقارنة بالمحلول الصوري الذي يعطي امتصاص) 452(موجي ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .االمتصاص النهائي للصبغة الناتجة طيف : 2الشكل 

   

A = محلول الناتج ضد المحلول الصوريالامتصاص.  

B = محلول الناتج ضد الماء المقطرلاامتصاص .  

C =امتصاص المحلول الصوري ضد الماء المقطر .  

  

  : توافقية الدقة وال

 المنحني القياسي   إيجادبتطبيق طريقة العمل المعتمدة في      والتوافقية للمنحني القياسي     دقةال  معرفة أمكن       

وكما موضـح   )  قراءات 5لكل منهما   ( االزينالسلفاسمن  مايكروغرام  ) 100400,600,(لثالثة تراكيز مختلفة    

  . ، الذي يعكس المواصفات التحليلية الجيدة للطريقة المستخدمة في التقدير)6(في الجدول 

  

  

  

  

A
bs

or
ba

nc
e 
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  .التوافقية والدقة للطريقة: 6جدول ال

  
Relative standard 

deviation, %*  
Relative 
error, %* 

Amount of sulfasalazine 
found µg/25ml 

Amount of sulfasalazine 
taken µg/25ml 

1.09±  -0.07  100.1  100  

0.03±  0.05  399.2  400  

0.03±  -0.05  598.2  600  

  .معدل خمس قراءات * 

  . ان الطريقة ذات دقة وتوافقية جيدة) 6(تشير نتائج جدول 

  

  : طبيعة الصبغة المتكونة 

 خليـل ( Continuous variations method (Job's method)تم اعتماد طريقـة التغييـر المـستمر    

التي  تؤخذ قراءات امتصاص المحاليل      إذ ،   [B] مع الكاشف  [A] السلفاساالزيننسبة تفاعل   لمعرفة   )1994،

) 10-4 2.45×(مـل وبتركيـز   ) 0.1-0.9 (مل والكاشف) 0.9-0.1 (السلفاساالزينعلى كميات من    تحتوي  

مقابل المحلول الصوري عند طول مـوجي       قة المعتمدة   موالري لكل منهما وتم قياس االمتصاص وفق الطري       

  ).3( كما في الشكل 1:1 مع الكاشف هي نسبة السلفاساالزيناقتران   نسبةأننانوميتر ولوحظ ) 452(

   

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

[A]/[A]+[B]

A
bs

or
ba

nc
e

  
 .للصبغة االزوية المتكونة ) طريقة جوب( منحني التغيير المستمر :3شكل ال

0.1-0.9 ml of 2.5 4 -10×  M [A] 

0.9-0.1 ml of 2.5 4 -10×  M [B] 
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  : أدناهما موضح ـالمتكونة كاالزوية المقترح للصبغة يكون الشكل ) 3( النتائج في الرسم إلىاستناداً 

  

COOH
HO

N N

S
O O

N
H

N

NNN
-O

-O

Yellow - orange azo dye  
 

  : تطبيق الطريقة على المستحضرات الصيدالنية 

والنتـائج موضـحة فـي      ) حبوب(الزين  اتم تطبيق الطريقة على المستحضرات الصيدالنية للسلفاس        

  ). 7(الجدول 

  

  . في مستحضراته الصيدالنيةالسلفاساالزين لتقدير تطبيق طريقة االزوتة: 7 جدولال

   
Recovery 

(%)* 
gµ 

Sulfasalazine 
measured  

gµ 
Sulfasalazine 

present  

Manufacuturing 
company 

Pharmaceutical 
preparation 

100.1  100.1  100  
99.8  399.2  400  
99.8  599.2  600  

Pharmacia AB 
(Germany) 

Salazopyrin (500 mg
sulfasalazine /  

Tablets)  
99.4  99.4  100  
98.0 392  400  
99.7  598.2  600  

P fizer  
(USA) 

Salazopyrin (500 mg
sulfasalazine / 

Tablets)  
100.3  100.3  100  
99.0 396  400  
99.7  598.2  600  

Eipico 
(Egypt) 

Salazopyrin (500 mg
sulfasalazine / 

Tablets)  
 
  .  قراءات5دل  مع *

  . الدوائيةاألقراص في السلفاساالزين الدقة العالية للطريقة في تقدير إلىتشير النتائج 
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  مقارنة الطريقة

 باألدبيات بعض من الصفات الضوئية للطريقة المقترحة مع طريقة طيفية حديثة منشورة              مقارنة تتم

  : يبين تلك المقارنات)8 (والجدول 

  

  .ائق تقدير السلفاساالزينمقارنة طر : 8جدول ال

Fast red B salt* Present method  Parameter  

  At room temp.  Temperature (C˚)  ـــ

Alkaline medium  Alkaline medium  pH  
5 min  Directly  Development time (min)  
460  452  λ max (nm)  

Fast red B salt  Diazotized p-nitroaniline  Reagent used  
2.5-13.75  0.2-28  Beer's law range (ppm)  
2.69 × 104  2.88 × 104  Molar absorplivity 

(1. mol-1.cm-1)  
  %,Er  1.0≥  ــ

±0.624  ≤1.09  RSD,%  
 Stability of the color  60  ــ

(Minutes)  
  Yellow- orange  Colour of the dye  ــ

In pharmaceutical 
preparations (tablet) 

In pharmaceutical 
preparations (tablet)  

Application of the method 

Khier et al., 2008)*(  

  . يتضح ان الطريقة المقترحة تمتاز بالحساسية العالية ) 8(من النتائج المثبتة في الجدول 

  

   االستنتاج

 فـي   لفاساالزينالـس  قي تطوير طريقة طيفية سريعة وحساسة لتقدير          االزوي تم تطبيق تفاعل األقتران     

ين ليأن نتـرو  –ط القاعـدي مـع بـارا         في الوس  السلفاساالزينوتعتمد الطريقة على إقتران     . المحاليل المائية 

وتـم  ،  يمكن متابعتها طيفيـاً     برتقالي –ذائبة في الوسط المائي ذات لون اصفر        المؤزوت لينتج صبغة ازوية     

مـن دون عمليـة     ) الحبوب(  المستحضر الصيدالني  تطبيق الطريقة بنجاح في تقدير المركب قيد الدراسة في        

  . المراد تقديرهاللمكونةفصل مسبق 
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