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التقدير الطيفي للميزاالزين بطريقة االكسدة وقصر الصبغة باستخدام صبغة المثيل البرتقالي  

 والتطبيق على المستحضرات الصيدالنية 

 
    محمدداؤد حبو                                                   شهاب احالم احمد

 بنات جامعة الموصل كلية التربية لل                      للعلوم الصرفةجامعة الموصل كلية التربية  
 كيمياء قسم علوم                                              علوم حياةقسم 

   

 ( 7/11/2021  ، قبل للنشر في 9/2020/ 29  )قدم للنشر في 
 

 :ص البحثلخم
تناول البحث تطویر طریقة طیفیة سریعة وحساسة غیر مباشرة لتقدیر المیزاالزین فی المحلول المائی، حیث  لقد 

اعتمدت هذه الطریقة على تفاعل األکسدة واالختزال ألکسدة المیزاالزین مع زیادة )محسوبة( من العامل المؤکسد 
یتفاعل الترکیز المتبقی )غیر المختزل( مع   البرومید فی وسط حمض الهیدروکلوریک. ومن ثم -لخلیط البرومات 

وجود کمیة ثابتة من صبغة المثیل البرتقالیة ویؤدی ذلک إلى قصر اللون. تم قیاس الصبغة المتبقیة )صبغة المثیل 
نانومتر. کانت العالقة خطیة بین امتصاص الصبغة المتبقیة وزیادة ترکیز   507البرتقالی ( عند الطول الموجی 

 12.5إلى   0.5اد تقدیره ، وقدرت الکمیات المیکروغرامیة للمیزاالزین التی اتبعت حدود قانون بیر من  الدواء المر 
( 0.0075357وحساسیة ساندل ) 1-. سم1-لتر. مول 410×   2.03میکروغرام/ مل مع االمتصاصیة المولیة  

٪. تم  99.05سترجاع ال تقل عن ٪ وقیمة اال0.690. االنحراف المعیاری النسبی ال تتجاوز قیمته  2میکروغرام/ سم 
تطبیق هذه الطریقة بنجاح على المستحضرات الصیدالنیة )االقراص( وکانت الطریقة متوافقة مع المحتوى األصلی 

 للمستحضرات الصیدالنیة وکذلک مع نتائج طریقة اإلضافة القیاسیة. 
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Abstract: 
A rapid, sensitive and indirect spectral method was developed to estimate the 
mesalazine in the aqueous solution, as the method relied on the oxidation and reduction 
reaction of the mesalazine oxidation with an increase (calculated) from the oxidizing 
agent of bromate - bromide mixture in the medium of hydrochloric acid. The remaining 
(non-reducing) concentration then reacts. With a constant amount of methyl orange dye 
leads to color bleaching. The residual dye was followed at 507 nm wavelength. The 
relationship was linear between residual pigment absorption and increased drug 
concentration, and the micrographic quantities of mesalazine that followed Beer   ٬  s law 
limits were estimated from 0.5 to 12.5 µg /ml with molar absorptivity 2.03 x 104 l. mol-
1 . cm-1 and Sand ell’s sensitivity index (0.0075357) µg / cm2 . A relative standard 
deviation whose value does not exceed 0.690% and the C recovery value not less than 
99.05%. The method was successfully applied to the pharmaceutical preparations as 
tablets and it was compatible with the original content of the pharmaceuticals and with 
the results of the standard addition method. 

 المقدمة  
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العلمي   باالسم  المیزاالزین  الكیمیائي   او  Amino salicylic acid-5 يعرف   باالسم 
hydroxybenzoic acid -2-Amino -5     جزیئي  ولُه هي  وصیغته    (مول  م/راغ )    153.135وزن  الجزیئیة 

3NO7H7C  االتي (1)ویمتلك المیزاالزین الصیغة التركیبیة بالشكل     : 

 
5-Amino -2- hydroxybenzoic acid 

M.wt= 153.135 g/mole 
انصهار   نقطة  له  تقریبا  ابیض  مسحوق  او  قلیال  رمادية  إلى  بیضاء  بلورات  شكل  عل  المیزاالزین  م°    274يظهر 

الماء   في  درجة  1000:1حوالي  متوسطة  الذوبانیة  إلى  20حرارة    عند  وتصل  يحتوي    100عند    80:  1م°  م° 
امینو سالسیلیك بسهولة في المختبر    -5یتأكسد حامض    ،(4.1المحلول المائي المشبع على درجة حموضة حوالي )

الحرارة، بدرجة  المحلول  في  استقراره  المركب    ویتأثر  يخضع  أن  المتوقع  من  الحموضة  ودرجة  للضوء  التعرض 
 . (2،3)للتأكسد 
)يكون   االقراص  مختلفة  صیدالنیة  باشكال  ) Tabletsالمیزاالزین  التحامیل   ،)Suppositories  الشرجیة الحقن   )

(Form enema( والحبیبات )Granules)(1)  . 
( الحقن الشرجیة  Suppositories(، التحامیل )Tabletsاالقراص )  مثل  يكون المیزاالزین باشكال صیدالنیة مختلفة

(Form enema )( والحبیباتGranules). 
تقدیر  عدة    ستخدمت إ في  تحلیلیــة  ا  المیزاالزینطرق  الطــیفیةلطر منها  تقدیر ب  (12-4)ق  تم  ذلك  الى  طیفیا    هاالضافة 
الجسیمات   تطبیقاستعمل  كما  (  22-18)، والكهربائیة(17-14)ةالكروماتــوغرافیالطرق  و ،    (13)  رالحقن التدفق المستم طریقة  ب

 . (23)الزینیز ( للكشف الفولتمیترى الحساس للمCPEل قطب معجون الكربون )النانویة لتعدی
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االكسدة واالختزال باستخدام كمیة محسوبة )فائضة( ق تفاعل  ـــعن طری  ا  ـــطیفی  المیزاالزینر  ــحث تم تقدیــفي هذا الب
برومات   مزیج  البوتاسیوم    –من  المستحضرات   KBr) 3(KBrO :برومید  على  بنجاح  الطریقـــة  تطبیق  وتـــم 

 الصیدالنیة على شكل اقراص وتحامیل دوائیة للمیزاالزین. 
 
 

  Experimental partالجزء العملي 

    Apparatus usedاألجهزة المستخدمة 

االمتصاصیة   وقیاس  الطیف  رسم  ااب تم  ثنائي  جهاز    Shimadzu UV/Vis 1800   حزمةلستخدام 
spectrophotometer, Japanاجراء جمیع عملیات   تمو   ،الكوارتز  سم المصنوعة من  1بعرض  خاليا    خدام، واست 

نوعهمیزان  باستعمال  الوزن   ل .    Sartorius BL 201 S    دقیق  امعواستعمل  اللیة  اللتسخین  ائي   ـم حمام 
Elektro.mag . 

 
 محاليل المواد الكيميائية 

 .كانت جمیع المواد الكیمیائیة المستخدمة على درجة عالیة من النقاوة
 ( 1-لمـايكروغرام. م  100محلول الميزاالزين ) 

باذابة   المیزاالزین   المحلول  تحضیر  باستخدامغــر   0.01تم  و  5  ام  مطلق  ایثانول  مقطر  مللتر    70مل  مع  ماء 
 مل بالـماء المقطر. 100یلیها التخفیف باستعمال قنینة حجمیة سعة  والتسخین البسیط  التحریك

 ( 1-مايكروغـرام. مل 50صبغة الـمثيل البرتقالي ) 
 مل بالماء المقطر إلى حد العالمة.  100غرام من الصبغة في قنینة حجمیة سعة    0.005تم تحضیره باذابة  
 موالري( 2الهيدروكلوريك )محلول حامض 

للحصول على     ٪36المركز الذي نسبته     HClمل من حامض الهیدروكلوریك    17استخدام الماء المقطر لتخفیف  
 مل.  100كانت حجمیة سعة موالري في قنینة  2تركیز 

 ) KBr  -  3KBrO (البوتاسيوم بروميد   –مزيج برومات 
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برومات   المزیج  تحضیر  بوزن    –تم  البوتاسیوم  البوتاسیوم    0.0167برومید  برومات  من  بتركیز    KBrO)3(غرام 
تركیزه     0.001 البوتاسیوم  برومید  تحضیر  وتم  من    0.1190بوزن    مــوالري   0.01موالري  یتم  (KBr) غم  ثم 

 مل بالماء مقطر.   100سعة  مل  ماء مقطر واكمال الحجم باستخدام قنینة حجمیة  5اذابتهما معاً في 
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 ( 1-مل مايكروغرام. 5000)محاليل المتداخالت  
بنفس    مل  100  تهاحجمیة سع القناٍن الل  ماثم أكالمقطر  اء  مفي ال  واذباتها بصورة منفردة  غم    0.5ها بوزن  حضر تم ت

 .إلى حد العالمة المذیب 
 الفعالة سطحيًا  محاليل المواد

X-)وتم تحضیر     CTABو  SDSموالري كل من     5x  10-3باذابتها في الماء المقطر بتركیز  محالیل  ال  حضرت 

100)  Triton  بتركیز  (W/V)2٪.     

 ملغم/ قرص(  awasalazine  400)المستحضر الصيدالني االقراص 

-مل  مایـكروغرام.   100المیزاالزین  غم من    0.01ر بوزن عشرة اقراص یتم طحنها ومزجها جیدا، ووزن مايكافى  ضح

  100  ةسع  مللتر ماء مقطر وسخن المحلول ثم رشح في قنینة حجمیة  70ق وــیثانول مطلاال  مل من  5ها في  تواذب  1
 .المقطرورقة الترشیح عدة مرات بالماء المقطر ثم اكمل الحجم بالماء ثم یلیها غسل  مل،

 ملغم/ تحميلة(  Salofalk) 500 لالمستحضر الصيدالني التحامي
ووزن ماي یتم طحنها ومزجها جیدا،  تحامیل  المیزاالزین    0.01  فئاك حضر بوزن خمسة  . مايكروغرام  100غم من 

  100  ةسع  وسخن ثم رشح في قنینة حجمیة  ماء مقطرــمن ال  لم  70مطلق والول  ـیثانمن اال  مل   5واذبتها في    1-مل
 .المقطربالماء المقطر ثم اكمل الحجم  بالماء   عدیدة ورقة الترشیح مرات  یلیها غسل ل،م
 

 النتائج والمناقشة 

  المبدأ العام للطريقة: -1
باستخدام  م واالختزال  األكسدة  تفاعل  على  يعتمد  الحالیة  الطریقة  م  )فائضة(محسوبة    كمیةبدأ  برومات  من    –زیج 
لمركب الدوائي وتحرر البروم إلى إلى ا    KBr3KBrO :( حیث تؤدي اضافة  KBr  :  3KBrO) البوتاسیوم  ید  ـرومـب

المیزاالزین الـوال  ،برومة   الـكمیة  من  المتفاعلة  غیر  تعبمتبقیة  عمروم  من لل  ومعروفة  ثابته  كمیة  وقصر  أكسدة  ى 
متبقي غیر المتفاعل  البروم ال  تقدیراذ تم  ،  الهیدروكلوریك  بوجود حامض   الحامضيالمثیل البرتقالي في الوسط    صبغة

تركیز غیر    من الصبغة وازالة لونها بینما ادت اضافات كمیات متزایدة من المیزاالزین إلى خفض   ةبقصر كمیة ثابت
الطول    عـند لصبغة المتبقیة  امتصاص    وتم قیاس اعلى  الممتصة،الصبغة    خطیة في كمیةزیادة  و متفاعل من البروم  ال

 نانومیتر.  507 الموجي
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 التفاعل المثلى ظروف ضبط -2

  لمثیل الطیفیة لصبغة  صفات  لوقصر الصبغة التي تؤثر على ا  كسدة بتفاعل األ  ةمختلفالالمتغیرات التحلیلیة    ست در 
استخدام  و البرتقالي   المیزاالزین    مل  0.5تم  المؤكسد مزیج     1-مايكروغرام. مل  100  هُ تركیز محلول    منمن  والعامل 
تقراریة  ــالیة واسـتصاص عـمل للحصول على شدة ام 10 سط حامضي وحجم نهائيو في    البوتاسیوم   برومید  –برومات  

ال الـللصبغة  والـملونة  الـمتبقیة  اللوني  التباین  إلى  باالضافة  الصبغة  األكسدة وقصر  تفاعل  من  مقـمتكونة  ابل  واضح 
 نانومیتر.    507الطول الموجي  عـنـد  اص ـمتصاال ، بقیاـس الصوري  هُ لولــمح

    اختيار افضل كمية لصبغة المثيل البرتقالي
المباشر  غـیر  الطیفي  للتـقـدیـر  اسـتعمالها  یـمكن  التي  البـرتـقـالي  الـمثـیل  الـكاشف  من  كمیة  افضل  أختیار  لغـرض 

ري علیها الحدود الخطیة لقانون بیر، حضرت عدة تراكیز من الصبغة في مـجمـوعة من القــناٍن  يسللمیزاالزین والـتي  
سـعة   ا،  مـل  10الحـجــمیة  العالقـة  من  وكانت  والحجوم  االمـتصاص  بین  المثیل    2-0.1لخطیة  صبغة  من  مل 

الیها   اضیف  ثـم  المتزایدة  تركیزُه    0.5البرتقالي  المحلول  مـن  الـحامض موالري    2مـل  وتركت   من  الهیدروكلوریك 
متصاص المحالیل مع الرج لمدة خمسة دقائق التمام أكسدة الصبغـة وتم التخفیف باستخدام الماء المقطر وتم قیاس ا

مل مـن   2( أن  1نانومیتر مقارنة بمحلوله الصوري، ومـن النتائج الـمـستـحصلة علیها في الشكل )  507المحالیل عـند  
 تقالي افضل حجم یتبع قانون بیر. البر صبغة المثیل 
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 المثيل البرتقالي  لصبغةمنحني القياسي ال( 1الشكل )
 

 اختيار افضل كمية من العامل المؤكسد لقصر الصـبغة 
مل من المثیل البرتقالي وقصر لونها اضیف    2برومید للتفاعل مع    –افضـل كمـیة مـن المزیج  بـرومات    تـمت دراسـة

تركیزه    0.5الیها   محلول  الهیـدروكلوریك    2مل  حـامـض  مـن  المؤكسد وحجـوم  موالري  العامل  من   متزایدة 
مل وتركت المحـالیل مع الـرج لمدة خمـسة دقـائق ثـم الـتخـفیف بالماء المقطر مقـابل المحلول الصـوري تم  0.7 - 0.1

( یوضح بان افضل كمیة من العامل المؤكسد ادت  2نانومیتر والشكل )  507قـیاس االمتصاص عـند طول الموجي  
 .ب الالحقةمل لذلك تم االعتماد علیها في التجار   0.5إلى قصر الصبغة هي 

 
 البوتاسيوم  بروميد  -برومات المزيج كمية  دراسة(  2الشكل )

 وكمية الحامض   يةنوع  دراسة
یتم في وسط  البرتقالي  استنادا إلى التجارب العملیة  للدراسات السابقة ان أكسدة المیزاالزین  وقصر صبغة المثیل 

القویة والضعیفة  لتقـدیر المیزاالزین، واظهرت النتائج المـوضحة في  ، وتم دراسة انواع من الحوامض  (  52، 24) حامضي
كل على انفراد إلى المختلفة  موالري من الحوامض    2مـل مـن محلول تركیزه    0.5( باضافـة كمـیات ثابتة  1الجدول )

التي تحتوي على   قناٍن حجمیة  المثلى من    1-مايكروغرام. مل  4مجموعة  المـیزاالزین والكمیة   -مزیج برومات  من 
لمدة   الـرج   مع  المحضرة  المحالـیل  ترك  تم  ثم  والصبغة  مؤكسدا   عامال  البوتاسیوم  التخفیـف    5برومید  یلیها  دقـائق 

الموجي   الطول  عـند  امتصاص  اقصى  قیاس  وتم  المقطر  )  507بالماء  الجدول  ویوضح  افضل 1نانومیتر،  ان   )
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نانومیتر لذلك    507أعطى اقصى امتصاص عند الطول الموجيحـامض تم اختیاره هو حامض الهیدروكلوریك حیث  
( الجدول  ویشیر  االتیة،  الدراسات  في  الهیدروكلوریك  حامض  على  االعتماد  لحامض 2تم  حجم  افضل  ان   )

 مل حیث اظهر اعلى شدة امتصاص واستقرار لصبغة المثیل البرتقالي.  0.5الذي تم اختیاره  هو الهیدروكلوریك 
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 الحامض يةنوع دراسة( 1جدول )

CH3COOH HNO3 H2SO4 HCL Type acid (2M) 

0.580 0.607 0.615 0.621 Absorbance/0.5 ml 

of acid used 
 كيحامض الهيدروكلور دراسة حجم ( 2جدول )

1.0 0.75 0.5 0.25 0.1 ml of HCL (2M) 

0.610 0.612 0.622 0.619 0.617 Absorbance 

 
 لبرتقالي اة المثيل ــوقصر صبغالميزاالزين زمن أكسدة  دراسة

مزیج   من  المحسوبة  الكمیة  باستخدام  الحامضي  الوسط  في  المیزاالزین  ألكسدة  الالزم  زمن  أفضل  أختیار  الجل 
المثیل    –برومات   صبغة  من  ثابت  حجم  يضاف  ثم  مختلفة  ألوقات  المحالیل  وترك  رج  یلیها  البوتاسیوم  برومید 

لفتر  وتركت  الغرفة  البرتـقالي  حرارة  درجة  في  مختلفة  زمـنیة  المواد    ̊ م  25ات  محالـیل  تـخفیف  تم  بعـدها  الـرج  مع 
الموجي   بطول  امتصاص  اقصى  المتكونة  الصبغة  واعطت  المقطر  بالماء  النتائج  ،  نانومیتر  507المتفاعلة  وتـشیر 

دقائق وخمسة دقائق الزمن   10( ان الزمن االبتدائي ألكسـدة لمركب الدوائي قـید الـدراسة هو 3الموضحة في الجدول )
 دقیقة.   50الالزم ألكسدة وقصر الـصبـغة، وكان الناتـج الملون لصبغة المتبقیة  مستقرة لمدة 

 غة المثيل البرتقالي أكسدة الميزاالزين وصب علىزمن ال( تأثير 3جدول )

Absorbance / Standing time before dilution, (min.) 
Addition of 

Oxidative 

reagent / (min.) 50 40 35 30 25 20 15 10 5 
0.603 0.604 0.603 0.603 0.601 0.603 0.602 0.602 0.601 5 
0.622 0.621 0.622 0.621 0.621 0.622 0.622 0.622 0.622 10 
0.612 0.613 0.613 0.614 0.615 0.615 0.611 0.614 0.613 15 
0.567 0.568 0.567 0.568 0.569 0.568 0.569 0.577 0.577 20 



 2021(، لسنة 4، العدد )17جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(4), (2021) 

 

1059 

 

 الفعالة سطحياً المواد دراسة 
على  مدى تأثیرها   والمتعادلة( لمعرفة  السطحي )األنیونیة والكاتیونیة  للتوترالخافضة    م دراسة المواد الفعالة سطحیا  ت

الناتج  امتصاصیة     -  0.5تم اضافة كمیات متزایدة  من المواد الفعالة سطحیا  لصبغة المتبقیة    المتكون واستقراریة 
-. ملرام ــروغـمايك 5تحتوي على المیزاالزین    ل م  10ة  الحجمیة سع  مل كل على انفراد إلى مجموعة من القنانٍ    2.5

برومید البوتاسیوم    –في الطریقة الحالیة من العامل المؤكسد مزیج برومات    ال الیهو والكمیة المثلى التي تم الوص  1
البرتقالي   المثیل  وصبغة  الهیدروكلوریك  الحالیة  والحامض  الطریقة  امتصاص  اوقی في  المتفاعلة  محالیل  الس  للمواد 

 : ( االتي4الجدول ) ما هو مدون فينانومیتر مقابل محالیلها الصوریة ك 507طول موجي ب
 

 المواد الفعالة سطحيًا على امتصاص صبغة المثيل البرتقالي  دراسة  (4الجدول )
Absorbance/ml of surfactant used 

Surfactant used 
2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 

0.608 0.610 0.607 0.609 0.603 M )3 -SDS  (1x10 

0.584 0.590 0.600 0.603 0.607 )  M3-CTAB (1x10 
0.583 0.589 0.597 0.592 0.588 Triton(X-100)  2% 

0.623 Without Surfactant 

( أدت إلى تقلیل شدة 4وتدل النتائج المستحصلة ان استخدام المواد الخافضة لشد السطحي التي ذكرت في الجدول )
كفائتها في زیاد حساسیة طریقة العمل المعتمدة  لذلك تم استبعاد  امتصاصیة المعقد المتكون لصبغة المتبقیة وعدم  

 استعمالها في الدراسة الالحقة.
 االضافة    لتأثير تسلس

ت المتفاعلة  لافة  ـاالض  لسلسدرس  امتالمؤثرة  لمواد  البرتـعلى  المثیل  صبغة  المتبقیةـصاص  ج  ـ النتائ  شیرـوت  ،قالي 
د الدراسة  ـیـالمركب الدوائي ق  قدیرـ لتوالـمستخـدام  في الطریقة المقترحة  (  Iم )ــرق  سلــ( ان التسل5)  دولـجـي الـف  المدونـة

 .  االمتصاص والتقدیرعلى   سلبیا   مالئم في التقدیر، واي تغیر يستخدام في تسلسل االضافة له تأثیرا  
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 االضافة دراسة تسلسل ( 5جدول )

"Absorbance " "Order of addition " "Order number " 
0.623 S+O+R+A I 
0.620 S+ A+ O +R II 
0.041 R+O+A+S III 
0.110 R+A+S+O IV 

0.615 O+S+A+R V 

 = A،الحامض= R   ، الكاشف = O  المؤكسد،  العامل = S  المیزاالزین 
 ته استقراريو  المتكون الناتج الملون  علىتأثير الزمن 

. مايكروغرام  5ر المیزاالزین  ـات لتقدیـد اكمال االضافـبع  تهااستقراری)المثیل البرتقـالي( و قیة  ـالمتبالصبغة    ةسادر اجریْت  
  507  الطول الموجي  د ـوري عنـالص  هامحلولبمقـارنتها مع  ة  ـزمنة مختلفأوبتكونة  ة المـغـصبـال  تصاص ـس امـیـقثم    1-مل

 ة  رـ ر مباشـماء المقطـف بالـیـفـد التخـرة بعـ تقـسـالصبغة المتكونة م( بان  6)  في الجدولالمدونة  ائج  ـوضح النتـنانومیتر وت
 ة.ــیقـدق 50ولمدة 

 الصبغة المتبقية زمن استقرارية  دراسة( 6جدول )
Temp. 

(C°) 

Absorbance/time after dilution (min) 

1 5 10 15 20 30 40 50 60 
Over 

night 

R.T 0.623 0.623 0.622 0.622 0.621 0.622 0.622 0.622 0.611 0.481 

 
 المتصاص النهائي اطيف 

بتركیز   الدراسة  قید  الدوائي  المركب  المتبقیة من أكسـدة  البرتقالي  المثیل  المثلى لصبغة  الظروف  تثبیت  تم    5بعدما 
برومـید البوتاسیوم ورجت المحالیل وتم تركها عشرة دقائق    –مل من مزیج برومات    0.5باستخدام    1-مایـكروغـرام. مل

اضافة   تركیز  1یلیها  مل  50مل  وتركت   1-مايكروغرام.  حامضي  وسط  في  البرتقالي(  )مثیل  الصبغة  محلول  من 
مل یتبعها قیاس    10لى حجم نهائي  المحالیل للمواد المتفاعلة خمسة دقائق مع الرج یلیها التخفیف بالماء المقطر إ
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نانومیتر وتم رسم الطیف النهائي    507شدة االمتصاص الصبغة المتبقیة التي اعطت اعلى امتصاص بطول موجي  
 (.3لالمتصاص كما هو مبین بالشكل )

 
زاالزين مقاسا مقابل  يول المل: محA،  1-. ملمايكرغرام 5الميزاالزين  متصاص لتقدير  لالطيف النهائي ال(  3الشكل )

 المقطر.الماءمقـارنة بمحلول الصوري ال: Cماء المقطر،  مقابل ال ميزاالزين مقاسا ل: محلول اBمحلوله الصوري،
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 الميزاالزين   لتقدير القياسيمنحني الطريقة العمل و 
العامل المؤكسد والصبغة  حضر المنحني القیاسي باستخدام ظروف التفاعل الفضلى للتقدیر المیزاالزین بتفاعله مع  

مـل، اذ تم اضافة حجوم متزایدة من المحلول المیزاالزین تركیزه   10في وسط حامضي باستعمال قناٍن سعتها الحجمیة 
 -مل من خلیط برومات    0.5( یلیها اضافة  12.5-0.5لمدى من التراكیز المايكروغرامیة )  1-مايكروغـرام. مل  100

مل من صبغة المثیل    1اف  ضالمحالیل وتم تركها لفترة زمنیة لمدة عشرة دقائق ثم ي  برومید البوتاسیوم بعدها رجت 
( دقائق 5موالري مع الرج وتركت محالیل المواد المتفاعل لمدة )  2مل من حامض الهیدروكلوریك    0.5البرتقالي و 

لناتج الملون لصبغة المتبقیة  التمام عملیة األكسدة یتبعها التخفیف بالماء المقطر إلى حد العالمة وقیاس امتصاص ا
( الى حدود قانون بیر لتراكیز المايكروغرامیة الخطیة والمدونة ضمن  4نـانـومیتر ویشیر الشكل )  507بطول موجي  

اكبر من  8الجدول) المیزاالزین، وكان معامل االرتباط بقیمة  لتقدیر  القیاسي    0.999(  المنحني  یدل على ان  وهذا 
 زة.يمتلك مواصفات خطیة ممتا 

 

 
 (1-. ملمايكروغرام 5لميزاالزين )ل القياسي منحني ال( 4شكل )
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 قدير الكمي  تـف وحد الشحد الك
تحضیر ب  تم  معاملتها  تم  صوریة  محالیل  المثلى  اعشرة  التفاعل  ظروف  ل  ساقیوتم  تباع  االمتصاص  لمحالیل  شدة 

 ( االتي: 7ومیتر كما مبین في الجدول )ـنان 507طول موجي ب
 ساب حد الكشف والتقدير الكمي ح( 7جدول )

Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Absorbance 

(Xi) 
0.012 0.011 0.013 0.009 0.010 0.008 0.012 0.014 0.010 0.011 

𝑋 =
∑ 𝑋𝑖

𝑁
 

0.011 

σ 𝐵 =
∑(𝑋𝑖 − 𝑋)

2

𝑁 − 1
 

= 0.0018257 

LOD = 
3 × σ  𝐵

S
=   0.0412743029   μg ̸ ml 

LOQ = 
10  × σ  𝐵

S
  =   0.1375810098  μg ̸ ml 

 حصائية  ألاالنتائج 
 صفات الخطيةا( نتائج القيم االحصائية والمو 8جدول )

Parameters Value 

Beer  ُ,s law limits (μg ̸ ml) (0.5-12.5) 

Slop 0.1327 

Intercept - 0.0212 

Coefficient of determination    (R2) 0.9994 

Molar absorptivity (l.mol-1.cm-1) 2.03x104 

Sand ell٬ s sensitivity (μg/cm2 ) 0.0075357 

Average recovery % 99.05 

LOD (μg ̸ ml) 0.0412743 

LOQ (μg ̸ ml) 0.13758100 

   الدقة والتوافقية
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جاع،  تر ــاالسنسبة    ن خالل حساب ـزاالزین ممیقدیر التـفا في  انـذكورة  مبتطبیق طریقة العمل ال  یةقـتوافالقة و الد   درست 
( إلى النتائج  9)  دولجال  یرـشـوی  ،RE%    Relative Errorنسبي ال  أالخطو     RSD %االنحراف القیاسي النسبي  

ال بـاستخدام  مايكروغ10،5،2تراكیز)المستحصلة  ملرامـ(   عـلى     1-.  یدل  و مما  لـطریـقـة   توافقیةالدقة  الجیدتین 
 .الـمقترحة

 ( دقة وتوافقية 9)جدول

RSD%* RE% 
Average 

Recovery% 
Recovery%* 

Amount 

Mesalazine 

Found 

µg/ml 

 

Amount 

Mesalazine 

taken 

µg/ml 

0.690 -2.13 
99.05 

97.86 1.957 2 

0.255 -0.642 99.35 4.9678 5 
1.121 -0.045 99.95 9.995 10 

*Average of five determinations. 
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 (26)لتـفـاعـل المقـترحلالمعادالت الكيميائـية 

 
 تأثير المتدخالت  

من اجل فحص انتقائیة وامكانیة التطبیق للطریقة المقترحة على االشكال الدوائیة، تم دراسة تأثیر المضافات، المواد  
لألدویة(، باضافتها انفراديا بكمیات مختلفة إلى قناٍن سعتها  السواغ  واالمالح )المضافة من قبل الشركات المصنعة  

النتائج    1-مايكروغـرام. مل  5مل تحتوي على    10الحجمیة   الموصوفة، تشیر  العمل  المیزاالزین وباتباع طریقة  من 
عة  )المواد المضافة من قبل شركة المصن( عدم حدوث تداخل محلوظ يمكن ان تحدثه مركبات السواغ  10بالجـدول )
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) ±    لالدویة  للخطأ  المقبول  المدى  ضمن  التطبیق  وامكانیة  االنتقائیة  على  یدل  مما  على    ٪5والمضافات 
 بشكل اقراص وتحامیل لتقدیر المیـزاالزین.   ةالصیدالنی  ات المستحضر 

 (  تأثير المتداخالت لتقدير الميزاالزين 10جدول)

Excipient 
Recovery% 5 μg ̸ ml of Mesalazine Per μg  of excipient 

100 250 500 1000 

Starch 99.51 101.12 99.19 95.98 

Glucose 100.48 100.32 101.28 98.71 
Lactose 98.87 100.96 101.44 96.95 

Sucrose 99.67 97.91 97.75 97.59 

NaCl 98.07 95.66 96.46 95.82 

 تطبيق الطريقة  
وذات   وتحامیل  اقراص  بهیئة  الدوائیة  مـستحضـراتـه  على  المطـورة  الطریقة  بتـطبیق  المیزاالزین  تقـدیر  من  أمكن 
المناشيء المختلفة بتحضیر ثالث تراكیز مختلفة وباتباع ظروف التفاعل المثلى لطریقة العمل الموصوفة، كـما هـو  

 ( االتي:11مبین في الجدول )
 صيدالنية لمستحضرات اال( التطبيق على 11جدول )

Pharmaceutical 

Preparations 

 

µg 

Taken 
 

µg 

Found 

Recovery* 

(%) 

 

Relative 

error* 

(%) 

Relative 

Standard 

deviation* 

(%) 

 

Average 

Recovery 

(%) 

Awasalazine tablet / 

400mg  Mesalazine  

(Awamedica,Iraq) 

2 1.975 98.75 -1.25 0.684 

98.96 5 4.857 97.14 -2.86 0.428 

10 10.100 101 + 1 0.113 

Salofalk Suppository/ 

500mg Mesalazine 

(Kaglthane / Istnbul) 

2 1.969 98.45 - 1.55 0.835 

99.31 5 4.890 97.8 - 2.2 0.429 

10 10.168 101.68 + 1.68 0.713 
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* Average of five determinations            
النتائج   بتبین  ذكرالموضحة  الذي  على    انفا    الجدول  المطورة  الطریقة  والتحامیلبنجاح  لتقدیر وائالد   االقراص    یة 

 بصورة جیدة.المیزاالین بدقة عالیة ومتوافقة 
 تقييم الطريقة 

أ لغرض  الـمیزاالزین  لتقدیر  الدوائیة  االقـراص  على  المقترحة  الطریقة  وكفائتها  طبقت  المطورة  الطریقة  نجاح  ثبات 
الـشكل من  االستدال  يمكن  اذ  المضافات  تـداخل  مـن   وخلوها 

( تشیر إلى ان الطریقة متوافقة بصورة جیدة وانتقائیة مع طریقة العمل المعتمدة 12( والبیانات المدونة في الجدول )5)
 وبشكل مرِض.

 القياسية ضافة ( منحني األ5الشكل )
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 قياسية ل االضافة اب صبغةال األكسدة وقصرتفاعل ( 12جدول )
*Recovery  
)%( 

Amount  Fount 

µg/ml 

Mesalaizine 

Amount Present 

µg/ml 
Mesalaizine 

Pharmaceutical 

preparation 

99.4 1.988 2.0 Awasalazine tablet /400 mg 

Mesalazine 

(Awamedica,Iraq) 99.3 4.965 5.0 
 * Average of five determination 

 الطريقة الحالية طيفيا مع طريقة اخرى   مقارنة
المیزاالزین مع طریقة    بغة لتقدیرصال  سدة وقصرـبتفاعل األكالعمل المعتمدة  لطریقة    القیم االحصائیةتم إجراء مقارنة  

تدلطیفیة اخرى غیر مباشرة اذ  الجدول )المدونة  النتائج    ،  المقترحة  سیة  حساإلى  (  13في  إلى وال تحتاج  الطـریقة 
 تسخین مسبق وخلوها من التداخالت.عملیة   اواستخالص 

 ية اخرى ـ يفـط طريقةمقارنة مع ال( 13جدول )

Analytical parameters Present method Literature method) 27 ( 

Reagent Methyl Orang (MO) Nile Blue A( NBA) 

Type of reaction Indirect method in 

HCl  medium using  

MO 

Indirect method in HCl 

medium using NB A 

Temperature R.T R.T 

Correlation Coefficient (r) 0.9994 0.9981 

λ max (nm) 507 640 

Beer’s law range (µg/ml) 0. 5-12.5 1.0-2.2 

Molar absorptivity(l.mol-1.cm-1) 2.03x104 6.21x104 

Color of the dye pink __ 

Slop 0.1327 0.4053 

Sandell’s sensitivity (μg/cm2( 0.00753 2.47 

Application or the method Tablet and 

suppositories 

Tablets and  enema 

 االستنتاج 
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تطویر   سریعسهلة  تحلیلیةطریقة  تم  في  ــ،  الحساسیة  وعالیة  وقصرة  األكسدة  تفاعل  باستخدام  المیزاالزین   تقدیر 
تركیزه    في وسط حامضي  البوتاســیوم    برومید   –  برومات   جــمن مزی  فائضة  استخدام كمیــةالطریقة    تضمنت   ،الصبغة

 –مختزلة من مزیج برومات  ال  الكمیة الغیر  وتم تقدیر  ،المیزاالزین  ألكسدة  HClموالري من حامض الهیدركلوریك    2
المثیل البرتقالي وأكسدة الصبغة بقصر لونها وقیاس المتبقي    صبغة باضافة    ا  مؤكسد   عامال  البوتاسیوم بوصفه    برومید 

البرتقالي عند   صبغةمن   الموجي  المثیل    المیزاالزین، نانومیتر ویزداد امتصاص الصبغة بزیادة تركیز    507  الطول 
  كانت العالقة خطیة ضمن المبرت    -ز ضمن حدود قانون بیرمن خالل العالقة بین االمتصاص والتركیویتبین ذلك  
جیدتین    انتقائیة وذات دقة وتوافقیة، وامتازت الطریقة بكونها  1-مل  يكروغرام.ا م(  12.5  -  0.5  )یتراوح    المدى الذي

وبامتصاصیة موالریة كانت (  0.690الیزید عن )   % وبانحراف قیاسي نسبي 99.05نسبة االسترجاع بلغت    بمعدل
 . 2-سم .مايكروغرام 0.0075357وداللة ساندل بلغت قیمتها  1-. سم1 -ر. مولتل 104×  2.03مة بقی
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