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 مدرس                                       استاذ              

 كلية طب نينوى/جامعة الموصل                 قسم الكيمياء/كلية العلوم/ جامعة الموصل 
ABSTRACT 

         A spectrophotometric method for the assay of micro amounts of 

chloramphenicol was developed. This method is based on the reduction 

of the nitro-group of chloramphenicol to amino-group, followed by 

diazotization and coupling with phloroglucinol in alkaline medium to 

form   a stable yellow azo dye which shows maximum absorption at 419 

nm. Beer's law is obeyed over the concentration range (0.4 – 40) ppm. 

The molar absorptivity is (1.5437×104) l.mol-1.cm-1 and Sandell 

sensitivity index of  (0.021) µg / cm2with a relative error of -1.8 to -

0.52% and a relative standard deviation of  ± 4.0 to ± 0.69%. The propose 

method has been applied to the determination of chloramphenicol in eye 

drop.  

 الخالصة
طورت طريقة طيفية لتقدير كميات متناهية في الصغر من الكلورامفينكول، وتعتمد هذذ             

 الطريقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة  لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ا تذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ال م مو ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة النذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذايترو الموجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو  
لذذداي ونيوم المقا ذذل واقترانذذى مذذ  في الكلورامفينكول إل  م مو ة االمينو وال ي تذذم تيويلذذى إلذذ  ملذذ  ا 

 كاشذذا الفلوروكلونذذينول فذذي ميذذيل قا ذذذدي لتكذذوين صذذءغة لووتيذذة صذذذفراء اللذذو   ا ءذذة فذذي المذذذاء 
نانوميتر، وأمكن تطبيذذق قذذانو   يذذر فذذي رذذدو  التركيذذ   419ومستقرة وتعطي أ ل  امتصاص  ند 

  1-.نذذم1-لتر.مذذول 410 1 ×5437.( مذذاركروارام/مللتر متمتصاصذذية موالريذذة مقذذدارها 40 – 0.4)
% وانيذذراق ايانذذي 0.52إلذذ   1.8-و طأ نسبي ما  ذذين  2ماركروارام /نم 0.021و اللة ناندل 
%. وقذذد تذذم تطبيذذق الطريقذذة  ن ذذال لتقذذدير الكلورامفينيكذذول فذذي ± 0.69إلذذ  ± 4.0 نسذذبي مذذا  ذذين 
 قطرة العين.
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 المقدمة
ن المضا ات الييوية الفعالة م  (chloramphenicol, CAP )رعد الكلورامفينيكول 
مشكل كبير  CAP(. أنتخدم الذ 1الشكل ) positive-gram (2,1)ضد مدى وان  من الءكتريا 

في معال ة األمراض المعدرة الخطيرة، التي تشمل مرض ُرم  التيفو يد و األشكال األ رى من 
ل في مختلا التهامات (. ك لك رستخدم الكلورامفينيكو 3) ( samonellosis )أمراض السالمونيال

التي تيدث  اصة في مدمني  panophthalimitisو Bacillus cereusالعين الءكتيرية مثل 
فقد تم  CAP(. ونظرا الهمية ال4المخدرات نتي ية لقدرتى العالية  ل  ا تراق  الرا ال سم )

روماتوكرافيا ( وك10( والتالق الكيميا ي )9-5تقدير  مطرق مختلفة ريث قدر مالطرق الطيفية )
( وكروماتوكرافيا الورقة الرايقة 16,15( وكروماتوكرافيا الغاو)14 -11مطياق الكتلة )-السا ل

(, وا يرا 20-18(  وااليالي ا )4( والطريقة الضو ية )المطيافية( مانتخدام اليقن ال رياني )17)
 CAP تقدير ال(, ل  الرام من تعد  الطرق ل 21المتيسسات الييوية مانتخدام قطب ال هب)

 يالرظ هناك رغءة لتطوير طرا ق طيفية ا رى لتقدير الدواء المعني .
 
 
 
 
 

 (.  17)غم/مول  323.1الوزن الجزيئي= (CAP)الصيغة التركيبية للكلورامفينكول : (1) الشكل
 الجزء العملي

 األجهزة المستخدمة   
 تمت القيانات الطيفية  وناطة جهاوي  .1

Cintra5-GBC Scientific Equipment, UV-Visible spectrophotometer.                        

CECIL-CE 1021 digital Single  beam spectrophotometer.     

 ننتمتر. 1وانتخدمت  الرا من البالنتك أو السليكا  ات مسار ضو ي مقدار       
 .Philips PW 9420 pH meterتم اياس الدالة اليامضية مانتخدام جهاو  .2

 .  Sartorius-BL-201 Sولعملية الوو  انتخدم مي ا  رساس نوع .3
 الكواشف والمواد الكيميائية المستخدمة 

 انتخدمت موا  كيميا ية وكواشا تيليلية  ل   رجة  الية من النقاوة.  
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 محاليل المواد المستخدمة 
 . (HOPKINS & WILLAMS LTD)م ه  من شركة مسحوق الخارصين.

 .(BDH)م ه  من شركة . عياري( 11.8ض الهيدروكلوريك المركز )محلول حام
 % . 30محلول كاربونات الصوديوم 

الم ه  ( CAP ذارام من ال  0.5ريضر مت امة  .)جزء/ مليون  10000(محلول الكلورامفينكول 
مللتر  20في ) العراق–نامراء ، (SDI)من الشركة العامة لصنا ة األ وية والمستل مات الطبية

ويكو  ه ا الميلول مستقرًا لمدة  مللتر مالماء المقطر. 50إل   االيثانول ثم ركمل الي م  من
    .  أنبو ين في األقل  ند رفظى في قنينة  اكنة

مللتر من  5ُريضر مأ    .)جزء/ مليون  RCAP )500محلول الكلورامفينكول المختزل
ارام من مسيوق الخارصين  4ويضاق إليى  (ماركروارام/مللتر 10000 )CAP  ذميلول ال 

 )عياري  11.8(مللتر من رامض الهيدروكلوريك المرك   20مللتر من الماء المقطر و 10و
ويوض  الراش  في قنينة  ،ويبر  الميلول م  الرج. ثم معدها يرش  الخليل مانتخدام قم   و نر

فظ في قنينة ثم ري ،مللتر ويكمل الي م إل  رد العالمة مالماء المقطر 100ر مية نعة 
  (.9) اكنة

مللتر  20   أ تم  .)مايكروغرام/مللتر 100(المحلول العامل للكلورامفينكول المختزل والمعادل 
% كاربونات الصو يوم  30وأضيف إليى ميلول  ) ماركروارام/مللتر RCAP )500 ذمن ال 

 خارصين  يض كثيف من كاربونات الأ مالتدريج ريث لورظ  تكو  رانب  )مالتسخين ُريضر(
 100   الراش  ووض  في قنينة ر مية نعة أ ثم ُرش  الميلول و  ،مما يدل  ل  تمام الترنيب

 لو   اكن. ثم رفظ في قنينة ميكمة  ات ،مللتر وأكمل الي م إل  رد العالمة مالماء المقطر
الم ه  من  2NaNOام من  1ريضر ه ا الميلول  وو   .)% 1(محلول نتريت الصوديوم 

وإ ا تى في الماء المقطر. ويكمل الي م إل  رد العالمة في قنينة ر مية نعة  (BDH)شركة 
 مللتر.  100

مللتر من  21.2ُريضر ه ا الميلول  تخفيف  .)موالري  1(محلول حامض الهيدروكلوريك 
وتخفيفى مالماء المقطر إل  العالمة في  (BDH)الم ه  من شركة  )11.8(اليامض المرك  
 . مللتر 250 قنينة ر مية نعة

ارام من  0.5ُريضر ه ا الميلول  وو   .(0.5 %)محلول كاشف الفلوروكلوسينول 
مت ا تى مالماء المقطر ثم  (BDH)الم ه  من شركة  (phloroglucinol)الفلوروكلونينول  

وييفظ في قنينة  ات لو   ،مللتر 100نعة  ئركمل الي م إل  العالمة في قنينة ر مية
  (.22)لول مستقرًا لفترة  شرة أرام في األقلويكو  المي، اكن
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ُريضر  تخفيف ميتوى القنينة الي مية  . )موالري  1(محلول هيدروكسيد الصوديوم 
 ،مللتر مانتخدام قنينة ر مية 1000مالماء المقطر إل   (BDH)البالنتيكية الم ه ة من شركة 

 وييفظ الميلول في قناني  النتيكية.
ارام من رامض السلفاميك  3ُريضر ه ا الميلول مت امة  .(3 %)محلول حامض السلفاميك 

ويكمل الي م إل  العالمة في قنينة ر مية نعة  ،مالماء المقطر   (BDH)الم ه  من شركة 
 مللتر.  100

ارام في  0.1ٌريضر مت امة  .)مايكروغرام/مللتر 1000( ،)السّواغ(محاليل المضافات الدوائية 
 مللتر ماء مقطر.  100

  طريقة العمل المعتمدة 
 في الميلول الما ي وكما رأتي: CAP ذتم تهيئة المنيني القياني لتقدير ال         

 مل من ميلول  3 ،مل 25أضيف إل  نلسلة من قناني ر مية نعة 
المخت ل  والمعا ل الياوي  CAP ذمن ميلول ال  ر وم رامض الهيدروكلوريك إل  )عياري  1(

نتريت  (1%)مل من ميلول  0.7ومن ثم أضيف  ،CAPوارام ماركر  (10-1000)  ل 
ثم أضيف  ،الصو يوم وترك الميلول لمدة  ايقتين م  الرج  ين فترة وأ رى لكي ركتمل التفا ل

ِرَك الميلول لمدة ثالث  قا ق  م  الرج لكي رامض السلفاميك وتُ  (3%)مل من ميلول  0.75
 (0.5%)مل من ميلول الكاشا  1ضيف ركتمل تيطيم ال يا ة من النتريت. معدها أ 

معد  لك أكمل  ،هيدروكسيد الصو يوم ) عياري 1( مل من ميلول 7فلوروكلونينول ثم أضيف 
ثم ايس االمتصاص معد التخفيف  ، ايقة  15و ترك لمدة  الي م إل  رد العالمة مالماء المقطر

 . نانوميتر 419ضد الميلول الصوري  ند الطول الموجي 
من إنتاج  ،% 0.5نامافينكول (تم م ج ميتوى  مس  بوات كلورامفينكول  العين تحليل قطرة

م جًا جيدًا معدها  )العراق–نامراء ،(SDI)الشركة  العامة لصنا ة األ وية والمستل مات الطبية 
مللتر وأكمل الي م إل  رد  50مللتر من ه ا الم يج ووض  في قنينة ر مية نعة  10   أ تم 

المخت ل والمعا ل تمت معاملة CAP  ذجل اليصول  ل  ميلول ال أمن  المقطر. العالمة مالماء
مللتر من ه ا الميلول م  مسيوق الخارصين ورامض الهيدروكلوريك المرك  وكاربونات  25

 الكلورامفينكول ميلولفي تيضير  الصو يوم متتءاع الخطوات الم كورة
 .)ماركروارام/مللتر 100(المخت ل والمعا ل والكلورامفينكول  )ماركروارام/مللتر500(المخت ل
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 النتائج والمناقشة 
 مبدأ الطريقة   

مانتخدام مسيوق  الخارصين  CAP ذتعتمد الطريقة  ل  ا ت ال م مو ة النايترو في ال        
   (:23)ورامض الهيدروكلوريك المرك  وتيويلها إل  م مو ة االمينو  ل  وفق المعا لة اآلتية

         CAP                                                        RCAP                                    
 تتم مفا لتة م  ال يا ة  (RCAP)وبعد تكو  مركب الكلورامفينكول المخت ل 
 من النتريت في ونل رامضي ليكو  مل  الداي ونيوم: 

       

     RCAP                                                                                        
 وتتم إوالة ال يا ة من النتريت مانتخدام رامض السلفاميك:

 ثم رقتر  مل  الداي ونيوم م  كاشا الفلوروكلونينول في ونل قا دي لتكوين صءغة اآلوو:
        

             

 
 
 
 

الموجو ة أصاًل في  CAP ذوو المتكونة تتنانب و كمية ال ولورظ أ  شدة لو  صءغة اآل
 الميلول.

 الدراسة التمهيدية 
 100)المخت ل والمعا ل CAP ذمل من ميلول ال  1في الدرانة التمهيدرة، تم انتخدام        

مل من 1 عياري رامض الهيدروكلوريك ثم 1مل من ميلول  1وأضيف إليى (، ماركروارام/مللتر
مل من ميلول  1ريت الصو يوم، ورج الم يج لمدة  مس  قا ق، معدها أضيف% نت1ميلول 

مل من ميلول  2% رامض السلفاميك ورج الم يج لمدة  مس  قا ق أرضًا معدها أضيف3
موالري هيدروكسيد الصو يوم  1مل من ميلول (2-10)أمينوفينول ثم ر وم مختلفة -% ميتا0.5

R NH2 + 2 H
+

NO2
-

R N N
+

+

HNO 2 + H2N SO3H +N2 H2O + H2SO4

R N N
+

+

OH

OHHO

NaOH

CH

OH

CHCH2OH

NHCOCHCl2

R =

 صءغة صفراء

O2N R + 3 Zn+ 6 HCl H2N R + 3 ZnCl2+ 2 H2O
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مالماء المقطر. فلورظ أ  النمو ج في  )مل 25 (ر مية و ففت المياليل إل  العالمة في قناني
صفر في رين أ  الميلول الصوري كا   درم اللو  تقريءًا. و ل يا ة أ جمي  الياالت كا   ا لو  

أمينوفينول مكاشا فلوروكلونينول ريث أ ط  األ ير تيت -، تم انتبدال كاشا ميتا اليسانية
، و ليى تم ا تما  كاشا )0.110مقا ل  0.142(الظروق األولية امتصاصًا أ ل  

طول  الفلوروكلونينول في الت ارب الالرقة وكانت الصءغة المتكونة  نى صفراء اللو   ات 
 وال ي ا تمد في الت ارب الالرقة. نانوميتر 419امتصاص  قص موجي أل

 دراسة الظروف المثلى لتقدير الكلورامفينكول      
وتم ا تيار  في تكوين صءغة اآلوو، مل والظروق التي تؤثرتمت  رانة جمي  العوا         

 .المعتمدةالظروق المثل  لطريقة العمل 
 تأثير الحامض 

المستخدمة لعملية (تمت  رانة تأثير كميات مختلفة من أنواع  ديدة من اليوامض          
 .(1) ل  شدة لو  الصءغة المتكونة، والنتا ج موضية في جدول  ) RCAP ذأووتة  ال 

 : تأثير كمية الحوامض المختلفة على امتصاص صبغة اآلزو المتكونة(1)جدول 

Acid Used 

( 1N ) 

Absorbance / ml of acid used for the diazotization reaction 

0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 

HCl 61.05 61.02 51.0 4 51.08 5 1 . 09 51.02 4 1 . 09 
HNO3 51.02 51.00 61.0 0 61.05 6 1 . 00 51.08 5 1 . 09 
HClO4 51.05 61.06 51.0 9 61.03 5 1 . 07 61.03 7 1 . 01 

CH3COOH 11.02 11.02 11.0 0 11.03 3 1 . 01 21.09 3 1 . 04 
H2SO4 40.01 80.04 41.0 4 51.04 6 1 . 00 51.06 5 1 . 05 

HCOOH 60.09 90.04 01.0 1 11.02 1 1 . 06 41.02 5 1 . 00 
H3PO4 50.03 80.02 90.0 2 41.01 3 1 . 07 51.03 1 . 064 

يتبين من ال دول المتقدم أ  أووتة الدواء رمكن إجراؤها مانتخدام روامض قوية 
و ضوية. إال أ  اليوامض القوية االءًا ما تعطي امتصاصًا أ ل   ال ضوية وروامض ضعيفة

 مل  3وتم انتخدام  .من اليوامض الضعيفة و لك أل  قدرتها  ل   رتنة األمين أ ل 
 روكلوريك في الت ارب الالرقة.  من رامض الهيد (1N)من ميلول 

 تأثير كمية النتريت والزمن 
تمت  رانة تأثير كمية النتريت  وصفى  اماًل مؤووتًا و رانة تأثير   ل  شدة صءغة اآلوو      

 .(2)المتكونة والنتا ج موضية في جدول 
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 : تأثير كمية النتريت والزمن على امتصاص صبغة اآلزو المتكونة(2)جدول 

Ml of 

21%NaNO 

Absorbance / min. standing time 

0 1 2 3 5 7 10 
0.1 - 0.085 0.090 0.089 0.090 0.089 0.088 

0.3 0.069 0.094 0.094 0.088 0.094 0.090 0.089 

0.5 0.099 0.089 0.087 0.089 0.090 0.090 0.089 

0.7 0.098 0.087 0.092 0.086 0.089 0.090 0.089 

1.0 0.113 0.099 0.085 0.090 0.090 0.089 0.089 

2.0 0.151 0.104 0.099 0.088 0.111 0.091 0.094 

%  نتريت الصو يوم 1مل من ميلول (0.7) وجد من ال دول الم كور أ  انتخدام 
 و ليى تم انتخدامها في الت ارب الالرقة. ،وب من تفا ل  ايقتا  أ ط  أفضل النتا ج

أ  الكمية من النتريت األقل من المثل  تؤ ي إل  تكوين مل  الداي ونيوم  مكمية أقل  
إما كمية النتريت األكثر من المثل  فتؤ ي إل  تفا الت  ،ومن ثم تؤ ي إل  امتصاص اقل

  .جانبية اير ميب ة
 إزالة المتبقي من النتريت   

مقاء  في الميلول  يؤ ي إل   أل من المفضل إوالة ال يا ة المتءقية من النتريت 
 التي  تيدث  لعامل  االقترا ،  (24)كالنتروة ،تفا الت  جانبية اير مراوب فيها

 كلونينول في الطريقة اليالية :الفلورو 
 

 

 

    

   Phloroglucinol                                                                                                                
 لذذذك ال  معظذذذم مركءذذذات  ،وهذذذ   النتذذذروة تعمذذذل  لذذذ  ويذذذا ة امتصذذذاص الميلذذذول الصذذذوري 

كمذذا إنهذذا تذذؤ ي إلذذ  تقليذذل فعاليذذة الكاشذذا ت ذذا   مليذذة  ،(25)و  فذذي الغالذذبالنتذذرووو صذذفراء اللذذ 
 االقترا .

تذذم انذذتخدام رذذامض السذذلفاميك لهذذ ا الغذذرض إ  رعمذذل  لذذ  إوالذذة  ،ولغذذرض إوالذذة النتريذذت
 الخامل وكما ممثل مالمعا لة اآلتية: وجين من  الل ا ت الى إل  ااو النتر  النتريت

HNO2 + H2N SO3H +N2 H2O H2SO4+

OH

OHHO

+ HNO2 + H
+

OH

OHHO

NO
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ر كميذذذذة رذذذذامض السذذذذلفاميك وومذذذذن تيطذذذذيم النتريذذذذت ايذذذذر وألجذذذذل  لذذذذك تمذذذذت  رانذذذذة تذذذذأثي
 .  (3)المتفا ل وكما موض  في ال دول 

 

 : تأثير كمية حامض السلفاميك و الزمن على امتصاص صبغة اآلزو المتكونة(3) جدول

Absorbance/ minute standing time Ml of 3% 

Sulphamic acid 

solution 10 7 5 3 2 1 
---- ---- -0.255 -0.128 ---- -0.248 0.25 
0.191 0.190 0.189 0.206 0.203 0.214 0.50 
0.195 0.191 0.199 0.204 0.202 0.123 0.75 
0.195 0.198 0.196 0.197 0.194 0.207 1.00 
0.192 0.191 0.194 0.195 0.201 0.201 2.00 

 رامض السلفاميك  نالرظ من  الل ال دول الم كور لنفًا أ  الكميات القليلة من        
ال ُت يل تمامًا النتريت المتءقي مما يتي  لأل ير التفا ل م  الكاشا وأ طاء لو  اامق وه ا 

 يؤ ي إل  امتصاص نالب لميلول النمو ج.
% رامض السلفاميك وب من 3مل من ميلول  0.75ومن ال دول نالرظ أ  ر م 

  ليى تم ا تما ها في الت ارب الالرقة. تفا ل ثالث  قا ق كافية لتيطيم ال يا ة من النتريت.
 تأثير كمية الفلوروكلوسينول 

 تم ا تما  كاشا الفلوروكلونينول كعامل اقترا  في الدرانة اليالية و لك لكونى:

 نهل ال وبا  في الماء ويمكن اليصول  ل  تراكي   الية ممياليل منى. .1

 تكو  مياليلى الما ية مستقرة لفترة طويلة نسبيًا. .2

 ة توفر  وُوهد ثمنى نسبيًا.نهول  .3

 تكو  أصءاغ اآلوو النات ة  نى  ات لو  اامق مما رسهل انتخدامى للتراكي  الواطئة. .4

 

  CAPذالكاشا  ل  شدة الصءغة النات ة من تراكي  مختلفة من ال  كمية تمت  رانة تأثير
 .(4)كما موض  في جدول و 
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 صبغة اآلزو المتكونة: تأثير كمية الفلوروكلوسينول على امتصاص (4) جدول

Ml of 

0.5% 

phlorogluincol 

Absorbance / µg CAP present 
 

r 

 10 30 50 100 200 300 500 
0.5 0.034 0.069 0.112 0.203 0.403 0.594 turbid 0.99993 

1.0 0.033 0.070 0.111 0.203 0.400 0.596 turbid 0.99996 

2.0 0.027 0.056 0.089 0.179 0.359 0.534 turbid 0.99989 

3.0 0.038 0.066 0.100 0.186 0.349 0.556 turbid 0.99868 

5.0 0.037 0.075 0.094 0.184 0.348 0.556 turbid 0.99823 
مل مذذن الفلوروكلونذذينول ألنذذى أ طذذ  أ لذذ   1نى رفضل انتخدام أ يتبين (4) ومن ال دول 

 .  ضاً فضاًل  ن أ  شدة اللو  كانت منانءة أر ،r ذايمة  ل 
 تأثير القاعدة  

 وبكميات مختلفة ) القوية والضعيفة(تمت  رانة تأثير أنواع مختلفة من القوا د        
كو  أ  الصءغة النات ة من اقترا  األمين االروماتي األولي م   ( ل  شدة لو  الصءغة النات ة 

 ل  تقليل شدة  إ  أ  القوا د الضعيفة تعمل (الفينول ال تتكو  إال في المييل القا دي
شدة االمتصاص أي أ  التفا ل ريتاج إل   ويا ة القوا د القوية فتعمل  ل  االمتصاص أما

مل كأنسب قا دة   5مي م ) عياري  1(مييل قا دي قوي. وتم ا تيار هيدروكسيد الصو يوم 
 . (5)رمكن انتخدامها في الت ارب الالرقة. والنتا ج مبينة في ال دول 

 كمية القوا د المختلفة  ل  امتصاص صءغة اآلوو المتكونةتأثير : (5)جدول
Absorbance / ml of base used 

Base used (1N) 
10 7 5 3 1 

0.108 0.121 0.081 0.032 0.022 COONa3CH 

4.65 4.27 3.61 1.31 0.99 Final pH 
0.160 0.160 0.143 0.042 0.026 3NaHCO 

7.12 6.97 6.72 2.78 2.27 Hp Final 

Turbid 0.149 0.128 0.069 0.035 CO32Na 

---- 7.23 6.38 1.76 1.43 Final pH 

0.154 0.164 0.156 0.088 0.037 OH4NH 

9.69 9.47 9.14 2.13 1.62 Final pH 

0.170 0.177 0.181 0.088 0.042 NaOH 

11.77 11.63 11.37 2.80 2.33 Final pH 

0.187 0.175 0.194 0.089 0.042 KOH 

12.71 12.42 12.07 1.78 1.32 Final pH 

 

 تأثير المواد الفعالة سطحيًا  
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 أرداهما قطبي  ،العوامل الفعالة نطييًا عءارة  ن ج يئات كبيرة تتكو  من قسمين      
. وتستخدم ه   الموا  في الكيمياء التيليلية (رألا العضويات)واأل ر اير قطبي  (رألا الماء)

نية التفا الت اللونية واألن يمية وويا ة رسا( 26)ل يا ة  وبانية الموا  ) وناطة ال  ء القطبي(
(27) . 

و ليى تم  رانة تأثير أنواع مختلفة من الموا  الفعالة نطييًا الموجءة و السالءة والمتعا لة 
 مل لكل منها( فقد تم انتخدام: 2 تراكي  مختلفة )وبي م 

1. Cetyltrimethylammonium bromide ( CTAB). 

2. Sodiumdodecyl sulphate (SDS). 

3. Iso-octylphenoxypolyethoxyethanol, containing approximately 10 

mole of ethylene oxide (Triton X-100).  

 

رشير إل   دم كفاءة الموا  الفعالة نطيياً وكونها اير طمورة في تيسين  (6)وال دول  
 و ليى لم تستخدم في الت ارب الالرقة.  ،رسانية الطريقة
 المواد الفعالة سطحيًا على امتصاص صبغة اآلزو المتكونة تأثير :(6)جدول 

Without 

Surfactant 

Absorbance 
Surfactant solution 

II I 

0
.1
6
3

 

0.163 0.188 M3 -SDS , 1 × 10 

0.178 0.177 M 3-CTAB , 1 × 10 

0.165 0.166 Triton X – 100 , 1% 

     I =  CAP + HCl (H) + NaNO2 (N) + sulphamic acid (F) + phloroglucinol (R) + NaOH (B) +  surfactant (S). 

     II = CAP + H + N + F + R + S + B                                                                                                     
 استقرارية الصبغة 

شذذذدة امتصذذذاص صذذذءغة اآلوو المتكونذذذة  نذذذد فتذذذرات ومنيذذذة  تمذذذت  رانذذذة تذذذأثير الذذذ من  لذذذ         
 مختلفذذذذذة لمعرفذذذذذة تكذذذذذوين أ لذذذذذ  امتصذذذذذاص ممكذذذذذن للصذذذذذءغة وفتذذذذذرة انذذذذذتقراريتها ولذذذذذثالث كميذذذذذات 

 مذذذذذذذاركروارام. وأنهذذذذذذذرت النتذذذذذذذا ج  ذذذذذذذدم انذذذذذذذتقرارية المعقذذذذذذذذد. 500و CAP :50، 100 ذمذذذذذذذن الذذذذذذذ 
 sodiumلصذذذو يوم وليذذذل المشذذذكلة فقذذذد تمذذذت إضذذذافة كميذذذات مختلفذذذة مذذذن ميلذذذول كبريتيذذذت ا 

sulphite  نذذى  نذذد انذذتخدام  أ ولكذذن تبذذين  ،ولكذذن النتذذا ج كانذذت ايذذر مشذذ عة مذذن الناريذذة التيليليذذة
م اليصذذول  لذذ  انذذتقرارية تذذ  ،)عيذذاري  1(مذذل مذذن ميلذذول هيدروكسذذيد الصذذو يوم  5مل  داًل من 7

يتضذذ  أ  ريذذث  .(7)والنتذذا ج مبينذذة فذذي جذذدول  ،CAP ذغة ولكميذذات المختلفذذة مذذن الذذ ءجيذذدة للصذذ 
الصءغة تتكو   مأ ل  كميذذة ممكنذذة  نذذد الدايقذذة الخامسذذة  شذذر مذذن التخفيذذف إلذذ  العالمذذة مالمذذاء 

و ليذذى تذذم   ايقة أ رى ولمدى كبير من التراكي . 45رقل  ن المقطر وتءق  مستقرة  ك لك ل من ال
 .للت ارب الالرقة (formation period) ايقة  كفترة تكوين  15ا تما  فترة 
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 عياري هيدروكسيد الصوديوم 1مل من محلول  7: تأثير الزمن على امتصاص صبغة اآلزو باستخدام (7)جدول 

 

 طيف االمتصاص النهائي 
المذذؤووت ومذذن  CAP ذ ند إضافة كاشا الفلوروكلونينول إلذذ  الميلذذول اليذذاوي  لذذ  الذذ         

ووتيذذذة لو  صذذءغة تيذذت الظذذروق المثلذذ  ت ريءذذًا تتكذذ NaOH (1N)   ثذذم إضذذافة ميلذذول قا ذذدة 
يلول نذذانوميتر مقارنذذة مذذالم 419الطذذول المذذوجي  نفذذس  صذذفراء اللذذو  وتعطذذي أ لذذ  امتصذذاص  نذذد

يبذذذين طيذذذف  (2)ول المذذذوجي المذذذ كور لنفذذذًا. والشذذذكلًا  نذذذد الطذذذ فذذذ يف الصذذوري الذذذ ي لذذذى امتصاصذذذًا ط
االمتصذذذاص  للصذذذءغة النات ذذذة مقا ذذذل الميلذذذول الصذذذوري وطيذذذف االمتصذذذاص للميلذذذول الصذذذوري 

  ل الماء المقطر. مقا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طيف االمتصاص النهائي (2): الشكل 

A 

C 

B 
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مقاس مقابل  )معامل وفق الطريقة المعتمدة( CAP ـمن ال )مل 25مايكروغرام/ 300(ـ طيف االمتصاص ل
  (C)المقطر  ، والمحلول الصوري مقابل الماء(B)ومقابل الماء المقطر  (A)المحلول الصوري 

 اسيمواصفات المنحني القي
رمثذذل المنينذذ  القيانذذي المسذذتقيم الذذ ي ركذذو  موافقذذًا لقذذانو   يذذر فذذي مذذدى (3) الشذذكل  
وقذذذد لذذذورظ أ  كميذذذة  مذذذاركروارام/مللتر 40 – 0.4مذذذل أي  25/ مذذذاركروارام 1000-10التركيذذذ  
ووجذذد أ  ميذذل  تعطذذي امتصاصذذية  ذذارج مذذدى ال هذذاو.CAP ذمذذاركروارام أو أكثذذر مذذن الذذ  1100

 0.021و اللذذة نذذاندل  1-.نذذم1-لتر.مذذول 410×1.5437صءغة النات ة رسذذاوي المنين  القياني لل 
 ممذذا يذذدل  لذذ  أ  الطريقذذة  ات رسانذذذية  اليذذة.  لغذذت ايمذذة معامذذل االرتءذذذا  ، 2ماركروارام/نذذم

(correlation coefficient)  ممذذذا يذذذدل  لذذذ  أ    0.9993لهذذذ ا المنينذذذ  القيانذذذي اكبذذذر مذذذن
 طية ممتاوة. المنين  القياني رمتلك مواصفات  

A = 0.0463 C + 0.0222

r = 0.9993

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0 10 20 30 40 50

ppm of chloramphenicol
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 باستخدام كاشف الفلوروكلوسينول  CAPلـ: المنحنى القياسي لتقدير ا(3)الشكل 

 دقة و توافق الطريقة 
 (RSD)واالنيذذراق القيانذذي النسذذبي  الخطذذأ النسذذبيلفيص  قة الطريقة وتوافقها تذذم رسذذاب       

النتذذا ج التذذي تذذم اليصذذول  ليهذذا والتذذي  (8)م ال ذذدول رضذذ CAP.  ذمانذذتخدام تراكيذذ  مختلفذذة مذذن الذذ 
 تشير إل  أ  الطريقة  ات  قة جيدة و توافق جيد.  

 : الدقة و التوافقية للطريقة (8)جدول
Relative standard 

*deviation, %  
*Relative error, %  Amount of CAP 

taken, µg 

±4.00 -1.80 10 
±3.50 -1.72 25 
±0.23 -2.42 50 
±0.18 -0.34 100 
±0.69 -0.52 200 
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 * من  مس قراءات     
 طبيعة الصبغة المتكونة  

إلر ذذذذا  نسذذذذءة االقتذذذذرا   ذذذذين كاشذذذذا  mole ratio  (28)تذذذذم ا تمذذذذا  النسذذذذءة الموليذذذذة      
المختذذ ل   CAP ذريذذث ثبتذذت كميذذة  الذذ  ،المختذذ ل والمعذذا ل المذذؤووتCAP  ذالفلوروكلونينول و الذذ 

مذذذذذوالري  وأضذذذذذيفت كميذذذذذات مت ايذذذذذدة مذذذذذن    10-3×0.31مذذذذذل مذذذذذن ميلذذذذذول  3والمعذذذذذا ل  نذذذذذد 
ثذذم أضذذيفت مقيذذة المذذوا   ،من نفس التركي  للكلورامفينكول المخت ل والمعا ل ( مل 5-0.5)الكاشا

وايسذذذذت اإلمتصاصذذذذات مقا ذذذذل المياليذذذذل الصذذذذورية  نذذذذد الطذذذذول  ،المسذذذذتخدمة فذذذذي طريقذذذذة العمذذذذل
 نم.  1ر ضو ي نتيكية  ات ممنانوميتر مانتخدام  الرا  ال 419الموجي

 
 
 
 
 
 
 

 
  (Ph)الفلوروكلوسينول  و المعادل مع كاشف  RCAP ـ: طريقة النسبة المولية لمحلول ال(4)الشكل 

. و ليذذذى  1: 1هذذي  RCAP( يتبذذذين أ  نسذذءة االرتءذذا   ذذذين الكاشذذا وال 4ومذذن الشذذكل )
 رمكن كتامة الصيغة المقتررة للصءغة المتكونة كما يلي: 

 
 

 
 

 ثابت استقرار الصبغة 
لنفذذذة الذذذ كر و لذذذك  تيضذذذير مياليذذذل  (1:1)تذذذم رسذذذاب ثا ذذذت انذذذتقرار الصذذذءغة المتكونذذذة        

والمعذذذا ل وكاشذذذا الفلوروكلونذذذينول  واذذذيس   RCAP ذمذذذن الذذذ  (1:1)تيتذذذوي  لذذذ  نسذذذب موليذذذة 
 RCAPذثذذذم اذذذيس امتصذذذاص مياليذذذل تيتذذذوي  لذذذ  نفذذذس الكميذذذة مذذذن الذذذ  S(A(امتصذذذاص النذذذاتج 
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. كمذذا موضذذ  فذذي m(A(ل وويذذا ة مذذن كاشذذا الفلوروكلونذذينول والتذذي ُرعبذذر  نهذذا مالقيمذذة والمعذذا 
 المعا لة:

M     +     L              ML 
  αC          αC            C - αC 

 
                      (: 29) رمكن كتامة معا لة ثا ت االنتقرار كما رأتي

]][[

][

LM

ML
K = 

  رجة التفكك  =  α:  ريث أ          
           C  مول/لتر(= تركي  الصءغة النات ة(  

 تصء  المعا لة:  ،و  ند التعويض
                                                                 

C2

1



−
=

−
=

22

)1(

C

C
K



 
                                                                                               

                                                                          
m

Sm

A

AA −
=  

   .= امتصاص الميلول الياوي  ل  ويا ة من الكاشا mAريث أ  : 
           SA ذمن الكاشا و ال  (1:1)مولية  = امتصاص الميلول الياوي نسءة CAP.  

 .(9)و النتا ج موضية في ال دول 
 : قيم ثابت استقرار الصبغة المتكونة (9)جدول 

1- K, Molar Α Absorbance 3-Ml of 0.31×10 

M CAP/25 ml SA mA 

70.52 × 10 0.0689 0.419 0.450 3.0 
70.32 × 10 0.0683 0.736 0.790 5.0 

 .1-لتر.مول 710×0.42 ال  ركو  معدل ايمة ثا ت انتقرار الصءغة هو ومن ال دول أ 
  CAPـعلى تقدير ال )اغالسوّ (عض المضافات الدوائية بتأثير   

مالطريقذذذذة  CAP ذ لذذذذ  تقذذذذدير الذذذذ  )اغالسذذذذو  (تمذذذذت  رانذذذذة تذذذذأثير معذذذذض المضذذذذافات الدوا يذذذذة       
 .(10)والنتا ج مبينة في جدول  ،اليالية
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 CAP ـعلى تقدير ال )اغ السوّ (بعض المضافات الدوائية  : تأثير(10)جدول 

Excipient 

Recovery % , of 25 µg of CAP per µg of excipient 

Added 
100 µg 300 µg 500 µg 1000 µg 

Vanillin 101.5 99.6 102.8 107.3 

Glucose 98.5 98.0 98.0 96.1 

Dextrose 100.9 99.6 99.6 99.6 

Gum acacia 102.5 101.4 99.2 99.5 

Starch 97.6 99.7 99.5 99.8 

Lactose 96.9 96.2 99.5 100.7 

CTAB 98.3 99.6 99.6 99.4 

Sucrose 102.7 102.9 104.7 104.2 

Tween – 80 97.4 101.5 102.5 100.3 
Glycerol 100.2 102.0 100.0 101.3 

 ضافات ال يؤثر  ل  تقدير الذذدواء المعنذذييتبين أ  وجو  الم ،من نتا ج ال دول في أ ال         
 مالطريقة اليالية.

 

 
   تطبيقات الطريقة  

ر ذذب أ  ال رعطذذ  للمرضذذ  الذذ ين  ذذانوا مذذن أ ذذراض  CAP ذأ  الذذ  من الضروري أ  نذذ كر      
. ولغذذذرض معرفذذذة  إمكانيذذذة (30)أل  معذذذض األ ذذذراض المميتذذذة رمكذذذن أ  تيذذذدث ،مذذذن قبذذذل نذذذمية
طءقت الطريقة  لذذ  قطذذرة العذذين  )نذذامافينكول  ،نية مالطريقة المطورةالصيدال المستيضرات تقدير
العذذراق(. كمذذا -نذذامراء ،(SDI)( مذذن إنتذذاج )الشذذركة العامذذة لأل ويذذة والمسذذتل مات الطبيذذة % 0.5

المذذذ كورة  N-NED( N-(1-naphthyl)ethylenediamine)تمذذذت مقارنذذذة الطريقذذذة مذذذ  طريقذذذة
-N% للطريقذذذذة الياليذذذذة  ينمذذذذا كانذذذذت لطريقذذذذة  100ا ة فكانذذذذت نسذذذذءة االنذذذذتع (.31)فذذذذي األ  يذذذذات

NED) )98.4%،  ذمما يؤكد ن ال الطريقة اليالية في تقدير ال CAP  .في قطرة العين 
 مقارنة الطريقة

( 11وال ذذدول ) تمذذت مقارنذذة المتغيذذرات التيليليذذة للطريقذذة الياليذذة مذذ  طرا ذذق طيفيذذة أ ذذرى.      
 يبين نتا ج تلك المقارنة.
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 (: مقارنة الطريقة الحالية مع طرائق أخرى 11جدول )

Present 

Method 
 

(31)NED -N 

 
Micellar 

( 32 )NED method -N 

 
Analytical 

parameters 
Alkaline 

Medium 

Acid 

Medium 

SDS 
micellar medium 

pH 

419 550 561 , (nm)max λ  

At room temperature At room temperature At room temperature Temperature (C) 

15 10 20 
Development time 

(min.) 
45 min. at least 8 24 

Stability period 

(hour) 

15437 ---- 46000 1-. cm 1-ε , l . mol 

0.4 – 40 0.8 – 8 M5  -7 × 10 – 6-2 × 10 
Beer 's law 

range(ppm) 

98.54 99.6 99.4 Average recovery 

(%) 

± 0.69  to  ± 4.0 ± 1.0 ± 0.5 RSD (%) 

70.42 × 10 ---- ----- Stability constant 

(K) 

0.9993 ---- > 0.999 
Correlation 

coefficient 

b Irritant Irritant & 
ahydroscopic  

Irritant &    
a  hydroscopic 

Toxicity of reagent 
* 

Pharmaceutical  

Preparation 
Pharmaceutical  

Preparations 
Pharmaceutical 

preparations 
Analytical 

application 

* Aldrich , "Catalog Handbook of Fine Chemicals," Aldrich Chemical Company, Inc., Wisconsin, (1990 – 1991),  

pp.(a) : 941 , (b) : 1054 .              

ليذذذة رمكذذذن وضذذذعها فذذذي مصذذذاق الطذذذرق يتضذذذ  أ  الطريقذذذة اليا ،(11مذذذن المقارنذذذة فذذذي ال ذذذدول )
كمذذذا أنهذذذا  ،متذذذوفرةو  ،مذذذوا  وهيذذذدة الذذذثمنريذذذث تمتذذذاو ميسانذذذيتها العاليذذذة و انذذذتخدامها ل  المنشذذورة 

 تمتاو مالءساطة.  
 االستنتاجات 

و لذذك  ذذن طريذذق ا تذذ ال م مو ذذة   CAPذتذذم تطذذوير طريقذذة طيفيذذة ايذذر مءاشذذرة لتقذذدير الذذ        
سذذيوق الخارصذذين ورذذامض الهيذذدروكلوريك المركذذ  وتيويلهذذا إلذذ  النايترو فذذي المركذذب مانذذتخدام م

م مو ة االمينو التي تعطي صءغة صفراء اللو   ا ءة في المذذاء معذذد  مليذذة األووتذذة واالقتذذرا  مذذ  
 419لتعطذذي أ لذذ  امتصذذاص  نذذد الطذذول المذذوجي  كاشذذا الفلوروكلونذذينول فذذي ميذذيل قا ذذدي،
ويبذذذين المنينذذذي . معذذذد التخفيذذذف إلذذ  الي ذذذم النهذذذا ينذذانوميتر وتذذذم اليصذذذول  لذذذ  انذذتقرارية جيذذذدة 

 القيانذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي المسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتقيم النذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاتج إتءذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاع  قذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانو   يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر ليذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدو  التركيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  
 إلذذ  1.8-مللتذذر. وكانذذت الطريقذذة  ات  قذذة ) 25في ر م نها ي  ماركروارام/مللتر( 10-1000)
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معامذذذذذذل االمتصذذذذذذاص المذذذذذذذوالري  ايمذذذذذذةومذذذذذذن  جيذذذذذذدتين (0.69إلذذذذذذ    4.0( وتوافقيذذذذذذة ) 0.52-
تبذذين أ  الطريقذذة  ات  2ماركروارام/نذذم  0.021و اللذذة نذذاندل   1-.نذذم1-لتر.مذذول 10 4×1.5437
 رجذذات اليذذرارة كما أنها مسيطة ونذذريعة وايذذر مكلفذذة وال تيتذذاج إلذذ  السذذيطرة  لذذ   الية رسانية 

ذذذ  أو انذذذتخدام مذذذ يءات  ضذذذوية أو إلذذذ  االنذذذتخالص مالمذذذ يب، وتذذذم تطبيذذذق الطريقذذذة فذذذي تقذذذدير الذ
CAP قطرة العين في. 

 المصادر
1) Yasin M. N., Hussain S., Malik F.  , Hameed A., Sultan T., Qureshi 

F., Riaz1 H., Perveen G.  and Wajid A., Pak. J. Pharm. Sci., 25: 117-

121, (2012). 

2) van Boxtel C. J., Santoso B. and Edwards I. R., "Drug Benefits and 

Ricks International Textbook of Clinical Pharmacology" , John 

Wiley & Sons, Ltd., Chichester, (2001). 

3) Turton J. A., Yallop D., Andrews C. M., Fagg R., York M. and 

Williams  T.C., Human & Experimental Toxicology, 18:566-576 

(1999).    

4) Mahmoud K.M., NJC, 28:634-641,(2007). 

5) Ebok C. J., Smart J. and Adelusi S. A., Trop. J. Pharm. Res., 2: 215-    

221,(2003).  

6) 6)  Naik S. D.,  Nagaraja P.,  Yathirajan H. S.,  Hemanthakumar M. 

S. and  Mohan B. M., Pharm. Chem. J., 40 : 576-581,(2006). 

7) Al-Sabha Th. N. and Rasheed B. A., JJC, 5: 201-210, (2010).  

8) Al-Hameada M. Y. T. A.,  M.  Sc. Thesis, College of Education, 

University  of  Mosul, (2000).  

9) Jarallah S. M.,  Ph. D. Thesis, College of Education , University  of 

Mosul, (2004). 

10) Lindino C. A. , Bulhões L. O. S., J. Braz. Chem. Soc., 15 : 

ISSN 0103-5053, (2004). 

11) Pan C., Zhang H., Chen S., Xu Y. and Jiang S., ACTA Chroma, 

17(2006). 

12) Penney  L. , Smith A. , Coates  B. and Wijewickreme  A., J AOAC 

Int., 88(22):645-653 (2005). 

13) Wang L., Zhang Y., Gao X., Duan Z.  and Wang Sh., J. Agric. Food 

Chem., 58 : 3265–3270 ,(2010). 

14) Bogusz M. J, Hassan H., Al-Enazi E., Ibrahim  Z.  and Al-Tufail M. 

, J Chrom. ,807: 343-356 (2004). 

15) Ding S., Shen J., Zhang S., Jiang H., Sun Z., J. AOAC Int., 88: 57-

60, (2005). 

http://www.springerlink.com/content/?Author=S.+D.+Naik
http://www.springerlink.com/content/?Author=P.+Nagaraja
http://www.springerlink.com/content/?Author=H.+S.+Yathirajan
http://www.springerlink.com/content/?Author=M.+S.+Hemanthakumar
http://www.springerlink.com/content/?Author=B.+M.+Mohan
http://www.springerlink.com/content/0091-150x/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Penney%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15859093
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Smith%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15859093
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Coates%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15859093
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wijewickreme%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15859093
file:///G:/مؤتمر%20التربية/chlo/ccc/15859093.htm
file:///G:/مؤتمر%20التربية/chlo/ccc/15859093.htm


   ا.د. وعد هللا عبد العزيز بشير & د. تماضر عباس حمودي

155 

16) Pfenning A. P., Roybal J. E., Rupp H. S., Turnipseed S. B., 

Gonazales S.A.  and Hurlbut J. A.,  J. AOAC. Int., 83: 26-30, 

(2000). 

17) Kristiningrum N., Rakhmawati  M.,Int. Curr. Pharm. J, 2(1): 7-10 

(2012). 

18) Wang L., Zhang Y., Gao X., Duan Z.  and Wang Sh., J. Agric. Food 

Chem., 58 : 3265–3270 ,(2010). 

19) Kucharska U. and Leszczynska J., Chem. Listy., 94: 190-194, 

(2000). 

20) Reybroeck W., Apiacta, 38: 23-30, (2003). 

21) Codognoto L.  , Winter E. , Doretto K. M. , Monteiro G. B.  and 

Rath S., Microchim. Acta , 169(3-4):345-351(2010). 

22) Mahmode Z. T. S., M. Sc. Thesis, College of Education , University  

of Mosul, (2001). 

23) Rafat M., J. Edu. Sci., 32:9-18(1998). 

24) Clayden J., Greeves N., Warren S. and Wothers P., "Organic 

Chemistry" ,Oxford University Press, (2001). 

25) Baum S. J. and Scaife C. W. J., "Chemistry A Live Science 

Approach" , 2nd Edn., Macmillam Publishing Co., Inc., New York, 

(1980). 

26) Loudon G. M.," Organic Chemistry" ,4th Edn., Oxford University 

Press, New York, (2002). 

27) Ascrig-Tena I., Rodriguez L. A., Esteve-Romero J. and Garcia-

Alvarez-Coque M. C., Talanta, 47:43-52(1998). 

 ال را ة والغامات،" تاليف:  . نبيل فاضل  ليل، "الكيمياء التيليلية لطلءة كلية  (28
 . (،1993 ار الكتب للطءا ة والنشر، الموصل، )

29) Al-Hemiry N. A. F., Ph. D. Thesis, College of Sciences, University 

of  Mosul, (2004).(reference therein). 

30) Aschenbrenner D. S., Cleveland L. W. and Venable S. J., "Drug 

Therapy in Nursing" ,Lippincott Willams and Wilkings, 

Philadelphia, (2002). 

31) Hassan S. S. M. and Eldesouki M. H., Talanta, 26:531–536(1979). 

32) Ascrig-Tena I., Rodriguez  L. A., Esteve-Romero J. and M. C., 

Garcia-Alvarez-Coque, Talanta, 47: 43-52(1998). 

 

http://www.springerlink.com/content/?Author=L%c3%bacia+Codognoto
http://www.springerlink.com/content/?Author=Eduardo+Winter
http://www.springerlink.com/content/?Author=Keity+Margareth+Doretto
http://www.springerlink.com/content/?Author=Gabriel+Bezzan+Monteiro
http://www.springerlink.com/content/?Author=Susanne+Rath
http://www.springerlink.com/content/0026-3672/

