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In a review the known techniques of spectrophotometric determination of sulfanilamides (SA) published in period
from 1937 to 2015 were considered. They are conditionally divided into two basic groups. The first group (less
numerous) includes techniques of determination of SА based on own absorption in the UV-region of the spectrum.
The second group (more numerous) combines the techniques based on spectrophotometry of colored products
of SA formed at the reactions of condensation, chelation, nucleophilic substitution with different organic reagents
and formed in azo coupling reactions of diazonium salts of SA with amino and/or hydroxyl-containing organic
compounds. It should to mention, in second group a special place is occupied techniques of kinetic and extractivespectrophotometric determination of SA.
The main advantages and disadvantages of spectrophotometric techniques of SA determination have been
characterized. The conclusions concerning the trends of analysis of methodological approaches SA, which can
be traced in scientific work in this direction was made.
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В огляді розглянуто, опубліковані у період з 1937 по 2015 рр., методики спектрофотометричного
визначення сульфаніламідів (СА) в ультрафіолетовій та видимій ділянках спектру, які умовно
поділені на дві основні групи. Перша група, менш чисельна, – методики визначення СА за власним
світлопоглинанням в УФ-ділянці спектру. Друга група, значно багаточисельніша, об’єднує методики,
що грунтуються на спектрофотометрії забарвлених продуктів СА, утворених у реакціях
конденсації, комплексоутворення, нуклеофільного заміщення з різними органічними реагентами
та у реакціях азосполучення діазосолей СА з органічними сполуками, що містять аміно- та/або
гідроксогрупи. У другій групі окреме місце посідають методики кінетичного та екстракційноспектрофотометричного визначення СА.
Охарактеризовано основні переваги та недоліки методик спектрофотометричного визначення СА.
Зроблено висновки стосовно тенденцій розвитку методичних підходів аналізу СА, які простежуються
у наукових роботах цього напрямку.
Ключові слова: спектрофотометрія, сульфаніламіди, реакції азосполучення,
комплексоутворення, нуклеофільного заміщення, лікарські препарати, біологічні рідини

Сульфаніламіди (СА) утворюють групу хімічних
речовин, похідних 4-амінобензолсульфонаміду
і належать до одного з найстаріших класів
синтетичних антибактеріальних засобів, що істотно
вплинули на можливість успішного вирішення
проблеми боротьби з багатьма інфекційними

конденсації,

захворюваннями. СА є структурними аналогами
(антиметаболітами) п-амінобензойної кислоти
– важливого метаболіту мікроорганізмів, що є
одним з попередників біосинтезу фолієвої кислоти,
коферментна форма якої – тетрагідрофолієва
кислота, у складі відповідних ферментів, бере
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