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Öıiet: Bu araştırmada, etanol su (15: 85) çözücü kullanılarak ha

zırlanan elektrolit çözeltisi içerisinde, platin tel elektrotlarla 150 mv / 

dak. potansiyel taraına hızında menadionun elektroanalitik kara!">:t.e

ristikleri incelenmiştir. Bu koşullarda, elde edilen menadionla ilgili 

polarizasyon eğrileri kalitatif ve kantitatif açıdan değerlendirilıniş 1.rc 

indirgenme mekanizması açıklanmaya çalışılmıştır. Kantitatif tayin

lerin pH 6-8arasında10-6M-ıo--3M aralığında% 95 güvenilirlikle yapı

labileceği sonucuna varılmıştır. Polarizasyon eğrileri incelendiğinde, 

bazı eğrilerde iki basamak görülmüş, bundan literatürdeki diğer kino

nik bileşil~lerde olduğu gibi m·enadionun da birer elektronlu iki bas:l

makta indirgendiği sonucu çıkarılmıştır. 

INVESTIGATION OF MENADIONE EY VOLTAMMETRİC METHO!.l 

Summary : In this study, electroanalytical characteristics of me

nadione at 150 mV/min potential sweeping rate with platinum \\ıire 

electrodes have been investigated in electrolyte solution which w:ıs 

prep.ared by using ethanol: water {15 : 85) as the solvent. Polarization 

curves obtained in these conditions related to menadione has been 

(*) Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabi

lim Dalı, Tandoğan-Ankara 
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evaluated qualitatively and quantitatively and reduction mechanis;n 
has been clarified. It has been concluded that quantitative determina
tions could be performed between pH 6-8 and the range of ıo-sM
I0-3M with 9S % confidence limit. In the examination of the polari
zation curves, two steps have been seen on some polarization curves and 
it was found out that m·enadion is reduced by transfering two electrons 
in two steps similar to some other quinonic structures appeared in re
ferences. 

Key Words : Voıtamm·etry, Sta tionary Platinum Electrodes Mena
dione Determination 

GİRİŞ 

K grubu vitaminleri önemli fiz
yolojik ve biyolojik etkilere sahip
tir. Bilinen en önemli etkileri kanın 
pıhtılaşma mekanizması üzerine
dir. Bu nedenle farmasötik açıdan 
önemli bir ilaç grubunu oluşturur
lar(!). Kanın pıhtılaşma mekaniz
ması üzerine etkilerine ek olarak 
bitkilerde fotosentez, hayvansal or
ganizmalarda oksidatif fosforilas
yonda önemli rol oynadıkları ileri 
sürülmektedir(2). 

K grubu vitaminleri 2-metil-1,4-
naftokinon'dan (Vitamin K:1, mena
dion, menafton) türerler. Menadion 
diğer K grubu vitaminlerine (K1 ve 
K 2 vitamini) çekirdek oluşturur. Bu 

nedenle araştı,rmaların çoğu bu 
madde üzerinde yapılmakta, elde 
edilen bilgiler diğer üyelere uygu
lanmaktadır (3). 

Menadion üzerindeki elektroana
litik çalışmalar damlayan civa 
elektrot kullanılarak ve susuz or
tamlarda yapılmıştır (4-6). Ayrıca 
kulometrik ve puls polarografik 
yöntemler kullanılarak rnenadionun 
elektroanalitik bazı karakteristik
leri de araştırılmıştır ( 4-7). 

Bu çalışmada, platin tel elek-
trotlar kullanılarak voltametrik 
yöntemle menadionun Şema I'de 
görüldüğü şekilde hidrokinonik ya
pıya indirgenme.Sine bağlı olarak 
elektroanalitik davranışlarının araş
tırılması amaçlanmıştır. 

Şemal 
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Biyolojik ortamlardaki reaksi

yonların incelenmesine basaınuk 

oluşturması amacı ile çözücü ola

rak alkol: su (15: 85) ve üç ayrı PH 

bölgesini kapsayan elektrolit çözel

tileri kullanılmıştır. 

MATERYEL VE YÖNTEM 

Bu araştırmada, Tacussel Fir

ması'nın PRG-3 üç elektrotlu po\a-

~--
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~ 
~ 

~ ~ 
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rografik sistemi kullanılmıştır. 3u 

sistem; PRT 30-01 potansiyostau, 

UAP-3 kontrol birimi ve EPL-2 po

tansiyometrik ·kaydedici birimlerin

den oluşmaktadır. 

Elektrot ön işlemlerinde ve çö_ 

zeltilerin gerilim-akım. şiddeti ı,ğ

rilerinin elde edilmelerinde, 30-35 

mı çözelti alan üç kollu pyrex ca· .. n_ 

dan yapılmış Şekil !'deki elektroliz 

hücreleri kullanılmıştır. 

Şekil 1. Bir vo!tametrik hücre 
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Çalışma ve karşı elektrotların 
yapımında Johnson Mathey and Co. 
Ltd. Firması'nın 0.5 mm çapında 
yüksek saflıktaki platin teli kulla. 
nılmıştır. Bu elektrotlar; platin teM 
lin gümüş kaynağı ile önce b~u,r 
tele tutturulması, sonra oksijen ale
vinde ısıtılarak diğer ucu rodajlı 
bir cam boruya kaynatılması ile 
hazırlanmıştır. Referans elektrot 
olarak Tacusseı Firınası'nın C-10 ti
pi doymuş kalomel elektrodu (DKE) 
kullanılmıştır. 

Bütün çözeltiler iletkenli.k "iU_ 

yu ile hazırlanmış ve kullanılan 
kimyasal maddelerin analitik ölçü
lerde saf olmalarına özen gösteril
miştir. 

D,eneylerde üç ayrı, pH tampo
nu kullanılmıştır. Bunlar; pH 4~6 

için CH3COOH/CH3C00Na, pH 6.0 
için NaH2P04/Na2HP04 ve pH 7.9 
için KH2P04/NaOH tamponlarıdır. 
Elektrolit çözeltiler 150 mı etanol, 
74.55 g (1 M destek eleldroli
ti), 40 mı tampon çözeltisinin 1000 
mı ye tamamlanması ile hazırlan
mıştır. (Alkol ile suyun karışm3.sı 

sırasındaki hacım daralması gözö
nüne alınmamıştır.) 

Deneyse! Uygulanış 

Deney süresinde, ,elektrot yüze
yinde toplanan katı maddeler ~.ie 
oksitler deney sonucunu büyük dl
çüde etkilediğinden ve damlayan 
civa elektrodunda olduğu gibi her
bir damlada elektrot yüzeyinin ye
nilenmesi söz konusu olmadığından, 
katı elektrotların bir işlemle yüzey
lerinin temizlenmesi gerekmektedir. 

Deneylerdeki tekrar edilebilirliğin 
sağlanabilmesi bu işleme bağlı ol· 
maktadır. Araştırmalarda çeşitli 0n 
işlem yolları önerilmektedir ( 8-12) . 
Bu araştırmada elektrolitik yolla 
yapılan ön işlem yeğ tutulmuştur. 

Ön İşlemin Yapılışı 

İçerisinde 30-35 mı ı M H2S04 
çözeltisi bulunan elektroliz hücresi
nin birinci bölmesine yardımcı elek.. 
trot olarak platin tel, orta bölmesi
ne platin çalışma elektrodu, üçün
cü bölmesine doymuş kalomel elelc
trodu oturtulduktan sonra m.usluk
lar kapatılmakta ve elektrik baii
lantıları yapılmaktadır. Bölmeleri 
birbirine bağlayan kollar arasında 
hava kabarcıkları kalmamasına ö
zen gösterilmektedir. Daha sonra 
elektrotlar arasına gerilim uygulaya -
rak elektrot yüzeylerinin doymuş 
kalomel elektroda göl'e, - 3000 mV 
da yükseltgenmesi ve - 150 m V da 
indirgenmesi yapılmaktadır. İndir
geme işlemi çözeltiden sürekli azot 
gazı geçirilirken, devreden geçen 
akım sıfır olana kadar sürdürül
mektedir. 

Voltamogramların Kaydedilişi 

Voltamogramı kaydedilecek çö
zelti elektroliz hücresine konulmak
ta, kollar arasında hava kabarcığı 
kalmaması sağlanmakta ve musluk
lar kapatılmaktadır. Elektrotlar ön 
işlenıdıe anlatıldığı gibi yerlerine 
oturtulduktan sonra orta bölmeden 
sürekli azot gazı geçirilerek çöz.31-
tideki çözünmüş oksijen gazı uzak
laştırılmaktadır. Çözelti sürekli ka
rıştırılırken, elektrotlar arasına de. 
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ğişen potansiyel uygulanarak ka

yıt yapılmaktadır. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Menadionun sudaki çözünürl.ii

ğü düşük olduğu için, bu madde 

üzerindeki araştırmalar susuz or

tamda yapılmıştır(4-6). Bu araştır

mada çözücü olarak etanol: su (15 : 

85) karışımı kullanılmış, çözünür

lük deneyleri ile menadionun bu 

çözücü sisteminde bütünüyle çö

zündüğü saptanmıştır. 

Elektrot ön işleminde, elektro

litik yolla yapılan ön işlem yeğ 

tutulmuş, en iyi tekraredilebilir!i

ğin doymuş kalomel elektroda g 5-

re - 3000 _mV da yükseltgeme 'le 

- 150 mV da indirgeme ile ön iş

lemden geçirilmiş elektrotlarla elde 

edildiği bulunmuştur. Voltarnog

ramların kaydedilişlerinde 150 mV / 

dak potansiyel tarama hızı kullanıl

mıştır. Bu koşullarda, menadionnn 

doymuş kalomel elektroda göre elr 

de edilmiş bir polarizasyon eğrisi 

Şekil 2'de verilmektedir. 

Potansiyel E(mV) 
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Şekil 2. Menadionun platin elektrotlarla 150 mv /dak potansiyel tarama 

hızında kaydedilen bir polarizasyon eğrisi. 



Üç ayrı pH da yapılan volta_ 
metrik çalışmalarda elde edilen 
eğrilerin kalitatif ve kantitatif vo
rumlarından aşağıdaki sonuçlar çık
maktadır. 

pH 4.6 elektroliti içerisinde el
de edilen polarizasyon eğrileri Şe

kil 3'de görülmektedir. Bu eğriler

de, ınenadionun indirgenmesine kar-

0000 O.ton 

-600 

şı gelen akım artışlarının -751 -135 
mV dolaylarından başladığı ve -200, 
-300 mV dolaylarına kadar uzandı
ğı görülmektedir. İndirgenmeyi gös
teren akım artışlarının derişim art
tıkça daha pozitif değerlere kaydı

ğı ortaya çıkmaktadır. - 475, - 500 
mV dolaylarındaki artışlar ise hid
rojen çıkışı olayını göstermektedir 

J lmAI 
aıoo OJOO 

• ı do·t~FI et ~I r·tıtı 1 
:,. ıo J M 

oH ı. 5 ~x1D.ı, M 

10-ı. M 
ı:;:ı Sxıo--SM 
A 10 ~ M 

S <10.fıM 
ıd" 6 M 

Şekil 3. pH 4.6 elektroliti içerisin(le çeşitli menadion derişimlerinin 'll'O~ 
taınsiyelBakım şiddeti etıileri. 

pH 6.0 tamponu içerisinde kay
dedilen polarizasyon eğrileri Şekil 

4'de görülmektedir. Bu eğrilerde 

menadionun indirgenmesine karşı 

gelen akım artışları -200, -250 mV 
dolaylarından başlamakta ve deri
şim arttıkça indirgenme başlangıcı
nın biraz daha pozitif değerlere 

kaydığı görülmektedir. Sınır aknnı 

bölgesinin başlangıcı -300, -400 mV 
dolaylarında olup bu bölge -600, 
-650 mV dolaylarınadki hidrojen 
çıkışı bölgesine değin sürmektedir. 

pH 7.9 elektrolit çözeltisi içe:-i
sinde elde edilen eğrl!er Şekil 5'de 

görülmektedir. Bu eğrilerden çık"1n 

sonuçlara göre, meanadionun indir
genmesi -225, -300 mV dolayların

dan başlayı,p -400, -500 mV dolay
larında sınır akımına ulaşmaktadır. 

Bu sınır akımı bölgesi -600, -700 mV 
dolaylarına değin uzanmaktadır. 

Çeşitli pH !arda değişik konsan
trasyonlarda elde edilen polariz•ı.s

yon eğrilerinde sınır akımının rle
rişimle doğrusal olarak değiştiği ya
ni olayın bu koşullar altında difüz
yon kontrollu olduğu, dolayısıvle 

Fick'in I. yasasına (13) uyduğu sap
tanmıştır. 
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Şekil 4. pH 6.0 elektroliti içeırisinı-]e çeşitli menadion el.erişimlerinin 

potansiyel~akım şiddeti eğrileri. 
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Şekil 5. pH 7.9 elektroliti içerisinde çeşitli menadion 

potansiyel-akım şiddeti eğrileri. 

derişimlerinin 

Derişim-sınır akımı bağlılıkları 

elde edilirken kullanılan sınır akı. 

mı değerleri; aynı potansiyellerde

ki menadion içeren ve içerrney.::n 

elektrolit çözeltilerinden bulunan 

sınır akımları farklarıdır. Kanti

tatif ilişkiler için pH 4.6, 4.0, 7.9 

onla ilgili polarizasyon eğrilerinin 

pH 4.6 için -350 ınv, pH 6 için -475, 

-500 ınV, pH 7.9 için -525, -550 mV 

dolaylarındaki potansiyellerde sı

nır akımı değerleri okunmuş ve 

bu değerler Tablo l'de toplanmış-

elektrolitleri içerisindeki menadi- tır. 
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Tablo 1 Çeşitli pH !arda menad.ion derişimleri ve bu derişimlere karşı 

4.6 

pH 6.0 

7.9 

30 o 
< 
::ı 20 o 

10 o 

elde edilen sınır akımları 

C(mol/1) ıxıo-• 

I, (µA) 0.4 

0.2 

pH 1..6 

Clmol/I) 

sxıo-• 

1.1 

. ' 10 

ıxıo-s 5x10-' 

4.2 

3.5 

p H 6.0 

18.7 

15.0 

Clmoi/l) 

·3 
10 

lxl(}-4 

32.2 

40.7 

27.7 

., 
10 

5x10-4 

162.2 

199.2 

143.2 

p H 7.9 

lxl0--3 

279.2 

384.2 

267.2 

Clmol/l) 

·3 
10 

Şekil 6. Çeşitli pH lardaki derişim - akım şiddeti ilişkili eğriler. 

Tablo ı değerlerinden yararla.
nılarak Şekil 6'daki derişim-akım 
şidcMi ilişkili eğriler çizilmişt.ir. 

Akım şiddeti değerleri üç deneyin 
ortalaması olup çok sapan değer

ler !kullanılmamıştır. 

Neden_ sonuç ilişkilerine göre 
incelenen derişim-akım şiddeti bağ
lılıklarının pH 4.6 elektroliti içeri
sinde ı0-4M- I0-3M aralığında % 
90, pH 6.0 ve 7.9 elektrolitleri içeri
sinde I0-6M- I0-3M aralığında % 
95 güvenirlikle gerçekleştiği bulun
muştur. 

Görüldüğü gibi katı platin elek
trotlar kullanılarak bulunan deri
şim tayin aralığı damlayan civa 
elektrotlarla bulunan derişim ta
yin aralığından daha geniş olmakta. 

dır (14). Bu yöntemde büyük sınır 

akımları elde edildiğinden düşük 
derişimlere karşı gelen küçük sınır 

akımları daha duyarlı okunabilm-=k
tedir. Tayinlerin pH 6.0 ile 7 .9 ı:.:ı.ra
sında % 95 duyarlıkla bulunması. 

en lyi pH çalışma aralığının 6-8 
arasında olduğunu göstermektedir. 
Bu sonuç damlayan civa elektrot
larla yapılan çalışına ile paral "':lliilt. 
göstermektedir(6). Geliştirilen yön
tem menadion preperatlarına uy. 
gulanmamıştır. Menadion preperat
larında menadion tayininin bir 
ayırma işlemine gerek kalmad•u1 
bir çok farmasötik preperatta .ıl
duğu gibi çabukça yapılabileceği 

belirtilmektedir ( 4,15). 

Menadionla ilgili polarizas-
yon eğrileri mekanizma açısından 
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incelendiğinde; pH 4.6 elektrolit 

çözeltisi içerisinde doymuş kalomel 

elektroda göre -100 m V dolayın<la 

indirgenmeye başladığı ve derişim 

azaldıkça indirgenme basamağının 

-200 mV a kaydığı Şekil 3'deki •.eğ

rilerde gözlenmektedir. İndirgenme 

basamakları özellikle yüksek de_,:i

şimlerde iki basamaklı olmaktadır. 

İkinci basamak -300 mV ile -350 mV 

dolayından başlamakta ve iyi belir

memektedir. Buna göre m1enadion 

birer elektronlu iki basamakta indir

genmektedir. Şekil 4 ve 5 de 

menadionun indirgenmesi ile ilgi

li tek basamak görülmektedir. pH 

4.6 ıelektroliti içerisindeki menadi

onun kantitatif tayininde duya:::--

lığın düşük bulunması 

lirmemiş basamaklara 

lir. 

bu iyi be

bağlanabi-

Hale ve arkadaşı (16) benzoki

non, naftokinon ve antrakinonıarın 

polarografik indirgennıelerini ince

leyip, indirgenme mekanizmala.:-ı

nı açıklamaya çalışmışlardır. Bu 

araştırmacılara göre: Kinonik ya

pı önce bir proton alıp bir katyon 

meydana getirmekte, sonra iki ay

rı basamakta birer elektron alıp 

indirgenmekte, sonra yine bir prG

ton alarak hidrokinonik yapıyı olu~

turmaktadırlar. Çıkartılan sonııç

lara göre, beş halkalıya kadar olan 

kinonların indirgenme 

larının aynı olduğu 

mekanizma

polarografik 

eğrilerin benzerliğine dayanılarrık 

öne sürülmektedir. Bizim çalışma

mızda da iki indirgenme basam·:ığ:ı 

görülmesi bu bulguyu desteklemek

tedir. 
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pH 6.0 ve 7.9 elektrolitleri içe· 

risinde menadion eğrilerinde tek 

bir basamak iyi belirmiş olmasına 

karşın, ıenerji ilgileri dolayısı ile 

bir basamakta iki elektron atlama

sı olasılığının az olduğu (17), tek 

dalga belirme nedeninin iki indir_ 

genme basamağı potansiyelinin ya

kın olması ile tek bir basamakn11ş 

gibi görülmesiyle açıklanabilir. S1_1-

suz ortamlarda kinonların bir'2r 

elektronlu iki basamakta semikinon 

iyonu meydana getirerek indirgen

diği ESR ölçümlerine dayanılarak 

öne sürülmektedir (18, 19). 

(Geliş Taribi : 23.7.1984) 
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