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Antazolin Hidroklorür'ün 
Voltametrik Yöntemle incelenmesi 

İnci BİRYOL ("·') 

Zühre ŞENTÜRK (*) 

Özet : Bu araştırmada, antihistaminik ilaıçlardan olan antazolin 

lüdroklDrür'ün platin tel elektrot kullanıl.arak voltaınetrik yöntemle 

elektroanalitik davranışları incelenmiştir. 

0,2 lVI H2S.04 destek elektroliti içerisinde hazırlanan çeşitli deri

şimlerdeki antazolin hidroklorür'ün elektrolitik yolla ön işlen1i ya

pılmış, platin tel elektrotla polarizasyon eğrileri elde ediln1iştir. Bu 

eğriler değerlendirildiğinde antazolin hidroklorür'ün ıo-5 IVI - 10-4 11 

(3,02 - 30,2 .p;gml- 1) derisin1 aralığında duyarlıkla saptanabileceği bu

lunmuştur. 

Aynca geliştirilen miktar tayini yöntemi, Türkiye piyasasında 

bulunan ve bu maddeyi içeren müstahzarların tablet farn1asötik şek

line uygulanmış ve elde edilen ~onuçlar farn1akopelerde kayıtlı bu

lunan yöntemle karşılaştırılarak verilen sınırlar içinde olduğu sap

tanmıştır. 

INVESTIGATION OF ANTAZOUNE HYDROCHLORIDE BY 

VOLTı\.MMETRIC METHOD 

Summary : In this research, the electrohemical behaviours of 

antazoline hydrochlo~ide, oııe of the members of antihistaminics, 

\ver:e investigated by voltarnmetric method using platinum wire 

electrode. 

Examinations of the polarisation curves dbtained in 0,2 M H 2S04 

ı_ cont~ining_ various ~mounts of antazoline HCI using platinunı_ wire 

(*) A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Tandoğan/ 
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electrode pretreated electroliticallJ(, showed that the quantitative 

deitermination of antazoline HCl is possiıble by voltammetry in the 

concentration range ıo- 5 to 10-4 M whioh corresponds to 3,02 ~ 30,2 

µgmı-1. 

The ınethod that \Ve developed for the quantitative determination 

of this dnıg was applied to its tablet form in Turkey and v-then the 

results were coınpared with tlıose of va!"ious pharmacopeas, it was 

found that the amounts of this antihistaminic were between the 

given liınits. 

Key Words : Antazoline Hydrochloride, Voltammetry, Stationary 

Platinum Wire Electrodes, Determination. 

GİRİŞ 

Antazolin hidroklorür [2-N-

Benzilanilinometil)-2-imidazolin hid

roklorür], etilen diamin grubu bir 

antihistaminiktir. 

Antazolin hidroklorür'ün ana

lizinde titrimetrik (1-3), kromatog

rafik (4-7), spektrofotometrik (8-10), 
gcavimetrik (11) ve elektrokimyasal 
(12-15) olmak üzere değişik yön
temler kullanılmaktadır. Farmako

pe analizlerinde ise antazolin hld

roklorür için çoğunlukla susuz or

tam titrasyonu (16, 17) öneriln1ek

tedir. 

Bu madde üzerindeki elektro

kimyasal çalışmalar, damlayan cıva 

elektrot kullanılarak polarografik 

olarak yapılmış ve bu yöntemle an

tazolin hidrokloriir'ün çeşitli iyon-

1,arla oluşturduğu kompleksleri üze

rinden elektroanalitik bazı karak

teristikleri araştırılmıştır (13, 14). 
!Bu çalışmada, antazolin hid

roklorür'ün platin tel elektrot kul

lanılarak volta·metrik davranışları

nın incelenmesi ve bu ınaddeye uy-
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gulanabilecek miktar tayini yönte

minin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Daha sonra, geliştirilen yöntemin 

T·ürkiye'de bulunan müstahzarların 

taJblet farmasötik şekline uygulana

rak elde edilen sonuçların farma

kopelerde kayıtlı bulunan susuz or

tam titrasyonu yöntemiyle karşı

laştırılması tasarlanmıştır. 

GEREÇ ve YÖNTEM : 

Kimyasal Maddeler ; 

Standart madde olarak kuUa
mlan antazolin hidrok)ori.ir CIBA
GEIGY İlaç Sanayii A.Ş. İstanbul -
Türkiyc'den ve birim doz içer·ıgı 

100 mg antazolin hidroklorür olan 

iRi 
Antistin taıbletleri piyasa ecza ... 

nelerinden sağlanmıştır. 

Standart maddenin gerekli mik

tarları tartılıp, destek elektrolit 

olarak seçilen 0,2 M H2S04 (BDH 
analar) içerisinde deneylerden he· 

men önce 10-3 M stok çözeltisi ha· 

zırlanmıştır. Voltamogramları kay· 

declilecek çeşitli derişimlerdeki çö-



zeltiler bu stok çözelti yardımıyla 

yapılmıştır. 

Bütün çözeltilerin hazırlanma
sında ve cam araçların temizlen
mesinde iki kez distillenmiş su kul
lanılmıştır. 

Cihazlar 

Bu araştırmada sürekli değişen 
potansiyelde voltametri y:öntemi 
uygulanmıştır (18). 

Deneylerde Tacussel Firınası'

mn PRG-3, üç elektrotlu polarogra

fik sistemi kullanılmıştır. 

·Çalışma elektrodu ve yardımcı 
elektrot olarak kullanılan platin tel 
elektrot, Johnson Matthey Co. Ltd. 
firmasından sağlanan 0,5 mm ça
pında platin teile tarafımızdan ya
pılmıştır. Referans elektrot olarak 
Tacussel Firması'nın C-10 tipi doy
muş kalomel elektrodu kullanılmış
tır. 

Tüm elektrokimyasal deneyler 
(R) 

ve elektrodun ön işlemi pyrex 

camından yapılmış üç bölümlü d& 

ney hücrelerinde gerçekleştirilmiş· 

tir. 

Elektroklmyasal Analizler 

Elektrot ön İşlemi : 

Tekraredilebilirliğin ve deneye 
uygun bir yüzey halinin saptana· 
bilmesi için katı elektrotlarla yapı
lan çalışmalarda elektroda uygula
nacak ön işlemin önemi büyüktür. 
Çünkü deney süresinde elektrot _yü-

zeyinde toplanan katı maddeler ve 

oksitler deney sonucunu büyük öl· 
çüde etkilediğinden katı elektrotla
nn yüzeylerinin her deneyden ön
ce temizlenmesi gerekmektedir (19). 

Elektrot ön işlemi her metalin 
kendine ö~gü olmaktadır. Bu çalış

mada en iyi sonuçlar a~ağıda öne
rilen elektrot ön işlemi uygulana
rak sağlanmıştır : 1 N H2S04 çözel

tisi içerisinde elektrotlar arasına 

normal hidrojen elektroda göre -l--

1450 mV luk bir gerilim beş dakika 
süreyle uygulandıktan sonra elek
trotlar iletkenlik suyu ile yıkanmış, 
kurulanmış daha sonra normal hid. 

rojen elektroda göre + 350 m V da 
devreden geçen akım sıfır olana ka
dar indirgeme işlemine geçilmiştir. 
İndirgeme işlemi sırasında çözelti· 
den sürekli azot gazı geçirilmiştir. 

Voltamogramlarm Kaydedilişi : 

Voltamogramlar, destek elektro

lit olarak seçilen 0,2 M H2S04 içe
risinde hazırlanmış çeşitli derişimn 

lerdeki anazolin hidroklorür çözel
tilerinden elde edilmiştir. 

Deneyler sırasında çözeltiler 

manyeti1; karıştırıcı ile kar1ştırıl

mışt1r. 

Akıın - potansiyel eğrileri hid
rojen elektroda karşı + 200 mV ile 

+ 1700 m V potansiyel aralığında 

0,01 vs-1 potansiyel değişim hızın

da kaydedilmiştir. 

·Deneylerden önce ve deneyler 
sırasında çıöz,eltilerden sürekli ola
rak azot gazı geçirilerek oksijenin 

uzaklaşması sağlanmıştır. 
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BULGULAR ve TARTIŞMA : 

Şekil _ 1' de destek elektrolit 

olarak seçilen 0,2 M H 2S04 çözeltisi 

içerisinde farklı potansiyel değişim 

hızlarında elde edilmiş oksidasyon 

t,, • .,r 

+H001 
+1'00 / 

-1-ııoo / 

eğrileri görülmektedir. Her iki eğ

ri üzerinde oksidasyon dalında pla
tin oksitlerinin oluşmasına karşı 

gel0n basamaklardaki potansiyel 
l:.a~/~'-~::.~arın1:1 ncd-;:-:ni hız değişikliği
dir, 

/"'"" 

'" 

Şekil 1 : 0,2 M H 2§04 içerisinde Pt elektrotla elde edilen cksidasyon eğrileri. 

Antazolin hidroklorür'ün 0,2 ?vI 
HzS04 destek elektroliti içerisinde 
hazırlanan değişik derişimdeki çö
zeltilerinden 0,01 vs-1 potansiyel 
değişme hızında elde edilen oksi
dasyon eğrileri ve bunların redük
siyon dalları Şekil 2' de verilmekte
dir. Eğriler incelendiğinde madde 
derişimi arttıicça akımın çok daha 
yüksek olduğu görülmektedir. Ay
nı zamanda derişim arttıkça anta
zolin hidroklorür'ün yükseltgenme 
olayı daha düşük potansiyellerden 
·başlamaktadır. Ancak ıo-3 M a:nta
zolin hidroklorür içerisinde elde 
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ediln1'iş değişik eğrilerde yLikselt
genme bölgesinde doyurucu bir 
tckraredilebilirliğin olmadığı şekil

den anlaşılmaktadır. Bunun nede
ni, elektrot yüzeyinde değişik mik
tarlarda fakat düşük derişimdeki 

çözeltilere oranla daha fazla olu
şan engelleyici oksidasyon ürünle
ri olabilir. 

Şekil 3, 0,2 M H2S04 çözeltisi 
içerisinde hazırlanan çeşitli deri
şimlerdeki antazolin hidroklorür 
çözeltisinin polarizasyon eğrilerinin 
antazolin hidroklorii.r'ün yükselt
genmesine karşılık gelen ( + 100) -



! 
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Şekil 2 0,2 M H 2S04 içerisinde hazırlanmış çeşitli derlşimlerdeki 'anta

zolin hldrokloriir çözeltisinde 0,01 vs-1 potansiyel değişme hızında 

Pt elektrot!a elde edilen oksidasyon eğrileri. 

( + 1700) m V arasındaki bölgelerini 

göstermektedir (potansiyel değişn1e 

hızı 0,01 Vs-I). Eğrilerin herbirinde 

( + 1350) - ( + 1550) ın V arasında 

belirgin ıbir sınır akımı bölgesi göz

lenmektedir. 

Antazolin hidroklorür derişim

leri ve + 1450 mV da bunlara karşı 

gelen sınır akımı değerleri Tablo I 

de verilmektedir. Tablo I değerle

rinden yararlanılarak derişim-akım 

şiddeti ilişkili kalibrasyon eğrisi 

çizilmiştir (Şekil 4). Eğriye göre 

10-5 M - 10-4 M arasında derişimle 

sınır akımı arasında doğrusal bir 

ilişkinin olduğu ve bu koşullar al-

tında antazolin hidroklorür'ün 

10-s M - ıo-4 M derişim aralığında 

kantitatif olarak tayin edilebileceği 

saptanmıştır. 

ANALİTİK UYGULAMA VE 

SONUÇ: 

Antazolin hidroklorür için sap

tanan elektrooksidasyon koşul

ları bu standart maddeyi taşıyan 

ve Türkiye piyasasında bulunan An-

1 R I 
tistin ta:bletlerine de uygulan-

mıştır. Aynı derişimlerde hazırla

nan standart madde ve ilaç çözel

tilerinin voltamogramları alınıp 

karşılaştırıldığında farklı basamak

ların gözlenmeyişinden ve sınır akı-
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Şekil 3 : 10-5 M - 4.ıo-• M antazolin HCI 

edilen polarizasyon eğrileri. 

0,2 M H 2§0 4 içerisinde elde 

1,(~.lj ı 
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Şekil 4 : ıo-s - ıo-• M derişim 

aralığında antazolin hidrokloriir'ün 

C.I.s kalibrasyon eğrisi. 
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mı değerlerinin yakın oluşundan 

ilaç bileşiminde bulunan katkı mad

delerinin yöntemi etkilemediği so

nucuna varılmıştır. Ayrıca litera

türde (20) kayıtlı olduğu şekilde 

katkı maddelerinden ayrılarak alı

nan UV ölçümleri ile de yakın so

nuçlar bulunmuştur. Bu nedenle 

ilacın voltametrik tayininden önce 

ön ayırma işlemine gerek duyul

mamıştır. 

Tablet analizlerinde 10 tablet 

duyarlı olarak tartılınış ve bir ha

vanda ince toz haline getirilmiştir. 

Tozdan 100 mg dolayında antazo

Iin hidroklorür'e karşılık gelen 



~ .... 
~ 

Tablo I : ıo-• M - 10-3 M derişim aralığında antazolin hidroldorür'ün sınır 

akım değerleri. N, değerlerinden artık akım çıkanlnnştır) 

G(mol/1) ı.ıo-• 2.10-• 4.10-5 6.10-5 8Jo-• ı.ıo-• 2.10-• 4.ıo-• 6.ıo-• 8.ıo-• ı.ıo-s 

x 

I (µ,ı\) 3.5 5 7.5 10 12.5 15.5 32 40 91 85 115 

• 

Tablo il : Voltametrik ve Titrimetrik Yöntemle Antistin tablet analiz 

bulgulan. 

Numune Voltametrik Yöntem BP 1973 (17) Yöntemi 

No (mg/tablet) (mg/tablet) 

1 95.97 93.18 

2 102.91 93.18 

3 102.91 96.52 

4 98.99 97.73 

5 98.99 93.04 

x 99.954 ± 1.187 94.73 + 0.891 



miktar tam olarak tartılmış ve bir 

balonjojede 0,2 M H2S04 çözeltisi 

içerisinde 100 ml ye tamamlanmış

tır. Bir manyetik karıştırıcı yardı

mıyla onbeş dakika karıştırılmış, 

bu sürenin sonunda çözeltinin bir 

kısmı tüpe alınarak santrifüj edil

miş ve üstteki berrak çözeltiden 1 

mi alınıp balonjojede 0,2 M H 2S04 

çözeltisiyle 100 ml ye tamamlan

mıştır. Bu çözeltinin voltamogrtımı 

standard madde ile çalışma koşul

larında olduğu giJbi alınmıştır. 

Elde edilen sonuçlar BP 1973 

(17)'ün önerdiği susuz ortam titras

yonuyla karşılaştırılmıştır. 
(R) 

Tablo II Antistin tabletle-

rinin voltametrik ve titrimetrik so

nuçlarını göstermektedir. 
(R) 

Antistin tabletlerinde bulu-

nan teorik miktarlar ile kullanılan 

yöntemlerle bulunan miktarlar «t» 

testi ile karşılaştırılmış ve elde edi

len sonuçlar aşağıda gösterilmiştir. 
(R) 

Antistin taıbletlerinde teo-

rik miktarlarla voltametrik yön

temin karşılaştırılması (Tablo II) : 

Tablo t (0,05) = 2,306 

Hesaplanan t = 0,034 

p > 0,05 

IR) 
Antistin tabletlerinde teorik 

miktarlarla titrimetrik yöntemin 

karşılaştırılması (Tı>blo II) : 

Tablo t (0,001) = 5,041 

Hesaplanan t = 5,288 

p < 0,001 

Tablolardan da anlaşılacağı 

üzere voltametrik yöntem susuz 

ortam titrasyonu yöntemine göre 
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daha duyarlıdır. Susuz ortamda tit

rasyon yönteminde gerek perklorik 

asit çözeltisinin ayarlanmasında, 

gerek bileşiğin çözeltisinin titrasyo

nunda yapılacak hatalar sonuçta 

önemli değişiklikler meydana getir

mektedir. Voltametrik yöntemde ise 

kişisel hatalar sonuçta önemli bir 

değişikliğe sebep olmamaktadır. 

Aynı zamanda bu yön temle sonuç 

daha az maddeyle, daha kolay ve 

ça'.buk elde edilmektedir. 
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