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Efedrin Hidroklorür'ü n Alizarin Sarısı ile
Spektrofotom etrik Miktar Tayini
Feyyaz ONUR (•)
Nevin ACAR (•)

Özet: Bu çalışmada, tablet preparatlarında efedrin hidroklorürün miktar
tayini için iyod çifti ekstraksiyonuna dayalı bir yöntem gösterilmektedir.
Kloroform ile ekstre edilen molekÜler yapının 1 :1 iyon çifti şeklinde oldugu
görülmüştür. Efedrin hidroklorürün 40.3 - 201.7 µgiml konsantrasyon
aralıgında Beer kanununun geçerli oldugu bulunmuştur. Yöntemdeki bagıl
standart sapma % O.Bl'dir. Yöntemin Türkiye ilaç piyasasında yer alan bir
tablete uygulanabilirligi gösterilmiş, elde edilen sonuçlar farmakope
yöntemiyle karşılaştırılmıştır.
SPECTROPHOTO METRIC DETERMINATION OF
EPHEDRINE HYDROCHLORID E WITH ALIZARIN YELLOW

Summary: in this work, a method /Jased .:m ion-pair extraction is
described for the quantification of ephedrine hydroch/oride in tablet
preparaıions. The chloroform-extracted molecular species appeared to be 1 :1
ion-pair. Beer's law was valid over the concentration range of40.3 - 201.7
µgiml of ephedrine hydrochloride. The relative standard deviation of the
method is 0.81 %. Application of this method ıo a tablet marketed in
Turkey was shown and the results obtained were compared with those
obtained by using theofficial method.

(*) Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı,
Ankara
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Efedrin, sempaıomimetik etkileri
nedeniyle çok sayıda farmasötik preparaun içerisinde hidroklorür tuzu halinde tek olarak veya diğ<>C etken maı:ldeler
ile birlikte yer alan fenilizopropilarnin
türevi bir bileşiktir. Bu preparatlardaki
miktar tayini için günümüze kadar
değişik yöntemlerin kullanıldığı literatürlerde belirtilmektedir: Titrimetri
(1, 2), polarografi (3, 4), gaz kromaıografi (5,6), HPLC (7), spektrofotometri (8, 12), kondüktometri (14),
arnperometri (15).
lileratür taraması
sırasında THOMIS ve KATIONIS (16,
l ?)'in titrimetrik olarak: efedrin lıidrok
lorür miktarım tayin ederken indikatör
alizarin sansım kullandığı görüldü. Bu
indikatör reaksiyonundan hareketle
spektrofoıometrik bir miktar tayini yöntemi geliştirebileceğimiz
düşünüldü. Böylece daha duyarlı ve
dalıa kolay bir yöntemin farmasötik
preparatlardaki efedrin hidroklorürün
miktar tayininde kullanılmasını
Yaptığımız

sağlamak amaçlandı.

Deneysel Kisım
Materyal:
Bu çalışmada efedrin hidroklorür
(Adeka ilaç San.), alizarin sansı
(Merek), kloroform (Merek), potasyum klorür (Merek) ve sodyum
hidroksit (Merek) kullanılmışur.
Cihaz olarak SHIMADZU UV 160 modeli spektrofotomeıı·edcn yararlanılmıştır. Ölçümler l cm'lik cam
küvetlerde yapılmıştır.
Yöntem:

.. 1. Spektrofotometrik yöntem:
Reaktif (a): Afüarin sansının suda-

ki % 0.041ük sulu çözeltisi.
Reaktif (b ): pH: 9 borat tampoıı:
50 mi 0.2 M Borik asit + KCI
çözeltisi (12.37 g Borik asit+ 14.91 g
KCI !000 ml'ye su ile tamamlaııır.
20.8 mi 0.2 M NaOH ve 200 ml'ye
suyla tamamlanır) (18).
Standart çözelti: Efedrin hidrokloriirüıı sudaki 2xıo-5 M çözeltisi.
Deneyin yapılışı: S mi efedrin hidroklorür çözeltisi üzerine 5 ml reaktif
(a), 5 mi reaktif (b) ve IO mi kloroform ilave edilerek l dakika kuvvetlice
çalkalanır. 5 dakika beklenir. Ayrılan
sarı renkli kloroformlu fazm 385.8
nm'de absorbansı okunur.
2. Kalibrasyon egrisinin hazır
lanması:

l .'de ayrıntıları açıklanan deney,
standart çözeltiden hareketle hazırlanan
ve değişik konsantrasyonlarda efedriıı
hidroklorür içeren 5 mi çözelti üzerine
uygulararak 385.8 nm'de okunan absorbans değerleri konsantrasyona karşı
grafiğe geçirilir (Şekil 1).

3. Tablete Uygulama:
20 adet tablet havanda iyice ezilerek toz edilir. Bu toz ınııddeden bir ıalı!ele
eşdeğer miktarda tartılarak 100 ml'lik
bir balon jojeye konulur ve işaretli
bölmesine kadar suyla tamamlanır. 20
dakika süreyle bir manyetik karışımcı
yardımıyla karıştırıldıktan sonra Wlıat
man No. 42 kağıdından süzülerek
alman 5 ml çözelti üzerine l. 'de anlaıılan yöntem uygulanır.
Bulgular
Efedrin hidroklorürün alizarin sansı
ile kloroform fazına ekstraksiyonund a
herşeyden önce en iyi çalışma
şartlarının saptanması gerektiği orta-
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yöntemi ile 385.8

göre

hazırlanmış:_
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çalışmalarda:

Değişik pH'lara sahip ortamlarda
hem efedrin hidroklorür, hem de
efedrin-alizarin sarısı yapısının ne
oranda kloroform fazına geçtiği
araştırılmış ve pH: 9'da eşit ve maksimum oranda bu geçişin meydana geldiği görülmüştür (Şekil 2). Bu nedenle
çalışmalanmızda pH: 9 tamponu olarak borat tamponu kullanılmıştır.

nnı'de

kalibrasyon
Şekil

... ı...

okunan absorbans

grafiği

3'de mol oranlan yöntemine
göre sulu ortamda sabit molar konsantrasyondaki efedrin hidroklorürün
üzerine değişen molar konsantrasyonlarda alizarin sarısı ilave edildikten
sonra kloroformlu fazda okunan absorbans değerlerinin alizarin sansı molar
konsantrasyonuna karşı grafiğe
geçirilmesini göstermektedir. Bu grafikte doğrusal kısımların uzatılması
sonucunda kesim noktasının 1: 1
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Şekil 2 - 2xıo~4 M

4

6

6

10

12

pH

efedrin hidroklorür içeren değişik pH'lardaki
çözeltilerden, 0 alizarin sansı ile iyon çifti şeklinde, A total
efedrin olarak
kloroform ekstraksiyonu ile alınan efedrin yüzdeleri.
olduğu noktad a meydan a geldiği
görülmektedir ki, bu alizarın sarısı
efedrin yapısının !: 1 mol oranında
iyon çifti halind e oluştuğunu
göstermektedir (22-27). Mol oranı 1'i
geçtiğinde eğrinin eğiminde bir
değişildik olmaması nedeniyle efedrin
total ekstraksiyonunu yapabilmek için
alizarin sarısı-efedrin mol oranının
! 'den büyük olması gerektiği
anlaşılmaktadır. Ancak aynı grafikte
bu mol oranının 2.5'u geçmemesi gerektiği görülmektedir.

Klorof orm

fazındaki

alizarin
sarısı-efedrin iyon çiftinin sarı
renginin oda sıcaklığında absorbans
ölçümlerine göre 8 saat dayanıklı
kaldığı saptanmıştır.

Alizan n

sarısının

0.4 mg/ml

çözelti sinin 373.5 nm'de ölçülen
absorbans değerlerine göre 1 hafta
dayanıklı olduğu görülmüştür.
Kullanılan

cam malzem elerde
yüzey absorp siyonu na
rastlanmadığı için özel bir yıkama ve
kullanım şekline gerek olmadığı
hiçbir

gözlenmiştir.

Yöntemde efedrin hidroklorürün
konsantrasyonunun 40.3-201.7 µg/ml
aralığında 385.8 nm'de klorofo rm
fazında okunan absorbans değerleri ile

doğrusal ilişkili olduğu saptanmıştır.

Bu ilişkiye dayanılarak çizilen
kalibrasyon denkleminin y: 473.88x +
0.03 ve korelas yon katsayısının
0.9997 olduğu hesaplanmıştır (Şekil
!). Yöntemin bağıl standart sapması
ise % 0.81 olarak bulunmuştur.
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Şekil 3 - Sulu fazda sabit 2xıo~4 M efedrin hidroklorür varken 385.8 nnı'de
kloroform fazında okunan absorbans değerlerinin alizarin sansı konsantrasyo~
nunun fonksiyonu olarak grafiğe geçirilmesi

Yöntemin efedrin hidroklorür için
bu
etken madden{n tek başına bulunduğu
prcparatlara
farmasötik
seçiciolmadığı,dolayısıyla yalnızca

uygulanabileceği anlaşılmıştrr.

Türkiye ilaç piyasasında yer alan
ve içerisinde 50 mg efedrin hidroklorür
bulunduğu bildirilen bir tablete
yöntem deneysel kısımda açıklandığı
gibi uygulanmış ve elde edilen
sonuçlar Tablo 1'de gösterilmiştir.
Aynı tablette farmakope yöntemi olan
(19) merküri asetat varlığında asetik
asitli ortamda perklorik asit ile
titrasyon yöntemi de uygulanmış ve
bulunan efedrin hidroklorür miktarları
karşılaştırma yapabilmek amacıyla
aynı tabloda gösterilmiştir.
çalışmalarda dolgu
Yapılan
maddelerinin reaksiyona katkılarının
olmadığı saptanmışıu. Bilinen miktar-

larda efedrin hidroklorür konularak
hazırlanan yapay formülasyonlarda
yöntemimizde bulunan sonuçlar Tablo
2'de gösterilmiştir.
Tartışma

ve Sonuç

Elde edilen sonuçlara göre
yöntemimizin hem farmakope
yönteminden daya duyarlı hem de daha
düşük konsantrasyonlarda çalışılabilen
bir yöntem olduğu anlaşılmıştır.
Böylece farmasötik preparatlara rutin
olarak uygulanabilecek daha duyarlı ve
daha kolay bir analiz yöntemi bulunmuş olmaktadır. Tek dezavantajıefedrin hidroklorürün karışımlarına uygulaııamamasıdır.

Bu çalışma Ankara Üniversitesi
Araştırma Fonunca Desteklenmiştir.
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Numune
No.

Alizarin Sansı
Yöntemi

Farmakope
Yöntemi

1
2
3
4

50.2
49.8
50.6
50.2
49.8
49.4
50.2
49.4
49.4
50.2

49.4
50.6
49.7
48.9
49.2
50.0
50.0
49.4

5
6
7

8
9

10

n: IO

ll'.:

50.l
49.9

ııı;ı .!' mg

X:

~!J.8 mg

0.4

0.5

% 0.84

% 0.98

X: 49.9±0.3 mg

X: 49.08±0.4 mg

Standart Sapma
Bağıl

Standart Sapma
Güven Sının
p: 0.05 için

F: 1.56 (tablo değeri: 3.18)
Tablo I: Üzerinde 50 mg/tablet efedrin hidroklorilr içerdiği bildirilen
tablette alizarin sansı ve fannakope yöntemleri ile tayin edilen
miktarlar (mg/ıableı)

Nmmme
No
l
2

3
4
5

6
7

8
9

Konulan
(mg)

19.8
30.3
40.3
50.4
60.5
70.5
80.7
90.7
100.8

llulunaıı

(mg)

19.9
30.2
40.4
50.2
60.4
70.4
80.5

Geri

kazaımn

(%)

100.5
99.7
100.2
99.6
99.8
99.8
99.7
99.9
99.8

90.6
100.6

x: 99.9
SS: 0.3
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