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Meklizin Dihidroklorür - Pridoksin Hidrnklorür ve 
Meklizin Dilıidroklorür - Nikotinik Asit 

Komlıinasyonlarmı İçeren Tabletlerde Meklizin Dihidnı 
klorürün Spektrofotometrik Miktar Tayini 

Feyyaz ONUR(*) 

Enfal DİNÇ(*) 

Özet: Bu çalıwıada, Hom ve Ebert tarafından geliştirilen spektrofotometrik bir 
yöntem bazı modifikasyonlar yapıldıktan sonra pridoksin hidrok/orür ve nikotinik 
asit llarlığında meklizin dihidroklorürün miktar tayini için kullanılmt§ttr. Bu 
yöntemde, 0,1 M sülfürik asitli ortamda meydana getirilen metil oranj-meklizin 
iyon çifti kloroform fazına çeki/mi_ş ve bunun 422 nm'deki absorbansı okunmuştur. 
Yöntem, meklizin dihidrok/orür-pridoksin hidroklorür ve meklizin dihidrok/orür
nikotinik asit kombinasyonlarını içeren tabletlere başarıyla uygulanmışttr. 
Yöntemde Beer kanununa uygun o/arak çalışma konsantrasyon aralıgı 1,2 -5,6 µgl 
midir. Yöntemdeki. bagı/ standart sapmanın %1,21 den küçük o/dugu bulunmuştur. 

Spectrophotometric Determination of Meclizine Dihydro 
chloride in Talılets Containing Meclizine Dilıydrochloride· 

Pyridoxine Hydrochloride and Meclizine 
Dihydrochloride-Nicotinic Acid Coml:ıiııatiıms 

Summary: in this study, a spectrophotometric method developed by Ham and 
Ebert was used with some modifications for the determination of meclizine dihyd
rochloride in the presence of pyridoxine hydrochloride and nicotinic acid. in this met
hod, the meıhylorange-meclizine ion-pair formed in 0,1 M sulphuric acid was ext
racted into chloroform layer and its absorbance was measured at 422 nm. The method 
has been succesful/y applied to tablets containing meclizine dihydroch/oride
pyridoxine hydrochloride and meclizine dihydrochloride-nicotinic acid combina
tions. Beer's law wı:ıs obeyedfor the concentration range 1,2-5,6 µg!ml. The re/ative 
standard deviation Qf the method wasfowui to be<%1,21. 
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GİRİŞ 

Meklizin. 2HC1 - pridoksin. HCI ve 
meklizin. 2HCI - nikotinik asit kombi
nasyonları günümüzde vasıta tutmaları 

ve gebelik kusmalarma karşı yaygın ola
rak kullamlmaktadır. 

Farmasötik preparatlarda mcklizin. 
2HCl in miktar tayini için çeşitli 

yöntemler kullanılmıştır. Bunların 

içinde UV absorbsiyon spektrofoıometri 

(!), 2. türev UV spektrofotomeıri (2), 
HPLC (3), gaz kromatografi (4, 5), 
kondüklomeıri (6) ve susuz ortamda tit
rasyon (7) sayılabilir. 

Meklizin. 2 HCl - pridoksin. HCl 
karışımı içinde meklizin. 2 HCl tayini 
için HPLC (8) ve spektrofotometriye 
kuadratik ortogonal fonksiyonun uygu
lanması (9) ve 1. türev UV spektrofoto
metrisi (10) yöntemlerinden yarar

lanılmıştır. Meklizin. 2 HCl-nikotinik 
asit karışımında ise 1. türev UV spektro

fo to metris i ile miktar tayini 
gerçekleştirilmiştir (10). 

Bizim bu çalışmamızın hareket nok
tasını Ham ve Ebert tarafından 

geliştirilen spektrofotometrik yöntem 
(11) oluşturmaktadır. Bu yöntemde, pH: 
2,8 tamponu içerisinde hazırlanmış me
tiloranj ile meklizin arasında 1:1 iyon 
çifti meydana gelmekte ve bu kloroform 

fazına çekildikten sonra kloroform 
fazının 4 22 nm de okunan absorbansı ve 
bilinen konsantrasyonda meklizin. 2 
HCI ile hazırlanan standart için aynı 
dalga boyunda okunan absorbansı kul
lanılarak mikıar tayini yapılmaktadır. 
Yaptığımız deneylerde yöntemin lite
ratürde anlatıldığı bu şekliyle pridoksin. 

HCI ve nikotinik asit yanında mcklizin. 
2HCI için seçiciliğinin olmadığını 
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gözledik. Fakat deney şartlarını 

değiştirerek bu seçiciliği sağlaya

bileceğimizi düşündük. Böylece hiçbir 
ayırma işlemi gerekmeksizin pridoksin. 
2HC1 veya nikotinik asit varlığında 
meklizin, 2HC1 in miktar tayinin yapa

bilmeyi amaçladık. 

DENEYSEL KISIM 

Materyal: 

Bu çalışmada, meklizin dihidrok

lorür, pridoksin hidroklorür ve nikotinik 
asit BiLiM llaç Sanayiinden teni.in edil
miştir. 

Metiloranj, kloroform ve sülfürik 
asit MERCK firmasından temin edil
miştir. 

Cihaz: 

Absorbanslar 1 cm'lik kuartz 
hücreler içinde ve SH!MADZU UV-160 

model çift ışık yollu spektrofotometrede 
okunmuştur. 

Yöntem: 

l. Literatürde belirtilen şekli (11 ): 

Reaktifler: 

Metiloranj çözeltisi: 250 mg metilo
ranj distilc suda çözülür ve hacmi 1 lit

reye tamamlanır. 

Mac llvaine tamponu (pH:2,8) (12): 
158 ml 0,2 M disodyum fosfat dodeka
hidrat çözeltisi 1 litrelik balonjojeye 
konur ve hacmi 0,1 M sitrik asit mono

hidrat çözeltisi ile 1 litreye tamamlanır. 

Reaktif çözeltisi: 100 ml meti
loranj çözeltisi 1 litreye pH: 2,8 tampon 
çözeltisi ile tamamlanır. 

Standart meklizin. 2HCI 

çözeltisi: eğer gerekiyorsa su banyosu 
üzerinde ısıtarak 25 mg meklizin. 2HCJ 
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O, 1 N HCI içerisinde çözülür ve hacmi 
200 ml'ye aynı çözelti ile tamamlanır. 
Sonra bu çözeltinin 10 mi si 200 ml'ye 
O,! N HCI ile seyreltilir. 

Numune meklizin. 2HCI 
çözeltisi: 25 mg meklizin dihidrok
lorür içeren miktarda numune 0,1 N HCI 
içerisinde su banyosu üzerinde ısıtılarak 
çözülür. Hacım, içerisinde 6,25 µg/ml 
meklizin. 2HC1 olacak şekilde seyrelti
lerek ayarlanır. Bu çözletinin pH'ı hid
roklorik asit yardımıyla 1 veya daha 
düşüğüne ayarlanır. 

Deneyin yapılışı: 

25 mi standart ve numune çözeltisi 2 
ayn ayırma hunisine konur. 25 ml klo
rofonn ile ekstre edilir. Fazlar ayrılmaya 
bırakılır ve sulu faz daha sonra atılır. 
Kloroformlu faz 25 ml JN NaOH ile 1 
dakika ile çalkalanır ve klorofonnlu faz 
alınarak 25 mi lik balonjoyeye konur. 
Hacım eğer gerekiyorsa 25 ml'ye kloro
formla tamamlanır. Bunlardan alman 10 
mi kloroform çözeltileri kuru bir ayırma 
hunisine konur ve üzerlerine 20 mi reak
tif çözeltisi ilave edilerek l 'er dakika 
çalkalanır. Fazlar ayrılmaya bırakılır ve 
klorofonn fazlarının absorbansı 422 
nm'de şalıite (bir ayırma hunisinde 10 mi 
klorofonn üzerine 20 mi reaktif ilave 
edildikten sonra çalkalanır ve ayrılan 
kloroform fazı şahit olarak kullanılır) 
karşı içlerine 1 gr anhidr sodyum sulfat 
atılarak kurutulduktan sonra okunur. 

Sonra: 

4CAnum. 

A stand. 

fonnülüne göre miktar hesaplanır. Bura
da Anum .. numunenin, Asıand· ise stan-
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darı çözeltinin absorbansıdu. C ise stan
dart çözeltinin µ.g/ml cinsinden konsant
ras-yonudur. 

2. Bizim değiştirdiğimiz şekli: 

Reaktif çözeltiler: 

a. metiloranj çözeltisi: 250 ıng metil
oranj disıile suda çözülür ve hacmi l 
litreye distile su ile tamamlanır. 

b. 0,1 M sülfürik asit çözeltisi 

Standart çözelti: ıneklizin dihidro-
klorürün O, 1 M H2S04 içerisindeki 46,4 
µg/ml çözeltisi. 

Deneyin yapılışı: 

meklizin dihidroklorür içeren 10 mi 
çözelti üzerine 5 mi reaktif (a) ve !O mi 
kloroform ilavesinden sonra 1 dakika 
kuvvetlice çalkalanır. 5 dakika beklenir. 
Kloroformlu faz ayrılır ve içerisine 1 
spatül ucu kadar susuz sodyum sulfat 
atılarak kurutulduktan sonra bu fazın 
422 nm'dcki absorbansı şahite (meklizin 
dihidroklorür çözeltisi yerine yalnızca 
0,1 M sülfürik asit konularak hazırlanan 
reaksiyonun kloroformlu fazı) karşı 
okunur ve hazırlanan kalibrasyon grafiği 
denkleminden yararlarnlarak miktar tayi
ni yapılır. 

Kalibrasyon 
hazırlanması: 

grafiğinin 

Standart çözelti olarak hazırlanan 
46,4 µg/ml mcklizin dihidroklorür 
içeren çözelıiden hareketle değişik mik
tarlarda meklizin dihidroklorür içeren 
çözeltilere yöntem bizim değiştirmiş 
olduğumuz şekliyle uygulanmış ve 422 
nm'de okunan absorbans değerleri kon
santrasyona karşı grafiğe geçirilerek ka
librasyon grafiği hazırlanmıştır. 
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Uygulamaıım yapıldığı farmasölik preparatlar: 

Tablet 1: 
Mcklizin dihidroklo!ür. .................................... 25,0 mgftablet 

Tablet 2: 
Meklizin dihidroklorür.. ................................... 25,0 mg 

Pridoksin hidroklorür. ...................................... 50,0 mgftablet 

Talılel 3: 
Mcklizin dihidroklorür. .................................... 12,5 mg 

Nikotinik asit... ............................................. 50,0 mgftablet 

Tabletlere uygulama: 

20 adet tablet k"lrtllır ve havanda iyice 
toz edilir. 25,0 mg mcklizin dihidrok
)orürc eşdeğer miktarda toz tarttlır ve bir 
balonjoycyc konur. Hacim 100 ml'ye 
0,1 M H2S04 ile ıamamlamr ve bir maıı

ycıik karıştırıcı yardımıyla 30 dakika 
karıştırılır. Whatman no. 42 kağıdından 
süzülür. Süzüntüden alınını 1 ml çözelti 
100 mi lik bir balonjojede 100 ml'yc 0,1 
M H2S04 ile seyreltilir. Bu çözeltiden 

alınan 10 ml'ye yöntem yukarıda 

açıklandığı şekliyle uygulanır. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Çalışmalarımızın temeli pridoksin. 
HCl veya nikotinik asit varlığında 
yaln1zca meklizin dihidroklorürün lite
ratürde belirtildiği gibi kloroform fazına 
çekildiğinde san renkli olan iyon çifti 
meydana getireceği deney şartlarım bul
maktı. Bunun için pH, ışik, sıcaklık ve 
ortama değişik iyonlar ilave edilmesi 
gibi faktörler incelenmiştir. Yaptığımız 
çalışmalarda ışık, sıcaklık ve ortama 

cı-, S04-
2 

gibi iyonlar ilave edilerek 

ortamın iyon şiddetinin değiştirilmesi 
veya olası bir kompleks oluşumunun 
belirtilen reaksiyonun mcklizin için 

' seçici hale gelmesini sağlayamadığı 
anlaşılmıştır. Ancak, lileratürde 
açıklandığı gibi deney işlemlerinde pH: 
2,8 Macllvaine tamponunda hazır
lınımış mclilornnj çözeltisi yerine distile 
suda hazırlanmış metiloranj çözeltisi ve 
0,1 N HCl içerisinde hazırlaııını meklizin 
dihidroklorür çözeltisi yerine 0,1 M 
H 2S04 içerisindeki çözeltileri kul

lanıldığında pridoksin. HCI veya nikoti
nik asit yarımda yalnızca meklizin dihid
roklorürün bu reaksiyonu verdiği 

böylece hiçbir ayırma işlemi gerekmek
sizin ıniktannın tayin edilebileceği sap
tınımıştır. 

Daha sonra yöntemin tabletlere uy
gulanabilirliği açısından bu 
formülasyonlarda sikça yer alaıı nişasta, 
talk, magnezyum sıearat ve polivinilp
rolidon gibi maddelerin reaksiyona etki
leri araştırılmış ve bunların yöntemi et
kilemedikleri görülmüştür. 

Bu sonuçlar ışığında yöntem bizim 
değiştirdiğimiz şekliyle meklizin. 
2HC1- pridoksin. HCI ve meklizin. 2 
HCl-nikotinik asit içeren ve Türkiye 
ilaç piyasasında yer alını tabletlere uygu
Jınımış ve elde edilen sonuçlar Tablo l'de 
gösterilmiştir. 
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Tablo 1 - Geliştirdiğimiz yöntemin tabletlere uygulanması sonucunda bulunan 

mcklizin dihidroklorlir miktarlan (mg/tablcl) 

Deney Tablet 2 Tablet 3 
no de 
1 25,2 

2 25,4 

3 25,0 

4 25,l 

5 24,5 

6 24,7 

7 24,5 

8 24,7 

9 24,5 

10 24,9 

n: lO x 24,9 

St 03 

Srel %1,29 

Güven sının 24,9±0,2 

(P: 0,05) 

Yöntemde, Beer kanununa uygun 
olarak çalışma konsantrasyon arahğ:ımn 

1,2 - 5,6 µg/ml olduğu saptanmıştır. 
Yöntemdeki bağıl standart sapma yapay 
olarak hazırlanan meklizin. 2HC1-

pridoksin. HCl ve meklizin. 2HC1 - ni
kotinik asit karışımlarına uygu
landığında %1,2ldcn küçük olduğu, 
yüzde geri kazanınım ise %99,4 - 100,4 
arasında olduğu bulunmuştur (Tablo 2 
ve3). 

Standart çözeltilerden hareketle 
hazırlanan kalibrasyon grafiğinin denk
leminin y ~ 0,1076 X - 0,047 (burada y 
absorbans, x ise µg/ml cinsinden kon
santrasyondur) şeklinde olduğu ve kore
lasyon katsayısının 0,9992 olduğu he
saplanmıştır. 

de 
12,7 

12,6 

12,6 

12,6 

12,5 

12,4 

12,6 

12,5 

12,6 

12,5 

12,6 
0,1 

o/o0,63 
12.6± 0,1 

Bir karşılaştırma olması amacıyla 
yöntem hem literatürde açıklanan 

şekliyle hem de değiştirdiğimiz şekliyle 

içerisinde yalnızca meklizin. 2 HCl bu

lunan ve Batı Almanya ilaç piyasasında 

yer alan bir tablete de (tablet 1) uygu

lanmış ve elde cdicn sonuçlar Tablo 4'te 

gösterilmiştir. 

Yukarıdaki tüm sonuçlara bakarak, 

literatürde anlatılan yöntemin bizim 

değiştirdiğimiz şekliyle Türkiye' de imal 

edilen ve pridoksin. HCl veya nikotinik 

asit yanında meklizin. 2HCl içeren tab

let formülasyonlannın rutin analizlerin.
de güvenilir, duyarlı ve daha kolay olarak 

kullanılabileceği karusma varılmıştır. 
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Tablo 2 - Literatür yönteminin bizim değiştirdiğimiz şekliyle yapay olarak 
hazırlanan karışımlara uygulandığında elde edilen sonuçlar (mg) 

(meklizin. 2HCI miktarı sabit tutulurken pridoksin. HCl miktarı değişmektedir) 

Deney Konulan Konulan Bulunan Geri Kazanım 
no pridoksin. HCI meklizin. 2HC/ meklizin. 2HC/ (%) 

1 20,0 25,0 24,9 99,6 

2 30,0 25,0 24,8 99,2 

3 40,0 25,0 25,1 100,4 

4 45,0 25,0 24,5 98,0 

5 50,0 25,0 25,0 100,0 

6 55,0 25,0 25,1 100,4 

7 60,0 25,0 24,6 98,4 

8 70,0 25,0 24,7 98,8 

9 80,0 25,0 25,0 100,0 

10 90,0 25,0 24,8 99,2 

-
x 99,4 

St 0,8 
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Tablo 3 - Literatür yönteminin bizim değiştirdiğimiz şekliyle yapay olarak 

hazırlanan karışımlara uygulandığında elde edilen sonuçlar (mg) (meklizin. 2HC1 mil<

tarı sabit tutulurken nil<otinik asit mil<tarı değişmektedir) 

Deney Konulan Konulan Bulunan Geri kazanım 

no nikotinik asit meklizin. 2HCI meklizin. 2HCI (%) 

.• 

1 20,0 12,5 12,7 101,6 

2 30,0 12,5 12,6 100,8 

3 40,0 12,5 12,4 99,2 

4 45,0 12,5 12,5 100,0 

5 50,0 12,5 12,3 98,4 

6 55,0 12,5 12,7 101,6 

7 60,0 12,5 12,5 100,0 

8 70,0 12,5 12,7 101,6 

9 80,0 12,5 12,7 101,6 

10 900 12,5 12,4 99,2 

x: 100,4 

st; 1,2 



68 ONUR ve DiNÇ 

Tablo 4 - !çerisinde 25 mg/tablet meklizin, 2HC1 bulunduğu belirtilen preparatın li

teratür yöntemi ve bizim değiştirdiğimiz şekli ııygulmıarak bulunan meklizin. 21-!Cl 

miktarları (mg/tablet) 

Numune Literatür Bizim değiştirdiğimiz 

no yöntemi şekliyle yöntem 

1 25,0 25,l 

2 24,3 24,6 

3 25,0 24,4 

4 25,3 25,3 

5 25,8 25,0 

6 24,9 24,9 

7 24,9 24,8 

8 25,3 24,9 

9 25,l 25,0 

10 25,2 24,8 

n: 10 x 25,1 24,8 

Sı 0,4 0,3 

Srcd %1,50 %1.06 

Güven sının 25,1±0,3 24,8±0,2 

(P:0,05) 
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