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Özet: Bu çalışmada, sitarabinin ikinci türev spektroskopisi yöntemi ile tayi-
ni tanıtılmaktadır. Molekülün stabilite problemi bulunduğundan, sitarabinin me
taboliti olan ara-Unun ortamda bulunabileceği gözönüne alınarak incelenmiş ve 
ikinci türevin 299.4 nm de ara-U tarafından etkilenmediği bulunmuştur. Derişim
absorbans değişkenleri A = -0.00009 + 803 C (M) (r = 0.99988) eşitliğine uy
maktadır ve 1 x I0-5 - 5 x J0-5 M dcrişimleri arasında lineerlik sergilemektedir. 
En düşük tayin limiti 2 µg. mL-1 dir. Sitarabin içeren bir ampulün analizinde; 1 
mL sinde sitarabin içeriği, yüzde bağıl standart sapmaları ile 19.96 ± 0.84 % · 
(ikinci türev spektroskopik) ve 19.80 ± 0.78 % (uv-spektrofotometrik) bulun
muştur. Burada önerilen yöntemin çabuk, duyarlı ve pratik olduğu sonucuna 
varılmıştır. 

THE DETERMINATJON OF CYTARABINE BY THE 
SECOND DERIVATIVE ULTRAVIOLET 

SPECTROPHOTOMETRY 
Summary: The determination of cytarabine using second-derivative speet

rophotometric method is deseribed in this study. Since seems to be stability 
problem of the molecule, the determination conditions were exarnined considc
ring the mctabolite of cytarabine which is ara-U would be in the dctcrmination 
media and it was found that the second-derivative curve of cytarabine was not ef
fected by ara-U at 299.4 nm. The concentration-absorbance variables fit with A = 
0.00009 + 803 C (M) equation (r = 0.99988) a linearity exhibits in the range of 
1 x I0-5 - 5 x 10-5 M. The minimum determination limit of cytarabinc is 2 µg 
mL-1. in the analysis ofa single ampoules which eontain cytarabine, the con
tents in the l mL wcrc found as with their percent relativc standard dcviations 
19.96 ± 0.84 % (second-derivaıive spectrophotemetric) and 19.80 ± 0.78 % (uv
spectrophotometrie) It was concluded that the mcthod proposed here is rapid, ac
curate and practical. 
Key words : Determination of Cytarabine, Second-Derivative Spectrophoto-

metry, Pharmaceutical Application. 
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GİRİŞ: 

Sitarabin [cytocine arabinosidc; 1 - B
D arabinofuranosly cytocine; ara - C] akut 
löseminin sağaltımında kullanılan 
ilaçlardan biridir. Etkisi; DNA sentezinin 
oluşumunda rol oynayan DNA polimeraz 
enziminin aktivitesine engel olarak DNA 
sentezini inhibe etmesinden ve DNA ya 
bağlanarak yapısını bozmasından kaynak
lanmaktadır (1). 

Silarabin sulu çözeltilcrinde oldukça 
az stabildir ve enzimlerin bulunmadığı or
tamlarda kimyasal kinetik çerçevesinde in 
vivo koşullanda ise kimyasal bozunmaya 
ek olarak enzimlerin etkisi ile deamine 
olarak inaktif bir ürün olan urasil arabino
zite (ara-U) dönüşmektedir (2, 3). Sulu 
çözeltilerinde stabil olmaması ve oral yol
dan inaktif olması, ortaya farmasötik 
açıdan yeni problemler çıkarmaktadır. Bu 
nedenle, miktar tayini çalışmaları gerek 
sitarabin gerekse ara-U üzerinde 
yoğunlaştırılmaktadır. Vücut sıvıları ve 
farmasötik preparatlarda yapılan miktar 
tayini çalışmaları uv-spektrofotometrik 
(2-4) polarografik (5) radyoirnmunolojik 
(6-8), GC - MS (9), yüksek basınçlı sıvı 
kromatografik (10-14) yöntemleri ile 
gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışmada, sitarabinin farmasötik 
preparatlarının kalite kontrollerinde ve 
miktar tayinlerinde kullanılabilecek bir 
yöntemin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 
Ortamda sitarabin ve ara-U'nun bulunabi
leceği gözönünde tutularak bu iki madde
nin ikinci türev uv-spektrofotometrik 
özellikleri incelenmiş, tayin koşulları 
araştınlmış, yapılabilecek tayinlerin ana
litik açıdan kullanılabilirliği değerlen
dirilmiştir. 

TUNÇEL VE ark. 

GEREÇ ve YÖNTEM 

Araç ve Gereç: Spektrofotometrik 
kayıtlar için Shimadzu OPI - 4 Model 
Graphic Printer kaydedicisi ile sistem 
oluşturan .Shinıadzu UV 240 Graphicord 
Model uv-vis. spektrofotometre kul
lanılmıştır. 

Kimyasal Maddeler: S tandard 
madde olarak sitarabin (Sigma), urasil ara-, 
binozit (ICN Pharmaceuticals) ve sitara
binin farnıasötik şekli olarak mililitresin
de 20 nıg. sitarabin içeren 2 nıl'lik Alexan 
Ampul (Mack Illert) kullanılmıştır. 
Çalışmada kullanılan diğer kimyasal mad
delerin tümü E. Merek Firmasının 
üretimidir. Deneylerde iki kez distillen
miş su kullanılmıştır. 

Çözeltiler: Sitarabin ve ara-U stan
dart maddelerinin 0.05 M HCl içerisindeki 
1 x J0-3 M çözeltileri hazırlanmış ve sey
relmelerde bu stok çözeltiler kul
lanılmıştır. 

Spektrofotometrik Koşullar: 
Spektrofotometrik çalışmalarda normal 
ultraviyole alanı olan 190-360 nm !er 
arası taranmıştır. Absorbans spektrumun
da O ile 2, birinci türevde - 0.200 ile + 
0.200, ikinci türevde -0.040 ile+ 0.040 
absorbans aralıkları kullanılmıştır. Alete 
ı'> /.., değeri olarak 2 nm verilmiştir. 
Çözeltilerin spektrumlan kuvartz küvetler 
içerisinde alınmış, maddelerin çö
zündürüldüğü ortam olan 0.05 M HCl'den 
kör olarak yararlanılmıştır. 

Sonuçların Değerlendirilmesi: 
İstatistiksel değerlendirmeler IBM PS/2 
Model 30 ile Statgraph programı kul
larularak yapılm>Ştır. 
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BULGULAR ve TARTIŞMA 

Son yıllarda, absorpsiyon spcktrum

larının türevlerini alan integratörlerin 
yaygınlaşmasına paralel olarak, türev 
spektroskopisi kimya ve eczacılıkla ilgili 
dalların ilgisini çekmiştir. Bu ilginin kay

naklarından biri de türev eğrilerinin ab
sorpsiyon eğrilerinden daha çok bilgi 
içermesidir (15). Analitik çalışmalar 
arasında türev spektroskopisi ile ilgili 
çarpıcı tayinlere rastlanmaktadır (16). 
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ŞEKİL l : 5,15.I0-5 M sitarabin (a) ve 
5,10.I0-5 M ara-U'nun (b) bireysel, aynı 
derişimli fakat sitarabin ve ara-U'nun ikili 

karışımlarının (c) absropsiyon spcktrum

ları 
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Sitarabin ile ara-U ikili karışımlarının 
türev spektroskopisi yöntemiyle tayinle

rini araştınnak için; 5.15 x 10-5 M sitara
bin ile 5. 10 x J0-5 M ara-U çözeltilerinin 
önce bireysel, daha sonra aynı 

derişimlerdeki kınşımlarınm 190-350 nm 
ler arasında absorpsiyon spektrumları 
kaydedilmiştir (Şekil 1). · 

Spektrumlarda, siıarabinin 278.5 ve 
211.3 nm, ara-U'nun 261.7 ve 206.9 nm 
ikili karışımlarının 271.3 ve 209 .9 nm 
!erde maksimum absorbans verdiği 

görülmek~edir. Bireysel spcktrumlardan 
kolayca izlendiği gibi, her iki spektrumun 
da maksimumunda diğerinin çok eğimli 
eğri vermesi, çift dalgaboyu kullanılarak 

yapılan tayinler için bir risk 

oluşturmaktadır. 

Absorbans spcktrumu başlangıç eğrisi 
olduğu, türev eğrilerindeki hcrbir nok
tanın ana eğride karşı geldiği dalgaboyun
daki noktaların özelliklerini taşıdığından, 
öncelikle çalışılan derişim aralığında sita
rabin ve ara-U'nun kendi başlarına bulun
dukları çözeltileri kullanılarak doğrusal 
ilişkinin incelenmesi gerekmektedir. Si
tarabinin 1.03 x ıo-s ile 5.15 x I0-5 M, 
ara-U'nun 1.02 x ıo-s ile 5.10 x 10-5 M 
derişimleri arasında 278.5 nm ve 261.7 
nm de derişim absorbans ilişkileri ince
lenmiş, iyi bir doğrusallık elde edilmiştir. 

Bu sonuçtan sonra türev eğrilerindeki 
ilişkilerin incelenebileceğine karar veril
miş ve karışıklıklardan kaçınmak için 
260-320 nm !er arasında spektrumlar 

değerlendirilmiştir. 

Aynı derişimle çözeltilerin birinci 
türev eğrileri kaydedildiğinde sitarabinin 
292 nm de minimum, 261.4 nın de maksi
mum; ara-U nun.277 nın de minimum, 
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245.2 nm de maksimumu gözlenmektedir 
(Şekil 2). 

Sitarabinin 292 nm deki minimu
munda, ara-U'nun birinci türev eğrisinin 
sıfır çizgisinden (base !ine) geçtiği, 277 
nm de ara-Unun minirnumunda ise sitara
binin yüksek eğimli eğriye sahip olduğu 
görülmektedir. 
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ŞEKİL 2: 5,15.10-5 M sitarabin (a) ve 
5,10.lQ-5 M ara-U'nun (b) bireysel, aynı 
derişimli fakat sitarabin ve ara-U'nun ikili 
karışımlarının (c) birinci türev spektrum
ları 

İkinci türev eğrilerinde sitarabinin 
299.4 nm de maksimum, 279 nm de mini-

TUNÇEL VE ark. 

mum; ara-U'nun 283.6 nm de maksi
mum, 261 nm minimum verdiği 
görülmektedir (Şekil 3.) Eğriler üst üste 
konulduğunda 299.4 nm de sitarabinin 
maksimum verdiği dalgaboyunda ara
U'nun eğrisinin sıfırdan geçtiği 
gözlenmektedir. İkili karışım eğrileri in
celendiğinde 299.4 nm deki sitarabin ile 
ilgili eğrinin ara-0 eğrisinden etkilenme
diği, buna karşın diğer dalgaboylanndaki 
eğrilerin, absorbansların toplanabilirliği 
kuralına göre birbirlerini etkilediği Şekil 
3 de kolayca görülmektedir. 
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ŞEKİL 3: 5,15.10-5 M sitarabin (a) ve 
5,10.10-5 M ara-U'nun (b) bireysel, aynı 
derişimli fakat sitarabin ve ara-U'nun ikili 
karışımlarının (c) ikinci türev spektrum
ları. 
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Türev eğrilerinden elde edilen 
sonuçlara göre; birinci türev eğrilerinde 
292 nm deki, ikinci türev eğrilerinde 
299.4 nm deki dalgaboylarında yalnızca 
sitarabinin kantitatif tayininden söz edile
bilir. Yapılan değerlendirmelere göre ara
U'nun kolay tayininin gerçekleşebileceği 
bir olasılığa rastlanamamıştır. 

Yukarıda sitarabinin birinci türev 
eğrilerinde 292 nm, ikinci türev 
eğrilerinde 299.4 nm de, ortamda ara-U 
bulunsa da derişim-absorbans ilişkisinin 
doğrusal olabilirliği tartışılmıştı. !kili 
karışımlarda bu savın geçerliliğinin 

kanıtlanması için sitarabin ve ara-U'nun 
birlikte artan derişimlerinde standart 
çözeltileri hazırlanmış sitarabinin 
derişim-absorbans bağlığına uyan 
eşitliklerinin; birinci türev için A = 
0.0004 + 1773 C (M) ; (r = 0.99987), 
ikinci türev için A = 0.00009 + 803 C 
(M); (r = 0.99988) olduğu bulunmuştur. 
Bu eşitlikler, tek başına sitarabin kul
lanılarak elde edilen sitarabin standard 
eğrileri ile de uyuşmaktadır. Çift dalga
boYJ.ında ölçümle absorpsiyon spektrum
larını kullanarak sitarabin ve ara-U tayin
leri gerçekleştirilmiştir (2-4). Sitarabinin 
dayanıksızlığı gözönüne alınırsa, sitarabi
nin tayini sürecinde ara-U oluşabilirliği 
endişesi ile çift dalgaboyu ölçümleri 
yapılarak miktar tayinin yapılması gere
kir. Geliştirilen yöntemle tek bir dalga
boyu kullarularak yapılan tayinlerde süre 
ve hesaplama işlemleri kısaltılmakta ve 
kolaylık sağlanmaktadır. Deneylerde ara
U'nun farmasötik preparatlarda bulunabi
leceği miktarların çok üzerindeki deri
şimleri kullanılmış ve bu yüksek ara-U 
derişimleri dahi sitarabinin birinci ve 
ikinci türev eğrilerini etkilemediği 
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gözlenmiştir. Böyle bir sonuç, sitarabinin 
ara-U tarafından kesinlikle etkilenmiye
ceğini gösterir. 

Bu bulgulardan hareketle, önerilen 
yöntem ve karşılaştırma yöntemi olarak 
seçilen uv-spektrofotomctrik yöntemiyle 
(2) Alexan Ampullerin bir mL sindeki si
tarabin içerikleri incelenmiştir. Gerekli 
seyreltmeler 0.05 M HCI ile yapılmıştır. 
Çalışmaya duyarlık kazandırabilmek için 
pik yükseklikleri uzunluk olarak 
ölçülmüş, bu değerler, hesaplama yoluyla 
absorbans değerlerine çevrilerek 
düzeltilmiştir. Bulunan değerler ve istatis
tiksel değerlendirilmeleri Tablo 1 de veril
mektedir. 

Tablo !. Sitarabin içeren ampullerde 
sitarabin miktarlarının ikinci türev spek
troskopik ve uv-spcktrofotometrik tayin 
sonuçları. 

Deney No İkinci Türev Spektroskopik uv-spektrofotometrik 

mg/ml mg/ml 

1 19.78 19.66 

2 19.98 19.61 

3 19.98 19.66 

4 19.78 19.92 

5 20.18 19.87 

6 19.98 19.92 

7 19.78 19.71 

8 20.18 20.02 

ortalama 19.96 19.80 

varyans om O.Q2 

sland. sapma 0.17 0.15 

% bağıl stand sapma 0.84 0.78 
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SONUÇ 

Değerlcndinnelerden görüldüğü gibi, 
yöntemler arasında istatistiksel açıdan bir 
fark bulunmamaktadır. Yalnız ikinci 
türev spektroskopik yöntemin uv
spektrofotometrik yönteme üstünlüğü, 
ortamda ara-U bulunsa da tayin 
duyarlılığının etkilenmediğidir. Elde edi
len sonuçlara göre; bu çalışma ile önerilen 
yöntemin çabuk, duyarlı ve pratik bir 
yöntem olduğu ve kalite kontrol laboratu
varlarında emniyetle kullanılabileceği 
söylenebilir. 
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