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Özet : Bu çalışmada ant ienflamatuvar, antipiretik ve analjez~k 

etkili bir bileşik olan indometasin için Nükleer Manyetik Rezonans 

Spektroskopisi ile yeni bir miktar tayini yöntemi ortaya konulmuş, 

yı:\ntem Türkiye'de satılan 5 indometasin kapsül preparatına uygulan

mış ve USP XX ile NF XIII de verilen yöntemle karşılaştırılmıtşır. Ve

rilen yöntemin daha çabuk, hassas ve kolay olduğu ortaya konulmuş

tur. 

A NEW QUANTITATIVE DETERMINATION OF INDOMETHACINE 

BY NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY 

Summary : In this research :ı new quantitative Nuclear Magne

tic Resonance spectrometric determination of Indomethacine is reali

ıed and the method is applicated to five commercial preparations mar

keted in Turkey. The method is also compared with the method give:1 

in USP XX and NF XIII. The NMR method has been found more ra

pid, producing more accurate results and more specific than the other

one. 

(*) A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasöt ik Kimya Anabilim Dalı, Tan

doğan - Ankara. 
( **) G.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı , EH · 

ler - Ankara. 
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GİRİŞ 

Daha önceki çalışmalarımızda, 

Nükleer Manyetik Rezonans Spek
troskopisi ile yapılan ilaç miktar 
tayini yöntemleri ve uy·gulam~ı v~-

1 ilmişti (1 , 2). Bu çalışmada da in

dometasin için yeni bir yöntem ge· 

Iiştirilmiş ve bu bileşiği taşıyan ti

cari T) !'eparatıarn uygulanmıştır. 

İndometa::.in, kimyasal okunuş.ı 
ı-( p-klorobenzoil) - 5-metoksi-
2-nıetil indol-3- asetik asit ola'l 
ve non. steroid antienflamatuv.ır, 

antipiretik ve analjezik etkili bi• 
ilaçtır . Türkiye piyasasında Cal 
mocin, Endol, Endomet, Endoseti.l 
ve Romacid olmak üzere kapsülleri 
şeklind~ 5 preparatı bulunmakta
dır. 

N 
1 
C=O 
1 

o 
cı 

INDOMETASIN 

DF~EYSEL KISIM 

Bu çalışmada Perkin Elme~ 

R 32 qo MHz NMR Spektrometresi 
ve PYE Unicam SP 1700 Ultraviyo
le Spektrofotometresi kullanılmı<;

tır. 

Miktar tayini uygulamalarında 
kull.ımlan standart indometasin 
bile5iği MSD (Clermont - Ferrand/ 
Fransa ı firmasından temin edilmiş
tir ve %99.8 saflıktadır. 

tŞJ .EM 

:10 kapsül muhtevası tam ala-

rak tartılır, biı havanda ince toz 
haline getirilip iyice karıştırılır ve 
50 mg civarında indometasine eş· 

değer miktar tam olarak tartılıp bir 
santrifü j tüpüne konur. üzerine 100 
mg t.:ivarında tam tartılmış mande
lik asit ilave edilir. Karışıma ı mı 

aseton - d6 konularak iyice karıştırı
lır ve 10 dakika santrifüje edilir, 
Bu süre sonunda santrifüj tüpün
deki berrak çözeltiden ucuna pa
muk ~akılmış bir pastör pipeti yar
dımiyla 0.4 ml civarında alın ır, 

NMR t.üpüne doldurulur, O - 10 8 
ppm arasında spektrumu çekilir ve 
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miktar tayininde kullanılacak sin

yallerin birçok kez integrali alına · 

rak ortalama integral değerleri cm 

cinslnrlen hesaplanır. 

fndometasin'in 90 MHz NMR 

spektnımunda, '2.35 ô PPm de me 

til protonları (3H, s), 3.75 ô ppm 

de asetik asit kalıntısının metilen 

protonları (2H, s), 3.85 ô ppm de 

meto!c.sil grubunun metil protonla-

rı (3H, s), 6.65 - 7.30 ô ppm de in

dol halkasının aromatik protonları 

(3H, m) ve 7.55 · 7.95 ô ppm de 

p-klorobenzoil grubunun aromatik 

protonları (4H, dd) görülmektedir 

Spektrumda karboksil grubunun 

protonuna ait sinyal gözlenememiş. 

tir. Muhtemelen bu proton daha 

düşük alanda sinyal vermektedir. 

2.08 ô ppm de ise asetona ait sin

yal bulunmaktadır (Spektrum 1). 

Spektrum ı. İndometasin'in 90 MHz NMR Spektrumu 

Mandelik asit'in 90 MHz NMR 

spektrumunda 5.33 ô ppm de metil 

grubunun ·protonu (IH, s), 7.30- 7.80 

8 ppm de benzen halkasının pro

tonları (5H,m) ve 10.50 ô ppm de 

o · H protonu (lH,s) görülmekte

dir. Rıı sinyal muhtemelen alkol 

protonuna aittir ve karboksil gru

bunun protonuna ait sinyal daha 

düşük · alana kaymaktadır. Spekt

rumlia asetona ait sinyal ise yine 

2.08 ô ppm de bulunmaktadır (Spekt· 

rum 2). 

Mandelik asit ve indometasin 

karışımının 90 MHz NMR spektru· 

munda ise iki bileşiğin aromatik 

protonlarının dışındaki protonlara 

ait sinyaller birbirleri ile karışma· 

makradır (Spektrum 3). 

Mandelik asit ve indometasın 

karışımının spektrumundan hare

ketle yapılan miktar tayininde re

fera':\s sinyali olarak mandelik asi

lin metil protonun& ait olan 5.33 

ô ppm deki sinyal alınmıştır. İn· 

dometasin'e ait sinyallerden ise ay-



Spektrum 2. Mandelik Asit'in 90 Mllz NMR Spektrumu 

Spektrum 3. Mandelik ıısit ve İndometasin Karışımının 90 MHz N~R 
Spcktrumu 

rı ayrı 2.35 ô ppın deki metil pro

tonlarının sinyali ile 3.75 ve 3.85 
ô ppm deki metilen ve metil sin
yallerinin toplam integrali kulla
nılmıştır. Böylece, miktar tayini 
aynı spektrumdan hareketle iki de
ğişik integral değeri kullanılaraJz; 

iki keı yapılmış ve sonuçların kar
şılaştırılması mümkün olmuştur. 

Türkiye piyasasında buluna·.1 
indometasin preparatlarının miktar 
tayini USP XX ve NF XIII de ve 
rilen yöntem olan ultraviyole 
spektroskopisi yöntemi (3, 4) ile de 
yapılmış ve sonuçlar karşılaştırıl

mıştır. 

USP XX ve NF XIII Miktar 

Tayini Yöntemi 
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a ı Referans Standart İndo· 

metasin Çözeltisinin Hazırlanması 

25 mg civarında tam tartılmış 

indometasin 200 mı lik bir balon 

jojede 2 ml metanolde çözülmüş 

ve pH 7.2 fosfat tamponu (4) ile 

200 ınl ye tamamlanmıştır. Çözelti · 

nin 25 mı si 3 kez 25 er mi meti

len klorür ile ekstre edilmiş, ekst

reler 100 mi lik bir balonjoje içi

ne pamuktan süzülerek aktarılmış 

ve pamuk metilen klorür ile yıka

narak çözelti 100 ml ye tamamlan

mışt.:r. 

b) Numunenin Hazırlanması 

20 indometasin kapsülü muh· 

levası tam olarak tartılmış, bir ha

van içinde ince toz edilip iyice ka· 

rıştı:-ıldıktan sonra 25 mg civarın· 

da indometasine eşdeğer miktar 

tam olarak tartılarak alınıp 200 mi 

I 
tndometasin (mg) İndometasln 

Kapsül Sayısı r 
Man. Asit 

Denklemde : 

I = 
indometasin 

I 

a) 2.35 ô ppm deki sinyalin 

ortalama integral değeri 

(cm) 

b) 3.75 ve 3.85 0 ppm deki sin· 
yallerin ortalama toplam 

integral değerleri (cm) 

Man. Asil 
5.33 ô ppm deki sin
yalin ortalama integ-

ral değeri (cm) 
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ilk bir balonjoje içine aktarıldık

tan sonra referans çözeltisinin ha

zırlarımasındaki işlem aynen uygu

lanmıştır. 

c) İşlem 

Ultraviyole spektrof otometr~-

sinde, 1 cm kalınlığındaki küvet 

içinde 319 nm de görülen maksi · 

mumda absorbans değerleri ölçül

müştür. Ölçme hem reftrans in· 

dometasin çözeltisi, hem de numu

ne çözeltisi için metilen klorüre 

karşı yapılmıştır. 

HESAPLAR 

3) NMR Yöntemi 

NMR yöntemi ile yapılan m ik

tar tayininde, beher kapsülde bu

lunan indometasin miktarı aşağı

da verilen denklemle bulunmuş 

tur: 

N 

N 
İndometasin İlave ed.ilen 

x mandelik asit 
N 
Man. Asit 

miktarı (mg) 

indometasin = 
Molekül Ağırlığı 

Sinyali veren 
proton sayısı 

a) 2.35 0 ppm deki sinyal için 
357.79 

- -- = 119.26 
3 

b) 3.7ii ve 3.85 ô ppm deki sin
yal için 

357.79 
--- = 71.56 

s 



N Molekül Ağırlığı 
Man. Asit = 

temi 

Sinyali veren proton 
sayısı 

152.15 
--- ::: 152.15 

1 

b) USP XX ve NF XIII Yön-

Uygulanan yöntem ile beher 

kapsL::lde bulunan indometasin mik
tarı aşağıda verilen denklemle bu
lundu. 

A, 
C.8 C X ---

C =- Standart çözeltideki mcg / 
ml cins;nden indoınetasin miktarı 

A, = Numune çözeltisinin 319 

nm deki a bsorbans değeri 

.1\5 = Standart çözeltinin 319 

nın dP.l':i absorbans değeri 

Nükleer !vfanyetik Rezonan:ı 

Spektroskopisi yöntemi ile USP XX: 

ve NF XIII yöntemi uygulanaral< 

yapı!an 7 deney sonucu beher kap
sül içinde bulunan ortalama indo
meta<;!n miktarları ve her yöntem 

için bulunan % . sapma değerl eri 

Tablo 1 "de verilmiştir. 

Grupların birbirinden farklı 

anlamlılığa sahip olup olmadıkları 

Tele Yönlü Varyans Analizi yapıl

ması suretiyle istatistiksel olaralı; 

saptc1nmıştır (5, 6). %5 anlamlılık 

düzeyinde tablo f değeri 3.24 tür 
Hesapla bulunan F değeri (44.7) 

hıc:.-. rleğerinden daha büyük ol· 

duğ~ı için sonuç 0 .05 düzeyinde an-

lamL\!ır. {P<O.Cı5). O halde, 4 or

talan: a arasında 0.05 düzeyinde an· 
lamlı bir fark vardır. Ortalamalar 

ara~ı 11oa yalnızca iki tanesinin ~.

ı asıııdaki farklılık sebebiyle de böy
le bir sonuç elde edilebileceğinden 

grup; <ırın ortalamaları teorik mik

t~rh"l:ı karşılaştırılarak t testi ya · 
pılmıştır. Buna göre USP XX ve 
NF :XJU yöntemi ile bulunan dı::

ğerlcrin ortalaması teorik miktar
larla karşılaştırıldığında 0.05 dü7,~· 

yinde önemli farklılı~ olduğu gö· 
rülm~ktedir. Aynı işlem NMR yön
temi ;ıe bulunan sonuçlar için uy

gulanrtığında farkın önemsiz oldu
ğu bulunmuştur. Bulunan değerler 

a5ag~d'l verilmektedir : 

F = 44.7 

Tablo F 316 = 3.24 P < 0.05 

t..,2 = 0.83 

1113 = 1.16 

p > 0.05 

p > 0.05 

p < 0.05 

Tablo tJ6 = 2.120 

t 1 ,2 = Teorik miktarlar ile NMR 

yöntemi (2.35 o ppm deki sinyal 
için) crtalamalarının karşılaştırıl

ması sonucu bulunan değer. 

• 1,3 = Teorik miktarlar il~ 

NMR yöntemi (3.75 + 3.85 o ppm 
deki c:inyal için) ortalamalarınm 

karş ~laştırma sonucu bulunan de
ğer. 

t 1 ,1 = Teorik miktarlar ile USP 
XX vf! NF XIII yöntemi ortalama· 
!arının karşılaştırılması sonucu bu· 
lnmr-1 değer. 
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SONUÇ 

Gerek Tablo: 1 ve gerek t test. 

leri sonucu bulunan değerler, bu 

çalışmada verilen yeni yöntemin 

USP XX ve NF Xlll yöntemine 

naza<an daha hassas, çabuk, basit 

olması sebebiyle üstün olduğunu 

göstermektedir. Tablo : 1 de görü 

len standart sapma neticeleri ha· 

taların kişisel olduğunu, yani analizi 

yapan kişinin yapacağı hatalar;.,.ı 

NMR yönteminde çok daha az etki

li olduğunu göstermektedir. Nükleer 

manyetik rezonans spektrometresi 

bulunan analiz laboratuvarlarında 

kola) ca uygulanabilecek bir yöntew 

olan NMR yöntemi, pahalı bir çö· 

zücü olan aseton · d6 nın bulunma

dığı durumlarda 3.75' ve 3.85 ô ppm 

deki sinyaller üzerinden hesap ya

pılarak ve normal aseton kullanı 

larak sonuç alınabilir. 

(Geliş Tarihi : 25.11.1982) 
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Tablo 1. İndometasin Preparatlannuı NMR, USP XX ve NF xın 

Yöntemleri ile Yapılan Miktar Tayini Sonuçlan 

Beher Kap· NMR Yöntemi USP XX ve NF XIII 

sülde Bulun· 2.35 ô ppm deki sinyal için 3.75 + a.85 ô ppm deki Yöntemi 

Preparat ması Gere- sinyal için 

ismi ken Teorik Bulunan Bulunan Bulunan 

Miktar mı % Sapma mı % Sapma mı % Sapma 

(mg) (St. sap.) (St. sap.) (St. sap.) 

-
24.81 24.73 24.08 

Calmocin 25.00 (±0.016) 0.76 ( +0.013) 1.08 (±0.015) 3.68 

24.75 24.71 23.67 

Endol 25.00 (+ 0.026) 1.00 (±0.033) 1.16 (+ 0.010) 5.32 

24.78 24.69 23.36 

Endomet 25.00 (±0.010) 0.88 (+0.017) 1.24 (±0.010) 6.16 

24.71 24.67 23.68 

Endosetin 25.00 ( + 0.014) 1.16 (±0.016) 1.32 (+0.015) 5.28 

24.89 24.75 24.22 

Romacid 25.00 (±0.019) 0.44. (±0.015) 1.00 (±0.011) 3.12 

.... .... 
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