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T~rk Piyasasındaki Katı ve Sıvı 
Gestojen -Preparatlarının Kalite 
Kontrol Yöntemleri 

Aysel YAZGAN (*I 
Ünsal ÇALIŞ C•*) 

Özet : Bu çalışmada Türkiye' de kullanılan on farklı katı ve sıvı 
gestojen preparatlarının kalite kontrolü için b ir yöntem geliştirilmiş,. 
tır . 

Preparatların ve üreticilerden temin . ·edilmiş olan etken madde-
1...ırln adsorban olarak silikajel G, çözücü. olarak benzen-etil ase
tat (2: ll kullanılmasıyla ince tabaka kromatografisi (İTK) analizleri 
yapılmıştır. Analiz sonuçları, gerek preparatlar, g1::rekse etken · mad. 

-ct~ler içinde, sayısı ikiden dokuza kadar ·değişen safsızlıklar bulun
riuğunu göstermiştir. Etken maddelerle · 'safsızlıkların aynı dalga 
boyunda UV ışınları absorplamaları, farmakopelerde gestojenlerin 
nicel tayini için verilen UV spektral yöntemin doğru sonuç verme

·m~~ipi gerektirir. B~ ,.ı_ıedenl~. UV spektral yöntemi preparatlardan iz~
le edilmiş saf_ etken . madde)ere uygulanmıştır. Bu yöntemle yapılmış 
olan analizler preparatların etken madde miktarlarının, verilen de. 
gerlerin % 93.20 - 98.77'si olduğunu göstermiştir. 

(*) H.ü. Eczacılık Fakültesi , Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü 
Hacettepe - ANKARA. 

(**l H.Ü, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Ha
cettepe - ANKARA. 
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METHODS FOR QUALITY CONTROL OF SOLID AND 
LIQUID GESTOGEN PREPARATIONS .usED JN TURKEY 

Summary: in this study, a methods has been developed for the 
c uality control of ten different solid and liquid gestogen preparations 
used in Turkey. 

Preparations and their active principles, obtained from suppliers. 
were analysed by thin layer chroma.tography (TLC) using silicagel 
G as · adsorbant benzene-ethyl acetate (2:1! as deve!oping sol
' ent system. Analytical results, thus obtained, showed the presence 
of some impurities both in preparations a.nd activ·e prindples, chan
ging in number from two to .. ·nine. Since the activ·e principles and 
the iropurities absorb UV light of similar wavelength, UV spectral 
nıethod described in pharmacopoeias for the quantitative determi~ 

nation of gestogens should not give adequate results. Therefore UV 
spectral method has been applied to the active prinCiples

1
. isolated 

from the preparations. Analyses, carried · out ı:ıccording to the mo
dified method showed that the active principle content of the pre
parations were % 93.20 - 98.77 of the claimed amounts. 

·., 

GİRİŞ 

Preparatların içindeki etken 
maddelerin belirt:ıen miktarlarda· 
olması - ve daha da -ön~mlisi; pre
parat içine herhangi bir şekilde 

karışmış veya preparat içinde 
oluşmuş safsızlıkların bulunma
ması gerekir. Preparat içinde fiz
yolojik etkisi belli olmayan saf
sızlıkların bulunması halinde pre
paratın kullanılması güvenceli 
olmayacaktır {ll. Bu konu hormon 
preparatları için daha büyük 
önem taşır. Bu nedenle hormon 
preparatlarının kalite kontrolü 
tftizlikle ve modern yöntemlerle 
yapılmalı, yetersiz görüldüğü tak
tirde bu yöntemler de geliştirilme
lidir. 

Gestojenlerin analizinde değL 

şik yöntemler kullanılmaktadır. 

Gravimetrik yöntem hassas olma
masına· rağmen progesteronun 
(2,3) , titrim':!trik yöntem de nore
tisteron ve noretisteron asetatın 

(4) miktar t.ayininde kullanılmak~ 
tadır. Progesteron (2,4,5), noretiste 
ron (2,4-6). noretisteron asetatın 

{4,5! ve metroksiı)jrogesteron - ase
tatın C6l miktar tayiİıleri doğrudan 
UV spektroskopik yöntemle ya
pılmaktadır. Progesteroı:i (4), · did
rogesteron (3), medroksiprogesteron 
asetat ve hidroksiprogesteron kap
roat (6) miktarlarr türevleri üze
rinden UV spektroskopisi ile ta;yin 

edilmektedir. Bazı gestojenlerin · 
miktar tayinleri ise · hidrazon . tü
revlerinin ince tabaka kromatogra- · 
fisi <1TKJ ile ayırımını takiben 
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UV spektroskopik yöntemle yapıl

maktadır (7,8). Bazı steroit içeren 

ilaçların analizinde gaz kroriıa

tografisinden (9) ve noretisteron 

analizinde ( 10) yüksek basınç sıvı 

kromatografisinden yararlanılmış_ 

tır. 

Bu çalışınada, Tablo-1 'de et-

ken maddeler ve formülleri ile 

preparat numaraları (11,121 belir

tilmiş olan ülkemiz piyasasında bu

lunan, değişik firmalara ait tab

let, suspansiyon ve ampul şeklin

de olan, tek etken madde içermesi 

gerekBn on çeşit gestojen prepara

tının etken madde miktarları ve 

safsızlıklannın sayısı kromatog

rafik ve UV spektroskopik yön-

temle doğruluğu ve hassasiyeti 

incelendikten sonra saptanmıştır. 

DENEL BÖLÜM 

ı - Aletler: UV spektrofomet

resi <Beckm..ı.n DB-GTJ, UV lam

bası. 

2 - Preparatlar : Preparatlar 

ve etken maddeler ülkemizdeki 

ilaç firmalarından temin edilmiştir. 

3 - Kimyasal maddeler: Kul

lanılan kimyasal maddeler Merek 

firmasının ürünüdür. Tüm dene
melerde bidistile su kullanılmıştır. 

Deneyler sırasında laboratuvar 

sıcaklığının 22-25°C da olmasına 

özen gösterilmişir. 

4 - Deneyler: 

Kromatografi plakları: Suspan

siyon ve tabletler için 0.30 mm, 

ampuller için Q.70 mm kalınlığın

da silikajel G ve silikajel GF254 

plakları hazırlanmış ve 1os°C'de 
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1 saat aktive edilmiştir. (13-16). 

Kromatografi çözücü sistemi: 

Preparatların hepsine aynı çözü

cü sistemini kullanabilmek için 

değişik çözücü sistemleri denenmiş 

ve en uygun sistem olan benzen

etil asetat (2:1) sistemi kullanıl

mıştır (13,17,18). 

Etken ınaddelerin preparat

lardan tüketilme işlemi: Tüketme 

tablet ve suspansiyonlarda Soxhlet 

aygıtında kloroform ile yapılmış 

(süre: 6-8 sa:ltJ, elde edilen kloro

formlu çözeltiler buharlaştırılmış 

ve kloroform ile seyrelti_lerek 

konsantrasyonu 10 mg/ml olan çö· 

zeltiler hazırlanmıştır. Ampuller

de bu işlemler yapılmamıştır. 

Kromatografik Ayırıma : Sus

pansiyon ve tabletlerde tüketim 

işleminde elde edilen 10 mg/ml 

konsantrasyorıdaki çözeltilerden 

ve fabrikalard~n alınan etken 

_maddelerin 10 mg/ml konsantras. 

yonundaki kloroformlu çözeltile

rinden ı ml'lik, ampullerden 5 ml'lik 

miktarlarda plaklara tatbikler ya

pılmış, çözücü sisteminde 16 cm 

yükselme sınırına erişildikten 

sonra havada kurutulmuştur. Bf 

değerlerinin standartla karşılaştı

rılması, UV lambası altında 254 nm 

ve 366 nın dalga boyunda fluore

sans gösteren lekeler ve klorsülfo

nik asit-asetik asit renk belirteci 

püskürtüldükten sonra (130°C'da 5 

dak.) _gün ışığında ve 254 nm ve 

366 nm dalga boyunda görülen le

keler saptanarak yapılmıştır C15). 

Plak üzerindeki etken madde 

ve safsızlıklara ait bölgeler ayrı 



CH3 R, 1 ··R 2 
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Preparat No: Etken Madde adı R R R R 
1 2 3 " Projesteron 

r* Pregn-4-en- 3 , 20 dion - COCH .. H -crı . • H 

' 3 

Didrojesterofı 
rı** 9{J , lOü - Pregn-4 ,6-dien- 3 , - COCH •• H -c ıı "'" 3 3 20-dion 

ırı** Madroksip r ojesteron 
asetat 

rr** 17(~-asetoksi-6(~-rretil-
-COCH .• OCOCH - CH .. CH 

v** 
1 3 3 3 

Pregn-4-en- 3, 20 - <lion 
. 

vı* Hidroksipro jes t ero n-

vn* 
kaproat 

17- \(l-oksoheksil )oksil 1 
- COCH . . OCO(CH }CH - CH .. H 

vırı* 
3 2 4 3 ' Pregn-4-en-3 , 20 - dion 

Noretisteron 
rx* 

17{J-hidroksi-19-nor-17cı - - OH • . C "' CH - H .. H 

Pregn- 4en- 20-in-3-on 

Noret i steronasetat 

x** l 7{J-asetoksi-19-nor-17oı. - - OCOCH • . C "' CH - H . . H 
3 

" 
Pregn- 4-en- 20-in-3-on 

'![ Ampul ** Tablet lUEJt Steril sus pansiyon 

TABLO 1 

ayrı alınmış ve kloroform ile tü· 

ketilmiştir. Çözeltilerin 350 nm 

dalga boyundan itibaren UV spekt

rumlan saf k loroforma karşı alın 

mıştır. 

Standart Maddeler ve 

Standart EğTiler 

Fabrikalardan alınan prepa

ra t etken maddelerinin kromatog

rafik ayırımı &onunda saf olmadık

ları anlaşıldığı iç in bu maddele-

rin standartlarının hazırlanması 

yoluna gidilmiştir. 

0.10 . mm kalınlığındaki plakla

ra, fabrikalardan alınan etken 

maddelerin kloroformdaki ıo mg/ 

mi konsantrasyondaki çözeltilerden 

o.s'er ml tatbik edilmiş ve benzen 

-etil asetat C2:1) çözücü sistemi ile 

sürüklenmiştir. Etken madde 

bantları UV lambası altında 254 

nm dalga boyunca incelenmiş, bu 

bantlar kazınıp, Soxhlet aygıtında 
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kloroform ile tüketilmiştir. Tüket
me sonunda çözeltilerdeki klo
roform rotavaporda kuruluğa ka
dar uçurulmuş, geride kalan bile
şiklerin vakumlu etüvde sabit ağır
lığa kadar kurutulmasından son
ra, erime noktaları kontrol edil
miştir. Farmakopelerde belirtilen 
değerlere uygunluğu saptanmış

tır. {2-5,lll Kromatografik ana
lizde tek leke olarak görülen bu 
bileşik ler preparatlardaki etken 
maddelerin miktar tayininde 
standart riıaade ola rak kullanılm ış

tır. 

Standart maddelerin · kloro
formdaki çözeltilerinin- maksimum 
dalga boyları saptanmış, 1-5 x 10-s 

1.2 

ı.e 

(f) 

Z 0.8 
<! 
Q) 
O::'.' o 0.6 
(.{) 
Q) 
<! 

O.ı, 

. 1 2 3 4 

M konsantrasyonları ile absorbans
ları arasındaki bağıntının Lam
bert-Beer kanununa uygunluğu 

gözlenmiştir. {Şekil-1) Bu ilişkinin 

korelasyon, determinasyon katsa
yıları, doğru denklemleri ve molar 
absorbtivite değerleri hesaplanmış

tır (19). CTablo-2). 

Standart maddelere ait absor
bansların konsantrasyonlara göre 
değişimi olan bu standart eğriler 

preparatlardaki etken maddelerin 
miktar tayininde kullanılmıştır . 

Preparatlardaki Etken 
Maddelerin Miktar Tayini 

Suspansiyonla r ve tabletler: 
Suspansiyonlarctan alınan ı mi 

1 

s 6 7 

KONS~NTRASYO~ x ıÖ-5M 

·Şekil 1 •· 
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TABLO 2 

Standart Standart Molar Ab-
Doğru Denklemi r2 

Eğri No: Madde Adı: ).,nm sorbtivite r 

1 Didrogesteron 289 26436 Y = 26436 X+0.00008 0-99992 0-99984 

2 Noretisteron 243 17370 Y = 17370 X+0.0052 0.99996 0.99993 

3 Noretisteron 243 17116 Y = 17116 X + 0.0013 0-99996 0-99993 
a.setat 

4 Hidroksipro_ 243 16905 Y = "16905 X+0.0021 0 .99999 0.99999 
gesteron kaproat 

5 Progesteron 243 16501 Y = 16501 X+0.0025 0.99997 0.99994 

6 Medroksipro- 243 15797 Y = 15797 X+ 0.0036 0.99937 0.99996 
gesteron asetat 

- -.. 
. . -CJ1 

CJ1 



miktar ve tabletlerden alınan bir 

tablet ağırlığındaki tablet tozu 

Soxhlet aygıtında kloroform ile 

tüketilmiş, ele geçen çözelti yo

ğunla.-ştırılmış, 0.30 mm kalınlığın

daki silikagel GF254 plaklara kan

titatif olarak tatbik edilmiştir. Sü

rüklerune işleini benzen-etil asetat 

{2:1) çözücü sisteminde yapdmış 

ve etken madde bandı l!V lamba

sı altında 254 nm dalga boyunda 

belirlenmişt:r. Bu bölge plaklar

dan kazınıp Soxhlet aygıtında klo-
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roform ile tüketilmiştir. Ele geçen 

saf etken maddenin kloroformdaki 

çözeltisi rotavaporda 25 ml'ye ka

dar yoğunlaştırılmıştır. 

Ampuller: Ampullerden 1 ıul' 

lik miktar hassas olarak alınıp 

tartılmış ve kantitatif olarak o.70 

mm kalınlığındaki silikajel GF254 

plaklara tatbik edilmiştir. Sürük

leme, tüketme, yoğunlaştırma iş

lemi yukarıdaki gibi yapılmıştır. 

Yukarıda anlatıldığı şekilde 

kazanılan yo~un çözeltinin klora-
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form ile gerekli seyreltmesi yapı 

!arak hazırlanan numune çözelti 

sinin a.bsorbansı, UV spektrofoto

metresinde maksimum palga bo

yunda saf kloroforma karşı ölçül

müştür. Ölçülen absorbansa karşı. 

lık gelen molar konsantrasyonlar 

standart eğrilerden bulunmuş, pre

paratlardaki etken madde mik

tarları hesaplanmıştır. 

BULGULAR 

Preparatların ve fabrikalar-

dan alınan etken maddelerinin 

İTK ile ayırımına ait kromatog

ramlar Şekil-2 ve Şekil-3'de göste

rilmiştir. 

Preparatlardaki etken madde 

ve safsızlıkların izolasyonu yapı

lıp UV spektrumları alındığında 

saf etken maddenin maksimum 

absorbans gösterdiği dalga boyun

da safsızlıkların da b:r miktar ab

sorbans gösterdiği görülmüştür. 

Her preparatla gözlenen bu du

rum Şekil-4'de didrogesteron içe

ren preparat II de gösterilmiştir. 

Görüldüğü gibi maksimum dalga 

boyunda okunan absorbans saf 

etken maddenin absorbansı ile saf

sızlıklarının absorbansları topla

mı olmaktadır. 

Preparatlardaki etken madde 

miktar tayinine ait analiz bulgu

ları Tablo-3'de verilmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Gestojenlerin İTK ile ayırımın

da adsorban olarak en çok silika

jel G'nin kullanılması nedeniyle 

çalışmada adsorban olarak: silikajel 

G kullanılmıştır. Değişik çözücü 

sistemleri denenerek, preparatların 

hepsine uygun sistemin benzen

etil asetat (2:1) olduğu bulunmuş

tur. 

Preparatların etiketlerinde tek 

etken madde bulunduğunun be lir

tilmesine rağmen, Şekil-2 ve Şekil· 

3'de görüldüğü gibi, preparatların 

İTK ile ayırımları yapıldığında 

tek leke yerine etken madde leke

si dışında 2 ile 9 arasında değ'şen 

- sayıda safsızlık lekelerinin bulun

ması, preparatların saf olmadığını 

göstermiştir. Prep.aratları üreten 

fabrikalardan preparatlarda kul

landıkları etken madd~er temin 

edilmiş ve bul}ların İTK sı yapıl. 

mıştır (Şekil-2 ve Şekil-3J. Etken 

maddelere a i t kromatogramlardan 

görüleceği gibi preparatlarda bu

lunan safsızlıklar genellikle kul-

lamlan etken maddelerden 

gelmektedir. 

ileri 

Sonuç olarak bu preparatla-

rın üretiminde kullanılan e tken 

maddelerin saf olm>ldığı , dolayısıy

la tek etken madde içerdiği be lir

tilen preparatların etken madde 

yanında çok sayıda safsı zlık içer. 

diği söylenebilir. 

Preparatların tüketilmesi sonu

cu kazanılan çözeltilerdeki etken 

maddeyi UV spektroskopisi yön

temi ile tayin etmek hatalı olaca

ğından, UV spektroskopisi tayin 

yöntemi; preparatların tüketilmesi 

ile e lde edilen çözeltiden İTK ile 

kazanılan saf etken maddeye uy

gulanmıştır. 
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.... TABLO 3 c.n 
~ 

Preparat Preparat etiketinde 
No belirtilen etken madde Analiz bulguları Cmg l Ortalama % 

ve miktarı (mgl 

!* progesteron 25 24.59 24-48 24-55 24.62 24.56+0.03 98.24 

-
II"'* Didrogesteron 10 9.68 9 .52 9.79 9.65 9-66±0.06 96.60 

III** Metroksi- 5 4.89 4.95 4.89 4.92 4 .91±0.01 98.20 ' 

IV0 * ı:~rogesteron 50 46.64 46.56 46.40 46.81 46.60±0.08 93.20 

V** asetat 5 4 -67 4.73 4.83 4.73 4.74±0.03 94.80 

VI* -Hidroksi- 125 123.52 123.48 123.32 123.56 123.47±0.05 98.77 

VII" progesteron 500 490.20 489.80 490.44 488.74 489.79±0.38 97.95 

VIII* kaproat 250 246-68 246-77 246.81 246.76 246.75±0-03 98-70 

ıx~* N oretisteron 5 4.67 4.59 4.73 4.65 4.66±0.03 93.20 

X* Noretisteron asetat 10 9.62 9 -62 9.55 9.69 9.62±0.03 96.20 

*Ampul *'' Tablet *'''* Steril suspansiyon 



300 350 
389 

Dalga boyu(nm) 

( A) 

• o • -:: 
o • 
" < 

Şekil 4 

Çalışmada kullandığımız pre

paratların etken madde miktar ta

yini için farmakopelerde (l-6) gra_ 

vimetrik ve UV spektroskopik yön

temler bulunmaktadır. Gravimet

rik yöntemde, gestojenin hidra

zon türevi hazırlanmakta ve tü

revin tartılması ile sonuca gidil-

mektedir. Ancak hiçbir organik 

reaksiyonun % 100 verimle yürü

mediği, aynca saf etken madde 

yanında bulunabilen ketonik saf_ 

sızlıkların da hidrazon türevleri 

oluşturacağı düşünülürse bu yön
teınin güvenilir sonuç vermiyece

ği kesindir. Farmakopelerdeki UV 

spektroskopi yöntemi de saf etken 

madde yanında bulunan saf sız-

lıkların etken madde ile aynı dal

ga boyunda absorbans gösterme-

300 350 
389 

Dalga boyu(nm) 

(B) 

leri nedeniyl•3 güvenilir sonuç ver

mez. Bu nedenle bu çalışmada uy

gulanan yöntem, fannakope yön

temlerine 11azaran daha doğru 

sonuç veren bir yöntemdir. Bu 

geliştirilmiş yöntem ile yapılan 

analizlerin yüzde ve mg olarak 

sonuçları ile preparatların etike

tinde belirtilen etken madde ve 

miktarı Tablo-3'de verilmiştir. 

Analiz sonuçlarının yüzde değer

leri değişik preparatlarda % 93,20 

ile o/o 98,77 arasında değişmektedir. 

Farmakopelerde (1-6), çalışmada 

kullandığımız preparatlarda bu-

lunması gerekli etken madde mik

tar sınırının % 90-110 olduğu be

lirtilmektedir. Bu durumda analiz 

değerlerinin farrnakopelerde be-

lirtilen sınırlar içinde olmasına 
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rağmen, preparatlarda bulunan 

bu safsızlıkların yapılarının ve 

yapılarına bağlı olarak _ göstere

bilecekleri fizyolojik etkinin ne 

olacağının şimdilik bilinmemesi 

bu preparatların kullanılma gü

vencesi hakkında kuşkular uyan

dınnaktadır. 

(Geliş Tarihi: 5.7.1983) 
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