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Drajede Parasetamol, Fenilefrin 
Klorhidrat, Karbinoksamin Maleat 
ve Noskapinin Yüksek Basınçlı Sıvı 
Kromatografisi Yöntemi İle Analizi 

Erten ONUR l*l 

Özet : Kaplanmış tablet formülasyonunda parasetamol, fen ilefrin 
k lorhidrat. karbinoksaınin maleat ve noskapinin yüksek basınçlı sıvı 

kr omatografisi yönetimi ile tayini verilmiştir. p. • Bondapak CN kolonu 
zıt faz olarak. % 20 metanol ve % 2 asetik asidin sudaki karışım~ 

mobil faz ve kodein. internal standart olarak kullanılmıştır. Kullanı
lan yöntemde sonucu. preparatta bulunan yardımcı maddelerin etki· 
lemediği görülmüştür. Sonuç 280 nm de elde edilen aktif madde- in. 
ternal standart pik alanlarının oranına göre değerlendirilmiştir. Bu 
oran parasetaınolün ı.25-10 mg/mL fenilefrin klorhidrat ve noskapi
nin o.125-0.500 mg/mL karbinoksamin maleatın 0.048-0-500 mg/ ml 
konsantrasyonları arasında lineerdir. 

Elde edilen ortalama verim sentetik tablette dört aktif madde 
için % 99-17 • % 100-175 sınırlan arasındadır. Bağıl sapırna fenilefrin 
klorhidratta % 3.661, diğerlerinde ise % 2.0948-2.654 değerleri arasın

dadır. 

Metod parasetamoL fenilefrin klorhidrat. karbinoksamin maleat .. 

noskapin içeren kaplanmış tabletlerin analizi için de tatbik edilmiştir. 

önerilen yöntem. duyarlık. tekrar edilebilirlik. analiz süresiniıı 

kısa olması ve basit olması bakımından avantaj lıdır. 

C*l Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Başkanlığı İlaç Kontrol Şube
si. Araştırma Laboratuvarı 
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SIMULTANEOUS DETERMINATION OF PARACETAMOL. 
PHENYLEPHRINE HYDROHLORIDE. CARBINOXAMINE MALEATE 

AND NOSCAPINE iN COTED TABLET BY HIGH- PERFORMANCE 
LIQUID CHROMATOGRAPHY 

Sumınary : High- performance Liquid chromatogra phic (HPLC) 
method without interference from excipients is presented for tha 
simultoneous determination of paracetamoL phenylephrine hydroch . 
loride, carbinoxamine maleate, noscapine in coated tablet. HPLC sys
tom m etanol 20 % and acetic acid 2 % m ixture in distilled water used 
as the mobil phase on µ- Bondapak CN colon. codein being internal 
standart. Detection was at 280 nm. and quantitation based on the 
drug-internal standart peak area ratio. Th~s ratio was linear aver a 
concentra tion range of ı.25-10 mg/ ml of parasetamoı. 0-1251-0-500 
mg/ ml of phenylephrine hydroc;hloride and noscapine. 0 -048-0-500 
mg/ml of carbinoxamne m aleate. 

Recoveries for the four active substances in synthetic tablets 
ranged from 99-17 % to :!.00.175 % The relative s tandart deviations 
are 3.661 % for phenylephrine hydrochloride, and 2.0948-2.654 % for 
the others. 

The HPLC method was applied to the assay of commerical caated 
tablets. 

The proposed method is fas t. simple. sufficiently sensitive. and 
r eproducible. 

GİRİŞ: 
Parasetomol. fenilefrin. klorhid

rat, karbinaksamin maleat, noska
pin kombinasyonunun. soğuk al
gınlığına karşı preparatlarda aktif 
madde ler olarak kullanıldığı bilin
mektedir. Bu madde karışımları · 

nın preparatlarda kullanılan mik· 
tarlarının çok farklı olması ana
lizde problem yaratmaktadır. 

!erin bir kısmı spesifik değildir, 

bir kısmı ise hem zahmetli h em de 
zaman alıcıdır. 

Fenilefrin klorhidrat Cl-lOJ. 

parasetamol (8,12) noskapin (8,10, 
13.14). karbinoksamin maleat (7,g, 
15,16) ve preparatları için farma
kopeler ve literatürde birçok yön
temler bulunmaktadır. Bu yöntem 

Literatürde. yukardaki madde
lerin oluşturduğu kombinasyon 
için bir yöntem bulunamaınıştır. 

Laboratuvarımızda. bu karışım 
için uygulanan ayırma y öntemle
rinden ince tabaka kromatografisi 
ile özellikle. fenilefrin klorhidrat . 
konsantrasyonu fazla olan parase
tamolün yanında güçlükle ayrıl

maktadır. Bu n edenle. paraseta. 
mol. feniefrin klorhidrat. karbi
noksamin maleat ve noskapin kom
binasyonu için yüksek basınçlı sı· 
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vı kramatografisi yöntemi uygu· 

lanmıştır. Yöntem analiz süresi kı

sa. basit. tekrar edilebilirliği olan 

hassas bir yöntemdir. 

GEREÇ VE YÖNTEM : 

Cihaz: Yüksek basınçlı sıvı 

kromatografisi cihazı. Model: 441J, 

280 nın dalga boyunda U .V. detek 

törlü. 
Kolon : µ- Bandapok CN ~2 m:..11 

ıD X 61 cm}, ters faz olarak kul

lanılmıştır. 

Reaktifler ve materyaller; para

setamol. fenilefrin klorhidrat. kar

binoksamin maleat. noskapin labo· 

ratuvarımızda kullanılan çalışma 

standartlarıdır, kullanılan diğer 

maddeler ve solvanlar analitik saf

lıktadır. 
Kromatografik şartlar: 

Mobil faz: % 20 metanol ve 

% 2 glaslyel asetik asidin distile su

daki karışımıdır. 

Akış hızı. fenilefrin klorhidrM 

ve kodein için o.s ml/dak.. parase

tamoL karbinoksamin ve noskapin 

için ı ml/dak.. dır. 

Hassasiyet parasetamol için, 2, 

fenilefrin klorhidrat ve kodein Cin

ternal standart> için 0.2. karbinok

s::tmin ve noskapin için 0-02 dir. 

Kaydedicinin hızı 0.5 cm/dak. dır. 

lnternal standart konsantrasyo · 

ni.ı, i mg/ml olacak şekildedir. 

Standart solüsyonunun hazır

lanması: 

Draje- 250 mg parasetamol, 5 

mg fenilefrin klorhidrat. r.2 mg 

karbinoksamin maleat. 10 mg nos

kapin içermektedir. Karbinc>'ksamin 
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maleat hariç bu miktarların iki 

katı alınarak hassasi~etle tartılan 

maddeler 50 mi. lik balon jojeyrı 

konulmuş. karbinoksamin maleat 

25 mg. tartılıp 20 mı . lik balon jo

jede metanolde çözülmüş ve aym 

salvanla tamamlanmıştır. Bu solü5· 

yondan 2 mi. çekilerek diğer mad

delerin bulunduğu 50 ml. lik balon 

jojeye ilave edildikten sonra inter·· 

nal standart olarak 50 mg. kodeir. 

de balon jojeye ilave edilmiş ve 

metanolde çözülerek. aynı solvan 

la tamamlanmıştır. 

Numune solüsyonunun hazır

lani:nası: 

Kaplama kısmı su ile çıkarılan 

sekiz draje filtre kağıdı arasınd·ı 

kurutuduktan sonra toz edilerek 

metanolle ekstre edilmiştir. G 3 cam 

filtreden vakum altında süzülerek 

200 mı. lik kalan ojeye alınmış. in

ternal standart olarak hassas tar -

tılmış tam 50 mg- kodein de balon 

jojeye konduktan sonra. metanoll~ 

tamamlanmıştır-

Sentetik tablet: 500 mg para.

setamoL .ıo mg fenilefrin ;klorhid

rat. 20 mg noskapin. 2.4 mg kar bi 

noksamin maleat. ve tabletteki 

miktarlar kadar mısır nişastas" 
polivinil alkoL tal~. magnezyum 

stearat içeren ta.blet karışımı ytı

pılmış ve numune gibi çalışılarak 

numune kansantrasyonuna eşit bir 

solüsyon hazırlanmıştır. 

İŞLEM: 

Parasetamol tayini için. stan

dart ve numune solüsyonun herbi

rinden a defa 2.5 ul cihaza enjek 



te edilmiş ve yukarıda belirtilen 
kromatografik şartlar uygulanmış

tır. -(Akış hızı 1 - ml/da):t., para
setamol için hassasiyet: 2. internal 
standart için: 0-2 dirl . Standart ve 
numune pik alanlanrun internai 
standart pik alanlarına oranım bul
mak için 3 enjeksiyonun ortala
ması a!ınmıştır- (Şekil: ll 

Bu işlem. 254 nm dalga boyun 
da da yinelenmiştir. 

Bir drajede bulunun aktif mad · 

de miktarının 

Numune pik alanı 

% si X 100 

İntemal standart pik alanı 

formülü kullanılarak değerlendiril
miştir. Alan hesabı için pik ya:-ı 

yüksekliğindeki genişliğin pik yük 
sekliği ile çarpımı yapılmıştır. 

Fenilefrin klorhidrat. karbinok
samin maleat noskapinin tayini 
için. standart ve numune solüsyo
nunun herbirinden 3 defa 5 er ml 
enjekte edilmiştir. Akış hızı o': 

ml/ dak. v~ hassasiyet 0.2 de çalı

şılmıştır. İntemal standart piki 
çıktıktan sonra akış hızı ı ml/dak. 
ye. hassasiyet o 02 ye getirilmiş. so
nucun hesaplanması parasetamcı 

gibi yapılmıştır CŞekil: 2). 

Ayrıca sentetik tablet karışı

mından hazırlanan solüsyonda yu
karıda belirtilen lrromatografik 
şartlarda çalışılmış ve standart so-
1 üsyonuna kar~ı değerlendirilmi5-

tir. 

1.25, 2.5, . 5,10 mg/ml paraseta
moı ve ı mg/ml internaı stan-

dart içeren solüsyonlar, para
setamol için belirtilen kromatog
rafik şartlarda çalışılmış ve aktif 

madde pik alaru-internal standarc 
pik alaru. oranının konsantrasyon 
üzerindeki regrcsyon hesaplan ya
pılmıştır CTablo: 4. Şekil: 3l. 

Yukarıdaki parasetamol çözei
tilerin herbirinden 5 mı. hassas ola
rak çekiler ek 20 ml'lik balon joje
lere konulmuş ve metanolle tamam 
)anmıştır. Bu çözeltilere 254 nm 
de aynı yöntem uygulanmış. inter
nal standart için h assasiyet 0.02 ye 
ayarlanmış ve yukarıda belirtildi 
ği gibi. regresyon hesapları yapıl 

mıştır CTablo: 4, Şekil: 3) . 

0.125. 0.250. 0.375, 0-500 mg/ml 

fenilefrin k lorhidrat. noskapin v.:ı 
0-048. 0.125 . • 0-250. 0 -375. 0-500 mg/ml 
karbinoksamin maleat solüsyonla
nna 1 m~/ml internal standart ila
ve edildik1ten sonra. aynı yöntem 
uygulanmıştır. Her aktif maddenir. 

1 

pik alaru- . internal standart pik 

alanı oranının konsatrasyon üzb
rindeki regresyon hesapları yapıl

mİştır CTablo: 5. Şekil: 4). 

BULGULAR: 

Deneys~l kısımda belirtilen ko
şullarda · standart ve preparatın 

yüksek basınçlı sıvı kromatografi
si yö.ntemi ile elde edilen kra-mo 
togramlar şekil: ı. 2 de gösterilmiş
tir. 

Parasetamol .cı ı. -.... fenilefrin 
klorhidrat (2). k odein-in terna l 

standart (2). karbinoksamin (4), 
noskapin (5) karışımının yükseh 
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basınçlı sıvı kramatograrisi (YBSK) 

yöntemi ile elde edilen kromatoıı:

ramı (5 µl enjekte edildi). 

Numunede bulunan paraseta

mol (ll, fenilefrin klorhidrat (2). 

o. 2 

Hassasiyet 

~ 

" >-
c 
~ 
~ 
Q. 
o ,_ 
c o 

-~ ... 
.ı; 
c 

w 

kodein - intemal standart (3) , kar

binoksamin C4l , noskapin (5) kar.

şımının YBSK yöntemi ile eld:~ 

edilen kromatogramı (5 ul enjekte 

edildi) . 

0 . 02 

5 

4 

Ştıkll ı : Paracetamol UJ. fenilefri.n klorhidrat 121 , kodein-internal stan 

dart 131, karbinoksamin C41 , noskopin (51 karışımının yüksel( 

basınçlı sıvı kromatografisi (YBSKI yöntemi ile elde edilen kro

matograını (5 µl enjekte edildi) 
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ô. 2 ô.ô2 

n 
Hassa s iyet 

5 

.. 
>-

c 
c 

ö 
ı o 

>-

c 
o ,.. 

4 -~ 

"' .x 

"' 
c 

UJ 

Şekil 2 : Numunede bulunan paraseta.ınol cıı. fenilefrin klorhidrat 121 . ko
dein-internal standart (3) . karblnoksamin 141. noskapln ısı karışı

mının YBSK yöntemi ile elde edilen k.romatorramı (5 µl. enjekte 
edildil. 
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Tablo 1 Aktif maddeler ve internal standarom tutulma süreleri ve 

tutulma hacımları 

Aktif made ve İnternal St. 

Parasetamol 

Fenilefrin klorhidrat 

Kodein 

Karbinoksamin 

Noskapin 

Numune ve sentetik tablet ça

lışmalarında 5 ayrı ekstraksiyon ve 

her ekstraksiyon için 3 enjeksiyon 

yapılmış ve ortalamaları alınarak 

değerlendirilmiştir. Tablo f2l de 

Tutulma Tutulma 

Süreleri hac unları 

8 dak. 4 ml 

10 5 

13 6.5 » 

16 16 

18 18 

sentetik tabletteki. tablo f3l de nu

munedeki her aktif madde için elde 

edilen ortalama verim CX%. stan

dart hata (Sx), bağıl sapma (v) 

verilmiştir. 

Tablo 2 Yöntemin sentetik tabletteki her aktif madde için ista

tistik değerleri 
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Aktif 

Maddeler 

Paraseta.mol 

Fenilefrin klorhidrat 

Bir tablet 

için ilave 

edilen 

miktar lmgl 

250 

5 

Karbinoksamin maleat ı .2 

Noskapin 10 

Bulunan 

miktar 

lmgl 

248.835 

4.982 

1.190 

10.0175 

X1%l v 1%1 

99,534 2.0948 0.933 

99.63 3.661 1.489 

99.17 2.554 1.177 

ıoo .115 2.257 ı.oıı ı 

Tablo : 3 Yöntemin numunedeki her aktif madde için istatistil• 

değerleri 

Etiket formülü Bulunan 

(1 tablet içinl Miktar 

Aktif Maddeler fmgl lmgl X ('}'ol VC%l Sx 

Paia.Setamoı 250 248.795' 99.518 2.128 ı.048 . 

Fenilefrin k1or. · 5 4.964 99.288 4.310 1.772 

Karbinoksamin maleat 1.2 ı.198 99.820 2.940 1.300 

Noskapin 10 10.0402 100.402 3.320 ı.042 



Tablo : 4 Parasetamolün pik alanının internal standart alanınıı 

oranının konsan tras yon üzerindeki regresyon hesaplan 

i\ = 280 nm A. = 254 nm 

r2 1.00 0-997 

y 3-66X0-354 64.665X-8,933 

Sbxto.05 0-366 

· b = Sbxto.05 (3,248) - 3,98) 

Saxto.05 2-434 12-106 

a +Saxto.05 (-2.788) - (2.08) (-21-0384) - (3.173) 

y 3-614x 59.62X 

Sb 0,115 · 1.536 

Sbxto.05 0.366 4.888 

b=t=Sbxto,05 (3.248> - ( (3.98) (54-732) - (64-508) 

Tabloda a+ Saxt 0.05 değerler~ sıfırı kapsadığı için doğru sıfır 

dan geçirtilmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: 

Şekil : 3 ve Şekil : 4 'de görül -

düğü gibi aktif maddelerin çalışı

lan konsantrasyonlara karşı pi~ 

alanlarının internal standart alan.

na oranlarının lineer olduğu görül

mektedir. 

Parasetamol 249 run dalga bo

yunda maksimum absorpsiyon 

verdiği için bu dalga boyuna ya

kın 254 nm de çalışılmıştır. 254 

nm de çalışılan standart eğrisi 280 

nm de çalışılanınk.inden biraz da

ha yüksektir (Şekil: 3l. Her iki dal

ga boyunda çalışılan konsantras

yonlarda Lambert - Beer yasasına 

uyulmaktadır. Sonuç olarak iki 

dalga boyunda da çalışılabilir. 

Karbinoksamin maleat, kar

binaksamin ve maleik asit olmak 

üzere iki pik vermektedir. Maleik 

asidin tutulma hacını 2,5 mL dir. 

İnternal standart piki çıkıncaya 

kadar 0,2 hassasiyette çalışıldığı 

için, bu şartlarda maleik asit pikı 

görülmemektedir. Karbinoksamhı 

maleatın miktarı karbinoksami..ı:;. 

üzerinden yapılmıştır. 

Mobil fazın terkibindeki me

tanol yerine asetonitril kullanıldt

ğında parasetamol ile, fenilefrin 

klorhidratın tutulma sürelerinin 

arasındaki fark biraz daha art

mış. ancak noskapin ve karbinok· 

sa.minin tutulma sürelerinin ara

sındaki fark azalmıştır. 
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Tablo : 5 Pik alanının internal standart alanına oranının kon· 

santrasyoiı üzerinde ki regresyon hesapları . 

r2 

y 

Sbxto.o5 

b=t=Sbxto.05 

Saxto.05 

a+Saxto.05 

y 

Sb 

Sbxto.05 

b+Sbxto.05 

Fenilefrin 

klorhidrat 

0.993 

l .642x-0.0245 

o.421 

Karbinoksamin Noskapin 

0.999 0.992 

o.oo358+523x 0.00495 + OA39x 

0.0230 0.119 

(1.221) - (2.0631 _(0.500) - (0.546) (0.320) - (0.558) 

0 .142 (-0.00327) -

(-0.167) - (0.118) (0.0104) 

l.576X o.533x 

0.00159 0.00387 

0.00684 0.0123 

0.0406 

C-0.0357l -

(0.0456) 

0.453x 

0.0113 

0.0486 

(1.569) - (1.583) (0.521) (Q.545) (0.404) - (0502) 

Tablodaki a+ Saxt 

fırdan geçirtilmiştir. 

0,05değer leri sıfırı kapsadığı için doğru sı-

150 A =254 

120 

90 ~ \:ı 

+ 

60 
?. . 

-'/") 
--\ 

30 
~ =280 

o 
l 2 3 ...1=254 

2 4 6 8 10 11 .rl=280 

Şekil 3 : Parasetamolün 254 nm ve 280 nm deki standart eğrileri 



1.0 

0 . 75 

0.5 

0 . 25 y='o.533 x 

='o .453 x · 
o 

0.1 0.2 0.3 0 . 4 0.5 

Şekil 4 Fenilfrin klorh~drat karbinaksaınin ve noskapinin 280 nm 
deki standart eğrileri. 

Ayrıca sentetik tablet karış,

mından hazırlanan solüsyona yu

karda belirtilen kromatografik şart

lar uygulanarak standart solüsyo · 

nuna karşı değerlendirildiğinde. 

tablo: 2 de görüldüğü gibi standart 

hatanın 0.933-1.489. bağıl sapma· 

nın % 2-0948-3-661. ortalama veri

min de % 99-17 - % 100-175 değer-

!eri arasında 

tur. 

olduğu bulunmuş 

Numune mobil fazda çözüldüğü 

zaman fen.ilefrin klorhidrat ve pa

rasetamol piki aynlamanuştır. 

Preparatta. bağlayıcı madde ola

rak kullanılan polivinil alkol mo

bil faz içinde bulunan suda çözün

müş ve pa.rasetamoL fenilefrin 

klorhidrat piki arasında bir pik 

vermiş. böylece bu iki maddenin 

ayrılmasını engellemiştir. 

Bağlayıcının numune pikleri 

Ue etkileşmesine engel olmak için. 

numune metanol ile ekstre edilmiş 

tir. Tablette bulunan diğer mad · 

deler (magnezyum stearat. talk. 

nişasta> sonucu etkilememiştir. 

Sonuç olarak önerdiğimiz yön

tem duyarlık. tekrarlanabilirlik. kı

sa. sürede yapılabilmesi ve bast~ 

olması bakımından avantajlıdır. 

Geli Tarihi : s.3.1984 
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