
FABAD Farın. Bil. Der. 
9, 223 - 230,- 1984 

FABAD J . Pharm. Sci. 
9, 223 - 230, 1984 

Hidroklorotiazid - Spironolakton 

Kar1sımının Absorbans Oranlan , 

Yöntemi ile Analizi 

Pınar BULUT (*I 

Hüseyin ORDU C*l 

Özet : Hidroklorotiazid Cil ve Spironolakton mı içeren karışımın 

an alizi. h erhangi bir ayırma işlemi uygulanmadan absorbans oranı 

tekniği ile yapılmıştır. Metanoldeki çözeltilerin izosibestik dagaboyu 

253.2 nm bulunmuş. ikinci dalgaboyu olarak m 'in maksimum absor

bans gösterdiği 270 nm seçilmiştir. Karışımların bu iki dalgaboyun· 

daki absorbans~armın oranı. karışımdaki m 'in oranına karşı grafi

ğe geçirildiğinde elde edilen y = 2,889 x + 0.109 denkleminin m ve n · 

parametre!erinden ve 253.2 nm'deki a.bsorptivite değerinden {22.5). (il 

ve mı 'n in r eel konsantrasyonları hesaplanmıştır. (X1 = % 99.96 + 

Q.16. X 11 = % 100.04 + Q.16, S = o.31ı 

Aynı işlem 270 nm yerine (II) 'nin maksimum absorbans göster- -

diği dalgaboyu olan 238 nm'yi kullanarak yapılabilir. Cy = 1.806x + 

Q.294, X 11 = % 99.98 ·+ 0.17, X 1 = % 100.02 ± 0.17. S = o.39ı 

Önerdiğimiz yöntem basit çabuk olup. m veya cm 'yi % 16-84 

arasında içeren karışımların analizine uygulanabilir. 

THE ANALYSIS OF BINARY OF HYDROCHLOROTHIAZIDE AND 

SPIBONOLACTONE BY ABSORBANCE RATIO METHOD 

Summary : The absorbance ratio technique is applied to the analy 

sis of binary mixtures containing hydrochlorothiazjde m and spirono 

lactone- (Ill without prior seperation. An i.sosbestic point. occurs at 

253.2 nm in methanol. 

(*J Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı . İlaç Kontrol Şu 

besi. 
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m exhibits ma.ximum absorbance at 270 nm. A plot of Q: 270: 

253.2 vs. the fraction of m in. the mixture results in a straight line. 

(y = 2.889x + 0.109) Absolute concentrations of (J) and mı are car

culated from these parameters (m.nl and the absorpıtivity at 253-2 

nm <22 .5ı. cx1 = % 99.96 ± 0.16. X11 = 100.04 + 0.16. s = o.37l 

A similar procedure may be carried out using 238 nm as maximmr. 

wavelenght of mı instead of 270 nm. Cy = ı.806x + 0.294, X11 :;::: <y,. 

99.98 ± 0.17, x, = 100.02 + 0.17, s = 0-39) 

The proposed method is simple, rapid and can be easily applied 
for the binary mixtures of m or {Il) in 16 to 84 %. 

GİRİŞ: 

Bundan önceki çalışmamızd;;ı 

hidroklorotiazid amilorid HCI 

l:arışımının analizi için diferami 
yel spektrofometrik yöntem öner

miş ve hidroklorotiazidin tek ve 

kombine oldtğu preparatlara uygu 

!anan analiz yöntemlerine ait lite

ratürlen belirtmiştik (1) 

Hidroklorotiazid için önceki 

çalışmamızda belirttiğimiz bir ço"~ 

miktar tayin yöntemi bulunmasına 
rağmen. spironolakton için öneril

miş miktar tayini yöntemleri az

dır. Literatürde prepcı.ratlarda v~ 

biyolojik sıvılarda spironolakton 

miktar tayini için spektrofometrik 

C2l, fluorometrik {3). HPLC (4), 

GLC (5) , TLC (6). Kolorimetrik 

(7), Polarografik (8) yöntemler 
mevcuttur. Bu çalışmada hidrok

ıorotiazid-spironolakton karışımının 

analizi için absorbans oranları yön

temi uygulanmıştır. 

Uyguladığımız absorbans oran

ları yönteminin teorisi matematik

sel olarak Pernarowski tarafından 

ortaya konmuştur. {9) . Yönteme 
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göre komponentlerin oranı önce gö

receli olarak. daha sonra matema

tik yolla reel olarak bulunmakta.

dır. 

Yönteme göre seçilen dalgı:ı

boylarından bir tanesi her iki kom

ponentin absorptivitelerinin birbi· 

rine eşit olduğu izosbestik daJgabo

yu. diğeri ise genellikle kompo 

nentlerden birinin maksimum ab

sorbans gösterdiği daJgaboyudur. 

Komponentlerin numunedeki 

oranını göreceli bulmak için. kom

ponentleriiı. oranı bilinen karışım

lar hazırlanır. Karışımların ab

sorbansları biri izosbestik dalga
boyu olmak üzere seçilen iki dal

gaboyunda okunur. Aynı karışı

mın bu iki dalgaboyundaki absor

bansı bölünerek. karışımların ab . 

sorbans oranları bulunur. Ab
sorbans oranlan. komponentin bi

rinin karışımdaki oranına kar~ı 

(y = Absorbans oranı. x = kom

ponentin birinin karışımdaki ora

nı> en küçük kareler yöntemi ile 

y = mx + n doğru denklemi bu

lunur. Bulunan denklemden. bi-



linmeyen numunenin a bsorban<> 

oro..nı yardımıyla komponentleri:ı 

oranı hesaplanır. 

Numunedeki komponentlerin 

gerçek miktarını bulmak için ise . 

Qo - n A i 

c = x 

kurulur. 

m 

Burada CC, J 

-- denklemi 

karışımdaki X 
komponentinin absorbansının öl

çüldüğü çözeltideki g / lt cinsinden 

miktarı . (mJ ve (nl elde edilen 

y = mx + n denklemiinin param e t. 

releri. CQ0 l karışımının absorbans 

oranı. (Ail karışımın izosbestfa 

dalgaboyundaki absorbansı, (ai) ise 

izosbestik da.Jgaboyundaki CXl ve

ya (yJ komp0nentinin absorptivi

tesidir. 

CXJ komponentinin miktarı 

Ai 
böylece bulunduktan sonra. (--' 

ai 
değerinden CC) değeri çıkarılarak 

(Cyl diğeri bulu_rıur . 

Literatürde yöntemin çeşitli 

kombinasyonlara uygulandığını 

görmekteyiz. Kafein - Asetofeneti · 

Tamam-

Çözelti Çözelti Çözelti lama 

Kodu A B hacmi 

1 5 mi 25 mi 

2 5 ml 25 mi 

3 5 mi ı mi 25 mi 

4 5 mi 3 mi 25 mi 

5 s mi 5 mi 25 mı 

6 3 mi 5 mı 25 mi 

7 ı mı 5 mi 25 mı 

c!in. Sulfatiazol-Sulfapiridin. Pro

kain HCI-Tetrakain HCI. Benzo. 

kain-Prokain HCI, Benzokain 

Metil Paraben. Aminofilin-Feno

barbital kombinasyonlarının tayi .. 

ni (9) . Tetrasiklin HCI'nin Anhid 

rotetrasiklin ve Epianhidrotetrasik 

lin yanında tayini (10) . kombine 

Sulfonamidlerin analizi çalışılmı~ 

olup cııı . son zamanlarda Çin' de 

yöntemin çeşitli kombinasyonlara 

uygulandığı bildirilmektedir. <12; 

GEREÇ VE YÖNTEM : 

Spektrofotometre. V arian. Ser i 

634 

Metanol (Merek> 

Hidroklorotiazid ( % ıoo.5J. Spi 

ronolakton ( % 98-9} 

Hidroklorotiazid stok çözeltisi: 

40 µg/ml. metanolde (Çözelti AJ 

Spironolakton stok çözeltisi: ı ; 
µg/ ml, metanolde (Çözelti B) 

Hidroklorotiazid ve Spirono 

lakton'un izosbestik dalgaboyunu 

saptamak ve absorbans oranı-kom

ponentin karışımdaki oram ara

sında ilişkiyi kurarak. komponent

lerin miktarını bulmak için aşağı

da ki çözeltiler hazırlanmıştır. 

Hidroldorotiazid Spironolakton 

Kons. Oran 

(µg/mll % 

8 

8 83.3 

8 62.5 

8 50 

4 -8 37,5 

ı .6 16.7 

Kons. Oran 

lµg/mll % 

8 

] -6 16.7 

4,g 37,5 

8 50 

8 62-5 

8 83-3 
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1 nci ve 2 nCi çözeltinin sJ)ekt

rumu alınarak Hidroklorotiazid ve 

Spironolaktonun maksimum ab 

sorbans gösterdiği dalgaboyları 

270 nm ve 238 nm olarak. izosbes

tik dalgaboyu yaklaşık 253 nm ola

rak saptanmış, bu yaklaşık olara·ı{ 

saptanan izosbestik dalgaboyu ya

kınındaki ölçümlerle tani izosbes

tik dalgaboyu 253.2 nm olarak bu

lunmuştur {Şekil 31. 

BULGULAR: 

A270 / A253 .2 -oranının Hidroklo
rotiazidin karışımdaki oranına kar

şı değişimi şekil-1 de. A 238/ A 253 ·4 

oranının Spironolaktonun karışım

daki oranına karşı değişimi şekil-2 

de görülmektedir. 

Şekil-1 de elde edilen doğrunun 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

0,25 0,5 

eğim ve kesişiminden. reel olara'<.. 

Hidroklorotiazid'in miktarını bul 

mak için aşağıdaki denklem olu:;ı

turulmuştur. 
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Cıı = Hidroklorotiazid'in karı 

şımdaki konsantrasyonu (g/ltl 

Q
0 

= Karışımın 270 nrn.'dek: 

absorbansının 253,2 nm'deki absor

bansına oranı. 

A2 .1 :ı· 2 = Karış1mın 253-2 nm'

deki absorbansı. 

22.5 = Hidroklorotiazid'in 253 2 
nm'deki absorptivitesi. 

Elde edilen denklemden çözeı 

ti 3,4,5,5,7 için bulunan Hidrokloro 

tia.zid miktarı Tablo 1 de gösteril

miştir. 

o 75 
' l 

Şekil 1 - Hidroklorotiazidin kar.ışımdaki oranına karşı absorbsiyon oranı 
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2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

0,25 0,5 0,75 l 

Şekil 2 -· Spironoloktonun karışımdaki oranına karşı absorbsiyon oranı 

Tablo 1 - Standard Karışımlardan Hesaplanan Hidroklorot iazid 

ve Sprionolakton Miktarları 

y = 2.889 x + 0.109 y = 1.806 x + 0.294 

Hidroklorotiazid Spironolakton Spironolakton Hidroklorotiazid 

Alınan Bulunan Alınan Bulunan Alınan Bulunan Alınan Bulunan 

µg/ml % µg/ml % p,g/ınl % µg/ml % 

1.6 99,5 8 100.5 8 99.8 1.6 100.2 

4.8 100.1 8 99,9 8 100.6 4 .8 99,4 

8 99,9 8 100.1 8 99.6 8 100,4 

8 100.5 4.8 99,5 4.8 100.1 8 99,9 

8 99,8 1.6 100,2 1.6 99.8 8 100,2 

x 99,96 100.04 99,98 100.02 

s 0,37 0,37 0,39 0,39 
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0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

Z21i 

A 

. . 

. 

. 

Hidroklorotiazid 

:Spironolaktan 

300 280 260 240 220 
Şekil 3 - Spektruml:ır C = 8 µg/ml 



Spironolakton'un miktarım 

bulmak için ise aşağıdaki denk 
lem kullanılmıştır. 

c. --- - c" cg;ıtı 

22.5 

Aynı yol şekil 2 de gösterile·1 
doğrunun eğim ve kesişim değer 
leri kullanılarak benzer biçimde 
uygulanmış ve elde edilen aşağı

daki denklemlerden reel olarak 
önre Spironolakton miktarı daha 
sonra Hidroklorotiazid miktarı bu
lunmuştur. (Tablo 1l 

Q
0 

- 0.294 
es 

1.806 22.s 

c" 
22.s 

c. = Spironolakton'un kan -
şımdaki konsantrasyonu (g/ltl 

Yöntem. 25 mg Hidroklorotia
zid ve 25 mg Spironolakton içeren 
tablet üzerinde uygulanmış. yar-
dımcı madde olarak kullanılan 

kalsiyum sülfat dihidrat. Mısır Ni
şastası. PVP ve Magnezyum Ste::ı · 

rat'ın yöntemi etkilemediği görül
müştür. 

TARTIŞMA VE SONUÇ: 

Hidroklorotiazid - Spironolak
ton karışımının absorbans oranları 
yöntemi ile miktar tayini yapılmış . 

tır. İzosbestik dalgaboyundan baş
ka seçilen iki dalgaboyundan (27'J 

nm ve 238 nml elde edilen sonuç-

lar arasında fark olup olmadığt, 

«iki ortalama arasındaki farkın 

önem kontrolü testi• ile araştırıl

mış ve test sonucunda bu iki dal 
gaboyundan elde edilen sonuçla.· 
arasında anlamlı fark olmadığı 

görülmüştür. Ct = 0.25, tablo t de
ğeri = 2.31. P>0.05) Bu sonuc-ı 

göre izosbestik dalgaboyu olan 
253.2 nm'den başka. sadece 270 nm 
veya 238 nm'deki absorbanslar öl
çülerek belirtilen kombinasyonda 
Hidroklorotiazid'in ve Spironolak
ton'un miktarı bulunabilir. 

Geliş tarihi : 3.3.1984 
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