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Bu tez çalışmasında, hipertansiyon tedavisinde kullanılan beta-blokerleri sınıfındaki 
metoprolol molekülünün elektrokimyasal davranışları farklı çalışma elektrotları 
yüzeyinde incelenmiştir. Elektrot tepkimesine katılan proton ve elektron sayıları, 
difüzyon katsayısı ve yüzey kaplama katsayısı hesaplanmıştır. Ayrıca ilaç örneklerinde 
ve kan, serum, idrar gibi biyolojik ortamlarda, ilaç etken maddelerin tekli ve çoklu 
kullanıldığı durumlarda, söz konusu maddelerin tayin edilmesine yönelik çalışmalar 
yapılmıştır. Metoprolol için diferansiyel puls voltametri(DPV), kare dalga 
voltametri(KDV), diferansiyel puls adsorptif sıyırma voltametri(DPAdSV), kare dalga 
adsorptif sıyırma voltametri(KDAdSV) yöntemleri geliştirilmiştir. Metoprolol ve 
hidrolorazit karışımının e zamanlı tayini için yapılan çalışmalardan olumlu sonuç 
alınamamıştır. Metoprolol için yapılan çalışmalarının kalibrasyon verileri en küçük 
kareler yöntemi ile değerlendirilmiş; gözlenebilme sınırı, alt tayin sınırı  ve doğrusal 
çalışma aralığı gibi bazı validasyon parametreleri belirlenmiştir. Farmasötik örnekler ve 
biyolojik ortamlarda uygulanan bu yöntemlerle, güvenilir, tekrarlanabilir, yüksek 
doğruluk ve kesinliğe sahip sonuçlar elde edilmiştir. 
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In this study, electrochemical behavior of Metoprolol a drug active molecules in a class 
of beta-blocker used in treatment of hypertension were investigated on different 
electrode surfacs. Number of electrons  and protons participated to electrode 
mechanism, diffusion coefficient and surface coverage coefficient were calculated. 
Moreover, focus on simultaneous determination of metoprolol and hydrochlorothiazide 
such as direct differential pulse voltammetric and square-wave voltammetric or  
adsorptive stripping voltammetric were carried out. Simultaneous determination of 
metoprolol and hydrochlorothiazide were not established. Calibration parameters for 
determination of metoprolol were evaluated with least-square methods and some 
validation parameters such as limit of quantification, limit of dedection and linear 
working range were calculated. Proposed methods were applied to pharmaceutical and 
bilogical samples and reproducible results with high accuracy, precisionand  and  
confidence were abtained. 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

İlaçların büyük çoğunluğu uygulamadan sonra emilerek kana geçmekte ve kan dolaşımı 

yoluyla organizmada dağılarak, kan yoluyla ulaştığı dokularda etkisini göstermektedir. 

Alınan ilaçların bazıları herhangi bir biyokimyasal dönüşüme uğramadan, bir kısmı ise 

vücutta meydana gelen biyokimyasal dönüşümler sonucunda metabolitlerine dönüşerek 

vücuttan atılmaktadır. Bu sırada ilaçların etki ettiği organlardaki derişimleri sürekli 

değişim göstermektedir. Bu nedenle, herhangi bir andaki ilaç derişimi, verilen ilaç 

dozuna ve farmakokinetik faktörlere bağlıdır. Etkili bir ilaç tedavisi için ilacın etkisini 

değiştirebilecek faktörlerin ve etki tarzlarının iyi bilinmesi ve buna bağlı olarak uygun 

tedavi uygulamalarının yapılması gerekmektedir (Anonim 2008). 

İlaç analizleri; formülasyon, kararlılık çalışmaları, kalite kontrol, toksikoloji, canlı 

bünyedeki farmakolojik testler gibi farmasötik işlemlerin çeşitli aşamalarında önem 

kazanmaktadır. Hastanelerde klinik çalışmaların desteklenmesi amacıyla ilaç analiz 

çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar, formülasyon ve biyolojik sıvı gibi karmaşık 

ortamlardaki ilaçların analizleri için güvenilir ve geçerli analitik bir yöntem 

gerektirmektedir. Ayrıca gerekli Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarından sonra 

üretime sunulan her etken madde için analiz yöntemine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Uygulamada olan analiz yöntemlerinin maliyetlerini azaltmak, daha güvenilir ve daha 

hassas duruma getirmek için çalışmalar yapılmaktadır 

Hipertansiyon olarak isimlendirilen kan basıncı yüksekliği, dünyada önlenebilir ölüm 

nedenleri içerisinde önde gelen risk faktörlerindendir. 2000 yılı itibariyle dünya 

genelinde 972 milyon insanda hipertansiyon tanısına rastlanmıştır ve bu sayı dünyadaki 

erişkin nüfusunun % 26,4’ünü oluşturmaktadır. Ülkemizde ise 18 yaşın üstündeki 

bireylerin yaklaşık %30’u hipertansiyon hastasıdır ve hipertansiyon hastalarının yaklaşık 

%60’ı hipertansiyon hastası olduğunu bilmemektedir. Çünkü hipertansiyon nadiren 

belirti vermektedir ve çoğu zaman sinsi bir şekilde ilerleyerek organlarda büyük hasara 

yol açmaktadır (http://www.saglık.gov.tr, 2011). 

Hipertansiyon çoğu zaman belirti vermemekle birlikte nadir görünen belirtileri arasında: 

o Kalpte çarpıntı 



 

 

2

o Kulakta uğultu 

o Yorgunluk hissi 

gibi anormallikler vardır (Anonim 2008). 

Günümüzde ilaç analizlerinde analitik yöntemler olarak genellikle farklı kromatografik 

yöntemler ve bu yöntemlere entegre edilebilen pahalı sistemler tercih edilmektedir. 

Kromatografik yöntemlerin yanında spektroskopik, titrimetrik ve voltametrik yöntemler 

de kullanılmaktadır. 

Bu tez çalışmasında, hipertansiyon tedavisinde kullanılan beta-blokerleri sınıfındaki 

metoprolol’ün (MTP) elektrokimyasal davranışları farklı elektrot yüzeylerinde 

incelenmiştir. Ayrıca MTP’nin tek başına olduğu ve diüretikler sınıfından 

hidrokloratiazit ile kombine halde kullanılması durumunda eş zamanlı tayin için 

voltametrik yöntem geliştirme çalışması yapılmıştır. 
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2. KURAMSAL TEMELLER 

Tezin bu kısmında hipertansiyon ve tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili kısaca bilgi 

verildikten sonra ilaç analiz yöntemleriyle ilgili genel bir değerlendirme yapılmıştır.  

2.1 Hipertansiyon 

Hücre ve dokularda ki canlılık faaliyetleri için kan dolaşımına, kan dolaşımı için ise  

belirli sınırlarda olmak üzere kan basıncına ihtiyaç vardır. Ancak bu basıncın belirli bir 

süre zarfında normalden yüksek olması durumunda gerekli tedaviler ile kontrol altına 

alınması gereken tıbbi bir rahatsızlığı ortaya çıkarmaktadır ve bu rahatsızlık 

hipertansiyon olarak bilinmektedir. Hipertansiyon için kullanılan diğer bir isim ise 

yüksek tansiyondur. Bütün tıbbi rahatsızlıklarda olduğu gibi hipertansiyonun tedavisinde 

de belirli bir aşamadan sonra farklı yapı ve özelliklerde ki ilaçların kullanılması 

kaçınılmaz bir sonuçtur. Tedavide kullanılacak olan ilaç hastanın ve hastalığın durum ve 

evresine göre farklılık göstermekle birlikte hipertansiyon tedavisinde genel olarak şu 

sınıflardan ilaçlar kullanılmaktadır: 

• Kalsiyum kanal blokerleri 

• Adrenerjik reseptör blokerleri 

• Adrenerjik nöron blokerleri 

• Beta blokerleri 

• Anjiyo tensin dönüştürücü enzim inhibitörleri 

• Anjiyo tensin reseptör antegonistleri 

• Tiazid ve tiazid benzeri diüretikler 

Bu tez çalışmasında beta blokerleri sınıfının yanında kardiyoselektif özelliği de bulunan 

metoprololün farklı elektrot yüzeylerindeki elektrokimyasal davranışları incelenecek, 

farklı numunelerden metoprolol ve tiazid grubunda hidrokloratiazid eş zamanlı tayini için 

voltametrik yöntem geliştirme çalışmaları yapılmıştır. 
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2.1.1 Metoprolol (MTP) 

 

 (RS)-1-(isopropylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol 

C15H25NO3 

   (267,36 g/mol) 

Şekil 2.1 Metoprolol’un molekül formülü 

Metoprolol kardiyoselektif bir beta-blokerdir, yani başlıca bronşlarda ve periferik 

damarlarda bulunan β2-reseptörlerini etkilemektedir. 

Katekolaminlerin kalp üzerine olan uyarıcı etkilerini metoprolol azaltmakta veya inhibe 

etmektedir. bunun sonucunda kalp atımı hızı, kardiyak kontraktilite ve kalp debisi 

azalmaktadır. Metoprolol ile tedavinin başlangıcında periferik damar direncinde bir artış 

olur; uzun süreli tedavi sırasında bu normale dönmekte ve/veya bazı vakalarda 

azalmaktadır. Diğer tüm beta blokerlerde olduğu gibi, metoprolol ile kan basıncı uzun 

süreli, toplam periferal rezistanstaki azalmayla paralellik göstermektedir.  

Metoprolol bağırsağın tüm kısımlarından emilmektedir. Emilim hızlı ve tamdır. 

tabletlerin alınmasından yaklaşık 1,5-2 saat sonra kanda doruk plazma derişimine 

ulaşmaktadır. Yoğun ilk geçiş metabolizması nedeniyle, metoprololün oral tek dozun 

yaklaşık %50’si sistemik dolaşıma katılmaktadır. Yarı ömrü doza bağımlı olmayıp, 

tekrarlanan dozla değişmemektedir. Plazmadaki metoprololün yaklaşık %10’u 

proteinlere bağlanmaktadır. metoprololün ortalama eliminasyon yarı ömrü 3-4 saattir; 

metabolizması yavaş çalışanlarda yarı ömrü 7-9 saat arasındadır. Dozun yaklaşık %95’i 

idrarla atılmaktadır (http://www.ilacabak.com 2011, http://www.medicinenet.com 2011). 
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2.1.2 Hidroklorotiyazit (HKA) 

 

 

6-chloro-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 

C7H8ClN3O4S2 

(297,74 g/mol) 

Şekil 2.2 Hidrokloratiazit’in molekül formülü 

Hidroklorotiyazit diüretik, ödem önleyici ve antihipertansif bir ajandır. Elektrolit ve su 

atılımı uygulamadan yaklaşık 2 saat sonra başlamakta, 3 – 6 saat sonra yüksek düzeye 

ulaşmakta ve 6 – 12 saat devam etmektedir. Antihipertansif etki 3 – 4 gün sonra 

başlamakta ve tedavi kesildikten sonra bir haftaya kadar devam edebilmektedir. Oral 

uygulamadan sonra HKA’nın yaklaşık %70’i absorbe olmaktadır (http://www.sanofi-

aventis.com.tr, 2012). 

2.2 Elektrokimya  

Elektrokimya; maddenin elektrik enerjisi ile etkileşimini, etkileşim sonucunda oluşan 

kimyasal dönüşümleri, fiziksel değişiklikleri ve kimyasal enerjinin elektrik enerjisine 

çevrilmesini incelemektedir.  

2.3 Elektroanalitik Metotların Sınıflandırılması 

Günümüzün ileri teknolojik yöntemlerinden olan elektrokimyasal yöntemler; çözelti ve 

elektrodun bulunduğu sisteme elektriksel etki uygulanarak sistemin verdiği cevabın 

ölçülmesi prensibine dayanmaktadır. Yani bağımsız değişken yardımıyla bağımlı 

değişken ölçülmekte ve sistemin özellikleri hakkında bilgi edinilmektedir. 

Elektrokimyasal tekniklerin hemen hemen hepsinde potansiyel (E), akım (i), zaman(t) 

parametreler bulunmaktadır. Örneğin; voltametri tekniği potansiyel-akım hakkında, 

kronoamperometri tekniği zaman-akım hakkında, kronokulometri tekniği zaman-yük 
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hakkında bilgi vermektedir. Elektroanalitik metotların genel bir sınıflandırması şu 

şekildedir: 

 

Şekil 2.3 Elektroanalitik metotlar şablonu 

Elektrot tepkime mekanizmalarının belirlenmesi, eser miktardaki maddelerin miktar 

tayinlerinin yapılması, elektrot tepkimelerinin kinetiklerinin incelemesinde akımın sıfıra 

eşit olduğu teknikler ve voltametrik teknikler kullanılmaktadır. Bu teknikler; 

• Kronoamperometri (KA) 

• Kronokulometri (KK) 

• Dönüşümlü Voltametri (DV) 

• Kare Dalga Voltametri (KDV) 

• Diferansiyel Puls Voltametri (DPV) 

• Normal Puls Voltametrisi (NPV) 

• Sıyırma Voltametri (SV) 

2.3.1 Kronoamperometri (KA) ve kronokulometri (KK) 

Kronoamperometri ve kronokulometri  teknikleri potansiyel basamak teknikleri olarak 

adlandırılmaktadır. Bu teknikler, bir çözeltiye daldırılmış çalışma elektrodunun 
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potansiyelinin anlık değiştirilmesiyle durgun ortamda sırasıyla akım-zaman ve yük-

zaman değerlerinin okunması ve bu değerler arasındaki ilişkilerin incelenmesi prensibine 

dayanmaktadır. Her bir teknik için uyarma potansiyeli belirli bir zaman aralığında sabit 

tutulmaktadır.  KA ve KK teknikleri arasında ki tek farklılık  alınan cevaplardır. 

Kronoamperometride akım-zaman grafiği elde edilirken kronokulometride yük-zaman 

grafiği elde edilmektedir (Bard ve Faulkner 1980). 

 

Şekil 2.4 Kronokulometri ve kronoamperometri grafikleri 

2.3.2 Dönüşümlü voltametri (DV) 

Durgun bir çözelti içinde bulunan çalışma elektroduna  uygulanan potansiyel 

polarizasyon dalgasının düzgün bir şekilde değiştirilmesi sonucu oluşan akım-potansiyel 

davranışını inceleyen elektrokimyasal yöntemdir. DV nitel analiz için kullanılan en 

yaygın elektrokimyasal yöntemdir (Wang 2006). 

 

 
Şekil 2.5 Dönüşümlü voltametri potansiyel-zaman grafiği 

DV redoks tepkimelerinin termodinamiği, elektron aktarımının kinetiği ve  tepkimeye 

adsorpsiyon, difüzyon gibi taşıma ve tutunma olaylarının etkisini açıklamada önemli ve 

güvenilir bilgiler verdiğnden dolayı sıklıkla kullanılmaktadır (Wang  2006, Bard 2001). 



 

 

8

2.3.3 Diferansiyel puls voltametrisi (DPV) 

Elektroanaliz ve elektrokimyasal çalışmalarda kapasitif akımın faradayik akımdan 

ayrılması için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemlerde faradayik akımın kapasitif akıma 

oranı yüksektir. Bu çalışma elektroduna uygulanan pulsun ve uygulamadaki akımın 

ölçülme şeklinden kaynaklanmaktadır. Her bir pulsta iki ölçüm alınır. Birinci ölçüm puls 

uygulamadan hemen önce alınırken ikinci ölçüm ise puls bitmeden alınmalıdır. Net akım, 

son akım ile ilk akımın farkı alınarak bulunmakta ve yapılan fark alma işlemi kapasitif 

akımın yok edilmesi olarak bilinmektedir (Bard ve Faulkner 2001). 

2.3.4 Kare dalga voltametrisi (KDV) 

Bu yöntem son derece hızlı ve duyarlı olmasından dolayı diğer yöntemlere üstünlük 
göstermektedir. 
 

 

Şekil 2.6 Kare Dalga Voltametri potansiyel-zaman grafiği 

Şekil 2.6’da kare dalga voltametrisinde elde edilen basamaklı sinyal görülmektedir. 

Basamaklı sinyalde her basamağın boy ve puls periyodu eşit olup bu yaklaşık 5 ms 

civarındadır. 
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Şekil 2.7 Kare dalga voltamogramı 

 

Şekil 2.7’de bir tepkime için alınan kare dalga voltamogramı gösterilmektedir. Kare 

Pulsun ileri ve geri uygulamalarındaki iki noktaya ait akım değerlerinin farkları alınarak 

net akım hesaplanmaktadır. Akımlardan birinin değeri negatif olduğu için fark akımların 

toplamını vermektedir. Kare dalga voltametrinin tayin sınırları 10-7 ile 10-8 M 

olduğundan dolayı hem süresinin daha kısa oluşu hem de tayin sınırının düşük 

olmasından dolayı elektroanalizde çok kullanılan bir yöntemdir (Skoog, West ve Holler 

1996). 

2.3.5 Sıyırma voltametrisi (SV) 

Sıyırma voltametri yöntemiyle hem organik hem de anorganik maddelerin eser 

miktardaki tayinleri yapılabilmektedir. Bozucu etkisi olmadığından dolayı analiz aynı 

numuneyle defalarca yapılabilir. Elektroanalitik yöntemler arasında en duyarlı yöntem 

sıyırma yöntemidir (Bard 2001) 

Sıyırma yöntemi farklı şekillerde uygulanabilir: Analizi yapılacak madde seyreltik 

çözeltiden indirgenme veya yükseltgenme suretiyle elektrot yüzeyinde biriktirilir. Bu 

basamakta bir elektrokimyasal ön deriştirme işlemi yapılmaktadır. Bu basamak, birçok 

yöntemde çözücü ekstraksiyonuna karşılık gelen bir işlem olarak görülebilir. Elektroda 

uygulanan sabit potansiyelde çözeltideki madde indirgenerek veya yükseltgenerek 

elektrot yüzeyinde çözünmez duruma dönüştürülmekte, daha sonra elektroda pozitif 

(anodik) veya negatif (katodik) yönde potansiyel taraması uygulanmakta ve elektrot 

yüzeyinde toplanan madde yükseltgenme veya indirgenme ile elektrot yüzeyinden 
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sıyrılarak tekrar çözeltiye aktarılmaktadır. Bu esnada oluşan akım ölçülerek madde 

miktarı tayin edilmektedir. Diğer sıyırma tekniği adsorptif sıyırma voltametridir. Bu 

teknikte çözeltide bulunan madde sabit bir potansiyelde herhangi bir kimyasal ve 

elektrokimyasal değişikliğe uğratılmadan doğrudan doğruya elektrot yüzeyine fiziksel 

adsorpsiyonla toplanır. Elektrot yüzeyinde toplanan eser miktarda ki madde, potansiyel 

taraması ile indirgenmeye veya yükseltgenmeye uğratılarak oluşan akım ölçülmektedir. 

Bu yöntem voltametride dezavantaj olarak bilinen adsorpsiyonu avantaj haline getirmiştir 

(Bard 2001, Wang 2000) 

2.4 Elektrokimyanın Temel Kavramları 

Bu bölümde elektrokimyadaki temel kavramlardan, elektrot reaksiyonlardan ve hücre 

kimyasından bahsedilmiştir. 

Elektrot tepkimeleri, iletken ya da yarı iletken bir madde ile çözelti-ara yüzeyinde 

elektron aktarımı yoluyla meydana gelen elektrokimyasal değişmelerdir. Elektrot 

tepkimelerinde anot ve katot olmak üzere iki çeşit elektrot vardır. Anot: Çözeltiden 

elektroda elektron aktarımının olabildiği yani yükseltgenmenin gerçekleştiği elektrottur. 

Katot: Elektrottan çözeltiye elektron aktarımının olabildiği yani indirgenmenin 

gerçekleştiği elektrottur.  

Anot tepkimelerinde akım negatif yönlü, tepkimelerinde ise akım pozitif yönlü olarak 

kabul edilmektedir. Elektrot yüzeyinde değişikliğe uğrayan elektroaktif yapıya sahip 

organik veya  inorganik maddeler çözücü yardımıyla çözünmüş halde ya da elektrot 

yüzeyine kaplı ince bir film şerit halinde bulunabilmektedir. Tepkimelere elektrodun 

kendiside katılabilmektedir. 

2.5 Elektrot Reaksiyon Çeşitleri 

“O” ile gösterilen bir madde elektron aktarımı yoluyla “R” maddesine dönüşmesi 

elektrot-çözelti ara yüzeyinde;  

 

a) “O” maddesinin çözeltiden elektrot yüzeyine taşınmasıyla, 

 
O(çözelti)      O(elektrot) (Kütle aktarımı) (K) 
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b)   “O” maddesinin elektrot yüzeyinde indirgenmesi için elektrot aktarımı, 

    
   O(elektrot)       R(elektrot) (Elektron aktarımı) (E) 

 
c) oluşan “R” maddesinin çözeltiye taşınması 

 
R(elektrot)           R(çözelti)  (Kütle aktarımı) (K) 

 
olayları gerçekleşebilir (Bard ve Faulkner 2001). 

2.5.1 Kimyasal Reaksiyonlar 

Elektron aktarımı yoluyla oluşan ürünler kararlı olmayabilirler. Kararlı olmayan 

elektroaktif ürün ara ürüne dönüşmekte ve daha sonra kimyasal tepkime yardımıyla son 

ürüne dönüşmüşmektedir. Organik maddelerden kimyasal basamakla genellikle birkaç 

ürün oluşurken, inorganik maddelerden genellikle bir ürün oluşmaktadır. 

 
 O  + ne-   R  (E) 

 
 R  B   (K) 

 

Ara ürün olan “R” maddesinin son ürün olan “B” maddesine dönüşü 3 şekilde 

gerçekleşebilir: 

• Ara ürün olan “R” maddesi  “B” maddesine, elektrot yüzeyine adsorplanmış 

halinden uzaklaştıktan sonra çözeltideki homojen tepkimeyle, 

• Ara ürün olan “R” maddesi  “B” maddesine elektrot yüzeyindeki “R” maddesinin 

heterojen tepkimesiyle, 

• Ortamda bulunan başka bir reaktifle tepkimeye girerek “B” ye dönüşebilmektedir. 

Bu tür tepkimelerde tepkime hızını kimyasal basamak belirlemektedir. 

2.5.2 Adsorpsiyon kontrollü reaksiyonlar 

Adsorpsiyon; çözeltide bulunan molekül ve iyonların elektrodun yüzeyine farklı yollarla 

tutunması olarak tanımlanmaktadır. Adsorpsiyon sonucu elektrot yüzeyine bağlanan iyon 

ve moleküller ile elektrot yüzeyi arasında farklı türde bağlar oluşmaktadır. Genellikle 
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beklenilmeyen elektrokimyasal davranışlar adsorpsiyon olayıyla açıklanmaktadır. 

Elektroinaktif türlerin adsorplanması tepkime kinetiğinde değişmeye ve tepkime hızının 

azalmasına neden olmaktadır. Bu değişiklik elektron aktarımını sağlayan aktif yüzeyin 

azalmasından ve elektron aktarımının elektrot yüzeyinden uzakta meydana gelmesinden 

kaynaklanır.  

Elektroaktif maddelerin adsorplanması ortamda gerçekleşen elektron aktarımının 

termodinamiğinde değişikliklere yol açmaktadır.  

Elektrot yüzeyine adsorbe olan türler yüksüz organik moleküller, metal katyonlar, 

inorganik türler şeklinde bulunabilmektedirler. Anyonların adsorpsiyonu elektrodun 

pozitifliği arttıkça artmakta yüksüz organik moleküllerin adsorpsiyonu ise hidrofobik 

özellik arttıkça armaktadır (organik maddelerde bulunan pi elektronları ve bağ yapmamış 

elektron çifti bulunduran azot,  molekülün adsorpsiyonunu arttırır). Yüksüz organik 

moleküller genellikle yüksüz elektrotlara adsorbe olmaktadır. Elektrot yüzeyi farklı 

yüklerle yüklendikçe polar su molekülleri elektrot ile etkileşmekte ve ortamda ki yüksüz 

organik moleküller su molekülleriyle yer değiştirmektedir.  

2.6 Mekanizma Çeşitleri 

2.6.1 Tersinir tepkimeler 

Tersinir tepkimelerde yüzeyde elektron aktarım hızlı gerçekleşmektedir. Bir tepkime 

yavaşsa ve potansiyel tarama hızı arttırılırsa tepkimede kararsız hal difüzyonu artar. 

                     

Şekil 2.8 Tersinir bir reaksiyon için alınan dönüşümlü voltamogram 
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Dönüşümlü voltametri çalışmalarından yararlanılarak bir tepkimenin tersinir olup 

olmadığının belirlenmesinde aşağıdaki kriterler kullanılır: 

• Ep
k-Ep

a= 59/n mV veya Ep-Ep/2= 57/n mV’tur. 

• Ep tarama hızı ile değişmez. 

• ip
a / ip

k= 1’dir ve bu oran tarama hızıyla değişmez. 

• ip/v
1/2, tarama hızıyla değişmez. 

• Dalga şekli tarama hızıyla değişmez. 

2.6.2 Yarı tersinir tepkimeler 

Yarı tersinir tepkimelerde akım, difüzyon hızı ve elektron aktarım hızı ile birlikte kontrol 

edilir. Redoks çiftinin elekrot yüzeyindeki derişimlerinin değişmesinde difüzyon ve 

kinetik olaylarının her ikisi de etkilidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.9 Yarı tersinir bir reaksiyon için alınan dönüşümlü voltamogram 

Bu sebeple difüzyon ve kinetik eşitlikleri birlikte çözülür. Bu tür mekanizmalarda sistem 

tersinir ve tersinmez mekanizmalar arasında davranış sergiler (Khoo 1993). 

Bir tepkimenin yarı-tersinir olduğunun belirlenmesinde de dönüşümlü voltametri 

çalışmalarından elde edilen verilerden yararlanılır. Bu amaçla, aşağıdaki kriterler 

incelenir (Bard and Faulkner 2001). 

Yarı-tersinir bir sistem için: 

• ip/v
1/2 tarama hızına bağlı değildir. 

• ip
a / ip

k= 1’dir.  
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• Ep
k tarama hızı ile değişir. Bu değişme genellikle tarama hızının artması ile 

negatif değerlere kayma yönündedir. 

• Ep
k-Ep

a farkı düşük tarama hızlarında 59/n’e yaklaşır. Yüksek tarama 

hızlarında bu değerden daha büyüktür ve tarama hızı ile artar. 

• Tarama hızı arttıkça pik genişlemesi olur. 

2.6.3 Tersinmez tepkimeler 

Elektrokimyasal olarak bir elektrot tepkimesinin tersinmez olduğunu gösteren ilk gözlem 

dönüşümlü voltametri çalışmalarında ters tarama yönünde herhangi bir pikin 

gözlenmemesidir. bunun yanında; 

• Ep
a - Ep

k >59/n mV veya Ep-Ep/2= 48/n mV’tur. 

• Ep tarama hızı ile değişir. Tarama hızı arttırıldıkça anodik pikler daha anodik 

potansiyele, katodik pikler ise daha katodik potansiyele kaymaktadır. 
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3. KAYNAK ARAŞTIRMASI 

Chiu ve arkadaşları tarafından 1997 yılında yapılan bir yüksek performanslı sıvı 

kramotografi çalışmasında insan idrarında bulunan MTP ve türevlerinin eş zamanlı tayini 

için optimum koşullar belirlemiştir. Bu çalışmada MTP için doğrusal çalışma aralığı 0,25 

– 40 mg/ml olarak belirlenirken gözlenebilme sınırı 10ng/ml olarak hesaplanmıştır. 

Önerilen tayin yönteminin  numunelere uygulanması sonrasında MTP için %85,3 geri 

kazanım rapor edilmiştir. 

Leslie ve arkadaşları 1996 yılında yaptıkları  florometrik dedeksiyonlu HPLC 

çalışmalarında insan idrar ve plazmasındaki MTP ve hidroksi MTP’nin tayinini 

amaçlamışlardır. Analitlerin plazmadan katı faz özütlemesiyle ayrılıp analitik ayrılmanın 

C4 kolonu kullanılarak yapıldığı bu çalışmada MTP için doğrusal çalışma aralığı 1- 400 

ng/ml olarak belirlenmiştir. MTP için gözlenebilme sınırının 1 ng/ml olarak hesaplandığı 

söz konusu çalışmanın uygulamalarında BSS  %15’in altında bulunmuş olup geri 

kazanım değerleri %112 ile %94,7 arasında bulunmuştur. 

Güzin Alpdoğan ve arkadaşı 1999 yılında, tabletlerde MTP tartaratın belirlenmesi için 

atomik adsorbsiyon spektroskopy ve spektrofotometrik yöntem çalışmaları yapmıştır. 

MTP’nin çalışma aralığı 1.6 – 8.0×10-5 M bulunmuştur. % 95 güven seviyesinde 

yöntemlerin hassasiyeti ve ortalama değerleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

Hongchun Ding ve arkadaşları 2006 yılında, akış-enjeksiyon kemilüminans yöntemiyle 

tablet ve insan idrarındaki MTP’nin belirlenmesi ile ilgili çalışma yapmışlardır. Optimum 

koşullar altına, önerdiği yöntemin çalışma aralığı 1.5×10-8  ile 3.0×10−6 mol/L olarak 

belirlemişlerdir. 7.3×10−7 mol/L metoprolol tartarat için standart sapma değeri %2.20 

olarak belirlemişlerdir. Kullanılan yöntemin, tablet ve insan idrarı numunelerinde 

metoprolol tartaratın belirlenmesi için doğru bir yol olduğunu söylemişlerdir. 

Yuzhi Fang ve arkadaşları 2006 yılında, tablet ve insan idrarında MTP miktarının 

belirlenmesi için akışa enjeksiyon kemilüminesans yöntemini önermişlerdir. Optimum 

koşullar altında önerdiği yöntemin doğrusal çalışma aralığının 1.5×10−8 ile 7.3×10−6 

mol/L olduğu tespit edilmiştir. İnsan idrarı numunelerinde yapılan çalışmalarda geri 
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kazanım değerleri % 96-108 aralığında, tablet çalışmalarında ise % 98-106 aralığında 

bulunmuştur.  

Vaijanath G. Dongre ve arkadaşları 2008 yılında, farmokolojik dozaj formundaki 

metoprolol süksinat (MS) ve amlodipin besylatın (AB) eş zamanlı tayini için ters faz 

HPLC yöntemini önermişlerdir. Kromatografik ayırma Hypersil BDS siyano sütun 

üzerinde PDA dedektör kullanılarak yapılmıştır. Hareketli faz olarak pH 3’te hazırlanan 

trietilamin tamponu  ve  1.0 ml/dak’lık akış hızında 85/15 (v/v) oranında asetonitril 

kullanılmıştır. AB ve MS için doğrusal çalışma aralıkları  42 – 98 g/mL ve 300 – 700 

g/mL olarak belirlenmiştir. İlaçların geri kazanım değerleri ise; AB için % 99.0 ve MS 

için % 98.5 olarak belirlenmiştir. 

Umezawa ve arkadaşları 2008 yılında sıvı kromotografi ve tandem kütle spektrometresi 

çalışmasında insan plazmasında bulunan beta blokerlerinin eş zamanlı tayinini 

amaçlamışlardır. MTP için YAPILAN ÇALIŞMALARDA terapötik kan seviyeleri 30–

284 ng/mLaralığında, gözlenebilme sınırının 1 ng/mL olarak hesaplandığı söz konusu 

çalışmalarda %geri kazanım değerleri 73,5–77,1 arasında ve gün içi tekrarlanabilirlik 

değeri %7,4 den küçük olarak hesaplanmıştır. 

Zhou ve arkadaşları 2008 yılında kapiler elektroforez çalışmasıyla MTP’nin de içinde 

bulunduğu 8 tane adrenerjik ilacın eş zamanlı tayinini amaçlamışlardır. Kapiler 

elektroforez katkı maddesi olarak titanyumdioksit nanoparçacıkları kullanmışlardır. Bu 

çalışmada MTP için doğrusal çalışma aralığı 1–500 µg/L, gözlenebilme sınırı 1 µg/L, % 

geri kazanım değerleri 97,33–103,32 µg/L olarak rapor edilmiştir. 

Vázquez ve arkadaşları tarafından 2010 yılında çift sıvı kromotografisi ve floresans 

algılama  çalışmasıyla atık sulardaki beta blokerleri tayini amaçlamışlardır. Yapılan 

çalışmalarda MTP’nin doğrusal çalışma aralığı 0,6-20 ng/L olarak belirlenmiştir. MTP 

için gözlenebilme sınırı 0,052 µg/L olarak hesaplandığı çalışmalarda  % geri kazanım 

değerleri 89,2-106,4 µg/L olarak bulunmuştur. 

Yılmaz ve arkadaşları 2010 yılında flöresans dedektörlü HPLC çalışmasında insan 

idrarında ve plazmasında bulunan MTP tayinini amaçlamışlardır. Bu çalışmada MTP 

için doğrusal çalışma aralığı plazma ve idrar için sırasıyla 3 – 200 ve 5 – 300 ng/mL 



 

 

17

belirlenirken alt tayin sınırı plazma ve idrar için sırasıyla 1.0 ve 1.5 ng/mL olarak 

hesaplanmıştır. Önerilen tayin yönteminin plazma ve idrar için geri kazanımları 

sırasıyla %95.6 ve %96.4 olarak rapor edilmiştir. 

Feng Gao ve arkadaşları  2010 yılında, MTP ve HKA’nın eş zamanlı kantitatif olarak 

belirlenmesi için sıvı kromotografi ve tandem mass spektrometre ile çalışma 

yapmışlardır. Optimum koşullar altında  doğrusal çalışma aralığı 3–1000 ng/mL olarak 

bulunmuştur. Metoprolol için % 2.4 – 4.1 ve  % 4.7 – 6.2 standart sapma değerleri 

bulunmuştur. Metoprolol için % bağıl hata 3.8 ve % geri kazanım 81,5–84,4 olarak 

hesaplanmıştır.  

Yu Yun Chen ve arkadaşları 2011 yılında, lazer indüklenmiş flöresans dedeksiyonlu 

kapiler elektroforez kullanılarak tavşan kanında bulunan metoprololu belirleme 

çalışması yapmışlardır. Doğrusal çalışma aralığı 2.0–500 ng/mL, alt tayin sınırı 0.8 

ng/mL, bağıl standart sapma değeri % 10’un altında bulunmuştur. 

Galera ve arkadaşları 2011 yılında ters faz sıvı kromotografi çalışmasında yer altı 

sularında bulunan beta blokerleri tayini çalışması yapmışlardır. Yapılan çalışmalar 

sonucunda MTP’nin doğrusal çalışma aralığı 0.25–500 ng/L belirlenirken, gözlenebilme 

sınırı 0.1 ng/L olarak hesaplanmış olup geri kazanım değeri % 83 olarak bulunmuştur. 

Caban ve arkadaşları 2011 yılında gaz kromatografi ve kütle spektrometre çalışmasında 

beta blokerleri ve beta agonitleri tayinini amaçlamışlardır. Bu çalışmada MTP için 

doğrusal çalışma aralığı 1.25–100.0µg/mL belirlenirken gözlenebilme sınırı 0,5 ng/mL 

olarak hesaplanmıştır. Önerilen tayin yönteminin geri kazanımı  % 73–108 olarak rapor 

edilmiştir. 

Thomas ve arkadaşları tarafından 2012 yılında yaptıkları kütle spektrometresi 

çalışmasında doping kontrollerinde kullanılması yasak olan ilaçların tayinini 

amaçlamışlardır. Yapılan çalışmalarda MTP’nin gözlenebilme sınırı 0.05 ng/mLolarak 

hesaplandığı çalışmalardas geri kazanım değeri % 68 bulunmuştur. 
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4. KULLANILAN MATERYALLER VE YÖNTEMLER 

İlaçlarda kullanılan ilaç etken maddelerin analizi sırasında kullanılan cizahlar, cihaz 

donanımları, ilaç etken maddeler, çözeltiler, çözeltilerde kullanılan kimyasal maddeler, 

çözeltilerin hazırlanması, numunelerin hazırlanması, analizde kullanılan teknikler 

hakkında bilgiler bu bölümde verilmiştir. 

4.1 Cihazlar 

İlaçlarda bulunan etken maddelerin camsı karbon elektrot (Şekil 4.1) ve asılı damla cıva 

elektrot (Şekil 4.2) yüzeyindeki çalışmalar; CHI–760 marka elektrokimyasal çalışma 

ünitesi (Şekil 4.3), BAS CGME marka cıva elektrot standı ünitesi ve BAS C3 katı 

elektrot standı ünitesi (Şekil 4.4) kullanılarak yapılmıştır. 

 

Şekil 4.1 BAS camsı karbon elektrot 
 

 

Şekil 4.2 BAS CGME cıva elektrot standı ünitesi 
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Şekil4.3 CHI-760B çalışma ünitesi 
 

 

Şekil 4.4 BAS C3 katı elektrot hücre standı ünitesi 
 

4.2 Kullanılan Elektrotlar 

Yapılan voltametrik çalışmalarda çalışma elektrodu olarak; 

4.2.1 Camsı karbon elektrot 

Voltametrik analiz çalışmalarında çalışma elektrodu olarak camsı karbon elektrot (Şekil 

4.1) kullanıldığında, doğru sonuçlar elde edebilmek için elektrodun yüzeyi her ölçümden 

önce alimüna süspansiyonu kullanılarak temizleme pedi yardımıyla mekanik olarak 

temizlenmiştir. Mekanik temizleme ile giderilemeyen ve elektrotta oluşabilecek organik 

kirliliklerin uzaklaştırılması için yaklaşık 5 dakika etanolde ultrasonik banyoda 

bekletilmiş daha sonra saf suda ve tampon çözelti ile yıkanmıştır.  
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4.2.2 Asılı damla cıva elektrot  

Asılı damla cıva elektrot seyreltik nitrik asit çözeltisi ile muhafaza edilmiş, analize 

geçilmeden önce 5 dk süre ile saf su ve tampon çözeltilerde bekletilmiştir. 

Elektrokimyasal çalışmalarda, Ag/AgCl referans elektrodu (Şekil 4.5) (BAS MF-2052 

RE-5B), kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan Ag/AgCl referans elektrodu, kullanılmadığı 

zamanlarda 3,0 M KCl çözeltisinde bekletilmiştir.  

 

 

Şekil 4.5 Ag/AgCl referans elektrot 

Çalışmada karşıt elektrot olarak platin tel (Şekil 4.6) kullanılmıştır. Elektrodun 

temizlenmesi saf suyla yapılmıştır. 

 

      

Şekil 4.6 Pt karşıt elektrot 
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4.3 Kullanılan Kimyasallar 

%99,99 saflıkta Argon gazı, %99,99 saflıkta Azot gazı, 0,1 M Hidroklorik asit çözeltisi, 

0,1 M Sodyum hidroksit çözeltisi, %85 saflıkta Fosforik asit, %99,50 saflıkta Borik asit, 

%99,50 Asetik asit, %98,00 Asetonitril kimyasalları gerekli miktarlarda kullanılmıştır. 

4.4 Kullanılan Diğer Cihaz ve Malzemeler 

Çözeltilerin hazırlanmasında ve temizlenmesinde kullanılan saf su Elga Purelab marka 

ultra saf su cihazından elde edilmiştir. 

Ortamdaki oksijeni uzaklaştırmak amacıyla yüksek saflıktaki argon veya azot gazı 

kullanılmıştır 

Çözelti hazırlarken kimyasal malzemelerin tartımı 0,1 mg hassasiyette tartım yapan Gec 

Avery marka hassas teraziyle yapılmıştır. 

Camsı karbon elektrodun yüzeyini temizlemek amacıyla BAS elektrot temizleme 

kitinden yararlanılmıştır. 

Çözeltilerin pH değerlerini ölçmek için Thermo Orion marka 720A pH-iyon metre ve 

onun bağlı bulunduğu Orion marka cam pH elektrodu kullanılmıştır.  

Çözelti karıştırma işlemleri magnetik karıştırıcılar kullanılarak yapılmıştır. 

Çözelti hazırlamada ve elektrot temizleme işlemlerinde Ultrasonic LC30H marka 

ultrasonic banyo kullanılmıştır.  

4.5 Çalışma Elektrodların Temizlenmesi 

Yapılan elektrokimyasal çalışmalarda elektrotların temizliği çok önemlidir. Özellikle 

çalışma elektrodlarının temizliğinin yapılmaması ya da yeterli şekilde yapılamaması 

ölçümlerin yanlış alınmasına neden olabilmektedir. Cıva çalışma elektrotlarında her 

çalışmada yeni yüzey elde edildiğinden dolayı sorun çıkmazken CKE’de her çalışmada 

aynı yüzeyi elde etmek oldukça zordur. CKE yüzeyini temizlemek için alüminadan 

hazırlanmış süspansiyonlar ve temizleme pedi kullanılmıştır. Temizleme pedi üzerine 

alümina süspansiyonundan birkaç damla damlatılarak dairesel hareketlerle elektrot 
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yüzeyi mekanik olarak temizlenmeye çalışılmıştır. Elektrot yüzeyinde kalabilecek olası 

parçacıklar bidistile su ile yıkanıp uzaklaştırılmaya çalışılmıştır. Temizlenen elektrot 

kurulama kağıtlarıyla kurulanmıştır. Olası temizlenmeme durumlarında CKE metonol ile 

ultrasonic banyoda yıkamaya bırakılmıştır. 

4.6 Kullanılan Çözeltilerin Hazırlanması 

4.6.1 Britton-Robinson tamponu  

Yapılan elektrokimyasal çalışmalarda destek elektrolit ortamı olarak Britton-Robinson 

(BR) tamponu kullanılmıştır. BR tamponu sulu ortam çalışmalarında, pH 2,0 – 12,0 

arasında kullanılabilmektedir. BR tamponunu hazırlamak için asetik asit, fosforik asit ve 

borik asit bileşenlerinden her birinin derişimi 0,04 olacak şekilde yeterli miktarlarda 

alınıp çözme işleminden sonra toplam hacim 1,0 L’ye tamamlanmıştır. 

4.6.2 NaOH ve HCl çözeltileri 

NaOH ve HCl çözeltileri kullanılarak BR tampon çözeltisi istenilen değerlere 

ayarlanılmıştır. Yüksek saflıktaki katı NaOH ve %37 saflıktaki HCl kullanılarak 0,1 

M’lık NaOH ve 0,1 M’lık HCl çözeltileri hazırlanıp bu çözeltiler pH ayarlamasında 

kullanılmıştır. 

4.6.3 Standart ilaç çözeltileri   

Çalışmalarda kullanılan ilaç etken maddelerden derişimleri 3,0 mM olacak şekilde stok 

çözeltiler hazırlayabilmek için yeterli miktarda ilaç etken madde tartılıp, 25 mL’ye distile 

su ile tamamlanmıştır. Hazırlanan stok çözeltiler ışık almayacak şekilde +4 0C’lik 

ortamda saklanmıştır. Uygulamalarda kullanılacak olan çözeltiler BR tamponuyla belirli 

oranlarda seyreltilerek çalışmaların yapılacağı günde hazırlanmıştır. 

4.6.4 Tablet çözeltileri 

İlaç tabletlerinin analizlere hazırlanması için 10 adet tablet alınmış ve her bir tablet ayrı 

ayrı tartılarak bir tabletin ortalama kütlesi hesaplanmıştır. Ortalama kütlesi hesaplanan 

tabletlerin 10 tanesi porselen havanda ezilerek homojen toz haline getirilmiştir. Toz 

haline getirilen tablet örneğinden ortalama bir tablet kütlesinde tartılarak 100 mL’lik 
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ölçülü balona aktarılmıştır. Ölçülü balona 60–70 mL kadar saf su ilave edilmiş ve 

çözünme için yaklaşık 1 saat ultrasonik banyoda bekletilmiştir. İşlem sonucunda 

çözünmeyen maddelerin çökmesi için oda sıcaklığında çökme işlemi gerçekleşinceye 

kadar bekletilmiş ve hacim 100mL ye tamamlanmıştır. Çökme işlemi tamamlanınca 

ölçülü balon içindeki karışımın berrak kısmından belirli bir miktar alınıp BR tamponuyla 

seyreltilmiş ve analizlerde kullanılmıştır. 

4.6.5 Serum çözeltileri 

MTP ilacını kullanmayan kişilerden alınan serum örnekleri -20 0C’de karanlıkta 

muhafaza edilmiştir. Analizde kullanılacak olan serum örnekleri için 2,0 mL serum alınıp 

tedavi için MTP kullanan insanın serumunda bulunacak şekilde standart MTP çözeltisi 

eklenmiş ve örnek eşit hacimli olacak şekilde 2 kısma ayrılmıştır. Birinci kısım üzerine 

asetonitril ilave edilerek serum proteinleri çöktürülmüş ve bu numuneden çalışma 

aralığında kalacak şekilde BR ile seyreltme yapılarak ölçüm alınmıştır. İkinci kısımda ise 

herhangi bir çöktürme işlemi yapılmadan protein bulunan ortamda aynı ölçümler 

yapılmıştır. 

4.6.6 İdrar çözeltileri 

Serum çözeltilerinde yapıldığı gibi MTP kullanmayan kişilerden idrar numuneleri 

alınmıştır. İdrar çözeltileri toplamda 10,0 mL olacak şekilde 1mL idrar numunesi, 1mL 

stok çözelti ve 8 mL BR tamponu eklenmiş ve belirli oranlarda seyreltilerek kullanıma 

hazırlanmıştır. 

4.7 Voltametri Deneylerinin Yapılışı 

MTP etken maddesi içeren çözeltilerin DV, DPV, SWV deneyleri için elektrokimyasal 

hücrelere çalışma elektrodu, referans elektrot ve karşıt elektrot yerleştirilerek üçlü 

elektrot sistemi oluşturulmuş,  cihaz parametreleri optimum koşullara ayarlanmış ve 

çözeltimizden yaklaşık 10–15 dakika argon veya azot gazı geçirilerek ortamdan oksijenin 

uzaklaşması sağlanmıştır. Ön hazırlıklar tamamlandıktan sonra belirlenen potansiyel 

aralıklarında dönüşümlü voltamogramları alınmıştır.  
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Adsorptif sıyırma çalışmalarında ise belirli derişimlerde ki MTP için optimize edilen 

biriktirme potansiyeli ve biriktirme süresi kullanılarak DPV ve SWV’de olduğu gibi 

ölçüm yapılmıştır. 

4.8 Bulk elektroliz 

MTP için yapılan CV çalışmalarından elde edilen indirgenme ve yükseltgenme 

potansiyelleri dikkate alınarak bulk elektroliz deneyleri gerçekleştirilmiştir. Bundan 

dolayı elektroliz devresine maddenin indirgenmesinin tamamlandığı potansiyelden daha 

negatif bir potansiyel, maddenin yükseltgenmesinin tamamlandığı potansiyelden daha 

pozitif bir potansiyel uygulanmıştır. Daha önce elde edilen CV voltamograma göre 

belirlenen potansiyel değeri parametrelere girilmiş ve deneye başlamadan önce 

çözeltiden yaklaşık 10 dakika argon veya azot gazı geçirilmiştir. Sistemden geçen akımın 

başlangıç akımına oranı 1/1000 oluncaya kadar elektrolize devam edilmiştir. Elektroliz 

sonuna kadar çözelti manyetik karıştırıcı ile devamlı karıştırılmıştır.  

4.9 Kalibrasyon Eğrilerinin Hazırlanması ve Validasyon Parametrelerinin 
Belirlenmesi 

4.9.1 Kalibrasyon eğrilerinin hazırlanması 

MTP ilaç etken madde içeren farklı derişimlerdeki çözeltilerin KDV, DPV, KDSV ve 

DPSV yöntemlerde ölçümleri alınmış ve derişimlere ait pik akımları ölçülmüştür. Bu 

çalışmalarda derişime karşı pik akımı grafiği oluşturulmuştur. 

4.9.2 Doğruluk 

Deneysel çalışmaların doğruluk değerleri aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır; 

 

100% ×=
Dn

Dd
GK       (4.1) 

GK: Geri kazanım 
Dd: Deneysel değer 
Dn: Nominal değer 
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4.9.3 Doğrusal çalışma aralığı 

Yapılan çalışmalarda doğrusal çalışma aralığı, çizilmiş olan kalibrasyon grafiklerinin 

regrasyon katsayısının 1’e yakın (0,98’den büyük) olan derişim aralığı olarak 

belirlenmiştir. 

4.9.4 Duyarlılık 

Çizilmiş olan kalibrasyon grafiklerinin eğimleri yöntem duyarlılığı olarak 

değerlendirilmiştir. 

4.9.5 Tekrarlanabilirlik 

Belirli derişimlerde hazırlanan MTP çözeltileri değiştirilmeden aynı gün ve farklı 

günlerde ardışık ölçümler alınmış ve bu ölçümlerin sonuçları değerlendirilerek pik akımı 

ve pik potansiyeli için gün içi ve günler arası tekrarlanabilirlik değerleri (Bağıl standart 

sama) hesaplanmıştır. 

4.9.6 Gözlenebilme ve alt tayin sınırı 

Kalibrasyon verileri, en küçük kareler yöntemi ve aşağıda verilen eşitlikler kullanılarak 

her bir yöntem için gözlenebilme sınırı (LOD) ve alt tayin sınırı (LOQ) değerleri 

hesaplanmıştır. 

m
LOD bs3×

=             (4.2) 

 m

s
LOQ b×

=
10

            (4.3) 

 

Sb: kalibrasyon grafiğinin başlangıç noktasından standart sapması 
m: kalibrasyon grafiği eğimi 
 

4.9.7 Elektron sayılarının hesaplanması 

Elektron sayısını hesaplayabilmek için bulk elektroliz sonucu, Faraday yasası olarak 

bilinen aşağıdaki eşitlikle birlikte değerlendirilmiştir. 
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    FneQ -
=            (4.4) 

Q: Elektroliz sırasında devreden geçen net elektriksel yük miktarı 
n: Elektroliz sistemindeki elektroaktif maddenin mol sayısı 
e: 1 mol elektroaktif maddenin indirgenme veya yükseltgenmesi için aktarılan e- sayısı    

Bulk elektroliz öncesinde ve sonrasında alınan dönüşümlü voltamogramlarda elektrolizin 

pik akımı ve pik potansiyelinde değişikliğe sebep olmadığının belirlendiği durumlarda 

(ADCE çalışmaları) elektron sayısının hesaplanması için eşitlikler 5.2; 5.3; 5.4; 5.5 

kullanılmıştır. 
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5. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA  

Bu tez çalışmasında, voltametrik yöntemler kullanılarak metoprolol (MTP) 

molekülünün asılı damla cıva elektrot (ADCE) ve camsı karbon elektrot (CKE) 

yüzeylerindeki elektrokimyasal davranışları incelenmiş ve olası elektrot tepkime 

mekanizmaları önerilmiştir. Ayrıca MTP’nin ilaç formunun biyolojik örneklerde ve 

tabletlerdeki analizi için voltametrik yöntemler geliştirilmiş, analitik uygulamalar ve 

yöntem validasyon çalışmaları yapılmış ve ilgili bulgular ayrıntılı olarak verilmiştir. 

5.1 MTP’nin Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi 

MTP’nin elektrokimyasal davranışları ADCE ve CKE çalışma elektrotları yüzeylerinde 

dönüşümlü voltametri (DV), kare-dalga voltametri (KDV), kulonokulometri (KK), 

kronamperometri (KA) ve bulk elektroliz (BE) yöntemleri ile incelenmiştir. 

Elektrokimyasal deney sonuçları, teorik hesaplamaların sonuçları ile birlikte 

değerlendirilerek olası indirgenme ve yükseltgenme mekanizmaları önerilmiştir.  

5.1.1 MTP’nin ADCE yüzeyindeki elektrokimyasal davranışının incelenmesi 

MTP’nin ADCE yüzeyinde gerçekleştirilen elektrokimyasal çalışmalarda öncelikle 

tampon çözelti ortamı için potansiyel penceresi belirleme çalışması yapılmıştır. BR 

tamponunda pH’sı 10,0’a ayarlanarak farklı derişimlerde hazırlanan MTP çözeltilerinin 

-0,20 V – (-1,70) V arasındaki potansiyellerde voltamogramları alınmış ancak; 0,2 V – 

(-1,2) V arasındaki potansiyel penceresinde her hangi bir sinyal gözlenmediği için 

yapılan tüm çalışmalar (-1,2) V – (-1,65) V arasında gerçekleştirilmiştir. Verilen 

potansiyel aralığında MTP’ye ait voltamogramlar Şekil 5.1’de verilmiştir. Şekildeki 

voltamogramlardan görüldüğü gibi, ileri yönlü taramada yaklaşık (–1,42) V’de bir 

indirgenme piki, geri yönlü taramada ise (–1,39) V’de bir yükseltgenme piki 

gözlemlenmiştir. İndirgenme ve yükseltgenme piklerine ait akımların MTP derişimiyle 

doğrusal olarak arttığı belirlenmiştir (Şekil 5.1 iç grafik). Bundan dolayı gözlenen 

piklerin MTP’nin elektrokimyasal dönüşümünden kaynaklanan pikler olduğu ve 

MTP’nin tersinir mekanizma ile dönüşüme uğradığı düşünülmüştür. 
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Şekil 5.1 MTP’nin farklı derişimlerde ki dönüşümlü voltamogramları (iç grafik: katodik  
    pik akımının MTP derişimi ile değişimi, ÇE: ADCE) 

 

MTP’nin ADCE yüzeyinde elektrokimyasal aktifliğe sahip olduğu belirlendikten sonra, 

farklı elektrokimyasal yöntemler kullanılarak ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır. Bu 

çalışmalarda ilk olarak elektrokimyasal davranışa H+ iyonlarının etkisinin DV 

yönteminde incelenmiştir. Bunun için MTP derişimi 0,35 mM olan çözeltilerin pH’ları 

BR tamponu kullanılarak 2,0 – 12,0 aralığında değiştirilmiş ve ölçümlerde elde edilen 

voltamogramlar Şekil 5.2’de verilmiştir. MTP’ye ait olduğu düşünülen indirgenme ve 

yükseltgenme piklerinin pH’nın 6,0’dan daha düşük olması durumunda kaybolduğu 

belirlenmiştir. Bu sonuç ilk bakışta asidik koşullarda MTP molekülünün 

elektrokimyasal aktifliğe sahip olmadığı şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini 

düşündürse de düşük pH değerlerinde MTP molekülüne ait pik veya piklerin cıva 

yüzeyinde hidrojen aşırı gerilimi ile birleştiği şeklinde değerlendirilebileceği de 

düşünülmüştür. Şekil 5.2’den de görüldüğü gibi, uygun pH değerlerine yapılan 

çalışmalarda indirgenme ve yükseltgenme pik potansiyelleri artan pH ile daha katodik 

(daha negatif) potansiyellere kaymaktadır. Söz konusu çalışmalarda indirgenme pik 

potansiyelinin pH ile Ep (V) = – 0,063 pH – 0,7391, (R2 = 0,9959) eşitliğine göre 

değiştiği belirlenmiştir (Şekil 5.2, iç grafikte gösterilmiştir). pH değişimine bağlı olarak 

pik potansiyelinin değişmesi; indirgenme ve yükseltgenme mekanizmalarına hidrojen 

iyonunun (H+) katıldığı şeklinde değerlendirilmiştir (Şekil 5.2).  
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Şekil 5.2 MTP’nin ADCE çalışmasında pH optimizasyonu (iç grafik: katodik pik   
   akımının pH ile değişimi, ÇE: ADCE) 

 

Mekanizmaya katılan H+ iyonları sayısının elektron sayısına oranı eşitlik 5.1 

kullanılarak hesaplanmış ve bu oran 1,06 olarak bulunmuştur. Bu sonuca göre 

molekülün indirgenme ve yükseltgenme mekanizmasında eşit sayıda H+ (proton) ve 

elektron yer almalıdır. 

 

               (5.1) 

 

 

Ep: Pik potansiyeli, V 
E°: Standart pik potansiyeli, V 
R: İdeal gaz sabiti, J/(mol K) 
T: Mutlak sıcaklık, K 
nH: Mekanizmadaki proton sayısı, mol proton/mol molekül 
ne: Aktarılan elektron sayısı, mol elektron/mol molekül 
F: Faraday sabit, C/mol elektron  
[Yük]: Yükseltgenmiş türün analitik derişimi, mol/cm3 
[İnd]: İndirgenmiş türün analitik derişimi, mol/cm3 

 
Şekil 5.2’de iç grafik olarak verilen Ep-pH grafiğinin eğiminin negatif olması (hidrojen 

iyonları derişimi azaldıkça pik potansiyelinin daha negatif değerlere kayması) 

indirgenme mekanizmasında elektron aktarımından önce protonlanma basamağının 

olması gerektiği şeklinde yorumlanmıştır. 

Ep = E
0 + 

nF

RT
ln 

[ ]
[ ]İnd

Yük
- 

Fn

RTn

e

H ln [ ]+H                      
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Yapılan analizlerde tarama hızı ile pik parametreleri arasındaki ilişkiyi inceleyebilmek 

için DV yönteminde tarama hızı çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalarda pH’sı optimum 

olan 10,5’e ayarlanmış BR tamponunda MTP derişimi 0,35 mM olacak şekilde sabit 

tutulmuş ve bu çözeltilerin 50 mVs-1 ile 10.000 mVs-1 arasındaki farklı tarama 

hızlarında voltamogramları alınmıştır. Farklı tarama hızı aralıklarında yapılan 

ölçümlerin voltamogramları Şekil 5.3’de verilmiştir.  

 

 

Şekil 5.3 MTP’nin ADCE’de yapılan tarama hızı çalışması(ÇE: ADCE, pH:10,5,  

   (A: 50≤υ<100; B: 100≤υ<1000; C: 1000≤υ≤10000 mV/s)) 

Bunun yanında 50–100, 100-1000, 1000-10.000 mVs-1 tarama hızı aralıklarında anodik 

pik akımının katodik pik akımına oranı tersinir mekanizmalar için belirleyici olan 1,0 

değerine çok yakın çıkması mekanizmanın tersinir olması gerektiğini 

düşündürmektedir. Tarama hızı aralıklarında katodik pik potansiyeli ile anodik pik 

potansiyeli arasındaki fark tarama hızı arttıkça artmaya başlamıştır. Pik potansiyelleri 

arasındaki farkın artan tarama hızı ile sıfır değerinden uzaklaşmaya başlaması artan 

tarama hızı ile mekanizmada adsorpsiyonun yanında difüzyonun da etkin olabileceğini 

düşündürmektedir.  
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Tarama hızı arttırıldıkça; pik akımının tarama hızı ile değişim grafiğinin eğimi 

azalmakta (Şekil 5.4), pik akımının tarama hızının karekökü ile değişim grafiğinin 

eğimi artmakta (Şekil 5.5), pik akımının logaritmasının tarama hızının logaritması ile 

değişim grafiğinin eğimi (Şekil 5.6) ise 1000 mV/s den daha büyük tarama hızlarında 

1,0’dan 0,5’e doğru azalmaktadır. 

 

  

Şekil 5.4 MTP’nin ADCE çalışması farklı aralıklarda seçilen tarama hızının pik akımına  
               etkisi(A: 50≤υ<100; B: 100≤υ<1000; C: 1000≤υ≤10000 mV/s) 
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Şekil 5.5 MTP’nin ADCE çalışması farklı aralıklarda seçilen tarama hızının  
karekökünün, pik akımına etkisi (A: 50≤υ<100; B: 100≤υ<1000;  
C: 1000≤υ≤10000 mV/s) 

 

 

Şekil 5.6 MTP’nin ADCE’de farklı tarama hızı aralıklarında hızın logaritmasının, pik  
akımının logaritmasına etkisi (A: 50≤υ<100; B: 100≤υ<1000; 
C:1000≤υ≤10000 mV/s) 
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MTP molekülünün ADCE yüzeyindeki elektrokimyasal indirgenmesinde aktarılan 

elektron sayısı eşitlikler kullanılarak hesaplanmış ve tarama hızının 100 mVs-1- 850 

mVs-1 aralığındaki değerleri için aktarılan elektron sayısı 1,75±0,25 (N=10) olarak 

hesaplanmıştır(Eşitlikler 5.2-5.5). Elektron sayısının hesaplanması için ayrıca bulk 

elektroliz çalışması da yapılmıştır. Bulk elektroliz çalışmasında optimum koşullarda -

1,50 V’luk sabit potansiyel uygulanmıştır. Yapılan elektroliz boyunca sistemden 

elektriksel yük geçmesine rağmen yapılan elektrolizin pik potansiyelinde ve pik 

akımında kayda değer bir değişikliğe sebep olmadığı belirlenmiştir. Uygulanan sabit 

potansiyelin, pik potansiyelinde ve pik akımında her hangi bir değişikliğe sebep 

olmaması aynı potansiyelde hem indirgenmenin hem de yükseltgenmenin eş zamanlı 

olarak gerçekleştiği ve elektroliz boyunca hücredeki molekül formunun değişmediği 

şeklinde yorumlanmıştır. 

MTP molekülü için yüzey kaplama katsayısı hesaplanmıştır. Yüzey kaplama 

katsayısının hesaplanmasında aşağıda verilen eşitlikler kullanılmıştır. 

            

    (5.2) 

     

    (5.3)  

     

    (5.4) 

     

    (5.5) 

MTP molekülleri için difüzyon katsayısı hesaplanmıştır. Difüzyon katsayısının 

hesaplanmasında farklı yaklaşımlar kullanılarak değerlendirilmiştir:   

KA ve KK verileri için; 

               (5.6) 

DV verileri için; 

               (5.7) 

      id= nFACD1/2  / π1/2 t1/2 

ip= 1,06×10
6 n2 ACvD1/2 tp

1/2                                                                      

      ip= n
2F2ΓAυ  / 4RT 

     Q= nFAΓ 

      ip= nFυQ
 / 4RT 

      N= Q / nF 
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Bütün bu hesaplamalar sonucu ortalama difüzyon katsayısı (4,4±0,6)×10–8 cm2s–1 olarak 

hesaplanmıştır. 

Aynı yaklaşımla, yüzey kaplama katsayısının, derişime bağlı olarak (3,2±0,3)×10–10 

molcm-2 − (1,8±0,4)×10-8 molcm-2 aralığında değiştiği belirlenmiştir.  

Yapılan bütün elektrokimyasal çalışmaların sonuçları birlikte değerlendirildiğinde 

MTP’nin cıva yüzeyindeki indirgenmesi için aşağıda verilen mekanizmanın 

önerilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. 

 

                              

Şekil 5.7 Önerilen olası indirgenme reaksiyon mekanizması 

5.1.2 MTP’nin CKE yüzeyindeki elektrokimyasal davranışının incelenmesi 

Bu çalışmada, voltametrik yöntemler kullanılarak MTP molekülünün CKE yüzeyindeki 

elektrokimyasal yükseltgenme davranışı incelenmiş ve olası elektrot tepkime 

mekanizması önerilmiştir.  
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Bu çalışmada ADCE kullanılarak yapılan elektrokimyasal çalışmalardaki yöntemler 

aynı sıra ile CKE için uygulanmıştır. MTP için öncelikle pH’sı 3,0’a ayarlanan BR 

tamponunda farklı derişimlerde MTP çözeltilerinin 0,00 V – 1,80 V arasında DV 

yöntemi ile voltamogramları alınmış, 1,30 V – 1,80 V arasında herhangi bir sinyal 

alınmadığı için çalışmalar 0,25 V ile 1,30 V arasında gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 5.8  MTP’nin farklı derişimlerdeki çözeltilerinden alınan dönüşümlü  
     voltamogramları(ÇE:CKE) 

 

Şekil 5.8’de görüldüğü gibi, ileri taramada yaklaşık 0,81 V’de bir yükseltgenme piki 

gözlenirken, geri taramada her hangi bir pik gözlenmemektedir. Artan MTP derişimi ile 

ölçülen yükseltgenme pikinin akımının doğrusal olarak değiştiği belirlenmiştir (Şekil 

5.8, iç grafik). Buna göre gözlenen pikin MTP’nin elektrokimyasal dönüşümünden 

kaynaklanan pik olduğu ve bu tepkimenin tersinmez olabileceği düşünülmüştür. 
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Şekil 5.9 CKE çalışmasında pH optimizasyonu (iç grafik: pik potansiyelinin pH ile  
   değişimi, ÇE: CKE) 

 

CKE yüzeyinde elektroaktif olduğu belirlenen MTP’nin söz konusu yüzeydeki 

elektrokimyasal davranışı öncelikle DV yönteminde pH çalışması yapılarak 

değerlendirilmiştir. Bu çalışma için, MTP derişimi 0,7 mM olan çözeltilerin pH’sı BR 

tamponu kullanılarak 2,0 – 12,0 arasında değiştirilmiş ve bu çözeltilerin dönüşümlü 

voltamogramları kaydedilmiştir (Şekil 5.9). yapılan çalışmalar sonucunda optimum pH 

3,0 olarak belirlenmiştir. pH’nın 1,0 ile 7,0 arasında tutulduğu çözeltilerde pik 

potansiyelinin artan pH ile daha düşük potansiyellere kaydığı görülmüştür (Şekil 5.9). 

Yani artan pH ile yükseltgenme için gereken potansiyel azalmaktadır. Bu durum, 

yüksek pH değerlerinde molekülün proton kaybetmesinin (deprotonasyonun) 

kolaylaşacağı ve deprotonasyon adımını elektron aktarımının izleyeceği varsayımı ile 

açıklanmıştır. Pik potansiyelinde pH ile gözlenen kaymanın 1,0 ile 7,0 arasındaki 

değerlerde doğrusal olduğu ve pik potansiyelinin pH ile şekil 5.9 iç grafikteki Ep (V) = 

-0,054 pH + 1,02 eşitliğine uyacak şekilde artan pH ile daha katodik değerlere kaydığı 
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belirlenmiştir. Pik potansiyelinin pH ile değişmesi yükseltgenme mekanizmalarına 

hidrojen iyonunun (H+) katıldığı şeklinde değerlendirilmiştir (Şekil 5.9, iç grafik). 

 

 

Şekil 5.10 MTP’nin CKE’de yapılan tarama hızı çalışması (A: 50≤υ<100;  
      B: 100≤υ<1000; C:1000≤υ≤10000 mV/s) 

İlerleyen çalışmalarda DV yönteminde tarama hızının pik potansiyeline ve pik akımına 

etkisi  incelenmiştir. Bu amaçla pH’sı optimum pH olan 3,0’a ayarlanmış 0,70 mM 

MTP çözeltisinin 10 mVs–1 – 10.000 mVs–1 aralığındaki farklı tarama hızlarında 

voltamogramları kaydedilmiş ve tarama hızı 10 mVs–1 – 90 mVs–1 arasında olanlar, 100 

mVs–1 – 1000 mVs–1 arasında olanlar, ve 1000 mVs–1 – 10.000 mVs–1 olanlar sırasıyla 

şekil 5.10’un içinde verilmiştir. MTP’nin CKE yüzeyindeki yükseltgenmesine ait 

olduğu düşünülen pik potansiyelinin artan tarama hızı ile daha anodik değerlere doğru 

kayması ve ters yönlü taramada herhangi bir indirgenme pikinin gözlenmemesi 

MTP’nin CKE yüzeyinde tersinmez olarak yükseltgendiği düşüncesini 

desteklemektedir.  

CKE yüzeyinde yapılan çalışmalarda tarama hızının pik akımına etkisi de incelenmiştir. 

Bu çalışmalarda tarama hızı arttırıldıkça; 
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• pik akımının tarama hızı ile doğrusal olarak değiştiği ve söz konusu grafiklrin 

eğimlerinin artan tarama hızı ile azaldığı (Şekil 5.11), 

• pik akımının tarama hızının karekökü ile değişim grafiğinin eğiminin artan 

tarama hızı ile belirli bir hız aralığında arttığı (Şekil5.12), 

• pik akımının logaritmasının tarama hızının logaritması ile değişim grafiğinin 

eğiminin azalarak 0,89 değerinden 0,51 değerine kadar indiği belirlenmiştir 

(Şekil 5.13). 

 

 

Şekil 5.11 CKE çalışmasında farklı tarama hızı aralıklarında tarama hızının pik akımına  
      etkisi (A: 50≤υ<100; B:100≤υ<1000; C:1000≤υ≤10000 mV/s) 
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Şekil 5.12 CKE çalışmasında farklı trama hızı aralıklarında tarama hızının  
      karakökünün pik akımına etkisi (A: 50≤υ<100; B:100≤υ<1000;  
      C:1000≤υ≤10000 mV/s) 

 
 

 

Şekil 5.13 CKE çalışmasında farklı tarama hızı aralıklarında tarama hızının  
      logaritmasının pik akımının logaritmasına etkisi(A: 50≤υ<100;  
      B:100≤υ<1000; C:1000≤υ≤10000 mV/s) 
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Tarama hızının pik akımına etkisini gösteren sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde 

yükseltgenme mekanizmasının tersinmez olduğu ve düşük tarama hızlarında 

adsorpsiyonun; yüksek tarama hızlarında ise difüzyonun etkin olduğu sonucuna 

varılmıştır. 

Elektron sayısının hesaplanması için bulk elektroliz çalışması da yapılmıştır. Optimum 

koşullarda 1,30V’luk sabit potansiyel uygulanarak yapılan bulk elektroliz çalışmasında 

elektroliz boyunca sistemden geçen net elektriksel yük Faraday eşitliği(Eşitlik 4.4) ile 

birlikte değerlendirildiğinde aktarılan toplam elektron sayısı 1,82 olarak hesaplanmıştır. 

Yani MTP’nin CKE yüzeyindeki yükseltgenmesinde aktarılan toplam elektron sayısı 2 

olarak değerlendirilmiştir.  

Mekanizma ve elektrokimyasal davranış ile ilgili yapılan çalışmalar birlikte 

değerlendirildiğinde yükseltgenme olayının MTP molekülünden 1 protonun ayrılması 

ile başladığı, bu adımı elektronların aktarımının izlediği, deprotonasyon olayının bütün 

yükseltgenme olayının hızını belirleyen basamak olduğu şeklinde değerlendirilmiştir. 

Buna göre MTP’nin yükseltgenmesi için aşağıda verilen mekanizmaların önerilmesi 

uygun bulunmuştur. 

 

Şekil 5.14 Önerilen olası yükseltgenme reaksiyon mekanizması 
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MTP için difüzyon katsayısı ve yüzey kaplama katsayısı hesaplamaları da yapılmıştır. 

Bu molekülün yükseltgenmesinde adsorpsiyon ile birlikte difüzyonun etkili olduğu 

belirtilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda DV yönteminde, ortalama difüzyon katsayısı 

(3,4 ± 0,3)×10–7cm2s–1 olarak bulunmuştur. KA yönteminde Cotrell eşitliği olarak da 

adlandırılan Eşitlik 5.8 kullanılarak hesaplanan ortalama difüzyon katsayısı  

(5,2±0,2)×10–7cm2s–1dir. 

 

i(t)= 2nFAD1/2 C t1/2   /     π1/2             (5.8) 

 

MTP moleküllerinin CKE yüzeyine adsorbe olma kuvvetinin bir ölçüsü olan yüzey 

kaplama katsayısı ise ortalama olarak (5,8±0,3)×10-8 molcm-2olarak hesaplanmıştır. 

Sonuç olarak, hesaplanan difüzyon ve yüzey kaplama katsayılarının sayısal değerleri, 

mekanizmaya adsorpsiyon ve difüzyonun birlikte etkisinin olduğunu doğrular 

niteliktedir. 

 

5.2 Voltametrik Tayin Yöntemi Geliştirme 

 

MTP’nin elektrokimyasal davranışı incelendikten sonra elde edilen veriler, ilaç etken 

maddesinin farmasötik örnekler ve biyolojik sıvılardaki analizleri için voltametrik 

yöntem geliştirilebileceğini düşündürmüştür. Voltametrik yöntem geliştirilirken, 

MTP’ye ait iyi tanımlanmış pikten ve bölüm 5.1’de belirtilen optimum koşullardan 

yararlanılmıştır. Bu bölümde öncelikle cihaz parametrelerinin ve seçilen yöntem 

parametrelerinin optimizasyonu yapılmıştır. Yapılan optimizasyon çalışmalarından 

yararlanılarak MTP’nin voltametrik tayini için yöntemler geliştirilmiştir. Geliştirilen her 

yöntemin etken maddenin farmasötik örneklere ve biyolojik sıvılardaki analizlere 

uygulanabilirliği test edilmiştir.  

5.2.1 ADCE kullanılarak geliştirilen voltametrik yöntemler 

MTP’nin ADCE yüzeyinde pH 10,5’da en yüksek pik akımını oluşturacak şekilde 

indirgenme piki verdiği ve bu pik akımının artan MTP derişimi ile doğrusal olarak 

arttığı bölüm 5.1.1’de belirlenmiştir. Tezin bu kısmında voltametrik yöntemlerden DPV 
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ve KDV yöntemleri, doğrudan ve adsorptif sıyırma modu ile kullanılarak kalibrasyon 

çalışmaları yapılmıştır. 

Bu çalışmalarda, uygun derişimde MTP çözeltileri kullanılarak yöntem ve cihaz 

parametrelerinin optimizasyonu yapılmış ve belirlenen optimum parametreler Çizelge 

5.1’de verilmiştir.  

Çizelge  5.1 ADCE yüzeyinde MTP analizi için yapılan voltametrik çalışmalardaki  
       optimum cihaz ve deneysel parametreler 

 
Parametre DPV KDV DPKAdSV KDKAdSV 

Başlangıç potansiyeli, V -1,05 -1,00 -1,00 -0,25 

Bitiş potansiyeli, V -1,65 -1,70 -1,75 -1,65 

Tarama hızı, V/s 0,0025 0,0015 – – 

Genlik, V 0,025 0,065 0,065 0,065 

Frekans, 1/s – 25 – 25 

Basamak potansiyeli, V 0,002 0,002 0,002 0,002 

Örnekleme genişliği, s 0,005 – 0,005 – 

Puls genişliği, s 0,01 – 0,01 – 

Puls periyodu, s 0,2 – 0,2 – 

Durulma süresi, s 2 2 2 2 

Destek elektrolit BR BR BR BR 

Destek elektrolit derişimi 0,04 0,04 0,04 0,04 

pH 10,5 10,5 10,5 10,5 

Biriktirme potansiyeli, V – – 0,0 0,0 

Biriktirme süresi, s – – 30 15 

 

Çizelge 5.1 de verilen optimum koşullarda,  belirtilen yöntemler için çeşitli derişimlerde 

MTP içeren çözeltilerin voltamogramları alınmış ve bu voltamogramlar Şekil 5.13 -

5.16’de verilmiştir. Bu voltamogramlardaki farklı derişimler için, ortalama pik akımları 

derişime karşı grafiğe geçirilmiş ve kalibrasyon eğrileri oluşturulmuştur. Tüm 

yöntemler için oluşturulan grafikler voltamogramlarda iç grafik olarak gösterilmiştir. 



 

 

43

 

Şekil 5.15 Farklı derişimlerde MTP içeren çözeltilerden alınan DPV voltamogramları  
     ( iç grafik: MTP derişimi ile pik akımının değişimi grafiği; ÇE: ADCE) 

 

 

Şekil 5.16 Farklı derişimlerde MTP içeren çözeltilerden alınan KDV voltamogramları  
     (iç grafik: MTP derişimi ile pik akımının değişimi grafiği; ÇE: ADCE) 
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Şekil 5.17 Farklı derişimlerde MTP içeren çözeltilerden alınan DPKAdSV  
     voltamogramları(iç grafik: MTP derişimi ile pik akımının değişimi grafiği;    
     ÇE: ADCE, Ebir: 0,0 V, tbir: 30 s) 

 

 

Şekil 5.18 Farklı derişimlerde MTP içeren çözeltilerden alınan KDKAdSV  
     voltamogramları(iç grafik: MTP derişimi ile pik akımının değişimi grafiği;    
     ÇE: ADCE, Ebir: 0,0 V, tbir: 15 s) 
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MTP tayini için ADCE ile yapılan yöntem geliştirme çalışmasındaki kalibrasyon 

değerleri en küçük kareler yöntemi kullanılarak değerlendirilmiş ve bazı validasyon 

parametreleri hesaplanmıştır. Hesaplanan bu parametreler Çizelge 5.2 de tablo halinde 

verilmiştir. 

 

Çizelge 5.2 ADCE kullanılarak MTP tayini için geliştirilen yöntemlerin kalibrasyon  
        verilerinden oluşturulan validasyon değerleri 

 

Regresyon Parametresi DPV KDV DPKAdSV KDKAdSV 

Doğrusal çalışma aralığı, µmol/L 3,18-28,5 3,18-16,9 0,95-9,45 0,95-9,45 

Resresyon eşitliğinin eğimi (m), AL /mol 0,0171 0,013 0,0746 0,0892 

Regresyon eşitliğinin kesim noktası (b), A 0,1751 0,02 0,0897 0,3128 

Regresyon standart sapması (sr), A 0,0136 0,0469 0,0301 0,0425 

Eğimin standart sapması (sm), AL / mol 0,0006 0,0028 0,0040 0,0057 

Kesim noktasının standart sapması (sb), A 0,0053 0,0019 0,0070 0,0085 

Gözlenebilme sınırı (LOD), µmol / L 0,9317 0,9556 0,2815 0,2890 

Alt tayin sınırı (LOQ) µmol/ L 3,1057 3,1855 0,9386 0,9634 

Regresyon katsayısı (R2) 0,9944 0,4211 0,9855 0,98241 

Gün içi akım tekrarlanabilirliği (% BSS) 1,62 0,47 1,243 2,26 

Günler arası akım tekrarlanabilirliği(% BSS) 2,03 0,59 1,55 2,83 

Gün içi potansiyel tekrarlanabilirliği (%BSS) 0,06 0,10 0,10 1,28 

Günler arası  tekrarlanabilirliği(% BSS) 0,07 0,11 1,03 1,61 

 

MTP için ADCE kullanılarak geliştirilen voltametrik tayin yöntemi çalışmalarında; 

• ortalama pik akımının MTP derişimi ile doğrusalolarak değiştiği, 

• regresyon katsayısının (R2) 1’e çok yakın olduğu, 

• doğrudan voltametrik yöntemlerin doğrusal çalışma aralıklarının DPV için 

3,18x10-6 M–2,85 x 10-5 M ve KDV için 3,18 x10-6 M–1,69 x10-5 M olduğu 

• pik akımı ve pik potansiyelinin gün içi ve günler arası tekrarlanabilirliklerinin 

oldukça iyi olduğu görülmüştür. Ayrıca geliştirilen yöntemlerin MTP tayini için 

uygun olduğu  

• adsorptif sıyırma yöntemlerinin doğrudan voltametrik yöntemlere göre daha 

düşük derişim aralığında doğrusal olduğu, ayrıca doğrusal çalışma aralıklarının 

her iki sıyırma yöntemi için aynı ve 9,5 x10-7 M -9,45 x10-6 M olduğu 
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• doğrudan voltametrik yöntemlerden diferansiyel puls yönteminin, adsorptif 

sıyırma voltametri yöntemlerinde ise kare dalga voltametri yönteminin daha 

duyarlı olduğu, 

• ilaç geliştirme ve kalite kontrolü gibi, daha yüksek derişimlerde MTP içeren 

numunelerin analizi için doğrudan voltametrik yöntemlerin; idrar, serum gibi 

eser miktarda MTP içeren biyolojik ortamlarda ise adsorptif sıyırma 

yöntemlerinin uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 

Bu bulgulardan yararlanılarak, geliştirilen yöntemler MTP içeren ilaç, idrar ve serum 

gibi biyolojik ortamlarda uygulanmış ve şekil 5.19-5.22 daverilen voltamogramlar elde 

edilmiştir. 

 

Şekil 5.19 MTP tayini için yapılan uygulamalarda tablet numuneleri için elde edilen  
     DPV voltamogramları (ÇE: ADCE) 
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Şekil 5.20 MTP tayini için yapılan uygulamalarda tablet numuneleri için elde edilen  
     KDV voltamogramları (ÇE: ADCE) 

 

 

 

Şekil 5.21 MTP tayini için yapılan uygulamalarda serum ve idrar numuneleri için elde  
      edilen KDKAdSV voltamogramları (ÇE: ADCE) 
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Şekil 5.22 MTP tayini için yapılan uygulamalarda serum ve idrar numuneleri için elde  
      edilen DPKAdSV voltamogramları (ÇE: ADCE) 

Çizelge 5.3 Tabletlerde MTP analizine ait sonuçlar 

Yöntem 
Nominal değer, 

mg 
Bulunan değerler, mg Geri Kazanım*, % BSS**, % 

DPV 100 
103,06; 102,18; 102,05; 103,26; 

102,20 
102,55±0,71 0,70 

KDV 100 
101,45; 100,25; 100,15; 95,65; 

95,25 
98,55±4,10 4,16 

*Bulunan değerler için %95 güven seviyesinde  eşitliğine göre hesaplanmıştır. 
**Bulunan değerlerden hesaplanan 5 farklı % geri kazanım için hesaplanan bağıl standart sapma   

Çizelge 5.4 Serumda MTP analizine ait sonuçlar 

 Yöntem Eklenen, µM Bulunan değerler, µM Geri Kazanım*, % BSS**, % 

S
er
um

 

KDKAdSV 2,2 2,00; 2,20; 2,15; 2,05 95,45±6,60 4,35 

KDKAdSV 1,3 1,28; 1,25; 1,32; 1,22 97,50±5,22 3,37 

*Bulunan değerler için %95 güven seviyesinde  eşitliğine göre hesaplanmıştır. 
**Bulunan değerlerden hesaplanan 4 farklı % geri kazanım için hesaplanan bağıl standart sapma   
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Çizelge 5.5  İdrarda ve serumda MTP analizine ait sonuçlar 

 Yöntem Eklenen, µM Bulunan değerler, µM Geri Kazanım*, % BSS**, % 

İd
ra
r DPKAdSV 2,6 2,48; 2,50; 2,54; 2,57 97,01±2,52 1,60 

DPKAdSV 3,4 3,22; 3,25; 3,34; 3,41 97,21±3,31 2,62 

S
er
um

 

DPKAdSV 6,3 5,85, 5,96; 6,12; 6,21 96,15±6,06 2,67 

DPKAdSV 2,3 2,20; 2,25; 2,28; 2,32 98,48±2,27 2,06 

*Bulunan değerler için %95 güven seviyesinde  eşitliğine göre hesaplanmıştır. 
**Bulunan değerlerden hesaplanan 4 farklı % geri kazanım için hesaplanan bağıl standart sapma   

Çizelge 5.3, 5.4, 5.5’de verilen veriler incelendiğinde, bütün yöntemlerde geri kazanım 

% 95,45– % 102,55 aralığında olduğu görülmektedir. Bu durum geliştirilen voltametrik 

yöntemlerin ilaçlarda MTP tayini için uygulanabilir olduğu şeklinde yorumlanmıştır. 

Çizelge 5.4’deki veriler ise, serum numunelerine serumda bulunabilecek derişimde 

tablet çözeltilerinden eklenerek doğrudan kalibrasyon yöntemi ile elde edilen 

değerlerdir. Çizelgede verilen BSS ve geri kazanım değerleri geliştirilen voltametrik 

yöntemlerin idrarda MTP tayini için kullanılabileceğinin göstergesidir.  

Çizelge 5.5’daki veriler de serum ve idrar numunelerinde MTP tayini ile ilgilidir. Serum 

ve idrarda bulunan türlerin herhangi bir bozucu etkisi olmadan ve bir ön deriştirme 

gerektirmeden geliştirilen yöntemler ile MTP tayininin yapılabileceğini göstermiştir. 

Elde edilen bu sonuçlara göre, geliştirilen voltametrik tayin yöntemlerinin; 

• tablet, kapsül gibi farmasötik numunelere, 

• farklı tıbbi ve kimyasal amaçlar için idrar, serum, kan gibi biyolojik örneklere, 

farmakolojik, farmakinetik ve toksikolojik amaçlar için doku ve organlardan hazırlanan 

numunelere güvenli bir şekilde uygulanabileceği söylenebilir. 

ADCE kullanılarak MTP içeren ilaçlar, serum ve idrar gibi biyolojik ortamlardaki tayini 

yapıldıktan sonra geliştirilen yöntemlerin doğruluk ve kesinlikleri %95 güven 

seviyesinde t testi ve F testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Bu yöntemlerin kesinlikleri 

arasında bir fark olup olmadığını incelemek amacıyla F testi uygulanmıştır. Fd 

değerlerini bulmak için eşitlik 5.9’ dan yararlanılmıştır. Geliştirilen yöntemlerden elde 
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edilen geri kazanım değerlerinin doğrulukları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını 

belirlemek için ise t testi uygulanmıştır. t testi için eşitlik 5.10 ve 5.11’ten 

yararlanılmıştır. 

 

    (5.9) 
 

  (5.10) 
 
 

    (5.11) 
 
Çizelge 5.6 Doğrudan ve sıyırma voltametri yöntemlerinin HPLC yöntemiyle  

        karşılaştırılmaları için hesaplanan t ve F değerleri(ÇE: ADCE) 
 

Karşılaştırılan Yöntemler tdeneysel tkritik Fdeneysel Fkritik 

DPV - HPLC 2,16 2,57 2,98 5,79 

KDV - HPLC 1,95 2,57 1,77 5,79 

DPKAdSV - HPLC 0,97 2,78 3,79 6,94 

KDKAdSV - HPLC 1,12 2,78 3,86 6,94 

Çizelge 5.6’daki deneysel ve teorik verilere göre belirtilen yöntemler için tdeneysel < tkritik 

olduğu ve Fdeneysel < Fkritik olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar %95 güven seviyesinde 

yöntemlerin doğrulukları ve kesinlikleri arasında anlamlı bir fark olmadığı şeklinde 

yorumlanmıştır. 

Geliştirdiğimiz yöntemler, HPLC yöntemi (Leslie 1996) ile karşılaştırılmış, kesinlikleri 

ve doğrulukları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını incelemek için sonuçlara t ve 

F testi uygulanmıştır. Çizelge 5.6’daki deneysel ve teorik verilere göre, tdeneysel < tkritik ve 
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Fdeneysel < Fkritik  bulunmuş ve yöntemlerin kesinlikleri arasında bir fark olmadığı 

şeklinde yorumlanmıştır. 

5.2.2 CKE kullanılarak geliştirilen voltametrik yöntemler 

MTP’nin CKE yüzeyindeki elektrokimyasal davranışının incelenmesine yönelik yapılan 

çalışmalarda MTP’nin CKE yüzeyinde de elektroaktif olduğu belirlenmiş ve MTP 

tayini için CKE kullanılarak yöntem geliştirme çalışmalarının yapılabileceği 

düşünülmüştür. CKE yüzeyinde voltametrik yöntem geliştirme çalışmalarında öncelikli 

olarak yöntem ve cihaz parametrelerinin optimizasyonu yapılmış ve optimum değerler 

çizelge 5.7’de verilmiştir.  

Çizelge 5.7  CKE yüzeyinde MTP analizi için yapılan voltametrik çalışmalarda    
         belirlenen optimum cihaz ve deneysel parametreler  

 

Parametre DPV KDV DPKAdSV KDKAdSV 
Başlangıç potansiyeli, V 0,40 0,20 0,20 0,50 
Bitiş potansiyeli, V 1,15 1,15 1,10 1,20 
Tarama hızı, V/s 0,0025 0,0015 0,0025 0,0015 
Genlik, V 0,055 0,045 0,06 0,045 
Frekans, 1/s – 20 – 50 
Basamak potansiyeli, V 0,004 0,003 0,005 0,004 
Örnekleme genişliği, ms 0,005 – 0,005 – 
Puls genişliği, ms 0,01 – 0,02 – 
Puls periyodu, ms 0,2 – 0,2 – 
Durulma süresi, s 2 2 2 2 
Destek elektrolit BR BR BR BR 
Destek elektrolit derişimi 0,04 0,04 0,04 0,04 
pH 3,0 3,0 3,0 3,0 
Biriktirme potansiyeli, V – – 0,15 0,30 
Biriktirme süresi, s – – 90 90 

 

Optimum koşullarda yapılan çalışmalarda farklı derişimlere sahip MTP çözeltilerinin 

voltamogramları alınmıştır ve ortalama pik akımları derişime karşı grafiğe geçirilerek 

kalibrasyon eğrileri oluşturulmuştur (Şekil 5.23 – 5.26).  
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Şekil 5.23 Farklı derişimlerde MTP içeren çözeltilerden alınan DPV voltamogramları  
     (iç grafik: MTP derişimi ile pik akımının değişimi grafiği; ÇE: CKE) 

 
 

 

Şekil 5.24 Farklı derişimlerde MTP içeren çözeltilerden alınan KDV voltamogramları  
     (iç grafik: MTP derişimi ile pik akımının değişimi grafiği; ÇE: CKE) 
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Şekil 5.25 Farklı derişimlerde MTP içeren çözeltilerden alınan DPAAdSV  
     voltamogramları (iç grafik: MTP derişimi ile pik akımının değişimi grafiği;    
     ÇE: CKE, Ebir: 0,15 V, tbir: 90 s)) 

 

 

Şekil 5.26 Farklı derişimlerde MTP içeren çözeltilerden alınan KDAAdSV  
     voltamogramları(iç grafik: MTP derişimi ile pik akımının değişimi grafiği;    
     ÇE: CKE, Ebir: 0,30 V, tbir: 90 s) 
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CKE kullanılarak MTP tayini için yapılan yöntem geliştirme çalışmalarında kalibrasyon 

verileri en küçük kareler yöntemi ile değerlendirilmiş ve bazı validasyon parametreleri 

hesaplanmıştır. Bu parametreler ise Çizelge 5.8’de tablo halinde verilmiştir. 

 

Çizelge 5.8 CKE kullanılarak MTP analizi için geliştirilen voltametrik yöntemlerin        
        kalibrasyon verilerinden hesaplanan validasyon parametreleri 

 

Regresyon Parametresi DPV KDV DPAAdSV KDAAdSV 

Doğrusal çalışma aralığı, µmol/L 1,62-101 3,23-101 0,62-3,25 0,06-1,08 

Resresyon eşitliğinin eğimi (m), AL /mol 0,016 0,023 0,274 2,075 

Regresyon eşitliğinin kesim noktası (b), A 0,047 0,097 0,048 0,354 

Regresyon standart sapması (sr), A 0,046 0,049 0,010 0,061 

Eğimin standart sapması (sm), AL / mol 0,005 0,001 0,004 0,075 

Kesim noktasının standart sapması (sb), A 0,003 0,008 0,017 0,015 

Gözlenebilme sınırı (LOD), µmol / L 0,514 0,971 0,186 0,023 

Alt tayin sınırı (LOQ) µmol/ L 1,714 3,239 0,622 0,075 

Regresyon katsayısı (R2) 0,974 0,998 0,999 0,995 

Gün içi akım tekrarlanabilirliği (% BSS) 12,52 11,93 10,89 0,45 

Günler arası akım tekrarlanabilirliği(% BSS) 15,66 14,91 13,62 0,56 

Gün içi potansiyel tekrarlanabilirliği (%BSS) 1,86 0,78 0,61 0,63 

Günler arası  tekrarlanabilirliği(% BSS) 2,32 0,97 0,76 0,79 

 
CKE kullanılarak MTP için yapılan voltametrik tayin yöntemi geliştirme 

çalışmalarında; 

• ortalama pik akımının MTP derişimi ile doğrusal olarak değiştiği, 

• regresyon katsayısının (R2) 1’e çok yakın olduğu,  

• pik akımı ve pik potansiyelinin gün içi ve günler arası tekrarlanabilirliklerinin 

kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu,  

• doğrudan voltametrik yöntemlerin doğrusal çalışma aralıkları DPV için  

1,62x10-6 M–1,01x 10-4 M, KDV için 3,23x10-6 M–1,01x 10-4 M olduğu, 

• adsorptif sıyırma yöntemlerinin doğrudan voltametrik yöntemlere göre daha 

düşük derişim aralığında doğrusal ve bu yöntemlerde doğrusal çalışma aralığının 

DPAAdSV için 6,2x10-7 M–3,25x 10-6 M ve KDAAdSV için 6.0x10-8 M–1,08x 

10-6 M olduğu, 
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• doğrudan voltametrik yöntemler ile adsorptif sıyırma voltametri yöntemlerinde, 

kare dalga voltametri yöntemlerinin diferansiyel puls voltametri yöntemlerine 

göre daha duyarlı olduğu, 

• ilaç geliştirme ve kalite kontrolü gibi, daha yüksek derişimlerde MTP içeren 

numunelerin analizi için doğrudan voltametrik yöntemlerin; idrar, serum gibi 

eser miktarda MTP içeren biyolojik ortamlarda ise adsorptif sıyırma 

yöntemlerinin uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 

Bu analitik parametrelerden yararlanılarak geliştirilen yöntemler teblet numunelerinde 

MTP tayini için kullanılmış ve elde edilen voltamogramlar Şekil 5.27–5.28’de; 

adsorptif sıyırma voltametri yöntemleri ise idrar ve serum numunelerine uygulanmış ve 

elde edilen voltamogramlar Şekil 5.29–5.30’da verilmiştir. 

 

Şekil 5.27 MTP tayini için yapılan uygulamalarda tablet numuneleri için elde edilen      
     DPV voltamogramları (ÇE: CKE) 
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Şekil 5.28 MTP tayini için yapılan uygulamalarda tablet numuneleri için elde edilen      
     KDV voltamogramları (ÇE: CKE) 

 

Şekil 5.29 MTP tayini için yapılan uygulamalarda serum ve idrar numuneleri için elde  
     edilen DPAAdSV voltamogramları (ÇE: CKE) 
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Şekil 5.30 MTP tayini için yapılan uygulamalarda serum ve idrar numuneleri için elde  
     edilen KDAAdSV voltamogramları (ÇE: CKE) 

 

Verilen dört şekildeki voltamogramlardan, idrar, serum, tablet gibi MTP içeren çeşitli 

ortamlarda MTP’ nin yükseltgenmesine ait pikin belirgin olduğu ve pik akımının MTP 

derişimi ile değiştiği görülmektedir. Buna dayanarak ilaçlarda, idrar ve serumda MTP 

tayini için belirtilen tüm voltametrik yöntemlerin geliştirilebileceği sonucuna 

varılmıştır. Çizelge 5.8’de verilen doğrusal çalışma aralıkları diğer bazı parametreler ile 

birlikte değerlendirildiğinde, ilaçlarda MTP tayini için DPV ve KDV yöntemlerinin, 

idrar ve serum numunelerinde ise adsorptif sıyırma yöntemlerinin uygun olduğu 

düşünülmektedir.  

 

MTP tayini için hazırlanan idrar, serum ve ilaç numuneleri kullanılarak doğrudan 

kalibrasyon yöntemiyle MTP derişimleri hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar % geri 

kazanım değerleri ve bağıl standart sapma (BSS) değerleri ile birlikte Çizelge 5.9, 5.10 

ve 5.11’da verilmiştir. 
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Çizelge 5.9 Tabletlerde MTP analizine ait sonuçlar 

Yöntem 
Nominal değer, 

mg 
Bulunan değerler, mg Geri Kazanım*, % 

BSS**, 

% 

DPV 100 91,25; 96,44; 95,89; 99,52; 99,55 94,53±3,54 3,02 

SWV 100 104,01; 100,20; 96,68; 95,29; 97,12 98,66±5,82 4,75 

*Bulunan değerler için %95 güven seviyesinde  eşitliğine göre hesaplanmıştır. 
**Bulunan değerlerden hesaplanan 5 farklı % geri kazanım için hesaplanan bağıl standart sapma   

Çizelge 5.10 İdrarda ve serumda MTP analizine ait sonuçlar 

 Yöntem Eklenen, µM Bulunan değerler, µM Geri Kazanım*, % BSS**, % 

İd
ra
r KDAAdSV 1,90 1,75; 1,85; 1,98; 2,05 97,82±10,91 7,01 

KDAAdSV 1,95 2,12; 2,25; 2,28; 2,31 99,56±5,91 3,74 

S
er
um

 KDAAdSV 2,25 1,73; 1,89; 2,01; 2,04 98,33±11,48 7,34 

KDKAdSV 3,15 2,85; 2,93; 3,08; 3,18 95,56±7,48 4,92 

*Bulunan değerler için %95 güven seviyesinde  eşitliğine göre hesaplanmıştır. 
**Bulunan değerlerden hesaplanan 4 farklı % geri kazanım için hesaplanan bağıl standart sapma   

Çizelge 5.11 İdrarda ve serumda MTP analizine ait sonuçlar 

 Yöntem Eklenen, µM Bulunan değerler, µM Geri Kazanım*, % BSS**, % 

İd
ra
r 

DPAAdSV 0,075 0,067; 0,069; 0,072; 0,079 97,7±11,13 7,32 

S
er
um

 DPAAdSV 0,125 0,116; 0,118; 0,123; 0,128 97,00±6,84 4,43 

DPAAdSV 0,150 0,138; 0,140; 0,145; 0,155 96,33±8,05 5,26 

*Bulunan değerler için %95 güven seviyesinde  eşitliğine göre hesaplanmıştır. 
**Bulunan değerlerden hesaplanan 4 farklı % geri kazanım için hesaplanan bağıl standart sapma   

Çizelge 5.9, 5.10, 5.11’da verilen veriler incelendiğinde, bütün yöntemlerde geri 

kazanım % 94,53– % 99,56 aralığında olduğu görülmektedir. Bu durum geliştirilen 

voltametrik yöntemlerin ilaçlarda MTP tayini için uygulanabilir olduğu şeklinde 

yorumlanmıştır. 

Çizelge 5.10’daki veriler ise, idrar ve serum numunelerinde idrarda ve serumda 

bulunabilecek derişimde tablet çözeltilerinden eklenerek doğrudan kalibrasyon yöntemi 

ile elde edilen değerlerdir. Çizelgede verilen BSS ve geri kazanım değerleri geliştirilen 

voltametrik yöntemlerin idrarda MTP tayini için kullanılabileceğinin göstergesidir.  
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Çizelge 5.11’daki veriler de serum ve idrar numunelerinde MTP tayini ile ilgilidir. 

Serum ve idrarda bulunan türlerin herhangi bir bozucu etkisi olmadan ve bir ön 

deriştirme gerektirmeden geliştirilen yöntemlerin yüksek doğruluk ve yeterli kesinlik ile 

MTP tayininin yapılabileceğini göstermiştir. 

Elde edilen bu sonuçlara göre, geliştirilen voltametrik tayin yöntemlerinin; 

• tablet, kapsül gibi farmasötik numunelere, 

• farklı tıbbi ve kimyasal amaçlar için idrar, serum, kan gibi biyolojik örneklere, 

• farmakolojik, farmakinetik ve toksikolojik amaçlar için doku ve organlardan hazırlanan 

numunelere güvenli bir şekilde uygulanabileceği söylenebilir. 

CKE kullanılarak MTP içeren ilaçlar, serum ve idrar gibi biyolojik ortamlardaki tayini 

yapıldıktan sonra geliştirilen yöntemlerin doğruluk ve kesinlikleri %95 güven 

seviyesinde t testi ve F testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Bu yöntemlerin kesinlikleri 

arasında bir fark olup olmadığını incelemek amacıyla F testi uygulanmıştır. Fd 

değerlerini bulmak için eşitlik 5.9’ dan yararlanılmıştır. Geliştirilen yöntemlerden elde 

edilen geri kazanım değerlerinin doğrulukları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını 

belirlemek için ise t testi uygulanmıştır. t testi için eşitlik 5.10 ve 5.11’ten 

yararlanılmıştır. 

Çizelge 5.12 Doğrudan ve sıyırma voltametri yöntemlerinin HPLC yöntemiyle  
          karşılaştırılmaları için hesaplanan t ve F değerleri(ÇE: CKE) 

 

Karşılaştırılan Yöntemler tdeneysel tkritik Fdeneysel Fkritik 

DPV - HPLC 0,91 2,57 1,50 5,79 

KDV - HPLC 1,13 2,57 2,23 5,79 

DPAAdSV - HPLC 0,97 2,78 3,56 6,94 

KDAAdSV - HPLC 1,22 2,78 1,18 6,94 

Geliştirdiğimiz yöntemler, HPLC yöntemi (Leslie 1996) ile karşılaştırılmış, kesinlikleri 

ve doğrulukları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı araştırılmış ve çizelge 5.12’de 

verilen sonuçlara göre, tdeneysel < tkritik ve Fdeneysel < Fkritik olduğu bulunmuştur. Buna göre 
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karşılaştırılan yöntemlerin kesinlikleri ve doğrulukları arasında anlamlı bir fark 

olmadığı şeklinde yorumlanmıştır. 

5.2.3 Hidrokloratiyazit ile metoprololün eş zamanlı tayini 

ADCE yüzeyinde yapılan çalışmalarda hidrokloratiyazit (HKA) molekülünün, bu 

yüzeyde elektrokimyasal aktifliğe sahip olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca MTP ile birlikte 

HKA’nın ortamda bulunmasının MTP tayinine herhangi bir girişiminin olmadığı 

görülmüştür. 

CKE çalışmalarında ise hem MTP’nin hem de HKA’nın elektrokimyasal olarak aktif 

olduğu her iki molekülün ayrı ayrı çalışılası durumunda 0,70–0,90 V aralığında ki farklı 

potansiyel değerlerinde yükseltgendiği ancak iki molekülün birlikte bulunduğu 

koşullarda yükseltgenme piklerinin birleştiği ve ortam koşullarının değiştirilmesi ile 

piklerin analitik amaçlı kullanılabilecek kadar ayrılmadığı belirlenmiştir. HKA’nın 

elektrokimyasal davranış ve voltametrik teyinine yönelik çalışmalar literatürde var 

olduğundan (Razak 2004;Razei v.d. 2008; Taşdemir 2011) HKA tayini için herhangi bir 

yöntem geliştirme çalışması yapılmamıştır. 
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6. SONUÇLAR 

Bu tez çalışmasında, hipertansiyon düşürücü olarak kullanılan ilaç etken madden 

MTP’nin voltametrik yöntemler kullanılarak elektrokimyasal yükseltgenme ve/veya 

elektrokimyasal indirgenme davranışı incelenmiş ve olası mekanizmaları önerilmiştir. 

Voltametrik davranışlarına bağlı olarak MTP’nin hem tabletlerde hem de biyolojik 

numulerde analizi için yöntemler geliştirilmiş ve analitik uygulamaları yapılmıştır. Bu 

çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir: 

• MTP ilaç etken maddesinin elektrokimyasal davranışlarını inceleme 

çalışmasında her bir elektrot için optimum pH belirlenmiştir. Optimum 

koşullarda yapılan çalışmalarda indirgenme ve/veya yükseltgenme potansiyeli, 

aktarılan elektron sayısı, difüzyon katsayısı, elektrot yüzeyine adsorplanan 

madde miktarı bulunmuştur. 

• Yapılan çalışmalarda MTP’nin CKE’de 1 adet yükseltgenme pikine, ADCE’de 

ise 1 adet indirgenme pikine rastlanmıştır. CKE yüzeyinde MTP’nin 

yükseltgenme reaksiyonu tersinmezken, ADCE yüzeyinde indirgenme 

reaksiyonunun tersinir olduğuna karar verilmiştir. 

• MTP’nin tablet, idrar ve serumda tayini için doğrudan voltametrik yöntemler ve 

adsorptif sıyırma voltametri yöntemleri geliştirilmiştir. 

• Geliştirilen yöntemin doğruluğunu belirlemek için tablet, idrar ve serum 

örneklerinde geri kazanım çalışmaları yapılmıştır. İlaç, serum ve idrar 

örneklerinde bulunan diğer türlerin herhangi bir etkisinin olmadığı sonuca 

varılmıştır. 

• Geliştirilen doğrudan voltametrik yöntemler ve adsorptif sıyırma voltametri 

yöntemleri için doğrusal çalışma aralığı ve gözlenebilme sınırları belirlenmiştir. 

• Gün içi ve günler arası tekrarlanabilirliğin BSS’si hesaplanmış ve %10’dan 

küçük değerler çıktığı belirlenmiştir. 

• Birden fazla etken maddenin birlikte bulunduğu ortamlarda eş zamanlı tayini 

için modifiye elektrot ve film elektrotların geliştirilmesinin uygun olabileceği, 

• Piklerin analitik amaçlar için ayrılamadığı durumlarda herhangi bir analitin 

ortamda ayrılmadan eş zamanlı tayini için kemometrik yöntemlerin yararlı 

olabileceği düşünülmektedir. 
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• Daha doğru ve kesin mekanizma önerilmesi için melekül modelleme ve 

geometri optimizasyonlarının teorik hesaplamalar ile yapılmasının uygun 

olabileceği, bulk elektroliz öncesi ve sonrasında kromotografik yöntemler ile 

ortamda bulunan maddelerin analiz edilebileceği, 

• Voltametrik sıyırma yöntemi ile kromotografik yöntemlerin entegre edilmesi 

durumunda kromotografik yöntemlerin ayırma gücü ile voltametrik sıyırma 

yöntemlerinin düşük alt tayin sınırlarının birleştirilerek daha fonksiyonel tayin 

yöntemlerinin geliştirilmesi düşünülmektedir. 
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