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ÖZET 

Burmaoğlu R. E. (2010). Zoledronik Asit ve Safsızlıklarının Buharlaştırıcı Işık Saçılma 

Deteksiyonlu Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi Yöntemi ile Tayini. Đstanbul 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya ABD. Yüksek Lisans Tezi. 

Đstanbul.  

Zoledronik asit ve safsızlıklarının tayini için buharlaştırıcı ışık saçılma detektörü 

(ELSD) ile iyon çifti ters faz yüksek performanslı sıvı kromatografisi kullanılarak bir 

metot geliştirilmiş ve valide edilmiştir. Kromatografik ayırma C18 kolon ile hareketli 

faz olarak 12 mM amonyum asetat, 35 mM n-pentilamin % 5 asetonitril (pH 7,0) 

gradiyent elüsyonu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Hareketli faz akış hızı 1,0 

ml/dakikadır.  Zoledronik asit için kalibrasyon aralığı 4,0 mg/ml ile 6,0 mg/ml, 

safsızlıklar için kalibrasyon aralığı ise 6,25 µg/ml ile 100 µg/ml, arasındadır. Zoledronik 

asit ve safsızlıkları olan imidazol-1-il asetik asit, fosfat ve fosfit ile bozunma sonrası 

oluşan maddeler birbirleriyle girişim yapmadan ayrılmışlardır. Metot hızlı, doğrusal, 

güvenilir, kesin ve tekrar edilebilir sonuçlar vermektedir. Geliştirilen metot toz etken 

madde ve farmasötik preparatta zoledronik asit miktar tayini ve safsızlıklarının 

tayininde kullanılabilir niteliktedir. Ayrıca stabilite numunelerinin tayininde de 

kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Buharlaştırıcı Işık Saçılma Detektörü, Sıvı Kromatografisi, 

Zoledronik Asit, Safsızlık, Đyon-çifti Kromatografisi 
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ABSTRACT 

Burmaoğlu R.E. (2010), Determination of Zoledronic Acid and its Related 

Substances by High Performance Liquid Chromatography with Evaporative Light 

Scattering Detection. Đstanbul University, Institute of Health Science, Analytical 

Chemistry. Master Thesis. Đstanbul. 

A method has been developed and validated for analysis of zoledronic acid and 

its related substances by ion-pair reversed phase high performance liquid 

chromatography with evaporative light scattering detection (ELSD). Chromatographic 

seperation was achieved with gradient elution by using a C 18 column, mobile phase 

containing 12 mM ammonium acetate, 35 mM n-pentylamine and 5 % acetonitrile, its 

pH value is 7.0. The mobile phase flow rate was 1.0 ml/min The calibration plot was 

linear in the range 4.0 mg/ml to 6.0 mg/ml for zoledronic acid and 6.25 µg/ml to 100 

µg/ml for related substances. Zoledronic acid and its related substances, namely 

imidazole-1-yl acetic acid, phosphate, phosphite and degradation products did not 

interfere each other. The method was rapid, linear, accurate, and reproducible. The 

developed HPLC method to determine the related substances and assay of zoledronic 

acid can be used to evaluate the quality of regular samples. It can be also used to test the 

stability samples of zoledronic acid. 

Key Words: Evaporative Light Scattering Detection, Liquid Chromatography, 

Zoledronic Acid, Related Substances, Ion-Pair Chromatography. 
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1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

 

Zoledronik asit bisfosfonatlar olarak bilinen potansiyel kemik yıkımı önleyici bir 

kimyasal madde grubuna aittir. Yeni bir üçüncü nesil bisfosfonat üyesidir. Klinik olarak 

tümörlü hiperkalsemi tedavisinde kullanılır (1,2). Bisfosfonatlar onkolojide, kanser 

kaynaklı kemik kaybını engelleme ve tedavi etme özellikleri ve bu maddelerin anti-

tümör etkileri sebebiyle giderek artan bir ilgiye sahiptir (3, 4, 5). Bisfosfonatlar ilk 

olarak sert suda bulunan kalsiyum ile kompleks oluşturarak suyu yumuşatması ve 

deterjanların etkinliğini artırması amacı ile kullanılmıştır. Daha sonra bu maddenin 

kalsiyum anormalliği ve fosfat kaynaklı hastalıkları önleme ve tedavi etmede 

kullanılabileceği bulunmuştur (6). 

Zoledronik asit kemik metobolizmasındaki bir bozukluk sonucunda kemikteki 

protein örgüsünün seyrelmesiyle iskelette ortaya çıkan ve kemiklerin çok kolay 

kırılabilmesine neden olan osteoporoz tedavisinde kullanılan üçüncü nesil bir ilaç 

maddesidir.  Kemiğe selektif etkisi, mineralize kemiğe yüksek afinitesinden 

kaynaklanır. Zoledronik asit maligniteye bağlı hiperkalsemi tedavisinde ve Paget 

hastalığının tedavisinde kullanılan en yeni ilaçlardandır.  

Standart antineoplastik tedaviyle birlikte solid tümörlerin osteolitik, osteoblastik ve 

karışık kemik metastazlarının ve çoklu miyelomun osteolitik lezyonlarının tedavisinde 

kullanılır (7). 

ABD de FDA zoledronik asidi malin hiperkalsemi tedavisinde ve solid tümöre 

bağlı kemik metastazlı hastaların tedavisinde kullanılmak üzere onaylamıştır (8). 

Zoledronik asit, EMEA tarafından iskelet ile ilişkili olayların (patolojik kemik kırıkları, 

kemiğe radyasyon tedavisi veya cerrahi girişim uygulanması ve tümöre bağlı 

hiperkalsemi) önlenmesi ve tümöre bağlı hiperkalsemi tedavisi için onaylanmıştır. 

Zoledronik asit halen Paget hastalığının tedavisi ile meme ve prostat kanseri 

hücrelerindeki doğrudan antitümör etkinliği yönünden araştırılmaktadır. Novartis 

firması tarafından Zometa ® ticari adı altında dünyanın pek çok ülkesinde adı geçen 

endikasyonlarda hastaların kullanımına sunulmuştur. Ülkemizde de yabancı ve yerli 

eşdeğerleri, ilaç firmaları tarafından piyasaya sunulmuştur. Intravenöz infüzyon için 

konsantre çözelti içeren (4 mg/5 ml) flakon şeklinde ticari olarak takdim edilmiştir (8).  
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Michael Gnant ve ark. meme kanserine karşı hormonal tedavi uygulanan 

kadınlarda kemik dokusunun kaybının önlenmesi için kullanılan zoledronik asidin, 

tümörün yeniden oluşmasını engelleyebilme özelliği bulunduğunu saptamışlardır. 

Zoledronik asit etken maddeli ilacın antikanser özelliğinin teyit edilmesiyle, özellikle 

böbrek kanseri gibi kemiklerde yüksek metastaz riski bulunan kanser türleri için 

kullanılabilineceği ve ilacın diğer kanser türlerinde de etkisinin incelendiği belirtilmiştir 

(9). 

Kanser ve kemik erimesi tedavisinde kullanılan bu önemli maddenin etken 

madde ve farmasötik preparatta zoledronik asit ve safsızlıklarının miktar tayinlerinin 

güvenli, kesin, hızlı, pratik ve doğru olarak yapılması gerekmektedir. Yarılanma ömrü 6 

saatin üstünde olan ve vücuttan tamamen uzaklaştırılması 28 güne kadar uzayabilen bu 

etken madde (10), laboratuvar koşullarında analiz edilirken özel koruyucu donanım ve 

özel hassasiyet istediğinden, analistle etkileşimi en aza indirecek enstrümental 

yöntemlerin önemi ön plana çıkmaktadır. 

 Zoledronik asit ve safsızlıklarının tayin edilmesi amacı ile ters faz iyon çiftinin 

kullanıldığı bir HPLC metodu yayınlanmıştır (1). Başka bir çalışmada stabilite gösteren 

bir HPLC metodu geliştirilmiştir (11). Her iki çalışmada da belirtilen HPLC 

metotlarının ortak özellikleri ters faz iyon çifti kromatografisi ve UV / Vis detektör 

kullanmalarıdır. Böylece zoledronik asit miktar tayini hem etken madde hem de 

farmasötik preparatı olan intravenöz infüzyon (konsantre çözelti içeren flakon) içeriği 

için yapılmıştır. Sözkonusu metotlarda UV / Vis detektörün tespit edebileceği tanımsız 

safsızlıklar ile imidazol-1-il asetik asit tanımlı safsızlığının da tayin edilmesi 

sağlanmıştır. Ancak bu metotlar sentez sonrası üründe kalabilecek anyonik safsızlıklar 

olan fosfat ve fosfit safsızlıklarını detekte edememektedir. Bu safsızlıklar Avrupa ve 

Amerika Farmakopelerinde alendronat için bulunan monograflarda (12, 13) analiz 

edilebilmektedir, ancak bu yöntemlerde de anyon değiştime reçine esaslı HPLC kolonu 

kullanıldığı için imidazol-1-il asetik asit analiz edilememektedir.  
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Bu tez çalışmasının amacı, aynı anda hem zoledronik asidin hem de safsızlıkları 

olan imidazol-1-il asetik asit, fosfat ve fosfit tanımlı safsızlıkları ile tanımsız 

safsızlıkların etken madde ve farmasötik preparatta tek bir ters faz iyon çifti sıvı 

kromatografisi metodu ile tayin edilebilmesidir. Bu yöntemde detektör olarak 

buharlaştırıcı ışık saçılma detektörü kullanılmıştır.   
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2. GE�EL BĐLGĐLER 

2.1. Zoledronik Asidin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 

Zoledronik asit bilinen en güçlü bisfosfonattır. Diğer bir ifadeyle zoledronik asit, 

bilinen en güçlü kemik rezorpsiyonu inhibitörüdür. Kimyasal yapısı aşağıda verilen 

(Şekil 2-1) zoledronik asidin kimyasal adı 2-(imidazol-1-il)-1-hidroksi-eten-1,1-

difosfonik asittir (14).  

 

NN C OH

P

P

O

OHOH

OHOH

O

.H2O

 

Şekil 2-1: Zoledronik asidin kimyasal yapısı. 

 

Zoledronik asidin kapalı formülü C5H10N2O7P2H2O dir. Görünüşü beyaz kristal 

toz olan zoledronik asidin erime noktası 239°C dir. 0,1 N sodyum hidroksit çözeltisinde 

çok çözünür, su ve 0,1 N HCl çözeltisinde kısmen çözünür, pratik olarak organik 

çözücülerde çözünmez. Zoledronik asidin sudaki % 0,7 (a/h) lik çözeltisinin pH değeri 

yaklaşık 2,0 dir (15). Zoledronik asidin pKa değerleri sırasıyla 5,9 ve 8,28 dir (16). 



 

Zoledronik asidin

görülmektedir. 

Şekil 2-2: Zoledronik asidin KBr diskte alınan FT

 

Maddenin UV 

gözlenmiştir. 

Şekil 2-3: Zoledronik asidin 200

A
bs
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Zoledronik asidin fourier dönüşümlü infrared (FT-IR) spektrumu Şekil 2

Zoledronik asidin KBr diskte alınan FT-IR spektrumu 

UV spektrumu Şekil 2-3 de görülmektedir. 

Zoledronik asidin 200-400 nm arasında alınmış UV spektrumu

Dalga boyu (nm) 

20

IR) spektrumu Şekil 2-2 de 

 

 λmaks 210 nm de 

 

400 nm arasında alınmış UV spektrumu 
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2.2. Zoledronik Asidin Farmakolojisi 

 

Bisfosfonatlar osteotropik bileşiklerin önemli bir sınıfıdır. Bu sınıf bileşikler 

osteoporoz, Paget hastalığı ve tümörlü kemik erimesi hastalıklarında endikedir (17).  

Bisfosfonatlar pirofosfat analoglarıdır. Pirofosfattan farkları merkezi oksijen 

atomu yerine iki substitüente sahip bir karbon atomu vardır (Şekil 2-4). Pirofosfatlar 

gibi bisfosfonatların da kemiğe affinitesi vardır (18). 

 

Şekil 2-4: Pirofosfat ve bisfosfonat kimyasal yapıları (18). 

 

Bisfosfonatların oral kullanımı sonrasında emilim genelikle ince bağırsakta 

gerçekleşir. Kalsiyum, demir, magnezyum içeren gıdalar ile birlikte alındığında 

biyoyararlanımları düşer (19). Bisfosfonatlar karın ağrısı, kusma, diyare ve kabızlık gibi 

gastrointestinal şikayetlere yol açabilir (18). 

Bisfosfonat 

Pirofosfat 
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Bisfosfonatlar mineralize kemik matrisine tutunarak kemiğin osteoklast (kemik 

yıkım mekanizması) ile zayıflamasına engel olur. Bisfosfonatlar aynı zamanda 

osteoklast oluşumunu inhibe eder (20). Birinci nesil bisfosfonatlar adenozin trifosfat 

sitotoksik analoglarına bağlanarak metabolize olurken, azot içeren bisfosfonatlar 

mevalonat oluşumunda anahtar rol oynayan farnesil difosfonat proteinini inhibe eder.  

Mevalonat oluşumu;  kolesterol, diğer steroller, izoprenoid lipitlerin 

sentezlenmesinden sorumludur. Đzoprenoid lipitler, hücre içi sinyal iletiminde rol 

oynayan GTPaz enziminin prenilasyonu için gereklidir. Prenilasyon işlemi sonucunda 

bu enzimler etkinleştirilir. Bu enzimler, hücre içinde osteoklast hücre morfolojisi, 

işlevsellik ve yaşama devam etme gibi gerekli proseslerin düzenlenmesinde görev alır. 

Azot içeren bisfosfonatlar bu enzimlerin (GTPaz) prenilasyonunu inhibe ederek kemik 

yıkımına engel olur (20). Etidronat ve klodronat gibi birinci nesil bisfofonatlar basit yan 

zincirlere sahip ve kemik erimesi üzerine daha az etkilidirler. Pamidronat, alendronat ve 

ibandronat gibi ikinci nesil bisfosfonatlar tek bir azot atomu içeren alifatik R2 yan 

zincirine sahiptirler. Bu azot içeren bisfosfonatlar (N-BPs) birinci nesil bisfosfonatlara 

göre 100 kata kadar daha etkilidirler. Azotlu bisfosfonatlara örnek olan zoledronik asit 

imidazol grubu içerir ve klinik öncesi model çalışmalarda kemik erimesi tedavisinde 

diğer tüm bisfosfonatlardan in-vitro ve in-vivo çalışmalar açısından daha etkili olduğu 

belirlenmiştir (21). Tablo 2-1 de bu aileye ait etken maddeler verilmiştir. 

Tablo 2-1: Bisfosfonat üyesi etken maddeler (18) 

R1 R2 Đsim 
C3H6.NH2 OH Alendronik asit 

Cl Cl Klodronik asit 
CH3 OH Etidronik asit 

C2H4NCH3.C5H11 OH Đbandronik asit 
C7H13NH H Đnkadronik asit 

H H Medronik asit 
CH2C7H5N2 OH Minodronik asit 
C5H10.NH2 OH Neridronik asit 

C2H4.H(CH3)2 OH Olpadronik asit 
H OH Oksidronik asit 

C2H4.NH2 OH Pamidronik asit 
CH2.C5H4N OH Risedronik asit 
S.C6H4Cl H Tiludronik asit 

CH2.C3H3N2 OH Zoledronik asit 
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Zoledronik asit intravenöz infüzyonla uygulanır. Kemiğe üç evreli bir süreçle 

dağılır (8). Erken dağılım yarı-ömrü 0,24 saat, erken eliminasyon yarı-ömrü 1,87 saat ve 

terminal eliminasyon yarı-ömrü 146 saattir (22). Zoledronik asit dozun 

uygulanmasından 28 gün sonrasına kadar plazmada düşük konsantrasyonlarda bulunur. 

Malignan hiperkalsemi tedavisi için tek doz halinde uygulandığında zoledronik aside 

tam yanıt, tipik olarak 4 ila 10 gün içinde görülür ve 3-4 hafta süreyle devam eder. Đlaç 

plazma proteinlerine % 22 oranında bağlanır ve bu bağlanma konsantrasyondan 

bağımsızdır. Zoledronik asit in vitro P450 enzimlerini inhibe etmez. Uygulanan ilacın 

önemli bölümü 24 saat içinde idrarla değişmeden atılır. Đlacın kemiğe bağlanan bölümü, 

buradan yavaş yavaş sistemik dolaşıma geri verilir. Kemik dokusundan sistemik 

dolaşıma bu geri dönüş, ilacın uzun terminal yarı-ömrünü açıklar. Zoledronik asidin 

renal veya hepatik zafiyeti olan hastalarda kullanımına ilişkin doz önerileri 

bulunmamaktadır (8). 

Menapoz sonrası osteoporoz hastası olan kadınlarda 12 ayda bir kez uygulanan 

intravenöz zoledronik asit tedavisinin, kemik erimesini yavaşlattığı ve kemik 

yoğunluğunu artırdığı kanıtlanmıştır. Aynı çalışma 3 yıl boyunca izlenmiş ve zoledronik 

asidin omurga çatlaklarını tedavi etmede % 70 oranında başarılı olduğu tespit edilmiştir 

(23). 

2.3. Zoledronik Aside Ait Safsızlıklar 

Safsızlık, bir ilaç etken maddesinin içinde bulunan; etken maddenin haricindeki 

maddelerdir. Farmasötik preparat olarak ele alındığında etken madde ve eksipiyanların 

haricindeki tüm istenmeyen maddeler safsızlık olarak değerlendirilebilir (24). Hiçbir 

terapötik etkisi olmadığı gibi belli limitlerin üstünde toksik etkiye sahip bu maddelerin 

ilaç etken maddeleri içinde hiç olmaması ya da belirlenen limitlerin altında olması 

gerekmektedir.  

Đmidazol-1-il asetik asit, zoledronik asidin sentezinde kullanılan başlangıç 

maddesidir ve sentez bitiminde tamamen uzaklaştırılamayabileceği için zoledronik asit 

içinde bulunan sentez kaynaklı safsızlık olarak kabul edilmiştir (16). 2-(1H-Đmidazol-1-

il) asetik asit olarak da adlandırılabilen bileşiğin kimyasal yapısı şekil 2-5 de 

gösterilmiştir. 
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Şekil 2-5: Đmidazol-1-il asetik asidin kimyasal yapısı. 

Kapalı formülü C5H6N2O2 olan bu bileşiğin molekül ağırlığı 126,11 g/mol dur 

ve erime noktası 257-260°C arasındadır. Etken madde ve farmasötik preparattaki limiti 

%0.5 tir. 

Anyonik kaynaklı diğer safsızlıklar olan fosfat ve fosfit ise yine sentez sırasında 

kullanılan fosforik asit ve fosforöz asidin disosiasyonlarından kaynaklanmaktadır (16). 

Bu anyonlar kromofor grup içermediğinden sınırlı sayıda HPLC detektörü ile tayin 

edilebilir. Etken madde ve farmasötik preparattaki limiti %0.5 tir.   

2.4. Đyon Çifti Kromatografisi  

Đyon çifti kromatografisi, polar ve iyonik moleküllerin kompleks karışımlarının 

ayrılmasında kullanılan genel bir yöntemdir. Bu yöntemde ayrılma, hareketli faza iyon 

çifti kimyasalının ilave edilmesi ile sağlanır. Đyon çifti kimyasalları analiz edilecek 

maddeye göre ters yüklü, genelde büyük iyonik moleküllerdir. Bu moleküller sabit fazın 

hidrofobik bölgelerine tutunarak analitik kolonun iç yüzeyini analiz edilecek maddenin 

yüküne zıt yükle kaplar. Zıt yüklerin etkileşmesi sonucunda alıkonma süreleri uzar ve 

beklenen ayrılmalar sağlanır. Đyon çifti kromatografisi; daha iyi pik şekli, sonuçlarda 

yüksek tekrarlanabilirlik, daha kısa analiz süresi, iyonik ve iyonik olmayan moleküllerin 

eş zamanlı olarak ayrılması gibi avantajlar sunmaktadır (1, 11). 

 

2.5. Buharlaştırıcı Işık Saçılma Detektörü (ELSD)  

Buharlaştırıcı ışık saçılma detektörü (ELSD), sıvı kromatografisinden gelen 

sıvının püskürtücü azot gazının yardımıyla damlacıklar haline getirilerek gaz akışının 

içine dahil edilmesi ve ardından bu damlacıkların içindeki hareketli fazın sıcaklık ile 

uzaklaştırılması ilkesine dayanır (25). Analiz edilecek madde hareketli fazdan daha az 

uçucu ise gaz akışı altında katı olarak kalır ve gaz akışının itişi sayesinde detektöre 

ulaşır. Optik odacığa ulaşan katı partiküllere ışık gönderilir ve bu ışık partiküllere 

çarparak saçılım yaparlar. Saçılım yapan ışığın şiddeti ölçülür, bu şiddet konsantrasyon 
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ile orantılıdır. 1990 lı yıllardan itibaren kullanılmaya başlayan bu detektör ile 5 ng/µl ye 

kadar düşük konsantrasyonlarda analizlerin yapılabildiği bildirilmiştir (26). 

Detektörün çalışma prensibi, hareketli fazdaki analitin buharlaştırılarak 

kurutulması ile elde edilen kuru partiküllerden saçılan fotonların ölçülmesi ilkesine 

dayanır. Elde edilen detektör yanıtı UV detektörlerin aksine analiz edilen maddenin 

ışığı absorbe etme özelliğine göre değil saçılım yapma özelliğine göre belirlenir (27). 

Lipit analizlerinde detektör sinyalinin artırılması için hareketli faza trietilamin 

ya da eşmolar formik asit ilavesi uygulanmıştır (28). 

ELS detektör hareketli faza bağlı olarak ve analiz anında maddenin uçucu olup 

olmamasına göre hemen hemen her maddeye cevap verebilir. Küçük moleküller, doğal 

maddelere ait ekstraktlar, gıda ürünleri ve ilgili ürünler başlıca uygulama alanlarıdır. 

Düşük veya sıfır UV/Vis cevabına sahip maddeler veya kütle spektroskopisinde 

yeterince iyonlaşmayan maddeler ile çalışıldığında, ELS detektör bu gruba dahil olan 

şekerler, antibiyotikler, antiviral moleküller, biyomoleküller ve gıda maddeleri için 

tamamlayıcı bir seçenek haline gelmektedir. Kalibrasyon grafiği çizilmesi halinde 

kantitatif tayinler yapılabilmektedir, ancak kalibrasyon eğrileri her zaman doğrusal 

değildir. Bunun sebebi ELS detektörün her zaman doğrusal cevap vermemesidir (25). 

Bu detektörler ile izokratik ve gradiyent çalışmalar yapılabilmektedir. Çok geniş 

bir yelpazedeki hareketli faz ve yardımcı maddeleri kullanmak mümkündür. Işık kırılma 

indeksi detektörlerine oranla sıcaklık ve taşıyıcı gaz kompozisyonu değişimlerine karşı 

daha az hassas olmakla birlikte hassasiyet açısından hemen hemen aynı 

kabiliyettedirler. 

ELS detektörde tayin üç ana evrede gerçekleşir: 

Nebulizasyon    Buharlaştırma ile uçurma   Deteksiyon

  

2.5.1. �ebulizasyon 

Nebulizasyon evresinde madde, içinde yolculuk ettiği hareketli faz ile birlikte 

püskürtülerek sprey halinde damlacıklara dönüştürülür (25). Püskürtme işlemi için 

reaksiyon vermeyen bir gaz seçilmelidir. Genelde yüksek saflıkta azot kullanılır. 

Nebulizasyondan sonra bu sprey karışım dar boyunlu sürüklenme kanalına (drift tube) 

taşınır (Şekil 2-6). 
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Şekil 2-6: �ebulizasyon ve buharlaştırma ile uçurma işlemlerinin gerçekleştiği kanal (25). 

 

Burada hızı ayarlanabilen gaz akışı çok küçük ya da büyük damlacıklar 

oluşturabilme imkanı sağlar. Yüksek gaz akışı daha küçük damlacıklar oluşturur, bu 

damlacıklar buharlaşmak için daha az sıcaklığa ihtiyaç duyar. Buna karşın, düşük gaz 

akış hızı büyük damlacık oluşumuna yol açar ki bu da buharlaşma için daha çok sıcaklık 

anlamına gelir. 

2.5.2. Buharlaştırma ile Uçurma 

Buharlaştırma bölgesinde hareketli faz buharlaştırılır ve yoğunlaşır. Taşıyıcı 

gazın itmesi ve sıcaklığın etkisiyle partiküller giderek küçülür. Sürüklenme kanalı 

içinde analiz edilen maddeye ait katı partiküller ilerleyerek deteksiyon bölgesine taşınır. 

Buharlaşma; zaman, sıcaklık ve taşıyıcı gazın basıncına bağlı olarak gerçekleşir. 

Bu sebeple düşük kaynama noktalı ve düşük viskoziteli çözücüleri seçmek daha iyi 

sonuç verir. Aksi halde yüksek detektör gürültüsü ve düşük hassasiyet gibi istenmeyen 

durumlar oluşabilir.  

2.5.3. Deteksiyon 

Katı partikülden saçılan ışınlar foto çoğaltıcı tüpe odaklanır ve burada ışın 

şiddeti ölçülür. Analit partikülün çapı, ışığın ne kadar saçılacağını etkiler. Detektör; 

saçılan ışığı eksitasyon ışını ile orantılı olarak ve dağılıma uğrayan ışınların etkisinden 

arındırmak için 60° açı ile ölçer. Genelde büyük partiküller daha çok ışığı saçılıma 

uğratırlar ve daha çok sinyal üreterek daha belirgin pikler üretir. ELS detektör ile ilgili 

bir diğer önemli husus da üretilen sinyal cevabının analiz edilen maddenin kütlesi ile 

doğrudan bir ilişkinin olmamasıdır. Patlamış mısır örneğinde olduğu gibi; patlamış 

mısır patlamamış mısıra göre daha büyük bir partikül olduğundan daha çok sinyal 

Nebulizasyon Bölgesi 
Sürüklenme Kanalı 
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şiddetine sahiptir. Ancak bu durum kütlesinin diğerine göre daha çok olduğu gerçeğine 

götürmez. Işın saçılımı Rayleigh saçılımı, Mie saçılımı ve Kırılma-yansıma saçılımı 

(Refraction-Reflection) olmak üzere 3 ana şekilde gerçekleşir (Şekil 2-7). 

 

 

Şekil 2-7: Saçılım şekilleri (25) 

Herhangi bir maddeye ait kuru katı partikülün yapacağı saçılım, bu üç saçılımı 

da değişik oranlarda içerdiğinden doğrusal kalibrasyon grafiği elde etmek için ikinci 

dereceden doğrusal denklemi ya da logaritmik denklem kullanılmalıdır.  

ELSD çalışmalarında çok geniş konsantrasyon aralıklarında lineer doğrusallık 

sağlanması zordur. Bunun için ilgili maddeye ait doğrusallık grafiği için en küçük 

kareler metodunun lineer, kuadratik ve logaritmik uygulamalarının denenmesi gereklidir 

ve doğru denklemi (2-1)  aşağıdaki şekilde elde edilir (29).  

y= axb           (2-1) 

y: pik alanı 

a: eğim 

x: numune miktarı 

b: denklemin kuvveti 

 

ELS detektörden tam verim alınabilmesi için gerekli bazı yaklaşımların yanında 

bu detektöre ait özel durumların da bilinmesinde fayda vardır. ELSD çalışması 

sonrasında numune tahrip olduğundan detektör çıkışından numuneyi tekrar toplamak 

mümkün değildir. Her madde sinyal ürettiğinden kullanılan maddelere ait istenmeyen 

kirlilikler ile kalıntılar girişim ve engelleme yapabilir. Hareketli faz ile aynı 

uçuculuktaki maddeler detekte edilemezler. Aşağıda ELS detektörün çalışma prensibini 

gösteren bir şema (Şekil 2-8) görülmektedir. 

Rayleigh Saçılımı Mie Saçılımı Kırılma ve Yansıma Saçılımı 

Gelen Işığın Yönü 
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Şekil 2-8: ELS detektörün bileşenleri (25). 

 

2.6. Analiz Yöntemleri 

Bisfosfonatların analiz edilmesinde türevlendirme esasına dayanan pek çok 

metot geliştirilmiştir. Klodronat (30, 31), etidronat (32) ve pamidronat (33, 44) ın gaz 

kromatografik analizlerinde türevlendirme belirteci olarak izobutilkloroformat ve 

BSTFA [N,O-bis-(trimetilsilil)trifluoroasetamid] kullanılmıştır. Bisfosfonatların sıvı 

kromatografisi ile analizinde iki farklı türevlendirme reaksiyonu verilmiştir. Bunlardan 

ilki bisfosfonatların amino gruplarının fluorojenik bileşikler ile reaksiyona girmesi ile 

gerçekleşmektedir (35-44). Đkinci tür türevlendirme reaksiyonu ise kompleks oluşturma 

esasına dayanmaktadır (45-51).  

Bisfosfonatların doğrudan tayin edilmesine yönelik metotlar genellikle iyon 

değiştirme kromatografisine dayanan ve ışık kırılma detektörü (52), iletkenlik detektörü 

(53), elektrokimyasal detektör (54) ve kütle spektroskopi detektörü (55) kullanan 

yöntemler olarak belirtilmiştir. Avrupa Farmakopesinde (56) ışık kırılma deteksiyonlu 

safsızlık ve miktar tayini analizi, Amerikan Farmakopesinde (13) alendronat için 

türevlendirme esasına dayalı miktar tayini ve safsızlık yöntemi monograf olarak yer 

almaktadır. 

Zoledronik asidin de dahil olduğu bisfosfonatlar ailesine ait etken maddeler, 

hepsinin ortak özelliği olan P-C-P iskeletinin üzerine bağlı farklı fonksiyonel gruplar 

içerdiklerinden bazıları UV/Vis detektöre yanıt verebilmekte bazıları ise 

verememektedir (58) . Alendronat, klodronat, etidronat, ibandronat gibi bazı yapılar 

UV/Vis detektörde çok düşük sinyal verdiğinden genellikle literatürde UV/Vis 

detektörün haricinde detektörler kullanılarak analiz edilebilmektedir. Bisfosfonatların 

en çok kullanılan üyelerinden biri olan alendronik asidin sodyum tuzuna ait 
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monografda, 4-aminobütanoik asit safsızlığının tayini için türevlendirilmiş çözeltilerin 

UV/Vis detektör ile analiz edilmiştir. Fosfat ve fosfit safsızlıklarının tayini için ise RID 

kullanılmıştır (57). Jiang ve Xie, yine bir bisfosfonat olan ibandronat ve degradasyon 

ürünlerini iyon çifti ters faz kromatografisi ve ELS detektörü kullanarak tayin etmiştir 

(58). Bu yöntemde HPLC kolonu olarak Inertsil C8 (150 mm uzunluk ve 4,6 mm iç çap, 

5 µm partikül boyutunda) ve hareketli faz olarak asetonitril, metanol ve tampon çözelti 

(8:4:88; h/h) kullanılmıştır. Bu metotta kullanılan tampon çözelti, 12 mM amonyum 

asetat ve 35 mM n-amilamin içerir ve pH sı seyreltik asetik asit çözeltisi ile 7,0 ye 

ayarlanmıştır. Hareketli fazın akış hızı 1,0 ml/dakikadır. Đbandronat için çalışma aralığı 

352 – 1760 µg/ml dir. Kesinlik ve tekrar edilebilirlik sırası ile % 0,3 ve % 0,5 olarak 

elde edilmiştir. Đbandronat için ortalama geri kazanım % 100,4 olarak bulunmuştur.  

Jiang ve arkadaşları,  zoledronik asit ve safsızlıklarının tayini için geliştirdikleri 

analitik yöntemde iyon çifti ters faz kromatografisi ve UV/Vis detektör kullanmışlardır 

(1). Bu çalışmada konu edilen safsızlıklar bilinmeyen safsızlıklar ve imidazol-1-il asetik 

asittir. Yöntemde Hypersil C8 (150 mm uzunluk ve 4,6 mm iç çap, 5 µm partikül 

boyutunda) HPLC kolonu kullanılmıştır. Hareketli faz ise 20:80; h/h oranlarında 

metanol ve pH sı seyreltik sodyum hidroksit ile 7,0 ye ayarlanmış 5 mM fosfat tamponu 

ile 6 mM tetrabütilamonyum bromür içeren tampon çözeltiden oluşan karışımdır. 

Hareketli fazın akış hızı 1,0 ml/dakikadır. Deteksiyon 220 nm de yapılmaktadır. 

Zoledronik asit için çalışma konsantrasyon aralığı 79,96-799,6 µg/ml dir. Oksidasyon 

ile elde edilen safsızlık için bilinen hacimlerde zoledronik asit ve amonyum persülfat 

çözeltilerinin 1:1 oranında karışımlarının geri soğutucu altında ısıtılması işlemi 

yapılmıştır. Ayrıca zoledronik asit hazır çözeltisi UV ışığı altında bozunuma tabi 

tutularak incelenmiştir. Kesinlik ve tekrar edilebilirlik sırası ile % 0,2 ve % 0,6 olarak 

bulunmuştur. Zoledronik asit için ortalama geri kazanım değeri % 100,6 olarak elde 

edilmiştir.   

Mallikarjuna Rao ve arkadaşları geliştirdikleri stabilite gösterir HPLC 

metodunda iyon çifti ters faz kromatografisi ve UV/Vis detektör kullanmıştır (11). 

HPLC kolonu olarak Waters XTerra RP 18 (250 mm uzunluk ve 4,6 mm iç çap, 5 µm 

partikül boyutunda), hareketli faz olarak 95:5; h/h oranında tampon çözelti ve metanol 

içeren karışım kullanılmıştır. Hareketli faz 2 mM di-sodyum hidrojen orto-fosfat, 8 mM 

dipotasyum hidrojen orto-fosfat ve 7 mM tetra-n-bütil amonyum hidrojen sülfat içeren 
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(pH:6,6) çözeltidir. Hareketli faz akış hızı 0,7 ml/dakika ve dalgaboyu 215 nm dir. 

Safsızlık için test çözeltisi konsantrasyonu 1,0 mg/ml, miktar tayini için ise 0,2 mg/ml 

dir. Bu yöntemde ele alınan safsızlıklar imidazol ve imidazol-1-il asetik asittir.  Kesinlik 

değerleri zoledronik asit için % 1,0 sınırının, safsızlıklar için ise % 8,0 sınırının altında 

bulunmuştur. Geri kazanım değerleri zoledronik asit için % 99,2 ile 100,8 değerleri 

arasında, safsızlıkların geri kazanım değerleri ise % 91,5 ile 104,5 değerleri arasında 

bulunmuştur. 
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3. GEREÇ VE YÖ�TEM 

Tez çalışması Eczacıbaşı-Zentiva Kimyasal Ürünler A.Ş. Ar-Ge 

Laboratuvarında 2009 yılında yapılmıştır. 

3.1. Kimyasal Maddeler ve Çözücüler  

Zoledronik asit (Eczacıbaşı-Zentiva Kimyasal Ürünler, Tekirdağ, Türkiye) 

Zoledronat sodyum (Eczacıbaşı-Zentiva Kimyasal Ürünler, Tekirdağ, Türkiye) 

Zometa ® Flakon: 4 mg zoledronik asit içeren intravenöz konsantre çözelti 

(Novartis, ABD) 

Đmidazol-1-il asetik asit (Auspure, Çin) 

Fosforik asit (HPLC saflıkta) (J.T.Baker Hollanda) 

Fosforöz asit (HPLC saflıkta) (Riedel de Haen, Almanya) 

Asetonitril (ultra gradiyent grade) (Sigma-Aldrich, Almanya) 

Metanol (ultra gradiyent grade) (Sigma-Aldrich, Almanya) 

n-amilamin (HPLC için iyon çifti saflıkta)  (Acros Organics, Belçika) 

Amonyum asetat (HPLC saflıkta) (Merck KGaA, Almanya)  

Hidrojen peroksit (J.T.Baker, Hollanda) 

Mannitol (Merck KGaA, Almanya) 

Sodyum sitrat trihidrat (Merck KGaA, Almanya) 

Glasiyel asetik asit (Sigma-Aldrich, Almanya) 

Yüksek saflıkta su (HPLC saflıkta) 

3.2. Çözeltiler 

3.2.1. Hareketli Fazlar 

Hareketli faz A: 1,54 g amonyum asetat 500 ml su içinde çözüldü ve 4,0 ml n-

amilamin ilave edildi. Tamamen çözündükten sonra 1000 ml ye su ile tamamlandı. 

Çözeltinin pH değeri 7,0 ye asetik asit ile ayarlandı. Tampon çözelti 0,45 µm membran 

filtreden süzüldü.  
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Hareketli faz B: Asetonitril (gradiyent saflıkta) kullanıldı. 

3.2.2. Miktar Tayini Đçin Kullanılan Çözeltiler 

Standart çözelti 1: 40 mg zoledronik asit referans standardı tartıldı ve 10 ml lik 

balonjoje içinde su ile çözülerek hacmine tamamlandı. 

Standart çözelti 2: 50 mg zoledronik asit referans standardı tartıldı ve 10 ml lik 

balonjoje içinde su ile çözülerek hacmine tamamlandı. 

Standart çözelti 3: 60 mg zoledronik asit referans standardı tartıldı ve 10 ml lik 

balonjoje içinde su ile çözülerek hacmine tamamlandı. 

3.2.3. Safsızlıkların Tayini Đçin Hazırlanan Çözeltiler 

Standart stok çözelti: 125 mg imidazol-1-il-asetik asit referans standardı, 150 mg 

fosforik asit ve 125 mg fosforöz asit tartılarak 250 ml lik balonjojeye aktarıldı, su ile 

çözülerek hacmine tamamlandı. 

Standart çözelti A: Standart stok çözeltinin 1,25 ml si 50 ml lik balonjojeye 

aktarıldı ve hacmine su ile tamamlandı (çözeltideki her bir safsızlığın konsantrasyonu 

12,5 µg/ml dir). 

Standart çözelti B: Standart stok çözeltinin 2,5 ml si 50 ml lik balonjojeye 

aktarıldı ve hacmine su ile tamamlandı (çözeltideki her bir safsızlığın konsantrasyonu 

25,0 µg/ml dir). 

Standart çözelti C: Standart stok çözeltinin 5,0 ml si 50 ml lik balonjojeye 

aktarıldı ve hacmine su ile tamamlandı (çözeltideki her bir safsızlığın konsantrasyonu 

50,0 µg/ml dir). 

Numune çözeltisi hazırlanışı (etken madde için): 50 mg analiz edilecek madde 

10 ml lik balonjojeye aktarıldı, su ile çözüldü ve hacmine tamamlandı. Bu çözelti miktar 

tayini ve safsızlık çalışmalarında kullanıldı. 

Farmasötik preparat çözeltisi hazırlanışı: 4 mg zoledronik asit içeren 5  ml 

konsantre intravenöz infüzyon çözeltisi içeren flakon içeriği viale alındı. 

3.2.4. Bozunma Çalışması Đçin Gereken Çözeltiler 

% 3 lük H2O2 çözeltisi: % 30 luk konsantre çözeltinin 10 ml si 100 ml lik 

balonjoje içinde su ile seyreltilerek hacmine tamamlandı. 



 33

3.3. Aletler ve Diğer Gereçler 

1) HPLC Cihazı (Waters, Massachusetts, ABD): 

Waters 2695 Alliance Kromatografi Ünitesi 

Waters 2424 ELS Detektör  

Waters 2489 UV/Vis Detektör  

Empower 2 HPLC Yazılımı 

Entegre Bilgisayar (Đntel Pentium 4 işlemci, 1024 MB Ram) 

MS Windows XP Professional Edition 

2) Yazılımlar: 

MS Office XP Excel 

MS Office XP Word 

Cambridge ChemDraw programı (Cambridge, ABD) 

3) HPLC Kolonları: 

Ace 5 C8 (150 mm x 4,6 mm iç çap, 5 µm) (Aberdeen, Đskoçya)  

Zorbax RX C8 (250 mm x 4,6 mm iç çap, 5 µm)  (Chicago, ABD)  

Hichrom C18 (250 mm x 4,6 mm iç çap, 5 µm)  (Reading, Đngiltere) 

4) Millipore Gradiyent Su Saflaştırma Sistemi (Massachusetts, ABD)  

5) Millipore numune süzme filtresi 0,45 µm (Massachusetts, ABD) 

6) Millipore hareketli faz süzme filtresi 0,45 µm (Massachusetts, ABD) 

7) Atlas Suntest CPS (+) Fotostabilite Kabini (Chicago, ABD) 

Atlas Suncool Soğutucu 

8) Mettler-Toledo seven easy pH metre (Greifensee, Đsviçre) 

9) Karıştırıcılar: 

Heidolph Manyetik Karıştırıcı  MR 3001 (Schwabach, Almanya) 

Heidolph Tüp Karıştırıcı  Reax Top (Schwabach, Almanya) 

Heidolph Rotary Buharlaştırıcı (Schwabach, Almanya) 
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10) Analitik Teraziler 

Sartorius LA 200 Terazi (Goettingen, Almanya) 

Sartorius Genius Terazi (Goettingen, Almanya) 

11) Eppendorf Otomatik Pipetler (Hamburg, Almanya) 

20-200 µl 

100-1000 µl 

500-5000 µl arasında 

12) Elma Ultrasonik Banyo (Singen, Almanya) 

13) Waters Vida kapaklı HPLC Vialleri 2 ml (Massachusetts, ABD) 

14) Cam Malzemeler: 

Isolab Balonjoje (5, 10, 100, 250 ml) (Wertheim, Almanya) 

Isolab Mezür (500 ml, 1000 ml) (Wertheim, Almanya) 

Isolab Beher (500 ml, 1000 ml (Wertheim, Almanya) 

15) Diğer 

Casio Fx 5500L Hesap Makinesi (Tokyo, Japonya) 

3.4. Metot Geliştirme  

3.4.1. Detektör Seçimi 

Zoledronik asit ve safsızlıklarının analizinde kullanılabilecek çeşitli HPLC 

detektörleri mevcuttur. Zoledronik asit molekülünde  bulunan imidazol aromatik yapısı 

sebebiyle UV bölgede absorbsiyon yapabilen bir madde olduğundan UV detektörün 

kullanılması ilk seçenek olarak düşünülebilir. Bu maddeye ait bir safsızlık olan 

imidazol-1-il-asetik asit molekülü de UV absorptiviteye sahiptir. Ancak diğer 

safsızlıklar; fosfat ve fosfit UV olarak aktif olmadığından  tüm safsızlıkların aynı metot 

ile tayini UV detektör ile mümkün olamamaktadır. Diğer bir seçenek olarak 

düşünülebilen ışık kırılma indeksi detektörü (RID) de evrensel bir detektördür ve hemen 

hemen her maddeye ait bir sinyal üretebilir, ancak sinyal şiddeti diğer detektörlere 

kıyasla daha azdır ve gradiyent uygulamalar için de uygun değildir (59). 
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Bu çalışmada tüm safsızlıkların ve etken maddenin aynı anda analiz edilmesini 

mümkün kılan buharlaştırıcı ışık saçılma detektörü (ELSD) seçilmiştir. Bu detektör ile 

safsızlıkların yanında zoledronik asidin tayini de mümkün olmuştur. Bir konsantrasyon 

detektörü olan ELSD; evrensel cevap verebilme özelliği, UV aktifliği bulunmayan 

maddeleri detekte edebilmesi, hassasiyetinin yeterli oluşu ve gradiyent çalışmalarda 

kullanılabilmesi gibi sebeplerden dolayı öne çıkmıştır. Bulgular Bölüm 4-1-1 de 

verilmiştir. 

3.4.2. Kolon Seçimi 

Genel olarak metot geliştirme çalışmalarına ucuz, kaliteli ve kolay bulunabilir 

kolonlar ile başlamak yaygın bir yaklaşımdır (60).   

Uygun kolonun tespit edilebilmesi için 3 adet değişik marka ve değişik sabit faz 

teknik özelliklerine sahip kolon seçilerek denemeler yapıldı (Tablo 3-1).  

Tablo 3-1: Çalışmada denenen HPLC kolonları 

 Gözenek boyutu Yüzey pH aralığı Silan deaktivasyonu  Karbon yükü yüzdesi 

Ace 5 C8 100 Å 300 m2/g 2-8 Evet % 9,0  

Zorbax Rx C8 80 Å 180 m2/g 1-8 Hayır % 5,5  

Hichrom C18 150 Å 250 m2/g 2-8 Evet % 15,0  

 

Seçilen kolonlar yeterince şartlandıktan sonra tüm ilgili safsızlıkları içeren 

çözeltiler enjekte edildi ve pik performans parametreleri olan Ayrılma (Rs) ve 

Kuyruklanma Faktörü  (Tf) parametreleri incelenerek uygun kolona karar verildi.   

Bulgular Bölüm 4-1-2 de verilmiştir. 
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Ayrılma Faktörü (Rs) aşağıdaki denkleme göre hesaplanmıştır: 

Rs= tR2-tR1
0.5(wb1+wb2)       (3-1) 

Rs: Ayrılma Faktörü 

tR2: Đkinci pikin alıkonma zamanı 

tR1: Birinci pikin alıkonma zamanı 

Wb1: Birinci pikin genişliği 

Wb2: Đkinci pikin genişliği 

 

Şekil 3-1: Ayrılma faktörünün kromatografide gösterimi (61). 

Kuyruklanma Faktörü aşağıdaki denkleme göre hesaplanmıştır: 

TF= AB/2AC         (3-2) 

TF: Kuyruklanma Faktörü 

AB: Pikin % 5 yükseklikteki başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki mesafe 

AC: Pikin % 5 yükseklikte başlangıç noktası ile tepe noktasından dik inen doğrunun kesişimi arasında kalan 
mesafe 

 

 

Şekil 3-2: Kuyruklanma faktörünün kromatografide gösterimi (62). 

 

Zaman (dakika) 

 

% 5 deki Pik Yüksekliği 

Zaman 
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3.4.3. Hareketli Faz Seçimi 

Kullanılacak hareketli faz yüksek uçuculukta organik çözücü ve düşük 

molaritede tampon çözelti tuzu içermelidir. Böylece oluşabilecek kimyasal girişimler 

azalacak ve detektörün hassasiyetinden üst düzeyde verim alınabilecektir. Herhangi bir 

oranda asetonitril veya metanol içeren ve 0,01 M tuz konsantrasyonunu aşmayan 

hareketli fazlar bu amaç için kullanılabilir. Kütle spektrometrelerde kullanılan hareketli 

fazlara benzer şekilde geride çok fazla partikül bırakmayan hareketli fazların 

kullanılması önerilmektedir (63). 

Hareketli fazda tampon çözelti olarak kullanılabilen pek çok tuz mevcuttur.   

Tablo 3-2: Hareketli fazlarda kullanılan tamponlar (63) 

Tampon pH aralığı LC-MS uyumluluğu 

Fosfat (pK1) 1,1-3,1 x 

Fosfat (pK2) 6,2-8,3 x 

Fosfat (pK3) 11,3-13,3 x 

Sitrat (pK1) 2,1-4,1 x 

Sitrat (pK2) 3,7-5,7 x 

Sitrat (pK3) 4,4-6,4 x 

TFA (%0,1) 2,0 Evet 

Fosforik asit (%0,1) 2,0 x 

Formik asit (%0,1) 2,7 Evet 

Amonyum asetat 3,8-5,8 Evet 

Amonyum format 2,7-4,7 Evet 

Amonyum bikarbonat 6,6-8,6 Evet 

Borat 8,3-10,3 Evet 

 

Tablo 3-2 de belirtilen tuzlardan tampon çözeltilerde en yaygın kullanılan fosfat 

tamponu bu çalışma için uygun değildir. Bunun birinci sebebi ilgilenilen safsızlıklardan 

birinin fosfat oluşudur. Bir diğeri ise bu tuz, sürüklenme kanalında buharlaşmadan 

kalarak analizi olumsuz etkilemektedir. ELS detektör uygulamalarında, kütle 

spektroskopisi uygulamalarında da olduğu gibi hareketli fazın tüm bileşenlerinin uçucu 

olması tercih edilmektedir. Tablo 3-2 de kütle spektroskopi çalışmalarında kullanımı 
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uygun olan tuzun amonyum asetat olduğu görülmektir. Bu sebeple tampon için bu tuz 

kullanılmıştır. Sonuçlar Bölüm 4-1-3 de verilmiştir. 

Zoledronik asit ve safsızlıklarının yüksek polaritede ve iyonik olmalarından 

dolayı kolonda tutunmalarını sağlamak için iyon çifti kimyasalı kullanımı uygundur. 

Bisfosfonatların ayrılmasında kullanılan ters faz HPLC yöntemlerinin pekçoğunda 

tetraalkilamonyum tuzlarının kullanıldığı belirtilmektedir (29). n-butilamin, n-

pentilamin, n-hekzilamin ve n-oktilamin gibi uçucu iyon çifti kimyasalları zoledronik 

asit ve safsızlıklarının ayrılmasında kullanılabilir. Bu amaçla n-amilamin (n-pentilamin) 

n-bütilaminden sonra en düşük kaynama noktasına ve ayrıca yeterli zincir uzunluğuna 

sahip bir amin olduğundan optimum koşulları sağlamış ve iyon çifti kimyasalı olarak 

seçilmiştir. n-amilaminin seçilmesindeki diğer etkenler kolonda yeterli tutunmayı 

sağlamış olması ve ELSD nin verimliliğini artırmasıdır (58). Đyon çifti kimyasalının 

kromatografi üzerine olan etkisini görmek için hareketli faz bu madde ilave edilmeden 

de hazırlandı ve analiz yapıldı. Ayrıca hareketli fazın organik çözücü kısmı olarak  en 

yaygın kullanılan çözücüler olan asetonitril ve metanol de ayrı ayrı denenerek farklar 

gözlemlendi. Sonuçlar Bölüm 4-1-3 de verilmiştir. 

3.4.4. pH Seçimi 

Đyonik piklerin kromatografide ayrılmalarında rol oynayan faktörlerden biri de 

hareketli fazın pH değeridir. Bisfosfonat ailesine ait etken maddelerin birden çok pKa 

değeri vardır ve çözeltide geniş bir pH değeri aralığında çoklu yüklü iyonlar olarak 

bulunurlar (58).  Bu sebeple analizlerde hareketli fazın pH değeri en önemli 

parametrelerden biridir ve pik şekli ile elüsyon zamanı bu değere bağlıdır. Bir çözünen 

için alıkonma faktörü birden çok küçük olduğunda, elüsyon çok hızlı olacağından, 

alıkonma zamanının doğru tayini zordur. Alıkonma faktörü 20-30 dan büyük 

olduğunda, elüsyon zamanı çok uzun olur. En uygun durumdaki ayırmalar bir 

karışımdaki çözünenlerin kapasite faktörlerinin 2 ile 10 arasında olduğu koşullarda 

gerçekleşir (64).  

Kapasite faktörü Denklem 3-3 e göre hesaplanmıştır (Şekil 3-3): 

 

  Kapasite Faktörü= tR-tM
tM

      (3-3) 
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: Kapasite faktörü hesaplamasının kromatogram üzerinde gösterimi.

ve pik simetrisinin sağlanması için hareketli fazın pH

dı. Hareketli fazın pH değeri düştükçe pik

. Zoledronik asit ve safsızlıkları olan imidazol-1-il-asetik a

olarak kullanılan fosforik asit ve fosfit kaynağı olarak kullanılan fosfor

çözeltisinde iyonlaşarak kendilerinin konjuge bazı olarak kolonda ilerler. Düşük pH 

larda bazik karakterli iyonik piklerin erken elüsyon olduğu bildirilmiştir. Asidik iyon 

piklerinde ise durum tam tersidir. Bunun sebebi kısaca şöyle izah edilebilir. Đyonik 

maddeler kendilerinin nötral hallerinden daha hidrofiliktir. Bu sebeple tamamen nötr 

oldukları durumda kolonda daha çok tutunmaları ve tamamen iyonla

beklenir. Şekil 3-6 da görüleceği üzere tam dönüm noktası üzerinde 

çözünme denge hali yaşanır ve bu anda çözeltide iyonik madde konsantrasyonu % 

. Bu değer pKa değeridir (26). 
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üzerinde gösterimi. 

areketli fazın pH sı ile ilgili 

. Hareketli fazın pH değeri düştükçe piklerin erken çıktığı 

asit, fosfat kaynağı 

kaynağı olarak kullanılan fosforöz asit numune 

çözeltisinde iyonlaşarak kendilerinin konjuge bazı olarak kolonda ilerler. Düşük pH 

ilmiştir. Asidik iyon 

piklerinde ise durum tam tersidir. Bunun sebebi kısaca şöyle izah edilebilir. Đyonik 

maddeler kendilerinin nötral hallerinden daha hidrofiliktir. Bu sebeple tamamen nötr 

ve tamamen iyonlaşmış olduklarında 

görüleceği üzere tam dönüm noktası üzerinde 

çözünme denge hali yaşanır ve bu anda çözeltide iyonik madde konsantrasyonu % 50 

Asidik ve bazik iyonların hareketli faz pH değişimlerindeki durumları (64). 
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Değişik pH değerlerine sahip hareketli fazlar hazırlanarak deneme 

enjeksiyonları yapıldı, ilgilenilen pikleri içeren bu çözeltilerin enjekte edilmesi 

sonucunda elde edilen kromatogramlar yardımıyla ve pH değerine karşılık kapasite 

faktörü grafiği çizilerek değerlendirme yapıldı. Sonuçlar Bölüm 4-1-4 de verilmiştir. 

3.4.5. Gradiyent Seçimi 

Sıvı kromatografisinde kapasite faktöründeki değişimler, elüsyon sırasında 

hareketli fazın bileşiminin değiştirilmesiyle sağlanır. Zoledronik asit ve safsızlıkları 

tayini metodunda hareketli faz pH değeri 7,0 ve başlangıçtaki asetonitril oranı % 5,0 

olarak belirlendi. Bu değerler safsızlık piklerinin ayrılması için yeterli olmakla birlikte 

zoledronik asit pikinin simetrisinin daha da iyileştirilebilmesi için gradiyent 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Bu amaç doğrultusunda Tablo 3-3, Tablo 3-4, Tablo 3-5 ve Tablo 3-6 da 

belirtilen gradiyent denemeleri yapıldı: 

Tablo 3-3: I. gradiyent denemesine ait zaman ve hareketli faz yüzdesi değişimi programı 

Zaman (dakika) 

Yüzde oranlar 

Hareketli faz A (%) Hareketli faz B (%) 

0 95 5 

2 95 5 

6 90 10 

14 90 10 

15 95 5 

20 95 5 

 
 

  

Tablo 3-4: II. gradiyent denemesine ait zaman ve hareketli faz yüzdesi değişimi programı 

Zaman (dakika) 

Yüzde oranlar 

Hareketli faz A (%) Hareketli faz B (%) 

0 95 5 

2 95 5 

4 88 12 

14 88 12 

15 95 5 

20 95 5 
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Tablo 3-5: III. gradiyent denemesine ait zaman ve hareketli faz yüzdesi değişimi programı 

Zaman (dakika) 

Yüzde oranlar 

Hareketli faz A (%) Hareketli faz B (%) 

0 95 5 

6 88 12 

14 88 12 

15 95 5 

20 95 5 

 

  

Tablo 3-6: IV. gradiyent denemesine ait zaman ve hareketli faz yüzdesi değişimi programı 

Zaman (dakika) 

Yüzde oranlar 

Hareketli faz A (%) Hareketli faz B (%) 

0 95 5 

6 85 15 

14 85 15 

16 95 5 

20 95 5 

 

Yukarıda belirtilen gradiyent programlar kullanılarak içinde tüm safsızlıkların 

limit düzeyinde bulunduğu zoledronik asit çözeltisi enjekte edilerek değerlendirme 

yapıldı. Sonuçlar Bölüm 4-1-5 de verilmiştir. 

3.4.6. ELS Detektör Çalışma Parametrelerinin Optimizasyonu 

3.4.6.1. �ebulizer Gaz Basıncı 

Çalışma için en uygun değer tüm safsızlıkları içeren karışım çözeltisinin diğer 

tüm parametreler sabit tutulmak kaydı ile değişik gaz basınç değerlerinde çalışılarak 

sinyal şiddetlerinin ölçülmesiyle saptandı. Sonuçlar Bölüm 4-1-6-1 de verilmiştir. 

3.4.6.2. Sürüklenme Kanalı Sıcaklığı 

Kanalda uygulanan ısı enerjisi ile hareketli faz buharlaştırılarak ortamdan 

uzaklaştırılır. Bu bölgede belirlenecek sıcaklık değeri sinyal şiddetine etki eder. Ancak 

amaç sadece ilgilenilen pikin sinyalini yükseltmek olmamalıdır. Safsızlık pikleri gibi 

düşük konsantrasyon aralığındaki piklerin detekte edilebilmesi için sinyal /gürültü (s/n) 

oranının 10 değerinden yüksek olması gereklidir (65). Bu değer Denklem 3-4 ye göre 

hesaplanır: 
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s n⁄ = h
n      (3-4) 

 

h: Đlgilenilen pikin yüksekliği (mV) 

n: Detektör gürültüsü (mV) 

 

Pik sinyallerinin artması ile beraber detektör gürültüsü de artacağından bu kez 

s/n oranının en yüksek olduğu nokta tespit edilmelidir. Đlgilenilen tüm safsızlıkları 

içeren karışım çözeltilerinin enjekte edilmesi ile değişik sıcaklıklarda elde edilen s/n 

oranlarının sürüklenme kanal sıcaklığına karşı değerleri belirlendi. Sonuçlar Bölüm 4-1-

6-2 de verilmiştir 

3.4.6.3. �ebulizer Modu 

Hareketli faz ile bileşenleri analiz edilecek maddeyi sprey halinde damlacıklara 

dönüştüren bu bölgenin ısıtma ve soğutma özelliği vardır. Isıtma özelliği sürüklenme 

kanalına gelmeden hareketli fazın ısıtılarak daha kolay uzaklaşmasını sağlamak ve 

böylece uçurma işlemine yardımcı olmaktır. Bu bölgenin sıcaklığı, tekrar yoğunlaşma 

olmaması için sürüklenme kanal sıcaklığından fazla olmamalıdır. Soğutma işlevi ise 

yarı uçucu veya ısıl kararlılığı olmayan maddelerin daha güvenli bir şekilde sürüklenme 

kanalına ulaşması için kullanılır. Đstendiğinde bu bölge kapalı (off) konumda da 

çalıştırılabilir. Bu denemede nebulizer her konumda çalıştırılarak s/n oranları 

gözlemlendi. Sonuçlar Bölüm 4-1-6-3 de verilmiştir. 

3.5. Metot Validasyon Yöntemi 

Metot geliştirme işlemi tamamlandıktan sonra analitik metot validasyonu ICH 

kılavuzu Q2 ye göre yapıldı (65). 

3.5.1. Sistem Uygunluk Testi 

Sistem uygunluk testi pek çok analitik yöntemin bir parçasıdır. Bu testler cihazın 

kendisi, elektronik aksamı ve analitik yöntem ile bir bütünlük içinde amacına uygun 

şekilde analiz edilecek numunenin tayin edilebildiğini işaret eder (65). 

Hazırlanan çözeltilerin Tablo 3-7 de belirtilen enjeksiyon sırasına göre enjekte 

edilmesiyle sistem uygunluk şartlarının sağlandığı saptandı. Sonuçlar Bölüm 4-2-1 de 

gösterilmiştir. 
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Tablo 3-7: Sistem uygunluk çalışması için hazırlanan enjeksiyon tablosu. 

Sıra Çözelti adı Açıklama Enjeksiyon sayısı 
Enjeksiyon 

Hacmi 

1 Su Boş çözelti 1 kez 50 µl 

2 Standart çözelti A Safsızlıklar için 1. seviye çözeltisi 3 kez 50 µl 

3 Standart çözelti B Safsızlıklar için 2. seviye çözeltisi 3 kez 50 µl 

4 Standart çözelti C Safsızlıklar için 3. seviye çözeltisi 3 kez 50 µl 

 

Kabul Kriteri: Fosfat ve fosfit pikleri arasında ayrılma (Rs) 2,0 den az 

olmamalıdır. Her bir safsızlık pikine ait doğrusallık grafiğinin korelasyon katsayısı 

değeri (r) 0,99 dan az olmamalıdır. 

3.5.2. Seçicilik ve Bozunma Çalışmaları 

Seçicilik, numune matrisi içinde bulunması muhtemel bileşenlerin doğru ve 

güvenilir bir şekilde tayin edilmesidir. Bu sebeple çözücü, standart çözelti, numune 

çözeltisi ve içine safsızlık ilave edilmiş numune çözeltisi enjekte edilerek herhangi bir 

karışmanın olmadığı gösterildi. 

4,0 mg zoledronik aside eşdeğer zoledronik asit monohidrat içeren 

enjeksiyonluk flakona ait plasebonun, zoledronik asit ve bilinen safsızlıklarına girişim 

yapıp yapmadığı ilgili enjeksiyonlar yapılarak tespit edildi. 

Zoledronik asidin bozunmasını belirlemek, bozunma sonucu ortaya çıkan 

safsızlıkları göstermek ve yöntemin stabilite gösterir yöntem olduğunu kanıtlamak için 

aşağıda verilen bozundurma çalışmaları yapıldı: 

a) Hiç bozundurulmaya uğratılmamış numune 

b) % 3 lük H2O2 çözeltisi ile oksidasyona maruz bırakma 

c) Çözeltiyi kaynatma yoluyla çözelti haldeki termal kararlılığı tespit etme 

d) Fotostabilite kabinine koyma ile UV /Vis dayanıklılığını test etme 

e) Etüvde 100°C de 24 saat bekleterek katı halde termal kararlılığı tespit etme  



 44

Çalışmalar sonucunda elde edilen alanlardaki yüzdesel değişimler denklem 3-5 

ile hesaplandı. Sonuçlar Bölüm 4-2-2 de verilmiştir. 

 

Değişim= #Ab-An%
An

×100       (3-5) 

 

Ab: Bozundurulmuş çözeltiden elde edilen alan 

An: Çözeltinin ilk halindeki alan 

 

Kabul Kriteri: Boş çözeltiden (su) gelebilecek pikler zoledronik asit ve 

safsızlıklarının geldiği alıkonma zamanlarında pik vermemelidir. Safsızlık pikleri ve 

zoledronik asit piki birbirleri ile girişim yapmamalıdır. Farmasötik preparat 

enjeksiyonluk flakon içeriğine ait plasebo çözeltisinden elde edilen kromatogramdaki 

mannitol ve sodyum sitrat pikleri, zoledronik asit ve safsızlıkları ile girişim 

yapmamalıdır. 

3.5.3. �itelik ve �icelik Sınırları (LOD ve LOQ) 

Bir metoda ait nitelik sınırı, metot ile gözlemlenebilen ancak kantitatif olarak 

tayin edilmesi şart olmayan en düşük konsantrasyondur. 

Bir metoda ait nicelik sınırı ise, uygun hassasiyet ve geri kazanım ile bir tayin 

işleminin yapılabildiği en düşük konsantrasyondur.   

Bu konsantrasyonların belirlenmesi için düşükten yüksek konsantrasyona doğru, 

enjekte edilen çözeltilerin s/n oranları hesaplandı ve görsel değerlendirme yoluyla 

değerlendirme yapıldı. Konsantrasyonu bilinen miktarda madde içeren numune çözeltisi 

enjekte edilerek elde edilen sinyal yüksekliğinin detektörün sahip olduğu gürültüye 

oranlanması ile belirlendi. Nitelik sınırı için genellikle 3 veya 2 değeri yeterlidir. 

Nicelik değerinin belirlenmesi için yine bilinen konsantrasyonda madde içeren numune 

çözeltisinin enjeksiyonlarından elde edilen kromatogramdaki sinyallerin detektör 

gürültüsüne oranının yaklaşık 10 olması beklendi. Elde edilen sonuçlar belirli geri 

kazanım ve hassasiyet kriterlerini karşıladı. Sonuçlar Bölüm 4-2-3 de gösterilmiştir. 
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Kabul Kriterleri:  

Nitelik sınırı (LOD) olarak belirlenmiş konsantrasyonda maddeleri içeren 

çözeltinin enjeksiyonu ile elde edilen kromatogramda pikler kolaylıkla detekte 

edilebilmeli ve piklere ait sinyal gürültü oranının yaklaşık 2 veya 3 olması gereklidir. 

Nicelik sınırı (LOQ) olarak belirlenmiş konsantrasyonlarda maddeleri içeren 

çözeltinin enjeksiyonu  ile elde edilen kromatogramda pikler gerekli hassasiyet ve geri 

kazanım kriterleri içinde tayin edilebilmeli ve piklere ait sinyal gürültü oranının 

yaklaşık 10 olması gereklidir. 

Nicelik sınırı (LOQ) olarak belirlenmiş konsantrasyonlarda maddeleri içeren 

çözeltinin ardışık 6 enjeksiyonu ile elde edilen kromatogramlarda piklere ait alanlar 

arasındaki % RSD değeri 20,0 den fazla olmamalıdır.  

3.5.4. Doğrusallık 

Bir analitik metodun doğrusallığı, numune çözeltisindeki analiz edilen maddenin 

konsantrasyonuna karşı elde edilen test sonucunun belirli bir aralık dahilinde doğrusal 

olması olarak açıklanır (65). 

Bu doğrusal ilişkinin gösterilebilmesi için zoledronik asit ve safsızlıklarını 5 

farklı konsantrasyonda içeren çözeltiler hazırlandı ve her çözeltiden üçer enjeksiyon 

yapılarak elde edilen kromatogram bilgilerine göre doğrusalllık grafiği çizildi. 

Zoledronik asit için kalibrasyon aralığı 4,0 mg / ml ile 6,0 mg /ml arasındaki 5 farklı 

konsantrasyondur. Tanımlı safsızlıklar olan imidazol-1-il asetik asit, fosfat ve fosfit için 

kalibrasyon aralığı 6,25 µg/ml ile 100,0 µg /ml dir. Sonuçlar Bölüm 4-2-4 de 

gösterilmiştir. 

Kabul Kriteri: Tüm pikler için korelasyon katsayısı (r) 0,99 dan az olmamalıdır. 

 

3.5.5. Doğruluk (Geri Kazanım) 

Analitik metodun doğruluğu, referans kabul edilen bir değerin, bulunan değere 

yakınlığıdır (65). 

Zoledronik asit için doğruluk çalışması; 4,0 mg/ml, 5,0 mg/ml ve 6,0 mg/ml lik 

konsantrasyonlarda hazırlanan seri standart enjeksiyonları ile elde edilen kalibrasyon 

grafiği kullanılarak yine 4,0 mg/ml, 5,0 mg/ml ve 6,0 mg/ml lik zoledronik asit içeren 
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numune çözeltilerinin miktar tayinlerinin hesaplanması ile yapıldı. Elde edilen deneysel 

konsantrasyonların teorik konsantrasyonlara bölümü sonucu ortaya çıkan yüzde geri 

kazanımlar Denklem 3-6 ya göre hesaplandı ve sonuçlar istatistiksel olarak 

değerlendirildi. Sonuçlar Bölüm 4-2-5 de gösterilmiştir. 

 

 % Geri Kazanım= +Cd-Cv
Ct

/ ×100     
(3-6) 

Cd: Deneysel konsantrasyon 

Cv: Numunede var olan  konsantrasyon 

Ct: Teorik konsantrasyon 

 

Safsızlıkların geri kazanım çalışması; 5,0 mg/ml zoledronik asit numune 

çözeltisinin içine imidazol-1-il asetik asit, fosfat ve fosfit safsızlıklarının her birinin 

12,5 µg/ml, 25,0 µg/ml ve 50,0 µg/ml konsantrasyonlarda ilave edilmesi ve bu numune 

çözeltilerinden standart çözeltilerin sırasıyla enjekte edilmesiyle elde edilen kalibrasyon 

grafiğine göre hesaplanması ile yapıldı. Elde edilen deneysel konsantrasyonların teorik 

konsantrasyonlara bölümü sonucu ortaya çıkan yüzde geri kazanımlar Denklem 3-6 ya 

göre hesaplandı ve sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi. 

Geri kazanım sonuçlarının ortalaması, standart sapma, % bağıl standart sapma 

ve % 95 seviyede güven aralığı değerleri hesaplandı. 

Kabul Kriteri: Zoledronik asit piki için geri kazanım sonuçları % 98,0- % 101,0 

arasında olmalıdır. Safsızlık piklerine ait geri kazanım sonuçları % 80,0 - % 120,0 

arasında olmalıdır. 

3.5.6. Metodun Kesinliği 

Metodun kesinliği, aynı numuneden alınan veya hazırlanan çok sayıdaki 

numuneden elde edilen aynı gün içindeki sonuçların birbirlerine olan yakınlığı olarak 

açıklanır (65). 

Zoledronik asit miktar tayini sonuçları arasındaki % RSD değerleri tespit 

edilerek metodun zoledronik asit miktar tayini açısından kesinliği belirlendi. Bu amaç 

doğrultusunda 5,0 mg /ml zoledronik asit içeren numune çözeltisinin bağımsız 6 adet 

sonucunun arasındaki % RSD değeri değerlendirildi. 
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Đçine, limit konsantrasyonu olan % 0,5 seviyesinde safsızlıkların ilave edildiği 

numune çözeltisinden yapılan 6 enjeksiyona ait kromatogramlardaki piklere ait alanların 

% RSD değerleri değerlendirildi. Sonuçlar Bölüm 4-2-6 da verilmiştir. 

Kabul Kriteri: Zoledronik asit miktar tayini sonuçları arasında % RSD değeri % 

2,0 den az olmalıdır. Safsızlıkların alanları arasındaki % RSD değeri % 10,0 dan az 

olmalıdır. 

3.5.7. Günler Arası Kesinlik 

Metot kesinliğinin tespiti için yapılan çalışma farklı gün, cihaz ve analist 

tarafından tekrar edildi. Miktar tayini çalışması ardışık 6 kez tekrar edilerek geri 

kazanım sonuçları hesaplandı. Bu sonuçlar daha önce çalışılan 6 sonuç ile birlikte 

değerlendirilmeye tabi tutularak % RSD değerleri hesaplandı. Numune içinde 

zoledronik aside ait safsızlıklar bulunmadığından numune çözeltilerine safsızlıkların 

limiti olan % 0,5 seviyesinde ilave yapıldı ve bu ilave edilen miktarların geri 

kazanımları hesaplandı. Miktar tayininde olduğu gibi, bu sonuçlar daha önce çalışılan 6 

sonuç ile birlikte değerlendirilmeye tabi tutularak % RSD değerleri hesaplandı. 

Sonuçlar Bölüm 4-2-7 de verilmiştir. 

Kabul Kriteri: Miktar tayinine ait her iki günün sonuçları arasındaki % RSD 

değeri 2,0 nin altında olmalıdır. Safsızlıkların geri kazanımlarına ait her iki günün 

sonuçları arasındaki % RSD değeri 10,0 un altında olmalıdır. 

3.5.8. Çözelti Kararlılığı 

Hazırlanan standart ve numune çözeltilerinin oda sıcaklığında zaman içinde 

kararlı olarak durduğu sürenin tespit edilmesi analiz sonucunun doğruluğuna etki eden 

bir durum olduğundan incelenmelidir. Bu amaçla standart ve numune çözeltileri 

başlangıçta ve 48. saatin sonunda analiz edilerek zamana karşı alan değişimleri izlendi 

ve bu değişimler temel alınarak çözeltilerin kararlı kaldığı süreler tespit edildi. Sonuçlar 

Bölüm 4-2-8 de verilmiştir. 

Başlangıçta ve 48. saat sonunda yapılan enjeksiyonların değerlendirilmesi 

Denklem 3-7 ye göre yapılmış ve sonuçlar Tablo 4-28 ve Tablo 4-29 da verilmiştir. 

Zaman noktaları arasında yüzdesel farkın hesaplanması. 

 



 48

% Fark= 0#Ax-Ab%
Ab

0 ×100       (3-7) 

Ax: X saat sonraki değer 

Ab: Başlangıç noktasındaki değer 

 

Kabul Kriteri: Yüzde alan değişim oranları % 20,0 yi aşmamalıdır. 

3.5.9. Sağlamlık 

Analitik metotlar, metodun parametrelerinde yapılan bilinçli küçük 

değişikliklere karşı sağlam olmalıdır (65). Hareketli fazın pH değeri, hareketli fazın akış 

hızı, kolon fırını sıcaklık değeri, hareketli fazın oranları gibi parametrelerin makul 

ölçülerde (± % 10) değiştirilmesi ile elde edilen sonuçlar normal koşullarda elde edilen 

sonuçlara göre kıyaslandı ve sağlamlık belirlendi. 

Analiz normal koşullar altında yapıldı. Hareketli fazın pH değeri 7,0 değeri 

yerine ± % 5 değişimlerle 6,65 ve 7,35 e ayarlanarak çalışıldı. Hareketli fazın akış hızı 

1,0 ml/dakika yerine ± % 10 değişimlerle 0,9 ml/dakika ve 1,1 ml/dakika hızlarında 

çalışıldı. Kolon fırın sıcaklığı 30°C yerine ± % 10 değişimlerle 27°C ve 33°C kolon 

fırın sıcaklıklarında çalışıldı. Sonuçlar Bölüm 4-2-9 da verilmiştir. 

Kabul Kriteri: Sistem uygunluk parametreleri olan ayrılma faktörü ve 

doğrusallığa ait korelasyon katsayısı değerleri her çalışma koşulunda karşılanmalıdır. 

 

3.5.10. Bağıl Alan Faktörü 

Tanımsız piklerin miktarlarının hesaplanması için de bir kalibrasyon grafiği 

gereklidir. Bu amaç için imidazol-1-il asetik asit pikine ait kalibrasyon grafiğinden 

yararlanılır. Bu pik referans pik olarak seçilmiş olduğundan zoledronik asit ile 

arasındaki konsantrasyon alan ilişkisinin belirlenmesi gereklidir. Bu sebeple aynı 

kromatografik koşullar altında 1,0 mg/ml konsantrasyonda hazırlanan numuneler 

enjekte edilerek bağıl alan çarpanları Denklem 3-5 e göre hesaplandı. Sonuçlar Bölüm 

4-2-10 da verilmiştir. Bu değer 0,8 ile 1,2 arasında bulunduğunda zoledronik asit ile 

imidazol-1-il asetik asit arasındaki konsantrasyon alan ilişkisi 1 olarak kabul edilir ve 

herhangi bir bağıl alan çarpanı ile çarpılmaz (66).  
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Bağıl alan faktörü= Az
Ai

× Ci
Cz

      (3-8) 

 

Az: Zoledronik asit çözeltisindeki alan 

Ai: Đmidazol-1-il asetik asit çözeltisindeki alan 

Ci: Đmidazol-1-il asetik asit çözeltisinin konsantrasyonu (mg/ml) 

Cz: Zoledronik asit çözeltisinin konsantrasyonu (mg/ml) 

 

3.6. Kıyas Yöntemi ile Analiz 

Tez çalışmasında geliştirilen yöntem, Mallikarjuna Rao ve arkadaşlarının (11) 

geliştirdikleri stabilite gösterir HPLC metodu ile kıyaslandı.   

3.6.1. Etken Maddede Zoledronik Asit ve Đmidazol-1-il Asetik Asit Miktar Tayini:  

Her iki metot ile etken maddede zoledronik asit miktar tayini ve imidazol-1-il 

asetik asit safsızlığının analizi yapıldı. Kıyas yöntemi ile yapılan çalışmada zoledronik 

asit miktar tayini için standart ve test çözeltisi konsantrasyonları 0,2 mg/ml olacak 

şekilde hazırlandı. Aynı yöntemde imidazol-1-il asetik asit safsızlığı miktar tayini için 

standart ve test çözeltisi konsantrasyonları sırası ile 0,5 mg/ml ve 1,0 mg/ ml olacak 

şekilde hazırlandı. UV /Vis detektör ile 215 nm dalga boyunda C18 kolon kullanılarak 

yapılan analizde enjeksiyon hacmi 10 µl, hareketli faz akışı 0,7 ml/dakikadır. Tez 

çalışmasında geliştirilen yöntem ile zoledronik asit miktar tayini ve imidazol-1-il asetik 

asit safsızlık miktar tayini Bölüm 4-3 te belirtildiği şekilde çalışıldı. Sonuçlar Bölüm 4-

4 de sunulmuştur. 

3.6.2. Farmasötik Preparatta Zoledronik Asit ve Đmidazol-1-Đl Asetik Asit Miktar 
Tayini:  

Her iki metot ile farmasötik preparatta zoledronik asit miktar tayini ve imidazol-

1-il asetik asit safsızlığının analizi yapıldı. Kıyas yöntemi ile yapılan çalışmada 

zoledronik asit miktar tayini için standart çözelti 0,2 mg/ml olacak şekilde hazırlandı. 

Test çözeltisi olarak farmasötik preparatın kendisi olan intravenöz enjeksiyon çözeltisi 

kullanıldı. Aynı yöntemde imidazol-1-il asetik asit safsızlığı miktar tayini için standart 

çözelti konsantrasyonu 0,5 mg/ml olacak şekilde hazırlandı. Diğer koşullar etken madde 

için yapılan analiz koşulları ile aynı tutuldu. Tez çalışmasında geliştirilen yöntem ile 

zoledronik asit miktar tayini ve imidazol-1-il asetik asit safsızlık miktar tayini Bölüm 4-

3 de belirtildiği şekilde çalışıldı. Sonuçlar Bölüm 4-4 de sunulmuştur. 
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Đmidazol-1-il asetik asit etken madde ve farmasötik preparatta bulunmadığından 

bu safsızlık her iki çalışmada da sonradan ilave edildi. Đlave etme işlemi yaklaşık % 0,5 

(25 µg/ml) seviyesinde yapıldı. Đlave edilen miktarların geri kazanım değerleri kıyas 

edildi. Sonuçlar Bölüm 4-4 de sunulmuştur. 
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4. BULGULAR 

Metodun geliştirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen 

bulgular ilgili bölümlerde verilmiştir. 

4.1. Metot Geliştirme 

4.1.1. Detektör Seçimi 

Bölüm 3-4-1 de belirtildiği gibi tez çalışmasının amacına uygun detektör türü, 

tüm safsızlık piklerinin hepsinin ve ana maddenin aynı anda analiz edilmesini mümkün 

kılan buharlaştırıcı ışık saçılma detektörüdür. Bu detektör ile safsızlıkların yanında 

zoledronik asidin tayini de mümkündür. Đlgilenilen piklerin tümünü tek kromatogramda 

sunabilme özelliği bu detektör türünü tez çalışması açısından öne çıkarmıştır (Şekil 4-

1). 

 

Şekil 4-1: ELS Detektör ile elde edilmiş örnek kromatogram. 

a)  imidazol-1-il asetik asit 

b)  fosfat 

c)  fosfit 

d)  zoledronik asit 

 

 

a 

b 

c 
d 
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4.1.2. Kolon Seçimi 

Bölüm 3-4-2 de belirtildiği şekilde çalışmaya Ace 5 C 8 (150 mm x 4,6 mm, 

5µm) HPLC kolonu ile başlandı. Yeterli şartlanma sağlandıktan sonra kolon ile yapılan 

denemelerde tüm safsızlıkları içeren karışım çözeltisi enjekte edildi ve fosfat fosfit 

anyonik safsızlıklarının iyi ayrılmadığı gözlendi.  Bu sebeple daha uzun bir kolon olan 

Zorbax RX C 8 (250 x 4,6 mm,5µm) ile deneme gerçekleştirildi. Piklerde ayrılma 

sağlandı, fakat pik şekillerinde bozukluk ve kuyruklanma gözlendi. Zoledronik asit 

içeren çözeltide piklerde simetri bozukluğu ve yetersiz ayrılma olduğu görüldü. Ayrıca 

ayrılmanın daha iyi hale getirilmesi için bir C18 kolon seçildi ve bu amaçla Hichrom 

C18 (250 x 4,6 mm, 5µm) HPLC kolonu kullanıldı. Aynı şartlarda daha iyi ayrılma 

gücü, pik simetrisi ve enjeksiyon süresi sağlayan bu kolon ile geliştirme çalışmalarına 

devam edilmesine karar verildi. Şekil 4-2, 4-3 ve 4-4 de denenen kolonlardan elde 

edilen alıkonma zamanları ve pik şekilleri görülmektedir. 

 

Tablo 4-1: Kolonlara göre piklerin alıkonma zamanları. 

Alıkonma Zamanları (Dakika) 

Kolon Đmidazol-1-il asetik asit Fosfat Fosfit 

Ace 5 C8 2,688 2,981 3,284 

Zorbax RX C8 3,920 4,243 4,627 

Hichrom C18 3,789 4,459 5,037 
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Şekil 4-2: Ace 5 C8 kolon ile elde edilen kromatogram. 

 

Şekil 4-3: Zorbax RX C8 kolon ile elde edilen kromatogram. 

Zaman (dakika) 

Zaman (dakika) 
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Şekil 4-4: Hichrom C18 kolon ile elde edilen kromatogram. 

 

Tablo 4-2 de görüldüğü üzere en yüksek ayrılma Hichrom C18 kolon ile 

sağlanmıştır. Ayrılma iyileştirilirken kuyruklanma faktörünün 0,8-1,5 değerleri dışına 

çıkmamasına dikkat edilmiştir. 

 

Tablo 4-2: Kolonlar ile elde edilen pik performans parametreleri 

 (Ace 5 C8) (Zorbax RX C8) (Hichrom C18) 

Pik adı 
Ayrılma 

(Rs) 
Kuyruklanma 

(Tf) 
Ayrılma 

(Rs) 
Kuyruklanma 

(Tf) 
Ayrılma 

(Rs) 
Kuyruklanma 

(Tf) 

Đmidazol-1-il asetik 
asit 

15,3 1,2 16,6 1,6 16,8 1,5 

Fosfat 2,1 0,9 2,4 1,6 4,1 1,5 

Fosfit 1,8 1,2 2,6 1,2 3,4 1,4 

 

 

 

 

Zaman (dakika) 
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4.1.3. Hareketli Faz Seçimi 

Bölüm 3-4-3 de verilen bilgilere göre ELS detektör ile yapılan kromatografi 

çalışmalarında kullanılması uygun olan tuzlardan biri amonyum asetattır. Đyonik 

karakterli piklerin ise kolonda tutunmalarını iyileştirmek amacıyla iyon çifti kimyasalı 

olarak ise n-amilamin kullanılmıştır. 

Analizin, iyon çifti kimyasalı kullanmadan yapılması durumunda elde edilecek 

kromatogramın (Şekil 4-5) belirlenmesi için deneme yapıldı. Hareketli faz, metotta 

belirtildiği gibi hazırlandı, ancak n-amilamin ilave edilmedi. Bu denemede tüm 

safsızlıkları içeren ortak karışım çözeltisi enjekte edildi ve yeterli tutunma 

sağlanamadığı için tüm safsızlık piklerinin tek bir pik gibi elüsyona uğradığı gözlendi. 

 

Şekil 4-5: Đyon çifti kimyasalı kullanmadan elde edilen kromatogram. 

 

Hareketli fazda kromatogramın iyileştirilmesi amacıyla B hattında organik 

çözücü olarak asetonitril ve metanol denendi. Asetonitril ters faz kromatografisinde 

polarite olarak sudan ve metanolden sonra gelir, ancak bazı durumlarda daha iyi 

sonuçlar vermektedir. Bu çalışmada da asetonitril daha iyi sonuç verdi. 

Ters faz kromatografisinde kolon yüzeyi apolardır. Çözücüler kendi 

polaritelerine göre kolon iç dolgu maddesiyle etkileşime girer. Kolon kromatografisinde 

apolar maddelerin apolar ile polar maddelerin polar ile etkileşime girdiği genel ilke 

olarak bilinmektedir. Metanol asetonitrile göre daha polar olduğundan kolon iç dolgu 

Zaman (dakika) 
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maddesi ile daha az etkileşime girerek kolonu bir an önce terk etme eğilimindedir. Bu 

sebeple analiz edilecek maddenin kolon iç yüzeyi ile etkileşimde kalabilme ihtimali 

artacak ve buna bağlı olarak alıkonma süreleri uzayacaktır.  Metanol ile elde edilen 

denemede alıkonma zamanlarının büyük elde edilmesi ve özellikle zoledronik asit 

pikinin sürüklenerek çıkmasının sebebi budur (Şekil 4-6). 

 

 
 

Şekil 4-6: Hareketli fazın B bileşeni olarak sırası ile metanol ve asetonitril kullanıldığında 
elde edilen kromatogramlar 

(a) Metanol ile elde edilen kromatogram 

(b) Asetonitril ile elde edilen kromatogram 

 

4.1.4. pH Seçimi 

Bölüm 3-4-4 de belirtildiği üzere farklı pH değerlerine sahip hareketli fazlar 

hazırlandı ve enjeksiyonlar yapıldı. Bu denemelerde zoledronik asit ve ilgili 

safsızlıklarını limit konsantrasyonda içeren bir karışım çözeltisi enjekte edildi. Tablo 4-

3 te değişik pH değerlerine karşı kapasite faktörü değerinin değişimi gösterilmiştir.  

Tablo 4-3: Hareketli fazın pH değerinin kapasite faktörü (k’) üzerine etkisi. 

Kapasite faktörü 

pH Đmidazol-1-il asetik asit Fosfat Fosfit Zoledronik asit 

4,5 0,188 0,514 0,650 0,764 

4,8 0,284 0,749 0,954 1,228 

7,0 0,943 1,307 1,696 3,876 

 

(a) 

(b) 

Zaman (dakika) 
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pH 4,5 ve 4,8 de kapasite faktörleri düşük bulundu. pH 7,0 değeri denendi ve bu 

durumda imidazol-1-il asetik asit, fosfat, fosfit ve zoledronik asit pikleri için daha iyi 

kapasite faktörü değerleri elde edildi (Tablo 4-3). Bu sebeple pH 7,0 nin yeterli ayrılma 

ve kromatografi süresini sağladığı, ayrıca HPLC kolonunun çalışma aralığı olan pH 2,0-

8,0 değerlerine de uygun olduğu gözlenmiştir. 

4.1.5. Gradiyent Seçimi 

Bölüm 3-4-5 de belirtilen 4 farklı gradiyent programı kullanılarak ilgili tüm 

tanımlı pikleri içeren karışım çözeltisi enjekte edilerek denendi  (Tablo 4-4 ve 4-5).  

Tablo 4-4: Denemeleri yapılan gradiyent çalışmalar sırasında her pike ait ayrılma 
faktörünün değişimi. 

Ayrılma Faktörü (Rs) 

Gradiyent  Đmidazol-1-il asetik asit Fosfat Fosfit Zoledronik asit 

I. deneme 18,5 4,9 4,0 3,0 

II. deneme 18,9 4,9 4,1 2,6 

III. deneme      18,4 4,9 4,0 3,2 

IV. deneme 18,7 5,0 4,1 3,1 

 

Tablo 4-4 de görüldüğü üzere ayrılma değerlerinin  (Rs) gradiyentler arasında 

önemli ölçüde değişmediği, her çalışmada yeterli bulunduğu gözlenmiştir. Aynı 

gradiyent denemelerinin piklerdeki kuyruklanma faktörü (Tf) üzerine etkisi 

incelendiğinde Tablo 4-5 de belirtilen sonuçlar elde edilmiştir. 

 

Tablo 4-5: Denemeleri yapılan gradiyent çalışmalar sırasında her pike ait kuyruklanma 
faktörünün değişimi. 

Kuyruklanma Faktörü (Tf) 

Gradiyent Đmidazol-1-il asetik asit Fosfat Fosfit Zoledronik asit 

I.deneme 1,3 1,3 1,4 4,1 

II.deneme 1,4 1,4 1,3 3,8 

III.deneme 1,4 1,4 1,3 2,7 

IV.deneme 1,4 1,4 1,3 3,1 

 

Tablo 4-5 de görüldüğü üzere, safsızlık pikleri için gradiyent farklılıklar etkili 

olmamıştır, çünkü gradiyent bu pikleri etkilemeyecek şekilde uygulanmıştır. Burada 

amaç zoledronik asit pikinin kuyruklanma faktörünü azaltmaktır. Bu amaç için III. 
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deneme ya da IV. deneme gradiyent programları uygundur. Son iki denemeye ait 

kromatogramlar karşılaştırıldığında  (Şekil 4-7), son denenen gradiyent programın en 

uygun seçim olacağı görülmektedir. Aynı çalışma başlangıç koşulu olan % 5 asetonitril 

ile izokratik olarak çalışıldığında zoledronik asit pikine ait kuyruklanma faktörünün 5,1 

olduğu, fakat IV.deneme gradiyent programı ile bu değerin 3,3 e kadar düştüğü tespit 

edilmiştir. 

 

Şekil 4-7: Deneme IV ve Deneme III gradiyentlere ait kromatogramlar 

1: Deneme IV gradiyent programı ile elde edilen 

2: Deneme III gradiyent programı ile elde edilen 

 

4.1.6. ELS Detektör Çalışma Parametrelerinin Optimizasyonu  

 

4.1.6.1. �ebulizer Gaz Basıncı 

Bölüm 3-4-6-1 de belirtildiği şekilde, çalışmaya ait uygun değerin 

belirlenebilmesi için tüm safsızlıkları içeren karışım çözeltisi diğer tüm parametreler 

sabit tutulmak kaydı ile değişik gaz basınç değerlerinde çalışılarak sinyal şiddetleri 

ölçüldü ve bir grafik çizildi (Tablo 4-6). 

Tablo 4-6: �ebulizer azot gaz basıncının sinyal şiddetleri üzerine etkisi. 

Sinyal Şiddeti 

Basınç Đmidazol-1-il asetik asit Fosfat Fosfit 

30 psi 1812 3355 4942 

40 psi 2093 3304 5453 

50 psi 1673 2568 3958 

1 

2 
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Kullanılan azot gazının akış hızı olan basınç değerine karşılık sinyal şiddetinin 

çizildiği grafikte en yüksek sinyaller 40 psi akış hızında tespit edilmiştir. Bu sebeple 

metotta 40 psi gaz akış hızı kullanılmasına karar verilmiştir. 

 

4.1.6.2. Sürüklenme Kanalı Sıcaklığı 

Bölüm 3-4-6-2 de anlatıldığı üzere değişik sıcaklıklarda elde edilen s/n 

oranlarına ait bulgular aşağıda sunulmuştur (Tablo 4-7): 

 

Tablo 4-7: Sürüklenme kanal sıcaklığının sinyal/gürültü oranı üzerine etkisi. 

s/n oranları 

Sıcaklık Đmidazol-1-il asetik asit Fosfat Fosfit 

50°C 13,5 21,5 33 

60°C 17,4 35,1 51,1 

70°C 5,4 10,6 20,3 

 

Tablo 4-7 de görüleceği üzere en yüksek s/n oranları 60°C de elde edilmiştir. 

Metotta bu sıcaklığın kullanılmasına karar verilmiştir. 

4.1.6.3. �ebulizer Modu 

Bölüm 3-4-6-3 te belirtildiği şekilde, bu denemede nebulizer her konumda 

çalıştırılarak s/n oranları gözlendi. Elde edilen veriler neticesinde en yüksek s/n oranları 

soğutma (cool) modunda elde edildiği tespit edildi (Tablo 4-8). 

 

Tablo 4-8: �ebulizer kullanım modunda elde edilen s/n değerlerinin değişimi. 

s/n oranları 

Mod Đmidazol-1-il asetik asit Fosfat Fosfit 

Soğutma 17,4 35,1 51,1 

%20 Isı 5,8 8,4 13,7 

%50 Isı 8,1 11,6 20,7 

%75 Isı 10,7 14,4 23,9 

Kapalı 13,4 23,4 36,9 
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4.2. Metot Validasyonu 

4.2.1. Sistem Uygunluk Parametreleri 

Bölüm 4-3 e göre hazırlanan çözeltiler Tablo 3.7.1 e göre enjekte edildi.   

Kabul Kriteri: Fosfat ve fosfit pikleri arasında ayrılma faktörü (Rs) 2,0 den az 

olmamalıdır. Her bir safsızlık pikine ait doğrusallık grafiğinin korelasyon katsayısı 

değeri (r) 0,99 dan az olmamalıdır. 

Standart çözelti A dan elde edilen kromatogramlara ait ilk enjeksiyonda fosfat 

ve fosfit pikleri arasında ayrılma faktörü (Rs) 4,9 olarak bulundu. Korelasyon katsayısı 

(r) değerleri imidazol-1-il asetik asit piki için 0,9998,  fosfat piki için 0,9997, fosfit piki 

için 0,9999 olarak bulundu. Sistem uygunluk parametreleri kabul kriterlerine uygundur. 

4.2.2. Seçicilik ve Bozunma Çalışmaları 

4.2.2.1. Seçicilik 

Bölüm 3-5-2 ye göre yapılan çalışmada şu sonuçlar elde edildi: 

a) Çözücü (su) enjekte edildi, safsızlık pikleri ve zoledronik asit piklerinin 

çıktığı dakikalarda herhangi bir pik olmadığı belirlendi (Şekil 4-8). 

 

 

Şekil 4-8: Çözücü enjeksiyonuna ait kromatogram 

 

Zaman (dakika) 
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b) Tüm safsızlıkları içeren karışım standart çözeltisi enjekte edildi, standartların 

birbirleri ile girişim yapmadıkları ve zoledronik asit pikinin elüsyon olduğu dakikada 

herhangi bir pik gözlenmediği belirlendi (Şekil 4-9). 

 

Şekil 4-9: Tüm safsızlık piklerini içeren standart çözeltiye ait kromatogram. 

 

 

 

c) Numune çözeltisi enjekte edildi (Şekil 4-10):  

 

Şekil 4-10: �umune çözeltisine ait kromatogram. 

 

 

 

Zaman (dakika) 

Zaman (dakika) 
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d) Đçine tüm safsızlıkların ilave edildiği numune çözeltisi enjekte edildi (Şekil 4-

11): 

 

Şekil 4-11: Tüm safsızlıkları içeren numune çözeltisine ait kromatogram 

 

Sonuç olarak ilgilenilen piklerin tümü için girişim olmadığı ve metodun tüm 

pikler için seçici sonuçlar verdiği belirlenmiştir. 

 

4.2.2.2. Bozunma Çalışmaları 

Bölüm 3-5-2 de belirtilen denemeler yapılarak ilgili sonuçlar elde edildi. 

a) Hiç bozundurulmamış numuneye ait çalışma yapıldı ve Şekil 4-12 deki 

kromatogram elde edildi. 

 

Şekil 4-12: Hiç bozundurulmamış numuneye ait kromatogram. 

 

Zaman (dakika) 

Zaman (dakika) 
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b) Boş çözelti olarak % 3 lük H2O2 çözeltisi enjekte edilerek bu çözücüden 

gelen pikler tespit edildi (Şekil 4-13): 

 

Şekil 4-13: Boş çözelti olarak % 3 lük H2O2 çözeltisi enjekte edildiğinde elde edilen 
kromatogram. 

Bu çözelti kullanılarak 5,0 mg/ml konsantrasyonda hazırlanan numune çözeltisi 

3 saat bekletildi. Oluşan degradasyon ürünlerinden başlıcaları imidazol-1-il asetik asit 

piki ile 5,67. dakikada ve 8,50. dakikada gelen tanımsız safsızlık pikleridir. Diğer 

piklerde anlamlı bir değişme gözlenmedi (Şekil 4-14): 

 

 

Şekil 4-14: % 3 lük H2O2 çözeltisi kullanılarak bozundurulan numune çözeltisi enjekte 
edildiğinde elde edilen kromatogram. 

 

 

 

Zaman (dakika) 

Zaman (dakika) 
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c) Numune çözeltisi geri çeviren soğutucu altında kaynatıldı  (Şekil 4-15): 

 

Şekil 4-15: Geri çeviren soğutucu altında kaynatılarak elde edilen numune çözeltisine ait 
kromatogram. 

 

d) Numune fotostabilite kabininde 24 saat bekletildi (Şekil 4-16): 

 

Şekil 4-16: Fotostabilite kabininde 24 saat bekletilmiş numuneye ait kromatogram. 
Zaman (dakika) 

Zaman (dakika) 
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e) Numune katı olarak etüvde 100°C de 24 saat bekletildi (Şekil 4-17): 

 

Şekil 4-17: Etüvde 100°C de 24 saat bekletilen numuneye ait kromatogram. 

Geri çeviren soğutucu altında kaynatılarak elde edilen numune çözeltisi, 

fotostabilite kabininde 24 saat bekletilmiş numune ve katı olarak 24 saat etüvde 100°C 

de bekletilmiş numunelerden elde edilen pik alanlarının normal koşullar altında analiz 

edilen çözelti ile elde edilen alanlar ile kıyaslanması sonucunda Tablo 4-9 da verilen 

sonuçlar elde edilmiştir.  

Zaman (dakika) 
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Tablo 4-9: Bozunmaya uğratılmış numunelerdeki alanlar ile bozunmamış (normal) 
numune çözeltisinden elde edilen alanların kıyas tablosu 

Kromatogramlardaki alanlar  

 
Rt 3,7 

dk. 

Đmidazol-

1-il 

asetik 

asit 

Fosfat Fosfit 
Rt 5,7 

dk. 

Zoledronik 

Asit 

Rt 7,7 

dk. 

Rt 8,5  

dk. 

Bozunmamış 

numune 
1508 - 124529 22371 3066 23.029.281 104860 - 

Kaynatma 2114 - 125601 21447 2969 21.898.283 96291 - 

% Değişim 40,2 - 0,8 4,1 3,2 4,9 8,2 - 

Etüv 100°C 2115 - 137117 25020 3599 25.969.996 120473 - 

% Değişim 40,3 - 10,1 11,8 17,4 12,8 14,9 - 

Fotostabilite 1164 - 133682 21913 4226 22.936.312 89884 - 

% Değişim 22,8 - 7,4 2,0 37,8 0,4 14,3 - 

Oksidasyon - 6869 205461 23323 29440 22.429.565 72034 52289 

% Değişim - 
Bozunma 

ile oluştu 
65,0 4,3 860,2 2,6 31,3 

Bozunma 

ile oluştu 

 

Zoledronik asit alan değişimlerinin yüksek olmadığı gözlenmiştir. Etüvde 

bekletilen numunelerdeki alan fazlasının sebebi kurutma sonucu kuru madde yüzdesinin 

artmasıdır. Elde edilen kromatogramlarda (Şekil 4-18, 4-19, 4-20, 4-21) bozunma 

ürünlerine ait piklerin, safsızlıkların ve zoledronik asidin birbirlerinden ayrılmalarının 

sağlandığı ve yöntemin stabilite çalışmalarında kullanım için elverişli olduğu sonucuna 

varılmıştır. 

Farmasötik preparat olarak piyasaya sunulan intravenöz infüzyon konsantre 

çözeltisi (4 mg zoledronik asit / flakon) içeriğinde mannitol ve asitliği düzenleyici 

olarak sodyum sitrat bulunmaktadır. Bu ürünün plasebosuna ait kromatogram Şekil 4-18 

de görülmektedir. 
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Şekil 4-18: Farmasötik preparat plasebosuna ait kromatogram. 

Şekil 4-18 de plasebodan gelen pikler ve alıkonma zamanları görülmektedir. Bu 

piklerin zoledronik asit ana piki ile ve safsızlıkları ile çakışmadığı ve tam olarak 

ayrıldıkları Şekil 4-19 da gösterilmektedir. 

 

 Pik adı Rt Yükseklik Alan 
Kuyruklanma 

faktörü 
Ayrılma 
Faktörü 

1 Sodyum 2,048 519277 2113642 1,0                 - 

2 Mannitol 2,412 1675426 9260896 1,2 3,0 

3 Đmidazol-1-il asetik asit 3,934 9588 36941 1,0 13,1 

4 Fosfat 4,345 18698 70012 2,7 4,6 

5 Fosfit 5,014 10273 70423 1,1 5,2 

6 Zoledronik asit 5,651 1229135 36162215 3,9 1,3 

7 Sitrat 8.132 591042 6607018 1,7 4,5 

Şekil 4-19: Farmasötik preparata safsızlıklar ilave edildikten sonra elde edilen 
kromatogram. 

 

Zaman (dakika) 

Zaman (dakika) 
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Zoledronik asit, mannitol, sodyum sitrat ve sonradan eklenen tanımlı safsızlıklar 

olan imidazol-1-il asetik asit, fosfat ve fosfitin detekte edildikleri ve birbirlerinden iyi 

bir şekilde ayrıldıkları tespit edilmiştir. 

 

4.2.3. �itelik ve �icelik sınırları (LOD ve LOQ) 

Bölüm 3-5-3 e göre belirli konsantrasyonlarda hazırlanan safsızlık çözeltileri 

enjekte edildi, piklerin durumu incelendi, nitelik sınırı için s/n oranının 3 civarında 

nicelik sınırı için ise 10 civarında olduğu tespit edildi. Ayrıca nicelik 

konsantrasyonlarının güvenilir sonuçlar verip vermediğinin anlaşılması için bu 

konsantrasyonlarda hazırlanan çözeltiler en az 3 kez ardışık olarak enjekte edilerek 

alanlarının bağıl standart sapmaları hesaplandı. 

Görsel değerlendirme yoluyla düşükten yüksek konsantrasyona doğru enjekte 

edilen çözeltilerin s/n oranları hesaplandı ve değerlendirme yapıldı. Elde edilen sonuçlar 

Tablo 4-10 da verilmiştir. 

 

Tablo 4-10: Zoledronik asit ve safsızlık piklerine ait �itelik (LOD) ve �icelik (LOQ) sınırı 
değerleri. 

 
Zoledronik 

asit 

Đmidazol-1-

il asetik asit 
Fosfat Fosfit 

Nitelik Sınırı (LOD) 0,9 µg/ml 1,0 µg/ml 0,75 µg/ml 0,50 µg/ml 

Nicelik Sınırı (LOQ) 1,7 µg/ml 1,5 µg/ml 2,5 µg/ml 1,5 µg/ml 

 

Zoledronik asit ve safsızlıklarına ait s/n değerleri ve LOQ konsantrasyonunda 

elde edilen hassasiyet sonuçları Tablo 4-11 de verilmiştir. 
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Tablo 4-11: Zoledronik asit ve safsızlıklarının nitelik ve nicelik sınırı değerlerine ait 
veriler. 

 Nitelik (LOD) sınırı Nicelik (LOQ) sınırı 

 s/n oranı s/n oranı Alanlar 

Zoledronik asit 

2,71 7,91 532 

2,96 7,71 503 

2,69 8,62 467 

- 9,71 601 

- 8,84 563 

- 8,78 499 

 % RSD 9,2 

Đmidazol-1-il 

asetik asit 

3,14 5,30 401 

3,24 5,84 469 

3,20 5,33 358 

- 5,60 455 

- 6,30 485 

- 5,24 437 

 % RSD 10,9 

Fosfat 

2,62 16,73 1530 

1,90 17,83 1525 

2,10 18,48 1542 

- 17,88 1366 

- 20,56 1447 

- 17,23 1329 

 % RSD 6,3 

Fosfit 

1,39 11,78 897 

1,06 11,36 839 

1,57 11,43 780 

- 11,69 867 

- 14,02 849 

- 12,30 834 

 % RSD 4,6 
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Bu konsantrasyonlar ELS detektör için oldukça hassas değerlerdir. Safsızlıklar 

için raporlama limiti olan % 0,1 değerinin oldukça altında olan bu değerler, geliştirilen 

analitik yöntem ile çok küçük miktarlardaki safsızlıkların hassas bir şekilde detekte 

edilebileceği anlamını taşır. 

 

4.2.4. Doğrusallık  

 

a) Zoledronik Asit Đçin Yapılan Doğrusallık Çalışması 

Zoledronik asit ve safsızlıklar için hazırlanan konsantrasyon serileri enjekte 

edildi ve doğrusallık grafikleri lineer olarak çizildi. Zoledronik asit için 4,0 mg/ml ile 

6,0 mg/ml arasında hazırlanan 5 konsantrasyon sıra ile enjekte edildi. Doğrusallık 

çalışması sonucunda elde edilen veriler Tablo 4-12 de, kalibrasyon grafiği ise Şekil 4-20 

de verilmiştir. 

 

Tablo 4-12: Zoledronik asit doğrusallık çalışması verileri. 

Seviye Tartım (mg) Konsantrasyon (mg/ml) Alan ortalaması Değerler 

1 39,90 3,99 5343659 

r: 0,9970 

Eğim: 1,612771e+006 

y-kesim noktası: -1,042340e+006 

2 45,30 4,53 6260098 

3 50,10 5,01 7144348 

4 55,30 5,53 7874973 

5 59,70 5,97 8532889 

Doğrusallık Denklemi: 1,612771e+006 x-1, 042340e+006 
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Şekil 4-20: Zoledronik asit için çizilen kalibrasyon grafiği. 

 

b) Safsızlıklar Đçin Yapılan Doğrusallık Çalışması 

Safsızlık piklerinin kalibrasyon aralığı 6,25 µg /ml ile 100,0 µg/ml dir. Bu 

aralıkta hazırlanan 5 değişik konsatrasyon seviyesi ile kalibrasyon grafiği çizildi. 

Đmidazol-1-il asetik asit safsızlık piki için elde edilen veriler Tablo 4-13 de, 

kalibrasyon grafiği ise Şekil 4-21 de verilmiştir. 

 

Tablo 4-13: Đmidazol-1-il asetik asit doğrusallık çalışması verileri. 

Seviye Konsantrasyon (µg/ml) Alan ortalaması Değerler 

1 6,25 3977 

r: 0,9998 

2 12,5 11547 

3 25,0 34421 

4 50,0 95065 

5 100,0 249450 

Doğrusallık denklemi: 1,132516e+001x2+ 1,440569e+003x -7,504469e+003 

 

Konsantrasyon (mg/ml) 

A
la

n 
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Şekil 4-21: Đmidazol-1-il asetik asit için ikinci dereceden çizilen kalibrasyon grafiği. 

 

Fosfat için elde edilen veriler Tablo 4-14 de, kalibrasyon grafiği ise Şekil 4-22 

de verilmiştir. 

 
 

Tablo 4-14: Fosfat için doğrusallık çalışması verileri. 

Seviye Konsantrasyon (µg/ml) Alan ortalaması Değerler 

1 6,57 6975 

r: 0,9997 

2 13,15 21727 

3 26,30 69263 

4 52,6 194453 

5 105,2 505145 

Doğrusallık denklemi: 1,989733e+001x2+ 2,886326e+003x- 1,783851e+004 

 
 

Konsantrasyon (mg/ml) 

A
la

n 
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Şekil 4-22: Fosfat için ikinci dereceden çizilen kalibrasyon grafiği. 

 

Fosfit için elde edilen veriler Tablo 4-15 de, kalibrasyon grafiği ise Şekil 4-23 

de verilmiştir. 

 

Tablo 4-15: Fosfit için doğrusallık çalışması verileri. 

Seviye Konsantrasyon (µg/ml) Alan ortalaması Değerler 

1 5,93 9013 

r: 0,999874 

2 11,85 27771 

3 23,70 80099 

4 49,94 220760 

5 94,82 544820 

Doğrusallık denklemi: 2,715598e+001x2+ 3,314965e+003x- 1,346553e+004 

 

 

Şekil 4-23: Fosfit için ikinci dereceden çizilen kalibrasyon grafiği. 

 

Konsantrasyon (mg/ml) 

A
la

n 

Konsantrasyon (mg/ml) 

A
la

n 
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Zoledronik asit ve safsızlıklarına ait kalibrasyon grafiklerinin korelasyon 

katsayısı değerleri 0,99 dan büyük olduğundan konsantrasyon ve alan ilişkisi 

doğrusaldır. 

Tüm kalibrasyon grafiklerine ait toplu veriler Tablo 4-16 de verilmiştir. 

 

Tablo 4-16: Tüm kalibrasyon grafiklerine ait veriler tablosu. 

 

 

Đmidazol-1-il asetik 

asit 
Fosfat Fosfit Zoledronik asit 

Bağıl alıkonma zamanı 

(Rtsafsızlık/Rt numune) 
0,67 0,77 0,88 1,00 

Seviye sayısı: 

Aralık  

A: 

B: 

C (y-kesim noktası): 

Korelasyon katsayısı (r): 

Artık kareler toplamı: 

5 

6,25-100µg/ml 

1,132516e+001 

2,886326e+003 

-7,504469e+003 

0,9998 

3,854776e+007 

5 

6,25-100µg/ml 

1,989733e+001 

2,886326e+003 

- 1,783851e+004 

0,9997 

2,146366e+008 

5 

6,25-100µg/ml 

2,715598e+001 

3,314965e+003 

- 1,346553e+004 

0,9999 

1,061195e+008 

5 

4,0-6,0 mg/ml 

1,612771e+006 

- 

-1,042340e+006 

0,9970 

7,383192e+010 

 
 

4.2.5. Doğruluk 

Bölüm 3-5-5 de belirtildiği gibi doğruluk çalışması zoledronik asit için değişik 

konsantrasyonlarda enjekte edilen numune çözeltilerinin standart kalibrasyon grafiğine 

karşı hesaplanması ile yapıldı. Bu amaçla 4,0 mg/ml, 5,0 mg/ml ve 6,0 mg/ml 

konsantrasyonları enjekte edildi ve geri kazanım yüzdeleri hesaplandı. Sonuçlar Tablo 

4-17, Tablo 4-18, Tablo 4-19 ve Tablo 4-20 de verilmiştir: 
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Tablo 4-17: Zoledronik asit doğruluk çalışması sonuçları. 

Zoledronik asit  

Deneysel 

Konsantrasyon 

(mg/ml) 

Teorik Konsantrasyon 

(mg/ml) 
Geri Kazanım (%) 

 80 % 
4,047 

3,990 

101,4 

4,055 101,6 

 4,031 101.0 

 100% 
5,051 

5,010 

100,8 

5,070 101,2 

 5,043 100,7 

 120 % 
6,002 

5,970 

100,5 

5,934 99,4 

 5,895 98,7 

Ortalama    100,5 

Standart Sapma    1,0 

% RSD   1,0 

 % 95 Güven Aralığı   100,5 ± 0,66 

 
 

Tablo 4-18: Đmidazol-1-il asetik asit doğruluk çalışması sonuçları. 

Đmidazol-1-il asetik 

asit  

Deneysel 

Konsantrasyon 

(µg/ml) 

Var olan 

konsantrasyon 

(µg/ml) 

Teorik 

Konsantrasyon 

(µg/ml) 

Geri Kazanım 

(%) 

 (12,5 µg/ml) 
13,141 

Tespit edilmedi 

12,50 
105,1 

12,524 100,2 

 13,005 104,0 

 (25,0 µg/ml) 
26,538 

25,0 
106,2 

25,779 103,1 

 25,967 103,9 

 (50,0 µg/ml) 
52,904 

50,0 
105,8 

53,546 107,1 

 52,072 104,1 

Ortalama    104,4 

Standart Sapma    2,0 

% RSD    1,9 

 %95 Güven Aralığı    104,4 ± 1,3 
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Tablo 4-19: Fosfat doğruluk çalışması sonuçları. 

Fosfat  

Deneysel 

Konsantrasyon 

(µg/ml) 

Var olan 

konsantrasyon 

(µg/ml) 

Teorik 

Konsantrasyon 

(µg/ml) 

Geri Kazanım 

(%) 

 (12,5 µg/ml) 
53,926 

40,850 

13,150 
99,4 

54,044 100,3 

 52,544 97,3 

 (25,0 µg/ml) 
64,750 

26,300 
90,9 

66,046 95,8 

 65,392 97,4 

 (50,0 µg/ml) 
87,690 

52,600 
89,0 

87,019 87,8 

 88,095 94,3 

Ortalama    94,7 

Standart Sapma    4,5 

% RSD    4,8 

 %95 Güven Aralığı    94,7 ± 2,9 

 
 
 
 

Tablo 4-20: Fosfit doğruluk çalışması sonuçları. 

Fosfit  

Deneysel 

Konsantrasyon 

(µg/ml) 

Var olan 

konsantrasyon 

(µg/ml) 

Teorik 

Konsantrasyon 

(µg/ml) 

Geri Kazanım (%) 

 (12,5 µg/ml) 

21,122 

9,829 

11,850 

95,3 

21,789 

21,693 

100,9 

100,1 

 (25,0 µg/ml) 

34,155 

23,700 

102,6 

33,674 

34,591 

100,6 

103,2 

 (50,0 µg/ml) 

58,563 

49,940 

97,6 

58,164 

58,941 

96,8 

98,6 

Ortalama    99,5 

Standart Sapma    2,6 

% RSD    2,7 

 %95 Güven Aralığı    99,5 ± 1,7 
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4.2.6. Metodun Kesinliği 

Aynı gün içinde elde edilen zoledronik asit miktar tayini sonuçları arasındaki % 

RSD hesaplanarak metodun kesinliği belirlendi. Sonuçlar Tablo 4-21 de verilmiştir. 

Sonuçlar kabul kriteri olan 98,0-102,0 aralığında bulunmuştur. 

 

Tablo 4-21: Zoledronik asit miktar tayini sonuçları 

 
Deneysel 

Konsantrasyon 
(mg/ml) 

Teorik Konsantrasyon 
(mg/ml) 

Miktar Tayini Sonucu (%) 

1 5,051 

5,010 

100,8 

2 5,070 101,2 

3 5,053 100,9 

4 5,062 101,0 

5 5,086 101,5 

6 5,018 100,2 

Ortalama   100,9 

Standart Sapma   0,4 

% RSD   0,4 

 

Safsızlıklara ait kesinlik değerlendirmesi için piklerin alanları arasında % RSD 

değerleri hesaplandı. Sonuçlar Tablo 4-22 de verilmiştir. Alanlar arası % RSD 

değerlerinin % 10 değerinin altında bulunması metodun hassasiyetinin yüksek olduğu 

göstermektedir. 
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Tablo 4-22: Zoledronik aside ait safsızlıkların kesinlik değerlendirmesi. 

 Alanlar 

 Đmidazol-1-il asetik asit Fosfat Fosfit 

1 38593 251764 131081 

2 37053 258859 128607 

3 38109 258662 132110 

4 36683 249780 122755 

5 37499 252253 132854 

6 35524 255974 130714 

Ortalama 37244 254549 129687 

Standart Sapma 1090 3829 3691 

% RSD 2,9 1,5 2,8 

 



 79

 

4.2.7. Günler Arası Kesinlik 

Bölüm 3-5-7 de belirtildiği gibi günler arası kesinlik, farklı günlerde farklı 

analistlerin çalışmasıyla belirlendi. Zoledronik asit miktar tayini geri kazanım sonuçları 

her iki gün için elde edildi ve sonuçlar değerlendirmeye tabi tutuldu.  

 

Tablo 4-23: Günler arası ait zoledronik asit miktar tayini sonuçları. 

Gün 1  
Analist 1 

  

Deneysel 
Konsantrasyon 

(mg/ml) 

Teorik Konsantrasyon 
(mg/ml) 

Miktar Tayini Sonucu 
(%) 

1 5,051 5,010 100,8 

2 5,070 5,010 101,2 

3 5,053 5,010 100,9 

4 5,062 5,010 101,0 

5 5,086 5,010 101,5 

6 5,018 5,010 100,2 

Ortalama   100,9 

Standart Sapma   0,4 

% RSD   0,4 

Gün 2  
Analist 2 

 

Deneysel 
Konsantrasyon 

(mg/ml) 

Teorik Konsantrasyon 
(mg/ml) 

Miktar Tayini Sonucu 
(%) 

1 4,280 4,290 99,8 

2 4,302 4,290 100,3 

3 5,178 5,190 99,8 

4 5,248 5,190 101,1 

5 5,966 6,050 98,6 

6 6,094 6,050 100,7 

Ortalama   100,1 

Standart Sapma   0,9 

% RSD   0,9 

Her iki güne ait ortalama   100,5 

Her iki güne ait standart 
sapma 

  0,8 

Her iki güne ait % RSD    0,8 

 

Her iki çalışmaya ait miktar tayini sonuçları arasında % RSD değeri % 0,8 

olarak elde edildi ve  % 2,0 nin altında olduğu gözlendi. 
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Tablo 4-24:  Zoledronik aside ait safsızlıkların günler arası kesinlik değerlendirmesi. 

% Geri Kazanımlar 

Gün 1 Analist 1  Đmidazol-1-il asetik asit Fosfat Fosfit 

1 106,2 90,9 102,6 

2 103,1 95,8 100,6 

3 105,2 95,7 103,5 

4 102,4 89,5 95,8 

5 104,0 91,2 104,1 

6 100,1 93,8 102,3 

Ortalama 103,5 92,8 101,5 

Standart Sapma 2,2 3,0 3,0 

% RSD 2,1 3,3 3,0 

Gün 2 Analist 2  Đmidazol-1-il asetik asit Fosfat Fosfit 

1 108,4 101,9 94,5 

2 108,3 101,8 97,6 

3 109,2 104,8 90,9 

4 110,9 104,2 90,8 

5 110,7 104,6 95,8 

6 108,7 105,5 92,8 

Ortalama 109,4 103,8 93,7 

Standart Sapma 1,2 2,7 2,7 

% RSD 1,1 2,6 2,9 

    

Her iki güne ait ortalama 106,4 98,3 97,6 

Her iki güne ait standart sapma 3,5 6,1 4,9 

Her iki güne ait % RSD  3,3 6,2 5,0 

 

Denemelerin yapıldığı numunelerde safsızlıklar bulunmadığından çözeltilere her 

safsızlıktan limit konsantrasyonda olacak şekilde % 0,50 oranında ilave edildi ve geri 

kazanımları hesaplandı. Her iki çalışmada zoledronik aside ait safsızlıkların geri 

kazanım sonuçlarının % RSD değerleri imidazol-1-il asetik asit, fosfat ve fosfit için 

sırasıyla % 3,3, % 6,2 ve % 5,0 olarak elde edildi ve  % RSD nin % 10,0 un altında 

olduğu gözlendi. 
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4.2.8. Çözelti Kararlılığı 

Çözelti kararlılığı hem standart çözeltide hem de numune çözeltisinde ayrı ayrı 

incelendi. Bu sebeple başlangıçta ve 48. saat sonunda yapılan enjeksiyonların 

değerlendirilmesi yapıldı. Sonuçlar Tablo 4-25 ve Tablo 4-26 da verilmiştir. 

 

Tablo 4-25: Standart çözeltiden elde edilen zamana karşı alan değişimleri. 

                  Standart çözelti 

 Đmidazol-1-il asetik asit          Fosfat          Fosfit 

Başlangıç noktası 

 

 

33682 68372 80752 

35159 70037 82846 

35357 70251 80453 

Ortalama 34733 69553 81350 

48 saat sonra 

 

 

 

29530 

 

61493 

 

77742 

31161 60575 72153 

30345 61034 74948 

Ortalama 

 

30345 

 

61034 

 

74948 

 

% Fark 12,6 12,2 7,9 

 
 

Tablo 4-26: �umune çözeltisinden elde edilenzamana karşı alan değişimleri. 

                            Numune Çözeltisi 

 Đmidazol-1-il asetik asit Fosfat Fosfit 

Başlangıç noktası 

 

 

38593 251764 131081 

37053 258859 128607 

 37135 253095 130664 

Ortalama 37594 254573 130117 

48 saat sonra 

 

 

32737 231215 116850 

35260 240161 125000 

 33560 235830 119683 

Ortalama 33852 235735 120511 

% Fark 9,9 7,4 7,4 
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Yapılan enjeksiyonlar sonucunda % fark değerlerinin % 20 nin altında olduğu 

tespit edildi, oda sıcaklığında yaklaşık 48 saat boyunca bekletilen standart ve numune 

çözeltileri kararlıdır. 

4.2.9. Sağlamlık 

Metodun sağlamlık parametresini karşıladığını göstermek için akış hızı, kolon 

fırını sıcaklığı ve hareketli faz pH değerlerinde makul koşullarda değişiklik yapıldı. 

Elde edilen ayrılma faktörü ve doğrusallık grafiğine ait korelasyon katsayısı değerleri 

her koşulda gereklilikleri sağladı. Sonuçlar Tablo 4-27 de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4-27: �ormal ve değiştirilmiş metot parametreleri çalışıldığında elde edilen sistem 
uygunluk parametreleri. 

 
 

4.2.10. Bağıl Alan Faktörü 

Zoledronik asit pik alanı ile imidazol-1-il asetik asit piki alanı arasındaki bağıl 

alan faktörünü bulmak için eşit konsantrasyonlarda hazırlanmış çözeltiler enjekte edildi 

ve bağıl alan faktörleri hesaplandı. Sonuçlar Tablo 4-28 de verilmiştir. 

 

Analiz Koşulları 

Fosfat ve fosfit 

pikleri için 

ayrılma faktörü 

Doğrusallık grafiği korelasyon katsayıları 

Đmidazol-1-il asetik 

asit 
Fosfat Fosfit 

Normal koşullar: 

1.0 ml/min, 30°C, pH 7,0 
4,6 0,9998 0,9997 0,9999 

Hareketli faz akış hızı:  

0,9 ml/dakika 

 

4,6 

 

0,9999 

 

0,9993 

 

0,9995 

1,1 ml/dakika 4,5 0,9990 0,9997 0,9999 

Kolon fırını sıcaklığı:  

27.0oC 

 

4,4 

 

0,9998 

 

0,9990 

 

0,9994 

33.0oC 4,3 0,9989 0,9999 0,9996 

Hareketli fazın pH değeri:  

6.65 

 

3,8 

 

0,9999 

 

0,9998 

 

0,9994 

7.35 3,3 0,9994 0,9992 0,9985 
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Tablo 4-28: Zoledronik asit ve imidazol-1-il asetik asit alanları arasındaki bağıntı. 

 Alan ortalaması Konsantrasyon (mg/ml) 

Đmidazol-1-il asetik asit 4689763 0,994 

Zoledronik asit 4962778 1,000 

 

Bağıl Alan Faktörü =
(567899: ×;,665)
(57:697= ×>,;;;) = 1,05 

 

Bu değer 0,8 ile 1,2 arasında olduğunda 1, 0 olarak kabul edilir. Her iki pikin 

konsantrasyon alan ilişkisi benzer kabul edilmiştir. 

 

4.3. Metot Geliştirme Çalışmaları Sonucunda Elde Edilen Analitik Metot  

 

Kolon    : Hichrom C18 (250x4.6 mm, 5µm) 

Detektör   : Waters ELS Detector 2424 

Kazanç    : 5 

Data oranı    : 10 

Zaman sabiti    : Yavaş  

Mod     : Soğutma  

Sürüklenme kanal sıcaklığı  : 50°C  

Gaz basıncı   : 40 psi 

Kolon sıcaklığı  : 30°C 

Hareketli faz akış hızı  : 1,0 ml/dk. 

Hareketli faz A  : 1,54 g amonyum asetat 500 ml su içinde çözülür 

ve 4,0 ml n-amilamin ilave edilir. Tamamen çözündükten sonra 1000 ml ye su ile 

tamamlanır. Çözeltinin pH değeri 7,0 ye asetik asit ile ayarlanır. Tampon çözelti 0,45 

µm membran filtreden süzülür.  
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Hareketli faz B  : Asetonitril (gradiyent saflıkta) 

Elüsyon   : Gradiyent 

Zaman (dk) Yüzde Oranlar 

Hareketli faz A (%) Hareketli faz B (%) 

0 95 5 

6 85 15 

14 85 15 

16 95 5 

20 95 5 

 

Çözeltilerin kararlılığı: Çözeltiler oda sıcaklığında 48 saat kararlıdır. 

 

Şekil 4-24: Zoledronik asit ve safsızlıklarına ait örnek kromatogram. 

Elüsyon sırası ve zolderonik asit pikine göre bağıl alıkonma zamanları: 

Đmidazol-1-il-asetik asit (alıkonma zamanı: 3,77): ~ 0,6 

Fosfat (alıkonma zamanı: 4,43): ~ 0,7 

Fosfit (alıkonma zamanı: 4,99): ~ 0,8 

Zoledronik asit (alıkonma zamanı: 5,92): 1,0 

Zaman (dakika) 
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Not: Kromatogramda 1,99 dakikada görülen pik sodyum pikidir ve standart 

olarak kullanılan zoledronat sodyumdan kaynaklanmaktadır. 

Sistem uygunluk testi: 

Fosfat ve fosfit pikleri arasında ayrılma (Rs) 2,0 den az olmamalıdır. Her bir 

safsızlık pikine ait doğrusallık grafiğinin korelasyon katsayısı değeri (r) 0,99 dan az 

olmamalıdır. 

Değerlendirme: 

Enjeksiyonlar Tablo 4-29 da belirtildiği şekilde yapıldı: 

Tablo 4-29: Enjeksiyon Tablosu 

Sıra Çözelti adı Açıklama 
Enjeksiyon 

sayısı 
Enjeksiyon 

Hacmi 
1 Su Boş çözelti 1 kez 50 µl 

2 
Standart çözelti 

A 
Safsızlıklar için 1. seviye 

çözeltisi 
3 kez 50 µl 

3 
Standart çözelti 

B 
Safsızlıklar için 2. seviye 

çözeltisi 
3 kez 50 µl 

4 
Standart çözelti 

C 
Safsızlıklar için 3. seviye 

çözeltisi 
3 kez 50 µl 

5 
Numune 

çözeltisi 1 
Numune 2 kez 50 µl 

6 
Numune 

çözeltisi 2 
Numune 2 kez 50 µl 

7 
Standart çözelti 

1 
Miktar tayini için 1. seviye 

çözeltisi 
3 kez 20 µl 

8 
Standart çözelti 

2 
Miktar tayini için 2. seviye 

çözeltisi 
3 kez 20 µl 

9 
Standart çözelti 

3 
Miktar tayini için 3. seviye 

çözeltisi 
3 kez 20 µl 

10 
Numune 

çözeltisi 1 
Numune 2 kez 20 µl 

11 
Numune 

çözeltisi 2 
Numune 2 kez 20 µl 

 

Miktar tayini ve safsızlıklar için ayrı ayrı doğrusallık eğrileri hazırlandı. Sistem 

uygunluk parametreleri kontrol edildi. Sistem uygunluk parametreleri uygun çıktıktan 

sonra analize devam edildi. Empower yazılımı ikinci derece denklem özelliği 

kullanılarak doğrusallık grafiği çizdirildi. Bu eğri kullanılarak numune çözeltisi içindeki 

safsızlık miktarları hesaplandı. 
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Safsızlık standart çözeltilerinin konsantrasyonları (4-1)-(4-3): 

Đmidazol-1-il-asetik asit : xP
50

d

250

Wstd
×

     
(4-1) 

Wstd : referans standardın mg cinsinden ağırlığı 

d : seyreltme faktörü (bu değer birinci seviye için 1, ikinci seviye için 1,5, üçüncü seviye için ise 2 dir)  

P : referans standardın yüzde saflığı / 100 

 

Fosfat: xP
98

95
x

50

d

250

Wstd
×

       
(4-2) 

Wstd : fosforik asidin mg cinsinden ağırlığı 

d : seyreltme faktörü (bu değer birinci seviye için 1, ikinci seviye için 1.5, üçüncü seviye için ise 2 dir.) 

P : fosforik asidin yüzde saflığı / 100 

95 : fosfat anyonu ağırlığı 

98 : fosforik asit molekül ağırlığı  

 

Fosfit: xP
82

79
x

50

d

250

Wstd
×

       
(4-3) 

Wstd : fosforöz asidin mg cinsinden ağırlığı 

d : seyreltme faktörü (bu değer birinci seviye için 1, ikinci seviye için 1.5, üçüncü seviye için ise 2 dir) 

P : fosforöz asidin yüzde saflığı / 100 

79 : fosfit anyonu ağırlığı. 

82 : fosforöz asit molekül ağırlığı.  

 

Zoledronik asit miktar tayini hesaplaması (4-4): 

Zoledronik asit (%) =   100
C

C

s

i
×

      
(4-4) 

Ci : numune çözeltisindeki zoledronik asit deneysel konsantrasyonu (mg/ml) 

Cs : numune çözeltisinin konsantrasyonu (mg/ml) 

 (
ml 10

mg 50
), mg/ml 

 

Đmidazol-1-il-asetik asit, fosfat , fosfit safsızlıklarının hesaplanması (4-5): 

Safsızlık  (%) =   100
C

C

s

i
×

       
(4-5) 

Ci : numune çözeltisindeki safsızlığın deneysel konsantrasyonu (mg/ml) 

Cs : numune çözeltisinin konsantrasyonu (mg/ml) 

 (
ml 10

mg 50
), mg/ml 
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Tanımsız safsızlıkların hesaplanması (4-6): 

Đmidazol-1-il-asetik asit için çizilen doğrusallık grafiğine göre hesaplandı: 

Tanımsız safsızlık (%) =   100
C

C

s

i
×

      
(4-6) 

Ci : numune çözeltisindeki tanımsız safsızlığın deneysel konsantrasyonu (mg/ml) 

Cs : numune çözeltisinin konsantrasyonu (mg/ml) 

 (
ml 10

mg 50
), mg/ml 

 

Toplam safsızlıkların hesaplanması (4-7): 

Toplam Safsızlık= (% Tanımlı Safsızlıklar + % Tanımsız Safsızlıklar)  (4-7) 

 

 

4.4. Geliştirilen Yöntem ile Kıyas Yönteminden Elde Edilen Sonuçların 
Karşılaştırılması 

 

Bölüm 3-6 da belirtildiği şekilde, geliştirilen yöntem Mallikarjuna Rao ve 

arkadaşlarının (11) geliştirdikleri stabilite gösterir HPLC metodu ile kıyaslandı ve 

sonuçlar t ve F testleri ile ortalamalar ve standart sapmalar bakımından karşılaştırıldı. 

Geliştirilen yöntem ve kıyas yöntemi ile etken maddede zoledronik asit miktar 

tayini yapıldı ve sonuçlar karşılaştırıldı (Tablo 4-30). Đmidazol-1-il asetik asit etken 

maddeye % 0,5 (25 µg/ml) oranında ilave edildi ve miktarın geri kazanımları hesaplandı 

(Tablo 4-31). 

Geliştirilen yöntem ve kıyas yöntemi ile farmasötik preparatta (konsantre 

intravenöz infüzyon çözeltisi içeren flakon; 4 mg zoledronik asit/5 ml) zoledronik asit 

miktar tayini yapıldı ve sonuçlar karşılaştırıldı (Tablo 4-32). Đmidazol-1-il asetik asit 

numune çözeltisine % 0,5 (25 µg/ml) oranında ilave edildi ve miktarın geri kazanımları 

hesaplandı (Tablo 4-33). 
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Tablo 4-30: Etken maddede zoledronik asit miktar tayini sonuçları. 

Geliştirilen Yöntem Kıyas Yöntemi 

n % % 

1 100,8 99,9 

2 101,2 100,4 

3 100,9 100,0 

4 101,0 100,7 

5 101,5 100,7 

6 100,2 100,6 

Ortalama 100,9 100,4 

SD 0,44 0,35 

% RSD 0,43 0,35 

Student t-Testi 2,00 

t (tablo) 2,23 

P 0,05 

F-Testi 1,52 

F (tablo) 5,05 

 

Tablo 4-31: Etken madde çözeltisine ilave edilen imidazol-1-il asetik asit geri kazanım 
sonuçları. 

Geliştirilen Yöntem Kıyas Yöntemi 

n 

Bulunan 

Konsantrasyon 

(µg/ml) 

Đlave edilen 

Konsantrasyon 

(µg/ml) 

% Geri Kazanım 

Bulunan 

Konsantrasyon 

(µg/ml) 

Đlave edilen 

Konsantrasyon 

(µg/ml) 

% Geri Kazanım 

1 26,55 

25,80 

102,9 25,60 

25,00 

102,4 

2 25,80 100,0 25,25 101,0 

3 26,30 101,9 25,00 100,0 

4 25,60 99,2 24,65 98,6 

5 26,00 100,6 25,45 101,8 

6 25,00 96,9 25,20 100,8 

Ortalama 100,3 
 

100,8 

SD 2,11 
 

1,35 

% RSD 2,10 
 

1,34 

Student t-Testi 0,52 
 

 

t (tablo) 2,23 
 

 

P 0,05 
 

 

F-Testi 2,45 
 

 

F (tablo) 5,05 
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Tablo 4-32: Farmasötik preparatta (4 mg zoledronik asit/5 ml) her iki yöntem ile elde 
edilen zoledronik asit miktar tayini sonuçlarının karşılaştırılması. 

Geliştirilen Yöntem Kıyas Yöntemi 

n mg/5 ml mg/5 ml 

1 4,04 4,02 

2 4,06 4,14 

3 4,04 4,06 

4 4,05 4,12 

5 4,07 4,10 

6 4,01 4,07 

Ortalama 4,05 4,09 

SD 0,02 0,04 

% RSD 0,51 1,07 

Student t-Testi 1,79 

t (tablo) 2,23 

P 0,05 

F-Testi 4,44 

F (tablo) 5,05 

Tablo 4-33: Farmasötik preparatta (4 mg zoledronik asit/5 ml) imidazol-1-il asetik asit 
geri kazanım sonuçları. 

Geliştirilen Yöntem Kıyas Yöntemi 

n 

Bulunan 

Konsantrasyon 

(µg/ml) 

Đlave edilen 

Konsantrasyon 

(µg/ml) 

% Geri Kazanım 

Bulunan 

Konsantrasyon 

(µg/ml) 

Đlave edilen 

Konsantrasyon 

(µg/ml) 

% Geri Kazanım 

1 27,10 

27,35 

99,1 24,85 

25,00 

99,4 

2 27,05 98,9 25,25 101,0 

3 27,30 99,8 24,65 98,6 

4 27,75 101,4 25,05 100,2 

5 27,65 101,1 24,6 98,6 

6 27,20 99,4 24,15 96,6 

Ortalama 99,95 
 

99,1 

SD 1,06 
 

1,53 

% RSD 1,06 
 

1,54 

Student t-Testi 1,15 
 

 

t (tablo) 2,23 
 

 

P 0,05 
 

 

F-Testi 2,09 
 

 

F(tablo) 5,05 
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Đlave etme işlemi, etken madde numuneleri ve farmasötik preparat için yaklaşık 

% 0,5 (25 µg/ml) seviyesinde yapılmıştır. Bu iki çalışma farklı gün ve cihazlarda 

yapıldığından ilave edilen miktarlarda deneysel küçük farklılıklar olmuş, bu sebeple t 

testinin sağlıklı sonuç verebilmesi için ilave edilen miktarların geri kazanım değerleri 

kıyaslanmıştır. 
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5. TARTIŞMA 

Zoledronik asit, diğer bazı bisfosfonat üyelerinin aksine UV/Vis bölgede 

absorpsiyon gösterebilen bir etken maddedir. Safsızlıklarından olan imidazol-1-il asetik 

asit de UV/Vis bölgede absorpsiyon göstermektedir. Literatürde zoledronik asit, UV/Vis 

bölgede absorpsiyonu olan safsızlıklar ve bilinmeyen safsızlıklar UV-Vis detektör 

kullanılarak HPLC ile tayin edilmiştir (1, 11). Ancak henüz fosfat ve fosfit gibi UV/Vis 

bölgede absorbans vermeyen safsızlıklar ile diğer safsızlıklar aynı metot ile analiz 

edilememiştir. Bu tez çalışmasında hem toz etken madde hem de farmasötik preparatta 

zoledronik asit ve safsızlıkları olan imidazol-1-il asetik asit, fosfat, fosfit ile tanımsız 

safsızlıkların tümü tek bir yöntem ile aynı anda analiz edilmiştir.  

ELS detektör hemen hemen pek çok farmasötik maddeye yeterli hassasiyetlerde 

yanıt verebildiğinden son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (26). 

Gradiyent programa uygulanabilirliği, mevcut HPLC kolonlarının ve tamponlarının 

kullanılabilmesi ve kullanımdaki kolaylığı gibi özellikleri sebebiyle iletkenlik ve ışık 

kırılma detektörlerinden daha avantajlı sayılabilmektedir (29). 

Bu çalışmada kolon ve hareketli faz bileşenlerinin seçiminde farklı yaklaşımlar 

denenerek en uygun sonucu veren kombinasyon tespit edilmiştir. HPLC kolonu olarak 

Hichrom C18 250x 4,6 mm ebatlarında, 5 µm tanecik büyüklük özelliğine sahip kolon 

tercih edilmiş ve 3,0 üzerinde ayrılma faktörü (Rs) ve 0,8-1,5 değerleri arasında 

kuyruklanma faktörü sağlanmıştır. Hareketli fazın tampon kısmında kolay 

buharlaşabilen ve geride kalıntı bırakarak detektörde girişim yapma ihtimali olmayan n-

amilamin ve amonyum asetat tuzları kullanılmıştır. n-amilamin ayrıca iyon çifti 

kimyasalı görevi de görmüştür. Tamponda en iyi sonucu veren pH değerinin 

belirlenmesi için 4,5, 4,8 ve 7,0 değerleri denenmiş ve en uygun kapasite faktörü (en 

düşük 0,943-en yüksek 3,876) sonuçlarının pH 7,0 de elde edildiği gözlenmiştir. 

Hareketli fazın minör bileşeni olarak asetonitril ile metanol denenmiş ve asetonitrilin 

daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. Ayrıca denenen farklı gradiyent programları ile ana 

pikteki kuyruklanma problemi sorunu üzerine gidilmiş ve en uygun gradiyent elde 

edilmiştir. 

ELS detektörden tam verim alabilmek için iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. 

Bu amaçla 30, 40, 50 psi nebulizer gaz akışları denenmiş ve en iyi sinyal (absorbans) 40 
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psi şartında sağlanmıştır. Sürüklenme sıcaklığının belirlenmesi için 50°C, 60°C ve 70°C 

koşulları denenmiş ve en iyi s/n oranının 60°C de olduğu gözlenmiştir. Hareketli fazın 

nebulizasyonu sırasında sprey hale getirilen çözeltinin çeşitli sıcaklıklarda ısıtılması 

veya hiç müdahele edilmemesi, en son olarak da soğutulması denenmiş ve en iyi s/n 

oranlarının püskürtülen çözeltinin soğutulması sonucu elde edildiği saptanmıştır. 

Metot geliştirme çalışmaları sonucu ortaya çıkan analitik yöntem valide edilmiş 

ve sonuçlar başarılı bulunmuştur. Seçicilik çalışmasında zoledronik asit ve 

safsızlıklarının birbirleri ile veya çözücüden gelen pikler ile girişim yapmadığı tespit 

edilmiştir. Farmasötik preparatta plasebo bileşenleri de (mannitol ve sodyum sitrat)  

ilgilenilen pikler ile girişim yapmamıştır. Bozunma ürünlerinin oluşması ve elde edilen 

kromatogramların tespit edilmesi için bazı bozunma çalışmaları yapılmış (oksidasyon, 

hidrolize etme, UV ve günışığı şartlarına maruz bırakma, toz halde etüvde 100°C de 

bekletme) ve sonuçlar elde edilmiştir. Oksidasyon işlemi sonucunda 5,67 ve 8,5. 

dakikalarda pikler gözlenmiştir. Diğer piklerin alanlarında anlamlı değişiklikler tespit 

edilmemiştir. Diğer bozunma koşullarında da yeni oluşan piklere rastlanmamış ve ilk 

başta elde edilen pik alanlarında anlamlı bir değişiklik olmamıştır. Yapılan bu 

çalışmalar etken maddenin dış koşullara karşı kararlı bir madde olduğunu 

göstermektedir.  

Nicelik ve nitelik sınırları, yüksek konsantrasyondan düşük konsantrasyona 

doğru yapılan seriler halindeki enjeksiyonlar ile saptanmıştır. LOD ve LOQ değerleri 

sırasıyla zoledronik asit için 0,9 µg/ml ve 1,7 µg/ml, imidazol-1-il asetik asit için 1,0 

µg/ml ve 1,5 µg/ml, fosfat için 0,75µg/ml ve 2,5 µg/ml, fosfit için ise 0,50 µg/ml ve 

1,50 µg/ml olarak bulunmuştur. Bulunan LOQ değerleri raporlama limiti olan % 0,1 i 

aşmamıştır. LOQ seviyesinde yapılan ardışık enjeksiyonlar ile kesinlik belirlenmiş ve 

bu değerler imidazol-1-il asetik asit, fosfat ve fosfit pikleri için  % RSD sırasıyla % 

13,7, % 6,3 ve % 4,6 olarak bulunmuştur. 

Doğrusallık çalışmaları zoledronik asit miktar tayini için 4,0 – 6,0 mg/ml 

konsantrasyonları aralığında toplam 5 seviyede çalışılmış ve korelasyon katsayısı (r) 

0,9971 olarak bulunmuştur. Safsızlıklar için ise 6,25 µg/ml ve 100 µg/ml aralığında 5 

seviyede doğrusallık çalışması yapılmış ve her bir safsızlık için oluşturulan kalibrasyon 

grafiğinden elde edilen korelasyon katsayıları imidazol-1- il asetik asit, fosfat ve fosfit 

pikleri için sırası ile 0,9998, 0,9997 ve 0,9987 olarak bulunmuştur. Doğruluk çalışması 
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zoledronik asit miktar tayini için 4,0 mg/ml, 5,0 mg /ml ve 6,0 mg/ml 

konsantrasyonlarında yapılmış ve ortalama geri kazanım % 100,5 olarak bulunmuştur. 

Đmidazol-1- il asetik asit, fosfat ve fosfit için sırası ile % 104,4, % 93,9 ve % 99,0 geri 

kazanım elde edilmiştir. Metodun kesinliği zoledronik asit miktar tayini için % 0,4, 

safsızlıklar; imidazol-1- il asetik asit, fosfat ve fosfit için sırasıyla % 2,9, % 1,5 ve % 

2,8 olarak elde edilmiştir. Günler arası kesinlik çalışmasında farklı gün ve farklı analist 

ile zoledronik asit miktar tayini analizi tekrar edilmiş ve % RSD değeri % 0,8 olarak 

bulunmuştur. Safsızlıklar için ise sözkonusu değerler % 3,3, % 6,2 ve % 5,0 olarak elde 

edilmiştir. Metot, hazırlanan çözeltiler ve metot parametrelerinin sağlamlığı açısından 

incelendiğinde çözeltilerin 48 saat boyunca oda koşullarında kararlı kaldığı ve metot 

parametrelerinde yapılan ufak değişikliklerin analiz sonuçlarında önemli değişikliğe yol 

açmadığı saptanmıştır. Seçicilik ve sağlamlık çalışmalarından elde edilen sonuçlar, 

yöntemin rutin ürün analizlerinde kullanılabileceğini göstermektedir. Ayrıca stabilite 

gösterir olması sebebiyle stabilite çalışmalarında da kullanılabilir. 

Geliştirilen ve valide edilen yöntem, daha önce yayınlanmış bir yöntem (11) ile t 

ve f testlerine tabi tutulmuştur. Elde edilen t ve f değerlerinin tabloda belirtilen t ve f 

kritik değerlerinin altında bulunması ile ortalamaların ve standart sapmaların her iki 

yöntem için yaklaşık bulunduğu sonucuna varılmıştır. Geliştirilen yöntem ve 

literatürdeki iki çalışmaya (1, 11) ait analitik metot validasyon sonuçlarına ait değerler 

Tablo 5-1 de karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Geliştirilen yöntemin söz konusu iki 

analitik yöntem kadar güvenilir ve hassas sonuçlar verdiği gözlenmiştir. 
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Tablo 5-1: Çalışmalara ait validasyon parametrelerinin karşılaştırma sonuçları 

Validasyon 
Parametreleri 

Geliştirilen Yöntem Kaynak No:1 Kaynak No:11 

LOD ve LOQ 
Đmidazol-1- il 
asetik asit 

1,0 µg/ml ve 
1,5 µg/ml 

0,4 µg/ml ve 
1,1 µg/ml 

0,2 µg/ml ve 
0,5 µg/ml 

Kesinlik  
Zoledronik asit 
miktar tayini 
(%RSD) 

% 0,4 % 0,2 < % 0,9 

Kesinlik 
Đmidazol-1- il 
asetik asit 
(%RSD) 

% 2,9 Uygulaması yok < % 10,0 

Doğrusallık 
Zoledronik asit 
(r) 

0,9971 
(aralık: 4,0-6,0 mg/ml) 

0,9996 
(aralık: 79,96-799,6 µg/ml) 

> 0,9990 
(aralık: 50-300 µg/ml) 

Doğrusallık 
Đmidazol-1- il 
asetik asit 
(r) 

0,9997 
(aralık:6,25 µg/ml ve 100 

µg/ml) 
Uygulaması yok 

> 0,9900 
(aralık: 0,5 µg/ml ve 3 

µg/ml) 

Doğruluk 
Zoledronik asit 

% 100,5 % 100,6 % 99,2-% 100,8 

Doğruluk 
imidazol-1- il 
asetik asit 

104,4 Uygulaması yok % 91,5-% 104,5 

 

Geliştirilen ve valide edilen yöntem toz etken madde ve farmasötik preparatta 

zoledronik asit ile safsızlıklarının doğrusal, spesifik, güvenilir, hızlı, pratik ve stabilite 

gösterir bir şekilde miktar tayininde kullanılabilir niteliktedir.  

 

 



 95

KAY�AKLAR 

1. Jiang Y., Zhang X. Q. ve Xu Z.R., Analysis of Zoledronic Acid and Its Related 

Substances by Ion-Pair RP-LC. Chromatographia 2004: 60: 405-409. 

2. Coleman R. E., Bisphosphonates: Clinical Experience, Oncologist: 2009 9: 4, 14-17 

3. Major P.P. ve Cook R., Efficacy of Bisphosphonates in the Management of Skeletal 

Complications of Bone Metastases and Selection of Clinical Endpoints, American 

Journal of Clinical Oncology, 2002 25: 6, S10-S18 

4. Body J.J., Bisphosphonates for metastatic bone pain, Support Care Cancer 1999 7:1, 

1-3 

5. Licata A.A., From bathtub ring to osteoporosis: a clinical review of the 

bisphosphonates, Cleveland Clinic Journal of Medicine, 1993, 60:4, 284-290 

6. Labriola R.A.,  Tombari D.G. ve Vecchioli A., A crystalline form of the zoledronic 

acid, a process to obtain it and the pharmaceutical composition comprising it, Gador 

S.A., Buenos Aires International Patent No: WO2007/016982 A1 

7. Doggrell S. A. , Clinical Efficacy and Safety of Zoledronic Acid in Prostate and 

Breast Cancer, Expert Review of Anticancer Therapy 2009: 9: 1211-1218. 

8. Üstünes L., Zoledronik Asit, RX Media Pharma Đnteraktif Đlaç Bilgi Kaynağı, 2010 

9. Gnant M. F., Mlineritsch B., Luschin-Ebengreuth G., Grampp S., Kaessmann H., 

Schmid M., Menzel C., Piswanger-Soelkner J.C., Galid A., Mittlboeck M., 

Hausmaninger H. ve Jakesz R., Zoledronic Acid Prevents Cancer Treatment–Induced 

Bone Loss in Premenopausal Women Receiving Adjuvant Endocrine Therapy for 

Hormone-Responsive Breast Cancer: A Report From the Austrian Breast and 

Colorectal Cancer Study Group. Journal of Clinical Oncology 2007: 25, No 7: 820-

828. 

10. Novartis Europharm Limited, Zometa ® Summary of Product Characteristics, 

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex, RH12 5AB 

UK; 2003. 

11. Mallikarjuna Rao B., Srinivasu M.K., Rani P., Siva Kumar S., Rajender Kumar P., 

Chandrasekhar K.B. ve Veerender M., A validated stability indicating ion-pair RP-

LC method for zoledronic acid. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 

2005: 39: 781-790. 



 96

12. European Pharmacopoeia 6th ed., Sodium Alendronate, 6.8-1564. 

13. United States Pharmacopoeia 32nd ed., Alendronate Sodium, USP 32-NF 27: 1445. 

14. Jaeggi K. A. ve Widler L., Substituted Alkanediphosphonic Acids and 

Pharmaceutical Use, Ciba-Geigy Corp, New York, Patent US 4,939,130; 1990. 

15. Lifshitz-Liron R. ve Lidor-Hadas R., Process for Purification of Zoledronic Acid, 

Teva Pharmaceutical Industries Ltd, PCT WO 2004/075860 A3, 2004, 1-2. 

16. Glausch A., Loffler R. ve Sigg J., Pharmaceutical Products Comprising 

Bisphosphonates, <ovartis Corporate Intellectual Properties, US2007015736A1, 

2007: 6. 

17. Green J.R., Zoledronic acid: Pharmacologic profile of a potent bisphosphonate, 

<ovartis Pharma for BioMedical Research, WKL-125.901 

18. Sweetman S.C. Bisphosphonates, Martindale Complete Drug Reference, 32nd ed., 

1089 

19. Dansereau R.J. ve Burgio D.E., Dosage forms of bisphosphonates, The Procter and 

Gamble IP, Ohio US patent No: US2005/0260262 A1 

20. Russell R. G ve Rogers M.J., Bisphosphonates: from the laboratory to the clinic and 

back again, Journal of International Bone and Mineral Society, 1999 25: 97-106 

21. Green J.R., Zoledronic acid: pharmacologic profile of a potent bisphosphonate, 

<ovartis Pharma for BioMedical Research, WKL-125.901 

22. Sanborn K.D., editör , Physican’s Desk Reference, 2008 62:2303-2308 

23. Black D.M., Delmas P.D., Eastell R., Reid I. R., Boonen S., Cauley J. A., Cosman 

F., Lakatos P., Leung P. C., Man Z., Mautalen C., Mesenbrink P., Hu H., Caminis J., 

Tong K., Rosario-Jansen T., Krasnow J., Hue T.F., Sellmeyer D., Eriksen E.F. ve 

Cummings S.R., Once-yearly zoledronic acid for treatment of postmenopausal 

osteoporosis. The New England Journal of Medicine 2007 356:1809–22. 

24. ICH Q3B, Impurities in <ew Drug Products Q3B (R2) 2006 Haziran. Erişim 

10.02.2010, http://www.ich.org/LOB/media/MEDIA421.pdf 

25. Waters Corporation, ACQUITY UPLC Evaporative Light Scattering Detector 

Getting Started Guide 2007. 71500109303 Revision B. 

26. Skoog D. A., Holler F.J. ve Nieman T. A., Principles of Instrumental Analysis, 5th 

ed., Saunders Golden Sunburst Publishing; 1998. 

27. Young, C. S., Evaporative Light Scattering Detection Methodology for 

Carbohydrate Analysis by HPLC, Cereal Foods World, 2002 47(1):14-16. 



 97

28. Deschamps F.S., Gaudin K., Lesellier E., Tchapla A., Ferrier D., Baillet A. ve 

Chaminade P., Response enhancement for the evaporative light scattering detection 

for the analysis of lipid classes and molecular species: Chromatographia 2001 54: 

607-611. 

29. Xie Z., Jiang Y. ve Zhang D.Q., Simple analysis of four bisphosphonates 

simultaneously by reverse phase liquid chromatography using n-amylamine as 

volatile ion-pairing agent, Journal of Chromatography A 2006 1104: 173-178. 

30. Muntoni E., Canaparo R., Della Pepa C., Serpe L., Casale F., Barbera S., Romano 

P., Zara G.P. ve Eandi M., Determination of disodium clodronate in human plasma 

and urine using gas-chromatography–nitrogen-phosphorous detections: validation 

and application in pharmacokinetic study, Journal of Chromatography B 2004 799: 

1, 133-139 

31. Auriola S., Kostiainen R., Ylinen M., Mönkkönen J. ve Ylitalo P., Analysis of 

(dichloromethylene) bisphosphonate in urine by capillary gas chromatography—

mass spectrometry, Journal of Pharmaceutical Biomedical Analysis, 1989 7: 12, 

1623-1629. 

32. Ismail Z., Aldous S., Triggs E.J., Smithurst B.A. ve Barry H.D., Gas 

chromatographic analysis of Didronel tablets, Journal of Chromatography 1987 404, 

372-377 

33. Sakiyama N., Kataoka H. ve Makita M., Selective and sensitive determination of 

pamidronate in human plasma and urine by gas chromatography with flame 

photometric detection, Biomedical Chromatography  1995 9:5, 243-245 

34. Sakiyama N., Kataoka H. ve Makita M., Gas chromatographic analysis of 3-amino-

1-hydroxypropylidene-1,1-bisphosphonate and related bisphosphonate as their N-

isobutoxycarbonyl methyl ester derivatives, Journal of Chromatography A 1996 

724:1-2, 279-284 

35. Sparidans R.W.,  den Hartig J., Cremers S., Beijnen J.H. ve Vermeij P., Semi-

automatic liquid chromatographic analysis of olpadronate in urine and serum using 

derivatization with (9-fluorenylmethyl)chloroformate, Journal of Chromatography B 

2000 783:2, 331-341 

36. Flesch G., Tominaga N. ve Degen P., Improved determination of the 

bisphosphonate pamidronate disodium in plasma and urine by pre-column 

derivatization with fluorescamine, high-performance liquid chromatography and 



 98

fluorescence detection, Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and 

Applications 1991 568:1, 261-266 

37. Sparidans R.W.,  den Hartig J., Beijnen J.H. ve Vermeij P., Determination of 

pamidronate in urine by ion-pair liquid chromatography after derivatization with 1-

naphthylisothiocyanate, Journal of Chromatography: Biomedical Sciences and 

Applications 1997 696:1, 137-144 

38. Sparidans R.W., den Hartigh J., Ramp-Koopmanschap W.M., LangebroekR.H. ve 

Vermeij P., The determination of pamidronate in pharmaceutical preparations by ion-

pair liquid chromatography after derivatization with phenylisothiocyanate, Journal of 

Pharmaceutical Biomedical Analysis, 1997 16:3, 491-497. 

39. Ptacek P., J. Klíma J. Ve Macek J., Determination of alendronate in human urine as 

9-fluorenylmethyl derivative by high-performance liquid chromatography, Journal of 

Chromatography B 2002 767:1, 111-116. 

40. Sparidans R.W.,  den Hartig J., Beijnen J.H. ve Vermeij P., Derivatization of 

pamidronate and other amino(bis)phosphonates with different isothiocyanates prior 

to ion-pair liquid chromatography, Journal of Chromatography A 1997 782:2, 211-

217 

41. King L.E. ve Vieth R., Extraction and measurement of pamidronate from bone 

samples using automated pre-column derivatization, high-performance liquid 

chromatography and fluorescence detection, Journal of Chromatography B : 

Biomedical Sciences and Applications 1996 678:2, 325-330 

42. Kline W. F. ve Matuszewski B.K., Improved determination of the bisphosphonate 

alendronate in human plasma and urine by automated precolumn derivatization and 

high-performance liquid chromatography with fluorescence and electrochemical 

detection, Journal of Chromatography: Biomedical Applications 1992 583:2, 183-

193 

43. Kline W. F., Matuszewski B.K. ve Bayne W.F., Determination of 4-amino-1-

hydroxybutane-1,1-bisphosphonic acid in urine by automated pre-column 

derivatization with 2,3-naphthalene dicarboxyaldehyde and high-performance liquid 

chromatography with fluorescence detection, Journal of Chromatography 1990 534, 

139-149 

44. Kwong E., Chiu A.M., McClintock S.A. ve  Cotton M.L., HPLC analysis of an 

amino bisphosphonate in pharmaceutical formulations using postcolumn 



 99

derivatization and fluoroescence detection, Journal of Chromatographic Science 

1990 28: 563 

45. Tsai E.W., Singh M.M., Lu H.H., Ip D.P. ve Brooks M.V., Application of capillary 

electrophoresis to pharmaceutical analysis: Determination of alendronate in dosage 

forms, Journal of Chromatography 1992 626:2, 245-250 

46. Virtanen V. ve Lajunen L.H.J., Determination of clodronate in aqueous solutions by 

HPLC using postcolumn derivatisation, Talanta 1993 40:5, 661-667 

47. Hu M.Y., Zhou X.Q. ve Wang B.C., Determination of ibandronate by high 

performance ion exchange chromatography, Chinese Journal of Chromatography 

2000 18:3, 254-255 

48. Sparidans R.W.,  den Hartig J. ve Vermeij P., High-performance ion-exchange 

chromatography with in-line complexation of bisphosphonates and their quality 

control in pharmaceutical preparations, Journal of Pharmaceutical and Biomedical 

Analysis, 1995 13:12, 1545-1550 

49. Virtanen V. ve Lajunen L.H.J., High-performance liquid chromatographic method 

for simultaneous determination of clodronate and some clodronate esters, Journal of 

Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications 1993 617:2, 291-298 

50. Peng S.X. ve Danserau S.M., Ion-exchange liquid chromatographic analysis of 

bisphosphonates by on-line post-column photochemical reaction and 

spectrophotometric detection, Journal of Chromatography A 2001 914:1-2, 105-110 

51. Lovdahl M.J. ve Pietrzyk D.J., Anion-exchange separation and determination of 

bisphosphonates and related analytes by post-column indirect fluorescence detection, 

Journal of Chromatography A 1999 850:1-2, 143-152 

52. Qitasol J. ve Krastins L., Analysis of pamidronate disodium in pharmaceutical 

dosage forms by ion chromatography, Journal of Chromatography A 1994 671:1-2, 

273-279 

53. Tsai E.W.,  Ip D.P. ve Brooks M.V., Determination of alendronate in 

pharmaceutical dosage formulations by ion chromatography with conductivity 

detection, Journal of Chromatography A 1992 596:2, 217-224 

54. Usui T., Watanabe T. ve Higuchi S., Determination of a new bisphosphonate, 

YM175, in plasma, urine and bone by high-performance liquid chromatography with 

electrochemical detection, Journal of Chromatography: Biomedical Applications 

1992 584:2, 213-220 



 100

55. Qin X.Z., Tsai E.W., Sakuma T. ve  Ip D.P.,  Pharmaceutical application of liquid 

chromatography-mass spectrometry. II: Ion chromatography-ion spray mass 

spectrometric characterization of alendronate, Journal of Chromatography A 1994 

671:1-2, 273-279 

56. European Pharmacopoeia 6th ed., Sodium Alendronate, 6.3-4296. 

57. Wikipedia, Biphosphonates, Erişim 03.03.2010, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Biphosphonates 

58. Jiang Y. ve Xie Z., Determination of Ibandronate and its Degradation Products by 

Ion-Pair RP LC with Evaporative Light-Scattering Detection. Chromatographia 

2005: 62: 257-261. 

59. The Refractive Index Detector, Erişim 17.01.2010; http://www.chromatography-

online.org/HPLC/Refractive-Index/rs33.html 

60. Miller J. M. ve Crowther J.B., Analytical Chemistry in a GMP Environment, New 

York, John Wiley &Sons Inc.; 2000, s 347-348 

61. LC Sources; Definiton: Resolution. Erişim 15.02.2010; 

http://www.lcresources.com/resources/TSWiz/hs230.htm 

62. LC Sources; Definition: Tailing Factor. Erişim 15.02.2010; 

http://www.lcresources.com/resources/TSWiz/hs160.htm 

63. Dolan J.W., A guide to HPLC and LC-MS Buffer Selection, Aberdeen, Scotland Ace 

Chromatography Technologies; 2006. 

64. Dolan J.W. ve Snyder L.R., Troubleshooting in HPLC Systems, Humana; 1989 

65. ICH Q2 (R1), Validation of Analytical Procedures: Text and Methodology. 2005 

Kasım. Erişim 10.02.2010; http://www.ich.org/LOB/media/MEDIA417.pdf 

66. Pharmacopeial Forum (2005) 31-3 960-6. 

 

  

  

  



 101

ÖZGEÇMĐŞ 

Kişisel Bilgiler 

Adı  Rıfat Emre  Soyadı  Burmaoğlu 

Doğ.Yeri  Đstanbul Doğ.Tar.  19.07.1975 

Uyruğu  T.C. TC Kim �o 42496158896 

Email emreburmaoglu@hotmail.com Tel 0533 7205247 

Eğitim Düzeyi 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Doktora   

Yük.Lis.   

Lisans ODTÜ Fen .Ed. Fak. Kimya  1998 

Lise  Esenler Đbrahim Turhan Lisesi 1992 

Đş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sıralayın) 

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1. Proje Lideri Deva Đlaç A.Ş. 2009- 

2. Uzman Eczacıbaşı-Zentiva Kimyasal Ür. A.Ş. 2003-2009 

3. Uzman Yrd. Bilim Đlaç A.Ş. 2001-2003 

 

Yabancı 
Dilleri 

Okuduğunu 
Anlama* 

Konuşma* Yazma* 
KPDS/ÜDS 

Puanı 
(Diğer) Puanı 

Đngilizce Đyi Đyi Đyi 92.5 - 

-      

*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 

 Sayısal Eşit Ağırlık Sözel 

LES Puanı  70.987 74.779 78.268 

(Diğer) Puanı -   

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

Ms Office Programları Đyi 

Ms Windows Đyi 

Internet Explorer Đyi 

Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  

- 

Özel Đlgi Alanları (Hobileri):  

Yakın Dünya tarihi araştırma yazıları, karikatür çizmek. 


