
i 

 

 
 
 
 
 
 
 

C
A

H
IT

 SA
M

I A
K

D
E

N
IZ

 
İST

A
N

B
U

L
 Ü

N
İV

E
R

SİT
E

Sİ  SA
Ğ

. B
İL

. E
N

ST
. 

 
Y

Ü
K

SE
K

 L
İSA

N
S  T

E
Z
İ 

 
 İST

A
N

B
U

L
-2011

Tez kabul edildikten sonra yapılan sabit ciltte sırt 

yazısı bu şablona göre yazılacak. Yazılar tek satır olacak 

Cilt sırtı yazıların yönü yukarıdan aşağıya  

(sol yandaki gibi) olacak . 

Tez, Yüksek Lisans’sa, YÜKSEK LİSANS TEZİ; 

Doktora ise  DOKTORA TEZİ  ifadesi kalacak 

Adınızı soyadınızı giriniz 

Tez Sınavının yapılacağı yılı yazınız 



i 

 

 
 
 
 

T.C. 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

DANIŞMAN  
DOÇ. DR. OLCAY SAĞIRLI  

ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI 
ANALİTİK KİMYA PROGRAMI 

İSTANBUL-2011  

CAHİT SAMİ AKDENİZ 

LORAKARBEFİN ULTRA HIZLI YÜKSEK PERFORMANSLI 
SIVI KROMATOGRAFİSİ (UFLC) YÖNTEMİ İLE 

FARMASÖTİK PREPARATLARDA TAYİNİ  

( YÜKSEK LİSANS ) 





iii 

 

 

 

BEYAN 

 

 

Bu tez çalışmasının kendi çalışmam olduğunu, tezin planlanmasından yazımına 

kadar bütün safhalarda etik dışı davranışımın olmadığını, bu tezdeki bütün bilgileri 

akademik ve etik kurallar içinde elde ettiğimi, bu tez çalışmayla elde edilmeyen bütün 

bilgi ve yorumlara kaynak gösterdiğimi ve bu kaynakları da kaynaklar listesine 

aldığımı, yine bu tezin çalışılması ve yazımı sırasında patent ve telif haklarını ihlal edici 

bir davranışımın olmadığı beyan ederim.  

 

 

Cahit Sami Akdeniz 

 

 



iv 

 

 

 

İTHAF  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eşim Ayşe Sibel ve oğlum Yusuf’a ithaf ediyorum. 
 
 



v 

 

 

 

TEŞEKKÜR 

Değerli bilgilerini esirgemeyerek bana ve aynı dönem yüksek lisans yapan 

arkadaşlarıma destek veren saygıdeğer hocalarımdan Anabilim Dalı Başkanımız Prof. 

Dr. Serap Sağlık Aslan başta olmak üzere, Doç. Dr. Sıdıka Toker’e, Doç. Dr. Zeynep 

Aydoğmuş’a, Doç. Dr. Sevgi Tatar Ulu’ya, Doç. Dr. Armağan Önal’a ve Arş. Gör. Dr. 

Sena Çağlar’a, 

 Yüksek Lisans Tezimin bütün aşamaları boyunca maddi manevi desteğini 

esirgemeyen, büyük bir ilgi ve titizlikle çalışmalarıma yön veren, yüksek lisans tezimin 

sonuçlanmasında çok değerli yardım ve katkılarından dolayı Sayın Danışman Hocam 

Doç. Dr. Olcay Sağırlı‘ya en içten dileklerimle teşekkürlerimi sunarım. 

Üniversite hayatımın başlangıcında, akademik kariyer telkinleri ile bu tezin 

oluşumunda dolaylı olarak katkı sağlayan aile dostumuz Selçuk Üniversitesi Kimya 

Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Hüseyin Kara’ya teşekkürü bir borç bilirim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 4451       

 



vi 

 

 

 

İÇİNDEKİLER 

TEZ ONAYI .................................................................................................................... İİ 

BEYAN ........................................................................................................................... İİİ 

İTHAF ............................................................................................................................ İV 

TEŞEKKÜR ..................................................................................................................... V 

İÇİNDEKİLER .............................................................................................................. Vİ 

TABLOLAR LİSTESİ ................................................................................................. Vİİİ 

ŞEKİLLER LİSTESİ ..................................................................................................... İX 

SEMBOLLER / KISALTMALAR LİSTESİ .................................................................. X 

ÖZET ............................................................................................................................. Xİ 

ABSTRACT .................................................................................................................. Xİİ 

1. GİRİŞ VE AMAÇ ......................................................................................................... 1 

2. GENEL BİLGİLER ...................................................................................................... 2 

2.1. Sefalasporinler ......................................................................................................... 2 

2.1.1. Sefalasporinlerin etki mekanizması .................................................................... 2 

2.1.2. Sefalosporinlerin antibakteriyel etkilerine göre sınıflandırılması ....................... 3 

2.2. Lorakarbef ................................................................................................................ 3 

2.2.1. Fiziksel ve kimyasal özellikleri ........................................................................... 3 

2.2.2. Farmakolojik özellikleri ...................................................................................... 5 

2.2.3. Analiz yöntemleri ................................................................................................ 6 

2.2.3.1. Farmakope Yöntemi ....................................................................................... 6 

2.2.3.2. Voltametrik yöntemle analiz .......................................................................... 7 

2.2.3.3. İyon kromatografi yöntemi ile analiz ............................................................. 8 

2.2.3.4. Yüksek performanslı sıvı kromatografi ile analiz .......................................... 8 

2.2.3.5. UFLC (Ultra Fast Liquid Choromatography) ile analiz ................................. 9 

3. GEREÇ VE YÖNTEM ............................................................................................... 13 

3.1. Çalışmada kullanılan Kimyasal Maddeler ve Çözücüler ....................................... 13 

3.2. Çözeltiler ................................................................................................................ 13 

3.2.1. Lorakarbef çözeltileri ........................................................................................ 13 

3.2.2. Sefaklor çözeltileri ............................................................................................ 14 

3.2.3. Sefaleksin çözeltileri ......................................................................................... 14 



vii 

 

 

 

3.2.4. Mobil faz çözeltileri .......................................................................................... 14 

3.3. Aletler ve diğer gereçler ......................................................................................... 15 

3.4. Kromatografik Koşulların Belirlenmesi ................................................................ 16 

3.4.1. Kolon Seçimi ve Kolon Sıcaklığı ...................................................................... 16 

3.4.2. Mobil Fazın Sistemi .......................................................................................... 16 

3.4.3. Mobil Fazın Akış Hızı ....................................................................................... 16 

3.4.4. Dedeksiyon Dalga Boyu ................................................................................... 16 

3.5. Yöntem Validasyonu ............................................................................................. 17 

3.5.1. Seçicilik ............................................................................................................. 17 

3.5.2. Doğrusallık ........................................................................................................ 17 

3.5.3. Doğruluk ........................................................................................................... 17 

3.5.4. Gün İçi ve Günler Arası Tekrarlanabilirlik ....................................................... 18 

3.5.5. Gözlemlenebilme ve Tayin Sınırı ..................................................................... 18 

3.5.6. Çözelti Stabilitesi .............................................................................................. 18 

3.6. Kapsüllerde Lorakarbef Miktar Tayini .................................................................. 18 

3.6.1. Geliştirilen UFLC Yöntemi ile Analiz .............................................................. 18 

3.6.2. Kıyas Yöntemi İle Analiz ................................................................................. 19 

4. BULGULAR ............................................................................................................... 20 

4.1. Kromatografik Koşulların Belirlenmesi ................................................................ 20 

4.2. Yöntem Validasyonu ............................................................................................. 22 

4.2.1. Seçicilik ............................................................................................................. 22 

4.2.2. Doğrusallık ........................................................................................................ 25 

4.2.3. Doğruluk ........................................................................................................... 27 

4.2.4. Gün İçi ve Günler Arası Tekrarlanabilirlik ....................................................... 28 

4.2.5. Gözlemlenebilme Sınırı (LOD) ve Tayin Sınırı (LOQ) .................................... 28 

4.2.6. Çözelti Stabilitesi .............................................................................................. 29 

4.3. Kapsüllerde Lorakarbef Miktar Tayini .................................................................. 29 

4.3.1. Geliştirilen UFLC Yönteminin Kapsüllerde Uygulanması ve Sonuçların Kıyas 
Yöntemi İle Elde Edilen Sonuçlarla Karşılaştırılması ................................................ 29 

5. TARTIŞMA ................................................................................................................ 31 

KAYNAKLAR ............................................................................................................... 34 

ÖZGEÇMİŞ .................................................................................................................... 37 



viii 

 

 

 

TABLOLAR LİSTESİ 

Tablo 2-1 : Lorakarbefin maksimum absorbsiyon gösterdiği dalga boyları ..................... 4 

Tablo 4-1: Lorakarbefin 0,5 – 5.0 μg/mL konsantrasyon aralığında hazırlanan ölçü 

eğrilerine ait pik alan değerleri ve istatistik verileri ....................................................... 26 

Tablo 4-2: Tablo 4-1 deki ölçü eğrilerinin regresyon analizlerine ait parametreler ....... 26 

Tablo 4-3: Standart katma yöntemine ait analiz sonuçları (n=5) ve sonuçların 

istatistiksel değerlendirilmesi ......................................................................................... 27 

Tablo 4-4: Aynı gün içi ve farklı günlerde yapılan analizlerin tekrarlanabilirliği .......... 28 

Tablo 4-5: Farklı konsantrasyonlardaki Lorakarbef çözeltilerine ait bulunan S/N 

değerleri .......................................................................................................................... 29 

Tablo 4-6: Oda sıcaklığında, otomatik numune örnekleyicisi ve buzdolabında bekletilen 

Lorakarbef standart çözeltilerine ait stabilite sonuçları .................................................. 29 

Tablo 4-7: 400 mg Lorakarbef içeren kapsüllerin analiz sonuçları ve bu sonuçlara ait 

istatistiksel parametreler ................................................................................................. 30 

 



ix 

 

 

 

ŞEKİLLER LİSTESİ 

Şekil 2-1: Lorakarbefin kimyasal yapısı ........................................................................... 3 

Şekil 2-2: Lorakarbefin 1mg/100mL konsantrasyondaki çözeltilerine ait UV spektrumu

 .......................................................................................................................................... 4 

Şekil 2-3: Lorakarbefin FT-IR spektrumu ........................................................................ 5 

Şekil 2-4: Stasyoner Faz Tanecik Büyüklüğünün Belirli Akış Hızlarında HETP’ye 

Etkisi (36) ....................................................................................................................... 10 

Şekil 2-5: Stasyoner Faz Tanecik Büyüklüğünün Sistem Basıncına Etkisi (36) ............ 11 

Şekil 2-6: Stasyoner Faz Tanecik Büyüklüğünün Seçimi (36) ....................................... 11 

Şekil 2-7: Aynı Karışımın UFLC ve Standart HPLC ile Analizi [1. Fluoren, 2. 

Fenantren 3. Antresen 4. Fluorantren 5. Piren 6. Krizen 7. Benzo(b) Fluorantren 8. 

Benzo(k) Fluorantren 9. Benzo(g,h,i) Perilen] ............................................................... 12 

Şekil 4-1: 2µg/mL’lik standart lorakarbef çözeltisine ait UV spektrumu ...................... 21 

Şekil 4-2: 2µg/mL’lik kapsülden hazırlanan lorakarbefe ait UV spektrumu ................. 21 

Şekil 4-3: 2µg/mL konsantrasyona sahip lorakarbef çözeltisi kromatogramı ................ 22 

Şekil 4-4: 2µg/mL konsantrasyona sahip Lorabid® kapsülden hazırlanan lorakarbef 

çözeltisi kromatogramı ................................................................................................... 22 

Şekil 4-5: Mobil faz enjeksiyonuna ait kromatogram .................................................... 23 

Şekil 4-6: Lorabid® kapsül dolgu maddelerinin enjeksiyonuna ait kromatogram .......... 23 

Şekil 4-7: 2µg/mL’lik standart lorakarbef çözeltisine ait pik profilleri .......................... 24 

Şekil 4-8: 2µg/mL’lik kapsülden hazırlanan lorakarbefe ait pik profilleri ..................... 24 

Şekil 4-9: 2µg/mL konsantrasyona sahip Sefaleksin, Lorakarbef ve Sefaklor’un yanyana 

analizine ait kromatogram .............................................................................................. 25 

Şekil 4-10: Lorakarbefin 0.5-5.0 μg/mL konsantrasyon aralığında hazırlanan ölçü eğrisi

 ........................................................................................................................................ 25 

 



x 

 

 

 

SEMBOLLER / KISALTMALAR LİSTESİ  

UFLC: Ultra Hızlı Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi 

HPLC: Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi 

MeCN: Asetonitril 

MeOH: Metanol 

H: Hour (saat) 

DMSO: Dimetilsülfonat 

LOD: Gözlemlenebilme Sınırı 

LOQ: Tayin Sınırı 

LORA: Lorakarbef 

UV: Ultraviyole 

HPTLC: Yüksek Performanslı İnce Tabaka Kromatografisi 

DAD: Diyot Serili Dedektör 

LC: Sıvı Kromatografisi 

SD: Standart Sapma 

RSD: Bağıl Standart Sapma 

FA: Fosforik asit 

SWV: Kare Dalga Voltametri 

DPV: Diferansiyel Puls Voltametri 

USP: The United States Pharmacopoeia (Amerikan Farmakopesi) 



xi 

 

 

 

ÖZET 

Akdeniz, C.S. (2011). Lorakarbefin Ultra Hızlı Yüksek Performanslı Sıvı 
Kromatografisi (UFLC) Yöntemi İle Farmasötik Preparatlarda Miktar Tayini. İstanbul 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya ABD. Yüksek Lisans Tezi. 
İstanbul.  

        

Lorakarbef geniş spektrumlu, oral olarak kullanılan karbasefem sınıfı, sentetik bir β-

laktam antibiyotiktir. Bu tez çalışmasında, Lorakarbefin ultra hızlı sıvı kromatografisi 

ile farmasötik preparatlarda miktar tayini için hızlı ve kolay uygulanabilir bir yöntem 

geliştirilmiştir. Geliştirilen bu yöntem Lorakarbefin ters faz C18 kolonda asetonitril-10 

mM ortofosforik asit çözeltisi (pH:2,5) (15:85, h/h) hareketli fazı ile 0,6 mL/dk akış 

hızında analizi esasına dayanır. Lorakarbefin 265 nm dalga boyunda diyod sıralı 

dedektör kullanılarak gerçekleştirilen analizi sonucunda LOD ve LOQ değerleri 

sırasıyla 40 ng/mL ve 150 ng/mL olarak bulunmuştur. Geliştirilen yöntem valide 

edildikten sonra farmasötik preparatlarda Lorakarbef miktar tayini için uygulanmıştır. 

Aynı örnekler bir kez de USP 30 da kayıtlı HPLC yöntemi ile analiz edildi. Elde edilen 

sonuçlar t- ve F- testleri uygulanarak % 95 olasılık düzeyinde istatistiksel olarak 

kıyaslandığında iki yöntem arasında ortalamalar ve standart sapmalar yönünden anlamlı 

bir fark olmadığı belirlendi. 
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ABSTRACT 

Akdeniz C.S. (2011). Determination of Loracarbef by Ultra Fast High Performance 
Liquid Chromatography Method in Pharmaceutical Preparations, Istanbul University, 
Institute of Health Science, Department of Analytical Chemistry. Master Thesis. 
İstanbul.   

           

Loracarbef is a broad-spectrum synthetic β-lactam antibiotic of the carbacephem class 
for oral administration. In this thesis study, a very fast and easily applicable method was 
developed for the determination of loracarbef in pharmaceutical preparations using 
ultra-fast liquid chromatography. The method was based on separation by using a 
mobile phase acetonitrile – 10 mM orthophosphoric acid solution (pH: 2,5) (15:85, v/v) 
and reversed-phase C18 column with the 0,6 mL/min flow rate. Loracarbef was 
identified at 265 nm wavelength using diod array detector and LOD and LOQ values 
were found to be 40 ng/mL and 150 ng/mL, respectively. The developed method was 
validated and used for determination in pharmaceutical preparations of Loracarbef. 
Same samples were also analysed by using the HPLC method reported at the USP 30. 
When the results obtained were statistically compared using t- and F- tests for 95 % 
probability level, it was determined that there is no significant difference between the 
two methods in terms of mean values and standard deviations. 

 

Key Words: Loracarbef, Ultra Fast Liquid Chromatography, Validation, Determination, 
Pharmaceutical Preparation. 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 
Antibiyotik, herhangi bir mikroorganizma tarafından, başka bir 

mikroorganizmayı öldürmek veya çoğalmasını durdurmak için üretilen her türlü madde 

olarak tanımlanmıştır. Ülkemizde yanlış antibiyotik kullanımının %50’ yi geçmesi, 

hekim reçetelerinin antibiyotik oranının %70’ i bulması gibi etkenler dirençli bakteri 

kolonilerini oluşturmuş, bu da beraberinde yeni nesil antibiyotiklerin üretilmesini 

getirmiştir. Yapılan istatistiki çalışmalar da göstermektedir ki sefalosporin grubu ve 

yapı olarak benzeyen antibiyotikler % 26,5 oranında antibiyotik tercihinde ön sıralarda 

gelmektedir. Çalışmamıza konu olan lorakarbef etkin maddesi de yapı olarak 

sefalosporinlere benzemesi sebebiyle belirtilen yüzde içerisinde bulunmaktadır. 

Ülkemizde lorakarbef içeren tek bir ticari müstahzar bulunmakta ve 2006 yılından bu 

yana hekimlerin antibiyotik tercihleri arasında aktif olarak yer almaktadır (1). 

Yapılan literatür çalışmalarında lorakarbefin kapsüllerde UFLC yöntemiyle 

tayinine rastlanmamıştır. Bu yüksek lisans tezi kapsamında ilaç maddesinin UFLC 

yöntemi kullanılarak kapsüllerde miktar tayini için yeni bir yöntem planlanmıştır. 

UFLC ile geliştirilen bu yöntemin ucuz olması yanısıra hızlı, seçici ve duyarlı analizlere 

izin vermesi nedeniyle kalite kontrol laboratuarlarında yaygın bir şekilde 

kullanılabileceği öngörülmektedir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Sefalasporinler 
Sefalosporinler 1940’larda keşiflerinden sonra yaygın olarak kullanılan β-laktam 

grubundan antibiyotiklerdir. Tüm sefalosporinler 7-aminosefalosporinik asit 

çekirdeğinden türetilmişlerdir. Yapılan yan zincir ilaveleri ile antibakteriyel aktivite ve 

farmakokinetiklerinde değişmeler elde edilmiştir. Sefalosporinler için çeşitli 

sınıflamalar yapılmış ancak bunlardan en yaygın olanı gram negatif basiller karşısındaki 

etki spektrumlarına göre veya jenerasyon sınıflamasıdır (2-5). 

Birinci kuşak sefalosporinlerin spektrumu dardır ve gram pozitif koklara etkileri 

belirgindir. Enterekoklar ve metisiline dirençli stafilokoklar hariç gram pozitif kokların 

çoğuna etkilidir. Ayrıca E. Coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis gibi bazı 

gram negatif basillere de etkilidirler. 

İkinci kuşak sefalosporinlerin gram pozitif koklara etkileri değişmekle birlikte 

gram negatiflere etkileri artmıştır. Özellikle Haemophilus influenzae’ye karşı 

etkilidirler. 2.kuşak içerisinde yer alan sefamisinler anaeroblara en etkili 

sefalosporinlerdir. 

Üçüncü kuşakta yer alan sefalosporinler gram negatif bakterilere çok etkili iken 

stafilokoklara etkinlikleri azdır. 

Dördüncü kuşak sefalosporinler Pseudomonas aeruginosa dahil gram negatif 

bakterilere ve gram pozitif koklara etkilidir. 

 

2.1.1. Sefalasporinlerin etki mekanizması 
Sefalasporinler diğer bütün β-laktam antibiyotikler gibi bakteri hücre duvarı      

yapımını bozarak etki göstermektedir. Tüm β-laktam antibiyotiklerin hedefi hücre duvar 

sentezinin transpeptidasyon evresinde rol alan penisilin bağlayan proteinleri (PBP) 

inhibe etmektir (6). 

Gram negatif basillerde içi su dolu porinleri geçerek, gram pozitif bakterilerde 

ise direkt olarak bu hedefe bağlanırlar. Transpeptidasyon aşamasının gerçekleşmemesi 
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sonucu bakteri duvarı tam olarak sentezlenemez ve iç basınçtan dolayı bakteri lizisine 

uğrar. Sefalosporinler bakterisidal ajanlardır (7). 

2.1.2. Sefalosporinlerin antibakteriyel etkilerine göre sınıflandırılması 
Anti-Stafilokoksik Sefalosporinler; Sefazolin, Sefalotin. 

Anti-Haemophilus Sefalosporinler; Seforoksim, Sefaklor, Sefprozil, Lorakarbef. 

Anti-Pseudomonal Sefalosporinler; Seftazidim, Sefoperazon, Sefepim, 

Sefpirom. 

Anti-Enterobcteriaceae Sefalosporinler;Sefotaksim, Seftrikson, Seftizoksim, 

Sefoperazon, Sefepim, Sefpirom. 

Anti-Anaerob Sefalosporinler; Sefoksitin. 

2.2. Lorakarbef 

2.2.1. Fiziksel ve kimyasal özellikleri 
 

 

Şekil 2-1: Lorakarbefin kimyasal yapısı 

-Kimyasal İsmi: 

 (6R,7S)-7-[(R)-2-amino-2-fenilasetilamido]-3-kloro-8-okso-1-azabisiklo[4.2.0]oct-2-

en-2-karboksilik asit (8) 

-Kapalı Formülü: C16H16ClN3O4 

-Molekül Ağırlığı: 349.769 

-Chemical Abstract Substance (CAS) Number: 76470-66-1 

-Çözünürlüğü: DMSO, Su, Etanol, Metanol 

-Etki : Antibiyotik 
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a) UV spektrumu 

Lorakarbefin 1 mg/100 mL konsantrasyondaki çözeltilerine ait UV spektrumları 

Şekil 2-2’de, maksimum absorpsiyon gösterdiği dalga boyları ise Tablo 2-2’de 

gösterilmiştir (9).  

λ (nm) 

Şekil 2-2: Lorakarbefin 1mg/100mL konsantrasyondaki çözeltilerine ait UV 
spektrumu 

 

 

Tablo 2-1 : Lorakarbefin maksimum absorbsiyon gösterdiği dalga boyları 

Çözücü sembolü 
Metanol 

 

SU 

 

0,1 M HCl 

 

Maksimum 

Absorbsiyon 
262nm 262nm 269nm 

E1%
1cm 309 320 290 

ε 11400 11800 10700 

A 



5 

 

 

 

 

b) IR Spektrumu 

Lorakarbefin IR spektrumu Şekil 2-3’de görülmektedir. 

 

Şekil 2-3: Lorakarbefin FT-IR spektrumu 

2.2.2. Farmakolojik özellikleri 
Lorakarbef birçok gram (+) ve gram (-) mikroorganizmalara bakterisit etkili, 

geniş spektrumlu, oral olarak kullanılan, yapı olarak sefalosporinlere benzeyen, 

karbasefem grubu, sentetik bir β-laktam antibiyotiktir. 

Lorakarbef ile yapılan in-vitro çalışmalar, ilacın bakterid etkisini hücre duvarı 

sentezini inhibe ederek açıklamaktadır. 

Lorakarbef in-vitro ve in-vivo (klinik enfeksiyonlarda) olarak aşağıdaki 

mikroorganizmalara karşı etkilidir: 

Gram (+) aeroblar; Staphylococcus aureus (Penisilinaz salgılayan suşlar dahil 

metisiline dirençli stafilokoklara etkisizdir), Staphylococcus saprophyticus, 

Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes. 

Gram (-) aeroblar; Escherichia coli, Haemophilus influenzae (β-laktam 

salgılayan suşlar dahil), Moraxella (Branhamella) catarrhalis (β-laktam salgılayan 

suşlar dahil) 

İn-vitro olarak yukarıda sayılanlara ilave olarak aşağıdaki mikroorganizmalara 

da etkilidir. 
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Gram (+) aeroblar; Staphylococcus epidermis, Streptococcus agalactiae (B 

grubu streptokoklar), Streptococcus bovis, C,F,G grubu streptokoklar,Viridans grubu 

streptokoklar. 

Gram (-) aeroblar; Citrobacter diversus, Haemophilus parainfluenzae, Neisseria 

gonorrhoeae (penisilinaz üreten suşlar dahil), Pasteurella multocida, Proteus mirabilis, 

Salmonella türleri, Shigella türleri, Yersinia enterocolitica. 

Anaerobik organizmalar; Clostridium perfingens, Fusobacterium necrophorum, 

Peptococcus niger, Peptostreptococcus intermedius, Propionibacterium acnes. 

Lorakarbef Acinetobacter, Enterobacter, Morganella morganii, Proteus 

vulgaris, Providencia, Pseudomonas ve Serratia türlerine karşı etkisizdir. 

İkinci nesil sefolosporin grubu antibiyotiklerinden olan lorakarbef ağız yolu ile 

alındıktan sonra sindirim kanalından % 90 oranında emilmektedir. Duyarlı 

mikroorganizmaların rol oynadığı, solunum yolları enfeksiyonları (bronşit, kronik 

bronşitin akut alevlenmeleri, pnömoni, farenjit ve tonsillit gibi); orta kulak enfeksiyonu, 

sinüzit, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve idrar yolları enfeksiyonlarının (sistit ve 

piyelonefrit gibi) tedavilerinde kullanılmaktadır. Lorakarbef’in tedavi için önerilen 

dozlarda farmakokinetiği doğrusal olup, vücutta birikmemektedir. Lorakarbef’in 

eliminasyon yarılanma süresi böbrek fonksiyonu normal olan hastalarda ortalama 1 

saattir (10-12). 

2.2.3. Analiz yöntemleri 
Literatür incelemesinde Lorakarbefi potansiyel metaboliti ile sefaklor ve 

sefalaksinin insan plazma serum ve üresinde voltametrik, iyon kromotografi, HPLC 

metodları ile analizleri yapıldığı görülmüştür (13-23). 

2.2.3.1. Farmakope Yöntemi 
Amerikan Farmakopesi (USP 30) da Lorakarbef kapsülleri tayini için bir analiz 

yöntemi bildirilmiştir. Bu yöntemde 20 tane kapsül içi tamamen boşaltılarak 

karıştırılmış ve 10 mg kapsül içeriği tam olarak tartılarak 50 mL mobil faz ile 

çözündürülmüştür. Yarım saat ultrasonik banyoda tutulan karışım 0.45 μm lik filtreden 

süzüldükten sonra 20 μL si HPLC ile analiz edilmiştir. Mobil faz olarak 2 g 1-

pentansülfonat ve 20 mL Trietilamin içeren pH 2.5 ortofosforik asit çözeltisi ile 
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Metanol (1560:440) karışımı kullanılarak 40 °C de C18 kolonda (250 x 4.6 mm, 5 μm) 

analiz yapılmıştır. Akış hızının 1.5 mL/dak olduğu yöntemde Lorakarbef pikleri 265 nm 

dalga boyunda izlenmiştir (13). 

2.2.3.2. Voltametrik yöntemle analiz 
Voltametri, bir indikatör veya çalışma elektrodunun polarize olduğu şartlarda 

uygulanan potansiyelin fonksiyonu olarak akımın ölçümüne dayanır. Voltametride 

kullanılan mikroelektrot iç çapı 0,03 – 0,05 mm olan cam bir kapiler borudan akarak 

büyüyen ve belli bir büyüklüğe geldiği zaman koparak düşen bir civa damlasıysa, 

yöntemin adı Polarografi ve elde edilen akım-gerilim eğrisinin adı ise polarogram olur. 

Civa damlaları kapiler borudan sabit bir hızla ve dakikada 10-60 kez olmak üzere düşer. 

Civanın damlama hızı kapiler borunun bağlı olduğu civa haznesinin yüksekliği ile 

ayarlanır.  

 Tablet, kapsül, suspansiyon, şurup vb. ilaç formülasyonlarının çözünmeyen 

kısımlarında genelde elektro aktivite bulunmadığı için herhangibir ayırma işlemine 

gerek olmadan analizleri voltametrik yöntemle yapılır. 

Voltametrik yöntemin diğer yöntemlere üstünlükleri : 

• Az miktarda maddenin analiz için yeterli olması 

• Ucuz olması 

• Kolay uygulanabilir olması  

• Analitlerin ön saflaştırma işlemlerine ihtiyaç duyulmaması 

• Fazla çözücü gerektirmemesi 

• Hassas yöntem olması 

Topal ve arkadaşları, farmasötik dozaj formlarında lorakarbef tayini için 

voltametrik yöntem kullanmışlardır. Bu amaçla ilaç maddesinin 0.1 M H2SO4 deki 

çözeltileri diferansiyel puls (DPV) ve kare dalga voltametri (SWV) yöntemleriyle 

incelenmiştir. Bu yöntemin 2 x 104 – 6 x 106 M konsantrasyon aralığında doğrusal 

olduğu bulunmuştur. Araştırmacılar geliştirdikleri her iki yöntemi de 400 mg 

Lorakarbef içeren kapsüllerde miktar tayininde başarıyla uygulamışlardır (14). 
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2.2.3.3. İyon kromatografi yöntemi ile analiz 
Maddelerin iyonik grupları ile iyon değiştiricideki iyonik grupların eşdeğer 

miktarlarının karşılıklı yer değiştirmesi esasına dayanır. İyon değiştirme kromatografisi, 

kullanılan iyon değiştiricinin anyon veya katyon aktarmasına göre sırasıyla anyon 

değiştirme kromatografisi veya katyon değiştirme kromatografisi olarak adlandırılır. 

Ayrılması güç olan bazı iyonların ve asitlerin, aminoasitlerin ayrıştırılmasında, seyreltik 

iyon çözeltilerini deriştirmede ve asit,baz elde edilmesinde kullanılan yöntemdir (24-

25). 

Klancke, sefalasporin grubu lorakarbefteki monovalen ve divalen katyon ile 

klorürü kullanarak ilaç maddesini iyon kromatografisi ile tayin etmiştir. Ayırma işlemi 

yüksek kapasiteli katyon değiştirici kolonda gerçekleştirildikten sonra dedeksiyon 

işlemi iletkenlik dedektörü kullanılarak yapılmıştır. Hızlı ayırma, kolay örnek 

hazırlama, matriksten kaynaklanan kirlilik olmayışı ve yüksek hassasiyet bu yöntemin 

seçilmesinde esastır. Kalibrasyon eğrisi incelendiğinde determination katsayısı R²≥ 

0.995 ve gerikazanım değeri 100 ± 2 % bulunmuştur (16). 

andırılır 

2.2.3.4. Yüksek performanslı sıvı kromatografi ile analiz 
Sıvı kromatografisi yönteminin özel bir uygulaması olan yüksek performanslı 

sıvı kromatografisi (HPLC) yönteminde, sabit faz olarak kullanılan parçacık 

boyutlarının önemli ölçüde küçültülmesi sonucu hareketli faz ile etkileşen sabit faz 

yüzey alanı büyür ve böylece kolonun etkinliği arttırılmış olur. Çok sıkı olarak 

doldurulmuş kolondan hareketli fazın belirli bir hızla geçebilmesi için bir basınç 

uygulanması gerekir. Bu yüksek verimdeki kolonların ve oldukça yüksek basınçların 

kullanıldığı HPLC, element türlendirilmesinde en yaygın biçimde uygulanan 

kromatografi türüdür. (26-29). 

HPLC günümüzde kimya, biyokimya, biyoteknoloji, farmakoloji, tıp kimyası, 

bitki kimyası, tarım ve kimya mühendisliğini içeren alanlarda ayırma ve analiz için 

vazgeçilmez bir araç olarak kabul edilmektedir. Bilhassa diğer kromatografik tekniklere 

uygun olmayan bileşiklerin ayrılması ve analizi için uygundur. Çevre sıcaklığında 

termal olarak kararsız bileşikleri ve yüksek polarlıktaki bileşikleri herhangi bir 

türevlendirme olmaksızın ayırabilir ve analiz edebilir (30-31). 
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Kovach ve ark. Lorakarbef, potansiyel metaboliti ve sefaklor ile sefaleksini 

insan plazma, serum ve idrarda analiz etmiştir. Maddeler kolondan C 18 katı faz kartuş 

kullanılarak  ekstre edilmiştir. Analizde Supelcosil LC-18-DB (  250 mm x 4,6 mm ID) 

ters faz kolon ile 265 nm dalga boyunda UV dedeksiyon ile çalışılmıştır. Tayin sınırı 

herbir madde için 0,5 µg/ml olarak bulunmuştur. Yapılan stabilite çalışmalarında 

lorakarbefin 24 h oda temperaturunda; 12 ay -20 ºC de stabil olduğu kanıtlanmıştır (17). 

Brisson ve Fourtillan 7 sefalasporin grubu antibiyotiğin (sefazolin, sefalozin, 

sefoksitin, sefotaksim, sefamandol, sefuroksim ve sefaperazon) biyolojik materyallerde 

kromatografik ayırımını yapmıştır. Bileşenlerin vücut sıvılarından ekstraksiyonu 

kloroform-1-pentenol (3:1) ile gerçekleştirilmiştir. Bondapak C18 (10µm) kolon ile 0,01 

M asetat tamponu ( pH 4.8) : MeOH: MeCN karışımı mobil faz ile analizi yapılmıştır 

(32). 

Angary insan plazmasında lorakarbef tayinini C18 kolon kullanarak 

MeCN:MeOH:H2O:gl.CH3COOH (2,5:17,5:79,2:0,8%;v/v) mobil faz akışında 

yapmıştır. Plazma proteini amanyum sulfat ile çöktürülmüştür. Analiz 265 nm dalga 

boyunda yapılmış, geri kazanım oranları % 91,1- 93,88 aralığındadır (15). 

2.2.3.5. UFLC (Ultra Fast Liquid Choromatography) ile analiz 
Kromatografi biliminin yüz yılı aşan sürecinde, yenilik ve gelişim sürekli devam 

etmektedir. Son yıllarda Sıvı Kromatografi Sisteminin Kütle Spektrometre cihazları ile 

birlikte kullanılması, çok hızlı veri değerlendirmesi yapabilen Kütle Spektrometrenin 

yanında analiz sürelerini kısaltmak üzere Sıvı Kromatografi cihazlarının da yeni 

tekniklerle gelişmesi yönünde baskı oluşturmuştur. Bu kapsamda Sıvı 

Kromatografisinde ayırımın gerçekleştiği Sabit Faz Kolonların dolgu maddeleri 

teknolojinin gelişimi ile çok daha küçük çaplı ve kusursuz düzeyde küresel olarak 

üretilebilmektedir. Üzerlerine bağlanan grupların özellikleri ve ayrım gücüne etkilerinin 

yanı sıra kolon dolgu maddelerinin partikül dolgu çaplarının küçülmesi daha kısa 

kolonlarda (30 – 50 mm kolon boyları) uzun kolonlardan daha yüksek Teorik Plaka 

Sayısı (ayırımın en önemli etkenlerinden) oluşturduğundan çok daha kısa sürelerde, 

daha yüksek ayırım gücü (rezolüsyon) ile sonuçlar elde edilebilmekte (Şekil 2-4)., pik 

şekilleri ise daha keskin şekilde elde edilirken analistin istediği birkaç parametre tek bir 

sistemle elde edilebilmektedir.  
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Eskiden kullanılan 10 μm çaplı kolon dolgu maddelerinin şimdilerde 3 μm nin 

altına inmiş olması HPLC sisteminin de kendini yeniden düzenlemesini gerektirmiştir. 

Daha küçük partikül aralığından bileşiklerin geçirilerek kolondan çıkabilmesi için daha 

yüksek akışlar ve daha yüksek basınç değerleri gereksinimi olmuştur (Şekil 2-5). Ayrıca 

pek çok metotta kolon fırınındaki sıcaklıkta arttırılarak sıvıların akışkanlığı kolondan 

kolay elüe olmaları için arttırılmıştır (33). 

 

Şekil 2-4: Stasyoner Faz Tanecik Büyüklüğünün Belirli Akış Hızlarında HETP’ye Etkisi 
(36) 
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Şekil 2-5: Stasyoner Faz Tanecik Büyüklüğünün Sistem Basıncına Etkisi (36) 

HPLC de meydana gelen bu değişiklikler eski tip HPLC lerle  yeni üretilen 

sistemlerin farkını aktarabilmek için farklı isimlendirmelere yol açmıştır. 1.7 μm 

partikül boyutlu kolonlar kullandığı için çok daha yüksek basınçlarda çalışması gereken  

Waters markasının ilk ürünü bu sebeple UPLC (Ultra Pressure Liquid Chromatography)  

ismiyle yeni bir ürün olarak piyasaya sürülmüştür. Bugün bu sınıftaki diğer ürünler 

UPLC ismi Waters markasının ticari ürün ismi olduğundan daha genel isimle U-HPLC 

(Ultra HPLC) olarak genel biçimde isimlendirilmektedir. 18.000 psi basınçla çalışan 

yeni sistemlerde piyasada yerini alarak bu ürün grubunu özellikle hızlı analiz isteyen 

laboratuarlar için önemli bir yere taşımıştır (34-35). 

Ancak bizimde kulandığımız Shimadzu markası Sıvı Kromatografi kullanıcıların 

genellikle çekindiği Yüksek Basınç altında çalışabilen sistemler yerine Van Deemter 

denklemine göre basınç, ayırım gücü, akış grafiklerinde ideal değer olarak buldukları 

2.2 μm kolon partikül boyutu (Şekil 2-6) ile normal HPLC basınçları altında da HPLC 

lere göre daha hızlı (Şekil 2-7) ve ayrım gücü daha yüksek analizler yaptığından bu 

sistemi UPLC yerine UFLC (Ultra Fast Liquid Chromatography) olarak 

isimlendirmiştir. 

 

Şekil 2-6: Stasyoner Faz Tanecik Büyüklüğünün Seçimi (36)
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Şekil 2-7: Aynı Karışımın UFLC ve Standart HPLC ile Analizi [1. Fluoren, 2. Fenantren 3. Antresen 4. Fluorantren 5. Piren 6. Krizen 7. 
Benzo(b) Fluorantren 8. Benzo(k) Fluorantren 9. Benzo(g,h,i) Perilen]
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu tez çalışması İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya 

Anabilim Dalı Araştırma Laboratuarında 2010 yılında gerçekleştirilmiştir. 

3.1. Çalışmada kullanılan Kimyasal Maddeler ve Çözücüler 
Çalışma süresinde kullanılan kimyasal maddeler ve çözücüler aşağıdaki gibidir. 

Asetonitril (HPLC saflığında) ¹ 

Ortofosforik asit (%85 ağ/ağ) (Analitik Saflıkta) ¹ 

Lorabid kapsül® (400mg lorakarbef) ² 

Lorakarbef, ² 

Sefaklor Monohidrat,³ 

Sefaleksin Monohidrat, ³ 

Ultra saf su (HPLC saflığında) 

 

 

3.2. Çözeltiler  

3.2.1. Lorakarbef çözeltileri 

Stok çözelti: 

100 mg Lorakarbef tam olarak tartıldı ve 100 mL’lik balonjojede su ile 

çözülerek hacmine tamamlandı (1 mg/mL-Stok 1). Bu çözeltiden 0,5 mL alınarak  5 

mL’lik balonjojede su ile hacmine tamamlandı ve 100 µg/mL’lik Stok 2 çözeltisi elde 

edildi. 

 

 

 

1 Merck, E.Merck A.G. Darmstadt, Almanya 
2 Actavis İlaç, İstanbul, Türkiye 
3 Mustafa Nevzat İlaç, İstanbul, Türkiye 
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UFLC yöntemi için stok çözeltinin seyreltilmesi ile hazırlanan standart 

çözeltiler: 

Hazırlanan 100 µg/mL konsantrasyonundaki Stok 2 çözeltisinden sırası ile 25 

µL, 50 µL, 100 µL, 150 µL ve 250 µL alınarak 5 mL ye su ile seyreltilerek 

Lorakarbefin 5 farklı konsantrasyonda standart çözeltileri hazırlandı; 0,5 µg/mL, 1 

µg/mL, 2 µg/mL, 3 µg/mL, 5 µg/mL. 

3.2.2. Sefaklor çözeltileri 
50 mg sefaklora eşdeğer sefaklor monohidrat tam olarak tartıldı, 50 mL suda 

çözüldü. Oluşan 1 mg/mL’lik Stok 1 çözeltisinden 1 mL alınıp su ile 10 mL ye 

seyreltilerek 100 µg/mL’lik Stok 2 çözeltisi elde edildi. Standart çözeltiler Stok 2 

çözeltisinden seyreltilerek hazırlandı. 

3.2.3. Sefaleksin çözeltileri 
50 mg  sefaleksine eşdeğer sefaleksin monohidrat tam olarak tartıldı, 50 mL  

suda çözülerek 1 mg/mL konsatrasyonunda Stok 1 çözeltisi elde edildi. Oluşan 

çözeltiden 1 mL alınıp su ile 10 mL ye su ile seyreltildi ve 100 µg/mL’lik Stok 2 

çözeltisi elde edildi. Standart çözeltiler Stok 2 çözeltisinden seyreltilerek hazırlandı. 

3.2.4. Mobil faz çözeltileri 

Geliştirilen Yöntem için: 

Mobil faz olarak asetonitril: 10 mM ortofosforik asitin sudaki çözeltisi (15: 85, 

v/v) karışımı kullanıldı. 10 mM fosforik asit hazırlamak için 700 µL ortofosforik asit 

alınarak 100 mL de çözüldü. Hazırlanan tüm çözeltiler 0.45 μm lik filtreden 

süzüldükten sonra ultrasonik banyoda bekletilerek degaze edildi. 

Kıyas Yöntemi için: 

Mobil faz olarak 2 g 1-pentansülfonat ve 20 mL Trietilamin içeren pH 2.5 

ortoFosforik asit çözeltisi ile Metanol (1560:440) karışım 0.45 μm lik filtreden 

süzüldükten sonra ultrasonik banyoda bekletilerek degaze edildi. 
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3.3. Aletler ve diğer gereçler 

• HPLC cihazı (Shimadzu LC 20A UFLC) 

• DGU-20A3  vakum gaz uzaklaştıma sistemi 

• LC-20AB pompa 

• SIL-20AC otomatik numune örnekleyicisi 

• CTO-10AS kolon fırını 

• SPD-M20A diyot sıralı dedektör 

• CBM-20A sistem kontrol ünitesi 

• HP Laserjet 1010 

• Analitik kolon:Shimadzu, Shim-Pack XR-ODS 50 x 2 mm, 2.2 μm  

• Yazılımlar 

• ChemDraw programı 

• MS Office Word Programı 

• MS Office Excel Programı 

• Spektrofotometre (Shimadzu UV- 160 A) 

• 1 cm’lik quartz küvetler (Hellma 100-OS) (10x10x45) 

• pH metre (WTW pH 526) 

• Teraziler (Denver Instrument) 

• Ultrasonik banyo (Ultrasonic LC 30H) 

• Termostatlı su banyosu (Memmert WB 10) 

• Ultra saf su cihazı (Young Lin Instrument, Kore) 

• Otomatik Pipetler (Eppendorf,10-100 µL’lik ve 100-1000 µL’lik) 

• Cam tüpleri (Vida kapaklı ,dibi yuvarlak,12 cm lik) 

• Balon Jojeler (İsolab,5,10 ve 100 mL lik) 

• Büret 50 mL’lik 
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• Dereceli ve transfer pipetler (isolab) 

• Filtreler (Millipor, HVPP 47 mm, mobil fazın  süzülmesinde) ; Supelco Iso-Disc 

N-34 (3 mm x 0.45 mikrometre Nylon membran) örneklerin süzülmesinde 

kullanıldı. 

• Girdap  karıştırıcı (Velp) 

 

3.4. Kromatografik Koşulların Belirlenmesi 
Lorakarbefin UFLC ile analizinin yapılabilmesi için kolon seçimi, kolon 

sıcaklığı, mobil faz sistemi, mobil faz akış hızı, dedektör dalga boyu gibi kromatografik 

koşullar belirlendi. Belirlenen şartlar altında geliştirilen yöntem ilaç maddesinin 

kapsüllerdeki analizinde kullanıldı. 

3.4.1. Kolon Seçimi ve Kolon Sıcaklığı 
UFLC kolonu olarak mevcut 30 mm ve 50 mm lik uzunluklardaki  XR-ODS 

kolonlarla 30, 40 ve 50 °C kolon sıcaklıklarında denemeler yapılmıştır. 

3.4.2. Mobil Fazın Sistemi 
Mobil fazın seçiminde, yapılan literatür incelemesi sonucunda metanol, 

asetonitril, asetik asit ve ortofosforik asidin sudaki çözeltilerinin çeşitli oranlardaki 

karışımlarının denenmesine karar verilmiştir. Bu amaçla 1, 10 ve 50 mM 

konsantrasyonlarda asetik asit ve ortofosforik asit çözeltilerinin metanol ve asetonitril 

ile 50:50 (h/h), 40:60 (h/h), 35:65 (h/h), 30:70 (h/h), 15:85 (h/h) karışımları denenmiştir. 

3.4.3. Mobil Fazın Akış Hızı 
Belirli basınç değeri aşılmamak şartı ile optimum analiz süresini içerisinde 

keskin bir Lorakarbef piki elde edebilmek için aşağıdaki akış hızı değerleri denenmiştir.  

0.3 mL/dak, 0.4 mL/dk, 0.5 mL/dk, 0.6 mL/dk, 0.7 mL/dk, 1 mL/dk. 

3.4.4. Dedeksiyon Dalga Boyu 
Dedeksiyon dalgaboyu literatür incelemeleri ışığında ve diyod sıralı dedektör 

yardımıyla incelendi.  
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3.5. Yöntem Validasyonu 
Yöntem geliştirme işlemi tamamlandıktan sonra analitik yöntem validasyonu 

için Seçicilik, Doğrusallık, Doğruluk, Tekrarlanabilirlik, LOD, LOQ ve Stabilite 

parametreleri belirlenmiştir. 

3.5.1. Seçicilik 
Yöntemin seçiciliğinin tayini amacıyla, mobil fazdan ve kapsül yardımcı 

maddelerinden gelebilecek bir girişim olup olmadığı diyod sıralı dedektör yardımıyla 

araştırıldı. Bu amaçla mobil faz ve kapsül yardımcı maddelerinin çözeltilerinin 

Kromatogramları yanı sıra Lorakarbef piklerinden elde edile UV Spektrumları ve Pik 

Saflık İndeksi değerleri incelendi. Elde edilen veriler Bölüm 4.2.1’de verilmiştir. 

3.5.2. Doğrusallık 
Doğrusal aralık, geliştirilen yöntemin kabul edilebilir duyarlılık ve 

tekrarlanabilirlikte sonuçlar verdiği konsantrasyon aralığıdır. 

Bu doğrusal ilişkinin gösterilebilmesi için Lorakarbef’in 5 farklı 

konsantrasyonlardaki sulu çözeltileri ile ölçü eğrisi hazırlanmıştır. Bu amaçla Stok–2 

çözeltisinden gerekli miktarlar alınarak 0,5 µg/mL, 1 µg/mL, 2 µg/mL, 3 µg/mL, 5 

µg/mL lik çözeltiler hazırlandı. Bu çözeltilerin 20 şer μL UFLC de analiz edildi. XR-

ODS kolon ve asetonitril- 10 mM ortofosforik asit (15:85) mobil faz sistemi ile yapılan 

analizlerde diyot sıralı dedektörle 265 nm de saptanan piklerin alanları bulundu. Her 

konsantrasyon için 5 kez çalışılarak elde edilen pik alanlarından hesaplanan ortalama 

pik alanları değerleri ile bunlara karşılık gelen konsantrasyon değerleri arasında ölçü 

eğrisi hazırlandı. Ölçü eğrisinin regresyon analizine ait sonuçlar Bölüm 4.2.2’de 

verilmiştir. 

3.5.3. Doğruluk 
Geliştirilen yöntemin doğruluğunu saptamak için standart katma yöntemi 

uygulanmıştır. Bu amaçla öncelikle 100 µg/mL Lorakarbef içeren sulu Lorabid® kapsül 

çözeltisinden 0,025’er mL (yaklaşık 2.5 μg Lorakarbefe eşdeğer) 5 mL’lik balonjojelere 

konuldu ve üzerlerine son konsantrasyonu 1 µg/mL, 2 µg/mL ve 3 µg/mL olacak 

şekilde 10 µg/mL’lik standart Lorakarbef çözeltisinden 0.25, 0.75 ve 1.25 mL ilave 

edildi. Daha sonra tüm balonjojeler su ile hacmine tamamlandı. Standart katılarak 

hazırlanan 3 farklı örnek için 5’er farklı enjeksiyon yapılarak analiz tamamlandı. 
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Bulunan pik alanları, hazırlanan ölçü eğrisinde yerine konularak konstantrasyonlar 

hesaplandı. Elde edilen sonuçlar Bölüm 4.2.3’de verilmiştir. 

3.5.4. Gün İçi ve Günler Arası Tekrarlanabilirlik 
Geliştirlen yöntemin kesinliğinin saptanması amacıyla 1 µg/mL, 2 µg/mL ve 3 

µg/mL konsantrasyonlarında 3 farklı Lorakarbef çözeltileri ile tekrarlanabilirlik 

çalışması yapıldı. Bu amaçla her bir konsantrasyon için önceden belirlenlmiş olan analiz 

koşullarında aynı gün 5 kez ve farklı 5 gün için 5 kez enjeksiyon yapılmıştır. Elde 

edilen sonuçlar Bölüm 4.2.4’de verilmiştir. 

3.5.5. Gözlemlenebilme ve Tayin Sınırı 
Gözlenebilme Sınırının belirlenmesi amacıyla sinyal/gürültü (S/N) oranının en 

az 2 olduğu konsantrasyon değerinin saptanması için Lorakarbefin 30, 40 ve 50 ng/mL 

lik konsantrasyonlarındaki sulu çözeltileriyle denemeler yapılmıştır. 

Tayin Sınırının saptanması için ise  Sinyal/Gürültü (S/N) oranının 10 olduğu 

konsantrasyon değerinin belirlenmesi için 120, 150 ve 180 ng/mL lik 

konsantrasyonlarındaki sulu lorakarbef standart çözeltileriyle çalışılmıştır. 

Elde edilen sonuçlar Bölüm 4.2.5’de verilmiştir. 

3.5.6. Çözelti Stabilitesi 
Lorakarbef çözeltilerinin stabilitesinin saptanabilmesi için standart çözeltiler, 

oda sıcaklığında karanlıkta 24 saat, otomatik numune örnekleyicisinde 24 saat ve +4ºC 

de 1 ay bekletilmiştir. Elde edilen sonuçlar Bölüm 4.2.6’da verilmiştir. 

3.6. Kapsüllerde Lorakarbef Miktar Tayini 

3.6.1. Geliştirilen UFLC Yöntemi ile Analiz 
Lorakarbef etkin maddesi Lorabid® kapsüllerde farklı oranlarda bulunabileceği 

için öncelikli olarak 20 kapsül içeriği tamamen boşaltılarak tartıldı. Ortalama olarak bir 

kapsülün 573,9 mg Lorakarbef ve dolgu maddeleri içerdiği bulundu. 400 mg etken 

madde içeren kapsüllerden yaklaşık 100 mg Lorakarbef içermesi için gereken miktar 

olan 143,5 mg ilaç maddesi tam olarak tartıldı. Tartılan toz halindeki karışım 100 

mL’lik balonjojede ultra saf su ile çözündürülerek yine su ile hacmine tamamlandı. 

Mekanik olarak çalkalandıktan sonra ultrasonik banyoda 45 dakika bekletildi. Elde 

edilen çözelti 0,45 µm’lik filtreden geçirilerek süzüldü ve yaklaşık 1 mg/mL 
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konsantrasyona sahip Stok 1 çözeltisi elde edildi. Stok 1 çözeltisinden 0,5 mL alınarak 

ultra saf su ile 5 mL’ye tamamlanarak yaklaşık 100 µg/mL’lik Stok 2 çözeltisi elde 

edildi. Analizler için kullanılan çözeltiler Stok 2 çözeltisinden seyreltilerek elde edildi. 

Stok 2 den alınan 0.1 mL’lik çözelti tekrar 5 mL’ye ultra saf su ile tamamlandı ve 

yaklaşık 2 µg/mL Lorakarbef içeren Lorabid kapsül çözeltisi elde edildi. Elde edilen 

çözeltinin 20 μL si UFLC ile analiz edildi ve analiz işlemi 5 kez tekrarlandı. 

Kapsüllerdeki Lorakarbef miktarları aynı gün hazırlanan ölçü eğrisi denklemi 

yardımıyla hesaplandı. Elde edilen sonuçlar Bölüm 4.3.’de belirtilmiştir. 

3.6.2. Kıyas Yöntemi İle Analiz 
Kapsüllerde Lorakarbef miktar tayini amacıyla kıyas yöntemi olarak Amerikan 

Farmakopesinde bildirilen yöntem kullanılmıştır. Bu amaçla 20 tane kapsül içi tamamen 

boşaltılarak karıştırıldı ve 10 mg Lorakarbefe eşdeğer kapsül içeriği tam olarak 

tartılarak 50 mL mobil faz ile çözündürüldü. Yarım saat ultrasonik banyoda tutulan 

karışım 0.45 μm lik filtreden süzüldükten sonra 20 μL si HPLC ile analiz edilmiştir. 

Analizde mobil fazın hazırlanması için 2 g Sodyum 1-pentansülfonat 1560 mL suda 

çözüldü, 20 mL trietilamin eklendi ve ortofosforik asit ile pH’sı 2,5 olarak ayarlandı. 

Daha sonra 440 mL metanol eklenerek karıştırıldı ve 0.5 µm’lik filtreden süzülerek 

degaze edildi. Phenomenex Luna C18 kolon (250 x 4.6 mm, 5 μm) kullanılarak 40 °C 

de ve 1.5 mL/dak akış hızında analiz edilen örnekler 265 nm dalgaboyunda tayin edildi. 

Elde edilen sonuçlar Bölüm 4.3.’de verilmiştir.  
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4. BULGULAR 

Yöntemin geliştirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen 

bulgular ilgili bölümde verilmiştir. 

4.1. Kromatografik Koşulların Belirlenmesi 
Lorakarbefin UFLC ile analizi için yöntem geliştirme aşamasında Bölüm 3.1. de 

belirtilen çalışmalar sonucunda elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.  

Kromatografi sisteminde ön denemelerde mobil faz olarak asetonitril-1 mM 

ortofosforik asit karışımı kullanıldı. Kolon seçimi çalışmasında mevcut UFLC kolonları 

olan 30 ve 50 mm uzunluklarındaki XR-ODS kolonlarla denemeler yapıldı. Kısa olan 

30 mm lik kolon ile istenen ayrım sağlanmasına rağmen Lorakarbefin diğer 

sefalosporinlerle birlikte analizi için yetersiz kalmıştır. Bu nedenle 50 mm lik kolon ile 

30, 40 ve 50 °C kolon sıcaklıklarında denemeler yapılmış ve istenilen ayrımın bu kolon 

ile 30 °C de sağlandığı görülmüştür.  

50 mm lik XR-ODS kolon ile 30 °C kolon sıcaklığında yapılan ön denemelerde 

mobil faz olarak asetonitril-1 mM ortofosforik asit (10:90) karışımı kullanıldı. Kısa bir 

analiz süresi içinde daha keskin pikler elde etmek için Bölüm 3.4.2 de bildirilen 

karışımlar denendi ve en uygun mobil faz sistemi asetonitril-ortofosforik asit karışımı 

olduğu görüldü. Uygun bir alıkonma zamanında keskin pikler ve uygun rezolüsyonda 

bir ayrım için mobil fazda kullanılan asit konsantrasyonu 1, 10 ve 50 mM olarak 

değiştirilerek 0.3-1.0 mL/dakika akış hızlarında çeşitli denemeler yapıldı. Denemeler 

sonucunda 10 mM ortofosforik asit çözeltisinin mobil faz içinde % 85 oranında 

kullanılmasına karar verildi. Ayrıca sistem basıncının çok yüksek olmadığı, iyi bir 

ayrımın sağlandığı ve keskin piklerin elde edildiği bir kromatografik ayrım 0.6 

mL/dakika akış hızında elde edildi. 

Analiz süresince Lorakarbef ve diğer maddeler diyod sıralı dedektör kullanılarak 

dedekt edildi. Yapılan dalgaboyu belirleme çalışmalarında bu dedektör yardımıyla 

Lorakarbef piki spektrumu (Şekil 4-1 ve Şekil 4-2) elde edilerek incelendi ve literatür 

bilgilerine paralel olarak 265 nm dedeksiyon dalgaboyu olarak seçildi.  
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Yapılan tüm denemeler sonucunda en iyi sonuçlar 50 mm uzunluğunda, 2 mm iç 

çapında, 2.2 µm partikül çaplı XR-ODS kolonda asetonitril-10 mM ortofosforik asit 

(pH:2,5)(15:85, h/h) karışımında, 30 ºC de, 0,6 mL/dk akış hızında elde edilmiştir. 

Çalışma UV dedeksiyonla, 265 nm dalgaboyu kullanılarak yapılmıştır. Bu 

kromatografik sistemde Lorakarbefin alıkonma zamanı 0.72 dakika olarak bulunmuştur 

(Şekil 4-3 ve Şekil 4-4). 

 

Şekil 4-1: 2µg/mL’lik standart lorakarbef çözeltisine ait UV spektrumu 

 

 

Şekil 4-2: 2µg/mL’lik kapsülden hazırlanan lorakarbefe ait UV spektrumu 
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Şekil 4-3: 2µg/mL konsantrasyona sahip lorakarbef çözeltisi kromatogramı 

 

 

Şekil 4-4: 2µg/mL konsantrasyona sahip Lorabid® kapsülden hazırlanan lorakarbef 
çözeltisi kromatogramı 

4.2. Yöntem Validasyonu 

4.2.1. Seçicilik 

Analizde sadece mobil faz enjeksiyonu yapıldı ve lorakarbefin görüldüğü 

dakikalarda herhangi bir pik olmadığı belirlendi (Şekil 4-5). 
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Şekil 4-5: Mobil faz enjeksiyonuna ait kromatogram 

Farmasötik preparatın içerisinde bulunan yardımcı maddelerinin analize girişim 

yapmadığını belirlemek amacıyla yardımcı madde ve dolgu maddeleri olan indigo 

karmin, kırmızı demir oksit, sarı demir oksit, siyah demir oksit ve titanyum dioksit 

karışımı enjekte edildi. Bunların analize herhangi bir girişim yapmadığı görüldü (Şekil 

4-6). 

 

Şekil 4-6: Lorabid® kapsül dolgu maddelerinin enjeksiyonuna ait kromatogram 

 

Geliştirilen yöntem ile çalışıldığında elde edilen Lorakarbef piklerinin herhangi 

bir giriş içerip içermediği diyod sıralı dedektör yardımıyla belirlendi. Elde edilen 

Lorakarbef piklerinin profilleri Şekil 4.7 ve Şekil 4.8 de verilmiştir. Ayrıca bu pikler 
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için saflık indeks değerleri standart ve kapsüller için sırasıyla 0,999995 ve 0,999999 

olarak elde edilmiştir. Spektrumlar ve pik saflık indeks değerleri herhangi bir girişimin 

olmadığını ve piklerin saf olduğunu göstermektedir. 

 

Şekil 4-7: 2µg/mL’lik standart lorakarbef çözeltisine ait pik profilleri 

 

Şekil 4-8: 2µg/mL’lik kapsülden hazırlanan lorakarbefe ait pik profilleri 

 

Ayrıca diğer sefalosporin grubu bazı ilaçlarında yöntemde girişimi incelendi ve 

belirlenen koşullarda Sefaklor ve Sefaleksinin Lorakarbef pikine bir girişim yapmadığı 

gözlendi (Şekil 4-9). 
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Şekil 4-9: 2µg/mL konsantrasyona sahip Sefaleksin, Lorakarbef ve Sefaklor’un yanyana 
analizine ait kromatogram 

4.2.2. Doğrusallık 
Bölüm 3.5.2’de anlatıldığı gibi standart çözeltilerden oluşan Lorakarbefin 5 

farklı konsantrasyonu (0,5 µg/mL-5 µg/mL aralığında) ile çalışılmıştır. Her 

konsantrasyona karşı elde edilen pik alanları değerleri ve istatistiksel veriler Tablo 4-1 

de, ölçü eğrilerinin regresyon analizlerine ait parametreler Tablo 4-2 de ve belirtilen 

konsantrasyon değerleri arasında çizilen ölçü eğrisi Şekil 4-10’da verilmiştir. 

 

Şekil 4-10: Lorakarbefin 0.5-5.0 μg/mL konsantrasyon aralığında hazırlanan ölçü eğrisi 
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Tablo 4-1: Lorakarbefin 0,5 – 5.0 μg/mL konsantrasyon aralığında hazırlanan ölçü 
eğrilerine ait pik alan değerleri ve istatistik verileri 

 C 
(µg/mL) 

Alorakarbef  
 

0,5 1 2 3 5 

1 10846 21741 43252 64522 107617 

2 10811 21704 43100 64471 108358 

3 10911 22152 44841 66588 110499 

4 11169 22233 44040 66966 109532 

5 11047 22288 44421 66858 112737 

Ortalama 10956,8 22023,6 43930,8 65881 109748,6 

SD 148,99 279,39 746,,94 1271,47 2001,12 

RSD 1,36 1,27 1,70 1,93 1,82 

Ortalama alan oran (Alora ) değerlerinden hesaplanan doğru denklemi: 

Y=21945.76 x + 32,91       r2=0.9999 

 

Tablo 4-2: Tablo 4-1 deki ölçü eğrilerinin regresyon analizlerine ait parametreler 

 

 

 

 1 2 3 4 5 ortalama 

m 21060 21015 22537 22539 22579 21946 

b 757,31 754,43 436,11 450,68 460,42 571,79 

r2 0.9998 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 0.9998 
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4.2.3. Doğruluk 
Geliştirilen yöntemin doğruluğunu saptamak için standart katma yöntemi 

uygulanmıştır.Yöntemin çalışma şekli Bölüm 3.5.3 da anlatılmıştır. 

Geri kazanım yüzdeleri (Ct – Cu) x 100 /Ca formülü ile hesaplanmıştır. 

Ct: Bulunan toplam konsantrasyon 

Cu: Farmasötik preparattan alınan toplam analit konsantrasyonu 

Ca: İlave edilen standart çözeltinin konsatrasyonu 

Geri kazanım değerleri Tablo 4-3’de belirtilmiştir. 

Tablo 4-3: Standart katma yöntemine ait analiz sonuçları (n=5) ve sonuçların istatistiksel 
değerlendirilmesi 

Alınan 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

İlave Edilen 
Konsantrasyon

(µg/mL) 

Bulunan 
Konsantrasyon

(µg/mL) 

Geri Kazanım 
(%) 

RSD(%) 

0,5 
 

0,5 1,0084 101,68 

0,66 

0,5 1,0080 101,60 

0,5 1,0010 100,20 

0,5 1,0050 101,00 

0,5 1,0090 101,80 

1,5 2,0170 101,13 

0,51 

1,5 2,0240 101,60 

1,5 2,0040 100,27 

1,5 2,0190 101,27 

1,5 2,0210 101,40 

2,5 3,0660 102,64 

0,78 

2,5 3,0570 102,28 

2,5 3,0380 101,52 

2,5 3,0730 102,92 

2,5 3,0250 101,00 
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4.2.4. Gün İçi ve Günler Arası Tekrarlanabilirlik 
Üç farklı konsantrasyonda (1 µg/mL, 2 µg/mL ve 3 µg/mL) Lorakarbef çözeltisi 

ile yapılan gün içi ve günler arası analizler Bölüm 3.5.4’de belirtildiği şekilde 

çalışılmıştır. Aynı gün içinde yapılan analizlerde bağıl standart sapma % 0,35-0,45 

değerleri arasında hesaplanmıştır (Tablo 4-4). Farklı günlerde yapılan analizlerde elde 

edilen bağıl standart sapma ise % 0,53-0,83 değerleri arasında bulunmuştur (Tablo 4-4). 

 

Tablo 4-4: Aynı gün içi ve farklı günlerde yapılan analizlerin tekrarlanabilirliği 

Gün içi  Günler Arası  

Alınan 
Konsantrasyon 

µg/mL  

Bulunan 
Konsantrasyon 

µg/mL 
RSD(%) 

Alınan 
Konsantrasyon 

µg/mL 

Bulunan 
Konsantrasyon 

µg/mL 
RSD(%) 

1 0,953 

0,45 

1 0,947 

0,53 

1 0,957 1 0,943 

1 0,948 1 0,951 

1 0,951 1 0,949 

1 0,961 1 0,952 

2 1,978 

0,35 

2 1,967 

0,68 

2 1,986 2 1,969 

2 1,988 2 1,978 

2 1,979 2 1,980 

2 1,980 2 1,981 

3 3,008 

0,39 

3 3,005 

0,83 

3 2,989 3 3,01 

3 3,005 3 3,015 

3 3,014 3 2,995 

3 3,020 3 3,008 

4.2.5. Gözlemlenebilme Sınırı (LOD) ve Tayin Sınırı (LOQ) 
Bölüm 3.5.5’de belirtilen çalışmaya göre bulunan sonuçlar Tablo 4.5 de 

verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre LOD değeri 40 ng/mL, LOQ değeri ise 150 

ng/mL olarak saptanmıştır. 
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Tablo 4-5: Farklı konsantrasyonlardaki Lorakarbef çözeltilerine ait bulunan S/N değerleri 

 LOD (ng/mL) LOQ (ng/mL) 

 30 40 50 120 150 180 

1 1,02 2,71 4,03 7,77 10,81 14,44 

2 - 2,40 5,11 7,01 11,10 15,11 

3 1,45 2,84 4,89 6,82 10,47 - 

4 1,86 2,86 3,96 7,46 11,09 14,76 

5 1,81 2,42 4,22 7,31 9,95 13,95 

Ortalama 1,54 2,65 4,44 7,27 10,68 14,57 

       

4.2.6. Çözelti Stabilitesi 
Çözelti stabilitesinin saptanabilmesi için standart çözeltiler, oda sıcaklığında ve 

karanlıkta 24 saat, otomatik numune örnekleyicisinde 24 saat ve +4ºC’de 1 ay 

bekletilmiştir.Yapılan değerlendirmeler sonucunda çözeltilerin bu şartlar altında stabil 

olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar tablo 4-6’ de verilmiştir. 

Tablo 4-6: Oda sıcaklığında, otomatik numune örnekleyicisi ve buzdolabında bekletilen 
Lorakarbef standart çözeltilerine ait stabilite sonuçları 

Uygulama Geri Kazanım 
(Ortalama±SD) (%) RSD(%) 

Oda sıcaklığında, karanlıkta 24 
saat bekletme 100,05 ± 0,2 0,78 

Buzdolabında +4ºC de 1 ay 
bekletme 100,43 ± 0,8 1,24 

Numune örnekleyicisinde 24 
saat bekletme 100,08 ± 0,4 0,46 

4.3. Kapsüllerde Lorakarbef Miktar Tayini 

4.3.1. Geliştirilen UFLC Yönteminin Kapsüllerde Uygulanması ve Sonuçların 
Kıyas Yöntemi İle Elde Edilen Sonuçlarla Karşılaştırılması 
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400 mg Lorakarbef içeren Lorabid® kapsüller bölüm 3.6.1’de anlatıldığı gibi 

geliştirilen UFLC yöntemi ile analiz edilerek, Lorakarbef miktarı tayin edildi. Her iki 

yöntemle elde edilen sonuçlar, 5 adet tayin üzerinden hesaplanan ortalamalar ( X ), SD, 

%RSD ve % 95 olasılık düzeyinde güven aralıkları Tablo 4-7 da verilmiştir. 

Geliştirilen yöntem ile kıyas yöntemi ile elde edilen sonuçların ortalamalar 

yönünden karşılaştırılması t-testi (Student t-test), standart sapmalar yönünden 

karşılaştırılması F testi (Fisher test) uygulanarak yapıldı. Tablo 4-7’da görüldüğü gibi 

hesaplanan t- ve f- değerleri %95 olasılık düzeyi ve 5 deneme için ilgili cetvellerde 

bildirilen değerlerden daha küçük olduğundan, geliştirilen UFLC yöntemi ile kıyas 

yöntemi arasında gerek doğruluk gerek kesinlik yönünden anlamlı bir fark olmadığı 

belirlenmiştir. 

Tablo 4-7: 400 mg Lorakarbef içeren kapsüllerin analiz sonuçları ve bu sonuçlara ait 
istatistiksel parametreler 

 Geliştirilen Yöntem Kıyas Yöntemi 

N mg / kapsül % mg / kapsül % 

1 

2 

3 

4 

5 

402.08 

407.71 

412.03 

414.46 

417.74 

100.52 

101.93 

103.01 

103.62 

104.43 

410.20 

400.40 

405.50 

421.00 

409.30 

102.55 

100.10 

101.36 

105.25 

102.33 

X                    410.8               102.70 

s                               6.09         

RSD                          1.49 

Güven sınırları       ± 7.57 

Güven aralığı        403.23 – 418.37 

         409.28               102.32 

          7.61 

          1.86 

        ± 9.46 

         399.82 – 418.74 

t = 0.35                                             n1 = n2 = 5                             t tablo = 2.31 

F = 1.25                                            P = 0.05                                F tablo = 5.05 
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5. TARTIŞMA 

Eski tarihlerden bu yana her yaştan insan grubunu etkileyen hastalık türleri 

değerlendirildiğinde, halk arasında ateşli hastalıklar ya da bulaşıcı hastalıklar olarak 

bilinen enfeksiyon hastalıklarının tüm hastalıklar arasında önemli yer tuttuğu görülür. 

Antibiyotikler genel anlamıyla mikroorganizmaların sebep olduğu enfeksiyonların 

tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Lorakarbef birçok gram (+) ve gram (-) 

mikroorganizmalara bakterisit etkili, geniş spektrumlu, oral olarak kullanılan, yapı 

olarak sefalosporinlere benzeyen, karbasefem grubu, sentetik bir β-laktam antibiyotiktir. 

 

Lorakarbefin farmasötik preparatlardaki analizleri incelendiğinde çok az sayıda 

kromatografik analiz metodu olduğu görülmüştür. Tez çalışmasında Lorakarbefin 

kapsüllerde ultra hızlı sıvı kromatografisi (UFLC) yöntemiyle miktar tayini için yeni ve 

hızlı bir yöntem geliştirmeyi amaçladık. Bu yöntemin seçiminde en büyük etken, hızlı 

analiz zamanı, duyarlılığın yüksek olması ve ayırma gücünün çok iyi olmasıdır. UFLC 

sistemi analiz süresini geleneksel HPLC sistemine göre yaklaşık 10 kat azaltmaktadır 

(33). Analiz zamanının kısalması çok toksik olan organik çözücü tüketimini azaltmakta 

ve aynı zamanda işlemi oldukça ekonomik hale getirmektedir.  Ayrıca yapılan 

literatür tarama çalışmalarına göre daha önce Lorakarbef etken maddesiyle yapılmış 

UFLC analizlerine rastlanmamıştır. 

Öncelikle kromatografik koşulların belirlenmesi için çeşitli çalışmalar 

yapılmıştır. Bu amaçla kolon seçimi, kolon sıcaklığı, mobil faz sistemi, mobil faz akış 

hızı, dedektör dalga boyu gibi parametreler belirlendi. Kolon seçiminde duran faz 

tercihi incelenen literatürler ışığında yapılmış ve ters faz ODS kolonların denenmesi 

kararlaştırılmıştır. Elimizde mevcut iki UFLC kolonu olan 30 ve 50 mm 

uzunluklarındaki XR-ODS kolonlar kullanılarak çalışmalar yürütülmüştür. Farklı kolon 

sıcaklıklarında asetonitril-ortofosforik asit çözeltisi karışımları kullanılarak yürütülen ön 

denemeler sonucunda sefaklor ve sefaleksin pikleri için de uygun bir ayrımın 

sağlanabildiği bir sistem olarak XR-ODS (50 x 2 mm, 2,2 μm) kolon, 0,6 mL/dak akış 

hızında asetonitril–10 mM ortofosforik asit (15:85) karışımı mobil faz sistemi 

seçilmiştir. Dedeksiyon dalgaboyu seçimi literatür incelemeleri ve diyod sıralı dedektör 
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yardımıyla yapılmıştır. Bu amaçla kıyas yöntemi olarak da kullanılan Amerikan 

Farmakopesindeki HPLC yönteminde kullanılan 265 nm dalgaboyu olarak seçilmiştir. 

Diyod sıralı dedektör ile Lorakarbef pikinden elde edilen UV spektrumu incelenmiş ve 

seçilen bu dalgaboyunun kullanımına karar verilmiştir. Bu koşullar ile çalışıldığında 

Lorakarbef için alıkonma zamanı 0.72 dakika olarak bulunmuştur. Lorakarbefin 

Amerikan Farmakopesindeki (USP 30) HPLC ile miktar tayini yönteminde ise bu değer 

8.73 dakika olarak saptanmıştır (13). 

Uygun kromatografik koşullar belirlendikten sonra yöntem validasyon çalışması 

yapılmıştır. Bu amaçla Seçicilik, Doğrusallık, Doğruluk, Kesinlik, Tekrarlanabilirlik, 

LOD, LOQ ve Stabilite parametreleri belirlenmesi çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen 

Lorakarbef pikinin saf olduğu ve herhangi bir kapsül yardımcı maddesinin girişim 

yapmadığı diyod sıralı dedektör yardımıyla ve yardımcı maddelerin enjeksiyonu ile 

belirlendikten sonra yöntemin doğrusal olduğu konsantrasyon aralığı belirlendi. Bu 

amaçla 0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0 ve 10.0 μg/mL lik Lorakarbef standart 

çözeltileri ile denemeler yapıldı. Sonuç olarak yöntemin 0.5- 5.0 μg/mL konsantrasyon 

aralığında doğrusal olduğu tespit edildi. Geliştirilen yöntemin doğruluğunu saptamak 

amacıyla standart katma yöntemi uygulanmıştır. Yapılan çalışmada Lorakarbef içeren 

kapsül çözeltisi üzerine artan konsantrasyonlarda standart Lorakarbef çözeltileri ilave 

edilerek çalışılmıştır. Denemeler sonucunda gerikazanım değerleri % 100.20-102.92 

aralığında bulunmuştur. Yöntemin tekrarlanabilirliğini belirlemek için aynı günde ve 

farklı günlerde üç farklı konsantrasyonda örnekler ile çalışılmıştır. Sonuç olarak aynı 

gün içinde yapılan analizlere ait RSD değerleri %0.35-0.45, farklı günlerde yapılan 

analizlere ait RSD değerleri %0.53-0.83 olarak belirlenmiştir. Geliştirilen yöntem için 

LOD ve LOQ çalışması S/N değerleri en az 2 ve 10 olacak konsantrasyonların enjekte 

edilmesi ile yapılmıştır. Sonuçta LOD değeri 40 ng/mL ve LOQ değeri 150 ng/mL 

olarak saptanmıştır. Analizlerde kullanılan çözeltilerin stabilitelerinin saptanması 

amacıyla standart çözeltiler, oda sıcaklığında ve karanlıkta 24 saat, otomatik numune 

örnekleyicisinde 24 saat ve +4ºC’de 1 ay bekletilmiştir. Daha sonra analiz edilen 

örneklerden elde edilen sonuçlara göre çözeltilerin bu şartlarda stabil kaldığı 

belirlenmiştir. 

Validasyon işlemi tamamlandıktan sonra geliştirilen yöntem Lorabid kapsüllerde 

Lorakarbef miktar tayini için kullanılmıştır ve sonuç olarak Lorakarbef miktarı ortalama 
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%102.7 olarak bulunmuştur. Aynı örnekler bir de farmakope yöntemi ile analiz edilmiş 

ve Lorakarbef miktarı ortalama %102.37 olarak tayin edilmiştir. Daha sonra geliştirilen 

yöntemden elde edilen sonuçlar farmakope yöntemi ile elde edilen sonuçlarla 

istatistiksel olarak kıyaslanmıştır. Bu amaçla ortalamalar yönünden Student t testi, 

standart sapmalar yönünden ise Fisher F testi kullanılmıştır. Hesaplamalar sonucunda 

Student t testi 0.35, Fisher F testi ise 1.25 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak geliştirilen 

yöntem ile bulunan sonuçlar ile farmakope yöntemi ile bulunan sonuçlar 

kıyaslandığında %95 olasılık düzeyi için verilen teorik değerlerden küçük olduğundan 

ortalamalar ve standart sapmalar yönünden anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. 

 Sonuç olarak bu çalışmada kapsüllerde Lorakarbef miktar tayini için hızlı, basit, 

duyarlı, tekrarlanabilirliği ve güvenirliği yüksek bir kromatografik yöntem 

geliştirilmiştir. Valide edilen bu yöntem rutin farmasötik analizlerde bu ilaç maddesinin 

miktar tayininde kullanılabilecek niteliktedir. 
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