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ÖZET 

Çakar, B. Nizatidinin Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi Đle Miktar Tayini. 
Đstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya AD. Doktora Tezi. 
Đstanbul. 2011 

Nizatidin, özellikle mide parietal hücrelerinde, histamin H2 reseptörlerinde histaminin 
geri dönüşümlü bir inhibitörüdür. Aktif duodenal ülser tedavisi ve hastaların idame 
tedavisinde kullanılır.  

Bu çalışmada nizatidinin farmasötik preparatlarda ve insan plazmasında tayini için 
primer ve sekonder aminlerin analizinde spesifik bir belirteç olan 4-fluoro-7-
nitrobenzofurazan (NBD-F) ile türev oluşumuna dayanan yüksek performanslı sıvı 
kromatografik (HPLC) bir yöntem geliştirildi. 

Nizatidin ile NBD-F arasındaki reaksiyonun optimum koşulları incelendiğinde, 
reaksiyonun pH 9,0’da, 70 ºC’de 10 dakika içerisinde, belirteç nizatidin mol oranı 3,6 
olduğunda reaksiyon tamamlanmaktadır. Oluşan türev, asitlendirilmiş reaksiyon 
ortamından kloroform ile ekstre edildi. Çözücü kuruluğa kadar uçuruldu ve kalıntı 
mobil fazda çözündürüldü. Kromatografik analiz, Inertsil C18 kolon ve 1,2 mL/dak akış 
hızında %55 metanol %45 su mobil faz sistemi kullanılarak ve 0,01 mL enjeksiyonla 
gerçekleştirildi. Đç standart olarak amlodipin kullanıldı. Türevler fluoresans detektör 
(eks.461 nm/em.517 nm) ile tespit edildi. Nizatidin- ve amlodipin-NBD türevlerinin 
retensiyon zamanları 3,14 dakika ve 6,95 dakika olarak belirlendi. Nizatidin 
konsantrasyonu ve pik alanları oranı arasında ölçü eğrisi hazırlandı. Doğrusallık sulu 
standart çözelti ve plazmada 50-2000 ng/mL aralığında gözlendi. Nizatidinin plazmadan 
ortalama geri kazanılabilme oranı %98,18 olarak hesaplandı.  

Üç farklı konsantrasyonda nizatidin içeren plazma örneklerinin aynı gündeki analiz 
sonuçlarının (n=6) tekrarlanabilirlikleri %1,7-8,1 arasında bulundu. Farklı günlerde 
tekrarlanabilirlikleri %3,7-9,1 arasındadır. 

Geliştirilen yöntem kapsüllerde nizatidin miktar tayinine uygulandı. Sonuçlar USP 
yöntemiyle elde edilen sonuçlarla t- ve F- testleri kullanılarak istatistiksel olarak 
kıyaslandı ve %95 olasılık düzeyinde anlamlı bir fark bulunmadı. Geliştirilen HPLC 
yöntemi plazmada nizatidin miktar tayinine uygulandı. Sağlıklı bir gönüllü oral olarak 
150 mg’lık bir doz nizatidin aldığında maksimum plazma konsantrasyonu 1112 ng/mL 
ve ilacın eliminasyon yarılanma ömrü 1,64 saat olarak belirlendi. 

Anahtar Kelimeler : Nizatidin, 4-fluoro-7-nitrobenzofurazan (NBD-F), türevlendirme, 
yüksek performanslı sıvı kromatografisi, plazma 

Bu çalışma, Đstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 
tarafından desteklenmiştir. Tez proje No-9867 
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ABSTRACT 

Çakar, B. (2011) Determination of Nizatidine with High Performance Liquid 
Chromatography. Istanbul University, Institute of Health Science, Department of 
Analytical Chemistry. Ph. D. Thesis. Đstanbul.  

Nizatidine, is an inhibitor of histamine at histamine H2 receptors, especially active at 
stomach parietal cells. It is being used for treatment of active duodenal ulcers. 

In this study, a high performance liquid chromatography method was developed for 
quantitative determination of nizatidine in pharmaceutical drugs and human plasma, 
based on fluorescence derivatization with 4-fluoro-7-nitrobenzofuran (NBD-F), an 
agent specific for primary and secondary amine analysis. 

The reaction between nizatidine and NBD-F was optimally realized in 10 minutes at 70 
ºC and pH 9.0, with a nizatidine to reagent molar ratio of 3.6. The derivative was 
extracted with chloroform from the acidified reaction medium. After the extraction, 
solvent was dried under stream of nitrogen and dissolved in mobile phase. 
Chromatographic analyses were performed with Inertsil C18 column and with a flow 
rate of 1.2 mL/min, the mobile phase consisting 55% methanol and 45% water. 
Injection volume was 0,01 mL and internal standard was amlodipine. The derivatives 
were detected with a fluorescence detector  (ex.461 nm/em.517 nm). The retention 
times for NBD derivatives of nizatidine and amlodipine were 3.14 and 6.95 minutes 
respectively. Linearity was observed between 50-2000ng/mL in both water and plasma. 
The recovery has been calculated as 98.18%.  

Inter-day repeatability of plasma samples (n=6) with three different concentrations were 
calculated between 1.7-8.1%. Intra-day repeatabilities are between 3.7-9.1%. 

The method was applied to nizatidine assay for the capsules. The results were compared 
with US pharmacopoeia method using t-test and F-test and no significant difference was 
observed with confidence level of 95%. The HPLC method was applied for 
determination of nizatidine in human plasma. After taking a 150 mg Nizatidine capsule 
by a healthy volunteer, the maximum plasma concentration was found to be 1112 
ng/mL and the elimination half life was determined as 1,64 hours. 

Key Words: Nizatidine, 4-fluoro-7-nitrobenzofurazan (NBD-F), derivatization, high 
performance liquid chromatography, plasma 

The present work was supported by the Research Project Coordination Fund of Istanbul 
University. Project No. 9867. 
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1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

Nizatidin duodenum ülseri, gastrik ülser, reflü, özofajit, pirozis, dispepsi ve 

Zollinger Ellison Sendromunda etkili olduğu kanıtlanmış bir etken maddedir. Nizatidin, 

özellikle mide parietal hücrelerinde olmak üzere histamin H2 reseptörlerinde histaminin 

geri dönüşümlü bir inhibitörüdür. Aktif duodenal ülser tedavisi ve aktif duodenal ülserin 

iyileşmesinden sonra duodenal ülser hastalarının idame tedavisinde kullanılır. 

Oral nizatidinin mutlak biyoyararlanımı % 70’i geçer. 150 mg nizatidinin oral 

olarak alınmasından 0,5-3 saat sonra 0,7-1,8 mg/L arasında değişen maksimum plazma 

konsantrasyonlarına ulaşılır. Nizatidinin ortalama atılım yarı-ömrü 1-2 saat, plazma 

klerensi 40-60 L/saat ve dağılım hacmi 0,8-1,5 L/kg dır. 

Amin grubu içeren ilaç etken maddelerinin analizleri için geliştirilen 

yöntemlerin çoğu türevlendirme reaksiyonuna dayanmaktadır. Bu amaçla kullanılan 

belirteçler arasında önemli bir yere sahip olan NBD-F, primer ve sekonder aminlerin 

analizlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada sekonder amin grubu içeren nizatidinin gerek farmasötik 

preparatlarda gerek plazmada tayini için basit, duyarlı ve güvenilir bir yüksek 

performanslı sıvı kromatografik analiz yöntemi geliştirilmesi amaçlandı. Bu amaçla 

sekonder amin grubu içeren nizatidinin NBD-F ile renkli bir türev oluşturmasından 

yararlanılarak yüksek performanslı sıvı kromatografik bir yöntem geliştirildi. 
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2. GENEL BĐLGĐLER 

2.1. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

Kimyasal adı N-(2-[(2-[(dimetilamino)metil]tiyazol-4-il)metiltiyo]etil)-N-metil-

2-nitroeten-1,1-diamin’dir. Kapalı formülü C12H21N5O2S2 olan nizatidinin molekül 

ağırlığı 331,5 g/mol’dür. Nizatidin su ve metanolde kolay, etanolde orta derecede ve 

kloroformda az çözünen beyaz toz halinde bir bileşiktir. Kaynama noktası 428,2 ˚C’dir. 

Yoğunluğu 1.249 g/cm3’tür. Kırılma indisi 1,592’dir (1). 

 

 

 

Şekil  2-1 Nizatidinin Kimyasal Formülü 

Nizatidinin suda alınan UV spektrumu Şekil 2.2’de verilmiştir. Maddenin 

Fourier Dönüşümlü Đnfrared (FT-IR) spektrumu Şekil 2.3’te görülmektedir. 

 

Şekil  2-2 Nizatidinin UV Spektrumu (suda) (2) 
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Şekil  2-3 Nizatidinin KBr diskinde alınan FTIR spektrumu 

2.2. Farmakolojisi 

Nizatidin, özellikle mide parietal hücrelerindekiler olmak üzere histamin H2 

reseptörlerinde histaminin geri dönüşümlü bir inhibitörüdür. Midedeki asit salgısını 12 

saat boyunca inhibe eder. Ayrıca yiyecek, kafein, betazol ve pentagastrin ile uyarılan 

mide asit salgılamasını da önemli ölçüde inhibe eder. 

75-300 mg oral nizatidin, noktürnal asit salgısını % 73-90 oranında inhibe eder. 

Gastrik sekresyonlardaki pepsin aktivitesini etkilemez ama total pepsin salgısı, gastrik 

sekresyonların hacmindeki azalmayla orantılı bir şekilde azalır. Yine 75-300 mg oral 

nizatidin, betazol etkisiyle uyarılan intrinsik faktör salgısını artırır. Nizatidin, bazal 

serum gastrin düzeyini etkilemez. 

Nizatidin kullanımından 12 saat sonra yemek yendiğinde, gastrin salgılanması 

üzerinde rebound etki görülmez. Nizatidinin serumdaki gonadotropin, prolaktin, 

büyüme hormonu, antidiüretik hormon, kortizol, triiyodotironin, tiroksin, testosteron, 5-

α-dihidrotestosteron, androstendion veya estradiol konsantrasyonları üzerinde etkili 

olduğu gösterilmemiştir. Nizatidinin ortaya konabilen bir antiandrojenik aktivitesi 

yoktur. 

Oral nizatidinin mutlak biyoyararlanımı % 70’i geçer. 150 mg nizatidinin oral 

olarak alınmasından 0,5-3 saat sonra 0,7-1,8 mg/L arasında değişen maksimum plazma 

konsantrasyonlarına ulaşılır. Dozdan 12 saat sonraki plazma konsantrasyonları 10 
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µg/L’den düşüktür. Nizatidinin ortalama atılım yarı ömrü 1-2 saat, plazma klerensi 40-

60 L/saat ve dağılım hacmi 0,8-1,5 L/kg’dır. Kısa yarı ömrü ve hızlı klerensi nedeniyle 

günde iki kez 150 mg nizatidin kullanan normal böbrek fonksiyonuna sahip kişilerde 

birikme olması beklenmez. 

Propantelin ile birlikte alınması, nizatidin oral biyoyararlanımını etkilemez. 

Simetikonla birlikte alüminyum ve magnezyum içeren antasitler, nizatidin emilimini % 

10 kadar azaltır. Đnsanlarda oral nizatidin dozunun % 7’den daha küçük bir bölümü, 

yine bir H2 reseptör antagonisti olan ve idrarla atılan başlıca metabolit olan N2- 

monodesmetilnizatidine metabolize edilir. Diğer olası nizatidin metabolitleri N2-oksit 

(dozun % 5’inden azı) ve S-oksit’tir (dozun % 6’sından azı). Oral nizatidin dozunun % 

90’dan fazlası, 12 saat içerisinde idrarla atılır. Oral dozun % 60 kadarı değişime 

uğramaksızın atılır. Renal klerensin 500 mL/dak dolayında olması, ilacın vücuttan aktif 

tubüler sekresyonla uzaklaştırıldığını göstermektedir. Oral dozun % 6’dan daha az 

bölümü feçesle atılır. 

Orta-ileri derecede şiddetli renal yetmezlik, nizatidin yarı ömrünü uzatır ve 

klerensi azaltır. Fonksiyonel bakımdan anefrik olan hastalardaki ortalama yarı ömür 

3,5-11 saat, plazma klerensi 7-14 L/saat’tir. Belirgin renal yetmezliği olan kişilerde 

birikim olmasını engellemek için nizatidin dozlarının miktarı ve sıklığı fonksiyon 

yetmezliğinin şiddeti ile orantılı olarak azaltılmalıdır. Nizatidinin % 35 kadarı, başlıca 

α1-asit glikoprotein olmak üzere plazma proteinlerine bağlanır. Varfarin, diazepam, 

parasetamol, propantelin, fenobarbital ve propanolol, nizatidinin plazma proteinlerine in 

vitro bağlanmasını etkilemez (3). 

2.2.1. Analiz Yöntemleri 

2.2.1.1. Farmasötik Preparatlarda Yapılan Analizler 

Hassan ve arkadaşları tarafından bildirilen bir çalışmada kinetik 

spektrofotometrik yöntemle farmasötik preparatlarda nizatidin tayin edilmiştir. 

Reaksiyon alkali ortamda potasyum permanganat ile yapılmıştır. Maksimum absorbans 

610 nm’dir. Geliştirilen yöntemin doğrusallığı 0,8-4,0 µg/mL olarak saptanmıştır (4). 

Walash ve arkadaşları farmasötik preparatlarda nizatidini kinetik 

spektrofotometrik yöntemle tayin etmişlerdir. Yöntemin doğrusallığı 2-20 µg/mL ve 

gözlenebilme  sınırı ise 0,25 µg/mL olarak bildirilmiştir (5). 
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Yazbi ve arkadaşları farmasötik preparatlarda nizatidinin tayini için 

spektrofotometrik ve titrimetrik yöntemler geliştirmişlerdir. Spektrofotometrik 

yöntemde nizatidinin bromkresol moru veya pikrik asit ile 400 ve 410 nm’de iyon çifti 

kompleksi oluşumuna dayanmaktadır. Yöntemin gözlenebilme sınırı 0,44 µg/mL’dir. 

Titrimetrik yöntemde ise N-bromosuksinimit ile oksidasyona dayanmaktadır ve 

gözlenebilme sınırı 0,78 µg/mL olarak bildirilmiştir (6). 

Darwish ve arkadaşları farmasötik preparatlarda simetidin, famotidin, nizatidin 

ve ranitidinin yan yana tayini için spektrofotometrik yöntem geliştirmişlerdir. 

Geliştirdikleri yöntem bu dört ilaç etken maddesinin p-dimetilaminobenzaldehit ile 

reaksiyonu sonucunda kırmızı renkli bir kompleks oluşumuna dayanmaktadır. 

Doğrusallık 1-20 µg/mL arasında bulunmuştur (7). 

Minic ve arkadaşları nizatidini farmasötik preparatlarda paladyum (II) ile 

kompleks oluşumuna dayanan spektrofotometrik yöntem geliştirmişlerdir (8). 

Vladimirov ve arkadaşları nizatidinin farmasötik preparatlarda tayini için 

bromfenol mavisi ile iyon çifti oluşumuna dayanan spektrofotometrik yöntem 

bildirmişlerdir (9). 

Zuhri ve arkadaşları nizatidini farmasötik preparatlarda tayin etmek için iki 

yöntem bildirmişlerdir. Geliştirdikleri ilk yöntemde damlayan civa elektrodun 

kullanıldığı voltametrik yöntemde doğrusallık 3,0x10-8-1,0x10-6 M ve gözlenebilme 

sınırı ise 3,0x10-8 M olarak verilmiştir. Đkinci yöntemde ise nizatidin bromokresol yeşili 

ve bromtimol mavisi ile oluşturduğu iyon çifti kompleksleri 416 nm’de 

spektrofotometrik olarak tayin edilmiştir. Yöntemin doğrusallığı 6,0x10-7-1,8x10-5 M ve 

gözlenebilme sınırı ise 6,0x10-7M olarak bildirilmiştir (10). 

Youssef nizatidini farmasötik preparatlarda tayin etmek için türev 

spektrofotometrisi ve onun sülfoksit türevlerini ise yüksek performanslı ince tabaka 

kromatografisi ile ayırmışlardır (11). 

Walash ve arkadaşları farmasötik preparatlarda nizatidini p-kloranilik asid ve 2, 

3-dikloro-5,6-disiyanokinon ile yük transfer kompleksleri oluşturarak 467 ve 515 nm’de 

absorbanslarını ölçmüşlerdir. Yöntemin doğrusallığı sırasıyla 20-200 and 20-160 

µg/mL’dir (12) . 
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Ghannam ve arkadaşları farmasötik preparatlarda nizatidini tayin etmek için 

7,7,8,8-tetrasiyanoquinodimetan ile yük transfer kompleksleri oluşturmuşlar ve  

komplekslerin absorbanslarını 840 nm’de ölçmüşlerdir. Doğrusallık 1-6 µg/mL olarak 

bildirilmiştir (13). 

Ho ve arkadaşları tarafından bildirilen bir çalışmada farmasötik preparatlarda 

nizatidin HPLC yöntemiyle tayin edilmiştir. Ayrılma Inertsil ODS-2 kolonda, 0,4 M 

sodyum dihidrojen fosfat-asetonitril-metanol-TEA (345/20/35/0,7 v/v) mobil faz sistemi 

ile yapılmıştır. Prokain iç standart olarak kullanılmıştır. Dedeksiyon 230 nm’de UV 

absorbans dedektör ile yapılmıştır (14).  

Wu ve arkadaşları tabletlerde nizatidin tayini için kapiler elektroforez yöntemini 

geliştirmişlerdir. Analiz için fosfat tamponu (pH=3,5) kullanılmıştır. Dedeksiyon UV- 

absorbans dedektör ile 214 nm’de yapılmıştır. Yöntemin doğrusallığı 100-1000 µM 

aralığındadır. Gözlenebilme  sınırı ise 20 µM olarak bildirilmiştir (15). 

Kapetanovic ve arkadaşları polagrafik yöntemde farmasötik preparatlarda 

nizatidini tayin etmişlerdir. Konsantrasyon aralığı 1,33-165,72 µg/mL olarak 

bildirilmiştir (16). 

Koricanac ve arkadaşları gümüş indikator elektrod, civa referans elektrod 

Britton-Robinson tamponu (pH 4,45) ve titrant olarak 10 mM-PdCl2 kullanarak 

potansiyometrik titrasyon yöntemiyle farmasötik preparatlarda nizatidini tayin 

etmişlerdir. Yöntemin doğrusallığı 0,16-4 mg olarak bildirmişlerdir (17). 

Nikolic ve arkadaşları farmasötik preparatlarda nizatidini kulometrik yöntemle 

tayin etmişlerdir (18). 

2.2.1.2. Biyolojik Sıvılarda Yapılan Analizler 

Al-Majed ve arkadaşlarının bildirdikleri bir çalışmada insan plazması ve idrarda 

nizatidin tayini için voltametrik yöntem geliştirmişlerdir. Yöntemde Britton-Robinson 

(pH=5) tamponu kullanılmıştır. Çalışmada doğrusallık plazma ve idrar için sırasıyla 

1x10-5- 6x10-4 M  ve 2x10-6-2x10-4 M olarak bildirilmiştir. Geri kazanımlar plazma için 

96,12 ± 0,40 ve idrar için 97,12 ± 0,17’dir (19). 

Ashuri ve arkadaşları sağlıklı gönüllülerin idrarında yan yana simetidin, 

ranitidin, famotidin ve nizatidin tayini için HPLC yöntemini geliştirmişlerdir. Ayrılma 

Phenomenex Luna SCX kolonda ve asetonitril:0,1 M sodyum asetat tamponu glasiyal 
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asetik asit (pH 5,0; 0.1 M) (20:80, v/v) mobil faz sistemiyle gerçekleştirilmiştir. 

Dedeksiyon UV-absorbans dedektör ile 230 nm’de yapılmıştır (20). 

Tracqui ve arkadaşları plazmada nizatidini ve metabolitleri olan N-

desmetilnizatidin ve nizatidin sulfoksidi tayin etmek için HPLC yöntemini 

bildirmişlerdir. Yöntemde LiChrosorb Si60 kolon ve asetonitril-metanol-su-amonyak 

(1000:200:20:5) içeren mobil faz sistemi kullanılmıştır. Dedeksiyon UV-absorbans 

dedektör ile 320 nm’de yapılmıştır (21). 

Carlucci tarafından geliştirilen bir çalışmada insan plazma ve idrarında nizatidin 

HPLC yöntemi ile tayin edilmiştir (22). 

Yusuf ve arkadaşları plazmada nizatidin tayini için HPLC yöntemi 

geliştirmişlerdir. Yöntemde Nova-Pak C18 kolon kullanılmıştır. Mobil faz olarak 0,02M 

disodyum hidrojen fosfat-asetonitril-metanol ve trietilamin (80:10:10:0.05) 

kullanılmıştır. Dedeksiyon UV-absorbans dedektörle 320 nm’de yapılmıştır (23). 

Wu ve arkadaşları plazmada yan yana simetidin, famotidin, nizatidin ve 

ranitidini kapiler elektroforez yöntemi ile ayırmışlardır. Etilen glikol ve NaH2PO4 

tamponları kullanılmıştır. Deteksiyon 214 nm’de UV-absorbans detektör ile yapılmıştır. 

Yöntemin doğrusallığı nizatidin için 0,3-5 µg/mL’dir (24). 

Imre ve arkadaşları plazmada nizatidin tayini için bir HPLC-UV yöntemi 

geliştirmişlerdir. Deteksiyon 314 nm’de yapılmış ve  gözlenebilme sınırı 80 ng/mL 

olarak elde edilmiştir (25). 

2.2.2. 4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan Hakkında Genel Bilgi ve Bu Belirteçle 
Yapılan Çalışmalar 

2.2.2.1. 4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan Hakkında Genel Bilgi 

Kimyasal adı 4-fluoro-7-nitrobenzofurazan’dır (4-fluoro-7-nitro-2,1,3-benzoksa 

diazol, NBD-F). NBD-F’ün kapalı formülü C6H2FN3O3 ve molekül ağırlığı 183,10 

g/mol’dür. NBD-F su, metanol, etanol ve asetonitrilde kolay çözünen sarı, kristalize bir 

tozdur. NBD-F amino asit, primer ve sekonder aminlerle kuvvetli fluoresans gösteren 

türevler oluşturur (26). 
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Şekil  2-4  NBD-F’ün kimyasal formülü 

2.2.2.2. Analiz Yöntemleri 

Baeyens ve arkadaşları tarafından geliştirilen yöntemde bazı nanopeptitler NBD-

F ile türevlendirilip akış injeksiyonlu spektrofotometrik yöntem ile analiz edilmiştir 

(27). 

Al-Majed ve arkadaşları D-penisilamini farmasötik preparatlarda NBD-F ile 

türevlendirmişlerdir. Tayinler 465 nm eksitasyon, 530 nm emisyon dalga boylarında 

yapılmıştır. Geliştirilen yöntemin doğrusallığı  0,6–3 mg/mL olarak verilmiştir (28). 

Imai ve arkadaşlarının bildirdikleri bir çalışmada  aminoasit ve aminleri NBD-F 

ile türevlendirip, oluşan NBD türevlerini  HPLC’de tayin etmişlerdir. Geliştirilen 

yöntemde C18 kolon kullanılmıştır. Doğrusallık 10-100 fmol olarak bildirilmiştir (29).  

Imai ve arkadaşlarının geliştirdikleri başka bir çalışmada amino asitler NBD-F 

ile pH 7,5 da 70˚C sıcaklıkta 5 dakikada türevlendirilmiştir. Oluşan NBD türevleri 

fluorimetrik olarak tayin edilmiştir (30). 

Hui ve arkadaşlarının geliştirdikleri çalışmada plazmadaki ABT-O89  NBD-F ile 

türevlendirilip, türev HPLC ile tayin edilmiştir. Ayrılmada C18 kolon ve mobil faz 

olarak asetonitril-metanol-tetrametilamonyum perklorat-trifluoroasetik asit (18:10:72) 

kullanılmıştır. Dedeksiyon 495 nm eksitasyon, 533 nm emisyon dalga boylarında 

fluoresans dedektör ile yapılmıştır (31).  

Watanabe ve arkadaşları insan serumu ve kanda aminoasitleri tayin etmek için 

NBD-F ile 60 ºC’de pH 8’de 1 dakikada türevlendirip, NBD türevlerini HPLC yöntemi 

ile tayin etmişlerdir. Dedeksiyon 470 nm eksitasyon, 530 nm emisyon dalga boylarında 

fluoresans dedektör ile yapılmıştır (32).  

N
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Aoyama ve arkadaşları amino asit tayini için  türevlendirme belirteci olarak 

NBD-F kullanmışlardır. Türevlendirme reaksiyonu pH 9,5 borat tamponunda 40 

dakikada gerçekleştirilmiştir. Dedeksiyon 470 nm eksitasyon, 540 nm emisyon dalga 

boylarında fluoresans dedektör ile yapılmıştır (33).  

Higashi ve arkadaşları tarafından geliştirilen yöntemde insan serumu ve 

idrarında fluoksetin ve norfluoksetin NBD-F ile türevlendirilmiş, oluşan türevler HPLC 

ile tayin edilmiştir. Đç standart olarak protriptilin kullanılmıştır (34). 

Yoshinaga ve arkadaşları peptidleri NBD-F ile türevlendirmişlerdir. 

Türevlendirme reaksiyonu 65 ºC’de pH 7,6’da 5 dakikada gerçekleşmiştir. Oluşan NBD 

türevini HPLC ile tayin etmişlerdir. Yöntemin doğrusallığı 1-100 pmol olarak 

bildirilmiştir (35). 

Sawabe ve arkadaşları tarafından bildirilen bir çalışmada enerji içeceklerinde 

taurin NBD-F ile 60 ºC’de 10 dakika içerisinde türevlendirilmiştir. NBD türevleri 

HPLC ile ayrılmıştır. Ayrılma C18 kolon ve tetrabütil amonyumbromür-asetonitril mobil 

faz sisteminde UV dedektör ile yapılmıştır (36). 

Hamase ve arkadaşları memelilerde bulunan D-aminoasitlerin tayini için  HPLC 

yöntemi geliştirmişlerdir. Yöntemde NBD-F ile türevlendirilen aminoasitler C18 

kolonda fluoresans dedektör ile analiz edilmiştir (37). 

Higashi ve arkadaşlarının geliştirdikleri yöntemde tavşan plazmasında 

bromperidol metabolitlerini NBD-F ile türevlendirip oluşan NBD türevlerini HPLC 

yöntemiyle tayin etmişlerdir. HPLC yönteminde C18 kolon ve metanol-asetik asit mobil 

faz sistemi kullanılmıştır (38). 

Uchino ve arkadaşları fare kanında bulunan S-D-laktoglutatyonu NBD-F ile 

türevlendirip,oluşan NBD türevlerini HPLC yöntemiyle analiz etmişlerdir. Analizde C18 

kolon ve %0,1’lik trifluoroasetik asit-asetonitril mobil faz sistemi, 470 nm eksitasyon, 

540 nm emisyon dalga boylarında fluoresans dedektör ile yapılmıştır. Doğrusallık 20-

100 pmol olarak bildirilmiştir (39). 

Kakinuma ve arkadaşlarının geliştirdikleri yöntemde deri dokusunda 

hidroksipirolin NBD-F ile türevlendirilmiştir. Türevlendirme reaksiyonu 60 ºC’de 1 

dakikada  pH 8 tamponu ile yapılmıştır. Türevler HPLC yöntemiyle C18 kolonda 
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asetonitril-fosfat tamponu (pH 5,0) içeren mobil faz sisteminde tayin edilmiştir. 

Dedeksiyon 470 nm eksitasyon, 540 nm emisyon dalga boylarında yapılmıştır (40). 

Gozdowska ve arkadaşları balık plazmasında arginin-izotokin ve arginin-

vazotokin NBD-F ile türevlendirilmiştir. NBD türevleri HPLC  yöntemiyle C18 kolonda 

asetonitril-su mobil faz sistemi ile analiz edilmiştir. Dedeksiyon 420 nm eksitasyon, 530 

nm emisyon dalga boylarında fluoresans dedektör ile yapılmıştır. Doğrusallık 15-220 

pmol/mL olarak bildirilmiştir (41). 

Zhu ve arkadaşları katekolaminleri NBD-F ile türevlendirdikten sonra türevler 

C18 kolon ve asetonitril-fosfat tamponu (60:40) içeren mobil faz sistemiyle analiz 

edilmiştir. Yöntemde eksitasyon dalga boyu 480 nm, emisyon dalga boyu ise 530 nm 

olarak bildirilmiştir (42). 

Zhao ve arkadaşlarının geliştirdikleri yöntemde insan plazmasında agmatin 

NBD-F ile türevlendirilmiştir. Analiz C8 kolonda ve LIF dedektör ile yapılmıştır. 

Yöntemin gözlenebilme sınırı 5×10-9 M olarak belirtilmiştir (43). 

Namera ve arkadaşları sulu örneklerdeki anatoksini tayin etmek için NBD-F ile 

türevlendirilen örnekleri HPLC ile analiz etmişlerdir. Analiz C18 kolon ve metanol-su 

(60:40) mobil faz sistemiyle gerçekleştirilmiştir. Dedeksiyon eksitasyon dalga boyu 495 

nm, emisyon dalga boyu 530 nm olarak belirtilmiştir (44).  

Bryan ve arkadaşları tarafindan önerilen yöntemde insan plazmasındaki ABT-

089  NBD-F ile türevlendirilmiştir. Türevler HPLC yöntemiyle analiz edilmiştir. 

Yöntemde C18 kolon ve mobil faz olarak asetonitril-metanol-% 0,1 

tetrametilamonyumperklorat (30:5:65) sistemi kullanılmıştır. Dedeksiyon 495 nm 

eksitasyon, 533 nm emisyon dalga boylarında yapılmıştır. Yöntemin doğrusallığı 1,6-

836 ng/mL  olararak bildirilmiştir (45). 

James ve arkadaşları anatoksin-a, homoanatoksin-a ve onların bozunma 

ürünlerinin analizi için türevlendirme belirteci olarak NBD-F  kullanmışlar ve analiz 

için HPLC yöntemi geliştirmişlerdir. Yöntemde C18 kolon ve mobil faz olarak 

asetonitril-su (45:55) sistemi kullanılmıştır. Dedeksiyon 470 nm eksitasyon, 530 nm 

emisyon dalga boylarında fluoresans dedektör ile gerçekleştirilmiştir. Yöntemin 

gözlenebilme sınırı 10 µg/L olarak belirtilmiştir (46). 
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Kamisaki ve arkadaşlarının çalışmalarında insan plazmasında nitrotirozin tayini 

için kolon öncesi türevlendirmede NBD-F kullanılmış, HPLC yöntemiyle analiz 

edilmiştir. Đç standart olarak α-metiltirozin kullanılmıştır. Gözlenebilme sınırı 0,1 pmol 

olarak bildirilmiştir (47). 

Imai ve arkadaşları geliştirdikleri yöntemde aminoasitlerin enantiyomerlerini 

NBD-F ile türevlendirdikten sonra, türevleri HPLC ile ayırmışlardır. Dedeksiyon 470 

nm eksitasyon, 530 nm emisyon dalga boylarında fluoresans dedektör ile yapılmıştır 

(48).  

Scott ve arkadaşları biradaki fumonisinleri NBD-F ile türevlendirmişler ve 

türevleri HPLC yöntemiyle analiz etmişlerdir. Doğrusallık 0,7-3,0 ng/mL olarak 

verilmiştir (49). 

Akiyama ve arkadaşları fumonisin analizinde türevlendirme belirteci olarak 

OPA, FS, FMOC, DBD-F ve NBD-F kullanmışlardır. Türevler HPLC yöntemiyle analiz 

edilmiştir. NBD-F ve DBD-F belirteçlerle yapılan analizlerin daha hassas olduğu 

bildirilmiştir (50). 

Iwaki ve arkadaşları NBD-F ile türevlendirdikleri penisilinleri HPLC 

yöntemiyle analiz etmişlerdir. Dedeksiyon fluoresans dedektör ile yapılmıştır. 

Doğrusallık 0,2-100 µg/mL olarak bildirilmiştir (51). 

Kotaniguchi ve arkadaşlarının geliştirdikleri yöntemde insan kanında bulunan 

aminoasitleri NBD-F ile türevlendirdikten sonra türevleri C18 kolon ve potasyum fosfat-

asetonitril-metanol (40:21:39) içeren mobil faz sistemiyle ayırmışlardır (52). 

Kaneko ve arkadaşları aminofosfolipidleri NBD-F ile türevlendirdikten sonra 

türevleri HPLC ile analiz etmişlerdir. Dedeksiyon 465 nm eksitasyon, 520 nm emisyon 

dalga boylarında fluoresans dedektör ile yapılmıştır (53). 

Imai ve arkadaşlarının bildirdikleri bir çalışmada aminoasit ve poliaminler 

NBD-F ile türevlendirilmiştir. Türevler HPLC yöntemiyle analiz edilmiştir. Dedeksiyon 

fluoresans dedektör ile 470 nm eksitasyon, 530 nm emisyon dalga boylarında 

yapılmıştır (54). 

Watanabe ve arkadaşları amino ve imino asitlerin tayini için türevlendirmeyi 

NBD-F ile yapmışlardır. NBD türevlerini HPLC yöntemiyle analiz etmişlerdir. 
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Yöntemde eksitasyon dalga boyu 470 nm, emisyon dalga boyu ise 530 nm olarak 

belirtilmiştir (55).  

Hauck ve arkadaşları gıda maddelerindeki siklamatı tayin etmek NBD-F 

belirteci kullanmışlardır. Türevler HPLC yöntemi ile analiz edilmiştir. Yöntemde C18 

kolon kullanılmıştır. Dedeksiyon fluoresans detektör ile 485 nm eksitasyon, 530 nm 

emisyon dalga boylarında yapılmıştır (56). 

Higashi ve arkadaşlarının geliştirdikleri bir çalışmada amantadin NBD-F ile 

türevlendirilmiştir.  Reaksiyon  60 ºC’de 5 dakikada içerisinde gerçekleştirilmiştir. 

Türevler HPLC ile analiz edilmiştir. Yöntemin gözlenebilme sınırı 8 ng/mL olarak 

bildirilmiştir (57).  

Zhang ve arkadaşları plazmada 3-nitrotirozin ve tirozin tayini için geliştirdikleri 

HPLC yönteminde  NBD-F ile türevlendirdikleri maddeleri C18 kolonda ayırmışlardır. 

Doğrusallık 3-nitrotrozin için 0,5-100 nM, tirozin için 1-320 µN olarak belirtilmiştir 

(58).  

Tsunoda ve arkadaşları biyolojik örneklerdeki aspartik asit enantiyomerlerini 

ayırmak için maddeleri NBD-F ile türevlendirmişlerdir. Türevler CE yöntemiyle 50 mM 

fosfat tamponu (pH 4,0) içeren mobil faz sisteminde analiz edilmiştir. Dedeksiyon 470 

nm eksitasyon, 530 nm emisyon dalga boylarında fluoresans dedektör ile yapılmıştır. 

Yöntemin gözlenebilme sınırı 100 nM olarak verilmiştir (59). 

Tseng ve arkadaşlarının geliştirdikleri mono-, di-, oligosakkarit içeren 17 

karbonhidrat NBD-F ile türevlendirilmiştir. Ayrılma CE yöntemiyle gerçekleşmiştir. 

Dedeksiyon LIF ile yapılmıştır (60).   

Zhang ve arkadaşları histamin ve poliaminlerin analizi  için CZE yöntemi 

kullanmışlardır. NBD-F ile türevlendirilen maddeler pH 3,0 borat tampon çözeltisinde 

fluoresans dedektör ile analiz edilmiştir (61). 

Song ve arkadaşları fare dokusunda biyojenik aminleri kolon öncesi NBD-F ile 

türevlendirmişlerdir. Analiz için LC-MS/MS kullanmışlardır. Yöntemin doğrusallığı 15-

1000 ng/mL, gözlenebilme sınırı ise 0,6 ng/mL olarak belirtilmiştir (62). 

Zhou ve arkadaşlarının geliştirdikleri bir çalışmada bitkilerde bulunan efedrin ve 

psödoefedrin NBD-F belirteci ile türevlendirilmiş ve miseller elektrokinetik kapiler 

kromatografisi yöntemiyle analiz etmişlerdir. Dedeksiyon LIF ile yapılmıştır (63). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. KĐMYASAL MADDELER, ÇÖZÜCÜLER VE ÇÖZELTĐLER 

3.1.1. Kimyasal Maddeler ve Çözücüler 

Nizatidin1, Axid kapsül2, 4-fluoro-7-nitrobenzofurazan (NBD-F)3, borik asit4, 

potasyum dihidrojen fosfat4, potasyum klorür4, susuz sodyum sülfat4, sodyum hidroksit4 

sodyum klorür4, sodyum bikarbonat4, dioksan4, etil metil keton4, diklormetan4, 

kloroform4, etilasetat4, hidroklorik asit (%37)4, n-heptan4, isopropil alkol4, metanol5, 

asetonitril5 ve ultra saf su kullanıldı. 

3.1.2. Çözeltiler 

3.1.2.1. Nizatidin ve NBD-F Çözeltileri 

Stok çözelti: 100 mg nizatidin 100 mL’lik balon jojede metanol ile hacmine 

tamamlandı. Optimum koşullarının belirlenmesinde stok çözeltinin metanol ile 

seyreltilmesiyle hazırlanan 100 µg/mL konsantrasyonunda  nizatidin çözeltisi kullanıldı.  

HPLC çalışmalarında 10 µg/mL konsantrasyonunda nizatidin çözeltisi kullanıldı. 

Reaksiyon koşullarının belirlenmesinde NBD-F’ün 200 µg/mL konsantrasyonlarda 

metanolde hazırlanmış çözeltisi kullanıldı. 

3.1.2.2. Tampon Çözeltiler 

a. Fosfat Tamponu Çözeltileri 

pH’sı 7,0 ve 7,5 olan tampon çözeltileri hazırlamak için 50 mL 0,2 M potasyum 

dihidrojen fosfat çözeltisine gerekli miktar 0,2 M NaOH çözeltisi ilave edildi ve pH’sı 

ayarlanan çözeltilerin hacimleri suyla 200 mL’ye tamamlandı. pH 2,7 fosfat tampon 

çözeltisi için, 100 mL 200 mM potasyum dihidrojen fosfat çözeltisine gerekli miktarda 

o-fosforik asit eklenerek pH’sı ayarlandıktan sonra saf su ile 200 mL’ye tamamlandı. 

                                                 

 

 

1-2 Actavis Đlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Đsatnbul Nizatidin ve Axid ® 150 mg kapsüllerinin sağlanmasında (2009 yılı) 
yardımları için firmaya teşekkür ederim. 
3-4 Merck, E. Merck A.G. Darmstad, Almanya 
5 HPLC saflığında 

* Tüm çalışmalar Đstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarında 
yapılmıştır. 
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b. Borat Tamponu Çözeltileri 

pH’sı 8,0, 8,5, 9,0, 9,5 ve 10,0 olan tampon çözeltilerini hazırlamak için 0,6189 

g borik asit ve 0,7456 g potasyum klorür 50 mL suda çözülüp gerekli miktarlarda 0,2 M 

NaOH çözeltisi ilave edildi ve hacimleri saf suyla 200 mL’ye tamamlandı. 

c. Karbonat Tamponu Çözeltileri 

pH’sı 10,0, 11,0 ve 12,0 olan tampon çözeltilerini hazırlamak için 0,05 M 

sodyum bikarbonat çözeltisine gerekli miktarlarda 0,1M NaOH çözeltisi eklenerek pH 

ayarlandıktan sonra saf suyla 100 mL’ye tamamlandı. 

3.1.2.3. Đç Standart Çözeltisi 

Ölçü eğrilerinin hazırlanması çalışmalarında amlodipinin metanolde 1µg/mL 

konsantrasyonda çözeltisi kullanıldı. 

3.1.2.4. Mobil Faz Çözeltisi 

Mobil faz çözeltisi ultrasonik banyoda degaze edildikten sonra süzülmüş, 55:45 

(v/v) metanol:su olacak şekilde hazırlandı. 

3.2. ALETLER VE GEREÇLER 

1. HPLC aleti (RF- 10 AXL) 

LC-20AT Pompa Ünitesi 

DGU-20A5 Degaze Ünitesi 

CTO-10ASVP Kolon Fırını 

SIL-20AHT Otomatik Numuneleme Sistemi  

CBM-20 Alite Sistem Kontrol Ünitesi 

C18 Analitik kolon (Inertsil, 150 mmx4.6mm I.D., 5µm parçacık 

büyüklüğü) 

2. Spektrofluorimetre (Shimadzu RF-1501) 

3. Spektrofotometre (Shimadzu UV-160A) 

4. 1 cm lik kuartz küvetler (QS 1000) (10x10x45 mm) 

5. 1 cm lik cam küvetler (OS 1000) (10x10x45 mm) 
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6. Terazi (Denver Instrument) 

7. Girdap karıştırıcı (Elektro-mag) 

8. Santrifüj (Janetzki T.32B) 

9. Ultrasonik banyo (Bransonic 221) 

10. Ultra saf su cihazı (Younglin Instrument) 

11. Mobil faz süzme filtresi (Milipor, HVLP 47 mm) 

12. Örnek süzme filtresi (Anotec, 0.20 µm) 

13. Reaksiyon tüpleri (Vidalı, kapaklı, 12 mL’lik) 

14. Otomatik pipetler (Microlit, 10-100 µL, 100-1000 µL) 

3.3. ANALĐZ YÖNTEMĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ ÇALIŞMALAR 

3.3.1. Nizatidinin NBD-F Đle Reaksiyonun Koşullarının Đncelenmesi 

Yapılan literatür araştırmasından edinilen bilgilere göre, NBD-F ile alifatik amin 

grubu içeren maddeler arasındaki reaksiyon alkali pH’larda ve oda sıcaklığının 

üzerindeki sıcaklıklarda daha etkin gerçekleşmektedir. Oluşturulan türevin hidrolize 

olmaması için asitli bir çözelti eklendiği ve organik bir çözücüyle ekstre edildikten 

sonra fluoresans ölçümünün yapıldığı görülmüştür. Bu bilgiler çerçevesinde, nizatidin 

ile NBD-F arasındaki reaksiyonun hangi koşullarda en etkin gerçekleştiğini araştırmak 

amacıyla aşağıdaki denemeler planlanmıştır. 

3.3.1.1. Ekstraksiyon Çözücüsünün Belirlenmesi 

100 µg/mL konsantrasyondaki nizatidin çözeltisinden 100 µL alınarak reaksiyon 

tüpüne kondu. 100 µL pH 9,0 borat tamponu ve 100 µL 200 µg/mL konsantrasyondaki 

NBD-F çözeltisi eklenerek, girdap karıştırıcıda karıştırıldı. 10 dakika 70 ºC sıcak su 

banyosunda bekletildikten sonra, tüpler soğuk su altında soğutuldu ve üzerine 100 µL 

0,1N HCl çözeltisi eklendi. Bu aşamadan sonra faz oluşturmayan dioksan, metanol ve 

etil metil ketonla hacim 10 mL’ye tamamlandı. Etil asetat, diklormetan ve kloroform ile 

3 kez 2 mL ekstraksiyon gerçekleştirildikten sonra hacimler ilgili çözücülerle 10 mL’ye 

tamamlandı. 

Çözeltilerin fluoresansları, aynı koşullarda hazırlanmış boş denemelere karşı 

spektrofluorimetreyle ölçüldü. Sonuçlar Bölüm 4.1.1.1’de özetlenmiştir. 
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3.3.1.2. pH 

Değişik pH’larda tampon çözeltisinin reaksiyon verimine etkisi araştırılmak 

üzere, 100 µg/mL nizatidin çözeltisinden 100’er µL alındı, üzerine çeşitli pH’larda 

tampon (7-12) çözeltilerinden 100 µL ve 200 µg/mL konsantrasyondaki NBD-F 

çözeltisinden 100 µL eklenerek girdap karıştırıcıda karıştırıldı. Aynı şartlarda herbir pH 

denemesi için bir boş deneme hazırlandı ve tüm örnekler 70 ºC sıcak su banyosunda 10 

dakika tutuldu. Tüpler sıcak su banyosundan çıkartılır çıkartılmaz, soğuk suyla 

soğutuldu ve 100 µL 0,1N HCl çözeltisi eklendi. 

3x2 mL kloroform ile ekstraksiyon yapılarak, hacimler 10 mL’ye tamamlandı ve 

boşa karşı fluoresans şiddetleri ölçüldü. Sonuçlar Bölüm 4.1.1.2’de özetlenmiştir. 

3.3.1.3. Sıcaklık ve Reaksiyon Süresi 

Sıcaklık ve reaksiyon süresinin reaksiyon verimine etkisi araştırılmak üzere, 100 

µg/mL nizatidin çözeltisinden 100 µL, pH 9,0 borat tamponundan 100 µL ve 200 

µg/mL konsantrasyondaki NBD-F çözeltisinden 100 µL alınarak, girdap karıştırıcıda 

karıştırıldı. 

Her bir deneme için bir adet de boş hazırlanarak, 50 ºC, 60 ºC, 70 ºC ve 80 ºC 

sıcaklıklarda, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ve 70 dakika bekletildi. 

Tüpler sıcak su banyosundan çıkartılır çıkartılmaz, soğuk suyla soğutuldu ve 

100 µL 0,1N HCl çözeltisi eklendi. 

3x2 mL kloroform ile ekstrakte edilerek, hacimler 10 mL’ye tamamlandı ve 

boşa karşı fluroresans şiddetleri ölçüldü. Sonuçlar Bölüm 4.1.1.3’te özetlenmiştir. 

3.3.1.4. Belirteç Miktarı 

100 µg/mL  nizatidin çözeltisinden 100 µL, pH 9,0 borat tamponundan 100 µL 

eklendikten sonra 25-250 µL arasında değişen miktarlarda 200 µg/mL  

konsantrasyondaki  NBD-F çözeltisi ve hacmi 250 µL’ye tamamlayacak miktarda 

metanol eklenerek, girdap karıştırıcıda karıştırıldıktan sonra 70 ºC sıcak su banyosunda 

10 dakika bekletildi.  

Çalışmanın geri kalan adımları bölüm 3.3.1.3’te anlatıldığı şekilde tamamlandı. 

Sonuçlar Bölüm 4.1.1.4’te özetlenmiştir. 
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3.3.1.5. Asit Miktarı 

Bölüm 3.3.1.3’te anlatıldığı gibi hazırlanan örnekler, 70 ºC sıcak su banyosunda 

10 dakika bekletildikten sonra, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250 µL glasiyel asetik asit ve 

0.1N HCl ile asitlendirildi. Çalışmanın geri kalan adımları Bölüm 3.3.1.3’te anlatıldığı 

şekilde tamamlandı. Sonuçlar Bölüm 4.1.1.5’te özetlenmiştir. 

3.3.2. Nizatidinin Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisiyle (HPLC) Analizi 

3.3.2.1. Nizatidin-NBD Türevinin Hazırlanması 

Spektrofluorimetride optimize edilen koşullar kullanılarak yapılan türevlendirme 

ve ekstraksiyon işlemleri sonrasında, türev azot akışı altında kurutularak, mobil fazda 

çözülerek enjeksiyona hazırlandı. Sonuçlar Bölüm 4.1.2.1’de verilmiştir. 

3.3.2.2. Detektör Dalga Boyu ve Kolon Seçimi 

Nizatidin-NBD türevinin gösterdiği maksimum eksitasyon ve emisyon dalga 

boyları spektrofluorimetride çalışmalarında elde edilen değerleri başlangıç noktası 

alarak, türeve ait pikin detektörde saptandığı anda akışın durdurulmasıyla denenen dalga 

boyları değerlendirilerek tespit edildi. 

Değişik özellikler taşıyan farklı kolonlarda çalışmalar yapıldı. Sonuçlar Bölüm 

4.1.2.2’de verilmiştir. 

3.3.2.3. Mobil Faz Seçimi 

Asetonitril ve suyla yapılan gradient elüsyon sonrasında nizatidin-NBD pikinin 

kapasite faktörünün 2-3 arasında olacağı çözücü kuvveti belirlendi. Bu çözücü 

kuvvetine denk gelecek metanol-su kompozisyonuyla ve pH 2.7 fosfat tamponuyla 

çalışmalar yapılarak, diğer piklerin girişim yapmasının engellenmesi ve analiz süresinin 

optimizasyonu çalışmaları yapıldı. Sonuçlar Bölüm 4.1.2.3’te verilmiştir. 

3.3.2.4. Đç Standart Seçimi 

Kantitatif analizler için lisinopril, amplodipin, gabapentin, meksiletin gibi amin 

grubu içeren etken maddeler NBD-F ile nizatidin için optimize edilen şartlarda 

türevlendirildi. HPLC ile sulu çözeltide ve plazmada çalışıldı. Sonuçlar Bölüm 

4.1.2.4’te verilmiştir. 
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3.3.2.5.  Plazma Proteinlerinin Çöktürülmesi ve Ekstraksiyon Đşlemleri 

Reaksiyon tüplerine 50 µL nizatidin ve iç standart çözeltileri eklenerek azot 

altında uçuruldu. 0,5 mL plazma eklendikten sonra, girdap karıştırıcıda karıştırıldı. 

Çalışmalar iki şekilde sürdürüldü: 

a) Protein çöktürmek için 2 mL metanol ilave edilerek girdap 

karıştırıcıda karıştırıldı. Daha sonra 30 dakika 4500 rpm’de santrifüj 

edildi. Berrak kısımdan alınarak, azot altında uçuruldu, 100 µL % 55 

metanol eklenerek, Bölüm 3.3.2.1’de tarif edilen işlemlerden sonra 

HPLC için türevler hazırlandı. 

b) Her birinden ikişer adet olmak üzere, 0,5 mL pH 7,0, pH 10,0 borat 

tamponları ve 0,1N NaOH protein çöktürücüsü olarak eklendikten 

sonra girdap karıştırıcıda karıştırıldı. Setlerden birine ekstraksiyon 

çözücüsü olarak 5 mL etil asetat, diğerine 5 mL ve n-heptan:isopropil 

alkol (99:1) karışımı eklendi. Girdap karıştırıcıda 2 dakika 

ektsraksiyon yapıldıktan sonra sonra 30 dakika 4500 rpm’de santrifüj 

edildi. Üst fazdaki berrak kısım alınarak, azot altında uçuruldu, 100 

µL metanol eklenerek, Bölüm 3.3.2.1’de tarif edilen işlemlerden 

sonra HPLC örnekleri hazırlandı. Sonuçlar Bölüm 4.1.2.5’de 

verilmiştir. 

3.3.2.6. Sulu Çözeltide Ölçü Eğrisi Hazırlanması 

Nizatidin stok çözeltisinden 0,5 mL plazmada 50-2000 ng/mL konsantrasyon 

aralığında olacak miktarlarda tüplere alındı, 50 µL iç standart çözeltisi eklenerek, azot 

akışı altında uçuruldu. 0,5 mL su eklendikten sonra, Bölüm 3.2.2.5’de tarif edildiği 

şekilde pH 9,0 borat tamponu ve etil asetat eklendi, santrifüj edildi ve berrak kısım 

alınarak, azot altında uçuruldu ve Bölüm 3.3.1.5’te tarif edildiği gibi türevlendirme ve 

ekstraksiyon yapıldıktan sonra 500 µL % 55 metanol eklenerek HPLC için türevler 

hazırlandı. 

10 µL enjeksiyon yapılarak, alanlar hesaplandı, nizatidin alanları internal 

standart alanına oranlanarak ölçü eğrisi hazırlandı. Sonuçlar Bölüm 4.1.2.6’da 

verilmiştir. 
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3.3.2.7. Plazmada Ölçü Eğrisi Hazırlanması 

Bölüm 3.3.2.5’te tarif edilen yöntem, 0,5 mL su yerine gönüllüden alınmış 

plazmadan 0,5 mL eklenmesi dışında tamamen aynı şekilde gerçekleştirildi. Sonuçlar 

Bölüm 4.1.2.7’de verilmektedir. 

3.4. GELĐŞTĐRĐLEN YÖNTEMĐN VALĐDASYONU 

Đlaç uygulamaları için Uluslararası Harmonizasyon Konferansında (ICH, 

International Conference Harmonization) belirlenen parametreler incelendi (64). 

3.4.1. Doğrusallık 

Nizatidin içeren plazma örneklerinin belli konsantrasyon aralığındaki 

doğrusallığını belirlemek için 6 farklı konsantrasyonda 5 adet çözelti hazırlandı. Bu 

çözeltilerle Bölüm 3.3.1.7’de anlatıldığı gibi çalışıldı. Doğrusallık sonuçlarının pik alan 

oranları, standart sapma, % RSD hesaplanarak grafiksel değerlendirilmesi yapıldı. 

Sonuçlar Bölüm 4.2.1’de verilmiştir. 

3.4.2. Gözlenebilme (LOD) ve Tayin (LOQ) Sınırları 

Geliştirilen yöntemin hassasiyetini belirlemek için LOD ve LOQ değerleri 

aşağıdaki formüllerle hesaplandı. Hesaplanan değerler Bölüm 4.2.2’de verilmiştir. 

LOD = 3 S/N (Sinyal/Gürültü) 

LOQ = 10 S/N (Sinyal/Gürültü) 

3.4.3. Kesinlik ve Doğruluk 

3.4.3.1. Gün içi Tekrarlanabilirlik 

Üç farklı konsantrasyonda (500, 1000 ve 1500 ng/mL) nizatidin içeren plazma 

örnekleri Bölüm 3.2.1’de anlatıldığı gibi çalışıldı. Gün içinde herbirinin üçer pik 

alanları ölçüldü. Bulunan sonuçlar Bölüm 4.2.3.1’de verilmiştir. 

3.4.3.2. Günler arası Tekrarlanabilirlik 

Üç farklı konsantrasyonda (500, 1000 ve 1500 ng/mL) nizatidin içeren plazma 

örnekleri Bölüm 3.2.1’de anlatıldığı gibi çalışıldı. Analizler birbirini takip eden 6 günde 

ve her defasında yeni çözeltilerle çalışılmak koşuluyla tekrarlandı. Bulunan sonuçlar 

Bölüm 4.2.3.2’de verilmiştir. 
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3.4.4. Robustness (Yöntemin Sağlamlığı)  

Yöntemin mobil faz bileşiminde (±% 2), akış hızında (±0,1 mL), reaksiyon 

pH’sında (±0,1), eksitasyon ve emisyon dalga boyları (±1 nm) ve kolon sıcaklığı (±2°C) 

parametrelerinde ufak değişiklikler yapılarak yöntemin sağlamlığı araştırıldı. 

Bulunan sonuçlar Bölüm 4.2.4’te verilmiştir. 

3.4.5. Uygunluk Testi 

 Uygunluk testi için önemli parametreler retensiyon zamanı (tR), kapasite faktörü 

(k'), kuyruklanma faktörü (T) ve teorik plato eşdeğer yüksekliği (N) değerlendirildi. 

Sonuçlar Bölüm 4.2.5’te verilmiştir. 

3.4.6. Nizatidin-NBD Türevinin Stabilitesi 

1000 ng/mL konsantrasyonda hazırlanmış numuneler oda sıcaklığında karanlıkta 

ve aydınlıkta ve 4 ºC karanlıkta tutularak, başlangıç değerleri, 6, 24 ve 72 saat sonraki 

değerleri ölçüldü. Alınan sonuçlar Bölüm 4.2.6’da verilmiştir. 

3.4.7. Plazmadan Geri Kazanım 

Nizatidin-NBD türevinin plazmadan geri kazanım oranının saptanması için, 

plazmadan elde edilen ölçü eğrisinin eğimi sulu çözeltiden elde edilen ölçü eğrisi 

denkleminin eğimine oranlanarak hesaplama yapıldı. Sonuçlar Bölüm 4.2.7’de 

verilmektedir.  

3.5. KAPSÜLLERDE NĐZATĐDĐN MĐKTAR TAYĐNĐ 

3.5.1. Geliştirilen HPLC Yöntemiyle Miktar Tayini 

10 adet kapsül içindeki etken maddeler tartılıp, ortalama ağırlığı saptandı ve 

kapsül  içeriği porselen havanda ince toz haline getirildi. 100 mg nizatidine eşdeğer 

miktarda kapsül tozu hassas olarak tartılıp 100 mL’lik balonjojeye aktarıldı, 50 mL 

metanol ile 30 dakika mekanik karıştırıcıda çalkalandı. Metanol ile hacmine 

tamamlandıktan sonra mavi bantlı süzgeç kağıdından süzüldü. Süzüntünün ilk 25 mL’si 

atıldı. Geri kalan kısımdan 10 mL alınıp 100 mL’lik balonjojede metanol ile hacmine 

tamamlandı. Bu çözeltiden 1 mL alınıp, metanol ile 10 mL’ye tamamlandı, 50-2000 

ng/mL konsantrasyon aralığına ait ölçü eğrisinin çalışma koşullarında Bölüm 3.3.2.6’da 

anlatıldığı şekilde çalışıldı. Analiz işlemi 6 kez tekrarlandı. Nizatidin miktarı daha önce 
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bu konsantrasyon aralığında hazırlanan ölçü eğrisinin denklemi (A = 0,01192 C + 

0,50917) yardımıyla hesaplandı. 

3.5.2. Kıyas Yöntemi Đle Miktar Tayini 

Kapsüllerde nizatidin  miktar tayini için kıyas yöntemi olarak USP 33’de bulunan 

HPLC yöntemi esas alındı (65). 

Standart çözelti: Mobil fazda 0,1 mg/mL konsantrasyonda nizatidin çözeltisi hazırlandı. 

Đç standart çözeltisi: Mobil fazda  0,1 mg/mL konsantrasyonunda fenol çözeltisi 

hazırlandı. 

Örnek çözelti: Bölüm 3.5.1’de anlatıldığı gibi ince toz haline getirilen kapsül içindeki 

etken maddeden 500 mg tartılıp 500 mL erlene alındı, 200 mL iç standart çözeltisi 

eklendi ve ultrasonik banyoda karıştırıldı. Çözeltinin bir kısmı filtre edildikten sonra, bu 

çözeltiden 1,0 mL alınıp iç standart çözeltisiyle 10 mL’ye tamamlandı. 

Kromatografik sistem:  

Dedektör: UV-Absorbans dedektör 230 nm 

Akış hızı: 1,0 mL/dak. 

C18 Analitik kolon (Inertsil, 150x4.6 mm I.D., 5 µm parçacık büyüklüğü) 

Mobil faz: 5,9 gr amonyum asetat 760 mL su içinde çözülerek, üzerine 1,0 mL 

dietilamin eklendi ve pH asetik asitle 7,5’a ayarlandı. Bu tampon çözeltisi ve metanol 

76:24 oranında karıştırılarak degaze edildi. 

Enjeksiyon hacmi: 25 µL 

Yöntem: Örnek ve standart çözeltilerinden ayrı ayrı 25 µL enjekte edildi. Mobil fazda 

elüsyon yapıldı. Majör piklerin alanı bulundu. Kapsüllerdeki nizatidin miktarı aşağıdaki 

formülle hesaplandı (mg cinsinden). 

  mg/kapsül = 5000 C(ru/rs) 

C = Standart çözeltisinin konsantrasyonu (0,1 mg/mL) 

rs = Standart çözeltisinin pik alanının iç standart pik alanına oranı 

ru = Örnek çözeltisinin pik alanının iç standart pik alanına oranı 

Elde edilen sonuçlar Bölüm 4.2.8’de belirtilmiştir. 
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3.6. PLAZMADA NĐZATĐDĐN MĐKTAR TAYĐNĐ 

150 mg nizatidin içeren bir kapsülün (Axid ) 38 yaşında sağlıklı bir gönüllü 

tarafından içilmesinden 0,25, 0,4, 0,5, 0,65, 0,75, 1, 1,2, 1,3, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

ve 12 saat sonra içinde EDTA tamponu bulunan tüplere 6-7 mL venöz kan örnekleri 

alındı ve 4500 rpm’de 30 dakika santrifüjlendi. Bu işlem sonunda elde edilen 

plazmadan alınan 0,5 mL’lik örnekler -20 °C’de saklandı. Bu örnekler, plazmada ölçü 

eğrisi hazırlanması bölümünde (Bölüm 3.3.2.7) anlatıldığı gibi analiz edildi. Sonuçlar 

Bölüm 4.3’te özetlenmektedir. 
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4. BULGULAR 

4.1. ANALĐZ YÖNTEMĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ ÇALIŞMALAR 

4.1.1. Nizatidinin NBD-F ile Reaksiyon Koşullarının Đncelenmesi 

Nizatidin ile NBD-F arasındaki reaksiyon sonucu meydana gelen ve fluoresans 

gösteren nizatidin-NBD türevinin sulu ortamdan ekstraksiyonu için en uygun organik 

çözücü araştırıldı. Nizatidin ile NBD-F arasındaki reaksiyonun hangi koşullarda en 

etkin şekilde gerçekleştiğini araştırmak amacıyla ve türevin oluşumu üzerine pH, 

sıcaklık, reaksiyon süresi ve belirteç miktarı gibi parametrelerin etkisi incelendi. 

4.1.1.1. Ekstraksiyon Çözücüsünün Belirlenmesi 

Nizatidin-NBD türevinin sulu ortamdan ekstraksiyonu için en uygun organik 

çözücüyü saptamak üzere Bölüm 3.3.1.1’de anlatıldığı gibi çalışıldı. Oluşan türevin 

çeşitli çözücülerde fluoresans spektrumları alındı. Bu spektrumlarda nizatidin–NBD 

türevinin denenen organik çözücülerde gösterdiği maksimum eksitasyon ve emisyon 

dalga boyları ve fluoresans şiddeti değerleri elde edilmiştir. Tablo 4.1 ve Şekil 4.1’de 

yer alan bu değerler incelendiğinde türevin ekstraksiyonu için en uygun çözücünün 

kloroform olduğu saptanmıştır. Şekil 4.2’de nizatidin–NBD türevinin kloroformdaki 

eksitasyon ve emisyon spektrumları görülmektedir 

Tablo  4-1 Nizatidin-NBD türevinin çeşitli organik çözücülerdeki maksimum eksitasyon  ve 
emisyon dalga boyları ile fluoresans şiddeti değerleri 

 Fluoresans 
Şiddeti 

λeks / λem (nm) 

Etil asetat 46 461 / 529 

Metanol 13 459 / 536 

Dioksan 77 461 / 528 

Etil metil keton 45 461 / 532 

Diklormetan 84 462 / 526 

Kloroform 213 461 / 517 

 

 



 

Şekil  4-1 Nizatidin-NBD türevinin çeşitli organik çözücülerdeki fluoresans şiddeti

 

Şekil  4-2 500 ng/mL Nizatidin
spektrumu (λeks 

4.1.1.2. pH 

Nizatidin ile NBD

saptamak amacıyla pH 7,0 

3.3.1.2’de anlatıldığı gibi çalışıldı. Elde edilen veriler incelendiğinde 

NBD türevinin çeşitli organik çözücülerdeki fluoresans şiddeti

mL Nizatidin-NBD türevinin kloroformdaki eksitasyon ve emisyon 
eks =461 nm, λem =517 nm) 

Nizatidin ile NBD-F arasındaki reaksiyonun en iyi hangi pH

saptamak amacıyla pH 7,0 – 12,0 arasında hazırlanmış bir seri tampon çözeltiyle Bölüm 

ğı gibi çalışıldı. Elde edilen veriler incelendiğinde 

24

 

NBD türevinin çeşitli organik çözücülerdeki fluoresans şiddeti 

 

kloroformdaki eksitasyon ve emisyon 

F arasındaki reaksiyonun en iyi hangi pH’da yürüdüğünü 

12,0 arasında hazırlanmış bir seri tampon çözeltiyle Bölüm 

ğı gibi çalışıldı. Elde edilen veriler incelendiğinde nizatidin–NBD 
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türevinin pH 9,0’da kantitatif olarak oluştuğu belirlenmiştir. Elde edilen veriler Tablo 

4.2 ve Şekil 4.3’de verilmiştir. 

Tablo  4-2 Çeşitli pH larda oluşturulan nizatidin-NBD türevine ait fluoresans şiddeti   
değerleri 

 Fosfat Borat Karbonat 

pH 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10 10 11 12 

Fluoresans 

Şiddeti 127,1 133,0 200,6 222,5 285,2 257,6 155,6 122,1 54,2 12,6 

 

 

Şekil  4-3 Nizatidin-NBD türevinin oluşumu üzerine pH’nın etkisi 

4.1.1.3. Sıcaklık ve Reaksiyon Süresi 

Nizatidin ile NBD-F’ün reaksiyona girdiği en uygun sıcaklık ve reaksiyon 

süresini saptamak amacıyla Bölüm 3.3.1.3’te anlatıldığı gibi oda sıcaklığında, 50, 60, 70 

ve 80 ºC sıcaklıklarda çalışıldı. Her sıcaklıkta 10 ile 70 dakika arasında türev oluşumu 

izlendi.  

Elde edilen nizatidin–NBD türevlerine ait fluoresans şiddeti değerlerinin, 

sıcaklık ve zamana karşı gösterdiği değişim Tablo 4.3 ve Şekil 4.4’te verilmiştir. Bu 

verilere dayanılarak, nizatidin ile NBD-F arasındaki reaksiyonun tamamlanması için 

70ºC’de 10 dakika süreyle ısıtmanın yeterli olduğu belirlenmiştir. 
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Tablo  4-3 Çeşitli sıcaklık ve zamanlarda oluşturulan nizatidin–NBD türevine ait 
fluoresans şiddeti değerleri 

Zaman (dak.)  

Sıcaklık(°C) 

5 10 20 30 40 50 60 70 

50 246 208 193 181 174 144 113 83 

60 353 310 233 235 256 245 207 165 

70 442 594 553 550 526 387 293 247 

80 437 424 342 270 263 222 153 123 

 

 

Şekil  4-4 Nizatidin-NBD türevinin oluşması üzerine sıcaklık ve zaman etkisi 

4.1.1.4. Belirteç Miktarı 

NBD-F ile nizatidin arasındaki reaksiyonun maksimum oranda ürün vermesi için 

gerekli belirteç/nizatidin mol oranını saptamak amacıyla madde miktarı sabit tutularak 

NBD-F mol katı 2–10 olacak şekilde hazırlanan bir seri belirteç çözeltisiyle Bölüm 

3.3.1.4’de anlatıldığı gibi çalışıldı. Tablo 4.4 ve Şekil 4.5’te görüldüğü gibi nizatidin–
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NBD türevinin oluşması için optimal NBD-F/nizatidin mol oranının 3,6 olduğu 

belirlendi. 

Tablo  4-4 Çeşitli mol oranlarında oluşturulan nizatidin–NBD türevine ait fluoresans 
şiddeti değerleri 

NBD-F/Nizatidin Mol Oranı 0,9 1,8 2,7 3,6 5,4 7,2 9,1 

Fluoresans Şiddeti 49,9 132,8 179,1 199,6 200,1 199,4 199,9 

 

 

Şekil  4-5 Nizatidin–NBD türevinin oluşumu üzerine belirteç miktarının etkisi 

4.1.1.5. Asit Miktarı 

Alkali ortamda NBD-F kısmen hidroliz olmaktadır, hidroliz ürünü NBD-OH 

oluşmaktadır, NBD-OH oluşumunu engellemek için türevlerin organik çözücüye 

ekstraksiyonu genellikle asitli ortamda olmaktadır. Bölüm 3.3.1.5’te anlatıldığı gibi 

yapılan incelemeler sonucunda ekstraksiyon için 100 µL 0.1 N HCl çözeltisinin yeterli 

olduğu belirlenmiştir. Elde edilen veriler Tablo 4.5 ve Şekil 4.6’da görülmektedir. 

Tablo  4-5 Asit miktarının etkisi 

Asit Miktarı (µL) 25 50 75 100 150 200 250 

Asetik Asit 290,4 292,7 294,9 313,5 303 296,1 296,9 

0,1N HCl 293,4 299,7 306,4 315,8 306,4 306,8 306,9 
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Şekil  4-6 Asit miktarının etkisi 

4.1.2. Nizatidinin Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) Đle Analizi 

Nizatidinin-NBD türevinin ters faz sıvı kromatografisi ile analizi için, detektör, 

dalga boyu ve ayırıcı kolon seçimi yapıldıktan sonra, mobil faz sistemi belirlendi ve 

optimize edildi. Uygun iç standart seçimi yapılarak, optimize edilmiş türevlendirme 

aşamaları ve ekstraksiyon koşullarında elde edilen nizatidin-NBD türevleri analiz edildi. 

4.1.2.1.  Nizatidin-NBD Türevinin Hazırlanması 

Spektrofluorimetride optimize edilen koşullarda yapılan türevlendirme ve 

ekstraksiyon işlemleri sonrasında, türevler azot akışı altında kurutularak, türev çözücüsü 

olarak mobil faz kullanıldı. Otomatik enjeksiyon sistemiyle 10 µL enjeksiyon yapıldı. 

4.1.2.2. Detektör Dalga Boyu ve Kolon Seçimi 

Bölüm 3.3.2.2’de anlatıldığı gibi çalışılarak, eksitasyon dalga boyu 461 nm, 

emisyon dalga boyu 517 nm olarak belirlendi. 

Kolon seçimi için laboratuvarda mevcut C18 Luna (150 mm, 4.6 mm ID, 5 µm 

parçacık büyüklüğü)  ve Inertsil ODS kolonuyla (150 mm, 4.6 mm ID, 5 µm parçacık 

büyüklüğü) yapılan analizler sonrasında, her iki kolonun da nizatidin-NBD için 

retensiyon sağlayabildiği görülmüştür. Sonuçlar Şekil 4.7’de görülmektedir. Inertsil 

ODS kolonu analitik çalışmalarda kullanılmak üzere seçilmiştir. 
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Şekil  4-7 Nizatidin-NBD türevinin Luna C18 ve Inertsil ODS kolondaki kromatogramları 

4.1.2.3. Mobil Faz Seçimi 

Yapılan gradient elüsyon sonuçlarına göre nizatidin-NBD türevinin kapasite 

faktörünün 2-3 arasında kalacağı çözücü kuvveti % 45 civarında belirlendi.  

Tez çalışmalarının yapıldığı dönem öncesinde global olarak asetonitril tedarik 

zincirinde bazı sorunlar yaşanmıştır. Bu sorunlar çalışma döneminde önemli ölçüde 

çözülmüş olmakla birlikte, temkinli olmak amacıyla, hem daha ucuz hem de temini 

daha kolay olan metanol, mobil faz kuvvetli çözücüsü olarak seçilmiştir. Mobil faz 

kuvvetli çözücü değişimlerinde, 3 THF ~ 4 asetonitril ~ 5 metanol genellemesine (66) 

dayanarak, % 45 asetonitril yerine % 55 metanol kullanılmıştır. 

Türevlendirme reaksiyonunun yan ürünlerinin kolonda çok iyi tutularak, 

kolondan çok geç  çıktıkları, analiz süresinin uzadığı gözlenmiştir. Bu konuda 

iyileştirme yapmak üzere, zayıf çözücü olarak su yerine pH 2.7 fosfat tamponu 

kullanılmıştır. pH 2.7, kolona zarar vermeyecek derecede güvenli, hedef kimyasalların 

pKa değerlerinden düşük ve fosfat tamponunun tamponlama kapasitesinin önemli 

ölçüde mevcut olduğu için seçilmiştir. Bu uygulamanın piklerin erken elüe olmasına ve 

diğer piklerle girişime neden olduğu gözlenmiştir. Yöntemde ayrıntılı bir iyileştirme 

çalışması yapılarak, A hattına su, B hattına metanol ve C hattına pH 2.7 fosfat tamponu 

konarak, hedef pikler elüe olana kadar metanol-su 55:45 (v/v) çiftiyle analiz 

yürütülmüş, hızlı bir gradientle metanol-pH 2.7 fosfat tamponuna geçilmiştir. Tampon 

çözeltinin çökelti oluşturmaması için kolondan önce yeniden su-metanol (25:75 v/v), 
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daha sonra geç gelen başka pikler olabileceği için metanol miktarı % 90’a artırılarak 

yürütme sürdürülmüş, bu yıkama arkasından kolonun dengelenmesi için metanol 

yeniden % 55’e düşürülmüştür. Bu iyileştirme kısmı analitik ayrım için gereksiz 

olmakla birlikte, analiz süresi ve çözücü yönüyle önemli tasarruf sağladığı için 

uygulanmasına karar verildi. Elde edilen kromatogramın tamamı aşağıda 

gösterilmektedir. Ölçü eğrisi ve ölçüm çalışmalarında 8. dakikadan sonra veri 

kaydedilmesine gerek görülmemiştir. 

 

 

Şekil  4-8 Süre ve çözücü tasarrufu uygulaması sonrası kromatogram (500 ng/mL) 

4.1.2.4. Đç Standart Seçimi 

Çeşitli kimyasallarla Bölüm 3.3.2.4’te tarif edildiği şekilde yapılan denemeler 

sonrasında en uygun iç standart olarak amlodipin seçildi (Şekil 4.9 ve 4.10). 
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Şekil  4-9 Đç standart kromatogramı (100 ng/mL) 

 

 

 

 

Şekil  4-10 Boş, nizatidin (500 ng/mL) ve iç standart (Amlodipin 100 ng/mL) çözeltilerinin 
optimum koşullarda türev ve ekstraksiyon sonrası kromatogramları 
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4.1.2.5. Plazma Proteinlerinin Çöktürülmesi ve Ekstraksiyon Đşlemleri 

Plazmada yapılan analizlerde, girişimlerin azaltılması için proteinlerin 

çöktürülmesi gereklidir. Bu amaçla birçok değişik yöntem kullanılmaktadır. Bölüm 

3.3.2.5’te tarif edildiği gibi çalışılarak elde edilmiş sonuçlar Tablo 4-6'da verilmektedir. 

Tablodan da görülebileceği gibi, yapılan çalışmalar sonucunda en etkin sonuçlar pH 10 

borat tamponu ve etil asetatlı sistemde alınmıştır. 

Tablo  4-6 Plazma proteinlerinin çöktürülmesi ve ekstraksiyon işleminin nizatidin-NBD 
pik alanına etkisi 

Çöktürücü Metanol 
Fosfat Tamponu 

(pH 7.0) 
Borat Tamponu 

(pH 10.0) 
0.1 N NaOH 

Ekstraksiyon 
Çözücüsü 

- 
Etil 

asetat 

n-heptan-
isopropil alkol 

(99:1) 

Etil 
asetat 

n-heptan-
isopropil alkol 

(99:1) 

Etil 
asetat 

n-heptan-isopropil 
alkol (99:1) 

Pik Alanı 35588 24652 36901 181556 96423 36152 98098 

 

 

 

Şekil  4-11 (A) Đç standart (100 ng/mL) katkılı plazma, (B) Nizatidin (500 ng/mL) ve IS 
(100 ng/mL) katkılı plazma örneğine ait kromatogramlar 

4.1.2.6. Sulu Çözeltide Hazırlanan Ölçü Eğrisinin Regresyon Analizi 

Bölüm 3.3.2.5’te anlatıldığı gibi çalışılarak 50, 100, 250, 500, 1000, 1500 ve 

2000 ng/mL konsantrasyonlarında beş kez çalışıldı. Kromatogramlar değerlendirilirken 

nizatidin-NBD türevi ve internal standardın pik alanları oranları grafiğe dökülerek, ölçü 
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eğrisi oluşturuldu. Pik alanları ortalaması (Ā), standart sapma (s), ve bağıl standart 

sapma (s/ Āx100) değerleri Tablo 4.7’de özetlenmiştir. 

 

Tablo  4-7 Nizatidinin 50-2000 ng/mL konsantrasyon aralığında sulu çözeltide hazırlanan 
ölçü eğrisi 

C 

ng/mL 
A1 A2 A3 A4 A5 Ā s s/ Āx100 

50 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 0,07 6,2 

100 1,8 1,8 1,6 1,6 1,9 1,7 0,12 6,8 

250 3,7 3,3 3,4 3,2 3,3 3,4 0,21 6,2 

500 6,9 6,2 6,6 7,0 6,3 6,6 0,36 5,4 

1000 12,0 12,1 12,4 12,2 12,1 12,2 0,15 1,2 

1500 18,6 18,5 18,6 18,5 18,6 18,6 0,07 0,4 

2000 24,2 24,7 24,3 24,2 24,2 24,3 0,23 0,9 

Ā değerlerinden hesaplanan doğru denklemi: 

A = 0,01192 C + 0,50917 

r= 0,9998 
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Tablo  4-8 Ölçü Eğrisinin Regresyon Analizine Ait Parametreler 

 1 2 3 4 5 Ortalama 

a 0,01177 0,01211 0,01196 0,01186 0,01190 0,01192 

b 0,69319 0,32394 0,49231 0,55777 0,47863 0,50917 

r 0,99954 0,99970 0,99991 0,99961 0,99974 0,99987 

 

 

Şekil  4-12 Nizatidinin 50-2000 ng/mL konsantrasyon aralığında sulu çözeltide hazırlanan 
ölçü eğrisi 

 

Çalışmada elde edilen veriler değerlendirildiğinde nizatidin-NBD 

konsantrasyonları ile pik alanları oranları arasında doğrusal bir ilişki olduğu belirlendi. 

4.1.2.7. Plazmada Hazırlanan Ölçü Eğrisinin Regresyon Analizi 

Bölüm 3.3.2.6’da anlatıldığı gibi çalışılarak 50, 100, 250, 500, 1000, 1500 ve 

2000 ng/mL konsantrasyonlarında beş kez çalışıldı. Kromatogramlar değerlendirilirken 

nizatidin-NBD türevi ve iç standardın pik alanları oranı ve konsantrasyonları arasında 

ölçü eğrisi oluşturuldu. Pik alanları oranlarının ortalaması (Ā), standart sapma (s), ve 

bağıl standart sapma (s/ Āx100) değerleri Tablo 4.9’da özetlenmiştir. 
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Tablo  4-9 Nizatidinin 50-2000 ng/mL konsantrasyon aralığında plazmada hazırlanan ölçü 
eğrisi 

C 

ng/mL 
A1 A2 A3 A4 A5 Ā s s/ Āx100 

50 1,2 1,0 1,0 1,2 1,2 1,1 0,11 9,8 

100 1,5 1,9 1,8 1,9 2,0 1,8 0,18 9,8 

250 3,1 3,5 3,7 3,1 3,2 3,3 0,27 8,0 

500 6,6 5,5 6,2 6,1 6,8 6,2 0,49 7,9 

1000 12,4 12,1 12,1 12,7 12,3 12,3 0,24 1,9 

1500 18,7 18,8 18,3 18,0 18,2 18,4 0,32 1,7 

2000 23,7 23,8 23,8 23,8 23,5 23,7 0,13 0,5 

Ā değerlerinden hesaplanan doğru denklemi: 

A = 0,01170 C + 0,52451 

r= 0,99957 

 

Tablo  4-10 Ölçü eğrisinin regresyon analizine ait parametreler 

 1 2 3 4 5 Ortalama 

a 0,01182 0,01186 0,01166 0,01167 0,01151 0,01170 

b 0,48112 0,34632 0,54521 0,53769 0,71221 0,52451 

r 0,99942 0,99873 0,99977 0,99950 0,99958 0,99957 
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Şekil  4-13 Nizatidinin 50-2000 ng/mL konsantrasyon aralığında plazmada hazırlanan ölçü 
eğrisi 

4.2. GELĐŞTĐRĐLEN YÖNTEMĐN VALĐDASYONU 

4.2.1. Doğrusallık 

Sulu çözeltide (Tablo 4.8) ve plazmada (Tablo 4.10) hazırlanan ölçü eğrilerinin 

regresyon analizleri sonucunda elde edilen r değerleri, (sulu: 0,9998, plazma: 0,9996) 

sulu çözeltide ve plazmada nizatidin-NBD türevine ait detektör cevabının internal 

standartın cevabına oranının, eşdeğer nizatidin miktarıyla doğrusal bir orantı içinde 

ilişkilendiğini göstermektedir.  

4.2.2. Gözlenebilme (LOD) ve Tayin (LOQ) Sınırları 

Gözlenebilme sınırı, plazma ile elde edilen kromatogramdaki sinyal/gürültü 

oranı kullanılarak Bölüm 3.4.2’de anlatıldığı gibi hesaplanarak 10,2 ng/mL bulunmuştur  

Tayin sınırı ise 34,2 ng/mL bulunmuştur (Tablo 4.11). 

 

Tablo  4-11 Gözlenebilme ve Tayin Sınırları 

LOD (ng/mL) 10,2 

LOQ (ng/mL) 34,2 

 

0,0

10,0

20,0

30,0

0 500 1000 1500 2000

A
la

n
 O

ra
n

ı

Konsantrasyon (ng/mL)



 37

4.2.3. Kesinlik ve Doğruluk 

4.2.3.1. Aynı Gün Đçinde Plazmada Yapılan Analizlerin Tekrarlanabilirliği 

Üç farklı konsantrasyonda (500, 1000 ve 1500 ng/mL) nizatidin içeren plazma 

örnekleri Bölüm 3.2.1’de anlatıldığı gibi çalışıldı. 

Her bir konsantrasyon için 6 farklı örnekle çalışıldı. Bağıl standart sapma 

oranları % 1,7-% 8,1 arasındadır. Sonuçların tamamı Tablo 4.12’dedir. 

Tablo  4-12 Aynı Gün Đçinde Plazmada Yapılan Analizlerin Tekrarlanabilirliği 

 Plazmadaki konsantrasyon (ng/mL) 

 500 1000 1500 

Bulunan 

Konsantrasyon 

(ng/mL) 

518,9 
424,0 
483,5 
480,4 
518,9 
532,9 

1012,5 
990,3 
986,8 
1038,0 
1012,5 
1007,4 

1550,9 
1557,4 
1519,0 
1492,7 
1550,9 
1510,4 

Ortalama 493,1 1007,9 1530,2 

Standart Sapma 39,9 18,5 26,5 

Değişme katsayısı 8,1 1,8 1,7 

4.2.3.2. Farklı Günlerde Plazmada Yapılan Analizlerin Tekrarlanabilirliği 

Üç farklı konsantrasyonda (500, 1000 ve 1500 ng/mL) nizatidin içeren plazma 

örnekleri Bölüm 3.2.1’de anlatıldığı gibi çalışıldı. 

6 farklı günde, her seferinde yeni örnek hazırlanarak yapılan çalışmalarda, bağıl 

standart oranları % 3,7-% 9,1 arasında bulundu. Sonuçların tamamı Tablo 4.13’dedir. 
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Tablo  4-13 Farklı Günlerde Plazmada Yapılan Analizlerin Tekrarlanabilirliği 

 Plazmadaki konsantrasyon (ng/mL) 

 
500 1000 1500 

   

Bulunan 

Konsantrasyon 

(ng/mL) 

498,3 
406,5 
511,4 
481,0 
498,3 
537,6 

1069,8 
990,9 
945,4 
1053,9 
1069,8 
1057,5 

1543,1 
1608,2 
1494,8 
1440,5 
1543,1 
1502,2 

Ortalama 488,9 1031,2 1521,9 

Standart Sapma 44,5 51,3 56,7 

Değişme katsayısı 9,1 5,0 3,7 

4.2.4. Yöntemin Sağlamlığı (Robustness) 

Mobil faz bileşiminde (±%2), akış hızında (±0,1 mL), reaksiyon pH (±0,1), 

eksitasyon ve emisyon dalga boyları (±1 nm) ve kolon temperatüründe (±2°C) yapılan 

ufak değişikliklerde bir fark görülmemiştir. 

 

Şekil  4-14 Yöntemin sağlamlığı (500 ng/mL Nizatidin-NBD türevi) 

4.2.5. Uygunluk Testi 

Geliştirilen yöntem sonucunda elde edilen parametreler aşağıdaki tabloda 

özetlenmiştir. 
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Tablo  4-14 Uygunluk testi sonuçları 

Alıkonma zamanı (tR) 3,14 dakika 

Ölü hacim alıkonma zamanı (t0) 1,4 dakika 

Kapasite faktörü (k’) 1,2 

Kuyruklanma faktörü (T) 1,28 

Teorik plato sayısı (N) 2140 

 

4.2.6. Nizatidin-NBD Türevinin Stabilitesi 

Nizatidin-NBD türevinin dayanıklılığını incelemek üzere Bölüm 3.4.6’da 

anlatıldığı gibi çalışıldı. Oda sıcaklığında, karanlıkta ve gün ışığında ve 4 ºC karanlıkta 

bırakılan örneklere ait sonuçlar Tablo 4.15’te ve Şekil 4.13’te görülmektedir. Elde 

edilen verilere göre 4ºC karanlıkta en az bir gün dayandığı görülmektedir. 

Tablo  4-15 Nizatidin-NBD Türevinin Stabilitesi 

 0 saat 6 saat 24 saat 72 saat 

20 ºC Karanlık 1002 923 843 768 

20 ºC Aydınlık 998 913 746 611 

4 ºC Karanlık 999 972 958 947 
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Şekil  4-15 Nizatidin-NBD türevinin stabilitesi 

 

4.2.7. Geri Kazanım 

Nizatidinin plazmadan geri kazanım oranının saptanması için Bölüm 3.4.7 de 

anlatıldığı gibi, plazma ölçü eğrisi denkleminin eğimi (A=0,01170 C + 0,52451) sulu 

çözeltiden elde edilen ölçü eğrisi denkleminin (A=0,01192 C + 0,50917) eğimi ile  

oranlandığında geri kazanılma oranı % 98,18 olarak hesaplandı.  

4.2.8. Nizatidin Miktar Tayini 

150 mg Nizatidin içeren Axid® kapsüller Bölüm 3.5.1 ve 3.5.2’de anlatıldığı gibi 

geliştirilen HPLC-Fluoresans yöntemi ve Farmakope HPLC-UV yöntemiyle analiz 

edildi. Her iki yöntemde elde edilen sonuçlar Tablo 4.16’da özetlenmektedir. 

Geliştirilen yöntem ve kıyas yöntemiyle elde edilen sonuçlar ortalamalar 

yönünden student (t) testiyle ve standart sapmalar yönüyle Fisher (F) testiyle 

karşılaştırıldı. Tablo 4.16’daki sonuçların incelenmesiyle de görüleceği gibi, hesaplanan 

t ve hesaplanan F değerleri ilgili % 95 olasılık düzeyi cetvel değerlerinden daha küçük 

olduğundan geliştirilen yöntem ile kıyas yöntemi arasında gerek doğruluk, gerek 

kesinlik yönünden anlamlı bir fark olmadığı belirlendi. 
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Tablo  4-16 150 mg Nizatidin Đçeren Kapsüllerin Analiz Sonuçları ve Sonuçların Đstatistiki 
Olarak Değerlendirilmesi 

 Geliştirilen HPLC Yöntemi Kıyas Yöntemi 

n mg/kapsül % mg/kapsül % 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

150,3 

150,7 

150,4 

150,4 

148,6 

150,2 

100,2 

100,4 

100,3 

100,2 

99,1 

100,1 

149,3 

149,7 

151,3 

150,7 

151,1 

149,7 

99,5 

99,8 

100,9 

100,5 

100,7 

99,8 

x  150,1 100,1 150,3 100,2 

s 0,7  0,8  

s / x  . 100 0,5  0,6  

t.s/√n 0,12  0,14  

Güven sınırları 150,0-150,2  150,2-150,4  

thesap= 0,65 n1=n2=6  ttablo=2,23 

Fhesap= 1,29 P=0,05  Ftablo=5,05 

 

4.3. GELĐŞTĐRĐLEN YÖNTEMLE PLAZMADA NĐZATĐDĐN TAYĐNĐ VE 
FARMAKOKĐNETĐK PARAMETRELER 

Sağlıklı bir gönüllü tarafından 150 mg’lık tek bir doz nizatidin içilmesinden 

sonra çeşitli zaman aralıklarında alınan kan örnekleri Bölüm 3.6 ve Bölüm 3.3.2.7’de 

anlatıldığı gibi analiz edildi (n = 22). Bu örneklerin içerdiği nizatidin miktarı, 50-2000 

ng/mL plazma konsantrasyon aralıklarında hazırlanan ölçü eğrilerine ait doğru 

denklemleri yardımıyla tayin edildi (Tablo 4.17). 



 42

Plazma nizatidin  konsantrasyonunun zamana karşı değişimini gösteren eğrinin 

(Şekil 4.14) incelenmesinden anlaşıldığı gibi ilaç alımından 1 saat (tmaks) sonra 

maksimum plazma konsantrasyonuna (Cmaks =1112 ng/mL) ulaşılmaktadır, eliminasyon 

yarı ömrü (t1/2) 1,64 saat olarak hesaplanmıştır. 

Farmakokinetik parametreler Tablo 4.18’de  bildirilmektedir. 

Tablo  4-17 Plazma nizatidin konsantrasyonunun zamana karşı değişimi 

Zaman (saat) Plazma nizatidin konsantrasyonu (ng/mL) 

0 0 
0,25 314 
0,4 508 
0,5 637 
0,65 856 
0,75 918 
1 1112 
1,2 1090 
1,3 1040 
1,5 940 
2 763 
3 556 
4 388 
5 278 
6 167 
7 107 
8 46 
9 40 
10 30 
11 20 
12 10 
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Şekil  4-16 Plazma nizatidin konsantrasyonunun zamana karşı değişimi 

 

 

Şekil  4-17 150 mg tek doz nizatidin içen sağlıklı gönüllüden 3 saat sonra alınan plazma 
örneğine ait kromatogram 

Tablo  4-18 Plazmada nizatidin farmakokinetik parametreleri 

AUC0-12 3577 ngsaat/ mL 

kel 0,42 L/saat 

t1/2 1,64  saat 

tmaks 1 saat 

Cmaks 1112 ng/mL 
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5. TARTIŞMA 

Yapılan ön çalışmalarda literatür araştırmasından elde edilen, NBD-F ile alifatik 

amin grubu içeren maddeler arasındaki reaksiyonun alkali pH’larda ve oda sıcaklığının 

üzerindeki sıcaklıklarda daha etkin gerçekleştiği bilgisi doğrulanarak, çalışma 

yönteminin genel hatları belirlendi. 

Buna göre nizatidin çözeltisini alkali pH düzeyine getirecek bir tampon çözelti 

eklendikten sonra NBD-F çözeltisi eklenmesi ve sıcak su banyosunda belirli süre 

ısıtılarak türevlendirme reaksiyonunun oluşmasının sağlanmaktadır. Elde edilen türevin 

hidrolize olmaması için çözeltinin asidik pH’ya getirilmesi sonrasında, uygun bir 

çözücü ile ekstraksiyon gerçekleştirilip, azot akışı altında uçurulması sonrasında mobil 

fazla çözülerek HPLC için hazır hale getirilmektedir. 

 

Şekil  5-1 Nizatidin NBD-F Reaksiyonu 

 

Nizatidin-NBD türevinin kantitatif olarak elde edilmesi için optimum koşulların 

belirlenmesi çalışmalarında, en uygun organik çözücünün fluoresansa söndürme 

açısından olumsuz etkisi bilinen kloroform olduğu belirlendi. Bu söndürme etkisinin bu 

reaksiyon için minimal olduğu düşünülmektedir. Ekstraksiyon işleminin 3x2 mL ile 

yapılması ekstraksiyon verimini artırmaktadır. Daha az adımla yapıldığında nizatidin-

NBD türevinin tamamının ekstrakte edilmesi sağlanamamaktadır. Türevlenme 

reaksiyonu için en iyi sonucun pH 9,0 borat tamponuyla elde edildiği ve optimum 
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sıcaklık ve sürenin, 70°C ve 10 dakika olduğu belirlenmiştir. Sıcaklık veya süre 

arttığında reaksiyonun olumsuz etkilendiği gözlenmiştir.  

Türevin oluşması için optimum NBD-F/Nizatidin mol oranının 3,6 olduğu ve 

ilave NBD-F’ün olumlu katkısının olmadığı gözlenmiştir. Oluşan türevin hidrolize 

olmaması için 100 µL 0,1N HCl’in eklenmesinin yeterli olduğu gözlemlenmiştir. 

Eksitasyon dalga boyu 461 nm, emisyon dalga boyu ise 517 nm olarak belirlenmiştir. 

Spektrofluorimetride optimize edilen koşullarda türevlendirme ve ekstraksiyon 

yapıldıktan sonra, HPLC ile analiz koşulları araştırılmıştır. Fluoresans detektörde, 

spektrofluorimetrede elde edilmiş verilerden faydalanılarak, eksitasyon dalga boyu 461 

ve emisyon dalgaboyu 517 nm  olarak çalışılmıştır.  

Kromatografi için ters fazlı bir sistemle çalışılmıştır. C18 sabit faz mevcut iki 

kolonla yapılan denemelerde, her iki kolonda da alıkonma sağlanmış, kolonlardan 

yedeği mevcut olan tercih edilmiştir. Asetonitril ve metanol içeren mobil fazlarda 

retensiyon sağlanmış, çalışma yapılan dönem öncesinde asetonitril tedarikinde 

yaşanmakta olan sıkıntı dikkate alınarak, % 55 metanol içeren bir mobil faz 

kullanılmıştır. Geç gelen piklerin kolondan çıkma süresinin kısaltılması için, hedef 

pikler çıktıktan sonra pH 2.7 fosfat tamponu, su ve metanol kullanılarak, geç gelen 

piklerin kolonu daha hızlı terketmesi sağlanmış ve analiz süresi kısaltılmıştır. Ancak bu 

prosedür kullanılmaksızın % 55 metanol ve su karışımıyla kromatografi yapılmasının da 

mümkün olduğu görülmüştür. 

Oda sıcaklığındaki dalgalanmalarının alıkonma zamanlarında değişiklik 

yapmasını engellemek için kolon fırını oda sıcaklığının biraz üzerinde bir sıcaklıkta 

tutulmuştur. Pik şeklinin bozulmaması için enjeksiyon hacmi küçük tutulmuştur. Örnek 

çözücüsü olarak, mobil faz kullanılmıştır. Otomatik enjeksiyon sonrasında HPLC 

enjektörünün iyi temizlenmesinin önemli olduğu gözlenmiş, çok tekrarlı bir yıkama 

programı seçilmiştir. 

Plazmadan ekstraksiyondan başlayarak HPLC enjeksiyonuna kadar tüm 

aşamalarda yaşanabilecek kayıpların kontrol altına alınması için iç standart kullanımının 

fayda sağlanacağı öngörülerek yapılan çalışmalarda, amlodipinin kantitatif olarak 

türevlendiği ve kromatografide nizatidin-NBD türevi pikinden yeterince ayrım 

sağlanabildiği gözlenmiştir. 
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Plazma proteinlerinin çöktürülmesi için yapılan çalışma sonrasında başarılı 

sonuçlar, pH 10,0 borat tamponu ile çöktürme ve etil asetatla yapılan ekstraksiyonla 

elde edilmiştir. Tekrarlanabilirliğin iyi olması için girdap karıştırıcı ve santrifüj 

sürelerine dikkat edilmesi gerektiği gözlenmiştir. 

Sulu çözeltide ölçü eğrisi hazırlanırken, plazma proteinlerinin çöktürülmesi 

aşamasından başlayarak, geliştirilen yöntemin tüm aşamaları eksiksiz uygulanarak 

türevler hazırlandı. Bu çalışma sonrasında, 0.5 mL plazmada 50-2000 ng/mL aralığında 

Nizatidin-NBD ve Amlodipin-NBD pik alanları oranıyla konsantrasyon arasında 

doğrusal ilişki olduğu belirlendi. Bu konsantrasyon aralığında bağıl standart sapma 

değerleri % 0,4-6,8 arasındadır. Bu değerler, çok sayıda türev hazırlama aşaması olan 

biyolojik örnek analizlerinde karşılaşılan değerlerle uyumludur. 

Plazmayla yapılan çalışmalarda aynı şekilde 50-2000 ng/mL Nizatidin-NBD 

türevinin konsantrasyon aralığında doğrusal ilişki bulunmuş, bağıl standart sapma 

değerleri % 0,5-9,8 arasındadır. Bu değerler sulu çözeltiden elde edilen sonuçlara 

nispeten biraz yüksek olmakla birlikte, plazmanın suya göre daha kompleks olması 

nedeniyle beklentilerle uyumludur. Bu doğrusallık aralığı, nizatidinin farmakokinetik 

özelliklerinin çalışılması için fazlasıyla yeterlidir. 

Geliştirilen yöntemin validasyon çalışmalarında gözlenebilme sınırı 10,2 ng/mL 

ve tayin sınırı 34,2 ng/mL olarak hesaplanmıştır. Bu değerler, Walash ve arkadaşlarının 

(5) farmasötik preparatlarda elde ettiği 250 ng/mL ve Imre ve arkadaşlarının (25) 

plazmada elde ettiği 80ng/mL değerlerinden daha düşüktür. 

Kesinlik için yapılan çalışmalarda, elde edilen gün içi (% 1,7-8,1) ve günler 

arası (% 3,7-9,1) tekrarlanabilirlik değerleri yöntemin zaman içinde uygulanabilir 

olduğunu göstermektedir. 

Yöntemin sağlamlığının (robustness) analizi için mobil faz bileşiminde ve kolon 

sıcaklığında yapılan küçük bilinçli sapmaların yöntem üzerinde olumsuz bir etkisi 

olmadığı gözlenmiştir. 

Türevlendirilmiş ve mobil fazda çözülmüş örneklerin stabilitesiyle ilgili yapılan 

testlerde, oda sıcaklığında ve ışıkta örneğin hızla bozunduğu ancak karanlıkta ve 

soğukta stabilitesini koruduğu gözlenmiştir. 



 47

Geri kazanım değerleri % 98.18 olarak hesaplanmıştır. Sulu ölçü eğrisinde de, 

plazmadaki ölçü eğrisinde yapılan tüm işlemlerin, birebir tekrarlanmış olmasının, geri 

kazanım değerinin oldukça iyi olmasına neden olduğu düşünülmektedir. 

Geliştirilen yöntem nizatidin kapsüllerin analizi için farmakope yöntemiyle 

ortalama (doğruluk) yönünden t testi ve varyans yönünden (kesinlik) F testiyle 

kıyaslanmış  anlamlı bir fark görülmemiştir. 

Sağlıklı bir gönüllü tarafından 150 mg’lık tek doz nizatidin alınması sonrasında 

alınan kan örnekleriyle yapılan çalışmalar sonrasında, maksimum plazma 

konsantrasyonu (Cmaks) 1112 ng/mL olarak bulunmuş ve bu konsantrasyona ulaşma 

süresi (tmaks) 1 saat olarak tespit edilmiştir. Đlacın yarılanma ömrü (t1/2) 1,64 saat olarak 

hesaplanmıştır. Bu değerler literatür değerleriyle uyumludur.  

Sonuç olarak, geliştirilen yöntem gerek farmasötik preparatlarda gerek plazmada 

nizatidin tayininde kullanılabilir. Farmakokinetik verilerin çalışılması için uygun 

konsantrasyon aralığı, gözlenebilme ve tayin sınırlarında olması nedeniyle yöntemin 

esas olarak bu alanda fayda sağlayacağı öngörülmekte olup, literatürde mevcut 

yöntemlere nazaran avantaj sağlamaktadır. Bu çalışmayla nizatidinin NBD-F ile 

fluroresans türevlendirilmesi için uygun koşullar da ilk defa ayrıntılı olarak araştırılmış 

olmaktadır. 
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