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ÖZET 

Altınbilek, B. (2012). Naproksenin ve Esomeprazolün Tabletlerde Yüksek Performanslı 

Sıvı Kromatografisi ve Türev Spektrofotometrisi Yöntemleri ile Yan Yana Miktar 

Tayini. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya Anabilim Dalı. 

Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 

 

 Bu tez çalışmasında, naproksen ve esomeprazolün tabletlerde yan yana tayini 

için biri yüksek performanslı sıvı kromatografisine diğeri türev spektrofotometrisine 

dayanan iki yeni yöntem geliştirilmiştir. Birinci yöntemde C18 kolonda; metanol-       

10 mM fosforik asit tamponu (pH : 2,5) (70:30, h/h)  hareketli fazı ile 1,0 mL/dk akış 

hızında maddelerin ayrılması gerçekleştirilmiş ve dedeksiyon dalga boyu 300 nm’ye 

ayarlanmıştır. Maddelerin doğrusallık aralıkları naproksen için 10,0-750,0 μg/mL ve 

esomeprazol için 1,0-40,0 μg/mL, gözlenebilme ve tayin sınırları ise sırası ile naproksen 

için 0,226 ve 0,754 μg/mL; esomeprazol için 0,069 ve 0,231 μg/mL olarak bulunmuştur. 

Türev spektrofotometrisine dayanan ikinci yöntemde tayin zero-crossing yöntemi 

kullanılarak naproksen için 277 nm, esomeprazol için 320 nm’deki birinci türev 

absorbans değerlerinin ölçülmesiyle yapılmıştır. Bu yöntemde doğrusallık aralıkları 

naproksen için 10,0-100,0 μg/mL ve esomeprazol için  5,0-50,0 μg/mL; gözlenebilme 

ve tayin sınırları ise sırası ile naproksen için 0,121 ve 0,406 μg/mL; esomeprazol için 

0,038 ve 0,128 μg/mL olarak bulunmuştur. Geliştirilen yöntemler ilaç maddesinin 

tabletlerdeki analizine başarıyla uygulanmış ve sonuçlar  Student-t ve Fisher-F testleri 

uygulanarak istatistiksel olarak birbiriyle karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak iki yöntem 

arasında ortalamalar ve standart sapmalar yönünden %95 olasılık düzeyinde anlamlı bir 

fark bulunmadığı tespit edilmiştir. Geliştirilen yöntemler kolay, seçici ve tekrarlanabilir 

olup naproksenin ve esomeprazol yan yana tablet analizlerinde güvenle kullanılabilir 

niteliktedir.   

Anahtar Kelimeler : Naproksen, Esomeprazol, Miktar tayini, Yüksek Performanslı Sıvı 

Kromatografisi, Türev Spektrofotometrisi 

 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 15244 
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ABSTRACT 

Altınbilek, B.(2012). Simultaneous Determination of Naproxen and Esomeprazole in 

Tablets by using High-Performance Liquid Chromatographic and Derivative 

Spectrophotometric Methods, Istanbul University, Institute of Health Sciences, 

Department of Analytical Chemistry. Master Thesis. Istanbul. 

 

 In this study, two new simple and selective assay methods have been presented 

for the simultaneous analysis of naproxen and esomeprazole in tablets. The first method 

was based on high performance liquid chromatography by using a mobile phase 

methanol-10,0 mM phosphoric acid solution, pH 2,5 (70:30, v/v) and C18 column. The 

mobile phase flow rate was 1,0 mL/min and the substances were detected at 300 nm. 

The linearity ranges were found as 10,0-750,0 μg/mL and 1,0-40,0 μg/mL for naproxen 

and esomeprazole, respectively. The limits of detection and quantification were found to 

be 0,226 and 0,754 μg/mL for naproxen and 0,069 and 0,231 μg/mL for esomeprazole, 

respectively. The second method depends on first derivative spectrophotometry with 

zero-crossing measurements at 277 nm and 320 nm for naproxen and esomeprazole. 

The assay linear over the concentration ranges of 10,0-100,0 μg/mL for naproxen and 

5,0-50,0 μg/mL for esomeprazole. The limit of quantification for naproxen and 

esomeprazole were found to be 0,406 and 0,128 μg/mL, respectively, while limit of 

detection 0,121 μg/mL for naproxen and 0,038 μg/mL for esomeprazole. The proposed 

methods were successfully applied to the determination of commercially available 

tablets and the obtained results were compared statistically with each other in respect of 

Student-t and Fischer-F tests. It was found that there is no significant difference 

between two methods in terms of the mean values and standart deviations at %95 

confidence levels. The developed methods are simple, selective and reproducible and 

can be used safely routine simultaneous analysis of naproxen and esomeprazole in 

tablets. 

Key Words: Naproxen, Esomeprazole, Determination, High-Performance Liquid 

Chromatography, Derivative Spectrophotometry 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project 

No: 15244 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Naproksen-esomeprazol kombinasyonu osteoartrit tedavisinde kullanılan, 

ağrıları ortadan kaldırırken gastrointestinal dokuları da korumayı hedefleyen bir ilaç 

kombinasyonudur. Türkiyede preparatı bulunmayan bu ikili karışım Amerika Birleşik 

Devletlerinde Vimovo® ticari adıyla 375/20 mg ve 500/20 mg’lık naproksen-

esomeprazol magnezyum içeriği ile geciktirilmiş salınımlı tabletler halinde 2010 yılında  

Food and Drug Administration (FDA) tarafından onaylanmış ve kullanıma sunulmuştur.  

Kombinasyondaki ilaçlardan naproksen; osteoartrit, romatoid artrit, psoriyatik 

artrit ve gut hastalıklarının tedavisinde kullanılan non-steroidal anti-inflamatuvar 

(NSAİ) bir ilaçtır. Vücutta ağrı ve enflamasyona neden olan hormonları azaltarak 

çalışır. Naproksen diğer NSAİ ilaçlara oranla daha büyük bir dozaja ihtiyaç duyarak 

kanama, ülser gibi ciddi gastrointestinel yan etkilere yol açma riski taşır. En sık görülen 

yan tesirleri gastrointestinal kanal ile ilgili bozukluklar, mide tahrişi, kanama ve 

ülserojenik etkidir. 

Kombinasyondaki diğer ilaç olan esomeprazol magnezyum ise peptik ülser ve 

gastro-özofajiyel reflü hastalıklarının tedavisinde kullanılan proton pompası inhibitörü 

ilaçlardandır. Esomeprazol gastrik (H
+
, K

+
)-adenozin tri fosfataz (ATP) enzim 

pompasını inhibe ederek gastrik asit salgısını baskılar.  

Bu kombinasyonda naproksenin neden olduğu gastrointestinel hasarları 

esomeprazolün mide asidini baskılayarak önlemesi hedeflenmiştir.  

Naproksenin ve esomeprazolün farmasötik preparatlardaki analizleri 

incelendiğinde bu iki ilaç maddesinin yan yana analizi için yapılmış çalışmalarına 

rastlanmamıştır. Bu çalışmamızda her analiz laboratuarında kolayca bulunabilir, basit, 

seçici ve güvenilir iki yöntem geliştirilmesi planlanmıştır. Yöntemlerden birisi UV 

dedeksiyona dayanan bir yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) yöntemi, 

diğeri ise sıfır-geçişi tekniği kullanılarak ölçmeye dayanan türev spektrofotometrisi 

yöntemidir. Geliştirilen yöntemlerin validasyonlarının yapılması ve kombinasyon olarak 

tedaviye yeni sunulmuş olan bu iki ilaç maddesinin farmasötik preparatlardaki analizine 

uygulanması amaçlanmıştır. 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Enflamasyon
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Naproksen   

2.1.1. Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 

 

 

 

Şekil 2-1:  Naproksenin açık kimyasal formülü 

Naproksenin kimyasal formülü, (+)-(S)-2-(6-metoksinaftalen-2-il) propanoik 

asit, kapalı formülü ise C14H14O3’dir. Beyaz kristalize bir madde olan naproksenin 

molekül ağırlığı, 230,259 g/mol’dür. Kokusuzdur. Pratik anlamda düşük pH (pH 4'ten 

düşük) seviyesinde suda çözünmez. pH seviyesi 6 veya daha yüksek olan suda 

çözünebilir. Erime noktası 153 °C'dır [4]. 

  

 Şekil 2-2:  Naproksenin 4,0  µg/mL konsantrasyonda  metanolde 200-350 nm 

aralığında alınmış UV spektrumu 

http://tr.wikipedia.org/wiki/PH
http://tr.wikipedia.org/wiki/PH
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2.1.2. Farmakolojisi 

 Naproksen bir non-steroidal anti-enflamatuvar (NSAİ) ilaç olup NSAİ ilaçların 

arilasetik asit ailesinin bir üyesidir. Hafiften orta seviyeye kadarki ağrı, ateş, 

enflamasyon ve osteoartrit, romatoid artrit, psoriyatik artrit, gut, yaralanma, aybaşı 

krampları ve tendinit gibi durumların yol açtığı sertliklerin tedavisinde kullanılır. Ayrıca 

birincil dismenore tedavisinde de kullanılır. Vücutta ağrı ve enflamasyona neden olan 

hormonları azaltarak çalışır. Naproksen genellikle sodyum tuzu, naproksen sodyum, 

olarak da kullanılır. Naproksen sodyum, gastroinstestinal yoldan daha hızlıca emilir [4]. 

 Propiyonik asid türevleri içinde en uzun etkili olanıdır. Bu gruptaki diğer ilaçlar 

gibi analjezik, antiinflamatuvar ve antipiretik etki gösterir. İltihap dokusunda lökosit 

aktivasyonu ve migrasyonu üzerinde belirgin inhibitör etki yaptığı bulunmuştur. Aspirin 

gibi, fakat farklı bir mekanizmayla, trombosit agregasyonunu inhibe eder ve kanama 

zamanını uzatır. Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve travmaya bağlı 

eklem ve periartiküler doku lezyonlarında kullanılır. Ankilozan spondilit’e karşı 

fenilbutozan ve indometasin’den daha etkin olduğu bildirilmiştir. Romatid artrit, 

osteoartrit ve diğer durumlarda aspirin ve indometasin kadar etkili olduğu ve bu ilaçlara 

göre hastalarca daha iyi tolere edildiği bulunmuştur. Etki süresinin uzunluğu nedeniyle 

günde iki kez verilmesi bu ilacın diğer bir iyi yönüdür [8].  

 Mide-barsak kanalından çabuk ve tam olarak absorbe edilir. Absorpsiyonu besin 

tarafından yavaşlatılır, fakat azaltılmaz. Magnezyum ve aluminyum türevi antiasidler bu 

ilacın absorpsiyonunu azaltırlar, bikarbonat ise artırır. Büyük kısmı karaciğerde 

glüküronik asitle konjuge edilmek suretiyle inaktive edilir. Plazma proteinlerine yüksek 

oranda bağlanır; oral antikoagülanlar, fenitoin ve sülfonilüre gibi ilaçları bağlanma 

yerinden ayırabilir. Plasentaya kolay geçer. Büyük kısmı böbreklerden ve az bir kısmı 

safra içinde itrah edilir. Emziren annelerde süt içinde de itrah edilir. Her ne kadar diğer 

NSAİ’lara oranla daha büyük bir dozaja ihtiyaç duysa da naproksen albumine 

kuvvetlice bağlanır ve böylece diğer ilaçlara oranla kanda daha uzun bir yarılanma 

süresine sahiptir [4]. Eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık 13 saat kadardır. Aspirin ile 

birlikte verildiğinde plazma düzeyi azalır; bu, aspirinin naprokseni plazma 

proteinlerinden kısmen ayırıp onun metabolizma ve itrahını artırmasına bağlıdır [5]. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fr%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ate%C5%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/Enflamasyon
http://tr.wikipedia.org/wiki/Osteoartrit
http://tr.wikipedia.org/wiki/Romatoid_artrit
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Psoriyatik_artrit&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gut
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tendinit&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Dismenore
http://tr.wikipedia.org/wiki/Enflamasyon
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sodyum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tuz
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dozaj&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Albumin
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 Naproksen antienflamatuvar aktivitesini prostaglandin sentezini inhibe ederek 

gösterir. Prostaglandin sentezinden sorumlu siklooksijenaz enzimini inhibe eder. 

Lökositlerin enflamasyon alanına migrasyonunu belirgin bir şekilde baskıladığı 

gösterilmiştir. Diğer yandan prostaglandinler ağrı reseptörlerinin duyarlığını artırırlar 

(aljezik etki). Bu nedenle naproksen’in analjezik etkisi de prostaglandin sentezini inhibe 

etmesi ile açıklanabilir. NSAİ ilaçların çoğu ağrı eşiğini değiştirmezler ve önceden 

sentezlenmiş prostaglandinler üzerinde etkili olamazlar. Bu nedenle analjezik etkilerinin 

büyük olasılıkla periferik etkilerine bağlı olduğu düşünülmektedir. Antipiretik etkisinin 

hipotalamustaki santral aktivitesine bağlı periferik dilatasyon ile ilişkili olduğu kabul 

edilmektedir. Bu mekanizma üzerinden derideki kan akımının artmasına ve vücudun ısı 

kaybetmesine neden olur. Naproksen tedavisi sırasında bazen görülebilen gastrik 

mukozal sitoproteksiyondaki azalma, böbrek fonksiyon zafiyeti ve trombosit 

agregasyonundaki azalma gibi yan etkiler ilacın prostaglandin sentezini inhibe etmesine 

bağlıdır [5]. 

 Naproksen oral, rektal ve topikal yoldan verilir. Oral yoldan verildiğinde 

gastrointestinal kanaldan tamamen absorbe olur. Naproksen soydum asit şekline göre 

daha hızlı absorbe edilir. Besinlerle birlikte alındığında absorbsiyon hızı yavaşlamasına 

karşın absorbe edilen ilaç miktarında önemli bir değişiklik meydana gelmez. Naproksen 

ve naproksen sodyumun plazma doruk konsantrasyonlarına sırasıyla 2-4 saat ve 1-2 saat 

içinde ulaşılır. Plazmada kararlı konsantrasyon düzeylerine ulaşabilmesi için 4-5 doz 

alınması gerekir. Dağılımı tam olarak bilinmemektedir. Naproksen rektal yolla 

uygulandığında da gastrointestinal kanaldan çabuk ve tam olarak absorbe olur, ancak 

sağladığı doruk plazma konsantrasyonu ağız yolu ile verilen aynı dozun sağladığı doruk 

konsantrasyona göre daha düşüktür. Rektal yoldan doruk plazma konsantrasyonuna 4-6 

saatte ulaşır. 50 mg’a kadar plazma konsantrasyonu verilen dozla orantılı olarak artar; 

kararlı plazma konsantrasyonlarının yerleşmesi 4-5 dozdan sonra gerçekleşir. Jel 

formunda deriye topikal olarak uygulandığında, içerdiği aktif maddenin %30’u 

kolaylıkla absorbe olur. Plazma proteinlerine %99 oranında bağlanır. Naproksen 

plasentayı aşar ve anne sütüne plazma konsantrasyonunun %1’i oranında geçer. Yarı 

ömrü 10-20 saattir. Verilen dozun yaklaşık %30’u karaciğerde inaktif bir metabolit olan 

6-desmetilnaproksen’e metabolize olur. Üriner atılım yolu esas eliminasyon yolunu 
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oluşturur. İdrardaki değişmemiş naproksen miktarı %10 ve 6-desmetilnaproksen miktarı 

ise %5’tir. Geri kalan bölüm ilacın glukuronitleri veya diğer konjugatlarıdır[5]. 

 En sık görülen yan tesirleri gastrointestinal kanal ile ilgili bozukluklardır. Mide 

tahrişi ve kanama, aspirin ile olduğundan daha hafif ve seyrek meydana gelir. Daha 

hafif de olsa ülserojenik etkisi vardır. Santral sinir sistemi (SSS) ile ilgili yan tesirleri, 

indometasininkilere göre aynı sıklıkta görülür; fakat genellikle daha hafiftir. Başağrısı, 

baş dönmesi, uyuşukluk, terleme ve bazen depresyon ve kesiklik yapabilir [8]. 

 Doğum öncesi gebeye verildiğinde, fötusa geçmesinden dolayı neonatal sarılığı 

artırır. Bunun nedeni plazma proteinlerine bağlı bilirubini kısmen serbest hale 

getirmesidir [8]. 

 Naproksen ilk kez 1976'da, reçete ilacı olarak Naprosyn adıyla satılmaya 

başlandı. Naproksen sodyum ise ilk kez 1980'de Anaprox ismiyle satılmaya başlandı. 

Amerika Birleşik Devletlerindeki  FDA - Gıda ve ilaç dairesi 1991'de ilacın reçetesiz 

olarak da satılmasını onaylasa da, Kanada dahil dünyanın diğer birçok ülkesinde ilaç 

halen reçete ilacıdır [4]. 

 Naproksen erişkinlerde mutad olarak günde iki kez (sabah ve akşam) 250-375 

mg dozunda kullanılır. Bu dozda alınması ile elde edilen antiinflamatuvar etki, olguların 

çoğunda günde 150 mg indometasin ve 4-5 g aspirin ile elde edilene aşağı yukarı eşittir. 

Bir kezlik dozu 500mg’a çıkarılabilir. Çocuklarda günde 10 mg/kg dozunda kullanılır; 

naproksen halen çocuklarda uzun süreli kullanılış halinde güvenilirliği saptanmış tek 

propiyonik asid türevi ilaçtır. Naproksen’in akut gut artritinin tedavisi için ilk dozu 750 

mg’dır; sonra 8 saat ara ile 250 mg nöbet geçene kadar verilir. Genellikle 1-2 günlük 

tedavi yeterli olur [8]. 

 Naproksen’in lokal antiinflamatuvar  tedavi için kullanılmak üzere jel şekli 

yapılmıştır. Söz konusu ilaçların bu şekilde uygulanması halinde yarar/zarar oranının 

durumu tartışmalıdır ve sistematik ilaç verilmesine göre üstünlüğü olup olmadığı belli 

değildir [8]. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1976
http://tr.wikipedia.org/wiki/1980
http://tr.wikipedia.org/wiki/1991
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kanada
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2.1.3. Analiz Yöntemleri 

2.1.3.1. HPLC ile analizleri 

Dinç ve ark. [44] tabletlerdeki naproksen sodyum ve psödoefedrin hidroklorür 

miktarının belirlenmesini HPLC yöntemi ile üç farklı kemometrik kalibrasyon tekniği 

kullanarak (klasik en küçük kareler, temel komponent regresyonu ve kismi en küçük 

kareler yöntemleri ile) gerçekleştirmişlerdir. Bunun için, C18 kolon da 0,2 M asetat 

tamponu ve asetonitril (40:60, h/h) mobil fazı kullanmışlardır. PDA dedektör ile 

belirledikleri 5 farklı dalga boyunda ölçüm yapmışlar ve elde ettikleri sonuçları klasik 

HPLC ile elde edilenlerle kıyaslamışlardır. 

Aresta ve ark. [46] insan idrarında naproksen tayininini katı faz mikro 

ekstraksiyonu ile birleştirilmiş sıvı kromatografisi metoduyla belirlemişlerdir. Yapılan 

çalışmada doğrusallık aralığı 0,2-20 µg/mL olarak belirlenmiş, gün içi ve günler arası 

yapılan kesinlik çalışmalarında bağıl standart sapma (RSD) değerlerini % 4,5-6,0 

arasında bulmuşlardır. Gözlenebilme (LOD) ve tayin sınırı (LOQ) değerleri ise 0,03 ve 

0,20 µg/mL olarak bulunmuştur. 

Wanwimolruk ve ark. [64] insan plazması içindeki naproksen tayinini HPLC 

yöntemiyle mikrobore kolon tekniği kullanarak gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışma, C18 

kolonda ve 10 mM fosfat tamponu (pH:2,5) - asetonitril  (60:40, h/h) mobil fazıyla 0,5 

µg/mL akış hızında gerçekleştirilmiştir. Floresans dedektör kullanılarak yapılan 

ölçümlerde emisyon dalga boyu 350 nm, eksitasyon dalga boyu 225 nm olarak 

belirlenmiştir. Yöntemin LOD değeri 0,1 µg/mL olarak bulunmuştur. 

Hsu ve ark. [71] naproksenin tayinini HPLC, ışıkla oluşan bozunma ürünlerinin 

tanımlanmasını ise LC-ESI-MS yöntemlerini kullanarak gerçekleştirmişlerdir. 

Çalışmada C18 kolon ile asetonitril-metanol-%1 asetikasit (40:20:40, h/h/h) mobil faz 

karışımı kullanılmış ve ölçümler UV detektör ile 230 nm dalga boyunda yapılmıştır. 

Gün içi ve günler arası yapılan tekrarlanabilirlik çalışmalarında RSD değerleri % 0,96-

4,56 arasında bulunurken, geri kazanım yüzdeleri 98,34-102,97 arasında belirlenmiştir. 

Bu yöntemin LOQ ve LOD değerleri sırasıyla 0,29 g/mL ve 64 g/mL olarak 

bulunmuştur. 

Mishra ve ark. [61] naproksenin tablet içindeki miktarını HPLC yöntemi ile RP-

8 kolonda metanol-10% asetik asit (9:1, h/h) mobil fazı kullanarak belirlemişlerdir. 

Maddeyi UV dedektör kullanarak 313 nm dalga boyunda takip etmişler ve tablet için 

geri kazanım yüzdelerini % 98,4-99,5 olarak belirlemişlerdir.  
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Karidas ve ark. [62] naproksenin insan plazmasında ve idrarındaki tayinini 

HPLC yöntemiyle gerçekleştirmişlerdir. Bunun için C18 kolonda asetonitril-0,1M 

sodyum asetat; pH:6,14 (35:65, h/h) mobil fazında çalışıp UV dedektör kullanarak 278 

nm dalga boyunda ölçüm gerçekleştirmişlerdir. 

Blagbrough ve ark. [63] insan plazmasındaki naproksen, ibuprofen ve diklofenak 

tayinini HPLC yöntemi kullanarak belirlemişlerdir. Naproksen için mobil faz olarak 

metanol-sorensen tamponu pH:7 (37:63, h/h,); ibuprofen ve diklofenak için metanol-su 

(65:35, h/h) mobil fazını kullanmışlardır. İç standart olarak difenil asetik asit 

kullanılmış olup gün içi ve günler arası RSD değerleri % 7 olarak bulunmuştur. 

Tashtoush ve ark. [52] plazmada naproksenin tayinini ters faz Mikro bondapak 

kolon ile asetonitril-fosforik asit pH:3 mobil fazını kullanarak gerçekleştirmişlerdir. 

Florometrik dedektör ile eksitasyon dalga boyu 270 nm, emisyon dalga boyu 340 nm de 

tayin edilen örnekler hiçbir ekstraksiyon işlemine tabi tutulmadan direkt sisteme enjekte 

edilmişlerdir. Çalışmanın doğrusallık aralığı 0,5-80.0 µg/mL olarak bulunmuştur. 

Monser ve ark. [53] naproksen ve ilgili bileşikleri olan 1-(6-metoksi-2-

naftil)etanol, 2-metoksi-6-etil naftalen ve 2-asetil-6-metoksi naftalenin analizini 

gözenekli grafitik karbon kolon kullanarak  tetrahidrofuran-metanol mobil fazı ile 

1mL/dk akış hızında 272 nm dalga boyunda HPLC yöntemi ile gerçekleştirmişlerdir. 

LOD naproksen, 1-(6-metoksi-2-naftil)etanol, 2-metoksi-6-etil naftalen ve 2-asetil-6-

metoksi naftalen için sırasıyla  0,05, 0,05, 0,05 ve 0,2 µg/mL; geri kazanım yüzdeleri 

ise yine sırasıyla 99,6, 99,8, 100,8 ve 99,0 olarak belirlenmiştir. 

Broquaire ve ark. [66] naproksenin kantitatif belirlenmesini plazmada HPLC 

yöntemi ile gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada ODS kolon, asetonitril-fosforik asit pH:3 

(45:55, h/h) mobil fazı ve 2-naftalen asetik asit iç standardı kullanılmıştır. 

Zakeri-Milani ve ark. [47] naproksen, ketoprofen ve örneklerinin fenol kırmızısı 

ile eş zamanlı analizini HPLC yöntemi ile 270 nm dalga boyunda UV dedektör 

kullanarak gerçekleştirmişlerdir. Çalışma metanol-asetonitril-su-trietilamin (pH:3,2) 

(20:28:52:0,4, h/h/h/h) mobil fazı ile 1,5 mL/dak akış hızında gerçekleştirilmiştir. 

Konsantrasyon aralığı maddelerin her ikisi içinde 15,6-250 µg/mL, LOQ değerleri ise 

naproksen, ketoprofen için sırasıyla 0,3, 0,25 ng/mL olarak belirlenmiştir. Gün içi ve 

günler arası kesinlik çalışmalarında RSD değeri % 5,3 ten küçük doğruluk 

çalışmasındaki geri kazanım değerleri ise % 95,36-101,6 aralığında tespit edilmiştir. 
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Kayıran ve ark. [38] naproksen sodyumun poli(laktik-ko-glikolid) kornea 

iskeletinde belirlenmesini HPLC yöntemi ile C18 kolon, metanol-asetat tamponu pH:5 

(55:45, h/h) mobil fazı ile 1 mL/dk akış hızında gerçekleştirmişlerdir. Çalışma floresans 

dedektör ile 254 nm eksitasyon, 352 nm emüsyon dalga boylarında yapılmış ve 

doğrusallık konsantrasyon aralığı 0,08-75 µg/mL olarak bulunmuştur. 

Haque Tasnuva ve ark. [70] naproksen ve ranitidin hidroklorürün analizini RP-

HPLC yöntemiyle C18 kolon, 0,1 M ortofosforik asit pH:3,1-metanol (35:65, h/h) mobil 

fazı ile 1,00 mL/dak akış hızında 240 nm dalga boyunda gerçekleştirmişlerdir. 

Alıkonma zamanları naproksen ve ranitidin hidroklorür için sırasıyla 2,36 ve 12,39 dak; 

doğrusallık aralıkları ise 5-35 µg/mL; 1,5-12 µg/mL olarak belirlenmiştir. LOD ve LOQ 

değerleri de naproksen ve ranitidin hidroklorür için sırasıyla 0,77, 0,31  µg/mL ve 2,57, 

1,04 µg/mL olarak bulunmuştur. 

2.1.3.2. Spektrofotometrik ve Spektrofluorimetrik Yöntemler ile Analizleri  

Khan ve ark. [57] naproksenin saf ve farmasötik formlarını spektrofotometrik 

yöntem kullanarak belirlemişlerdir. Naproksenin 1-naftilamin ve sodyum nitrit ile olan 

reaksiyonunda orangish kırmızısı renginde oluşan çözeltinin maksimum absorbans 

değerleri  460 ve 480 nm olarak belirlenmiştir. Bu yöntemde naproksen 0,01-6,5 mg/10 

mL  aralığında değeri  Beer Lambert kanununa uygunluk  göstermiştir. Yöntemin RSD 

değeri % 1,5 tan küçük bulunmuştur. 

Holzbecher ve ark. [69] naproksenin belirlenmesini UV-spektofotometrik 

yöntemle gerçekleştirmişlerdir. Naproksenin NaOH ile olan karışımı 261 nm dalga 

boyunda absorbans değeri göstermiş, serumda  hekzan-isoamil alkol ( 98,5:1,5, pH:1,5) 

karışımıyla geri kazanım yüzdesi % 82 olarak belirlenmiştir. 0,1N NaOH, 2M NH4CI 

karışımıyla pH:10’da UV absorpsiyon değeri maksimum değer göstermiştir. Metanol ile 

maddenin absorbans değeri 216 olarak belirlenmiştir. Serumdaki konsantrasyon aralığı 

0,12-5 mg/dL, tedavi edici konsantrasyon aralığı ise 4-6 mg/dL  olarak tespit edilmiştir. 

Tabletteki naproksen miktarını Rana ve ark. [65] kolorimetrik yöntemle 

gerçekleştirmişlerdir. Naproksenin hidroksilamin-HCI, disiklohekzilkarbodiimid ve 

FeCI3 ile süspansiyon reaksiyonunundan oluşan renkli formu 520 nm dalga boyunda 

absorbans ölçmüşlerdir. Yöntemde kalibrasyon aralığı 20-125 µg/mL, geri kazanım 

yüzdesi  % 99 olarak belirlenmiştir. 
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Navalon ve ark. [58] naproksen, salisilik asit ve asetilsalisilik asit üçlü 

komponentlerinin  analizini spektrofluorimetrik yöntemle gerçekleştirmişlerdir. 290 nm 

dalga boyunda  eksite ettikleri maddelerin 300-520 nm dalga boyunda floresans 

spektrumlarını almışlardır. Konsantrasyon aralıkları  naproksen, salisilik asit ve 

asetilsalisilik asit için sırası ile 0,1-1,0 µg/mL, 0,5-5,0 µg/mL, 2,0-12,0 µg/mL olarak 

bulunmuştur. 

Tabletlerde naproksenin belirlenmesi için Damiani ve ark. [55] hızlı, duyarlı, 

seçici ve basit bir spektrofluorimetrik yöntem geliştirmişlerdir. Tabletler amonyak ve 

NaOH çözeltilerinde çözünmüş, 271 nm’de eksitasyon ve 353 nm’de emisyon dalga 

boylarında tayin edilmişlerdir. 

Perez-Ruiz ve ark. [59] serumda naproksen ve diflunisalin belirlenmesini 

spektrofluorimetrik yöntem  ile gerçekleştirmişlerdir.  Karışımın konsantrasyon aralığı 

50:1-1:50 olduğunda iyi sonuçlar alınmış, doğrusallık aralığı ise 0,02-2,0 µg/mL olarak 

belirlenmiştir.  

Konstantianos ve ark. [60] insan serumundaki naproksen ve salisilik asit 

karışımının belirlenmesini ikinci türev fluoresans spektrumlarını kullanarak 

spektrofluorimetrik yöntemle gerçekleştirmişlerdir. Naproksen ve salisilik asit 

kloroform-%1 asetik asit çözeltisi içinde çözülmüş, konsantrasyon aralıkları naproksen 

için  0-14 mg/mL; salisilik asit için 0-13 mg/mL olarak belirlenmiştir. Sonuçlar 

naproksen  için Δλ=60 nm, salisilik asit için Δλ=130 nm de elde edilmiştir. Doğrusallık 

aralığı naproksen ve salisilik asit için 0,003-0,01 mg/mL; geri kazanım yüzdeleri ise 

naproksen için % 97-105, salisilik asit için % 97-112 olarak belirlenmiştir. Naproksen 

ve salisilik asitin gün içi ve günler arası kesinlik değerleri % 1,2-6,7 ve % 2,1-5,0 olarak 

belirlenmiştir. 

Sakaguchi ve ark. [36] insan plazmasındaki naproksen ile felbinakın fluorimetrik 

belirlenmesini fluorous türevlendirme ve faz ayrımı ile analiz etmişlerdir. Korelasyon 

eğrilerinde doğrusallık değerleri naproksen ile felbinak için sırasıyla 0,04-10 ile 5-250 

nmol/mL olup, LOD değerleri her iki madde için 11 fmol olarak belirlenmiştir. 

Maher ve ark. [42] naproksen ve diflunisal ikili karışımlarının analizini türev 

spektrofluorimetrik yöntemle gerçekleştirmişlerdir. Analiz % 40 metanol-su karışımı ile 

pH:8,0’deki 0,02 M fosfat tamponuyla gerçekleştirilmiş olup, naproksenin doğrusallık 

aralığı 0,002-0,015 µg/mL olarak tespit edilmiştir. 
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Long ve ark. [49] naproksen ve aspirinin fluorimetrik yöntemle analizini 

gerçekleştirmişler, geri kazanım yüzdeleriin naproksen için % 96,84±2,7; aspirin için % 

95,69±1,8 olarak tespit etmişlerdir. 

Sun ve ark. [41] naproksenin kapsül içindeki miktarını spektrofluorimetrik  

metodla eksitasyon dalga boyu 330 nm ve emisyon dalga boyu 356 nm’de 

gerçekleştirmişlerdir. Doğrusallık aralığı 0,4-14,0 µg/mL, LOD ve LOQ değerleri ise 

0,2 µg/mL ve 0,4 µg/mL olarak bulunmuştur. Yöntemin geri kazanımı % 99,3±1, RSD 

değeri ise < % 1,5 olarak belirlenmiştir. 

2.1.3.3. Diğer Yöntemler ile Analizleri 

 Jawla ve ark. [37] naproksen ve ibuprofenin farmasötik formlarının analizini 

atomik absorpsiyon spektrometrisi yöntemi kullanarak belirlemişlerdir. Bu çalışmada 

her iki maddenin  bakır(II)klorür ve kobalt(II)klorür ile olan reaksiyonuyla prusya  

mavisi  ve açık pembe renkte metal kompleksleri meydana gelmiştir. Sindirim sonrası  

oluşan komplekslerin bakır ve kobalt içeriğinin belirlenmesi  0,1M  sülfirik asit ile 

atomik absorpsiyon spektrometresinde gerçekleştirilmiştir. Naproksen ve ıbuprofenin 

konsantrasyon aralığı 2,5-25,0 ve 1,5-22,5 µg/mL; geri kazanım yüzdeleri ise % 

100,06±0,13 ve % 100,05±0,0 olarak belirlenmiştir. 

Mu ve ark. [33] naproksenin seryum (IV) ve sodyum sülfit ile reaksiyon ürününü 

sülfirik asitli ortamda kemilüminesans metoduyla analiz ederek belirlenmiştir. 

Naproksenin konsantrasyon aralığı 5,0×10
-8

-5,0×10
-6

 g/mL, LOD değeri 1,0×10
-8

 olarak 

bulunmuş ve RSD değeri 5,0×10
-7

 g/mL  için % 2,8 olarak tespit edilmiştir [41]. Du ve 

ark. naproksenin KIO4-H2O2 ile olan reaksiyonunun analizi kemilüminesans yöntemiyle 

yapmışlardır. Konsantrasyon aralığı  5,0×10
-8

-5,0×10
-6

 g/mL olup, LOD değeri 1×10
-8

 

g/mL olarak tespit edilmiştir. Yöntemin RSD değeri 5,0×10
-8 

için % 2,1 olarak 

belirlenmiştir.  

 Li ve ark. [43] naproksenin KMnO4-Na2SO3 ile nötral sulu ortamda 

reaksiyonunun analizini kemilüminesans metoduyla belirlemişlerdir. Konsantrasyon 

aralığı 4,0×10
-9

-1,0×10
-6

 g/mL, LOD değeri 2×10
-9

 g/mL, RSD değeri  1,0×10
-7

 g/mL 

için % 1,5 olarak tespit edilmiştir. 

Campiglio ve ark. [73] naproksenin sülfürik asitli ortamda seryum (IV) ile olan 

reaksiyonunun analizini kemilüminesans metoduyla belirlemişlerdir. Doğrusallık 
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konsantrasyon aralığı 100-1000 ng/mL, LOD değeri 15 ng/mL, RSD değerleri 1000 ve 

10 ng/mL için sırası ile % 0,9 ve % 1,5 olarak belirlenmiştir. 

 Norouzi ve ark. [40] naproksen ile parasetamolün farmasötik preparatlarda 

tayinini elektrokimyasal oksidasyon yöntemi ile yapmışlardır. Kalibrasyon aralıkları 

sırası ile 1,0×10
-9

-5,0×10
-4

 ve 1,0×10
-8

-2,5×10
-4

 mol/L olup, LOQ değerleri 0,5 nmol/L 

ile 0,3 nmol/L olarak tespit edilmiştir. 

Uysal ve ark. [48] tabletlerdeki  naproksenin analizini birinci türev 

potansiyometrik yöntemle belirlemişlerdir. Titrant olarak 0,1 N HCl kullanılan 

yöntemde gün içi ve günler arası kesinlik değerleri sırasıyla % 0,10-0,29 ve % 0,16-

0,33, geri kazanım değerleri ise % 102,9- 107,7 olarak belirlenmiştir.  

Adhoum ve ark. [51] naproksenin analizini platin elektrot kullanarak 

diferansiyel puls voltametrisi yöntemi kullanarak gerçekleştirmişlerdir. Naproksenin 

asetonitril-0,1 M LiCIO4’lı ortamda 1146 mV voltajda kalibrasyon aralığı 1-25 µg/mL, 

LOD değeri 0,24 µg/mL olarak bulunmuştur. Yöntemin en büyük RSD değeri % 1,2 

belirlenmiştir. Naproksenin 2-metoksi-6-etilnaftalen ve 2-asetil-6-metoksinaftalen 

adındaki safsızlıkları da bu yöntemle 1096 ve 1316 mV voltajda tayin edilebilmiştir. 2-

metoksi-6-etilnaftalen ve 2-asetil-6-metoksinaftalen için  LOD değerleri sırasıyla 0,28 

ve 0,21 µg/mL olarak bulunmuştur. Yöntemde naproksenin geri kazanım yüzdesi % 

99,8-101,2 aralığında tespit edilmiştir. 

Naproksenin tabletlerdeki analizini Gawrych ve ark. [68] elektrokimyasal 

yöntemle gerçekleştirmişlerdir. Yöntemde 2-3 mg örneklerle, 300 mV voltajda iki 

polarize elektrot kullanılarak çalışmışlardır. 

Pyka ve ark. [34] tabletteki naproksen miktarının belirlenmesi için ince tabaka 

kromatografisi (İTK) ve farmakope yöntemini kullanmışlardır. UV dansitometrisi 230 

nm dalga boyunda gerçekleştirilmiştir. Naproksen tayininde İTK-dansitometrik 

yöntemle  farmakope UV-spektrofotometrik yöntem karşılaştırılmıştır. İTK-

dansitometrik yönteminin farmakope yönteminin yerine geçecek bir yöntem olarak 

kullanılabilir sonuçlar verdiği istatiksel olarak doğrulanmıştır. 

Gondalia ve ark. [35] naproksen sodyum ve sumatriptan süksinatın farmasötik 

preparatlardan analizini HPTLC metodu kullanarak gerçekleştirmişlerdir. Yöntem için 

silikajel 60 F254 durgun fazı ile metanol-su-formik asit (0,5:7,5:0,1; h/h/h) mobil fazı 

kullanılmış dansitometrik dedeksiyon 230 nm’de gerçekleştirilmiştir. Naproksen  

sodyum ve sumatriptan süksinatın doğrusallık aralıkları sırası ile 200-1200ng/leke ve 
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100-1000ng/leke; LOD değerleri 85 ng/leke ve 40ng/leke;  LOQ değerleri ise 200 

ng/leke ve 100 ng/leke olarak bulunmuştur. Naproksen ve sumatriptan için yöntemin 

ortalama geri kazanım değerleri  % 99,25 ve % 98,03  tür. 

Naproksen ve metaboliti 6-O-desmetilnaproksenin insan idrarındaki analizini 

Sadecka ve ark. [45] kapiler elektroforez yöntemi ile gerçekleştirmişler. Kapiler 

izotokoforez tekniği ile yapılan çalışmada LOQ değerleri  naproksen ve metaboliti için 

sırası ile 1,4 µg/mL  ile 0,5 µg/mL olarak belirlenmiştir. 

Cakrt ve ark. [56] naproksenin ve metaboliti olan 6-O-desmetilnaproksenin 

insan serumunda belirlenmesini kapiller elektroforez yöntemi ile kapiller isotakoforez 

tekniğini kullanarak belirlemişlerdir. Çalışmada ilk kullanılan elektrolit 10 mM HCI, 

pH:4,0, β alanin, % 0,1 metilhidroksipropilselüloz olup; sonlandırma eletroliti ise 10 

mM 2-(N-morfolin)etan sülfonik asit-tris(hidroksimetil)aminometan, pH: 6,9, % 20 

etanol ‘dür.  

Albrecht ve ark. [72] karaciğer ve böbrek dokuları içinde naproksenin 

belirlenmesini elektrokinetik kapiler kromatografi ile gerçekleştirmişlerdir. LOD değeri 

0,07 µg/mL; gün içi ve günler arası RSD değerleri ise % 3,73  ve % 6,39 olarak 

belirlenmiştir. 

Amos ve ark. [67] naproksenin kantitatif tayinini gaz kromatografisi ile alev 

iyonizasyon dedektörü kullanarak ve gaz kromatografi-kütle spektrometrisi yöntemleri 

ile belirlemişlerdir. Birinci yöntemde iç standart olarak da 6-etoksinaftil asetik asit 

kullanmışlar ve sıvı sıvı ekstraksiyonu ile maddeyi organik faza çekip metil türevlerini 

oluşturmuşlardır. 

Naproksen sodyumun farmasötik preparatlardan analizini Sener ve ark. [54] UV 

dedektör kullanarak akış enjeksiyon analizi ile gerçekleştirmişlerdir. 1,2 mL/dk akış 

hızında, çözücü olarak % 10’luk etanol ile 230 nm dalga boyundaki UV dedeksiyon ile 

çalışmışlardır. Tekrarlanabilirlik için 8×10
-6

M naproksen sodyum çözeltisi kullanılmış, 

gün içi ve günler arası RSD değeri < % 2,2 olarak bulunmuştur. Kalibrasyon aralığı 

4×10
-6

 ile 1,18×10
-5 

M olup, LOD ve LOQ değerleri sırası ile 5,8×10
-7

 ve 1,7×10
-6 

M 

olarak belirlenmiştir. 

Zhu ve ark. [50] oda sıcaklığında katı olan naproksenin tayinini fosforimetrik 

metodla gerçekleştirmişlerdir. Doğrusallık aralığını 10-400 ng/mL, LOD değerini 2,7 

ng/mL olarak belirlemişlerdir. 
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2.2. Esomeprazol 

2.2.1. Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 

 

 

 

Şekil 2-3: Esomeprazolün açık kimyasal formülü 

Esomeprazolün kimyasal adı (S)-5-metoksi-2-[(4-metoksi-3,5-dimetilpiridin-2-

yl)metilsülfinil]-3H-benzoimidazol olup kapalı formülü C17H19N3O3S’dır. Molekül 

ağırlığı, 345,417 g/mol’dür [4].  

 

Şekil 2-4: Esomeprazolün  10,0 µg/mL konsantrasyonda metanolde 200-350 nm 

aralığında alınmış UV spektrumu 
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2.2.2. Farmakolojisi 

Esomeprazol, omeprazol’ün S-izomeridir ve mide asit sekresyonunu proton 

pompası inhibitörü ilaçlara özgü bir etki mekanizmasıyla azaltır. Klinikte kullanılmak 

üzere bir optik izomer olarak sentezlenen ilk proton pompası inhibitörü ve pariyetal 

hücrelerdeki asit pompasının spesifik bir inhibitörüdür. Omeprazol’ün hem R hem de S 

izomerleri benzer farmakodinamik aktivite gösterir [7]. 

Esomeprazol gastrik (H
+
, K

+
)-ATPaz enzim pompasını inhibe ederek gastrik asit 

salgısını baskılayan bir sübstitüe benzimidazol proton pompası inhibitörüdür. 

Esomeprazol asit pH’da aktive olduktan sonra, pariyetal hücre membranının salgı yapan 

yüzeyinde bulunan (H
+
, K

+
)-ATPaz enzim pompasına irreversibl olarak bağlanır. 

Takiben, hidrojen iyonlarının gastrik lümene salgılanması inhibe olur. Gastrik asit 

pompası inhibitörleri gastrik asit yapımının son aşamasını engeller ve hem bazal hem de 

uyarılarak indüklenmiş asit salgısını inhibe ederler. Esomeprazol gecikmeli salım yapan 

farmasötik formları halinde 20 mg ve 40 mg dozları halinde verildiğinde, mide pH’sını, 

sırasıyla 12,7 ve 16,8 saat süreyle 4’ün üzerinde tutar. Esomeprazol helicobacter 

pylori’ye karşı anlamlı düzeyde in vitro aktivite gösterir. Tedavide tek başına 

kullanıldığında helicobacter pylori’nin klirens hızını artırır, fakat uygun antimikrobik 

tedavi olmaksızın eradikasyon sağlamaz. Omeprazol ve diğer proton pompası 

inhibitörlerine benzer şekilde, esomeprazol ile tedavi sırasında da hipergastrinemi 

oluşabilir. Sıçanlarda uzun süreli hipergastrinemi gastrik tümör gelişimiyle ilişkili 

bulunmasına rağmen, insanlarda yapılan uzun dönem araştırmalar proton pompası 

inhibitörleri ile uzun süreli tedavinin tümör gelişimiyle ilişkili olmadığını 

düşündürmektedir [5]. 

 Rozif özofait tedavisi ve sağlanan iyileşmenin sürdürülmesi için ve 

semptomatik gastroözofageal reflü hastalığının tedavisinde kullanılır. Esomeprazol, 

klaritromisin ve amoksisilin ile kombine halde, aktif duodenal ülseri olan veya duodenal 

ülser öncesi dönemdeki hastalarda Helicobacter pylori’nin eradikasyonu için de 

kullanılır. Helicobacter pylori’nin eradikasyonundaki etkinliği omeprazol’e benzer. 

İntragrastik pH’yı 4’ün üzerinde tutma süresi omeprazol’den daha uzundur ve yemek 

borusundaki yanmayı önleme bakımından etki süresi onunla aynıdır. Esomeprazol 

klinik olarak mide asiditesinin kontrolü bakımından çoğu proton pompası inhibitörlerine 

göre daha etkilidir [5]. 
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Esomeprazol oral yoldan kullanılır. Aside dayanıksızdır ve bu nedenle ağız 

yolundan enterik kaplı pelletler içeren kapsül formunda hazırlanır. 40 mg 

esomeprazol’ün tek doz olarak verilmesinden sonra mutlak biyoyararlanım % 64 iken, 

günde tek doz olarak düzenli kullanıldığında biyoyararlanımı % 90’a yükselir. 

Esomeprazol’ün absorbsiyonu hızlıdır. Oral yoldan alındıktan sonra doruk plazma 

konsantrasyonuna (Cmaks) 1-3,5 saat sonra ulaşılır. Esomeprazol’ün (S-izomeri) 

plazma konsantrasyonu-zaman eğrisi altında kalan alan değeri (AUC), krilensin 

azalması ve S-izomerinin ilk geçişte uğradığı eliminasyon nedeniyle omeprazol’e (S- ve 

R- izomerleri) göre %80 daha yüksektir. Bu özellik esomeprazol’ün etki yerinde daha 

yüksek konsantrasyonlara ulaşmasına ve efikasite ornının daha yüksek olmasına katkıda 

bulunabilir. Yiyecekler esomeprazol’ün emilimini geciktirir ve azaltır. Yemekten sonra 

tek doz olarak verilen 40 mg esomeprazol’ün ölçülen AUC değeri aç karnına 

verilmesine göre % 33-53 oranında azalır. Ancak bu durum esomeprazol’ün mide 

asidine olan etkisini anlamlı düzeyde değiştirmez. Esomeprazol plazma proteinlerine % 

97 oranında bağlanır. Karaciğerde büyük ölçüde CYP2C19 ve daha sınırlı kapsamda 

CYP3A4 enzimleri ile inaktif metabolitlerine dönüştürülür. Plazma yarı-ömrü yaklaşık 

1,5 saattir. Ana ilacın %1’den daha küçük bir bölümü böbreklerden değişmeden 

atılırken, geri kalanı idrar ve feçesten inaktif metabolitleri halinde atılıma uğrar [5]. 

Esomeprazol ile tedavi esnasında azalan mide asiditesine bağlı olarak, emilim 

mekanizması mide asidinden ekilenen bazı ilaçların emilimi azalabilir ya da artabilir. 

Diğer asit salgısını azaltan ilaçlar ya da antasitlerin kullanılması sırasında olduğu gibi, 

esomeprazol tedavisi sırasında da, ketokonazolün ve itrakonazolün emiliminin azalması 

beklenebilir ve digoksin emilimi artabilir. Omeprazol (günlük 20 mg) ve digoksin ile 

birlikte tedavi sağlıklı kişilerde digoksinin biyoyararlanımını %10 artırır (10 kişiden 

ikisinde %30’a kadar artırmıştır) [7]. 

Esomeprazol sitokrom P450 sistemi (CYP) ile tamamen metabolize olur. 

Esomeprazol’ün metabolizmasının büyük bir bölümü polimorfik CYP2C19’a bağlıdır 

ve CYP2C19 esomeprazol’ün, hidroksi ve desmetil metabolitlerinin oluşumundan 

sorumludur. Esomeprazol’ün metabolizmasının geri kalanı başka bir spesifik izoform 

olan CYP3A4’e bağlıdır ve CYP3A4 plazmadaki temel metabolit olan esomeprazol 

sülfon oluşumundan sorumludur [7]. 
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Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda esomeprazol’ün 

metabolizması bozulabilir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda metabolizma 

hızı azalır ve esomeprazol’ün AUC değeri iki kat artar. Bu nedenle ağır karaciğer 

yetmezliği olan hastalarda günde 20 mg doz aşılmamalıdır. Günde tek doz kullanım 

sırasında esomeprazol ve metabolitlerinin birikim eğilimi görülmez. Böbrek yetmezliği 

olan hastalarla ilgili çalışma yoktur. Böbreklerin, esomeprazol’ün kendisinden değil, 

metabolitlerinin atılımından sorumlu olmasından dolayı, böbrek yetmezliği olan 

hastalarda esomeprazol metabolizmasının değişmesi beklenmez [7]. 

Klinik öncesi çalışmalar, tekrarlanan doz toksisitesi, genotoksisite ve üreme 

toksisitesi gibi konvansiyonel çalışmalara dayanarak, insanlar için belirgin herhangi bir 

tehlike bildirmemektedir. Rasemik karışım ile sıçanlarda yapılan karsinojenisite 

çalışmalarıda, mide entero kromafin-hücre hiperplazisi ve karsinoidler görülmüştür. 

Sıçanlarda görülen bu gastrik etkiler, gastrik asit oluşumunun azalmasına bağlı olan 

devamlı ve belirgin hipergastrinemi sonucu ortaya çıkmıştır ve sıçanların gastrik asit 

sekresyonu inhibitörleri ile uzun süreli tedavisinden sonra görülmektedir [7]. 

2.2.3. Analiz Yöntemleri 

2.2.3.1. HPLC  Yöntemi ile Analizleri 

Nalwade ve ark. [1] esomeprazol magnezyum ve safsızlıklarının tayini için bozundurma 

çalışmalarını da içeren bir HPLC yöntemi geliştirmişler ve maddeyi ve ilgili safsızlıkları 

tabletler içinde belirlemişlerdir. Bu analiz için, C18 (50mm x 2.1 mm, 1.7 m) kolon 

kullanılmış, glisin ile pH:9,0’a ayarlanmış asetonitril-su (90:10, h/h) karışımı mobil faz 

olarak belirlenmiştir. Akış hızı 0,21 mL/dk ya dedeksiyon dalga boyu ise  305 nm ye 

ayarlanmıştır. 

           Rathi ve ark. [9] esomeprazol magnezyumun toz ve farmasötik dozaj formları 

içerisindeki analizini ters faz HPLC yöntemi kullanarak yapmışlardır. Bu analizde sabit 

faz olarak C18 (250 mm × 4.6 mm,  5µm) kolon, mobil faz olarak da asetonitril:fosfat 

tamponu (55:45, h/h) kullanmışlardır. Çalışma 301 nm dalga boyunda, 1,0 mL/dk akış 

hızında gerçekleştirilmiş olup; maddenin alıkonma zamanı 4,09 dk (±0,5) olarak 

belirlenmiştir. 

 Patel ve ark. [11] mobil fazın amonyum asetat tamponu (pH:5,5):su:etanol 

(25:15:60, h/h/h) olduğu, C18 kolonun kullanıldığı, ters faz HPLC yöntemi ile kapsül 

içindeki esomeprazol ve itoprid tayinini 275 nm’de gerçekleştirmişlerdir. 
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 Tang ve ark. [15] tablet içindeki esomeprazol magnezyum miktarını HPLC 

yöntemiyle belirlemişlerdir. Bu analiz için, C18 (250 mm × 4.6 mm,  5µm) kolon ile 

amonyum dihidrojen fosfat tamponu ve metanol karışımı mobil faz olarak 

kullanılmıştır. Çalışmayı UV dedektör ile 302 nm dalga boyunda, 0,8 mL/dk akış 

hızında gerçekleştirmişlerdir. Doğrusal aralık 10-400 µg/mL’dir. 

 Gawande ve ark. [19] domperidon ve esomeprazol magnezyumun tabletlerde 

yan yana analizini RP-HPLC metodu ile gerçekleştirmişlerdir. Bunun için, C18 (250 

mm × 4.6 mm,  5µm) kolon ve 5M KOH ile pH: 7,44±0,03’e ayarlanmış 0,05 M 

potasyum dihidrojen fosfat-asetonitril-metanol  (40:30:30, h/h/h) karışımı 

kullanmışlardır. Çalışma 1mL/dk akış hızında, 284 nm’de gerçekleştirilmiştir. 

Domperidon ve esomeprazol magnezyum için alıkonma zamanı sırasıyla 9,74±0,33 dk 

ve 7,16±0,44dk; doğrusallık aralığı 3-300 µg/mL ve 4-400 µg/mL olarak belirlenmiştir. 

 Roosewelt ve ark. [25] esomeprazol ve domperidonun yan yana tayinini saf ve 

farmasötik dozaj formları için RP-HPLC yöntemiyle gerçekleştirmişlerdir. Bunun için, 

C18 (250 mm × 4.6 mm,  5µm) kolonda mobil faz olarak da pH:4,5’e ayarlanmış 

tampon-asetonitril (62:38, h/h) karışımı kullanmışlardır. UV dedektör ile 220 nm’de  

1 mL/dk akış hızında gerçekleştirilen çalışmada maddelerin alıkonma zamanları 

esomeprazol ve domperidon için sırası ile 6,308 ve 7,425 olarak bulunmuştur. 

Konsantrasyon aralığı esomeprazol için 200-1000 µg/mL, domperidon için 100-500 

µg/mL; geri kazanım yüzdeleri esomeprazol için 99,98%, domperidon için 98,95% 

olarak belirlenmiştir. 

 Patel ve ark. [27] pantaprazol, rabeprazol, domperidon ve itoprid’in farmasötik 

preparatlardan tayinini yine RP-HPLC yöntemiyle yapmışlardır. Çalışma UV dedektör 

ile 210 nm’de, C18 kolonda, 0,05M pH:4,7 ayarlanmış potasyum dihidrojen fosfat 

tamponu-asetonitril (720:280, h/h) mobil faz karışımı ile  1 mL/dk akış  hızında 

gerçekleştirilmiştir. Doğrusallık aralıkları; pantaprazol, rabeprazol,esomeprazol, 

domperidon ve itoprid için sırası ile 400-4,000 ng/mL, 200-2,000 ng/mL, 400-4,000 

ng/mL, 300-3,000 ng/mL, 500-5,000 ng/mL; gözlenebilme sınırı (LOD) ise yine 

sırasıyla 147,51 ng/mL, 65,65 ng/mL, 131.27 ng/mL, 98,33 ng/mL, 162,35 ng/mL 

olarak belirlenmiştir. 

 Önal ve ark. [28] tabletteki esomeprazol miktarını HPLC yöntemiyle C18 

kolonda asetonitril- pH:7 fosfat tamponu (60:40, h/h) kullanarak  yapmışlardır. 

Yöntemde akış hızı 1 mL/dk olarak ayarlanmış dedeksiyon ise 205 nm dalga boyunda 
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gerçekleştirilmiştir. Doğrusallık aralığı, 100-1000 ng/mL olup, gün içi ve gün arası 

yapılan çalışmalarda kesinlik değerleri 0,66-0,86% ve 0,82-1,11% olarak bulunmuştur. 

Çalışmada esomeprazolün tabletteki geri kazanım yüzdesi  97,82-98,22 %  arasında 

belirlenmiştir. 

2.2.3.2. HPTLC Yöntemi ile Analizleri 

Gawande ve ark. [12] domperidon ve esomeprazol magnezyum kombinasyonunu 

HPTLC yöntemiyle yan yana analiz etmişlerdir. Analizde durgun faz olarak silikajel G 

F254 , mobil faz olarak kloroform: metanol (9:1, h/h) çözücü karışımı kullanmışlardır. 

Maddelerin Rf  değerleri domperidon için 0,25; esomeprazol magnezyum için 0,46 

olarak tespit edilmiştir.  Kalibrasyon aralığı domperidon ve esomeprazol magnezyum 

için sırası ile 0,06-0,3 µg/leke ve 0,08-0,4 µg/leke olarak belirlenmiştir. 

 Dalindre ve ark. [21] esomeprazol magnezyum ve domperidonun tabletlerde yan 

yana tayinini HPTLC metoduyla gerçekleştirmişlerdir. Ölçümler 286 nm dalga 

boyunda, silikajel 60 G F254 durgun fazı ile dioksan-formik asit (4:0.4; h/h) mobil fazı 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Maddelerin Rf değerleri domperidon ve esomeprazol 

magnezyum için sırası ile 0,21 ve 0,80 olarak bulunmuştur. Konsantrasyon aralığı 

esomeprazol ve domperidon için sırası ile 800-5600 ng ve 1200-8400 ng, her iki ilacın 

tabletteki geri kazanımı % 98-102,  standart ekleme metoduyla bulunan geri kazanım ise 

her iki ilaç için % 99-101 olarak bulunmuştur. 

 Roosewelt ve ark. [24] esomeprazol ve domperidonun saf halde ve tabletlerden 

yan yana tayinini HPTLC yöntemiyle gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmada durgun faz 

olarak silikajel 60 G F254, mobil faz olarak  kloroform-asetonitril-amonyak (5:10:0.25, 

h/h/h) çözücü karışımı kullanılmış, dedeksiyon 222 nm’de yapılmıştır. Maddelerin Rf  

değerleri esomeprazol ve domperidon için sırası ile 0,76 ve 0,89 olarak bulunmuştur. 

Doğrusallık aralığı domperidon için 600-1400 µg/mL ve esomeprazol için 1200-2800 

µg/mL’dir. Standart ekleme metoduyla elde edilen geri kazanım oranları ise 

esomeprazol ve domperidon için sırası ile 99,73 ve 99,59’dur. 

 Gasavi ve ark. [20] HPTLC yöntemiyle esomeprazolün tabletteki miktarının 

tayinini gerçekleştirmişlerdir. Bunun için silikajel 60 G F254 durgun fazı ile metanol-

etilasetat-amonyak (8:1.2:0.8, h/h/h) mobil fazını kullanmışlar ve lekelerin 

dedeksiyonunu 301 nm dalga boyunda gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada kalibrasyon 

aralığı 100-500 ng/leke olarak belirlenmiştir. 
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2.2.3.3. Spektrofotometrik Yöntemler ile Analizleri 

Sharma ve ark. [6] esomeprazol magnezyum trihidratı farmasötik preparatlardan 

analiz etmek için indigo-karmin reaktifi kullanarak UV-Vis spektrofotometrik bir 

yöntem geliştirmişlerdir. Çözücü olarak metanol-kloroform (80:20, h/h) kullanmışlar 

ilacın maksimum absorpsiyon dalga boylarını 577 ve 617 nm olarak tespit etmişlerdir. 

Doğrusallık aralığı 5-35 µg/mL, regresyon katsayıları 0,9997 ve 0,9989 olarak 

bulunmuştur. Yöntem ICH kurallarına göre valide edilmiştir.  

Gawande ve ark. [17] esomeprazole magnezyumun sıvı dozaj formlarından 

analizini spektroskopik yöntemle yapmışlardır. Maddenin en yüksek absorbans 

gosterdiği değer olan 279 nm’de çalışmışlar ve doğrusallık için konsantrasyon aralığını 

4-40 µg/mL olarak tespit etmişlerdir.  

Kumar ve ark. [13] esomeprazol magnezyum trihidratın fizikokimyasal 

karakterinin tayinini bir UV-spektrofotometrik yöntem geliştirerek 

gerçekleştirmişlerdir. Maddenin erime noktasını 177,33
0
C olarak bulan araştırıcılar 200 

nm ve 400 nm dalga boyları arasında metanolle yaptıkları çalışmada en yüksek 

absorbans değerini 203,5 nm olarak belirlemişlerdir. Doğrusallık aralığı 2,00-10,00 

µg/mL olan çalışmada LOQ değeri 1,00 µg/mL olarak bulunmuştur. 

 Patil ve ark. [18] tabletlerdeki esomeprazol miktarını belirlemek için üç yeni 

spektrofotometrik yöntem geliştirmişlerdir. İlk yöntemde esomeprazolün en yüksek 

absorbans gösterdiği değer olan 303 nm’de, ikinci yöntemde birinci türev değeri 

alınarak en yüksek pik değerinin gözlendiği 292 nm dalga boyunda, diğer metodda ise 

eğri altında kalan alan değerleri alınarak esomeprazolün için 294-310 dalga boyu 

aralığındaki alanla çalışılmıştır. Her üç metodunda Beer Lambert aralığı 5-40 µg/mL 

olarak bulunmuştur. 

 Gosavi ve ark. [2] esomeprazolün tabletlerdeki miktarının analizi için üç yeni 

UV-spektrofotometrik yöntem belirlemişlerdir. Birinci yöntemde 0,1 N sodyum 

hidroksit çözücü olarak kullanılmış, konsantrasyon aralığı 5-30 µg/mL olarak 

belirlenmiştir. İkinci yöntemde %10 dimetilformamid çözücü olarak kullanılmış, 

esomeprazol 302 nm’de maximum absorbans değeri göstermiş ve doğrusallık 

konsantrasyon aralığı 5-30 µg/mL olarak bulunmuştur. Üçüncü yöntemde ise çözücü 

olarak %20 metanol kullanılmış, esomeprazolün en yüksek absorbans gösterdiği değer 

300 nm ölçme dalga boyu olarak kullanılmış ve  doğrusallığa uygun  olan 

konsantrasyon aralığı 4-24 µg/mL olarak belirlenmiştir. 
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 Rahman ve ark. [22] tabletlerde esomeprazol magnezyumun analizini iki yeni 

spektrofotometrik yöntemle yapmışlardır. Yöntemler maddenin 5-sülfosalisilik asit ve 

N-bromo süksinimid ile olan türevlerinin tayinine dayanmaktadır. İlk yöntemde 

esomeprazol magnezyum ile 5-sülfosalisilik asit metanol içinde sarı bir renk 

oluşturmuş, en yüksek absorbans değeri 365 nm olarak belirlenmiştir. Diğer yöntemde 

esomeprazol magnezyumun N-bromo süksinimid ile aseton-kloroform çözücüsüyle elde 

edilen türevleri 308 nm dalga boyunda belirlenmiştir. Konsantrasyon aralıkları 2-48 ve 

10-100 µg/mL olup, molar absorptivite değerleri 2,11×104 ve 4,57×104 L/mol.cm 

olarak bulunmuştur. Birinci ve ikinci yöntem için LOD değerleri 0,35 ve 0,46 

µg/mL’dir. 

 Pillai ve ark. [26] esomeprazol magnezyum ve domperidonun tabletlerde yan 

yana analizini UV spektrofotometrik yöntemler geliştirerek gerçekleştirmişlerdir. İlk 

geliştirilen yöntemde esomeprazol magnezyum  ve domperidon için dalga boyları sırası 

ile 285,6 ve 301,2 nm olarak seçilmiştir. İkinci yöntem birinci türev spektroskopisi olup 

dalga boyları 300,8 ve 311,2 nm olarak belirlenmiştir. İki dalga boyundaki 

hesaplamalara dayanan üçüncü yöntemde ise, domperidon için 284,4-313,2 nm; 

esomeprazol magnezyum için 275,2-293,2 nm arasındaki dalga boyları seçilmiştir. 

 Sankar ve ark. [30] esomeprazolün farmasötik preparatlardaki tayini için 

spektrofotometrik yöntemler geliştirmişlerdir. Bu yöntemlerde esomeprazolün vanilin 

ve p-dimetilaminobenzaldehit ile asidik ortamda verdiği renkli kromojenlerin 

absorpsiyon değerleri 585 nm ve 425 nm olarak belirlenmiştir. Doğrusallık 

konsantrasyon aralıkları ise 2,5-12,5 µg/mL, 25-125 µg/mL olarak bulunmuştur. 

 Reddy ve ark. [31] esomeprazolün farmasötik preparatlardaki analizini görünür 

alandaki spektrofotometrik yöntemlerle gerçekleştirmişlerdir. İlk çalışma esomeprazol 

ile demir kloridin oksidasyonuna göre yapılmış ve ölçüm için kırmızı renkli kromojen 

formu demir(II) 2.2-bipiridil ‘in 530 nm’deki en yüksek absorbans değeri belirlenmiştir. 

İkinci çalışmada vanilin ile yoğunlaştırılmış esomeprazolün shiff baz formunun 420 

nm’de verdiği maximum absorbans değeri kullanılmıştır. Üçüncü çalışmada ise 

esomeprazolün asetik asit ile verdiği sarı renkli çözeltinin 390 nm’deki absorpsiyon 

değerleri ölçülmüştür. 

 Reddy ve ark. [32] esomeprazolün farmasötik preparatlardaki analizini 

spektrofotometrik yöntemlerle gerçekleştirmişlerdir. Birinci çalışma esomeprazolün 

demir(II) ile oksidasyonuna göre yapılmış ve demir(II) ile 1,10-fenantrolin kırmızı 
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renkli kompleks formu 510 nm’de maksimum absorbans vermiştir. İkinci çalışmada, 

esomeprazolün folin-ciocalteu reaktifi ile oksidasyon/redüksiyon reaksiyonu sonucunda 

elde edilen mavi renkli kromojen formu 780 nm’de dalga boyunda maksimum 

absorbans değeri vermiştir. Son çalışmalarında ise, P-dimetil amino benzaldehit ile 

yoğunlaştırılmış esomeprazolün shiff bazı rengindeki formunun 420 nm’de maksimum 

absorbsiyon verdiği belirlenmiştir. 

 Raj ve ark. [23] esomeprazolün tabletteki miktarını UV spektrofotometrik 

yöntemle belirlemişlerdir. Madde dimetilformamd-su (50:50, h/h) çözücü karışımında 

275 nm dalga boyunda maximum absorbans göstermiş olup, konsantrasyon aralığı 10-

50 g/mL olarak bulunmuştur. 

 Magesh ve ark. [10] esomeprazolün tabletteki miktarını hidrotropik 

çözünürleştirme tekniğiyle spektrofotometrik yöntemle gerçekleştirmişerdir. Maddenin 

UV spektrumunda 301 nm dalga boyunda maximum absorbans verdiği belirlenmiş, 

doğrusallık konsantrasyon aralığı olarak 10-50 µg/mL kullanılmıştır. 

Trivedi ve ark. [14] absorpsiyon oranı yöntemiyle esomeprazol ve 

domperidonun kapsül içindeki miktarını belirlemişlerdir. Analiz iki dalga boyunun 

ölçümüne dayalı Q-absorpsiyon metoduna göre yapılmış olup esomeprazolün maximum 

dalga boyu 301 nm olarak belirlenmiştir. Her iki madde için isosbestik noktanın 290 nm 

olduğu tespit edilmiştir. Doğrusallık konsantrasyon aralığı her iki madde için 1-11 

µg/mL olarak bulunmuştur. 

2.2.3.4. Diğer Yöntemler ile Analizleri 

Omeprazolünde  aralarında olduğu 5 farklı omeprazol enantiyomerlerini ayırmak 

için optimize edilen kapiler zon elektroforetik yöntem çalışması Nevado ve ark. [32] 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayırma, 40 mM fosfat tamponu ile pH:2,2’ye ayarlanmış 

30 mM p-siklodekstrin ve 5 mM sodyum disülfit elektrolit çözeltisi hidrodinamik 

enjeksiyonla 15 kV sabit voltaj uygulanması ile yapılmıştır. LOD değeri 0,31 mg/L 

olup, geri kazanım yüzdeleri % 84-104 aralığında belirlenmiştir. 

Hofmann ve ark. [29], insan plazmasındaki omeprazol ve metabolitleri olan 5-

hidroksiomeprazol ile omeprazol sülfonun tayinini LC-MS yöntemi kullanarak 

gerçekleştirmişlerdir. HPLC yönteminde ayırma C18 kolon, 10mM sulu amonyum 

asetat ve asetonitril mobil fazın gradient kullanımı ile gerçekleştirilmiştir. Kütle 

spektrometresinde iç standart olarak (2-{[3,5-dimetilpiridin-2-il)metil]tiyo}-1H-
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benzimidazol-5-il) metanol kullanılmış, seçilen iyonun izlenmesi moduna göre yanıtlar; 

omeprazol için 346m/z, 5-hidroksiomeprazol için 362 m/z, omeprazol sülfon için 300 

m/z olarak bulunmuştur. Plazma tayininde LOQ değerleri 5-hidroksiomeprazol için 5 

ng/mL, omeprazol için 10 ng/mL ve omeprazol sülfon için 0.25 mL olarak 

belirlenmiştir. Gün içi ve günler arası denemelerde konsantrasyon aralığı 5-

hidroksiomeprazol için 5-250 ng/mL, omeprazol ve omeprazol sülfon için 10 ile 750 

ng/mL olarak belirlenmiştir. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu tez çalışması İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya 

Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarı’nda 2011-2012 yılında gerçekleştirilmiştir. 

3.1. Çalışmada Kullanılan Kimyasal Maddeler, Çözücüler ve Çözeltiler 

3.1.1. Kimyasal Maddeler ve Çözücüler 

Çalışma süresince kullanılan kimyasal maddeler ve çözücüler: 

Naproksen
 
(Abdi İbrahim İlaç, İstanbul, Türkiye) 

Esomeprazol
 
(Abdi İbrahim İlaç, İstanbul, Türkiye) 

Vimovo tablet ® (375 mg naproksen ve 20 mg esomeprazol) 

Metanol (HPLC saflığında)
 
(Merck, Darmstadt, Almanya) 

Ortofosforik asit ( %85 ağ/ağ ) (Analitik saflıkta)
 
(Merck, Darmstadt, Almanya) 

Ultra saf su (HPLC saflığında)
  

3.1.2. Çözeltiler 

3.1.2.1. Mobil Faz Çözeltisi 

Mobil faz çözeltisi olarak metanol-10mM fosforik asit çözeltisi (pH:2,5)  

(70:30, h/h ) karışımı kullanıldı. Mobil faz süzülerek analize hazır hale getirildi. 

 10 mM Fosforik asit çözeltisi hazırlanması 

 175 µL ortofosforik asit ( %85 ağ/ağ ) alınarak 250 mL’ye su ile tamamlanarak 

pH değeri 2,5 olan 10 mM çözelti hazırlandı. 

3.1.2.2. Naproksen Stok Çözeltisi: 

 5 mg naproksen tam olarak tartıldı, 10 mL’lik balonjojede metanol ile 

çözündürüldü ve hacmine tamamlandı.  

3.1.2.3. Esomeprazol Stok Çözeltisi: 

            5 mg esomeprazol tam olarak tartıldı, 10 mL’lik balonjojede metanol ile 

çözündürüldü ve hacmine tamamlandı.  
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3.1.2.4. Naproksen ve Esomeprazol Karışım Çözeltileri: 

HPLC Yöntemi için stok çözeltilerin seyreltilmesi ile hazırlanan standart karışım 

çözeltiler:  

Naproksen ve esomeprazolü 6 farklı konsantrasyonda içeren karışımlar 

hazırlandı. 

Bu karışımlardaki naproksen ve esomeprazol konsantrasyonu stok çözeltilerden 

metanol:su (70:30, h/h) karışımı ile uygun miktarlarda seyreltilmesi ile naproksen için 

10,0-750,0 µg/mL, esomeprazol için ise 1,0-40,0 µg/mL olacak şekilde hazırlandı.  

Türev Spektrofotometrisi Yöntemi için stok çözeltinin seyreltilmesi ile hazırlanan 

standart çözeltiler:  

Naprokseni 6 farklı konsantrasyonda, esomeprazolü ise 6 farklı konsantrasyonda 

içeren karışımlar hazırlandı. 

Bu karışımlardaki naproksen ve esomeprazol konsantrasyonları, naproksen ve 

esomeprazol stok çözeltisinden metanol ile uygun miktarlarda seyreltme ile naproksen 

için 10-100 µg/mL, esomeprazol için ise 5,0-50,0 µg/mL olacak şekilde hazırlandı.  
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3.2. Aletler ve Diğer Gereçler  

1. HPLC aleti (Shimadzu Corporations- Japan) 

 Shimadzu LC-20A pompa sistemi (Shimadzu Corporations, Kyoto, 

Japan)  

 SPD-M20A Diyod Sıralı Dedektör (Shimadzu Corporations, Kyoto, 

Japan) 

 DGU-20A5 Gaz giderme ünitesi (Shimadzu Corporations, Kyoto,  

Japan) 

 SIL-20AC Otomatik numune örnekleyicisi (Shimadzu Corporations, 

Kyoto, Japan) 

 CTO-10AS VP Kolon fırını (Shimadzu Corporations, Kyoto, Japan) 

 Shimadzu LC-solution yazılımı (Shimadzu Corporations, Kyoto,  Japan) 

 Analitik kolon Teknokroma Nucleosil 100 C18 ( 4.6 mm I.D. 200mm, 

5µm; Barcelona, Spain). 

2. Yazılımlar 

 ChemDraw Programı 

 MS Office Word Programı 

 MS Office Excel Programı  

3. Mobil Faz Süzme Ünitesi ( Millipor, 0,5 ) 

4. Spektrofotometre (Shimadzu UV-160 A, UV-vizibl) 

5. 1 cm’lik kuartz küvetler (Hellma 100-OS) (10x10x45 mm) 

6. pH metre (WTW  pH 526) 

7. Teraziler (Denver Insrument TB 2150)Vorteks Mikser (Elektro-mag) 

8. Ultrasonik banyo (Elma Ultrasonic LC 30 H) 

9. Termostatlı su banyosu (Memmert WB 10) 

10. Ultra saf su cihazı (Younglin instrument) 

11. Santrifüj (Janetzki T 5) 
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12. Otomatik pipetler (Eppendorf 100 µL ve 1000 µL lik) 

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

14. Balonjojeler (5, 10, 25, 50 ve100 mL lik) 

15. Dereceli ve transfer pipetler 

16. Süzgeç kağıtları (mavi bantlı) 

17. Hesap makinesi (Casio Scientific Calculator fx-82 MS)    

3.3. Naproksen ve Esomeprazolün Yan Yana Yüksek Performanslı Sıvı 

Kromatografisi ile Analizi 

Esomeprazol ve naproksenin yan yana HPLC ile analizinin yapılabilmesi için 

dedektör dalgaboyları, kolon, mobil faz sistemi, mobil faz akış hızı, kolon sıcaklığı gibi 

kromatografik koşullar belirlendi. Belirlenen şartlar altında geliştirilen yöntem ilaç 

maddelerinin tabletlerdeki analizine uygulandı.  

3.3.1. Kromatografik Koşulların Belirlenmesi 

Literatür çalışmaları göz önüne alınarak HPLC çalışmaları, C18, CN, 5 µm 

partikül çaplı kolonlarda, çeşitli oranlarda asetonitril ve metanol-su ve 10 mM orto 

fosforik asit (pH 2,5), mobil faz sistemleri uygulanarak denendi. Analiz edilen türevin 

alıkonma zamanı ve çalışılacak dalga boyları belirlendi. Elde edilen veriler Bölüm 

4.1.1’de yer almaktadır. 

3.4. HPLC Yönteminin Validasyonu 

3.4.1. Seçicilik 

 Yöntemin seçiciliğinin tayini amacıyla, mobil fazdan ve tablet yardımcı 

maddelerinden gelebilecek bir girişim olup olmadığı incelendi. Bunlara ait 

kromatogramlar Bölüm 4.2.1.’de gösterilmiştir. 

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

  Geliştirilen yöntemin hassasiyetini belirlemek için LOD ve LOQ değerleri 

aşağıdaki formüller ile hesaplandı. Hesaplanan değerler Bölüm 4.2.2’ de verildi. 

LOD = 3 x SD/m 

LOQ = 10 x SD/m 

SD: Kalibrasyon doğrusunun y kesişiminin standart sapması  
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m: Kalibrasyon doğrusunun eğimi 

3.4.3. Doğrusallık 

Doğrusal aralık, geliştirilen yöntemin kabul edilebilir duyarlılık ve 

tekrarlanabilirlikte sonuçlar verdiği konsantrasyon aralığıdır. 

Bu doğrusal ilişkinin gösterilebilmesi için naproksen ve esomeprazolü 6 farklı 

konsantrasyonda içeren karışımlar hazırlandı. Kromatogramlardan elde edilen pik 

alanları ve konsantrasyona karşılık grafikler çizildi. Elde edilen sonuçlar Bölüm 

4.2.3.’de bildirildi. 

3.4.4. Gün içi ve Günler Arası Tekrarlanabilirlik 

 Üç farklı konsantrasyonda naproksen için (10,0, 187,5, 562,5 μg/mL) 

esomeprazol için (1,0, 10,0, 30,0 μg/mL) ve içeren çözeltilerle Bölüm 4.2.4’ de 

anlatıldığı gibi çalışıldı.  Analizler aynı gün (gün içi) ve  1 ay içinde 6 farklı günde 

(günler arası) yapılmıştır. Her konsantrasyon için analizler en az 6 kez tekrarlandı. Elde 

edilen sonuçlar Bölüm 4.2.4’ de bildirildi. 

3.4.5. Çözelti Stabilitesi 

Çözelti stabilitesinin saptanması için standart çözeltiler, buzdolabında 24 ve 48 

saat, otomatik numune örnekleyicisinde 24 ve 72 saat bekletildi. Bölüm 4.2.5’ de 

verilmiştir. 

3.4.6. Doğruluk 

Geliştirilen yöntemin doğruluğunu saptamak için standart katma yöntemi 

uygulandı. Bunun için 10 mL’lik balonjojede 100,0 μg/mL esomeprazol ve 50,0 μg/mL 

naproksen konsantrasyonlardaki çözelti üzerine 3 farklı konsantrasyonda esomeprazol 

ve naproksen standart çözeltilerinden ilave edildi ve 10 mL’ye metanol:su (70:30, h/h) 

çözücü karışımı ile tamamlandı.  Elde edilen alan oranı değerleri daha önce hazırlanan 

ölçü eğrisi denkleminde yerine konularak konsantrasyonlar bulundu. Elde edilen 

sonuçlar Bölüm 4.2.6’ da verilmiştir. 

 



 28 

3.5. Naproksen ve Esomeprazolün Yan Yana Türev Spektrofotometrisi ile Analizi 

Naproksen ve esomeprazolün yan yana türev spektrofotometrisi ile analizinin 

yapılabilmesi için çeşitli çözücülerde maddelerin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü 

türevleri alınarak sıfırdan-geçiş metodunun hangi çözücü ile ve  hangi türev derecesi 

için uygun olabileceği araştırıldı. Belirlenen şartlar altında geliştirilen yöntem ilaç 

maddelerinin tabletlerdeki analizine uygulandı.  

3.5.1. Türev Spektrofotometrisi Koşullarının Belirlenmesi 

Naproksen ve esomeprazolün yan yana türev spektrofotometrisi ile analizinin 

yapılabilmesi için metanol, asetonitril, kloroform gibi çeşitli çözücülerde maddelerin 

birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü türevleri alındı. Bu türevlerde naproksenin 

maksimum absorpsiyon verip esomeprazolün 0 absorbans verdiği ve aynı şekilde 

esomeprazolün maksimum absorpsiyon verip naproksenin 0 absorbans verdiği  dalga 

boyları tespit edildi. Maddelerin tabletlerdeki miktarları da dikkate alınarak naproksenin 

yüksek, esomeprazolün nispeten daha düşük absorpsiyon verdiği türev dalga boyları 

seçilerek tayin yapıldı. Elde edilen veriler Bölüm 4.3.1’de yer almaktadır. 

3.6. Türev Spektrofotometrisi Yönteminin Validasyonu 

3.6.1. Seçicilik 

 Yöntemin seçiciliğinin tayini amacıyla, tablet yardımcı maddelerinden 

gelebilecek bir girişim olup olmadığı incelendi.  

3.6.2. Tayin sınırı (LOQ) ve Gözlenebilme sınırı (LOD) 

Geliştirilen yöntemin hassasiyetini belirlemek için LOD ve LOQ değerleri 

aşağıdaki formüller ile hesaplandı. Hesaplanan değerler Bölüm 4.4.2’ de verildi. 

LOD = 3 x SD/m 

LOQ =10 x SD/m 

SD: Kalibrasyon doğrusunun y kesişiminin standart sapması  

m: Kalibrasyon doğrusunun eğimi 

3.6.3. Doğrusallık 

Doğrusal aralık, geliştirilen yöntemin kabul edilebilir duyarlılık ve 

tekrarlanabilirlikte sonuçlar verdiği konsantrasyon aralığıdır. 
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Bu doğrusal ilişkinin gösterilebilmesi için naprokseni 6 farklı konsantrasyonda 

içerip sabit konsantrasyonda esomeprazol içeren ve esomeprazolü 6 farklı 

konsantrasyonda içerip sabit konsantrasyonda naproksen içeren karışımlar hazırlandı. 

Türev spektrumlarından elde edilen maksimum absorbans değerleri ve konsantrasyona 

karşılık grafikler çizildi. Elde edilen sonuçlar Bölüm 4.4.3.’de bildirildi. 

3.6.4. Gün içi ve Günler Arası Tekrarlanabilirlik 

 Üç farklı konsantrasyonda naproksen için (10,0, 50,0, 100,0 μg/mL) 

esomeprazol için (5,0, 25,0, 50,0 μg/mL) ve içeren çözeltilerle Bölüm 4.2.4’ de 

anlatıldığı gibi çalışıldı.  Analizler aynı gün (gün içi) ve  1 ay içinde 6 farklı günde 

(günler arası) yapılmıştır. Her konsantrasyon için analizler en az 6 kez tekrarlandı. Elde 

edilen sonuçlar Bölüm 4.4.4’ de bildirildi. 

3.6.5. Doğruluk 

Geliştirilen yöntemin doğruluğunu saptamak için standart katma yöntemi 

uygulandı. Bunun için 10 mL’lik balonjojede 20,0 μg/mL naproksen ve 10,0 μg/mL 

esomeprazol içeren konsantrasyonlardaki çözelti üzerine 3 farklı konsantrasyonda 

naproksen ve esomeprazol standart çözeltilerinden ilave edildi ve 10 mL’ye metanol ile 

tamamlandı. Elde edilen alan oranı değerleri daha önce hazırlanan ölçü eğrisi 

denkleminde yerine konularak konsantrasyonlar bulundu. Elde edilen sonuçlar Bölüm 

4.4.5’ de verilmiştir. 

3.7. Tabletlerde Naproksenin ve Esomeprazolün Analizi 

3.7.1. Tablet Stok Çözeltisinin Hazırlanması  

  Bunun için, 375 mg naproksen ve 20 mg esomeprazol içeren 20 tablet 

(Vimovo® tablet) tek tek tartılıp, ortalama bir tablet ağırlığı saptandı ve tabletler cam 

havanda ince toz haline getirildi. 375 mg naproksen ve 20 mg esomeprazole eşdeğer 

miktarda tablet tozları tartılıp 250 mL’ lik balon jojelere aktarıldı. Yaklaşık 200’er mL 

metanol ilave ederek 30 dakika ultrasonik banyoda tutuldu. Bu süre sonunda metanol ile 

hacimlerine tamamlandıktan sonra mavi bantlı süzgeç kağıtlarından süzüldü. Böylece 

1500 µg/mL naproksen ve 80 µg/mL esomeprazol içeren 1. stok çözeltiler hazırlandı 

(Stok Çözelti 1).  
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3.7.2. Geliştirilen HPLC Yöntemi ile Analiz 

Stok Çözelti 1 den seyreltme işlemleri HPLC yönteminde metanol:su (75:25, 

h/h) ile yapıldı. Bu çözeltiden alınan 2,5 mL’lik kısımlar 10 mL lik balonjojelere 

aktarılarak hacmine tamamlandı (375 µg/mL naproksen ve 20 µg/mL esomeprazol) ve 

çözeltiler HPLC sistemine enjekte edildi. İşlem 5 kez tekrarlandı. Tabletlerdeki 

naproksen ve esomeprazol miktarları daha önce hazırlanan ölçü eğrisinin denklemi 

yardımıyla hesaplandı. Elde edilen sonuçlar Bölüm 4.5.1’ de belirtildi.    

Naproksen ve esomeprazol tabletlerde çok farklı miktarlarda bulunduğu ve bu 

konsantrasyonlarda yan yana analizi mümkün olabilmesi için naprokseni daha az  

esomeprazolü ise nispeten iyi görebileceğimiz hassasiyetteki dalga boyu seçilerek 

maddeler  analiz edildi.  

3.7.3. Geliştirilen Türev Spektrofotometrisi Yöntemi ile Analizi 

Stok Çözelti 1’den seyreltme işlemleri türev spektrofotometrisi yönteminde 

metanol ile yapıldı. Bu çözeltiden alınan 0,5 mL’ lik kısımlar 10 mL lik balonjojelere 

aktarılarak hacmine tamamlandı (75 µg/mL naproksen ve 4 µg/mL esomeprazol) bu 

çözeltiden yapılan ölçmeler ile naproksen tayin edildi. Esomeprazol tayini için ise Stok 

Çözelti 1 den alınan 2,5 mL’lik kısımlar 10 mL’lik balonjojelere aktarılarak hacmine 

tamamlandı (375 µg/mL naproksen ve 20 µg/mL esomeprazol) ve bu çözeltiden yapılan 

ölçmeler ile esomeprazol tayin edildi. İşlemler 5 kez tekrarlandı. Tabletlerdeki 

naproksen ve esomeprazol miktarları daha önce hazırlanan ölçü eğrilerinin denklemi 

yardımıyla hesaplandı. Elde edilen sonuçlar Bölüm 4.5.1’ de belirtildi.    

Yöntemlerden elde edilen sonuçlar biribiri ile kıyaslandı. Sonuçlar Bölüm 

4.5.1.’de açıklanmıştır.  
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4. BULGULAR 

Yöntemin geliştirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen 

bulgular ilgili bölümlerde verilmiştir. 

4.1. Naproksenin ve Esomeprazolün Yan Yana Yüksek Performanslı Sıvı 

Kromatografisi ile Analiz Sonuçları 

4.1.1. Kromatografik Koşulların Belirlenmesi 

Yapılan denemeler sonucunda en iyi sonuçlar  250 mm  uzunluğunda, 4,6 mm iç 

çapında, 5 µm partikül çaplı C18 kolonda, metanol-10 m M fosforik asit (pH:2.5) 

dedeksiyonla, 300 nm dalgaboyu kullanılarak yapılmıştır. Bu kromatografik sistemde 

alıkonma zamanları esomeprazol için 4,6, naproksen için 7,5 dakikadır (Şekil 4-1).  

 

Şekil 4-1: 375,0 µg/mL naproksen ve 20,0 µg/mL esomeprazole ait örnek kromatogram 
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4.2. Yöntem Validasyonu 

4.2.1. Seçicilik 

a) Mobil faz enjekte edildi, naproksen ve esomeprazol piklerinin çıktığı 

dakikalarda herhangi bir pik olmadığı belirlendi (Şekil 4-2). 

 

             Şekil 4-2: Mobil faz enjeksiyonuna ait kromatogram 

b) Tablet yardımcı maddeleri karışımı enjekte edildi. Bunların analize girişim 

yapmadığı görüldü (Şekil 4-3). 

 

              Şekil 4-3: Tablet yardımcı maddeleri karışımının enjeksiyonuna ait kromatogram 
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4.2.2. Tayin sınırı (LOQ) ve Gözlenebilme Sınırı (LOD) 

Bölüm 3.4.2’de verilen denklemlere göre hesaplanan LOD değerleri naproksen 

için 0,226 μg/mL ve esomeprazol için 0,069 μg/mL,  LOQ değerleri naproksen için 

0,754 μg/mL ve esomeprazol için 0,231  μg/mL olarak bulunmuştur. 

4.2.3. Doğrusallık 

Naproksen için 10,0–750,0 μg/mL, esomeprazol için 1,0–40,0 μg/mL ve 

konsantrasyon aralığında 6 farklı konsantrasyondaki standart çözeltiler ile Bölüm 3.4.3’ 

de anlatıldığı gibi çalışıldı. Her konsantrasyona karşı elde edilen ortalama pik alanı 

değerleri yardımı ile belirtilen konsantrasyon değerleri arasında  çizilen ölçü eğrisi 

naproksen için Şekil 4-4’da ve esomeprazol için Şekil 4-5’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 4-4: Naproksenin 10,0-750,0 µg/mL konsantrasyon aralığında hazırlanan ölçü eğrisi  
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Şekil 4-5: Esomeprazolün 1,0-40,0 µg/mL  konsantrasyon aralığında hazırlanan ölçü eğrisi  

Tablo 4-1 ve 4-3’de pik alanları ve ortalamaları (A), SD ve RSD değerleri, Tablo 

4-2 ve 4-4’de ise en küçük kareler yöntemi uygulanarak hesaplanan doğru 

denkleminden (A = mC + b [m = eğim, b = kesim noktası, C = konsantrasyon]) elde 

edilen değişkenler ve korelasyon katsayıları (r) verilmiştir. Doğrusallık çalışmalarından 

HPLC yöntemi ile elde edilmiş 1,0 µg/mL esomeprazol ile 10,0 µg/mL naproksen ve 

40,0 µg/mL esomeprazol ile 750,0 µg/mL naproksen standartlarına ait kromatogram 

örnekleri Şekil 4-6 ve 4-7’de verilmiştir. 
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Tablo 4-1:  Naproksenin 10,0-750,0 µg/mL konsantrasyon aralığında hazırlanan ölçü 

eğrilerine ait pik alanı değerleri ve istatistik verileri 

             C    

             (μg/mL) 

           A 

10,0 93,8 187,5 375 562,5 750,0 

1 56279 312745 638790 1205208 1789584 2362193 

2 56636 312798 639124 1205233 1791039 2362940 

3 56726 312927 639510 1205367 1792660 2428163 

4 56746 313069 639560 1206169 1793263 2429222 

5 56958 313175 639581 1206207 1793906 2429848 

6 56979 313193 639603 1206884 1794389 2431151 

Ortalama 56721 312985 639361 1205845 1792474     2407253 

SD
1
 255 191 332 682 1832 34628 

RSD
2
 (%) 0,450 0,061 0,052 0,057 0,102 1,440 

Ortalama alan oran (A) değerlerinden hesaplanan doğru denklemi: 

 A=  3163,6x + 25762  (r= 0,9998) 

1SD: Standart sapma  2RSD: Relatif standart sapma 

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

 1 2 3 4 5 6 Ortalama±SD
1
 

m 3116,5 3117,6 3185 3186,4 3187,2 3188,8 3163,6±36,1 

b 25981 25886 25742 25409 25558 25996 25762±239 

r 0,9998 0,9998 0,9997 0,9997 0,9996 0,9995 0,9997±0,0001 

1SD: Standart sapma 
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Tablo 4-3:  Esomeprazolün 1,0-40,0 µg/mL konsantrasyon aralığında hazırlanan ölçü 

eğrilerine ait pik alanı değerleri ve istatistik verileri 

             C    

               (μg/mL) 

       A 

1,0 5,0 10,0 20,0 30,0 40,0 

1 34749 200205 422579 805048 1211324 1626531 

2 34930 200354 422759 805118 1212380 1628924 

3 34990 200557 422828 805265 1212886 1633717 

4 35040 200589 423298 805808 1212919 1634595 

5 35162 201134 423568 805895 1213391 1653287 

6 35164 201385 423852 805908 1213908 1654236 

Ortalama 35006 200704 423147 805507 1212801 1638548 

SD1 156,55 459,35 504,38 405,59 889,21 12160,15 

RSD2 (%) 0,447 0,229 0,119 0,050 0,073 0,740 

Ortalama alan oran (A) değerlerinden hesaplanan doğru denklemi:  

A=  40805x - 1603,7    (r= 0,9997) 

1SD: Standart sapma  2RSD: Relatif standart sapma 

 

Tablo 4-4:  Tablo  4-3‘ teki  ölçü eğrilerinin regresyon analizine ait parametreler 

 1 2 3 4 5 6 Ortalama±SD
1
 

m 40569 40621 40716 40730 41088 41107 40805±234 

b 2811,2 2815,4 857,7 940,2 1000,0 1200,0 1604,1±943,5 

r 0,9997 0,9996 0,9997 0,9995 0,9994 0,9995 0,9996±0,0001 

1SD: Standart sapma   
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Şekil 4-6:  Doğrusallık konsantrasyonlarından 1,0 µg/mL esomeprazol (1) ve 10,0  µg/mL 

naproksene (2) ait kromatogram 

 

Şekil 4-7:  Doğrusallık konsantrasyonlarından 40,0  µg/mL esomeprazol (1) ve 750,0 

µg/mL naproksene (2) ait kromatogram 
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4.2.4. Gün içi ve Günler Arası Tekrarlanabilirlik 

      Üç farklı konsantrasyonda esomeprazol için (1,0, 10,0, 30,0 μg/mL) ve 

naproksen için (10,0, 187,5, 562,5 μg/mL) içeren çözeltilerle Bölüm 3.4.4.’de anlatıldığı 

gibi çalışıldı.  

Aynı gün içinde yapılan analizlere ait bağıl standart sapma değerleri % 0,06-0,72 

arasında hesaplandı (Tablo 4-5). 

Farklı günlerde yapılan analizler sonucunda elde edilen bağıl standart sapma 

değerleri ise % 0,23-1,98 arasında bulundu (Tablo 4-5). 

Tablo 4-5: Aynı gün ve farklı gün içinde yapılan analizlerin tekrarlanabilirliği 

 

                                       Gün içi (n=6) 

 

                  Gün arası* (n=6) 

 

 

 

Esomeprazol 

Alınan     

Konsantrasyon  

(μg / mL) 

Bulunan  

Konsantrasyon 

(μg / mL) 

Ortalama±SD1   

RSD2 

(%) 

 

  Alınan     

  Konsantrasyon 

  (μg / mL) 

Bulunan  

Konsantrasyon 

(μg / mL) 

Ortalama±SD1   

 RSD2        

(%) 

1,0 0,96±0,004 0,42 1,0 0,97±0,015 1,55 

10,0 10,4±0,01 0,10 10,0 10,5±0,10 0,95 

30,0 29,7±0,03 0,10 30,0 29,6±0,12 0,41 

 

 

Naproksen 

10,0 9,7±0,07 0,72 10,0 9,6±0,19 1,98 

187,5 194±0,12 0,06 187,5 194,1±0,45 0,23 

562,5 558,3±0,57 0,10 562,5 560,6±2,87 0,51 

  *Altı farklı günde elde edilen sonuçlar  1SD: Standart sapma  2RSD: Relatif standart sapma 

   
 

 

4.2.5. Çözelti Stabilitesi 

      Çözelti stabilitesinin saptanması için standart çözeltiler, buzdolabında 24 ve 

48 saat, otomatik numune örnekleyicisinde 24 ve 72 saat bekletildi. Yapılan 

değerlendirmeler sonucunda çözeltilerin stabil kaldığı saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar 

Tablo 4-6’da verilmiştir. 
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Tablo 4-6:  Buzdolabında ve otomatik numune örnekleyicisinde bekletilen naproksen ve 

esomeprazolün standart çözeltilerine ait stabilite sonuçları 

 

                        

                   Uygulama 

 

 

 

Geri kazanım (%) 

              (Ortalama±SD1)  

 

              RSD2 (%) 

 

    Naproksen  

 

Esomeprazol 

 

 Naproksen 

 

Esomeprazol 

 

Buzdolabında 24 saat bekletme 

 

100,4±0,75 

 

99,5±0,32 

 

0,75 

 

0,32 

 

Buzdolabında 48 saat bekletme 

 

101,0±0,60 

 

100,0±1,79 

 

0,59 

 

1,79 

 

Otomatik numune örnekleyicisinde        

24 saat bekletme 

 

99,6±0,38 

 

99,0±0,40 

 

0,38 

 

0,40 

 

Otomatik numune örnekleyicisinde  

72 saat bekletme 

 

98,9±1,03 

 

96,7±0,84 

 

1,04 

 

0,87 

1SD: Standart sapma  2RSD: Relatif standart sapma   
 

 

4.2.6. Doğruluk 

 

Geliştirilen yöntemin doğruluğunu saptamak için standart katma yöntemi 

uygulandı. Bunun için bölüm 3.4.6’ da anlatıldığı gibi çalışıldı. 

Daha sonra geri kazanım yüzdeleri (Ct - Cu ) x 100 /Ca  formülünden hesaplandı.  

Burada; 

Ct : Bulunan toplam (Naproksen veya Esomeprazol)  konsantrasyonu, 

Cu : Farmasötik preparatdan alınan analit konsantrasyonu, 

Ca :  İlave edilen standart çözeltinin konsantrasyonu dur. 

Geri kazanım değerleri % 99,82-101,33 aralığında bulundu (Tablo 4-7).  
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Tablo 4-7:  Standart katma yöntemine ait analiz sonuçları ve sonuçların istatistiki olarak 

değerlendirilmesi 

 
Alınan 

Konsantrasyon 

(g / mL)1 

 İlave edilen 

Konsantrasyon 

(g / mL) 

Bulunan Konsantrasyon  

(g / mL)   

(Ortalama SD2 ) 

RSD3  

(%)  

Geri 

Kazanım 

(%) 

 

Esomeprazol 

 

5,0 

5,0 10,210,09 0,86 104,20 

15,0 20,700,11 0,53 104,67 

25,0 30,110,19 0,63 100,44 

 

Naproksen 

 

93,75 

93,75 188,000,40 0,21 100,53 

281,25 374,880,07 0,02 99,96 

468,75 561,650,09 0,02 99,82 
 1Vimovo tablet, her tablette 375 mg  Naproksen ve 20 mg  esomeprazol içerir.  2SD: Standart sapma   

3RSD: Relatif standart sapma   

 

 

4.3. Naproksenin ve Esomeprazolün Türev Spektrofotometrisi yöntemi ile Analiz 

Sonuçları 

4.3.1. Türev Spektrofotometrisi Koşullarının Belirlenmesi 

    Naproksen ve esomeprazolün UV spektrumları incelendiğinde bu iki maddenin 

absorpsiyon yaptığı dalga boylarının birbiri ile çakıştığı ve ikisinin normal UV-

spektrofotometrisi ile yan yana tayinlerinin mümkün olmadığı gözlenmiştir (Şekil 4-8). 

Bunun üzerine naproksen ve esomeprazolün çeşitli çözücülerde ve çeşitli türev 

derecelerinde spektrumları alınmış ve en iyi sonuçların sıfır-geçişi tekniği ile çözücü 

olarak metanolün kullanıldığı durumda ve birinci türev spektrumlar ile elde edildiği 

görülmüştür (Şekil 4-9).  

    Şekil 4-9’ den görüldüğü gibi analizlerde ölçüm dalga boyu olarak naproksenin 

için 277 nm (bu dalga boyunda esomeprazolün türev absorbansı sıfır bulunmuştur) ve 

esomeprazol için 320 nm (bu dalga boyunda naproksenin absorbansı sıfırdır) seçilmiştir. 
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Şekil 4-8: Naproksen (2)  (2,0 µg/mL) ve esomeprazol’ ün (1) (5,0 µg/mL) metanolde  üst 

üste alınmış UV spektrumları 

 

Şekil 4-9: Naproksen (1) (10,0 µg/mL) ve esomeprazol’ün (2) (2,0 µg/mL) metanolde  üst 

üste alınmış 1.derece UV-türev spektrumları 
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Bölüm 3.5.1’ de anlatıldığı gibi çalışılarak öncelikle absorbans değerleri ile 

konsantrasyonun doğrusal olduğu alan tespit edildi. Bunun için naproksen için 10,0-100 

g/mL 6 farklı konsantrasyonda ve esomeprazol için 5,0-50,0 μg/mL aralığında 6 farklı 

konsantrasyonda çalışıldı. Her konsantrasyon için 
1
D (d

1
A/dλ

4
) değerleri ölçüldü.  

1
D 

değerleri ile esomeprazol ve naproksen konsantrasyonları arasında hazırlanan ölçü 

eğrisine en küçük kareler yöntemi uygulanarak en uygun doğrunun denklemi ve 

korelasyon katsayısı (r) 
1
D= mC+n eşitliğine göre hesaplandı.  

4.4. Türev Spektrometrik yöntemin validasyonu 

4.4.1. Seçicilik 

Tablet yardımcı maddeleri karışımı metanole karşı ölçüldü ve türev absorbans 

değerlerine zarar verecek bir absorpsiyon değeri gözlenmedi.  

4.4.2. Tayin sınırı (LOQ) ve Gözlenebilme Sınırı (LOD) 

Bölüm 3.6.2’de verilen denklemlere göre hesaplanan LOD değerleri naproksen 

için 0,121 μg/mL ve esomeprazol için 0,038 μg/mL,  LOQ değerleri naproksen için 

0,406 μg/mL ve esomeprazol için 0,128  μg/mL olarak bulunmuştur. 

4.4.3. Doğrusallık 

Naproksen için 10,0–100,0 μg/mL aralığında 6 farklı konsantrasyondaki, 

esomeprazol için 5,0–50,0 μg/mL aralığındaki 6 farklı konsantrasyondaki standart 

çözeltiler ile Bölüm 3.4.3’ de anlatıldığı gibi çalışıldı. Her konsantrasyona karşı elde 

edilen ortalama türev absorbans  değerleri yardımı ile belirtilen konsantrasyon değerleri 

arasında  çizilen ölçü eğrisi naproksen için Şekil 4-10’da ve esomeprazol için Şekil 4-

11’de verilmiştir.  

Bulunan 
1
D değerleri ve ortalamaları, SD ve % RSD değerleri Tablo 4-8 ve 4-

10’da verilmektedir. Tablo 4-9 ve 4-11’de ise ölçü eğrilerinin regresyon analizine ait 

parametreler yer almaktadır.  
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Şekil 4-10: Naproksen 10,0-100,0 µg/mL konsantrasyon aralığında hazırlanan ölçü  eğrisi 

 

 

Şekil 4-11: Esomeprazol 5,0-50,0  µg/mL konsantrasyon aralığında hazırlanan ölçü eğrisi 
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Tablo 4-8:  Naproksenin 10,0-100,0 µg/mL  konsantrasyon aralığında hazırlanan ölçü  

eğrilerine ait 
1
D değerleri ve istatistik verileri 

             C    

            (μg/mL) 

       A 

10,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 

1 0,065 0,120 0,224 0,332 0,440 0,531 

2 0,066 0,120 0,225 0,33 0,442 0,534 

3 0,066 0,121 0,226 0,33 0,443 0,538 

4 0,067 0,123 0,229 0,335 0,446 0,54 

5 0,068 0,124 0,233 0,34 0,447 0,541 

6 0,068 0,126 0,235 0,341 0,448 0,543 

Ortalama 0,067 0,122 0,230 0,335 0,440 0,540 

SD
1
 0,0012 0,0024 0,0045 0,0049 0,0031 0,0045 

RSD
2
 (%) 1,82 1,97 1,96 1,46 0,71 0,83 

Ortalama alan oran (
1
D) değerlerinden hesaplanan doğru denklemi:  

 A=  0,0053x + 0,017      (r= 0,9998) 

1SD: Standart sapma  2RSD: Relatif standart sapma 

 

 Tablo 4-9: Tablo 4-8’deki ölçü eğrilerinin regresyon analizine ait parametreler 

 1 2 3 4 5 6 Ortalama±SD
1
 

m 0,0052 0,0053 0,0054 0,0053 0,0054 0,0055 0,00535±0,00010 

b 0,0154 0,0152 0,0156 0,0158 0,0157 0,0156 0,01555±0,00022 

r 0,9994 0,9995 0,9996 0,9995 0,9994 0,9999 0,9996±0,0002 

         1SD: Standart sapma 
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Tablo 4-10:  Esomeprazolün  5,0-50,0 µg/mL  konsantrasyon aralığında hazırlanan ölçü 

eğrilerine ait 
1
D değerleri ve istatistik verileri 

       C  

          (μg/mL) 

       

      A 

5,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 

1 0,038 0,105 0,203 0,302 0,401 0,519 

2 0,039 0,106 0,206 0,309 0,411 0,523 

3 0,039 0,106 0,208 0,312 0,413 0,526 

4 0,039 0,108 0,210 0,315 0,420 0,528 

5 0,040 0,109 0,212 0,317 0,421 0,538 

6 0,040 0,110 0,213 0,319 0,423 0,538 

Ortalama 0,039 0,107 0,209 0,312 0,415      0,529 

SD
1
 0,00075 0,0020 0,0038 0,0062 0,0082 0,0078 

RSD
2
 (%) 1,92 1,87 1,82 1,99 1,98       1,47 

Ortalama alan oran (
1
D) değerlerinden hesaplanan doğru denklemi:  

 A=   0,0107x - 0,0073  (r= 0,9992) 

1SD: Standart sapma  2RSD: Relatif standart sapma 

 

Tablo 4-11: Tablo 4-10’daki ölçü eğrilerinin regresyon analizine ait parametreler 

 1 2 3 4 5 6 Ortalama±SD
1
 

m 0,0104 0,0106 0,0106 0,0107 0,0108 0,0109 0,0107±0,0002 

b 0,0072 0,0071 0,0071 0,0069 0,0072 0,0069 0,00707±0,00014 

r 0,9986 0,9992 0,9992 0,9993 0,9991 0,9991 0,9991±0,0002 

1SD: Standart sapma 
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4.4.4. Gün içi ve Günler Arası Tekrarlanabilirlik 

      Üç farklı konsantrasyonda esomeprazol için (5,0, 20,0, 40,0 μg/mL) ve 

naproksen için (10,0, 40,0, 80,0 μg/mL) içeren çözeltilerle Bölüm 3.6.4.’de anlatıldığı 

gibi çalışıldı.  

Aynı gün içinde yapılan analizlere ait bağıl standart sapma değerleri %0,06-0,92 

arasında hesaplandı (Tablo 4-12). 

Farklı günlerde yapılan analizler sonucunda elde edilen bağıl standart sapma 

değerleri ise % 0,05-1,11 arasında bulundu (Tablo 4-12). 

Tablo 4-12: Aynı gün ve farklı gün içinde yapılan analizlerin tekrarlanabilirliği 

 

                                       Gün içi (n=6) 

 

                  Gün arası* (n=6) 

 

 

 

Esomeprazol 

Alınan     

Konsantrasyon  

(μg / mL) 

Bulunan  

Konsantrasyon 

(μg / mL) 

Ortalama±SD1   

RSD2 

(%) 

 

  Alınan     

  Konsantrasyon 

  (μg / mL) 

Bulunan  

Konsantrasyon 

(μg / mL) 

Ortalama±SD1   

 RSD2        

(%) 

5,0 5,01±0,003 0,06 5,0 5,18±0,016 0,31 

20,0 20,2±0,02 0,10 20,0 20,3±0,01 0,05 

40,0 40,1±0,04 0,10 40,0 40,0±0,02 0,05 

 

 

Naproksen 

10,0 9,8±0,09 0,92 10,0 9,9±0,11 1,11 

40,0 40,1±0,13 0,32 40,0 40,3±0,16 0,40 

80,0 80,1±0,46 0,57 80,0 80,01±0,49 0,61 

*Altı farklı günde elde edilen sonuçlar  
1SD: Standart sapma  2RSD: Relatif standart sapma 

 

4.4.5. Doğruluk 

 

Geliştirilen yöntemin doğruluğunu saptamak için standart katma yöntemi 

uygulandı. Bunun için bölüm 3.6.5’ de anlatıldığı gibi çalışıldı. 

Daha sonra geri kazanım yüzdeleri (Ct - Cu ) x 100 /Ca  formülünden hesaplandı.  

Burada; 

Ct : Bulunan toplam (Naproksen veya Esomeprazol)  konsantrasyonu, 

Cu : Farmasötik preparatdan alınan analit konsantrasyonu, 
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Ca :  İlave edilen standart çözeltinin konsantrasyonu dur. 

Geri kazanım değerleri % 100,0-100,4 aralığında bulundu (Tablo 4-13).  

Tablo 4-13:  Standart katma yöntemine ait analiz sonuçları ve sonuçların istatistiki olarak 

değerlendirilmesi 

 
Alınan 

Konsantrasyon     

(g / mL) 1 

 İlave edilen 

Konsantrasyon 

(g / mL) 

Bulunan  

Konsantrasyon 

(μg / mL) 

Ortalama±SD2
   

RSD3  

(%) 

 

Geri 

Kazanım 

(%) 

 

Esomeprazol 

 

2,0 

8,0 10,00,06 0,60 100,0 

18,0 20,00,01 0,05 100,0 

38,0 40,00,09 0,23 100,0 

 

Naproksen 

 

37,5 

7,5 45,00,30 0,67 100,0 

22,5 60,10,02 0,03 100,4 

37,5 75,00,04 0,05 100,0 
 1Vimovo tablet, her tablette 375 mg  Naproksen ve 20 mg  esomeprazol içerir.  1SD: Standart sapma  

2RSD: Relatif standart sapma 

    

4.5. Tabletlerde Naproksen ve Esomeprazolün Analizi 

4.5.1. Geliştirilen HPLC ve Türev spektrofotometrisi Yöntemlerinin Tablet 

Analizlerine Uygulanması ve Sonuçların Birbiri ile Karşılaştırılması 

375 mg naproksen ve 20 mg esomeprazol  içeren Vimovo tabletler Bölüm 3.7.1’ 

de anlatıldığı gibi geliştirilen HPLC yöntemi (Şekil 4-12) ve türev spektrofotometrisi 

yöntemi ile analiz edilerek, ilaç maddelerinin miktarları tayin edildi. Her iki yöntemle 

elde edilen sonuçlar, 5 adet tayin üzerinden hesaplanan ortalamalar (X), SD, %RSD ve 

%95 olasılık düzeyinde güven aralıkları (X+t.s/n) Tablo 4.14’te verilmiştir. 

Geliştirilen yöntemler ile elde edilen sonuçların ortalamalar yönünden 

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

testi (Fisher test) uygulanarak yapıldı. Tablo 4-14’  de de görüldüğü gibi hesaplanan t- 

ve F- değerleri %95 olasılık düzeyi ve 5 deneme için ilgili cetvellerde bildirilen 

değerlerden daha küçük olduğundan geliştirilen HPLC yöntemi ile kıyas yöntemleri 

arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlendi.  
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        Şekil 4-12: 375 mg naproksen ve 20 mg esomeprazol içeren tablet analizinden elde 

edilen  kromatogram 
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Tablo 4-14:  375 mg naproksen ve 20 mg esomeprazol içeren tabletlerin geliştirilen 

yöntemlerle elde edilen analiz sonuçları ve bu sonuçların birbiri ile istatistiki 

olarak karşılaştırılması 

 Naproksen Esomeprazol 

 Türev 

spektrofotometrik 

yöntem 

HPLC    

yöntemi 

Türev 

spektrofotometrik 

yöntem 

HPLC 

yöntemi 

n1 375,40 375,80 20,08 20,04 

n2 374,60 370,20 20,09 20,01 

n3 375,40 376,20 20,03 20,08 

n4 375,40 375,60 20,07 20,16 

n5 374,60 373,60 20,16 20,08 

Xort
 1 375,08 374,28 20,086 20,074 

Geri 

Kazanım (%) 

100,02 99,81 100,43 100,37 

SD2 0,438 2,49 0,047 0,056 

RSD3 (%) 0,12 0,67 0,23 0,28 

t.s/√n 0,437 2,48 0,047 0,056 

Güven 

sınırları 

374,64-375,52 371,80-376,76 20,04-20,13 20,02-20,01 

t-test of 

significance 4 

0,334  0,087  

F-test of 

significance 4 

0,031  0,06  

1n1=n2=5       2SD: Standart sapma  3RSD: Relatif standart sapma         4 p = 0,05, t (tablo) = 2,23, F (tablo) = 5,05 
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5. TARTIŞMA 

Naproksen ve esomeprazol kombinasyonu osteoartrit tedavisinde kullanılan, 

ağrıları ortadan kaldırırken gastrointestinal dokuları da korumayı hedefleyen bir ilaç 

kombinasyonudur. Türkiyede preparatı bulunmayan bu ikili karışım Amerika Birleşik 

Devletlerinde Vimovo® ticari adıyla 375/20 mg ve 500/20 mg lık naproksen-

esomeprazol magnezyum içeriği ile geciktirilmiş salınımlı tabletler halinde 2010 yılında 

FDA tarafından onaylanmış ve kullanıma sunulmuştur. Bu tez çalışmasında, bu iki ilaç 

maddesinin tabletlerde yan yana tayini için biri yüksek performanslı sıvı 

kromatografisine diğeri türev spektrofotometrisine dayanan iki yeni yöntem 

geliştirilmiştir ve bu yöntemler ilaç maddelerinin farmasötik preparatlardan analizine 

uygulanmıştır. 

Birinci yöntem olan HPLC çalışmalarında öncelikle optimum kromatografik 

koşullar belirlenmiştir. Yapılan denemeler sonucunda ayırmalarda en iyi sonuçlar 25 cm 

uzunluğunda, 4,6 mm iç çapında, 5 µm partikül çaplı C18 kolon ile mobil faz olarak 

metanol-10 mM fosforik asit (pH: 2,5) (70:30, h/h) çözücü sisteminde,  30
o
C de, 1 

mL/dak akış hızı kullanılarak elde edilmiştir. Çalışma UV dedeksiyonla, 300 nm 

dalgaboyu kullanılarak yapılmıştır. Alıkonma zamanları ise esomeprazol için 4,6 

naproksen için 7,8 dakika olarak bulunmuştur.  

HPLC yöntemine göre belirlenen çalışma koşullarında doğrusal aralık, 

esomeprazol için 1,0-40,0 μg/mL ve naproksen için 50,0-750,0 μg/mL olarak tespit 

edilmiştir. Geliştirilen yöntemin tekrarlanabilirliğini belirlemek için aynı günde ve 

farklı günlerde üç farklı konsantrasyonda analizler yapılmış ve aynı gün içinde yapılan 

analizlere ait RSD değeri naproksen için % 0,06-0,72 ve esomeprazol için % 0,10-0,42 

farklı günlerde yapılan analizler sonucunda elde edilen RSD değerleri ise naproksen için 

% 0,23-1,98, esomeprazol için % 0,41-1,55 olarak saptanmıştır. Yöntemin doğruluğunu 

belirlemek amacıyla standart katma metodu uygulanmış ve geri kazanım değerleri 

naproksen için % 99,82-100,53 ve esomeprazol için % 100,44-104,67 aralığında 

bulunmuştur. Ayrıca ölçü eğrilerinin eğimi ve y eksenini kestiği nokta kullanılarak 

hesaplanan LOD değerleri naproksen için 0,226 esomeprazol için 0,069 μg/mL ve LOQ 

değerleri naproksen için 0,754 ve esomeprazol için 0,231 μg/mL olarak bulunmuştur. 

Çözelti stabilitesinin saptanması için de standart çözeltiler, buzdolabında ve otomatik 
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numune örnekleyici koşullarında 24 ve 72 saat bekletilmiş ve yapılan değerlendirmeler 

sonucunda çözeltilerin stabil kaldığı belirlenmiştir. 

İkinci yöntem olarak UV-türev spektrofotometrik yöntem geliştirilmiştir. Sıfır-

geçişi tekniği kullanılarak çalışılan bu yöntemde naproksen ve esomeprazolün türev 

spektrumları için en iyi sonuçlar metanol ile, naproksen için  277 nm ve esomeprazol 

için 320 nm dalgaboyunda çalışılarak elde edilmiştir. Ölçü eğrilerinin doğrusal olduğu 

aralıklar, naproksen için 10,0-100,0 μg/mL ve esomeprazol için  5,0-50,0 μg/mL olarak 

bulunmuştur. Geliştirilen bu yöntem de ayrıca valide edilmiştir. Üç farklı 

konsantrasyonda  yapılan tekrarlanabilirlik çalışmalarında aynı gün içinde yapılan 

analizlere ait RSD değerleri naproksen için % 0,32-0,92 ve esomeprazol için % 0,06-

0,10; farklı günlerde yapılan analizler sonucunda elde edilen RSD değerleri ise 

naproksen için % 0,40-1,11 ve esomeprazol için % 0,05- 0,31 olarak bulunmuştur. 

Geliştirilen yöntemin doğruluğunu saptamak için kullanılan standart katma yöntemine 

göre tabletden geri kazanım değerleri naproksen için % 100,0-100,4 aralığında ve 

esomeprazol için % 100,0 olarak bulunmuştur. LOD ve LOQ değerleri ise sırasıyla 

naproksen için 0,121 ve 0,406 µg/mL ve esomeprazol için ise  0,038 ve 0,128 µg/mL
 

bulunmuştur. 

Geliştirilen bu iki yöntem 375 mg naproksen ve 20 mg esomeprazol içeren 

kombine tabletlerin analizlerine uygulanmış ve yapılan çalışmalarda geri kazanım 

değerleri HPLC çalışmasında naproksen için % 99,81 ve esomeprazol için  % 100,37 ve 

türev spektrofotometrik yöntemde naproksen için %100,02 ve esomeprazol için % 

100,43 olarak bulunmuştur.   

Geliştirilen bu iki yöntem Student-t testi ve Fischer-F testi kullanılarak birbirleri 

ile karşılaştırılmış ve Student-t testinin değerleri naproksen için 0,334 ve esomeprazol 

için 0,087 ve Fischer-F testinin değerleri de naproksen için 0,031 ve esomeprazol için 

0,06 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak geliştirilen iki yöntem ile bulunan sonuçlar 

kıyaslanmış ve sonuçlar %95 olasılık düzeyinde beş deneme için verilen teorik 

değerlerden (t=2,23; F=5,05) küçük olduğundan ortalamalar (t-testi) ve standart 

sapmalar (F-testi) yönünden anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür.  

Özet olarak bu çalışmada tabletlerde naproksen ve esomeprazolün yan yana 

analizi için kullanımı kolay, tekrarlanabilirliği ve güvenilirliği yüksek iki yeni yöntem 

geliştirilmiştir. Geliştirilen ve valide edilen bu yöntemler rutin farmasötik analizlerde, 
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bu iki ilaç maddesinin yan yana miktar tayininde güvenilir, hızlı, pratik olarak rahatlıkla 

kullanılabilecek niteliktedir. 
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