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1. GİRİŞ 
 
 
 

İlaç olarak kullanılacak etken maddelerin, müstahzar halinde piyasaya 

çıkmadan önce ve özellikle ruhsatlandırma aşamasında, preparat içindeki 

miktarlarının tayini ve ayrıca ruhsatlandırılıp satışa sunulduktan sonra da, çeşitli 

gerekçelerle bu ilacı kullanan kişi ve gönüllülerden  alınan biyolojik materyallerdeki 

kontrollerinin yapılabilmesi, son derece önemlidir. Bu tayinlerde genellikle izlenmesi 

gereken yol, farmakopelerin önerdiği yöntemleri uygulamaktır. Ancak, ilaç etken 

maddelerinin sayılarındaki hızlı artış, her yeni bulunan etken maddenin analiz 

yönteminin farmakopelerde yer almasını kısıtlamaktadır. Üzerinde çalıştığımız ilaç 

etken maddesi, risperidon ve aktif metaboliti olan 9-hidroksirisperidona (paliperidon) 

ait herhangi bir miktar tayin yöntemi de farmakopelerde yer almamaktadır.  

 

Diğer taraftan birçok kişi için, yeni geliştirilen ilaçlara ulaşmak, özellikle 

sosyo-ekonomik nedenlerle kısıtlı olmaktadır. Tüm ülkelerin sağlık otoriteleri 

halkına aynı etken maddeyi aynı miktarda içeren, aynı dozaj formlarını daha uygun 

fiyatla sunmak, diğer bir deyişle, gerekli tedaviyi aynı etkinlikte ancak, çok daha 

ucuza yapabilmek için çalışmaktadır. Dolayısıyla, son yıllarda biyoeşdeğer ilaçların 

kullanımları yaygınlaşmaktadır. İki ilacın biyoeşdeğerliğinin saptanması ise, bu 

ilaçların sağlık otoritelerinin koyduğu kurallara uygun bir şekilde gönüllülere 

verilmesi ve daha sonra vücuttaki ilaç düzeylerinin belirli parametreler kullanılarak 

karşılaştırılması ile yapılmaktadır. Sonuç olarak, biyoeşdeğerlik analizlerinde 

kullanılabilecek miktar tayin yöntemlerinin geliştirilmesine de büyük gereksinim 

duyulmaktadır. Bu gereksinim, kanser ilaçları ve antibiyotikler gibi yaşamsal öneme 

sahip ilaçlar için olduğu kadar, çeşitli psikozların tedavisinde yararlanılan ve bu 

yönüyle de toplum yaşamında büyük önem  taşıyan antipsikotikler ve benzeri ilaçlar 

için de geçerlidir. 

 

 Bu çerçevede değerlendirilebilecek nöroleptikler, şizofrenik psikoz 

tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Bu konuda uzun süreden beri araştırmalar yapılmış 

ve geliştirilen çesitli ilaçlar, insanların kullanımına sunulmuştur. Yapılan 

araştırmalarda, risperidonun klasik nöroleptiklerden farklı olarak, hastalığın 
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nükslerinde azalma sağlaması,  meydana gelen yan etkiler için yardımcı ilaç 

tedavisine daha az gereksinim yaratması ve antipsikotik cevabının yüksek olması 

gibi, klinik ve ekonomik nedenlerle günümüzde şizofreninin akut ve idame 

tedavisinde ilk seçilecek ilaçlar arasında yer alabileceği vurgulanmaktadır (Pajonk, 

2004). 

 

Tez çalışmasında, atipik nöroleptik ilaçlar arasında önemli bir yere sahip 

olan, risperidonun ve aktif metaboliti 9-hidroksirisperidonun insan plazmasından 

miktar tayini için basit ve duyarlı, düşük alt limit değerlerinde ve günümüzde her 

laboratuvarın rutin cihazları arasında yer alan, HPLC-MS ile yapılabilecek miktar 

tayin yönteminin geliştirilmesi ve yöntemin valide edilmesi amaçlanmıştır. 

 

Bu çalışmada ayrıca, hassas ve uygun yöntemin belirlenmesinden sonra, FDA 

(Food and Drug Administration) ve ICH (International Conference on 

Harmonization) kurallarına göre yöntem validasyonunun gerçekleştirilmesi ve 

yöntemin farmakokinetik, farmakodinamik, biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik 

çalışmalarında kullanılabilirliğinin kanıtlanması öngörülmüştür. 

 
 
 
1.1. NÖROLEPTİK İLAÇLARLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

 
 
Nöroleptik ilaçlar (antipsikotikler), başlıca şizofreni tedavisinde kullanılan aynı 

zamanda bazı diğer psikozlar ve ajite durumlarda da etkili olan ilaçlardır. Psikoz 

terimi birçok mental bozukluğu ifade eder. Şizofreni, başlıca berrak bir duyu merkezi 

ancak belirgin bir düşünme bozukluğu ile karakterize edilen özel bir tür psikozdur 

(Hollister, 1995). Beyindeki kalıtsal bir fonksiyon bozukluğuyla orataya çıkar. 

Delirium, halüsinasyon (genellikle sesler duymak şeklinde) ve düşünce bozuklukları 

ile kendini gösterir. Hastalık genellikle adölesan çağda başlar kronik bir seyir izler. 

Şizofreninin ortaya çıkmasında rol oynayan genetik faktörler altta yatan 

biyokimyasal bir bozukluğa, mezolimbik dopaminerjik nöronların hiperaktivitesine 

neden olur (Mycek ve ark., 2001).  
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Klasik nöroleptikler tüm dopaminerjik sistemlerde dopamin reseptörlerini 

bloke ederek dopaminerjik aşırımı inhibe eden bileşiklerdir. Beyinde beş önemli 

dopaminerjik sistem bulunmaktadır. İlk sistem substantia nigranın yanındaki hücre 

gövdelerinden limbik sisteme ve neokortekse uzanan ve davranışlarla en yakından 

ilişkisi olan mezolimbik-mezokortikal sistemdir (Hollister, 1995). Mezolimbik 

sistemde dopamin reseptörlerinin blokajı pozitif psikotik belirtileri giderici etkisiyle 

antipsikotik tedavinin temelini oluşturur. İkinci sistem hareketlerin başlatılmasında 

ve koordinasyonunda önemli rol oynayan nigrostriatal sistemdir. Buradaki dopamin 

reseptörlerinin bloke edilmesi ise akatizi, distoni, tremor, rijidite, akinezi, bradikinezi 

gibi ekstrapiramidal yan etkilere yol açar. Üçüncü sistem olan tuberoinfundibuler 

sistemdeki dopaminerjik nöronlardan salgılanan dopamin fizyolojik olarak prolaktin 

sekresyonunu inhibe eder (İpekçi, 1999). Dördüncü sistem olan medüller-

periventriküler sistem vagusun motor çekirdeğindeki nöronlardan oluşur ve gıda 

alımı, yeme davranışı ile ilgili olduğu düşünülmektedir. İnsertohipotalamik sistemin 

işlevi ise henüz tam olarak bilinmemektedir (Hollister, 1995). Antipsikotiklerinin 

etkilerinin mezolimbik ve mezokortikal dopaminerjik sistemlerin limbik sistemde ve 

onunla yakın ilişkisi olan prefrontal ve temporal kortekste innerve ettikleri nöronlar 

üzerindeki dopamin D2 ve D3 tipi postsinaptik dopaminerjik reseptörleri bloke 

etmelerine bağlı olduğu düşünülmektedir. Tipik nöroleptik ilaçların bu iki reseptör 

türüne karşı affiniteleri birbirine yakın derecededir. Ancak atipik nöroleptiklerin 

antipsikotik etkisinde esas olarak D4 reseptörlerinin rol oynadığı ileri sürülmüştür 

(Kayaalp, 2002). Bu grup nöroleptikler etkilerini kısmen seretonin reseptörlerinin 

blokajı sonucu oluşturmaktadır. Nöroleptik ilaçlar dopamin ve serotonin 

reseptörlerinin blokajının yanı sıra aynı zamanda kolinerjik, adrenerjik ve histamin 

reseptörlerini de bloke ederek yan etkilere neden olmaktadır (Mycek ve ark., 2001). 

İnsan ve deney hayvanlarında yapılan çalışmalarda genellikle hipnoz ve aşırı 

sedasyon hali meydana getirmeksizin spontan hareketlerde yavaşlama, çevreye karşı 

ilgisizlik, çevreden gelen uyarılara cevap vermeye karşı isteksizlik, yavaşlama, 

heyecansızlık ve merakta azalma oluştururlar. Bu belirtilere rağmen motor 

fonksiyonlarda bir bozukluk ya da kognitif yeteneklerde (bellek, zihinden hesap 

yapma, çağrışım ve gerektiğinde dikkat etme gibi) belirgin bir değişme genellikle 

olmaz. Bilinç bulanıklığı meydana getirmezler. Agresifliği bilinci bozmadan 
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azaltırlar. Bazen hastada uyuklama hali meydana gelse bile çevreden gelen hafif 

uyaranlara bile cevap verir, sorulan soruları cevaplandırabilirler. İlaca bağlı olarak 

gelişen bu psişik tabloya nöroleptik sendrom, psikomotor yavaşlama veya afektif 

aldırmazlık gibi adlar verilir (Kayaalp, 2002).  

 

Nöroleptik ilaçlar tedavi edici değillerdir ve düşünce bozukluğunu ortadan 

kaldırmazlar ancak hastaya genellikle kendisine sosyal destek sağlayan bir ortama 

uyum sağlama imkanı verirler (Mycek ve ark., 2001).  

 
 
 

1.2. NÖROLEPTİK İLAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI 

 
 
Ruh durumlarını ve davranışları değiştirmek için alkol ve afyon ilk kullanılan 

bileşikler olmuşlardır. Ancak bu bileşikler psikotik hastalıkları tedavi etmemiştir. 

Psikanaliz 20. yüzyılın başlarında gelişmesine rağmen yetersiz kalmış, psikotik 

hastalarla ilgilenme şekli onları izole etmek ve fiziksel olarak sınırlandırmak 

olmuştur (Palaska, 2000). İlk etkin tedavi yöntemi 1920’li yıllarda kullanılan insülin 

koma tedavisi olup kısa bir süre sonra yerini daha az invaziv olan elektrokonvulzif 

tedaviye bırakmıştır (Soykan, 2000). Klinikte kullanılan ilk nöroleptik bileşik olan 

klorpromazin ilk kez 1883 yılında sentezlenmiş, 1934 yılında antihelmintik aktivitesi 

saptanmıştır. Klorpromazin 1952 yılında da mental rahatsızlıkların tedavisinde 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu bileşiğin moleküler modifikasyonu sonucu 

fenotiyazin, tiyoksanten türevi ve merkez halkası yedi üyeli, nöroleptik etkisi de olan 

birçok bileşik sentezi yapılmıştır. Nöroleptik olarak 1954 yılında tedaviye giren 

rezerpin molekülünün sadeleştirilmesi ile de nöroleptik etkili bileşikler bulunmuştur. 

Avrupa’da 1958 yılında tedaviye giren haloperidol ise meperidin benzeri analjezikler 

üzerinde yapılan yapı-aktivite çalışmaları sırasında geliştirilen bütirofenonlar 

arasında bulunmaktadır (Palaska, 2000). Daha sonraki yıllarda yapılan çalışmalar 

dopamin D2 reseptörlerine ileri derecede seçici ve seretonin reseptör blokörü özelliği 

arttırılmış ilaçların geliştirilmesine yönelik olmuştur. 
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Nöroleptikler kimyasal yapılarına göre dört grup halinde incelenebilirler 

(Kayaalp, 2002). 

1. Fenotiyazin Türevleri 

  - Alifatik Fenotiyazinler  (klorpromazin, asepromazin, promazin) 

  - Piperidinli Fenotiyazinler (flufenazin, proklorperazin) 

  - Piperazinli Fenotiyazinler (tiyoridazin, mezoridazin) 

 

2. Yapıca Fenotiyazinlere Benzeyen İlaçlar 

  - Tiyoksanten Türevi Bileşikler (klorprotiksen, tiyotiksen) 

  - Dibenzodiazepin ve Dibenzooksepin Türevi ilaçlar  

(loksapin)  

 

3. Butirofenonlar (haloperidol, melperon, droperidol) 

 

4. Diğer Nöroleptikler  

  - Atipik Nöroleptikler (klozapin, olanzapin, risperidon) 

  - Değişik Yapıdaki Nöroleptik Bileşikler (sulprit, oksipertin, pimozid) 

 

Klasik nöroleptikler şizofreni hastalarında belirgin yararları gösterilmiş ilaçlar 

olmalarına rağmen bu ilaçların kullanımları ciddi yan etkiler ve bazı hastalarda 

özellikle negatif semptomlar olmak üzere bazı psikotik semptomlarını tedavi etmede 

yetersiz kalmaları nedeniyle sınırlıdır. Klozapin, risperidon, olanzapin, ketiapin, 

sertindol ve ziprasidon gibi yeni atipik nöroleptikler ise, klasik nöroleptiklerle 

karşılaştırıldığında, reseptör bağlanma profilleri, klinik etkinlik ve yan etki profilleri 

yönünden önemli farklılıklar göstermektedirler. Bu yeni ilaçlar tardif diskinezi ve 

hiperprolaktinemi gibi yan etkiler de dahil olmak üzere daha az ekstrapiramidal yan 

etki oluştururken, pozitif semptomlarda eşdeğer ve negatif semptomların tedavisinde 

klasik nöroleptiklerden daha etkili olmaktadırlar (Soykan, 2000). 
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1.3. RİSPERİDON İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

 
 
1.3.1. Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 
 
 
Risperidon, şizofreni tedavisinde kullanılan 1,2-benzoksazol türevi atipik 

antipsikotik bir ilaçtır. Risperidon beyaz - açık bej renkli bir tozdur. 

 

Kimyasal okunuşu “3-{2-[4-(6-Floro-1,2-benzoksazol-3-il)-1-piperidinil] 

etil}-6,7,8,9-tetrahidro-2-metil-4H-pirido[1,2-a] pirimidin-4-on” olan risperidonun 

kapalı formülü C23H27FN4O2 şeklindedir. Molekül ağırlığı ise 410.5 g/mol’dur. 

Erime noktası 169-173 ºC’dir (Dollery, 1999).  

 

 

   Şekil 1.1. Risperidonun kimyasal yapısı 
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1.3.2. Risperidonun Elde Edilişi 
 

 
 

 

                        

                           
 

Şekil 1.2. Risperidonun elde edilişi 

 

I numaralı bileşik (2.63 g, 10 mmol) ile II numaralı bileşik (2.17 g, 10 mmol), 

Na2CO3 (3.18 g, 30 mmol) ve KI (66 mg) mevcudiyetinde izopropanol (20 ml) 

içerisinde 80 °C’ de 9 saat manyetik karıştırıcı ile karıştırılmıştır. İçerik buz 

banyosunda soğutulduktan sonra filtre edilmiştir. Filtre kağıdı az miktarda 

izopropanol ve üç kez de 20 ml sudan geçirildikten sonra madde kurumaya 

bırakılarak % 73 verimle (3 g) risperidon elde edilmiştir (Indian Patent, 2007; US 

Patent, 2007). 

 
 
 
1.3.3. Etki Mekanizması ve Kullanılışı 

 
 
Risperidonun antipsikotik etkisi dopamin (D2) ve seretonin (5-HT2) reseptörlerinin 

blokajı sonucu oluşmaktadır. Risperidon noradrenerjik α1 ve α2 reseptörlerine de 

affinite göstermektedir (Leysen ve ark., 1994; Schotte ve ark., 1996). Şizofreninin 

pozitif semptomlarını (halüsinasyon, delüsyon, düşünce bozuklukları, saldırganlık, 

şüphecilik) gidermesinin yanında negatif semptomlarını (künt afekt, emosyonel ve 

3-(2-kloroetil)-6,7,8,9-tetrahidro-2-metil-
4H-prido[1,2-a] pirimidin-4-on (I) 

6-floro-3-(4-piperidinil)-
1,2-benzoksazol (II) 
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sosyal çekingenlik ve konuşma yetersizliği) gidermede de etkilidir. Saldırganlık, 

aktivite bozuklukları veya psikotik semptomların belirgin olduğu yaşlı hastalarda 

davranış bozukluklarının tedavisinde ve zarar verici davranışların ön planda olduğu, 

entellektüel işlevleri ortalamanın altında, mental retardasyonlu çocuk, ergen ve 

erişkinlerde davranım ve diğer yıkıcı davranış bozukluklarının tedavisinde 

kullanılmaktadır. Ayrıca risperidon klasik nöroleptiklere karşı direnç geliştirmiş olan 

kronik şizofreni hastalarında da etkili olmaktadır (Bondolfi ve ark., 1998; Wirsing ve 

ark., 1999).  

  

Risperidonun histamin (H1) reseptörlerine karşı düşük affinitesi sayesinde 

sedasyon oluşturma potansiyeli oldukça düşüktür. Risperidon ile terapötik dozlarda 

tipik nöroleptiklere göre daha az ekstrapiramidal yan etkiler görülmektedir. (Aymard 

ve ark., 2002) Ancak daha yüksek dozlarda ekstrapiramidal yan etki riski D2 reseptör 

blokajındaki artış dolayısıyla diğer atipik nöroleptiklerden daha yüksektir (Currier, 

2000). D2 reseptör blokajına bağlı olarak prolaktin düzeylerinde artış meydana 

gelmektedir ve buna bağlı olarak seksüel disfonksiyon, süt salgılama gibi yan etkiler 

oluşabilmektedir (Berry ve ark., 2001; Kleinberg ve ark., 1999). Tardif diskinezi, 

distoni ve parkinsonizm benzeri ekstrapiramidal yan etkilerin yanı sıra, uykusuzluk, 

anksiyete, ajitasyon, baş dönmesi, rinit ve ağız kuruluğu, bulanık görme gibi 

antikolinerjik yan etkiler de görülmektedir (Dollery, 1999).  

 

 Risperidon ile oral tedavi günde iki kez 1 mg alınarak başlamalıdır. Takip 

eden ikinci ve üçüncü günlerde doz kademeli olarak günde iki kez 2 mg ve günde iki 

kez 3 mg’ a çıkarılmalıdır. Bazı hastalarda doz artışı daha geniş zamana 

yayılabilmektedir ve günde 6 mg’dan daha yüksek doza ihtiyaç duyan hastalar 

olabilmektedir (Dollery, 1999). Çoğu hastada akut tedavi için optimal doz günde 4-6 

mg, sürdürme dozu da 3-4 mg’dır (Williams, 2001). Hastalara günlük olarak verilen 

risperidon dozu 16 mg’ı geçmemelidir (Dollery, 1999).  

 

 Risperidon kullanımıyla hastalığın nükslerinde azalma, hastaların hastanede 

yatırılma gereksinimlerinde ve yatış sürelerinde azalma, meydana gelen yan etkiler 

için yardımcı ilaç tedavisinin daha az gerekmesi ve antipsikotik cevabın yüksek 
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olması gibi sebeplerle risperidon atipik antipsikotik olarak şizofreninin akut ve idame 

tedavisinde klinik ve ekonomik nedenlerle ilk seçilecek ilaç olarak sayılabilir 

(Pajonk, 2004). 

 
 
 

1.3.4. Farmakokinetiği 

 
 
Risperidon oral yoldan alındıktan sonra gastrointestinal sistemden hızla ve tamamen 

( > % 97) emilip plazma doruk noktasına iki saat içerisinde ulaşır. İntramüsküler 

enjeksiyon sonrasında ise 8-30 dakika içerisinde doruk konsantrasyona ulaşmaktadır. 

1 mg’lık oral dozun ardından plazma konsantrasyonun maksimum değeri (Cmax) 8-6 

ng/ml olmaktadır (Dollery, 1999). 

 

Risperidon, karaciğerde kendisiyle benzer farmakolojik profile sahip major 

metaboliti olan 9-hidroksirisperidona (paliperidon) metabolize olur (Mannens ve 

ark., 1993). Karaciğerdeki metabolizma bakımından bireylerde genetik polimorfizm 

görülür. Fenotip olarak bireyler “yoğun metabolize ediciler” ve “zayıf metabolize 

ediciler” olarak ayrılır. Farmakolojik aktivite risperidon ile 9- hidroksirisperidonun 

aktiviteleri toplamı olmaktadır. Hidroksilasyon CYP2D6 enzim katalizörlüğünde 

gerçekleşmektedir (Dollery, 1999). Ayrıca risperidonun 9-hidroksilasyonunda 

CYP3A4 enzim katalizörlüğü de etkili olmaktadır (Fang ve ark.,1999; Furukori ve 

ark., 2001; Furukori ve ark., 2002). Risperidonun az bir kısmı da (yoğun metabolize 

edici bireylerde %5, zayıf metabolize edici bireylerde %1) 7-hidroksilasyonla 

metabolize olmaktadır. N-dealkilasyon da risperidon için önemli bir metabolizma 

yolağıdır (Dollery, 1999). Sekil 1.1’de risperidonun metabolizması yer almaktadır. 
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Şekil 1.3. Risperidonun metabolizması  
  

 

Risperidon ve 9-hidroksirisperidon plazma proteinlerine sırasıyla % 88 ve % 

77 oranında bağlanmaktadır. Sanal dağılım hacmi 1.2 l/kg’dır. 

 

 Risperidonun yarılanma ömrü yoğun metabolize edici bireylerde 2-4 saat, 

zayıf metabolize edici bireylerde 17-22 saat olmaktadır. 9-hidroksirisperidonun 

yarılanma ömrü ise 20-24 saat arasındadır. Risperidonun ve aktif metabolitin 

eliminasyonu yaklaşık olarak 20 saat sürmektedir. Alınan dozun % 70 kadarı vücut 

dışına üriner sistemden atılmaktadır (Dollery, 1999).  

 
 
 
 
 

Risperidon 

9-Hidroksirisperidon 

7-Hidroksirisperidon 

CYP2D6 
CYP2D6 
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1.3.5. Risperidonun İlaç Piyasasındaki Yeri   

 
 
Piyasada risperidon içeren az sayıda müstahzar bulunmaktadır. Bunlar tablet, oral 

solüsyon ve flakon gibi dozaj formlarındadır. Ülkemizde satışı bulunan risperidon 

içeren müstahzarlar Çizelge 1.1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 1.1. Ülkemizde satışı bulunan risperidon içeren müstahzarlar 
 
İsim Firma Dozaj Formu 

Risperdal Janssen-Cliag 
Tablet 

Oral Solüsyon 

Risperdal Consta Janssen-Cliag Flakon 

Risperdal Quiclet Janssen-Cliag Ağızda Çözünür Tablet 

Ricus Biofarma Oral Solüsyon 

Risfamed  Medikare  Tablet  

Rileptid  Egis  Tablet  

Rixper  Fako  Tablet  

 
 
 

1.4. RİSPERİDON VE 9-HİDROKSİRİSPERİDON İLE İLGİLİ YAPILAN 

MİKTAR TAYİNİ ÇALIŞMALARI 

 
 
Literatürlerde risperidonun ve aktif metaboliti olan 9-hidroksirisperidonun çesitli 

matrikslerden analizi için uygulanmış farklı analiz yöntemleri mevcuttur. Bunlardan 

bazıları aşağıda verilmiştir. 

 

 Risperidon ve 9-hidroksirisperidonun plazma, idrar ve hayvansal dokularda 

HPLC ile analizi Woestenborghs ve arkadaşları (1992) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Etil asetat kullanılarak sıvı-sıvı ekstraksiyonu ile ekstre edilen 

numuneler ultraviyole (UV) dedektör ile 280 nm dalga boyunda analiz edilmişlerdir. 

Yöntemde ölçüm alt limiti plazma ve idrar numuneleri için 2 ng/ml, doku numuneleri 

için de 10 ng/ml olarak belirtilmiştir. 
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 Le Moing ve arkadaşları (1993) risperidon ve 9-hidroksirisperidonun insan 

plazmasında tayin yöntemini HPLC ile geliştirmişlerdir. Birden fazla sıvı-sıvı 

ekstraksiyonu ile ekstre edilen numunelerdeki maddeler ters faz C18 kolon ile 

kromatografik olarak ayrılmışlardır. Yöntemde 2-100 ng/ml konsantrasyon aralığı 

kullanılmıştır. 

 

 Olesen ve Linnet (1997) ultraviyole dedektör ile HPLC kullanarak risperidon 

ve 9-hidroksirisperidonun plazmadan sıvı-sıvı ekstraksiyonu ile miktar tayinini 

gerçekleştirmişlerdir. Ultraviyole dedektörün dalga boyu 280 nm’ ye ayarlanmıştır. 

İç standart olarak haloperidolun kullanıldığı çalışmada 1 ml insan serumu 8 ml 

heptan: izoamilalkol (98: 2, h/h) çözeltisi ile ekstre edilmiştir. Kromatografik 

ayırımlar LicChroCart (250x4.6 mm) analitik kolon ve 40 mM amonyum asetat (pH 

7): metanol (100: 900, h/h) karışımından oluşan hareketli faz ile yapılmıştır. Toplam 

analiz süresinin 10 dakika olduğu yöntemde konsantrasyon aralıkları risperidon ve 9-

hidroksirisperidon için sırasıyla 1.2 ng/ml ve 2.1 ng/ml olarak belirtilmiştir.  

 

Risperidon ve 9-hidroksirisperidonun insan plazmasından ekstre edilip HPLC 

ile ultraviyole dedektör kullanılarak miktar tayininin yapıldığı bir çalışma Takako ve 

arkadaşları (1999) tarafından gerçekleştirilmiştir. Miktar tayininde 1 ml plazma ve 

Sep-Pak CN kartuş kullanarak katı faz ekstraksiyonu yapılmıştır. Plazma numuneleri 

5 ml dipotasyum hidrojen fosfat çözeltisi (pH 10; % 0.5 a/h) ile seyreltilip, sırasıyla 5 

ml asetonitril, dipotasyum hidrojen fosfat çözeltisi (pH 10; % 0.5 a/h) ve su ile aktive 

edilmiş katı faz kartuşuna yüklenmiştir. Kartuş 10 ml su ve 5 ml asetonitril: su; (1: 9, 

h/h) çözeltisiyle yıkanmış ve kartuştan 5 ml asetonitril: su; (8: 2, h/h) çözeltisi 

geçirilmiştir. Çözelti kuruluğa kadar vakum altında, 60 °C’de uçurulmuştur. 

Çeperlerdeki madde 100 μl hareketli faz ile çözülüp HPLC sistemine enjekte 

edilmiştir. Çalışmada 5 μm partikül çaplı Develosil C4-5 (Nomura Chemical, Japan; 

150x4.6 mm) kolon kullanılmıştır. Ultraviyole dedektörün dalga boyu 280 nm’ye 

ayarlanmıştır. 1 ml/dakika akış hızı ile K2HPO4 (pH 6.5; % 0.5 a/h): asetonitril (75: 

25 h/h) karışımından oluşan çözelti hareketli faz olarak kullanılmıştır. İç standart 

olarak trazadonun kullanıldığı çalışmanın valide edilen konsantrasyon aralığı 

risperidon için 1-100 ng/ml, 9-hidroksirisperidon için 2-200 ng/ml’dir. 
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 Xiao ve arkadaşları (1999) tarafından risperidon ve 9-hidroksirisperidonun 

analizinin yapıldığı çalışmada HPLC-UV sistemi kullanılmıştır. Kromatografik 

ayırımlar Zorbax ODS C18 analitik kolon ile 280 nm dalga boyunda 

gerçekleştirilmiştir. Analizlerde kullanılan konsantrasyon aralıkları risperidon için 2-

600 ng/ml, 9-hidroksirisperidon için de 2-800 ng/ml olarak belirtilmiştir. 

 

 Avenoso ve arkadaşlarının (2000) yaptığı çalışmada 1 ml plazmaya 1 ml 

NaOH (2M) çözeltisi eklendikten sonra 4 ml diizopropil eter: izoamilalkol (99: 1, 

h/h) çözeltisi ile sıvı- sıvı ekstraksiyonu uygulanmıştır. On dakika 4°C’de santrifüj 

yapılan numunelerdeki organik faz, içinde 150 μl KH2PO4 (0.1 M, pH 2.2) bulunan 

tüplere aktarılmış ve tekrar 3000 g devirde 2 dakika santrifüj yapılmıştır. Üstteki 

organik faz alınıp numunenin üzerine 1 ml dietil eter eklenmiş ve karıştırılmıştır. 

Numunenin asit içeren sulu kısmından alınan 60 μl, HPLC sistemine enjekte 

edilmiştir. İç standart olarak 10 μl klozapin (20 μg/ml) kullanılmıştır. 1 ml/dakika 

akış hızı ile KH2PO4 (pH 3.7; 0.05 M): asetonitril (70: 30 h/h) karışımından oluşan 

çözeltiye % 0.3 trietilamin eklenmiş ve hareketli faz olarak kullanılmıştır. Analitik 

kolon olarak C18 BDS-Hypersil (3 μm, 100x4.6 mm) kolon ve ultraviyole dedektörde 

dalga boyu olarak da 278 nm kullanılmıştır. Toplam analiz süresi 4 dakika olarak 

tespit edilmiştir. Yöntem 5-100 ng/ml konsantrasyon aralığında valide edilmiştir.  

 

 Paroksetin, risperidon ve 9-hidroksirisperidonun birlikte HPLC ile insan 

plazmasında tayini için Schatz ve Saria (2000) tarafından analiz yöntemi 

geliştirilmiştir. Birden fazla katı faz ekstraksiyonun kullanıldığı yöntemde 1 ml 

plazma kullanılmıştır. Konsantrasyon aralığı risperidon ve 9-hidroksirisperidon için 

2-100 ng/ml olarak belirtilmiştir. 

 

 Aravagi ve Marder (2000) sıvı kromatografi ardışık kütle spektroskopisi (LC-

MS/MS) ve 0.5 ml insan plazması kullanarak 0.1-100 ng/ml konsantrasyon 

aralığında risperidon ve 9-hidroksirisperidonun miktar tayin yöntemini 

geliştirmişlerdir. Sıvı kromatografideki ayırımlar fenil-hekzil kolon (5 μm, 50x4.6 

mm; Phenomenex, USA) ve amonyum asetat (0.15 mM): metanol: asetonitril (5: 45: 

50, h/h/h) karışımından oluşan hareketli faz ile yapılmıştır. Plazma numunesinin 
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üzerine 0.5 ml doymuş sodyum karbonat (pH ~ 10.5) ve 7 ml pentan içerisinde 

%15’lik metilen klorür çözeltisi eklenerek sıvı-sıvı ekstraksiyonu yapılmıştır. On 

dakika santrifüj edilen numunelerin organik fazı başka cam tüplere alınmış ve 60 

°C’de azot gazı altında kuruluğa kadar uçurulmuştur. Çeperlerde kalan maddeler 250 

μl mobil faz ile çözülmüş ve sisteme 30 μl enjekte edilmiştir. Analizler pozitif iyon 

modu ve MRM (multiple reaction monitoring) modunda risperidon için m/z 411→ 

191, 9-hidroksirisperidon için m/z 427→ 207 değerleri kullanılarak yapılmıştır. 

 

 Klozapin, klozapin N-oksit, N-desmetilklozapin, risperidon ve 9-

hidroksirisperidonun insan plazmasında HPLC kullanılarak yapılan miktar tayin 

yöntemi Shen ve arkadaşları (2002) tarafından gerçekleştirilmiştir. Antrakinonun 

(0.1 ml, 125 ng/ml) iç standart olarak kullanıldığı çalışmada iki kez 2 ml etil asetat: 

n-hekzan: izopropanol (16: 3: 1, h/h/h) karışım çözeltisiyle ekstre edilen numuneler 

10 dakika süreyle 1800 g devir hızında santrifüj edilmiştir. Toplanan 3.2 ml organik 

faz kuruluğa kadar azot gazı altında uçurulduktan sonra çeperlerdeki maddeler 150  

μl metanol ile çözülüp, 10 μl sisteme enjekte edilmiştir. Yöntemde Waters Symmetry 

C18 (5 μm,150x3.9 mm) kolon ve metanol: su: dimetil amin (60: 40: 0.04 h/h/h) 

karışımından oluşan hareketli faz kullanılmıştır. Analizler ultraviyole dedektörde 280 

nm dalga boyu kullanılarak yapılmıştır. Analizin toplam süresi 20 dakika, risperidon 

ve 9-hidroksirisperidonun tayin edilebilen en düşük konsantrasyonları sırasıyla 1 

ng/ml ve 0.5 ng/ml olmuştur.  

 

 Risperidon ve 9-hidroksirisperidonun aşırı doz sonrasında plazmadan tayin 

yönteminin gerçekleştirildiği Titier ve arkadaşları (2002) tarafından yapılan çalışma 

toksikolojik analizler için tasarlanmıştır. 200 μl numuneye 50 μl iç standart (3 μg/ml 

metilrisperidon) ve 500 μl borat tamponu (pH 10) eklenmiş ve ekstraksiyon çözeltisi 

olarak da pentan: diklorometan (70: 30 h/h) ilave edilmiştir. Santrifüj edilen 

numunenin organik fazı azot gazı altında kuruluğa kadar uçurulmuştur. Çeperlerdeki 

maddeler 100 μl hareketli faz olan asetonitril: 0.1 M fosfat tamponu (pH 3) (68: 32 

h/h) karışım çözeltisi ile çözülüp 80 μl HPLC sistemine enjekte edilmiştir. 

Risperidon ve 9-hidroksirisperidonun tayin edilebilen en düşük konsantrasyonunun 

10 ng/ml olduğu çalışmada analitik kolon olarak Novapak C18 (5 μm, 150x3.9 mm) 
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kolon kullanılmıştır. HPLC sistemi ile kullanılan ultraviyole dedektörün dalga boyu 

280 nm’ye ayarlanmıştır. 

 

Remmerie ve arkadaşları (2003) tarafından valide edilen başka bir çalışmada 

da sıvı kromatografi ardışık kütle spektroskopisi (LC-MS/MS) kullanılmış ve katı faz 

ekstraksiyonu yapılmıştır. Miktar tayini 0.1-250 ng/ml konsantrasyon aralığında 

yapılmıştır. 0.5 ml plazma örnekleri 3 ml pH 6’ ya ayarlanmış fosfat tamponu ile 

karıştırılıp 3 ml metanol, 3 ml su ve 1 ml 0.1M’ lık fosfat tamponu ile doyurulmuş 

katı faz kolonuna yüklenmiştir. Kolon 3 ml su, 1 ml asetik asit ve 3 ml metanol ile 

yıkanmış ve çözelti kuruluğa kadar azot gazı altında 60 °C’de uçurulmuştur. 

Çeperdeki maddeler 300 μl 0.01 M amonyum format (pH 4): asetonitril (1: 1, h/h) 

çözeltisi ile çözülüp 20 μl sisteme enjekte edilmiştir. Sistemde analitik kolon olarak 

C18 BDS-Hypersil (3 μm, 100x4.6 mm) kolon ve gradient akışta 0.01 M amonyum 

format (pH 4) ve asetonitrilden oluşan hareketli faz oranları kullanılmştır. Kütle 

spektroskopisinde iyonlar pozitif iyon modu ve MRM modunda tespit edilmiştir.  

Risperidon için m/z değeri 411.2→ 191, 9-hidroksirisperidon için m/z değeri de 

427.2→207 olarak kullanılmıştır. Çalışmada analitik kolon sıcaklığı, kullanılan sıvı 

kromatogramın markası ve kullanılan iç standart farklılaştırılarak A ve B olarak 

adlandırılan iki ayrı yöntem uygulanmış, çift iç standardın kullanıldığı yöntemin 

daha uygun olduğu belirtilmiştir. 

 

 LLerena ve arkadaşları (2003) ultraviyole dedektör ile HPLC kullanarak 

risperidon ve 9-hidroksirisperidonun plazmadan sıvı-sıvı ekstraksiyon ile miktar 

tayinini gerçekleştirmişlerdir. İç standart olarak 50 μl metilrisperidonun (5 μg/ml) 

kullanıldığı ekstraksiyon yönteminde 1 ml plazma numunesinin üzerine 1 ml sodyum 

hidroksit çözeltisi ve 4 ml izoamil alkol: diizopropil eter (3: 97, h/h) karışımı 

eklenmiştir. Numune 10 dakika boyunca 3000 g devirde santrifüj edilmiştir. Daha 

sonra sulu faz, içerisinde 175 μl asetik asit (25 mM) bulunan tüpe aktarılmış 5 dakika 

karıştırılan örnek 5 dakika 3000 g devirde santrifüj edilmiştir. Organik tabaka ayrılıp 

atılmış ve sulu fazın üzerine 500 μl heptan eklenmiştir. Heptan içeren faz azot gazı 

altında uçurulmuş ve 30 μl sulu faz sisteme enjekte edilmiştir. Analizler 278 nm 

dalga boyunda ve Hypersil ODS C18 (3 μm, 250x4.6 mm) kolon kullanılarak 
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gerçekleştirilmiştir. Analiz süresinin yaklaşık 10 dakika olduğu yöntemde 0.8 

ml/dakika akış hızı ile asetonitril: 40 mM KH2PO4 (28: 72 h/h) karışım çözeltisi 

mobil faz olarak kullanılmış, risperidon ve 9-hidroksirisperidonun tayin edilebilen en 

düşük konsantrasyonları 5 ng/ml olmuştur.  

 

 Mirtazapin, reboksetin, venlafaksin, O-desmetilvenlafaksin, paroksetin, 

fluvoksamin, fluoksetin, norfluoksetin, sertralin, sitolapram, amitriptilin, nortriptilin, 

imipramin, desimipramin, doksepin, nordoksepin, klomipramin, norklomipramin, 

trimipramin, mianserin, maprotilin, normaprotilin, amisülprid, klozapin, norklozapin, 

ketiapin, risperidon ve 9-hidroksirisperidonun insan serumundaki miktar tayini 

çalışması Frahnert ve arkadaşları (2003) tarafından yapılmıştır. Katı faz 

ekstraksiyonu yapılan yöntemde analizler HPLC/UV sisteminde gerçekleştirilmiştir. 

0.9 ml numune üzerine 0.1 ml iç standart (melperon, 3000 ng/ml) ve 2 ml 0.1 M 

potasyum dihidrojenfosfat tamponu (pH 6) eklenip; 1 ml metanol ve 1 ml su ile 

doyurulmuş katı faz kartuşlarına yüklenmiştir. Kartuş 1 ml su, 1 ml 1 M asetik asit, 1 

ml n-hekzan, 2 ml n-hekzan: etil asetat (1: 1 h/h) ve 1 ml su ile yıkanmıştır. Daha 

sonra 1ml 2-propanol: % 25 amonyak çözeltisi: diklorometan (20: 2: 78, h/h/h) 

karışımı kartuştan geçirilmiş ve kuruluğa kadar uçurulan numunenin kalıntıları 250 

μl asetonitril: su (3: 7, h/h) karışımı ile çözülüp 100 μl sisteme enjekte edilmiştir. 

Hareketli faz olarak 1 ml/dakika akış hızında 25 mM (pH 7) potasyum 

dihidrojenfosfat: asetonitril (3: 2, h/h) karışımının kullanıldığı çalışmada analitik 

kolon olarak Nucleosil 100-5-Protect 1 (5 μm, 250x4.6 mm) kullanılmıştır. 

Ultraviyole dedektör 230 nm dalga boyunda kullanılmış olup risperidon ve 9-

hidroksirisperidonun alıkonma zamanları sırasıyla 11 ve 6.6 dakika olarak 

belirtilmiştir. Kullanılan konsantrasyon aralığı da risperidon ve 9-hidroksirisperidon 

için 5-200 ng/ml olmuştur. 

  

Titier ve arkadaşları (2003) haloperidol, risperidon, 9-hidroksirisperidon, 

olanzapin, klozapinin miktar tayinlerini yaptıkları yöntemde HPLC ve ultraviyole 

dedektör kullanmışlardır. Plazma numunesi (500 μl), üzerine 20 μl iç standart 

(metilrisperidon, 3μg/ml), 100 μl 2 N sodyum hidroksit çözeltisi ve 7 ml hekzan: 

izoamil alkol (99: 1 h/h) ekstraksiyon çözeltisi eklenip karıştırıldıktan sonra 5000 
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rpm devirde 10 dakika santrifüj edilmiştir. Organik kısım ayrılmış ve üzerine 200 μl 

0.05 N HCl çözeltisi eklenmiştir. İkinci kez 10 dakika 5000 rpm devirde santrifüj 

edilen numunenin 100 μl’lik sulu fazı HPLC sistemine enjekte edilmiştir. Analiz 

süresinin 15 dakika olduğu çalışmada analitik kolon olarak Symmetry C18 (5μm, 

250x4.6 mm) ve hareketli faz olarak da gradient akışta 50 mM fosfat tamponu (pH 

3.8)  ve asetonitril kullanılmıştır. Risperidon ve 9-hidroksirisperidon için dalga boyu 

olarak 280 nm ve konsantrasyon aralığı olarak da 5-900 ng/ml kullanılmıştır. 

 

Flarakos ve arkadaşları (2004) tarafından risperidon ve 9-

hidroksirisperidonun insan plazması ve tükürüğünde yapılan analizinde sıvı 

kromatografi ardışık kütle spektroskopisi (LC-MS/MS) kullanılmıştır. Asetonitril ile 

hazırlanan 75 μl iç standart 25 μl plazma numunesinin üzerine eklenip 

karıştırıldıktan sonra 14000 rpm devirde 5 dakika süreyle santrifüj işlemi 

uygulanmıştır. Alınan üst fazdan 10 μl sisteme enjekte edilmiştir. Yöntem 1-100 

ng/ml konsantrasyon aralığında valide edilmiştir. Risperidon için m/z değeri 411.4→ 

191.2, 9-hidroksirisperidon için m/z değeri de 427.3→207.2 olarak kullanılmıştır. 

Analizler pozitif iyon modunda yapılmıştır. Hareketli faz olarak 10 mM amonyum 

asetat: asetonitril (20: 80, h/h) çözeltisi 0.35 ml/dakika akış hızı ile Zorbax SB C18 

(3.5 μm, 30x2.1 mm) analitik kolondan geçirilmiştir. 

  

 Klozapin, olanzapin, risperidon ve ketiapinin plazmadan miktar tayin 

yönteminin anlatıldığı Zhou ve arkadaşları (2004) tarafından yapılan çalışmada sıvı 

kromatografi-kütle spektroskopisi (LC-MS) kullanılmıştır. Kullanılan konsantrasyon 

aralığı risperidon için 1- 50 ng/ml’dir. Alınan plazma numunesinin üzerine 50 μl iç 

standart (diazepam, 250 ng/ml), 50 μl % 25 vitamin C ve 0.1 ml sodyum hidroksit 

(0.1 M) eklenip karıştırıldıktan sonra 5 ml eter ilave edilmiştir. Numune 3000 g 

devirde 6 dakika santrifüjlenip eterin 4 ml’si başka bir tüpe alındıktan sonra numune 

üzerine 5 ml eter daha eklenip ekstraksiyon tekrarlanmıştır. Toplanan 8 ml eter azot 

gazı altında uçurulmuştur. Çeperde kalan maddeler 50 μl hareketli faz ile çözülüp, 

çözeltinin 5 μl’si sisteme enjekte edilmiştir. Analizler Macherey- Nagel C18 (3 μm, 

125x2 mm) analitik kolon ve hareketli faz olarak da su (2.7 mM formik asit ve 10 
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mM amonyum asetat içeren): asetonitril (53: 37, h/h) çözeltisi kullanılarak 

yapılmıştır.  

 

 Sıvı kromatografi ardışık kütle spektroskopisi (LC-MS/MS) kullanılarak 

risperidon ve 9-hidroksirisperidonun insan plazmasından tayinin gerçekleştirildiği bir 

çalışma Moody ve arkadaşları (2004) tarafından yapılmıştır. Sıvı-sıvı ekstraksiyonun 

uygulandığı yöntemde 1 ml plazma kullanılmıştır. Gradient akışta %1 formik asit 

içeren asetonitril ve su hareketli faz olarak sistemden geçirilmiştir. Kromatografik 

ayırımlar Intersil 5 ODS3 (5 μm, 150x2.1 mm) analitik kolon ile yapılmıştır. 

Analizler atmosfer basıncında kimyasal iyonizasyon tekniği ile risperidon için 411→ 

191, 9-hidroksirisperidon için de 427→207 m/z değerleri ile gerçekleştirilmiştir. 

Yöntemde 0.1-25 ng/ml konsantrasyon aralığı kullanılmıştır. 

 

 Song ve Wang (2004) farmasötik preparatlarda risperidonun kemilüminesans 

(CL) kullanarak analiz edilmiştir. Reaksiyonlar luminol ve hidrojen peroksit ile 

gerçekleştirilmiştir. Yöntemde kullanılan konsantrasyon aralığı 0.01-1 ng/ml olarak 

belirtilmiştir. 

 

 Zhang ve arkadaşları (2005) tarafından sıvı kromatografi- kütle 

spektroskopisi (LC-MS) kullanılarak yapılan başka bir analiz yönteminde de 

risperidon ve 9-hidroksirisperidonun miktar tayini 2-24 ng/ml konsantrasyon 

aralığında gerçekleştirilmiştir. Cam tüplerde yapılan analizlerde 0.5 ml insan 

plazmasının üzerine 0.1 ml iç standart ve 3 ml metil tert-bütil eter eklenip 3 dakika 

boyunca karıştırıldıktan sonra 10 dakika süreyle 3000 rpm devirde santrifüj 

edilmiştir. Başka bir tüpe aktarılan organik faz azot gazı altında uçurulmuş ve 

çeperlerdeki maddeler 100 μl asetonitril ile çözülüp 5 μl çözelti sisteme enjekte 

edilmiştir. İsokratik akışla sistemden geçirilen hareketli faz 0.01 M amonyum asetat 

çözeltisi (pH 4) ve asetonitrilden oluşmaktadır. Analitik kolon olarak Zorbax SB-C18 

(5 μm, 150x2.1 mm) kullanılmıştır. Pozitif iyon modunda m/z değerleri risperidon 

için 411.2, 9-hidroksirisperidon için 427.1 olarak kullanılmıştır. Analiz süresi 9 

dakika olarak belirtilmiştir. 
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 Raggi ve arkadaşları (2005) risperidon ve 9-hidroksirisperidonun insan 

plazmasından tayinini katı-sıvı ekstraksiyonu, HPLC ve ultraviyole dedektör 

kullanarak gerçekleştirmişlerdir. Katı faz kartuşu iki kez 1 ml metanol ve 1 ml su ile 

doyurulduktan sonra 500 μl plazma numunesi ve 500 μl su eklenmiştir. Kartuş iki 

kez de 1 ml su ve 1 ml metanol: su (2: 8, h/h) karışımı ile yıkandıktan sonra kuruluğa 

kadar uçurulmuştur. Çeperlerde kalan madde 125 μl hareketli faz ile çözülüp 20 μl 

sisteme enjekte edilmiştir. Kromatografik ayırımlar Varian (Harbor City, USA) 

ResElut C8 (5 μm, 150x4.6 mm) analitik kolon ile 240 nm dalga boyunda yapılmıştır. 

Konsantrasyon aralığı 16-1000 ng/ml olarak belirtilmiştir. Çalışmada hareketli faz 

olarak fosfat tamponu (pH 3): asetonitril (73: 27, h/h) çözeltisi kullanılmıştır. 

 

 Tabletlerde ve tablet hazırlamak için kullanılan karışımda (bulk) risperidonun 

ve bozunma ürünlerinin tayini El-Sherif ve arkadaşları (2005) tarafından HPLC ve 

ince tabaka kromatografisi ile gerçekleştirilmiştir. HPLC ile yapılan analizlerde 

analitik kolon olarak Lichrosorb RP C18 (10 μm,250x4 mm) ve hareketli faz olarak 

da metanol: 0.05 M potasyum dihidrojen fosfat (pH 7) (65: 35, h/h) çözeltisi 

kullanılmıştır. Yöntemde kullanılan UV dedektörün dalga boyu 280 nm’ ye 

ayarlanmıştır. İnce tabaka kromatografisinde de silika jel ile kaplı aliminyum plaka 

ve hareketli faz olarak asetonitril: metanol: propanol: trietanolamin (8.5: 1.2: 0.6: 

0.2, h/h/h/h) çözeltisi kullanılmıştır.  

 

 Risperidonun safsızlıklarının yapı tayininin gerçekleştirildiği bir çalışma 

Sattanathan ve arkadaşları (2006) tarafından yapılmıştır. Tomar ve arkadaşları 

tarafından 2004 yılında (LC-MS/MS) ile yapılan safsızlık tayininde analizlenen 

risperidonun N-oksit safsızlığının yanında 9-metilen risperidon yapısı da bu 

çalışmada ilk kez safsızlık olarak belirlenmiştir. Analizlerde HPLC, LC-MS ve NMR 

spektroskopisi kullanılmıştır. 

 

 Kirchherr ve Velten (2006) kırk iki antidepresan ve antipsikotik maddenin 

analiz yöntemini insan serumu kullanarak geliştirmişlerdir. Sıvı kromatografi ardışık 

kütle spektroskopisi (LC-MS/MS) ile yapılan analizlerde konsantrasyon aralıkları 

risperidon için 1-50 ng/ml 9-hidroksirisperidon için de 5-200 ng/ml’ dir. Sıvı-sıvı 
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ekstraksiyonunun uygulandığı yöntemde ayırımlar Chromolith Speed ROD C18 (5 

μm, 50x4.6 mm) analitik kolon ile yapılmıştır. 

 

 Sıvı kromatografi ardışık kütle spektroskopisi (LC-MS/MS) kullanılarak 

risperidon ve 9-hidroksirisperidonun insan plazmasında miktar tayini çalışması Bhatt 

ve arkadaşları (2006) tarafından yapılmıştır. İç standart olarak 10 μl metil risperidon 

(100 ng/ml) eklenmiştir. Plazma numunesinin (0.1 ml) üzerine 250 μl asetonitril 

ilave edilmiş ve numune 12000 rpm’ de beş dakika santrifüj edilmiştir. Üst fazdan 

alınan 10 μl sisteme enjekte edilmiştir. Hareketli faz olarak 10 mM amonyum asetat 

tamponu (pH 4.6): asetonitril (40: 60, h/h) çözeltisi 0.3 ml/dakika akış hızında 

sistemden geçirilmiştir. Risperidon için m/z değeri 411.28→ 191.15, 9-

hidroksirisperidon için m/z değeri de 427.3→207.1 olarak belirtilmiştir. Analitik 

kolon olarak Betasil C18 (3 μm, 100x3 mm)  kullanılmıştır. Toplam analiz süresinin 

üç dakika olduğu yöntemde konsantrasyon aralığı 0.1-15 ng/ml olarak belirtilmiştir. 

 

 Risperidon ve 9-hidroksirisperidonun enansiyomerlerinin analizleri Cabovska 

ve arkadaşları (2007) tarafından sıvı kromatografi ardışık kütle spektroskopisi (LC-

MS/MS) kullanılarak yapılmıştır. Kütle spektroskopisinde iyonlar pozitif iyon modu 

ve MRM modunda tespit edilmiştir.  Risperidon için m/z değeri 411.1→ 191, 9-

hidroksirisperidon enansiyomerleri için m/z değeri de 427.1→ 207.1 olarak 

kullanılmıştır. Analiz süresi 8 dakika olarak belirtilmiştir. 200 μl plazma numunesi 

üzerine 10 μl iç standart ve 1 ml tert-bütil metil eter eklenmiş ve karıştırıldıktan 

sonra 10000 rpm devirde santrifüj edilmiştir. Cam tüplere alınan üst faz azot gazı 

altında uçurulduktan sonra çeperlerdeki kalıntılar 200 μl heptan: etanol: propanol 

(50: 25: 25, h/h/h) karışımında hazırlanan 5 mM amonyum asetat çözeltisi ile 

çözülmüştür. Sıvı kromatografideki ayırımlar Chiralcel OJ (50x4.6 mm) analitik 

kolon ile yapılmış hareketli faz olarak etanol: propanol (1: 1, h/h ) karışımı içinde 

hazırlanan 10 mM amonyum asetat çözeltisi ile hekzan gradient olarak kullanılmıştır. 

 

Zhang ve arkadaşları (2007a) tarafından yapılan risperidon ve 9-

hidroksirisperidonun da miktar tayininin gerçekleştirildiği çalışmada rat plazması 

kullanılmıştır. Rat plazmasından 1 ml alınıp iki kez sıvı-sıvı ekstraksiyonu 
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yapıldıktan sonra HPLC sistemine numune enjeksiyonu yapılmıştır. Analizlerde 277 

nm dalga boyunda UV dedektör ve hareketli faz olarak da 30 mM amonyum asetat 

çözeltisi (pH 5.86) ile asetonitril gradient akışta kullanılmıştır. Analitik kolon olarak 

Agilent Eclipse XBD C8 (5 μm, 150x4.6 mm)  kullanılmıştır. Toplam analiz süresinin 

yirmi dakika olduğu yöntemde konsantrasyon aralığı 2-500 ng/ml olarak 

belirtilmiştir. 

 

 Zhang ve arkadaşları (2007b) tarafından yapılan bir başka çalışmada da 

olanzapin, risperidon, 9-hidroksirisperidon, klozapin ve haloperidolün miktar tayini 

için ratların beyin dokuları kullanılmıştır. Sıvı kromatografi ardışık kütle 

spektroskopisi (LC-MS/MS) kullanılan yöntemde 200 μl beyin homojenatı, üzerine 

25 μl iç standart (midazolam, 40 ng/ml) ve 0.4 ml 0.5 M Na2HPO4 (pH 10.69) 

çözeltisi eklendikten sonra iki kez 3 ml izopropil eter ile ekstre edilmiştir. Numune 

2000 g devirde 10 dakika santrifüj edildikten sonra organik kısım uçurulmuş ve 

çeperlerdeki maddeler 100 μl metanol: 20 mM (pH 3.86) amonyum format (70: 30, 

h/h) ile çözüldükten sonra 16000 g devirde santrifüj edilmiştir. Çalışmada Waters 

Atlantis dC-18 (3μm, 30x2.1 mm) analitik kolon olarak kullanılmıştır. Hareketli faz, 

5 mM amonyum format (pH 6.1) ve asetonitril, gradient akışta sistemden 

geçirilmiştir. Yöntemde kullanılan konsantrasyon aralığı risperidon ve 9-

hidroksirisperidon için 0.208- 416 ng/ml olarak belirtilmiştir. 

  

 Katı faz ekstraksiyonu kullanılarak klasik ve atipik nöroleptiklerin analizi 

Mercolini ve arkadaşları (2007) tarafından gerçekleştirilmiştir. HPLC ve dalga boyu 

238 nm’ ye ayarlanmış UV dedektör ile yapılan çalışmada 500 μl insan plazması 

kullanılmıştır. Hareketli faz olarak asetonitril: 30 mM fosfat tamponu (pH 3) (3: 7, 

h/h) ve analitik kolon olarak Varian (Walnut Creek, USA) Chromsep C8 (5 μm, 

150x4.6 mm) kolonun kullanıldığı çalışmada risperidon için 1-30 ng/ml ve 9-

hidroksirisperidon için 0.5-50 ng/ml konsantrasyon aralığı belirtilmiştir. 

   

Bharathi ve arkadaşları (2008) risperidon tabletlerindeki bozunma ürünlerinin 

belirlenmesi ve karakterize edilmesi ile ilgili yaptıkları çalışmada HPLC, NMR 
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spektroskopisi, kütle spektroskopisi gibi analiz cihazları ve bunlar için uygun analiz 

yöntemlerini kullanmışlardır. 

 

 İçlerinde risperidonun da bulunduğu yedi düşük dozajlı antipsikotik ilacın 

analizinin gerçekleştirildiği yöntem Roman ve arkadaşları (2008) tarafından sıvı 

kromatografi ardışık kütle spektroskopisi (LC-MS/MS) kullanılarak yapılmıştır. 

Kütle spektroskopisinde iyonlar pozitif iyon modu ve MRM modunda tespit 

edilmiştir. Risperidon için m/z değeri 411→ 191, 9-hidroksirisperidon için m/z 

değeri de 427→ 207 olarak kullanılmıştır. Numune olarak insan kan örneklerinin 

kullanıldığı çalışmada sıvı-sıvı ekstraksiyonu ile izole edilen maddeler metanol, 

asetonitril ve 20 mM amonyum formattan oluşan hareketli fazın gradient akışta 

Zorbax Cyano (3.5 μm, 50x2.1 mm) analitik kolondan geçirilmesiyle analiz 

edilmişlerdir. Çalışmada konsantrasyon aralığı tüm maddeler için 0.8-100 ng/ml 

olarak belirtilmiştir. 

  

 İnsan serumunda risperidonun miktar tayini Huang ve arkadaşları (2008) 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Paroksetinin iç standart olarak kullanıldığı çalışma 

sıvı kromatografi ardışık kütle spektroskopisi (LC-MS/MS) kullanılarak yapılmıştır. 

Risperidon için kullanılan konsantrasyon aralığı 0.25-50 ng/ml olarak belirtilmiştir. 

Kromatografik ayırımlar Alltima C18 (3 μm, 2.1 mm×100 mm) analitik kolon ve 

hareketli faz olarak da % 1 formik asit: asetonitril (40: 60, h/h) çözeltisi kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Risperidon için kütle spektroskopisinde kullanılan m/z değeri 

411.3→191.1’ dir. 
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1.5. UYGULANAN YÖNTEMLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

 
 
1.5.1. Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile Miktar Tayini 

 
 
Yüksek performanslı sıvı kromatografisi bileşiklerin sabit faz ile hareketli sıvı faz 

arasındaki ayrımına dayanır. Ayrılma sabit fazın tipine bağlı olarak dağılma, 

adsorbsiyon veya iyon değiştirme işlemi ile meydana gelmektedir. Organik 

bileşiklerin ve ilaç etken maddelerinin analizinde HPLC’nin gaz kromatografisi 

yöntemine göre üstünlükleri vardır. Özellikle ilaç etken maddelerinin çoğu uçucu 

özelliğe sahip değildir veya yüksek sıcaklıkta parçalanabilirler. HPLC ile çalışırken 

oda sıcaklığında çalışmanın mümkün olması ve uçucu türevlerinin hazırlanmasına 

gerek duyulmaması sebebiyle yöntem üstünlük sağlar. Yöntem ilaç etken 

maddelerinin, farmasötik preparatlarda ve vücut sıvılarında miktar tayininde yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Özellikle etken madde miktarı az olan preparatlarda hassas 

sonuç vermesi, analizin kısa sürede tamamlanabilmesi ve analizi yapan kişiden 

kaynaklanabilen hataların düşük düzeyde tutulabilmesi nedeniyle de çok kullanılan 

ve birçok farmakopede yer alan bir yöntemdir. HPLC ile kantitatif analiz üç farklı 

yöntemle gerçekleştirilebilir (Lindsay, 1992).  

 
 
Şekil 1.4. HPLC sisteminin şematik gösterimi 

Kollektör

KORUYUCU 
KOLON 
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1.5.1.1. Bileşiklerin Numunedeki Yüzde Miktarlarının Tayini 

 
 
Bu yöntemde, bileşiklerin ayrı ayrı miktarları tayin edilmemekte ancak piklerin 

alanlarına veya yüksekliklerine göre % oranları bulunabilmektedir. Bir 

kromatogramda piklerin alanları veya yükseklikleri bulunarak tüm piklerin toplam 

alanlarına veya yüksekliklerine göre % oranları kolaylıkla hesaplanabilir. 

 

 Yöntemde, özellikle her bileşiğe dedektör yanıtının aynı olması 

gerekmektedir. Bu durum az rastlanan bir olaydır. Ayrıca, her bileşiğin 

kromatogramda ayrı bir pik vermesi gerekmektedir. Bileşikler kolonda kalabilir veya 

dedektör tarafından tespit edilemeyebilir. Bu durum bileşiklerin %’lerinin yanlış 

hesaplanmasına sebep olur. Bu sorunlardan ötürü sık kullanılan bir yöntem değildir 

(Lindsay, 1992). 

 
 
 
1.5.1.2. Dış Standart Yöntemi 

 
 
Bu yöntemde tayini yapılacak bileşik veya bileşikleri taşıyan standart hazırlanır. 

İdeal olarak numune ve standardın aynı miktarlarda hazırlanması istenmektedir. 

Ancak numunedeki miktar bilinmiyorsa tahmini konsantrasyon hazırlanabilir. 

Standardın kromatogramında ilgili pikler için ayrı ayrı cevap faktörü (dedektör cevap 

birimini oluşturan komponentin konsantrasyonu) aşağıda verilen eşitlik ile 

hesaplanır. 

 

 Cevap Faktörü = Bileşiğin Konsantrasyonu / Pik Yüksekliği veya alanı 

 

 Buradan hareketle bilinmeyen konsantrasyondaki aynı bileşiğin miktarı 

numune kromatogramından cevap faktörü ile pik yüksekliğinin veya alanının çarpımı 

ile elde edilir. Farmakopelerde de benzer tip miktar tayin yöntemi yer almakta ve 

hesaplamalar benzer bir eşitlikle yapılmaktadır. 
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C numune = C standart (A numune / A standart ) 

 

 Yöntemde, kullanılan konsantrasyonlarda her bileşik için cevap faktörü lineer 

olmalıdır. Ayrıca her iki çalışmada da aynı miktarlarda enjeksiyon yapılmalıdır. 

Özellikle ilaç analizlerinde numunenin konsantrasyonu bilindiğinden ve 

formülasyona  uygunluğu araştırıldığından bu yöntem tercih edilmektedir (Lindsay, 

1992). 

 
 
 
1.5.1.3. İç Standart Yöntemi 

 
 

Bu yöntemde, standart ve numune çözeltilerinin her birisine dikkatle ölçülmüş 

miktarda bir iç standart eklenir. Analit pik alan veya yükseklik değerinin iç standart 

pik alanı veya yükseklik değerine oranı analitik parametredir. Yöntemin başarılı 

olabilmesi için iç standart piki numunedeki diğer bileşenlerin piklerinden belirgin 

şekilde ayrılmalı, ancak analite de yakın olmalıdır. Numunenin belirli bir 

konsantrasyonundaki numune standardı ve iç standarttan oluşan karışımın 

kromatogramında bağıl cevap faktörü (r) numune standardının konsantrasyonunun 

(C), numune standardının pik yüksekliği veya alanına (A) oranının, iç standart 

konsantrasyonunun (CS) iç standart pik yüksekliği veya alanına (AS) oranınına 

bölünmesiyle elde edilir. 

 

Bağıl Cevap Faktörü (r) = (C/A)/(CS/AS) 

 

Bilinmeyen miktarı taşıyan bileşiğin konsantrasyonu (CU) da numunenin pik 

yüksekliği veya alanı (AU), bağıl cevap faktörü (r) ve iç standart konsantrasyonunun 

iç standart pik yüksekliği veya alanının oranının çarpımı ile hesaplanır.  

 

CU = AU . r (CS
1 / AS

1 ) 
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 Bu yöntem dış standart yönteminin tüm avantajlarını taşımaktadır. Ayrıca 

enjeksiyon hacimlerinde, akış hızında, kolon şartlarında meydana gelebilecek küçük 

farklılıklar veya dedektör hassasiyetinde oluşabilecek farklılıkların yok edilmesi 

sebebiyle dış standart yöntemine göre daha hassastır (Lindsay, 1992).  

 
 
 

1.5.2. Sıvı Kromatografi / Kütle Spektroskopisi (LC-MS) 

 
 
Kütle spektroskopisi herhangi bir bileşiğin iyonlaştırılması, oluşan iyonların 

kütle/yük (m/z) oranlarına göre ayrılması ve parçalanma sonucu oluşan her iyonik 

parçanın bağıl çokluklarına göre spektrumlarının çizilmesi esasına dayanır. Kütle 

spektroskopisi herhangi bir bileşiğin gaz fazında iken incelenmesi ile yapısı veya 

teşhisi hakkında bilgi vermektedir. Ancak, karışım halinde bileşiklerin analizi 

spektrumların üst üste çakışması sebebiyle yeterli bilgi veremeyip, yanılmalara sebep 

olabilmektedir. Bu nedenle gaz kromatografi/kütle spektroskopisi (GC-MS) ve sıvı 

kromatografi/kütle spektroskopisi (LC-MS) kullanıma girmiş ve karışımların 

ayrılarak kütle spektroskopisine verilmesi sağlanmıştır. İlaçlar ve metabolitleri, 

peptitler, proteinler, nükleik asitler, oligosakkaritler gibi makro moleküller ve 

endojen yapıdaki bileşiklerin gaz faza geçme sorunlarından dolayı bu bileşiklerin 

kalitatif ve kantitatif analizlerinde LC-MS kullanılmaktadır. Sıvı kromatografi 

ardışık kütle spektrometresinde (LC-MS/MS) ise oluşan iyon üzerinden tekrar 

parçalanma gerçekleşmekte ve analizler ikinci parçalanma sonucu oluşan ve 

“daughter iyon” olarak adlandırılan iyon üzerinden yapılmaktadır. Bu yöntem ile 

özellikle biyolojik sıvılarda etken maddelerin ve metabolitlerinin analizlerinde çok 

daha hassas sonuçlar elde edilebilmektedir.  

 

 Kütle spektroskopisinde çözücü ile karışmış halde gelen bileşik iyonlaşma 

bölümüne geçerken çözücünün büyük bir kısmı inert bir gaz (azot, helyum) ile 

aerosol halinde püskürtülmesi sonucu buharlaşmakta ve kurutma işlemi ile çözücü 

ortamdan uzaklaştırılmaktadır. Çözücünün buharlaştırılması ve bileşiğin 

iyonlaştırılması termosprey (thermospray), elektrosprey iyonizasyon (electrospray 

ionization), atmosferik basınçlı kimyasal iyonizasyon (atmospheric pressure 
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chemical ionization) ve dinamik hızlı atom bombardımanı (dynamic FAB) gibi 

yöntemler kullanılarak yapılmaktadır (Johnstone ve ark., 1996).    

 

 

 
 
Şekil 1.5. LC - MS Sistemi 

 
 
 

1.6. ANALİTİK YÖNTEM GELİŞTİRME VE VALİDASYON İLE İLGİLİ 

GENEL BİLGİLER 

 
 

1.6.1. Analitik Yöntem Geliştirme 

 
 
Bir analitik yöntemin geliştirilmesinde ilk adım aynı ya da benzer ekipmanların 

kullanıldığı yöntemleri içeren literatürlerin araştırılmasıdır. Yeni ya da iyileştirilmiş 

bir yöntemin geliştirilmesi genellikle ekipmana, çalışılacak analite, hedeflere ve 

yöntemin gerekliliklerine göre uyarlanır. Yöntem gerekliliklerinin seçilmesi ve ne tür 

ekipmanın neden seçileceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca çalışılacak 

analitik kolon, hareketli faz, dedektör ve miktar tayin yöntemi de yöntem geliştirme 

aşamasında karar verilmesi gereken noktalardandır.  
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 Yeni bir analiz yönteminin geliştirilmesi için birçok geçerli neden 

bulunmaktadır. Var olan yöntemlerden, literatüre dayalı yaklaşımlardan her zaman 

beklenen sonuçlar alınamayabilir. Yöntemler hatalı ya da güvenilirliği düşük olabilir. 

Pahalı, uzun zaman ve enerji isteyen veya rutin kullanıma uygunsuz, örneklerde 

yeterli seçiciliğe, duyarlılığa sahip olmayan yöntemler olabilir. Analitik verilerin 

doğruluğunun ve kesinliğinin yeni ekipman ve tekniklerin ortaya çıkması ile 

arttırılabileceği düşünüldüğünde kısacası daha duyarlı, hassas, kesin, 

tekrarlanabilirliğin yüksek olduğu, ekonomik ve uygulanabilirliği kolay ve sorunsuz 

yöntemlerin geliştirilmesine her zaman gerek duyulabilmektedir. 

 

 Yöntemde ilk olarak çalışılacak enstrümanlar ve analitik parametreler 

belirlendikten sonra yöntemin geliştirilmesi, optimizasyonu ve değerlendirilebilmesi 

için standartlar kullanılmalıdır. İlk analitik sonuçlar duyarlılık, enjekte edilen miktara 

karşılık alınan cevaplar, teşhis sınırı, kalibrasyon noktalarının doğrusallığı, varsa 

çoklu dedektörlerden elde edilen cevap oranları bakımından değerlendirilmelidir. 

Yöntem geliştirmede özellikleri tanımlanmış ve saflığı bilinen standartların 

kullanılması önemlidir. Analitik yöntem geliştirilirken, analitin sentez yöntemi, 

saflaştırma yöntemi, çeşitli pH değerlerindeki davranışı, ekstraksiyon çözeltileri ile 

geçimsizliği, stabilitesi, fonksiyonel grupların reaksiyonları, çözünürlüğü, molekül 

ağırlığı ve yapısı, benzer yapıda ve özellikteki diğer maddeler, impüritesi, 

parçalanma ürünleri, metabolitleri, depolama şartları gibi kimyasal ve fiziksel 

özelliklerinin ve farmakokinetiğinin iyi bilinmesi gerekir (Swartz ve Krull, 1997). 

 

 Optimizasyon aşamasına geçildiğinde ise yöntem geliştirmenin ilk döneminde 

elde edilen rezolüsyon, pik şekli, asimetri, kapasite, arınma zamanı, tespit limiti, 

ölçüm alt limitini ve analiti bütün olarak saptama yeteneği gibi değerler ve koşullar 

geliştirilir. Herhangi bir yöntemi optimize ederken istenilen tespit limiti, ölçüm alt 

limiti, doğruluk, kesinlik ve özgünlük mutlaka saptanmalıdır. Yeni yöntemin 

üstünlüklerinin olduğu gözlenirse, geliştirilmesi ek zaman ve çaba isteyecektir. Yeni 

yönteme ait analitik veriler uygun görülüyorsa yöntem performansının nicel olarak 

değerlendirilmesi önemlidir.  
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 Yöntem optimizasyonu, duyarlılığı, simetriyi en yüksek noktaya çıkarmalı, 

tespit limitini ve ölçüm alt limitini düşürmeli, geniş bir doğrusal aralık oluşturmalı ve 

doğruluk, kesinlik derecelerini yükseltmelidir. Ayrıca analitin kromatogramdaki 

diğer bileşenlerden ayrımı, analite ait pik yerinin belirlenmesi, saflığın gösterilmesi, 

bilgisayar verilerinin toplanması ve açıklanması rutin örnek analizleri için yöntem 

optimizasyonunun diğer amaçları arasındadır. Optimizasyon kriterleri analizin 

zamanı ve maliyetinin düşürülmesi, analitin doğru biçimde belirlenmesi gibi 

herhangi yeni bir yöntem için gereken hedeflere dayanarak saptanmalıdır.  

 

 Yöntem optimizasyonu iki genel yaklaşım ile yapılabilir. Elle ya da bilgisayar 

kullanılarak optimizasyon gerçekleştirilebilir. Elle yapılan optimizasyonda diğer tüm 

değişkenler sabit tutulurken sadece bir değişken üzerinde oynamalar yapılır ve alınan 

yanıttaki değişimler kaydedilir. Bu değişken hareketli ya da sabit faz bileşimi, akış 

hızı, sıcaklık, kullanılan dalga boyu ve pH olabilir. Tek değişkenli sistem 

optimizasyonu yavaş, zaman alıcı ve pahalıdır. Ancak bu optimizasyon şekli, 

değişkenler arasındaki etkileşimin ve uygulanılan yöntemin daha iyi anlaşılmasını 

sağlayabilir. Bilgisayarlı yöntem optimizasyonunda deneysel girdi en aza indirilirken 

etkinlik en üst düzeydedir. Birçok uygulamada kullanılabilen bu yaklaşım tüm 

enstrümantal yöntem geliştirmelerde zaman, enerji ve maliyeti önemli derecede 

düşürebilir. 

 

 Optimizasyon yöntem geliştirme işlemi içinde en fazla zaman ve enerji 

isteyen bölümdür. Tekrarlayıcı işlemler, sabit tekrarlar ve çok sayıda veri 

toplanmasını gerektirir. Optimizasyon sonuçları genellikle o dönemdeki gereklilikleri 

karşılasa da gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçları ihmal edebilir. İdeal olarak 

analist, yöntemi geniş bir ölçekte kullanabilmek ve gelecekte yöntem geliştirmek için 

deneyleri tekrarlamak zorunda kalmamak için, her yeni yöntemin optimizasyonu tüm 

uygulamaları düşünerek yapmalıdır (Swartz ve Krull, 1997). 
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1.6.2. Biyolojik Matriks Analitli Yöntem Validasyonu 

 
 
1.6.2.1. Tanımlar    

 
 
Analitik yöntem validasyonunda kullanılan terimler için aşağıdaki tanımlar 

yapılmıştır (FDA Guidance, 2001; Shah ve ark., 2000). 

 

Analit: Biyolojik matrikste ölçülen, bozulmadan kalan ilaç, biyomolekül veya bunun 

türevleri, metabolit ve/veya degredasyon ürünleri gibi spesifik kimyasal yapı. 

 

Analiz Serisi: Analitik çalışma örneklerinin validasyonu için gereken yeterli sayıda 

standart ve kalite kontrol örneğinin tamamı. Seriler bir günde veya birkaç günde 

tamamlanabilir. 

 

Biyolojik matriks: Biyolojik kökenli, örneklenebilir ve verimli biçimde işleme tabi 

tutulabilen bir materyaldir. Kan, idrar, serum, plazma, feçes, salya ve çeşitli dokular 

bunlara örnektir. 

 

Doğrusallık: Tanımlanan koşullarda tespit edilen değerin, nominal veya bilinen 

gerçek değerlere yakınlık derecesidir. 

 

Geri Kazanım: Numune ekstraksiyonu ve yöntem proses basamakları ile bulunan, 

bilinen analit miktarının yüzdesi şeklinde ifade edilen, analitik prosesin ekstraksiyon 

etkinliğidir. 

 

İç Standart: Analitin tespitini kolaylaştırmak için kalibrasyon standardı ve 

numunelere eklenen test bileşikleridir (örn. yapısı benzer analoglar, işaretli stabil 

bileşikler). 
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Kalibrasyon Standardı: Bilinen miktarda analitin eklendiği biyolojik matrikstir. 

Kalibrasyon eğrisini oluşturmada ve kalite kontrol numunelerinin ve bilinmeyen 

çalışma numunelerinin analitik konsantrasyonunu tespit etmek için kullanılırlar. 

Kalibrasyon Eğrisi: Deneysel cevap değeri ve analitik konsantrasyon arasındaki 

ilişkidir. 

 

Kalite Kontrol Numunesi: Biyoanalitik yöntemin performansını değerlendirmek ve 

farklı serilerde analiz edilen bilinmeyen numunelerin doğruluk ve validasyon 

sonuçlarını belirlemek için kullanılan numunedir. 

 

Ölçüm Alt Limiti (LOQ): Uygun doğruluk ve kesinlik sınırları içinde kantitatif 

olarak tespit edilebilen numunedeki en düşük analit miktarıdır. 

 

Kesinlik: Aynı homojen numunenin tanımlanan koşullarda çoklu örneklem sonucu 

elde edilen bir seri ölçümünün yakınlık derecesidir. 

 

Konsantrasyon Aralığı (Miktar Tayin Sınırı): Konsantrasyon-cevap ilişkisi 

kullanılarak doğruluk ve kesinlik parametrelerine uygun güvenli ve verimli şekilde 

tayin edilen konsantrasyon aralığıdır. 

 

Kör: Biyolojik matriksin analitler eklenmemiş numunesidir. Biyoanalitik yöntemin 

özgünlüğünü belirlemek için kullanılır. 

 

Matriks etkisi: Analizi yapılması hedeflenen analit dışında bir analitin varlığına veya 

numunedeki diğer girişim maddelerinin varlığına yanıt olarak doğrudan veya dolaylı 

değişim, girişimdir. 

 

Yöntem: Numune analizinde kullanılan tüm prosedürlerin detaylı anlatımıdır. 

 

Numune: Kontroller, körler, bilinmeyenler ve işlem görmüş maddeleri temsil eden 

jenerik bir terimdir. 
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Seçicilik: Başka bileşenlerin de olduğu ortamda biyoanalitik yöntemin, analiti ölçme 

ve ayırt etme özelliğidir. Bunlar metabolitler, impüriteler, degredanlar veya matriks 

bileşenleridir. 

Stabilite: Belirlenen zaman aralığında, spesifik koşullar altında, analitin matriksteki 

kimyasal kararlılığı, stabilitesidir. 

 

Sistem Uygunluğu: Analize başlamadan önce referans standardın analiziyle 

enstrümantal performansın (örn: hassaslık, kromatografik alıkonma) tespitidir. 

 

Tespit Limiti (LOD): Biyoanalitik prosedürün analiti arka plandan tamamen 

ayırabildiği en düşük konsantrasyonudur. 

 

Verimlilik: İki laboratuvar arası kesinliktir. Ayrıca kısa bir periyotta aynı koşullar 

altında yöntemin kesinliğini temsil eder. 

 

Tam Validasyon: Numune analizinde uygulanmak üzere her analitin biyoanalitik 

yöntem için tüm validasyon parametrelerini oluşturmaktır. 

 

Kısmi Validasyon: Biyoanalitik yöntem validasyonunda değişiklikler yapmaktır. 

 

Çapraz Validasyon: Biyoanalitik iki yöntemin validasyon parametrelerinin 

karşılaştırılmasıdır. 

 
 
 
1.6.2.2. Biyoanalitik Yöntem Validasyonu ile İlgili Genel Bilgiler 

 
 
Bir biyoanalitik yöntemin validasyonu yöntemin performans ve güvenilirliğini 

göstermek amacıyla yapılır. Biyoanalitik yöntem validasyonu, bir analitin ya da 

analit serisinin konsantrasyonunun bir biyolojik matrikste kantitatif olarak 

saptanması için kullanılan yöntemin bu amaç için güvenilir olduğunun gösterilmesi 

için gerekli işlemlerin tümünü içerir. Geleneksel kromatografik yöntemler (GC, 

HPLC), kütle spektrometresi (MS, MS/MS) ve birleşik yöntemler (GC-MS, LC-MS, 



 33

LC-MS/MS) ve bağlanma temelli tayinler (RIA, ELISA) gibi farklı analitik 

yöntemlerin tümü için, ilkelerin, işlemlerin ve gerekliliklerin büyük bir kısmı ortaktır 

(Shah ve Midha, 1992 ve Shah ve ark., 2000). 

Bir ilaç geliştirme sürecinde tanımlanmış biyoanalitik yöntemin birçok 

değişime uğrayacağı kabul edilir. Bu değişimler (örneğin bir metabolitin eklenmesi, 

LOQ düşürülmesi gibi) özel çalışmaları desteklemek için gerekir. Böyle durumlarda 

tayin performansının sürekli validasyonunun gösterilmesi için farklı düzeylerde 

validasyon gereklidir. Tayin değişikliklerine ek olarak, örnek sayısının birden fazla 

laboratuvar gerektirecek kadar büyümesi gibi, tanımlanmış bir tayinin kullanımı da 

değişecektir. Bu durum farklı laboratuvarlarda tayin karşılaştırılmasını ve farklı 

laboratuvarların kalifikasyonu için hangi tip validasyon verilerinin gerekli olduğu 

sorusunu gündeme getirir ve tam, kısmi ve çapraz validasyon gibi farklı tip 

validasyonların kullanımı söz konusu olur (Shah ve ark., 2000). 

 

 Tam validasyon, ilk olarak bir yöntemin geliştirilmesinde ve uygulanmasında 

kullanılır. Ayrıca var olan tayine metabolit eklendiğinde ölçülen tüm analitler için 

tayin yönteminin tam validayonu gereklidir. 

 

 Kısmi validasyon, tam validasyon gerektirmeyen validasyonu yapılmış 

biyoanalitik yöntemlerin değiştirilmesinde uygulanır. Doğruluk ve kesinlik 

saptanması kadar küçük bir validasyondan hemen hemen tam bir validasyona kadar 

geniş bir aralığı kapsar. Biyoanalitik yöntemin valide edildiği laboratuvar ya da 

analistin değişmesi, alet ve/veya yazılım ortamının değişmesi, farklı türe ait matrikse 

geçilmesi (örneğin sıçan plazmasından insan plazmasına), aynı türe ait farklı bir 

matriksin kullanılması (örneğin insan idrarı yerine insan plazması), özgün 

metabolitlerin varlığında bir analitin seçiciliğinin gösterilmesi gibi durumlarda kısmi 

validasyon uygulanır. Ayrıca örnek işlemlerdeki değişiklikler, kullanılan 

antikoagülan değişiklikleri ve sınırlı hacim değişiklikleri (örneğin pediatrik çalışma 

planlanması) gibi değişikliklerde de kısmi validasyon gerekmektedir. 

 

 Çapraz validasyon ise iki biyoanalitik yöntemin karşılaştırılmasıdır. Aynı 

çalışmada iki veya daha fazla yöntem kullanılacağı zaman gereklidir. Validasyonu 
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yapılmış orijinal yöntem referans yöntem olur ve gözden geçirilecek yöntem ile 

karşılaştırılır. Tek bir çalışmadaki örnek analizi birden fazla laboratuvarda çalışılacak 

ise laboratuvar arası güvenilirlik için çapraz validasyon kullanılmaktadır (FDA 

Guidance, 2001 ve Shah ve ark., 2000). 

 

 Spesifik analitik yöntem validasyonu gelişimi uygulaması,  

 

1- Referans standart hazırlanması, 

2- Analitik yöntem gelişimi ve yürütülmesi için ön-çalışma validasyonu 

3- Çalışma performansı, ilaç analizi ve kabul kriterlerini kapsayan çalışma-içi 

validasyon olarak üç gruba ayrılabilir (FDA Guidance, 1998). 

 
 
 

1.6.2.3. Yöntem Validasyonunun Değerlendirilmesinde Kullanılan Parametreler 

 
 

Yöntem validasyonu analitik yöntem gelişimi ve dökümantasyonunu içerir. Biyolojik 

matrikste ölçülecek her analit için validasyon yapılmalıdır. Ek olarak analitlerin 

stabilitesi katım yapılmış numuneler üzerinden saptanmalıdır (Haelfinger, 1981). 

Validasyon için istenen parametreler ve hangi kurumlar tarafından hangi 

parametrelerin istendiği Çizelge 1.2.’ de gösterilmektedir. 
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Çizelge 1.2. Validasyon için istenen parametreler 

 
(*): Gereklilik değildir. 
 
 
 

1.6.2.3.1. Özgünlük 

 
 
Tüm potansiyel örnek bileşenlerinin mevcudiyetinde (plasebo, sentez ve degredasyon 

ürünleri, proses impüriteleri v.s.) analit cevabını doğru olarak ölçebilme 

kapasitesidir.  

 
 
 

1.6.2.3.2. Seçicilik 

 
 

Özgünlük (Specificity) / Seçicilik (Selectivity) USP, ICH, FDA 

Doğruluk (Accuracy) USP, ICH, FDA 

Kesinlik (Precision) 

   Tekrarlanabilirlik (Repeatability) 

   Ara Kesinlik (Intermediate Presicion) 

   Yinelenebilirlik (Reproducibility) 

USP, ICH, FDA 

ICH 

ICH 

ICH* 

Tespit Limiti (LOD) USP, ICH 

Ölçüm Alt Limiti (LOQ) USP, ICH, FDA 

Doğrusallık (Linearity)  USP, ICH, FDA 

Konsantrasyon Aralığı (Range) USP, ICH  

Tutarlılık (Ruggedness) USP 

Sağlamlık (Robustness) USP, FDA, ICH*  

Stabilite (Stability) FDA 

Gerikazanım FDA 
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Seçicilik, analitik yöntemin, numunedeki başka bileşenlerin varlığında analitin 

ayrımı ve tespitini sağlayabilme ve doğrudan tek analit için cevap verebilme 

kabiliyeti olarak tanımlanabilir. Seçicilik için, uygun biyolojik matriksin (plazma, 

idrar veya diğer matriksler) kör çözeltilerinin analizinin en az 6 farklı kaynaktan 

kontrollü koşullarda elde edilmesi gerekir. Her kör çözeltisi önerilen ekstraksiyon 

prosedürü ve kromatografik veya spektroskopik şartlar ile girişim açısından test 

edilmelidir. Sonuçlar ölçüm alt limiti değeri ile karşılaştırılmalıdır. 

 

 Bir biyolojik matrikste potansiyel girişim maddeleri; endojen matriks 

bileşenleri, metabolitler, ayrışma ürünleri ve gerçek çalışmada ilaçların birlikte 

uygulanmasından kaynaklanmaktadır. Eğer bir yöntem birden fazla analiti tespit 

etmek üzere belirlendiyse, her bir analitin birbirinden etkilenen interferans problemi 

olmadığı da gösterilmelidir (FDA Guidance, 2001). 

 
 
 
1.6.2.3.3. Doğruluk 

 
 
Bir analitik yöntemin doğruluğu yöntem ile elde edilen ortalama test sonuçlarının 

analitin gerçek değerine (konsantrasyon) yakınlığı ile tanımlanır. Doğruluk, bilinen 

konsantrasyonda analit içeren numunenin tekrarlanan analizleri ile tespit edilir. 

Belirlenen aralıkta en az üç konsantrasyonda beş ölçüm gereklidir. Doğruluk, ölçüm 

alt limiti için % 20’den fazla sapma göstermemelidir. Ortalama değer gerçek değerin 

± % 15 sınırı içinde olmalıdır. Ortalama değerin gerçek değerden sapma oranı da 

doğruluk ölçütü olarak kabul edilir (FDA Guidance, 2001). 

 
 
 
1.6.2.3.4. Kesinlik 

 
 
Kesinlik, homojen belirlenen hacimli biyolojik matrikste çoklu tekrarlanan 

uygulamalarda analitin ayrı ölçümlerinin birbirine yakınlığını tanımlar. Belirlenen 

aralıkta en az üç konsantrasyonda beş ölçüm gereklidir. Her konsantrasyon için 

saptanan kesinlik varyasyon katsayısının % 15’ini, ölçüm alt limiti için hesaplanan 
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kesinlik ise varyasyon katsayısının % 20’sini geçmemelidir. Tek analiz yapıldığında 

kesinlik tespitinde gün içi, seriler arası kesinlik ve verimlilik, kesinliğin zamanla 

belirlenmesi durumunda günler arası, seriler arası kesinlik ve verimlilik kavramları 

kullanılır (FDA Guidance, 2001). 

 
 
 
1.6.2.3.5. Geri Kazanım 

 
 
Analitin geri kazanımı, biyolojik matrikse eklenen ve ekstre edilen bir miktar analitin 

teşhis cevabı ile gerçek konsantrasyondaki saf standarttan elde edilen cevabın 

karşılaştırılmasıdır. Geri kazanım çeşitlilik limitleri dahilinde analitik yöntemin 

ekstraksiyon etkinliğine bağlıdır. Analitin geri kazanımının % 100 olması istenmekle 

birlikte, analitin ve iç standartın geri kazanımı % 50-60 ise geri kazanım kesin, doğru 

ve verimli olmaktadır. Geri kazanım deneyleri üç farklı konsantrasyonda (düşük, 

orta, yüksek) analitik cevapların, ekstre edilmemiş standartlar (% 100 geri kazanımı 

temsil eden) ile karşılaştırılarak yapılmaktadır (FDA Guidance, 2001). 

 
 
 

1.6.2.3.6. Kalibrasyon Eğrisi ve Doğrusallık  

 
 
Kalibrasyon (standart) eğrisi aletsel cevap ile analitin bilinen konsantrasyonu 

arasındaki ilişkidir. Kalibrasyon eğrisi numunedeki her analit için oluşturulmalıdır. 

Konsantrasyon-cevap ilişkisini tam olarak tanımlamak için yeterli sayıda standart 

kullanılmalıdır. Kalibrasyon eğrisinde kullanılan standartlar, analitin bilinen 

konsantrasyonlarında katım yapılarak ve analizlenecek numuneler ile aynı biyolojik 

matrikste hazırlanmalıdır. Bir kalibrasyon eğrisi oluşturmak için kullanılan 

standartların sayısı, beklenen konsantrasyon aralığının ve analit/cevap ilişkisinin 

yapısının bir fonksiyonudur. Kalibrasyon eğrisi, kör numune (iç standart içermeyen 

matriks numunesi), zero olarak adlandırılan iç standart içeren matriks numunesi ve 

beklenen konsantrasyon aralığında ölçüm alt limitini (LOQ) de içeren 6-8 adet, sıfır 

dışında değerden oluşmalıdır. Kör ve iç standart içeren matriks numunesi kalibrasyon 
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fonksiyonunda kullanılmaz, sadece girişimi değerlendirmek için kullanılır. 

Kalibrasyon eğrisinde LOQ’ nun % 20’ den büyük, LOQ dışındaki standartların ise 

% 15’ den büyük sapma göstermemesi gerekmektedir. Kalibrasyon eğrisinde en az 5 

limit içi değer olmalıdır (FDA Guidance, 2001). 

 

 Doğrusallık, yöntemin verilen aralıkta analit konsantrasyonlarının doğrusal 

olduğu test sonuçlarına yol açma yeteneğidir. Genel olarak regresyon eğrisinin 

eğiminin varyasyonu olarak gösterilir. Çalışmadaki konsantrasyon aralığı; doğruluk, 

kesinlik ve doğrusallık ile saptandığı gösterilmiş en yüksek ve en alt düzeydeki analit 

konsantrasyonları arasında kalan parçadır ve normalde test sonuçları ile aynı 

birimlerde ifade edilir (Swartz ve Krull, 1997). 

 
 
 
1.6.2.3.6.1.  Tespit Limiti (LOD) 

 
 
Zemin gürültüsünden farklı olarak tespit edilen, miktarı belirlenemeyen en küçük 

analit konsantrasyonudur. Kromatografik ölçümlerde pratik bir kural olarak 

sinyal/gürültü (S/N) oranından faydalanılır. S/N oranının 3 olduğu değer LOD 

değeridir. Ancak aletlere, lambaya, matrikse (idrar, plasma v.s.) göre değişir. ICH de 

bu kuralın yanı sıra kromatografik olmayan miktar tayini yöntemlerinde (örneğin 

titrasyon) alınan cevabın standart sapmasının (SD), kalibrasyon eğrisinin eğimine (S) 

oranının 3.3 katını LOD değeri olarak kabul etmektedir (Swartz ve Krull, 1997). 

 
 
 
1.6.2.3.6.2. Ölçüm Alt Limiti (LOQ) 

 
 

Uygun doğruluk ve kesinlik sınırları içerisinde kantitatif olarak tespit edilebilen 

numunedeki en düşük analit miktarı LOQ değeri olarak tanımlanır. LOD değerinde 

olduğu gibi LOQ da konsantrasyon cinsinden ifade edilir ve S/N oranından 

faydalanılır. Pratik bir kural olarak sinyal/gürültü oranı kullanılıyor ise de LOQ 

konsantrasyonunun doğruluk ve kesinlik sınırlarına uygunluk göstermelidir (LOQ 
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konsantrasyon değeri düşerse kesinlik de düşecektir; yüksek kesinlik değerinin 

istendiği yöntemlerde belirtilen LOQ değeri de yükselecektir.). Sinyal/gürültü 

oranının 10 olduğu değer LOQ değeridir. Kromatografik olmayan miktar tayini 

yöntemlerinde de alınan cevabın standart sapmasının (SD), kalibrasyon eğrisinin 

eğimine (S) oranının 10 katı LOQ değeridir (Swartz ve Krull, 1997). 

 

Ölçüm alt limiti olan analitin cevabı, eğer körde bir girişim oluyorsa bu 

girişimin en az 5 katı büyüklüğünde olmalıdır. LOQ değerindeki analit cevabı 

tanımlanabilir, ayrı, tekrarlanabilir, % 20 kesinlik ve % 80-120 doğruluk limitlerinde 

olmalıdır. 

 
 
 
1.6.2.3.7. Stabilite 

 
 
İlacın biyolojik bir sıvıdaki stabilitesi ilacın kimyasal özelliklerinin, saklama 

koşullarının, matriksin ve ambalaj sisteminin bir fonksiyonudur. Bir analitin belirli 

bir matrikste ve ambalaj sisteminde stabilitesi sadece o ambalaj sistemi ve o matriks 

için geçerlidir; diğer matriksler ve ambalaj sistemleri için tahmin yürütülemez. 

Stabilite prosedürleri numune toplama ve ambalajlama, uzun süreli (belirlenen 

saklama sıcaklığında dondurulan) ve kısa süreli (banko, oda sıcaklığında) saklanması 

ve sonrasında dondurma-çözme döngüsü ve analitik proses süresince analitin 

stabilitesini ölçer. Prosedür ayrıca analitin stok çözeltideki stabilitesinin 

değerlendirilmesini de içermektedir. 

 

Tüm stabilite çalışmalarında taze stok çözeltisinden, analit içermeyen, girişim 

yapmayan uygun biyolojik matriks kullanılarak hazırlanan bir takım standart numune 

kullanılır. Stabilite değerlendirmesinde kullanılan analitin stok çözeltisi uygun 

çözücüde bilenen konsantrasyonda hazırlanmalıdır. 

 

Dondurma-çözme stabilitesi,  analitin 3 dondurma-çözme döngüsü sonunda 

tespit edilmelidir. En az üçer düşük ve yüksek konsantrasyonda analit -20 °C’ de 

veya belirlenen saklama sıcaklığında 24 saat boyunca tutulmalıdır ve oda 
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sıcaklığında müdahalesiz çözülmelidir. Örnekler tamamen çözündüğünde tekrar aynı 

koşullarda 12-24 saat süresince dondurulmalıdır. Dondurma çözme döngüsü 2 kez 

daha tekrarlanmalı, üçüncü günde analiz edilmelidir. Eğer analit -20 °C’ de stabil 

değilse, stabilite numunesi 3 dondurma-çözme süresince -70 °C’ de dondurulmalıdır 

ve tekrar stabilite için analizi yapılmalıdır (FDA Guidance, 2001). 

 

 Hızlandırılmış stabilite deneyi için düşük ve yüksek konsantrasyonlu üçer 

analit oda sıcaklığında çözüldükten sonra bu sıcaklıkta 4-24 saat (çalışmada 

numunelerin oda sıcaklığında bekletilen tahmini süresine bağlı olarak)  tutulmalı ve 

analiz edilmelidir. 

 

 Uzun süreli stabilite değerlendirilmesi, ilk numune alınması ile son 

numunenin analizi arasında geçen saklama süresini aşmalıdır. En az üçer düşük ve 

yüksek konsantrasyonlu analitin çalışma örnekleri ile aynı koşullar altında 

saklanması ile saptanmalıdır. Örneklerin hacmi üç ayrı analize yetecek miktarda 

olmalıdır. Tüm stabilite örneklerinin konsantrasyonları uzun süreli stabilite 

denemenin ilk gününden itibaren uygun konsantrasyondaki standartların geri-

hesaplanmış değerlerinin ortalamaları ile karşılaştırılmalıdır. 

 

 Stok çözelti stabilitesi için ilaç ve iç standartların stok çözeltilerinin oda 

sıcaklığında en az altı saat takip edilmesi gerekir. Eğer stok çözeltileri belirli bir süre 

buzdolabında bekletiliyor ya da donduruluyorsa bu süre kaydedilmelidir. İstenen 

saklama süresinin tamamlanmasının ardından, taze hazırlanmış çözeltinin aletsel 

cevabı ile karşılaştırılarak stabilite test edilmelidir. 

 

 Hazırlama sonrası stabilite (Oto örnekleyici stabilitesi), işlenmiş örneklerin 

oto örnekleyicide geçirdiği süre de göz önüne alınarak tanımlanmalıdır. İlaç ve iç 

standardın stabilitesi, validasyon numunelerinde beklenen çalışma süresince aynı 

koşullar altında orijinal kalibrasyon standardındaki konsantrasyonlar baz alınarak 

değerlendirilmelidir (FDA Guidance, 2001). 
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1.6.2.3.8. Tutarlılık 

 
 

UPS’ye göre tutarlılık değişken koşullar altında elde edilen sonuçların % bağıl 

standart sapmalarının yenilenebilirlik derecesidir. Bu koşullar analist, alet, reaktif ve 

deney periyotlarıdır. 

 
 
 
1.6.2.3.9. Sağlamlık 

 
 
Sağlamlık değerlendirilmesi, daha çok yöntem geliştirme safhasında göz önünde 

bulundurulur ve çalışmada kullanılan prosedüre bağlıdır. Bu durum yöntem 

parametrelerindeki bilinen varyasyonlara göre analizin güvenilirliğini gösterir. 

 

Analitik koşullardaki ölçümler varyasyonlara duyarlı ise, analitik koşullar 

uygun şekilde kontrol edilmeli veya işlemlerde önlemler yer almalıdır. Sağlamlığın 

değerlendirilmesinin amacı sistem uygunluk parametrelerinin analitik yöntemin her 

uygulanışında valide olduğunun kanıtlanmasıdır. Tipik varyasyon örnekleri analitik 

çözeltilerin stabilitesi ve ekstraksiyon süresi, mobil faz bileşimi, pH etkisi, farklı 

kolonlar, ısı ve akış hızıdır (ICH Methodology Q2B, 1996). 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 
 
 
 

2.1. KULLANILAN CİHAZLAR VE EKİPMANLAR 

 
 

2.1.1 Enstrümantal Kısım 

 
 
Kısımları aşağıda belirtilen Agilent HP 1100 Serisi HPLC ve Agilent MSD sistemi 

ve yazılım olarak da Software HP Chemstation kullanıldı.  

 
1. G1379A Degasser modul 

2. G1311A Pompa sistemi 

3. G1313A ALS otomatik örnekleyici 

4. G1316A Termostatlı kolon kompartmanı 

 
 
 
2.1.2. Kolon  

 
 

Sunfire C18, 3.5μm, 2.1 mm×50 mm 

 
 
 
2.1.3. Diğer Ekipmanlar 

 
 

1. Mikro Pipet: Eppendorf AG (100, 200, 1000 µL ) 

2. Hassas Terazi: Mettler Toledo AG204 

3. Vorteks: Vorteks Genie 2 

4. pH Metre: Mettler Toledo MP220 

5. Ultrasonik Banyo: Sonorex RK 255H 
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6. Manyetik Karıştırıcı: CAT M26 

7. Santrifüj: Sigma 3-16K 

8. Derin Dondurucu: Uğur Derin Dondurucu UDD 400 BK 

9. Vialler ve Mikrovialler: Agilent 

10. Santrifüj Tüpleri (15 ml polipropilen): LP Italiana 

11. Cam Malzemeler (balonjoje, mezür, cam şişe) 

 
 
 
2.2. KULLANILAN KİMYASALLAR 

 
 
Analizde kullanılan kimyasal maddeler aşağıda verilmiştir. 

 

1. Referans Standartlar: Risperidon (Jubilant Organosys Ltd, Hindistan) 

Lot: RIS/1201007 Son Kullanma Tarihi: 12.2007 

9- Hidroksirisperidon (Synfine Research, Kanada) 

Lot: S-1181-A5A2 Son Kullanma Tarihi: 03.2007 

2. İç Standart: Ketiapin Fumarat (Cipla Ltd., Hindistan) 

Lot: QE014L03 Son Kullanma Tarihi: 09.2007 

3. İnsan Plazması: İbni Sina Hastanesi, Ankara 

4. Deiyonize su: Merck Lot: OC404681 

5. Metanol: Merck Lot: K34528807 

6. Dietil Eter: Merck Lot: K33756026 

7. Asetonitril: Merck Lot: 1090630 

8. Amonyum Asetat: Merck Lot: A259015042 

9. Formik Asit: Merck Lot: K32571364344 

10. Sodyum Hidroksit: Merck Lot: B547382438 

 
 
 
2.3. SİSTEMİN KURULUMU 
 
 
Windows masaüstünden “Instrument 1 On-line” tıklanıp kontrol panel ekranı açıldı. 

Ayrıca etken maddeyi tanımlayan isimle bilgisayara bir dosya açıldı ve bu dosyanın 
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içine ayrı ayrı “Method”, “Data” ve “Sequence” isimli dosyalar açıldı.  “Instrument 1 

On-line” penceresindeki kontrol paneli kullanılarak analiz yöntemindeki 

parametreler ayarlandı ve yöntem kaydedildi.  

 

 Analizler için kullanılacak hareketli faz HPLC sisteminin uygun kanalına 

takıldı. Kanaldaki hava kabarcıklarını gidermek için akışın kolona gitmesi 

engellenerek 5 ml/dakika akış hızı ile akış sağlandı. Kolon kompartımanının sıcaklığı 

ayarlandı ve kullanılacak kolon uygun bağlantılar yapıldıktan sonra kolon 

kompartımanına yerleştirildi. Akış hızı 0.3 ml/dakika’ ya ayarlanarak mobil fazın 

kolonu doyurması ve sistemin basıncının sabit hale gelmesi için sistem bırakıldı.  
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2.4. ANALİZİ YAPILAN MADDELERİN ANALİZ SERTİFİKALARI 
 
 

2.4.1. Risperidonun Analiz Sertifikası 
 
Aşağıda risperidona ait analiz sonuçlarının gösterildiği analiz sertifikası yer 

almaktadır.   

 
Çizelge 2.1. Risperidonun Analiz Sertifikası  
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2.4.2. 9- Hidroksirisperidonun Analiz Sertifikası 
 

Aşağıda risperidona ait analiz sonuçlarının gösterildiği analiz sertifikası yer 

almaktadır. 

 

Çizelge 2.2. 9-Hidroksirisperidonun Analiz Sertifikası  
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2.4.3. İç Standardın Analiz Sertifikası 
 

Aşağıda ketiapin fumarata ait analiz sonuçlarının gösterildiği analiz sertifikası yer 

almaktadır.   

 
Çizelge 2.3. İç Standardın (Ketiapin Fumarat) Analiz Sertifikası  
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Çizelge 2.3. Devam. İç Standardın (Ketiapin Fumarat) Analiz Sertifikası  
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2.5. YÖNTEMİN KROMATOGRAFİK ŞARTLARI 

 
 
Analitik Kolon: Sunfire C18, 3.5 μm, 2.1 mm×50 mm 

Hareketli Faz: Amonyum asetat tamponu (0.01 M, pH 4.0): Asetonitril (60:40, h:h) 

Akış Hızı: 0.15 ml/dakika 

Analiz Süresi: 10 dakika 

Dedektör: Kütle spektroskopisi (MS) 

Kullanılan m/z Değerleri: Risperidon: 411; 9-hidroksirisperidon: 427; ketiapin: 384.2 

Kolon Sıcaklığı: 30 °C 

Enjeksiyon Hacmi: 20 µl 

MS Parametreleri: Kütle spektroskopisinde SIM (selective ion monitoring) ve pozitif 

iyon modunda atmosfer basıncında elektrosprey iyonlaşma (elektrospray ionization, 

API-ES+) tekniği kullanılmıştır. Aşağıda belirtilen değerler sistemde ayarlanmıştır. 

  

 Drying Gas Flow  (Azot gazı akış hızı) : 11 l /dakika 

 Nebuliser Pressure (Nebulizer basıncı) : 35 psi 

Drying Gas Temperature (Azot gazı sıcaklığı) : 350°C 
 
 
 

2.6. ÇÖZELTİLERİN HAZIRLANMASI 

 
 

2.6.1. Risperidon Standart Stok Çözeltisi 

 
 
Risperidon standart stok çözeltisi için 10 mg risperidon tartıldı ve 10 ml’ lik balon 

jojeye koyuldu. Bir miktar metanol ile madde çözülüp 10 ml’ ye metanol ile 

tamamlandı. 20 saniye vorteks yardımıyla karıştırıldı. 1 mg/ml’ lik çözelti “RIS-

ST1” ismiyle ve hazırlandığı tarihle etiketlenerek herhangi bir bozulmaya sebebiyet 

vermemek için 0-4 °C’ de saklandı. 
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2.6.2. 9-Hidroksirisperidon Standart Stok Çözeltisi 

 
 
9- Hidroksirisperidon standart stok çözeltisi için 5 mg 9- hidroksirisperidon tartıldı 

ve 5 ml’ lik balon jojeye koyuldu. Bir miktar metanol ile madde çözülüp 5 ml’ ye 

metanol ile tamamlandı. 20 saniye vorteks yardımıyla karıştırıldı. 1 mg/ml’ lik 

çözelti “9-OH RIS-ST1” ismiyle ve hazırlandığı tarihle etiketlenerek herhangi bir 

bozulmaya sebebiyet vermemek için 0-4 °C’ de saklandı. 

 
 
 
2.6.3. Dilüe Standart Stok Çözetileri  

 
 
Standart stok çözeltilerinden gerekli dilüsyonlar yapılarak kalibrasyon standartlarını 

ve kalite kontrol numunelerini hazırlamada kullanılacak dilüe stok çözeltiler 

hazırlandı. Bu çözeltiler de isim ve hazırlama tarihleriyle etiketlenerek 0-4 °C’ de 

saklandı. 

 
 
 
2.6.3.1. Risperidon Dilüe Standart Stok Çözeltileri  

 
 
Risperidonun 1mg/ml’ lik standart stok çözeltisinden 1 ml alınıp 10 ml’ lik balonjoje 

koyuldu ve 10ml’ye metanol ile tamamlandı. “RIS-DS1” olarak isimlendirildi. 100 

µg/ml’ lik hazırlanan “RIS-DS1” olarak isimlendirilen dilüe çözeltiden 100 µl alınıp 

10 ml’ lik balonjojeye aktarıldı ve 10 ml’ ye metanol ile tamamlandı. “RIS-DS2” 

olarak isimlendirildi. 1 µg/ml’ lik hazırlanan “RIS-DS2” olarak isimlendirilen dilüe 

çözeltiden 1 ml alınıp 10 ml’ lik balonjojeye aktarıldı ve 10 ml’ ye metanol ile 

tamamlandı. 0.1 µg/ml’ lik çözelti de “RIS-DS3” olarak isimlendirildi. 
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2.6.3.2. 9-Hidroksirisperidon Dilüe Standart Stok Çözetileri 

 
 
9- Hidroksirisperidonun 1mg/ml’ lik standart stok çözeltisinden 1 ml alınıp 10 ml’ 

lik balonjoje koyuldu ve 10ml’ye metanol ile tamamlandı. “9-OHRIS-DS1” olarak 

isimlendirildi. 100 µg/ml’ lik hazırlanan “9-OHRIS-DS1” olarak isimlendirilen dilüe 

çözeltiden 100 µl alınıp 10 ml’ lik balonjojeye aktarıldı ve 10 ml’ ye metanol ile 

tamamlandı. “9-OHRIS-DS2” olarak isimlendirildi. 1 µg/ml’ lik hazırlanan “9-

OHRIS-DS2” olarak isimlendirilen dilüe çözeltiden 1 ml alınıp 10 ml’ lik 

balonjojeye aktarıldı ve 10 ml’ ye metanol ile tamamlandı. 0.1 µg/ml’ lik çözelti de 

“9-OHRIS-DS3” olarak isimlendirildi. 

 
 
 
2.6.4. Dilüe Standart Stok Karışım Çözetileri  

 
 
Standart stok çözeltilerinden gerekli dilüsyonlar yapılarak kalibrasyon standartlarını 

ve kalite kontrol numunelerini hazırlamada kullanılacak dilüe stok karışım çözeltileri 

hazırlandı. Bu çözeltiler de isim ve hazırlama tarihleriyle etiketlenerek 0-4 °C’ de 

saklandı. 

 

 1 mg/ml’ lik RIS-ST1 ve 9-OHRIS-ST1 stok çözeltilerinden 1’er ml alınıp 10 

ml’ lik balonjoje koyuldu ve 10ml’ye metanol ile tamamlandı. 100 µg/ml’ lik karışım 

çözeltisi “MIX-DS1” olarak isimlendirildi. Hazırlanan bu çözeltiden 1 ml alınıp 10 

ml’ lik balonjoje koyuldu ve 10ml’ye metanol ile tamamlandı. 10 µg/ml’ lik karışım 

çözeltisi de “MIX-DS2” olarak isimlendirildi. 10 µg/ml’ lik karışım çözeltisinden 

alınan 1 ml de 10 ml’ lik balonjojeye koyulup metanol ile tamamlandı. 1 µg/ml’ lik 

karışım stok çözeltisi “MIX-DS3” olarak isimlendirildi ve son olarak da bu 

çözeltiden alınan 1 ml, 10ml’ lik balonjojede methanol ile hacme tamamlandı ve 

“MIX-DS4” olarak isimlendirildi. 
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2.6.5. İç Standart Çözeltisi 

 
 
2.6.5.1. İç Standart (Ketiapin Fumarat) Stok Çözeltisi 

 
 
İç standart stok çözeltisi için 11.38 mg ketiapin fumarat (10 mg ketiapine eşdeğer ) 

tartıldı ve bir miktar metanol ile çözülüp 10 ml’ ye metanol ile tamamlandı. Vorteks 

yardımıyla homojen olarak karışması sağlandı. 1mg/ml konsantrasyonda hazırlanan 

bu çözelti hazırlanma tarihi de eklenerek “QUE-IS1” ismiyle etiketlendi ve 0-4 °C’ 

de saklandı. 

 
 
 
2.6.5.2 İç Standart Dilüe Stok Çözeltisi 

 
 
Dilüe stok çözeltisini hazırlamak için 100 µl “QUE-IS1” isimli 1 mg/ml 

konsantrasyondaki stok çözeltisinden 10 ml’ lik balonjojeye alındı ve metanol ile 10 

ml’ ye tamamlandı. 10 μg/ml’ lik bu çözelti de “QUE-IS2” olarak isimlendirildi ve 

0-4 °C’ de saklandı. 

 
 
 
2.6.5.3 İç Standart Çalışma Çözeltisi 

 
 
Çalışma çözeltisini hazırlamak için 250 µl “QUE-IS2” isimli 10 μg/ml 

konsantrasyondaki dilüe stok çözeltisinden alınarak 50 ml’ lik balonjojeye aktarıldı 

ve metanol ile 50 ml’ ye tamamlandı. 0.05 μg/ml’ lik bu çözelti de “QUE-IS3” 

olarak isimlendirildi ve 0-4 °C’ de saklandı. 
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2.6.6. Kalibrasyon Standartları 
 
 
Çalışma süresince kullanılacak olan kalibrasyon standartları, gerekli miktarlarda 

hazırlanan stok çözeltilerinden alınıp, insan plazması ile belirtilen hacimlere 

tamamlanılarak hazırlandı. Çizelge 2.4.’ de kalibrasyon standartlarının 

konsantrasyonları ve standartları hazırlamak için kullanılan stok çözelti miktarları 

görülmektedir. Homojen dağılımı sağlamak için vorteks yardımıyla hazırlanan 

çözeltiler karıştırıldı. Hazırlanan yedi kalibrasyon standardı çalışma süresince -20 

°C’ de saklandı. 

 

Çizelge 2.4. Kalibrasyon Standartlarının Hazırlanması 
 

 
50 ml’ lik Balonjojeye Aktarılan Stok Çözelti 

Miktarı 

Kalibrasyon Standardının 
Plazma Konsantrasyonu 

(ng/ml) 
Risperidon 9-OH Risperidon 

0.1 μg/ml’ lik Dilüe Risperidon Stoğundan (RIS-DS4) 50 μl 
0.1 μg/ml’ lik Dilüe 9-OH Risperidon Stoğundan  
 (9-OHRIS-DS4) 125 μl 

 
0.1 

 
0.25 

100 ng/ml’ lik Dilüe Karışım Stoktan (MIX-DS4) 500 μL 1 1 
1 μg/ml’ lik Dilüe Karışım Stoktan (MIX-DS3) 125 μL 2.5 2.5 
1 μg/ml’ lik Dilüe Karışım Stoktan (MIX-DS3) 250 μL 5 5 
1 μg/ml’ lik Dilüe Karışım Stoktan (MIX-DS3) 375 μL 7.5 7.5 
1 μg/ml’ lik Dilüe Karışım Stoktan (MIX-DS3) 750 μL 15 15 
10 μg/ml’ lik Dilüe Karışım Stoktan (MIX-DS2) 125 μL 25 25 

 

 
 
2.6.7. Kalite Kontrol Numuneleri 

 
 
Çalışma süresince kullanılacak olan kalite kontrol (QC) numuneleri, gerekli 

miktarlarda hazırlanan stok çözeltilerinden alınıp, insan plazması ile belirtilen 

hacimlere tamamlanılarak hazırlandı. Çizelge 2.5.’de kalite kontrol numunelerinin 

konsantrasyonları ve numuneleri hazırlamak için kullanılan stok çözelti miktarları 

görülmektedir. Homojen dağılımı sağlamak için vorteks yardımıyla hazırlanan 

çözeltiler karıştırıldı. Hazırlanan beş farklı konsantrasyondaki kalite kontrol 

numuneleri çalışma süresince -20 °C’ de saklandı. 
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 Kalite kontrol numuneleri kalibrasyon standartlarının en alt değeri ile en üst 

değerini içermek kaydıyla bunların arasında üç adet toplamda ise beş adet değer 

içermektedir. İkinci kalite kontrol numunesinin konsantrasyonu LOQ’ nun üç katı, 

üçüncü kalite kontrol numunesi konsantrasyonu çalışma aralığının ortasında bir 

değer, dördüncü kalite kontrol numunesi konsantrasyonu da üst limite yakın bir 

değer olacak şekilde belirlenmiştir.( FDA Guidance, 2001) 

 

Çizelge 2.5. Kalite Kontrol Numunelerinin Hazırlanması 
 

 
100 ml’ lik Balonjojeye Aktarılan Stok Çözelti 

Miktarı 

Kalite Kontrol 
Numunelerinin Plazma 
Konsantrasyonu (ng/ml) 

Risperidon 9-OH Risperidon 
0.1 µg/ml’ lik  Dilue Risperidon Stoğundan 
 (RIS-DS4) 100 µl 
0.1 µg/ml’ lik Dilue 9-OH Risperidon Stoğundan 
 (9OHRIS-DS4) 250 µl 

0.1 0.25 

0.1 µg/ml’ lik  Dilue Risperidon Stoğundan (RIS-DS4)  
300 µl 
0.1 µg/ml’ lik Dilue 9-OH Risperidon Stoğundan 
 (9OHRIS-DS4) 750 µl 

0.3 0.75 

1 µg/ml’ lik Dilue Karışım Stoktan (MIX-DS3) 1 ml 10 10 
10 μg/ml’ lik Dilue Karışım Stoktan (MIX-DS2) 200 µl 20 20 
10 μg/ml’ lik Dilue Karışım Stoktan (MIX-DS2) 250 µl  25 25 

 
 
 
2.6.8. Hareketli Faz 

 
 
Amonyum Asetat Tamponu (0.01 M, pH 4.0): Asetonitril (60: 40; h:h) 

 

Amonyum asetat tamponu hazırlanırken 770.8 mg amonyum asetat tartılarak 

1 litrelik balonjojeye aktarıldı. Bir miktar deiyonize su ile çözüldükten sonra 102 µl 

formik asit ilave edildi ve 1 litreye deiyonize su ile tamamlandı ve “Amonyum 

Asetat Tamponu” olarak isimlendirildi. 

 

 Hareketli fazı hazırlamak için 1 l’lik cam şişeye 600 ml tampon çözelti ve 

400 ml asetonitril ilave edildi. Ultrasonik banyoda 15 dakika bırakıldıktan sonra 

hazırlanma tarihi de eklenerek “HPLC Hareketli Faz” ismiyle etiketlendi. 
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2.6.9 Sodyum Hidroksit Çözeltisi (1 M) 

 
 
1 litrelik balonjojeye tartılan 40 mg sodyum hidroksit deiyonize su ile çözündükten 

sonra 1 l’ ye tamamlandı. Karıştırıldıktan sonra hazırlama tarihi de eklenerek “ 1 M 

Sodyum Hidroksit Çözeltisi” ismiyle etiketlendi. Çözelti kullanılmadığı süre 

boyunca 0-4 °C’ de saklandı. 

 
 
 
2.7. NUMUNE HAZIRLAMA YÖNTEMİ 

 
 
Validasyon boyunca analiz edilmek üzere hazırlanan numunelere aşağıda yazılı 

deneysel prosedürler sırasıyla uygulandı. 

 

1. Plazma numuneleri -20 °C sıcaklıktaki dondurucudan alınıp 30 °C 

sıcaklıktaki su banyosunda bekletilerek eritildi. Eriyen numuneler 20 saniye 

süreyle vorteks yardımıyla karıştırıldı. 

2. Propilen konik santrifüj tüplerine (15 ml) zero ve kör numuneleri için 

kalibrasyon standartlarını ve kalite kontrol numunelerini hazırlamada 

kullanılan insan plazmasından 0.75 ml aktarıldı. 

3. Kalibrasyon standartları ve kalite kontrol numuneleri de kalibre otomatik 

pipet yardımı ile 15 ml’ lik polipropilen konik satrifüj tüplerine 0.75 ml 

aktarıldı. 

4. Kör numune içeren tüpler hariç diğer tüplere iç standart çalışma çözeltisi 

olarak hazırlanan 0.05 µg/ml konsantrasyondaki ketiapin çözeltisinden 50 µl 

eklendi. Kör numunelerine de ketiapin çözeltisini hazırlamada kullanılan 

metanolden 50 µl eklendi. 

5. Tüm tüpler 10 saniye süreyle vorteks yardımıyla 10. kademe hızda 

karıştırıldı. 

6. Bütün tüplere 1 M sodyum hidroksit çözeltisinden 200 µl ilave edildi ve 

tüpler 10 saniye süreyle vorteks yardımıyla 10. kademe hızda karıştırıldı. 

7. Tüm tüplere 6 ml dietil eter eklendi. 

8. Tüpler 1 dakika süreyle vorteks yardımıyla 10. kademe hızda karıştırıldı. 
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9. 4 °C sıcaklığa ayarlanmış olan santrifüjde 4600 rpm devirde 15 dakika 

süreyle santrifüj yapıldı. 

10. Santrifüjden alınan numuneler 15 dakika -70 °C sıcaklıktaki derin 

dondurucuda bekletilerek alt fazın donması sağlandı. 

11. Üstteki organik faz temiz 15 ml’ lik polipropilen konik satrifüj tüplerine 

aktarıldı. 

12. Organik faz 40 °C’ deki evaporatörde azot gazı altında kuruluğa kadar 

uçuruldu. 

13. Tüplere 100 µl hareketli faz eklendi. 

14. Tüpler 30 saniye süreyle 10. kademe hızda vorteks yardımıyla karıştırıldı ve 

çeperlerdeki maddelerin çözünerek hareketli faza geçmesi sağlandı. 

15. Kalibre pipet yardımıyla viallere aktarılan çözelti LC/MS sistemine 20 µl 

enjekte edildi. 
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3. BULGULAR 
 
 
 
3.1. RİSPERİDON VE 9-HİDROKSİRİSPERİDONUN İNSAN 

PLAZMASINDA HPLC-MS İLE MİKTAR TAYİN YÖNTEMİ 

VALİDASYONUNUN SONUÇLARI 

 
 
Risperidon ve aktif metaboliti olan 9- hidroksirisperidonun insan plazmasından sıvı-

sıvı ekstraksiyonu ile yapılan kantitatif miktar tayin yönteminin validasyonu 

risperidon için 0.1 - 25 ng/ml, 9-hidroksirisperidon için de 0.25 - 25 ng/ml 

konsantrasyon aralığında gerçekleştirilmiştir. Farklı konsantrasyonlardaki (0.1, 1, 

2.5, 5, 7.5, 15 ve 25 ng/ml risperidon; 0.25, 1, 2.5, 5, 7.5, 15 ve 25 ng/ml 9-

hidroksirisperidon) yedi kalibrasyon standardı ve her seride altı kez tekrarlanan beş 

farklı konsantrasyondaki (0.1, 0.3, 10, 20 ve 25 ng/ml risperidon; 0.25, 0.75, 10, 20 

ve 25 ng/ml 9-hidroksirisperidon) kalite kontrol numuneleri beş seri halinde analiz 

edildi. Kalite kontrol numunelerindeki risperidon ve 9-hidroksirisperidon 

konsantrasyonları 1/x ağırlıklı ve doğrusal regresyon analizi sonucu elde edilen 

kalibrasyon doğruları ile ölçülmüştür. Regresyon katsayıları, analit ve iç standardın 

pik alanları oranı ile en küçük kareler regresyonuna dayalı hesaplamalar HP 

Chemstation Software programı ile yapılmıştır. 

 

 Tüm sonuçlar FDA Guidance for Industry Bioanalytical Method Validation 

(2001)’ a göre doğruluk ve kesinlik limitlerine uygun bulunmuştur. 

 

 Yöntem validasyonunun özeti Çizelge 3.1.’ de verilmiştir. 
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Çizelge 3.1.a Yöntem validasyonunun özeti (Risperidon için) 
 

Risperidon  Aralık 

Kalibrasyon Aralığı 0.1 - 25 ng/ml 

Ölçüm Alt Limiti 0.1 ng/ml 

Doğruluk 

(Kalite kontrol numunelerinin günler arası ortalama % doğrulukları) 
93.69 - 108.26 

Kesinlik ( % RSD) 

(Kalite kontrol numunelerinin günler arası kesinlikleri) 2.52 - 10.06 

Doğruluk 

(Kalibrasyon standartlarının günler arası ortalama % doğrulukları) 
89.76 - 117.09 

Kesinlik ( % RSD) 

(Kalibrasyon standartlarının günler arası kesinlikleri) 0.41 - 5.96 

Geri Kazanım (%) 87.5 

 

Çizelge 3.1.b Yöntem validasyonunun özeti (9-Hidroksirisperidon için) 
 

9-Hidroksirisperidon  Aralık 

Kalibrasyon Aralığı 0.25-25 ng/ml 

Ölçüm Alt Limiti 0.25 ng/ml 

Doğruluk 

(Kalite kontrol numunelerinin günler arası ortalama % doğrulukları) 
87.42 - 112.57 

Kesinlik ( % RSD) 

(Kalite kontrol numunelerinin günler arası kesinlikleri) 4.32 -7.36 

Doğruluk 

(Kalibrasyon standartlarının günler arası ortalama % doğrulukları) 94.84 - 112.44 

Kesinlik ( % RSD) 

(Kalibrasyon standartlarının günler arası kesinlikleri) 2.38 - 6.22 

Geri Kazanım (%) 60.00 
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3.2. Özgünlük ve Seçicilik  

 
 
Risperidon, 9-hidroksirisperidon ve iç standart olan ketiapin maddelerinin alıkonma 

zamanları sırasıyla 1.5, 1.3 ve 2.7 dakika olarak bulundu. Etken maddeleri ve iç 

standardı içermeyen (kör numunesi) altı farklı plazmanın ekstraksiyonu yapıldı ve 

belirtilen alıkonma zamanlarında herhangi bir kirlilik ya da yabancı pik gözlenmedi. 

Analiz yöntemi özgünlük ve seçicilik kriterlerine uygun bulundu. Kör numunesinin, 

0.1 ng/ml konsantrasyondaki risperidon ve 0.25 ng/ml konsantrasyondaki 9-

hidroksirisperidon numunelerinin ve 10 ng/ml konsantrasyondaki risperidon ve 9-

hidroksirisperidon numunelerinin kromatogramları Şekil 3.1, Şekil 3.2. Şekil 3.3.’de 

yer almaktadır. 
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Şekil 3.1. Kör Numune Kromatogramı 
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Şekil 3.2. Risperidon (0.1 ng/ml) ve 9-hidroksirisperidona (0.25 ng/ml) ait kromatogramlar 
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Şekil 3.3. 10 ng/ml konsantrasyondaki risperidon ve 9-hidroksirisperidona ait 

kromatogramlar 
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3.3. Ölçüm Alt Limiti (LOQ) 

 
 
Kullanılan miktar tayin yöntemiyle insan plazması ile risperidon ve 9-

hidroksirisperidon için ölçülebilen en küçük değerler sırasıyla 0.1 ng/ml ve 0.25 

ng/ml olarak bulundu. Şekil 3.2.’de LOQ değerlerine ait kromatogramlar 

görülmektedir. 

 
 
 
3.4. Kalibrasyon Eğrisi ve Doğrusallık 

 
 
Bölüm 2.6.6’da açıklandığı gibi belirtilen konsantrasyonlarda yedi adet kalibrasyon 

standardı hazırlandı ve bölüm 2.7’de anlatılan numune hazırlama yöntemiyle 

ekstraksiyonları ve analizleri yapıldı. Beş gün boyunca yapılan validasyon serisinde 

standartlar ile çizilen kalibrasyon doğru grafiklerinin r² değerleri risperidon için 

0.99384 ile 0.99945 arasında, 9-hidroksirisperidon için de 0.99301 ile 0.99950 

arasında olup ortalama değerleri sırasıyla 0.99799 ve 0.99783 olarak bulundu. 

Geliştirilen analitik yöntemin belirtilen konsantrasyon aralığında doğruluğu 

kanıtlanmıştır. Yapılan beş validasyona ait kalibrasyon doğru grafikleri aşağıdaki 

şekillerde verilmiştir. 
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Şekil 3.4 Birinci validasyon serisinin kalibrasyon doğrusu  
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Şekil 3.5. İkinci validasyon serisinin kalibrasyon doğrusu  
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Şekil 3.6. Üçüncü validasyon serisinin kalibrasyon doğrusu  

 



 67

 
 

Şekil 3.7. Dördüncü validasyon serisinin kalibrasyon doğrusu  



 68

 

 
 

Şekil 3.8. Beşinci validasyon serisinin kalibrasyon doğrusu  
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3.5. Doğruluk ve Kesinlik 

 
 
Yöntemde kalibrasyon standartları ve kalite kontrol numuneleri için FDA tarafından 

önerilen kabul limitleri kullanılmıştır. Bu kabul limitleri ve hesaplanan kabul 

aralıkları aşağıdaki çizelgelerde verilmiştir. 

 

Çizelge 3.2. Risperidon kalibrasyon standartları için kabul limitleri 
 
Konsantrasyon (ng/ml) Kabul Aralığı (ng/ml) Kabul Aralığı (% Doğruluk) 

0.1 0.08 - 0.12 100 ± 20 

1 0.85 - 1.15 100 ± 15 

2.5 2.125 - 2.875 100 ± 15 

5 4.25 - 5.75 100 ± 15 

7.5 6.375 - 8.625 100 ± 15 

15 12.75 - 17.25 100 ± 15 

25 21.25 - 28.75 100 ± 15 

 
 
 

Çizelge 3.3. 9-Hidroksirisperidon kalibrasyon standartları için kabul limitleri 
 
Konsantrasyon (ng/ml) Kabul Aralığı (ng/ml) Kabul Aralığı (% Doğruluk) 

0.25 0.2 - 0.3 100 ± 20 

1 0.85 - 1.15 100 ± 15 

2.5 2.125 - 2.875 100 ± 15 

5 4.25 - 5.75 100 ± 15 

7.5 6.375 - 8.625 100 ± 15 

15 12.75 - 17.25 100 ± 15 

25 21.25 - 28.75 100 ± 15 
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Çizelge 3.4. Risperidon kalite kontrol numuneleri için kabul limitleri 
 
Konsantrasyon (ng/ml) Kabul Aralığı (ng/ml) Kabul Aralığı (% Doğruluk) 

0.1 0.2 - 0.3 100 ± 20 

0.3 0.255 – 0.345 100 ± 15 

10 8.5 - 11.5 100 ± 15 

20 17 - 23 100 ± 15 

25 21.25 - 28.75 100 ± 15 

 

 

Çizelge 3.5. 9-Hidroksirisperidon kalite kontrol numuneleri için kabul limitleri 
 
Konsantrasyon (ng/ml) Kabul Aralığı (ng/ml) Kabul Aralığı (% Doğruluk) 

0.25 0.2 - 0.3 100 ± 20 

0.75 0.6375 - 0.8625 100 ± 15 

10 8.5 - 11.5 100 ± 15 

20 17 - 23 100 ± 15 

25 21.25 - 28.75 100 ± 15 

 
 
 

Analiz sonunda alınan sonuçlar kabul kriterlerine göre yorumlanırken her serinin 

kendi içinde iç standart pik alanı ortalaması hesaplanıp, her analizin iç standart pik 

alanı, bu ortalama alana ± % 15 aralığında benzer olduğu doğrulanmıştır. 

Kalibrasyon standartlarından en büyük ve en küçük konsantrasyonlar hariç en fazla 

iki standart belirtilen limitler dışında, her konsantrasyondaki altı kalite kontrol 

numunesinden de en az dördü belirtilen limitler içerisinde olmalıdır. Bu kriterleri 

karşılamayan numunelerin olduğu validasyon serisinin analizi tekrarlanır. 

Kalibrasyon standartlarını günde bir kere, toplamda beş kere, kalite kontrol 

numunelerinin ise her bir konsantrasyonu günde altı kere, beş günün boyunca 

toplamda otuz kere analizi yapılmış ve sonuçlar FDA (Guidance, 2001)’ in doğruluk 

ve kesinlik limitlerine göre uygun bulunmuştur.  
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Yapılan validasyon serilerinden elde edilen istatistiksel değerler (kalibrasyon 

standartları ve kalite kontrol numunelerinin seriler arası ve kalite kontrol 

numunelerinin seri içi değerleri ) aşağıdaki çizelgelerde yer almaktadır. (Çizelgelerde 

yer alan “n” ifadesi kullanılan ve sonuçları limit içinde bulunan numune sayısını 

göstermektedir.) 

 

Çizelge 3.6. Risperidon için kalite kontrol numunelerinin seri-içi istatistiksel değerleri 
 

Seri No Korelasyon 
Katsayısı 

Ortalama % Doğruluk 
(LOQ ± 20%, diğerleri ± 15%) 

Kesinlik (% RSD) 
(LOQ ± 20%, diğerleri ± 15%) 

0.05 0.15 40 60 80 0.05 0.15 40 60 80 
01 0.99384 108.93 93.53 102.69 101.11 112.38 16.60 7.66 3.50 2.02 0.61
02 0.99840 105.72 97.57 100.80 99.30 108.92 9.61 6.23 2.80 1.16 3.73
03 0.99945 105.71 97.10 99.26 97.86 108.42 6.90 2.51 2.75 1.50 3.26
04 0.99945 97.57 88.19 94.35 96.60 104.03 8.81 7.64 3.03 2.98 2.84
05 0.99879 109.53 92.06 95.98 96.62 108.37 4.06 4.34 4.17 1.63 1.08

 

 

Çizelge 3.7. 9-hidroksirisperidon için kalite kontrol numunelerinin seri-içi istatistiksel 
değerleri 
 

Seri No Korelasyon 
Katsayısı 

Ortalama % Doğruluk 
(LOQ ± 20%, diğerleri ± 15%) 

Kesinlik (% RSD) 
(LOQ ± 20%, diğerleri ± 15%) 

0.25 0.75 12.5 17.5 20 0.25 0.75 12.5 17.5 20 

01 0.99301 107.58 86.14 101.81 101.89 111.66 5.33 0.93 4.82 3.14 1.48
02 0.99829 113.05 87.42 101.49 100.82 110.27 8.99 4.54 4.68 3.46 4.46
03 0.99941 113.64 86.40 100.85 98.36 110.74 3.50 5.24 5.06 4.21 7.45
04 0.99950 117.50 90.56 93.06 98.85 105.04 5.64 3.44 6.11 5.84 3.65
05 0.99895 111.25 86.39 93.77 94.50 110.73 9.50 5.29 6.82 3.25 3.33

 

 

Çizelge 3.8. Risperidon için kalibrasyon standartlarının beş gün boyunca seriden seriye 
istatistiksel değerleri 
 
Konsantrasyon 

(ng/ml) 
n Ortalama 

Konsantrasyon (ng/ml)
Ortalama % Doğruluk 

(LOQ ± 20%, diğerleri ± 15%) 
Kesinlik ( % RSD) 

(LOQ ± 20%, diğerleri ±15%)

0.1 5 0.12 117.09 0.41 
1 4 0.90 89.76 5.50 

2.5 3 2.42 96.81 1.37 
5 3 4.61 92.27 3.26 

7.5 5 7.16 95.48 1.86 
15 5 14.43 96.18 5.96 
25 5 26.32 105.30 4.13 
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Çizelge 3.9. 9-Hidroksirisperidon için kalibrasyon standartlarının beş gün boyunca seriden 
seriye istatistiksel değerleri 
 

Konsantrasyon 
(ng/ml) 

n Ortalama 
Konsantrasyon (ng/ml)

Ortalama % Doğruluk 
(LOQ ± 20%, diğerleri ± 15%) 

Kesinlik ( % RSD) 
(LOQ ± 20%, diğerleri ±15%)

0.25 5 0.28 112.44 3.97 
1 5 0.97 96.82 5.33 

2.5 4 2.44 97.73 4.43 
5 4 4.74 94.84 5.45 

7.5 5 7.24 96.54 2.38 
15 5 14.29 95.23 6.22 
25 5 26.29 105.17 3.89 

 

 

Çizelge 3.10. Risperidon için kalite kontrol numunelerinin beş gün boyunca seriden seriye 
istatistiksel değerleri 
 
Konsantrasyon 

(ng/ml) 
n Ortalama 

Konsantrasyon (ng/ml)
Ortalama % Doğruluk 

(LOQ ± 20%, diğerleri ± 15%) 
Kesinlik ( % RSD) 

(LOQ ± 20%, diğerleri ±15%)

0.1 22 0.11 105.29 10.06 
0.3 30 0.28 93.69 6.60 
10 30 9.86 98.62 4.36 
20 30 19.66 98.30 2.52 
25 30 27.07 108.26 3.73 

 

 

Çizelge 3.11. 9-Hidroksirisperidon için kalite kontrol numunelerinin beş gün boyunca 
seriden seriye istatistiksel değerleri 
 

Konsantrasyon 

(ng/ml) 
n Ortalama 

Konsantrasyon (ng/ml)
Ortalama % Doğruluk 

(LOQ ± 20%, diğerleri ± 15%) 
Kesinlik ( % RSD) 

(LOQ ± 20%, diğerleri ±15%)

0.25 29 0.28 112.57 7.36 
0.75 29 0.66 87.42 4.32 
10 30 9.82 98.20 6.53 
20 30 19.78 98.88 4.60 
25 30 27.30 109.19 5.42 
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3.6. Stabilite 

 
 
Çalışmada kullanılan 4 °C sıcaklıkta saklanan stok çözeltileri çalışma başlangıcında 

ve sonunda analiz edilerek bir hafta boyunca çözeltilerin bu sıcaklıkta stabil oldukları 

gözlendi. Numunelerin oto örnekleyicideki stabilitesinden emin olarak doğru ve 

güvenilir sonuçlar aldığımızı kanıtlamak için üç farklı konsantrasyondaki (risperidon 

için, 0.3, 10, 20 ng/ml; 9-hidroksirisperidon için, 0.75, 10, 20 ng/ml) kalite kontrol 

numunelerinden 6’şar adet validasyonun herhangi bir serisiyle ekstre edildi. 

Hazırlanan stabilite serisi 90 saat boyunca oda sıcaklığında oto örnekleyicide 

bekletildikten sonra analiz edildi. Stabilite serisinin birlikte hazırlandığı validasyon 

serisine ait kalibrasyon eğrisi ile okutuldu ve kabul kriterleri arasında bulunan 

değerler sonucunda numunelerin oda sıcaklığında 90 saat boyunca stabil olduğu 

kanıtlandı. 

 

Çizelge 3.12. Oda sıcaklığında 90 saat bekletilen numunelerin risperidon için istatistiksel 
verileri 
 
 Konsantrasyon (ng/ml) 0.3 10 20 
 n 6 6 6 
 Ortalama 0.29 10.77 20.99 
 SD 0.04 0.44 0.63 
 RSD (%) 13.01 4.38 3.16 
 Ortalama % Doğruluk 97.44 107.72 104.95 
 
 

 
Çizelge 3.13. Oda sıcaklığında 90 saat bekletilen numunelerin 9-hidroksirisperidon için 
istatistiksel verileri 
 
 Konsantrasyon (ng/ml) 0.75 10 20 
 n 6 6 6 
 Ortalama 0.69 10.59 21.02 
 SD 0.05 0.52 0.81 
 RSD (%) 6.81 5.15 4.05 
 Ortalama % Doğruluk 92.39 105.95 105.12 
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3.7. Geri Kazanım 

 
 
Geri kazanım için üç farklı konsantrasyonda (risperidon için, 0.1, 10, 25 ng/ml; 9-

hidroksirisperidon için 0.25, 10, 25 ng/ml) hazırlanan numuneler ve aynı 

konsantrayonda hareketli faz ile hazırlanan ve ekstre edilmemiş numuneler analiz 

edildi. Ekstre edilmiş numunelerin alanları hareketli faz içinde hazırlanan 

numunelerin alanlarına oranlanarak geri kazanım hesaplandı. Buna göre geri 

kazanım risperidon için % 87.5, 9-hidroksirisperidon için de % 60 olarak bulundu. 
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4. TARTIŞMA 
 
 
 
Yürüttüğümüz tez çalışmaları kapsamında, klinik ve farmakokinetik çalışmalarda 

kullanılmak üzere insan plazmasında risperidon ve 9-hidroksirisperidonun miktar 

tayini, sıvı-sıvı ekstraksiyonu ve HPLC-MS yöntemi kullanılarak geliştirilmiş, 

geliştirilen yöntem, FDA ve ICH kurallarına ugun olarak valide edilmiştir. 

 
Risperidon ve aktif metaboliti olan 9-hidroksirisperidon için gerek insan 

plazmasına gerekse diğer biyolojik matrikslere ve farmasötik dozaj formlarına 

uygulanan çeşitli analiz yöntemlerinin olduğu yapılan literatür araştırmalarında 

gözlenmiştir. Ancak hiç bir farmakopede miktar tayin yöntemine rastlanmamıştır. 

Literatür araştırmalarında incelenen yöntemlerde yüksek performanslı sıvı 

kromatografisi (HPLC), NMR spektroskopisi, spesifik radioimmunoassay, türev 

spektroskopisi gibi analiz cihazları kullanılmıştır. Bahsedilen yöntemlerde UV, MS, 

elektrokimyasal dedektörler kullanılmış ve ayrıca sıvı-sıvı, katı-sıvı gibi ekstraksiyon 

yöntemlerinden de yararlanılmıştır. 

 
Katı-sıvı ve sıvı-sıvı ekstraksiyon yöntemleri incelenmiş ancak katı faz 

kartuşlarının maliyetinin yüksek olması nedeniyle katı faz ekstraksiyon yöntemi 

uygun görülmemiştir. Analiz sistemi olarak HPLC uygun görülmüş ancak dedektör 

seçiminde ultraviyole dedektör kullanılarak yapılan çalışmalarla yeterli ölçüm alt 

limitlerine ulaşılamadığı gözlenmiş ve kütle spektrometre ile analiz yöntemlerinin 

uygulanması düşünülmüştür. Çalışmalarımızda istenilen alt limitlerde ultraviyole 

dedektör ile düzgün ve tekrarlanabilir sonuçlar alınamamış ve yüksek hassasiyet 

göstermesi sebebiyle HPLC-MS sisteminde uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Analiz 

edilen maddelerin alıkonma zamanları 3 dakika gibi çok kısa bir süre olmasına 

rağmen ileriki dakikalarda gelen kirlilikler nedeniyle analiz süresi uzatılmıştır. Kolon 

değişmeli sistemler ya da analizlerde gradient akışlı pompa sistemlerinin kullanıldığı 

çalışmalarda kirliliklerin uzaklaştırılabildiği gözlenmiş ancak kolay uygulanabilir ve 

pratik yöntemler olmadığı için uygulanmamıştır. Literatürlerdeki yöntemler modifiye 

edilerek, sıvı-sıvı ekstraksiyonu, HPLC ve kütle spekroskopisi kullanılarak insan 

plazmasında risperidon ve aktif metaboliti olan 9-hidroksirisperidonun aynı anda 
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analizinin yapılması ile kısa analiz süresinde tekrarlanabilir, kesin ve doğru sonuçlar 

elde edilebileceği düşünülmüştür. 

 
 Sonuçta, geliştirilen ve valide edilen yöntemde risperidon ve 9-

hidroksirisperidon aynı numune içinde birlikte ve kullanılan alt limit değerlerinde 

HPLC-MS yöntemi ile tayinleri gerçekleştirilmiştir. Her ne kadar HPLC-MS/MS 

yöntemi ile benzer tayinler yapılabiliyorsa da, her laboratuvarda bu cihazın 

kolaylıkla yer almaması, dikkate alınması gereken bir özelliktir. Bu nedenle, HPLC-

MS cihazlarının günümüzde laboratuvarların rutin cihazlarından biri olduğu 

düşünüldüğünde, anılan çalışmaların uygulanabilirliği ve dolayısıyla farmakokinetik, 

farmakodinamik, biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmaları için, HPLC-MS 

yönteminin uygun ve doğru sonuç veren yöntemlerden biri olduğu söylenebilir. 
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5. SONUÇ 
 
 
 
Risperidon ve 9-hidroksirisperidonun insan plazmasında miktar tayin yöntemi, 

hassasiyeti ve tekrarlanabilirliği bakımından en uygun şartlar aranarak 

geliştirilmiştir. Yöntem, HPLC ile MS dedektör kullanılarak risperidon için, 0.1 

ng/ml, 9-hidroksirisperidon için, 0.25 ng/ml ölçüm alt limiti değerlerinde  ve 10 

dakikalık bir sürede analizin tamamlanabilmesini öngörecek şekilde geliştirilmiştir.    

 
 Sıvı-sıvı ekstraksiyonuna dayanan miktar tayin yönteminin belirlenmesinden 

sonra, FDA (Guidance, 2001 ) ve ICH (Methodology Q2B, 1996) kuralları 

doğrultusunda risperidon için 0.1-25 ng/ml, 9-hidroksirisperidon için, 0.25-25 ng/ml 

konsantrasyon aralığında analitik yöntem validasyonu yapılmıştır. Yöntemin 

belirtilen kalibrasyon aralığında doğrusal olduğu kanıtlanmıştır. Beş validasyon 

serisinden elde edilen kalibrasyon doğru grafiklerinin r2 değerleri risperidon için, 

0.99384-0.99945, 9-hidroksirisperidon için de, 0.99301-0.99950 arasındadır. 

Risperidon için kalibrasyon standartlarının günler arası ortalama % doğrulukları 

89.76-111.09, günler arası kesinlikleri (% RSD) 0.41-5.96 ve kalite kontrol 

numunelerinin günler arası ortalama % doğrulukları 93.69-108.26, günler arası 

kesinlikleri (%RSD) 2.52-10.06 olarak bulunmuştur. 9-hidroksirisperidon için ise, 

kalibrasyon standartlarının günler arası ortalama % doğrulukları 94.84-112.44, 

günler arası kesinlikleri (% RSD) 2.38-6.22 ve kalite kontrol numunelerinin günler 

arası ortalama % doğrulukları 87.42-112.57, günler arası kesinlikleri (%RSD) 4.32-

7.36 olarak bulunmuştur. Geri kazanım değerleri risperidon ve 9-hidroksirisperidon 

için sırasıyla, % 87.5 ve % 60 olarak hesaplanmış ve hazırlanan numunelerin oda 

sıcaklığında 90 saat süreyle stabil olduğu belirlenmiştir.  

 
 Bütün bu sonuçlardan sonra, valide edilen yöntemin farmakokinetik, 

farmakodinamik, biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmalarında kullanılabileceği 

öngörülmüştür 
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ÖZET 
 
 
 

İnsan Plazmasında Risperidon ve Aktif Metaboliti 9-Hidroksirisperidonun 
Miktar Tayini Ve Yöntem Validasyonu 

 

Bu çalışmada atipik nöroleptik ilaçlar arasında önemli bir yere sahip olan 
risperidonun ve aktif metaboliti 9-hidroksirisperidonun (paliperidon) insan 
plazmasından kantitatif tayini için basit ve duyarlı HPLC-MS miktar tayin 
yönteminin geliştirilmesi ve yöntemin valide edilmesi amaçlanmıştır. 
 
 İnsan plazmasından sıvı-sıvı ekstraksiyon yöntemiyle risperidon ve aktif 
metaboliti 9-hidroksirisperidon ekstre edilmiştir ve kantitatif miktar tayinleri için 
HPLC-MS sistemi pozitif iyon ve SIM modunda gerçekleştirilmiştir. Yöntemde iç 
standart olarak ketiapin kullanılmıştır. Yöntemde sıcaklığı 30 ºC’ ye ayarlanmış 
Sunfire C18 (3.5 μm, 2.1 mm×50 mm) analitik kolon kullanılmıştır. Amonyum asetat 
(0.01M, pH 4.0): asetonitril (60: 40 h/h) karışımından oluşan hareketli faz 0.15 
ml/dakika akış hızı ile sistemden geçirilmiştir. Toplam analiz süresi 10 dakikadır. 
Kütle spektrometresinde analiz için kullanılan m/z değerleri sırasıyla risperidon, 9-
hidroksirisperidon ve iç standart olarak kullanılan ketiapin için, 411, 427 ve 384.2 
olarak belirlenmişitir.  
 
 Ölçüm alt limitleri sırasıyla risperidon ve 9-hidroksirisperidon için 0.1 ng/ml 
ve 0.25 ng/ml olarak tesbit edilmiştir. Miktar tayini yöntemi FDA ve ICH kurallarına 
göre valide edilmiştir ve özgünlük, seçicilik, doğruluk, kesinlik, doğrusallık, geri 
kazanım ve stabilite gibi validasyon parametrelerinin sonuçları istatistiksel olarak 
değerlendirilmiştir. 
  
 Geliştirilen yöntemin rutin olarak risperidon ve aktif metaboliti 9-
hidroksirisperidonun farmakodinamik, farmakokinetik, biyoyararlanım ve 
biyoeşdeğerlik çalışmalarında kullanılabilecek hassas, tekrarlanabilir ve kolay 
uygulanabilir olduğu belirlenmiştir.  
 

Anahtar Sözcükler: Biyoeşdeğerlik, biyoyararlanım, LC-MS, 9-hidroksirisperidon, 
risperidon.  
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SUMMARY 
 
 

Method Validation and Quantitative Determination of Risperidone 
and Active Metabolite 9-Hidroksirisperidone in Human Plasma 

 

In this study, it is aimed to develop and validate a simple and sensitive HPLC-MS 
method for the quantitative determination of risperidone which has significant 
importance among atypical neuroleptics and its active metabolite 9-
hydroxyrisperidone (paliperidone) in human plasma. 
 
 Risperidone and its major metabolite 9-hydroxyrisperidone were extracted 
from human plasma using a simple liquid-liquid extraction. Quantitive determination 
of risperidone and 9-hydroxyrisperidone were performed using HPLC-MS system in 
positive ion and SIM (selected ion monitoring) mode. Quetiapine was used as 
internal standard. The analitical column set at 30 ºC, was Sunfire C18 (3.5 μm, 2.1 
mm×50 mm). The mobile phase consisted of ammonium acetate (0.01M, pH 4.0): 
acetonitrile (60: 40 v/v) and was delivered at a flow rate of 0.15 ml/minute. Total run 
time was 10 minutes. Risperidone, 9-hydroxyrisperidone and the internal standart 
quetiapine were identified at m/z 411, 427, and 384.2, respectively.  
 
 The detection limits of determination for risperidone and 9-
hydroxyrisperidone were 0.1 ng/ml and 0.25 ng/ml, respectively. The method was 
validated according to the FDA and ICH validation procedures and the results of 
specificity, selectivity, accuracy, precision, linearity, recovery and stability were 
evaluated statistically. 
 

The developed method is simple, reproducible and sensitive enough to be 
used on a routine basis to investigate pharmacokinetic, pharmacodynamic, 
bioavailability and bioequivalence studies of risperidone and its major metabolite 9-
hydroxyrisperidone. 
 
Key Words: Bioavailability, bioequivalence, 9-hydroxyrisperidone, LC-MS, 
risperidone. 
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