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Özet : Bilindiği gibi, toz, granül ve benzeri partiküler ilaç şekil

lerinin veya partiküllerin karışımları ile hazırlanan tablet, kapsül v.b. 

gibi ilaçların hazırlanmaları esnasında katı partiküller arasındaki ka

rışım sorunlarına sık sık rastlanmaktadır. 

Bu nedenle makalemizde; çeşitli katı partiküler karışımların ha

zırlanmasındaki genel teknolojik özellikler, spesifik olarak ise küçük 

miktarlarda etken madde içeren kalı madde karışımlarının hazırlan

ması sırasındaki teknolojik özellikler, bazı örneklerle ve genel hatla

rıyla özetlenmeye çalışılmıştır. 

TECHNOLOGICAL PROPERTIES ASSOCIATED WITH THE 

PREPARATION OF ORDERED MIXTURES 

Summary : During the preparation of solid dosage forms like 

powders, granules, tablets and capsules, the mixing of solid particles 

may present several problems. 

(*) A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, 

Tandoğan -Ankara. 

168 



For this reason; in this review article various mixing properties 
of solid particles are discussed generally and special emphasize is 
given for the mixing of small quantities of potent materials with other 
high quantity components. 

Key Words : Non-random Mixing, Ordered Mixing, Random Mi
xing, Perfect Powder Mixtures, Ethinyloestradiol, Digoxin, Glibencla
mide, Content Uniformity. 

GİRİŞ 

Eczacılıkta en çok kullanılan 

ilaç şekilleri genellikle çeşitli katı 

veya sıvı maddelerin karışımların

dan oluşan tabletler, kapsüller, 
emiUsiyonlar, süspansiyonlar, mer
hemler, suppozituvarlar vb. olmak
tadır. Bu ilaç şekillerinin herbiri

nin formülasyonlarının hazırlan

ması sırasında dikkat edilmesi ge

reken pek çok teknolojik özellik
ler mevcuttur. Bunlar arasında özel
likle toz, granül ve partiküler ilaç 
şekillerinin veya imalat sırasında 

partiküllerin karışımlarıyla hazır

lanan tablet, kapsül vb. gibi ilaçla

rın hazırlanmaları esnasında katı 

partiküller arasındaki karışım so

runlarına sık sık rastlanır. 

Bundan dolayı bu yazıda çeşitli 

katı parçacıklardan oluşan karışım

ların hazırlanmasındaki genel tek

nolojik özelliklerden, spesifik ola
rak ise küçük miktarda etken 
madde içeren katı madde karışım
larının hazırlanması sırasındaki tek
nolojik özelliklerden bahsedilmesi 
öngörülmüştür. 

Gerek toz, granül vb. halde kul
lanılacak ilaçların hazırlanmasında, 

gerekse tablet, kapsül vb. ilaçların 

imalatı sırasında toz edilmiş mad
delerin birbirleri ile homojen bir 

şekilde karıştırılmaları ana hedef
tir(!). 

Bunun için eczacılık endüstri
sinde en çok tozlar, granüller, kap
sül ve tabletlerin, eczane pratiğin
de ise kağıt paket ve kaşelerin ha
zırlanması sırasında toz maddele

rin homojen bir şekilde karıştırıl

maları oldukça önem kazanmakta

dır. 

Örneğin bir tablet formülasyo
nunda etken maddenin her bir tab
lete eşit olarak dağılması ve bu 
dağılımın Farmakopelerde belirti

len sınırlara uygunluk göstermesi 
istenir. Etken maddenin bu ilaç şe

killerinde dağılımı ve bu dağılımın 

Farmakopelerde belirtilen sınırlar 
içerisinde kalması özellikle küçük 

miktarlarda etken madde içeren 
formülasyonlarda önem kazanmak

tadır. 
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PARTİKÜ[LERİN 

KARIŞTIRILMASINA 

ETKİYEN KUVVETLER 

Genel olarak partiküller ara

sında oluşan 4 önemli kuvvet sa

yılabilir(2): 

1. London-Van der Waals 

Kuvvetleri : 

Partiküller arasında en çok et

kili olan kuvvetlerden biridir. Ben

zer iki partikül arasında mevcut

tur. Örneğin lµın · çapında ve SA' 

mesafedeki ·benzer iki partikül bir

·birini bu kuvvetlerin etkisi ile ye r

çekiminden 1 milyon defa daha . faz. 

la bir kuvvetle çekmektedir. Ge

nellikle çapı 50 .µm nin altında olan 

partiküllerde bu kuvvet önem ka

zanarak yerçekimi kuvvetini geçt i

ğinden partiküllerin birbirleri ile 

yapışmaya (adhere olmaya) meyil

leri artacağından akma özellikleri 

engellenmiş olur. 

2. Elektrostatik Kuvvetler : 

Yüklü olan partiküllerin diğer

leri üzerine girişim yapmaları ile 

ortaya çıkan kuvvetlerdir. Bu kuv

vetler elektrostatik kuvvetlerin bü

yüklüğüne ve par tiküller arası me

safeye bağımlıdır. 

3 • . Sürtünme ve Mekanik 

Kuvvetler 

Partiküllerin yüzeyine, şekline 

ve hareketine ba~h olan tanjansiyel 

kuvvetlerdir. 
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4. Yüzey Gerilimi ve Kapiller 

Kuvvetler ı 

Partiküllerin etrafını saran nem 

tabakası ve partiküllerin yüzeyinde

ki girinti ve çıkıntıların birbirler i 

ile etkileşmesi sonucu ortaya çı

kan kuvvetlerdir. 

TOZLARIN BİRBİRLERİ İLE 

KARIŞTIRILMALARI 

SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN 

ÖZELLİKLER 

ı. Scgregasyon (Tozların 

tabakalaşması ve ayrışması): 

Segregasyon par tiküllerin farklı 

fi ziksel ve mekanik özellikleri ne

deni ile gerek karıştırılmaları, ge

rekse daha sonraki işlenme aşama

larında ortaya çıkabilen bir olay

dır. Williams segregasyonu «Par

tiküllerin, sistemin bazı yerlerinde 

benzer özellik sahibi olma» istek

lerinden ileri geldiğini belirtmiş

tir(3) . Segregasyona neden olduğu 

bil inen ve sis temdeki partiküllerin 

yapılarından kaynaklanan özellik· 

ler ise; 

a) Relatif Partikül Büyüklüğü 

Farkı : 

Tozların karıştırılmaları sıra

sındaki serbest akışları nedeni ile 

ve partikül büyüklüğü farkından 

dolayı ayrışma olacağı belirlenmiş· 

tir. Lawrence ve Beddow · bn ko

nuda yaptıkları çalışmada relatil' 

partikül büyüklüğü farkı ile ilgili 

bir eşitlik geliştirmişlerdir: 



R.S.D = (D 0 -d)/ D0 
... .. Eşitlik 1 

D0 = Büyük partikül çapı 

el = Küçük partikül çapı 

Bu R.S.D (relatif partikül büyüklü

i'.,>ii farkı) değerinin 0,58-0,80 arasın

da olabileceği de ileri sürülmüş

tür(4). 

b) Rclatif Dansitc Farklılığı : 

Rippie ve arkadaşları tek ba

şma dansite farklılığının segregas

yonda önemli bir etkisi olmadığını, 

ancak partikül büyüklüğü farklılığı 
ile birlikte segregasyona olan me
yilin non-lineer bir artış gösterdi

ğini saptamışlardır(S). 

c) Partiküllerin Şekli 

Ripple ve arkadaşları köşeli 

partiküllerin segregasyona olan yat
kınlıklarının kürevi partiküllerden 

daha az olduğunu belirtmişlerdir 

(6). 

2. Partiküllerin Topaklanma

ları (Agregation) : 

Partiküllerin topaklanması ola
yınm; partiküllerin yüzey etken 

kuvvetlerinin veya partikül yüzeyi

ne adsorbe olan nemin etkisi ile 
birbirlerini çekmelerinden (kohez
yon) ileri geldiği saptanmıştır. Ör

neğin ıoo .µ.m den küçük partikül
lerden yapılmış olan ince tozla 
rın çok geniş spesifik yüzeylerin

den dolayı kohezyon kuvvetinin et
kisi ile topaklanacaklarından, to

zun akıcılığının önleneceği belir- ; 
lenmiştir(l) . 

TOZLARIN KARIŞTIRILMASININ 
TANIMLANMASINDA YER ALAN 

TEORİK KURAMLAR 

Hersey tarafından yapılan ça

lışmalarda tozların kanştırılma teo
.tileri incelenerek, önemli toz özel

liklerinin sonuçtaki homojenliğe 

olan etkisi açıklanmıştır'. Bu ça

lışmalarda toz karışımları ile ilgili 
bazı teoriler ileri süri.ilmüştür. Bu 

teoriler, 

1) Rastgele (gelişigüzel) karış

tırma teorisi 

2) Rastgele olmayan karıştır

ma teorisi 

3) Seçkisiz karıştırma teorisi 

4) Toplam karıştırma teorisi 
şeklinde gruplandırılmıştır(7). 

Rastgele Karıştırma Teorisi 

(Random Mixing) : 

1960 Train, 1967 Hersey, 1972 

Johnson tarafından o~t~ya ~~ılmış 
olan bu teori etken maddelerin 
tabletlerdeki tayin öncesi spesifi

kasyonları ile içerik eşitliği dozu

nun belirlenmesi amacı ile uygu
lanmıştır. 

Tanım olarak; toz yatağında 

bulunan herhangi bir partikülün 
herhangi bir zamanda ve: herhaqgi 
bir yerde aralarında tesadüfi bir 

denge oluşana kadar karıştırılarak 

bir araya getirilmelerini öneren is
tatistiksel bir yöntemdir. 

Bu teoriye göre x ve y olarak 

adlandırılan iki partikül· serisinin 
dağılımının tekrarlana bilirliğinin 
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düzenlenmesi amaçlanmıştır. Bu 
partiküllerin bir dengeye gelıne'si 

halinrle dağılımlarının bino,'Ttial da
ğılıma yaklaştığı tesbit edilmiştir. 

Bu karıştırmanın veriminin, par
tiküllerin alınma yerinin ve karışı· 

mm sapma sınırlarının uygunluğu 
na bağlı olduğu tesbit edilmiş, mik
tar tayini ise istatistiksel olarak 
saptanmış olan binomial eğri yar
dımı ile mümkün olınuştur(8) . 

Lacey tarafından çift değiş
kenli toz karışımları için partikül
lerin farklı fiziksel özelliklerini he 
saba katmadan «rastgele karıştır

ma sapmasını» teorik olarak hesap-

M 

!ayan bir eşitlik geliştirilmiştir(4). 

Buna göre; 

x.y 

G2R = --- . ........ Eşitlik 2 

n 

G = Teorik rastgele karıştırma 

sapması, 

x,y Toz karışımlarının oranı, 

n = Karışımdaki partikiil sayısı
dır. 

Stange ise deneysel o larak karışım· 

daki partiküllerin şekli, büyüklük 
ve yapı özelliklerini de dikkate ala
rak bu eşitliği, 

G2R = x.y/ ------------- - - ---......... Eşitlik 3 
-2 -'..! -2 -2 

[y{W(IS /W } x+x{W(lS /W )}YJ 

şekline getirmiştir(4). Burada, 

M = (Wx ve WY) Karışımdaki x ve y bileşenlerine ait ortalama ağırlı k, 

S = (Sx ve SY) Karışımdaki x ve y bileşenlerine ait ortalama standart 
sapma değerlerini göstermektedir. 

Poole, Taylor ve Wall ise bu formi.i lü kısaltmışlardır(4): 

fM = n'W . . . .. .. .. Eşitlik 4 

f = Karışımdaki her bir fraksiyonun ağırlığı, 

n' = Herbir sınıf aralığındaki par ti kül sayısıdır. 

W ve S yerine eşitlik (3) deki (IfW) getirilirse, 

M 
G2R = x.y/ -'---------- eşitliği doğmaktadır. ...... Eşitlik 5 

Y(LfW)x + ~(1:fW), 
Johnson ise karışımdaki bile'şenler den birinin % 1 den daha az ol· 
ması halinde 
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x(kfW), «Y(~fW)x olacağından, 
(4) eşitliğini basitleştirerek; 

G2R = x/M[~fWJx 
şekline getirmiştir(9) ....... Eşitlik 6 

Karışımdaki bileşenlerden biri
nin oranlarının O.Ol ve 0.1 arasında 
olması halinde Y> % 90 : 0.9 ve x < 
% 10 : 0.1 olacağından bu eşidik; 

x. y2 

G2R= --Ojfw)x 
M 

şekline dönmektedir. Eşitlik 7 

Rastgele karıştırma teorisini 
matematiksel olarak tanımbyan bir 
diğer eşi tl ik ise Beaudry tarafından 
geliştirilmiştir (10). Buna göre : 

~xj2 -x 
G2=---g 

N 

......... Eşitlik 3 

x = Karışımdaki x'in ortalama ora-
nı, 

xj = Karışımdaki bileşenlerden x'in 
j'inci örneğindeki tanecik sayı

sı, 

N = Örnek sayısıdır. 

G2R nin «Ü» olduğu hallerin ka
rışımın ideal durum gösterdiği za
manlarda olduğu belirlenmi.ştir. 

2. Rastgele Olmayan Karıştır

ma Teorisi 
(Non-random Mixing) : 

Rastgele karıştırma teorisinde, 
komponentlerin birbirlerinden mü-

kemmel olarak ayrılmaya meyille
nerek, dengeye ulaşmış bir karışım 
oluşturdukları varsayımı ileri sürül
müştür. Williams tarafından tam ol
mayan karıştırma diye adlandırılan 
rastgele olmayan karıştırma teori
sinde ise bileşeni oluşturan hiçbir 
partikülün, karışım içerisinde hiçbir 
zaman dengede olmayacağı varsa
yılmıştır (4). Bu varsayımdan hare
ketle de metodun olasılık sınırları 

saptanmıştır. 

Lacey tarafından bu teoriye gö
re karışımı oluşturan partiküllerin 
aynı büyüklük, dansite ve şekilde 

olmaları halinde karışımdan alınan 
örneklerin teorik standart sapması· 
nın hesaplanabileceği bir formül çı
karılmıştır : 

G2 NR 

P(l-P) 
...... Eşitlik 9 

n 

n=Örnek içindeki tane adedi, 

P=Azınlıktaki maddenin kan· 
şımdaki % oranı , 

(1 - P)=Diğer maddenin oranıdır. 
Bu eşitlik gereğince karışımı 

oluşturan bileşenlerin <ıranının 

50/50 den 1/99a kadar veya daha 
küçük olabileceği, bu oranın kü
çülmesi halinde karışımın tektür 
yapılmasının güçleneceği belirlen
miştir. 

3. Seçkisiz Karıştırma 
Teorisi (Ordered Mixing) 

İlk kez Hersey (1975) tarafın· 
dan ileri sürülen bu teori, karışımı 
oluşturan partiküllerin kohezif özel
liklerini ve bundan dolayı birbir-
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leri ile olan etkileşmelerini açık

lamakda kullanılmıştır(ll). 

Bir çalışmada kohezif pa rtikül· 

!erin rastgele olarak diğer parti
küllere bağlanmayan kaba partikül

ler oldukları, bu nedenle tozl arın 

akışına ve karıştırıcının verim ora

nına olumsuz yönde etki ettikleri 

belirtilmiştir. Bu teorinin önerdiği 

metod yardımı ile kaba partikülle-

rin ince adhezif par tiküller tara

fından kaplanması sağlanarak 5eç 

kisiz bir karıştırma sağlanmış, böy
le bir dağılımın standart sapma

sının «Ü» olması gerektiği belir

tilmiştir. 

Gerçek seçkisiz bir karışımm 

sınırlı olan sapması iç in standart 

hata: 

GZ OM G2 KARIŞ I M + G2 ANALİT İK + G2 
ÖRNEK + G2 

SAFLIK 

şeklinde özetlenmiştir. 

G KARIŞIM ifadesindeki stan

dart hata, karıştırmanın az veya 

çok olduğu alanlarda partikül bü
yiiklüği.i farklılığından doğan hata

ları içermektedir. Seçkisiz bir ka· 

. .. . .... .... Eşitlik 10 

nşımın oluşumu için taşıyıcı parti

küllerin tek büyüklükte olması ge

rektiği düşünülmüş ve eşitlik kısal

tılarak; 

G2 OM G
2 

ANALiTiK + GZ ÖRNEK + G2 . SAFLl l< Eşitlik 11 

şeklini almıştır. 

Seçkisiz bir karıştırma şekli için 

Young ve Hersey ortaya çıkabilecek 

sorunları biraraya getirmiş ve kri
ter olarak ela karakteristik plato de

ğişimini kullanmışlardır(l2). Ölçü
lebilecek ufak bir değişimden et

kilenmiyecek ve örnek bi.iyüklüği.i 

miktarı, taşıyıcı partikül çapını .. 

büyüklüğünü aşacak miktardaki 
örnekler yardımı ile bu olay ger

çekleştirilmiştir (Şekil : 1). 

Bu ilişkiye göre rastgele karıştırma 

için örnek miktarının ar tışına rağ

men sapma miktarı fazla olmakta, 

örnek miktarının oo olduğu bir 

yerde bu karıştırma için sapma 

miktarı en küçük seviyeye inmek-
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tedir. En az miktarda olan «1» bi

rim örnek için sapma tüm karış

tırma yöntemlerinde aynı sınırdan 

başlamıştır. Örnek miktarının «1» 

birimden fazla olduğu hallerde ise 
mükemmel karıştırmada sapma 

miktarı «Ü», seçkisiz karıştırmada 

ise sapma miktarı «Ü» a yakın çık

mıştır. 

Yip ve Hersey ise seçkisiz b ir ka

rışımın homojenliği üzerine taşıyı

cı partiküllerin büyüklüğündeki 

artışın etkisini incelemişler ve W0 

için standart. sapmanın % 1 olma
sı gerektiğini saptamışlar(13). Bu 

araştırıcılar, bu amaçla; 

Hi = -logW0 Eşitlik 12 



------- - - --=r 
f 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

----- t-liif:cını~·L kaı:ışun 

• • • • • • Scçk isiz karışım 

__ __ _ ı~st<ıcle karışını 

• • • • • • • • • ·t-.._ ..!... ...!. -! - ·- • • 

L-----'----------~ff--------'oo 

(Ornek bliyüklLitıül Par t i kül çapı 

Şekil 1. Toz karıştırma teorilerinin üç tipinin, örnek büyüklüğü miktarma 

bağlı olarak sapma sınırları arasındaki ilişki 

şeklinde bir eşitlik türetınişlerdir. 

Burada Hi = Homojenlik indeksini 

W0 = Örnek ağırlığını göstermek
tedir. 

Yine yapılan bir çalışmada, iri 

partiküllerin üzerinde küçük par

tiki.illerin bağlanacağı alanların 

teorik sayısının hesaplanmasında 

kullanılacak bir formül geliştiril

ıniştir(ll) . 

2n(D+d2).f' 

1)0 = -----
3.d2 

Bu eşitlikte; 

... ... Eşitlik 13 

rı0 = Bağlanma alanı sayısı, 

D = İri partiküllerin çapı, 

d = Küçük partiküllerin çapı , 

f' = Bağlanma alanlarının yeter
sizliğinden dolayı taşıyıcı partikül
lere bağlanmayan küçük partikül
lerin miktarıdır. 

Bu teoriye dayanılarak % 1 a/a 

dan daha az miktarda etken macl· 
de içeren sistemlerin karışımlarının 

hazırlanması taıumlanmış, Digoxin 

ve Hidrokortizonun bu yöntemle 

hazırlanan karışımlarında çözünme 
luzı denemeleri yapılarak tekrar

lanabilir sonuçlar alınmıştır(4). 

Bir başka çalışmada % 2 Sui

fafenazol içeren karışımlar Dipac 
ve Emdex seyrelticileri yardımı ile 

hazırlanarak doğrudan basım yo

lu ile basılmış, tablet haline ge

tirilmişlerdir. Karışımlarının ha
zırlanması sırasında ortaya çıkan 

özelliklerin, taşıyıcı partiküllerin 

düzensiz yüzeylerinden ileri geldiği 
belirtilmiştir(l 4). 

Bu arada Jones küçük parti

küllerin iri partiküllere düzen

siz bir biçimdt'. adhezyon kuvveti 
ile bağlandığına işaret etmiş, Tra

vers ise seçkisiz karışımlardaki iı;i 

partiküllerin bağlanma yüzeylerinin 

diğerlerinden daha kuvvetli oldu

ğunu, ufak partikülleri yüzeylerin

de asılı tutmalarının bu sebeple 
mümkün olduğunu ileri sürmüş
tür (15,16). 
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4. Toplam Karıştırma Teorisi 

(Total Mixing) : 

Rastgele karıştırma teorisin

de partiküller arasında etkili her

hangi bir çekme kuvvetinin olma

dığı kabul edilmiş, seçkisiz karış

tırma teorisinde ise partiküller 

arasında adhezyon kuvvetinin mev

cut olması istenmiştir. 

Johnson bu nedenle gerçek 
anlamdaki farmasötik toz karışım

larının sonuçtaki homojenliğine, 

seçkisiz ve gelişigüzel kan 5ımlar111 
bileşimi sonucu sahip olunduğunu 

belirtmiştir(l 7). 
Thiel-Young ve Hersey bu du

rumu, bir komponentin diğer bir 

komponente adhezyon kuvveti ile 

bağlanması olarak görmüşler ve 
bu tip karışımı «kısmi-seçkisiz-rast

gele · karışım» olarak tanımlamışlar

dır(l8). Stanifort tüm bu teorileri 
göz önüne alan «toplam karıştır

ma» teorisini toz karışımları için 

önermiştir(19) . 

SONUÇ ÜRÜNLERİN 

HAZIRLANMASI SIRASINDAKİ 

TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER 

1. Geniş Çapta İmalatı Gerek

meyen Karışunlardaki Tek

nolojik Özellikler 

Geniş çapta imalatı gerekme

yen ve küçük m iktarlarda etken 

madde içermesi gereken karışım
ların eczane pratiğinde hazırlan

ması, bilinen geometrik seyreltme 
usulüne göre ve havanda yapılabil

mektedir. Tritürasyonlar diye ad

landırdığımız bu preparatların ha. 

zırlanmaları sırasında önce gerekli 
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miktarda e tken madde havanda 
iyice ezilerek toz edilir daha son

ra seyreltici madde ilaveleri ha
vandaki toplam madde miktarı 

kadar olacak şekilde ve homojen 

olarak karıştırılarak yapılır. Bu 
yöntemle bazı çok etkin maddele

rin (Atropin v.b.) karışımlarının ec
zane pratiğinde homojen bir şekil

de hazırlanmaları mümkün olmuş
tur(20). 

2. Geniş Çapta İmalatı Gerek

tiren Karışımlardaki Tekno
lojik Özellikler 

Kapsül ve tablet gibi ürünle

rin hazırlanmaları sırasındaki tek

nolojik özellikler bazı çalışmalarda 
yer almaktadır. 1978'de Orr ve Sal

lam piyasada bulunan ve 10 µg doz

da Etini! östradiol içeren S farklı 

kaynaktan seçilmiş SO'şer tablet 

üzerinde içerik eşitliği tayini yap
mışlardır. Bu amaçla tabletlerdeki 

içerik eşitliği kontrolü için teker 

teker miktar tayini yapılması öne
rilmiş ve bazı istatistiksel metod

lar yardımı ile sonuçlar değerlendi
rilmiştir(21) (Tablo : 1). 

Tablo· l 'de görüldüğü gibi A,B, 

E deki verilerin ortalama, minimum 
ve maksimum değerlerinden yola 

çıkarak normal ve sağa doğru ya
tık dağılımlar saptanmıştır. İstatis· 

tiksel olarak sağa veya sola doğ
ru olan dağılımların değeri «yatık

lık derecesi» olarak tanımlanmış ve 

- J m23 

Vbı = ---. ... ..... . Eşitlik 14 
m32 

formülünden hesaplanmıştır. Bura· 

da 



Tablo 1. S farklı kaynaktan seçil ıniş Etinil östradiol içeren tabletle-
rin miktar tayini sonuçları 

(Varyans 
Kaynak Minimum Ma.ksimum Ortalama C% - J-;;;-\/bı = - 3

-

katsayısı) Mz 

µg.g-1 

A 184 296 220 10.8 0.87 
B 161 236 185 7.1 1.12 
c 184 208 196 2.9 0.58 
D 169 227 195 6.1 0.35 
E 56 550 167 66.8 1.40 

µg 

A 8.7 14.6 10.5 11.5 1.02 
B 9.3 14.2 11.3 8.3 0.62 
c 9.1 10.5 9.8 3.6 0.08 
D 8.1. 11.2 9.5 6.3 0.25 
E 2.8 25.9 9.4 64.3 1.17 

·-----
Not : «ug.g-ı,, tablet karışımının hazırlanmasından gelebilecek hatayı, 

«ug» ise tablet basımından gelebilecek hatayı belirtmektedir. 

\/hı = Dağılımların yatıklık yönü
dür. 

\/hı = O «simetrik dağılımı», 

\/bı >O «Sağa doğru yatık dağı

lımı», 

\/b1 <O «sola doğru yatık dağı

lımı» göstermektedir. 

Bu çalışmada '\/hı değeri normal 
simetrik dağılım için bile «Ü» bu
lunamamıştır. Sonuç olarak, bu ça
lışma ile ileri sürülen «yatık dağı

lım» değerinin «pozitif» olmasının 

etken maddenin tabletlerde fazla 
miktarda bulunması sonucunu ve
receğinden uygun olmadığı, ancak 

ileri sürülen olasılık sınırlarını da 
aşmadığı saptandığından tabletle
rin GMP kurallarına uygunluk 
gösterdiği saptanmıştır(21) . 

Johnson (1966) her seri için 
miktar tayininin farmasötik ola
rak uygun olup olmadığına karar 
verebilmenin yeterli b ilgiye ve tec
rübeli analizciye bağlı olduğunu 

belirtmiş, piyasada bulunan tab
letlerde mevcut olan «sağa doğru 

yatık dağılım»ların her bir seride 
bulunan etken maddenin aşırı do
zunu içeren tabletlerden ileri gele
l::ileceğini söylemiştir(22). 

USP (1975 - 1980), BP (1973 -
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1975 - 1977 - 1980 Addenda)deki spc

sifikasyonlara bağlı olarak mikro 

dozda etken madde içeren tablet

lerin kalite kontrollerinde eksiklik

ler çıkarılmış ve bu metotların içe

rik eşitliği kontrollerine olan etkisi 

tartışılarak alt ve üst sınırlar be

lirlenmiştir(23, 24). 

BP'de Etini! östradiol tabletle

ri için özel bir içerik eşitliği testi 

mevcut olmayıp, bazı mikro dozda 

etken madde içeren tabletler mo

nograflarında bu testleri içcrmek

tedirleı-(23). USP'de aynı durumda

dır(24). BP ve USP monografların

da bu testleri içeren tabletler ara

sında Dexametazon, Digox.in, Ni· 

koumalon, Glibenklamid, Kolşisin, 

Ergometrin, Ergotamin sayılabilir. 

Bu tabletlerden küçük dozda etken 

madde içeren Digoxin tableti için 

BP etiketindeki etken madde içeri

ğinin 62.5 µg olması gerektiğini 

bildirmiştir. Digoxin tableti için 

BP, 10 tablet üzerinden teker teker 

miktar tayini yapılacağını spesifik 

olarak belirtmiş, bu 10 tabletten 

9 tanesinin ortalama m!ktarırun 

% 80-120 sınırlarında olması, hiçbi

risinin ise % 75-125 sınırlarını aş

maması istenmiştir. 

BP'de Etinil östradiol tableti 

için miktar tayini spesifikasyonu

nun bulunmayışı nedeniyle, Digoxin 

için önerilen bu tayine, bu prepa

ratında uyup uymadığı kontrol 

edilmiştir. Herbiri lO'arh 5 gruba 

bölünen tabletlerde herbir grupda

ki 10 netice teker teker bu yön

tem le test edilmişler, somıçta B,C 

ve D tabletlerinin Digoxin için be

lirtilen test değerleri içerisinden 
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geçmiş olduğu görülmüştür. A se

risindeki 11-50 arasındaki grupların 

bu teste uymalarına rağmen 1-10 

arasındakilerin uymadıkları sap

tanmıştır(21). 

Bu çalışmayı takiben :\ 980 de 

Orr ve Sallam tarafından E tinil 

östradiol tabletleri üzerinde çalışıl

mıştır(25). 

Bu çalışmada, 10 µg dozda Eti

ni! östradiol içeren tabletler araş

tırmacılar tarafından Laktoz, Nişas

ta ve Mağnezyum stearat gibi tab

let yardımcı maddeleri ile yaş gra

nülasyon metodu kullanılarak her

biri 20.000 tabletlik olan 11 ser i 

halinde imal edilmiştir. Toz karışı

mı 15 dakika süre ile karıştırılmış, 

daha sonra karışımdan h<!rbiri 50' 

şer «mg» olan 50 değişik yerden toz 

örneği alınarak içerik eşitliği tayin i 

yapılmıştır. 50'şer mg olarak bası

lan tabletlerdende seçkisiz olarak 

herbir seri için 50 tablet alınarak 

teker teker içerik eşitliği tayini ya

pılmıştır. Herbir tabletin 50 mg 

civarında olması, etken maddenin 

yardımcı madde ile 1/5000 oranın

da dilüsyonunu sağlamıştır. Sonuç

ta Poole ve arkadaşlarının (1964) 

metodu kullanılarak rastgele karı

şım için partikül büyüklüğünün 

değişim katsayısı olan «Cıı.'' değeri 

hesaplanmıştır. Egerman tarafın

dan ileri sürülen bir metod ilecle 

karşılaştırma yapılabilmesi için 

toz karışımlarının değişim katsa

yısı «Cp» ve basılan tabletlerin de

ğişim katsayısı «C,,, hesaplanmıştır. 

Bu değerlerden yararlanılarak or

talama etkili partiki.il çapı (d') icin 

karıştırma planı çıkarılmıştır (Şe

kil 2.). 
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Şekil 2. Toz karışımı ve tabletlerdeki değişme katsayısının logaritması ile 
(C %), partikül çapı ortalamasının logaritması (d! = u,ın) arasındaki 
ilişkinin grafiksel gösterimi 

Sonuç olarak bu çalışmada, 

şekilde görüldüğü gibi ortalama et
kili partikül çapının (d' ::::: µm) lo
garitmasına karşılık, yüzde sapma 
katsayısının logaritmasının grafiğe 

geçirilmesiyle (C%), ortalama par
tikül büyüklüğünün belli seviyesine 
kadar sapma 
şekilde olduğu, 

sınırlarının istenen 
ortalama partikül 

büyüklüğünün «de'» ile gösterilen 
kritik partikül büyüklüğü üzerin:: 
çıkması halinde sapmanın arttığı 

görülmi.işti.ir . «de'» ile göstedlen kri
tik partikül büyüklüğünün altında

ki hallerde % sapmanın azalmasına 

rağmen ,ortamda aglomerat oluş

tuğu saptanmıştır. Sonuç olarak, 
karıştırıcının karıştırma hızının ve 
partiküllerin büyüklüğünün artışı 

ile aglomeratlar parçalandığından 

arzu edilen karışmanın sağlanabile

ceği tesbit edilmiştir(25). 

1982 de Thiel ve arkadaşları 

tarafından yapılan bir çalışmada 

ise kohezif özellikte olan Salisilik 
asidin püskürtülerek kw·utulmuş 

Laktoz ile % 0.1 lik karışımları akış

kanlaştıran yatak yöntemi ile ha
zırlanmış, hazırlanan bu granüller
den 100-350 rng olarak bası l an tab
letlerde yapılan kontrollerde ise 
tabletl erin USP XX in ağırlık tek
düzeliğine uydukları saptanmıştır. 

Bu çalışma sonucunda ~egregas

yonw1, karışım homojenliğini ve 
kohezif komponentlerin taşıyı cı par
tiküllere olan adsorblanma kapa
sitesini azalttığı saptanarak akış

kanlaştıran yatak granülasyonu 
yöntemi ile bu problemlerin üste
sinden gelindiği ileri sütiilmi.iştür 

(26). 

SONUÇ 

Karışımların hazırlanmaları sı

rasında oluşan agregatlann sağa 
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doğru yatık dağılımlara neden ol

duğu saptandığından, sağa doğru 

olan yatık dağılımların ö:J.lenmesi 
ıçın gerekli teknolojik özellikler 

aşağıda yer aldığı şekilde belirlen

miştir. 

1. Etken Maddenin Gerilim 

Direnci: 

Etken madde partiküllerinin 

aglomeratlar halinde seyreltici mad

de içerisinde dağılması, seyrelticinin 
istenmeyen özellikler içermesi ha
linde uygun bir karıştırma yöntemi

nin tasarlanması gerektiğini orta

ya çıkarmaktadır. Agregasyonu ön

lemek amacı ile yapışık partikül

lerin birbirlerinden ayrılması için 
önemli miktarda enerji gerekmek

tedir. Orr ve Shotton tarafından 

(1973) az miktarda ve kohezif özel

likte olan tozların 1/1000 oranında 

karıştırılmaları halinde minör kom
ponentlerin b irbirlerini tutarak yük

sek gerilim direnci gösterdikleri ve 
bu nedenlede yapılan içerik eşitliği 

analizlerinde daha doğru yatık da

ğılımlar verdikleri saptanmıştır(27). 

2. Seyreltici Madde ile Karıştı

rılmış Tozların Akış Özellik

leri ve Karıştırıcı Aletin 

Etkisi : 

Hazırlanan karışımlarda karış

tırıcının karıştırma hızının ayar

lanması, oluşan agregatların par
çalanması için etkili b ir faktördür. 

Agregatların parçalanması sırasında 

etkili olan bu faktörler; 

a) Direkt mekanik etki, 
b) Etken madde - seyreltici 
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madde partikülleri arasın

daki ilişkidir. 

Orr ve Shotton (1973) ve Eger

man (1974) tarafından bu ilişkinin 

derecesinin, seyreltici materyalin 

akış özelliklerine ve karıştırma ola

yının t ipine bağlı olduğu gösteril
miştir(27) . Genel olarak serbest 

akış gösteren seyreltici maddenin 

(aglomeratları daha kolay dispersc 
edebileceğinden) karışma hızının 

daha çok olduğu belirtilmiştir. Ka
rıştırıcının eğiminin azaltılması ile 

etken madde topakcıklarının yu
varlanarak aşağı indikleri, oluşan 

bu topakcıkların yer değiştirme 

hızlarının konveksiyon şeklindeki 

karıştırma ile ayarlandığı ve sey

reltici madde içerisinde daha ıyı 

dağılmalarının sağlandı ğı belirlen

miştir(27). 

Buraya kadar anlatılan teorik 

varsayımlara ve deneysel çalışma
lara göre, özellikle küçük miktar

larda ve kohezif özellikte etken 
madde içeren karışımların homo

jen bir şekilde hazırlanması sıra

sında bazı teknolojik özellikler be

lirlenmiştir. Bunlar; 

1 - Etken maddenin fiziksel 

ve fizikokimyasal özelliklerinin iyi 
bilinmesi ve kullanılacak seyreltici 

maddenin bu özelliklere uygun ola

rak seçilmesi, 

2 - Toz karışımının Iıazırlan

masında kullanılacak karıştırma 

aletinin karıştırma süresinin ve hı
zının ıyı ayarlanması, bu amaçla 

karışımdan belli sürelerde, belirli 
miktarda seçkisiz olarak örneklerin 



alınarak işlem sırasında (in-process) 
analizinin yapılması, 

3 - İstenen amaca uygun ola
rak hazırlandığı saptanan toz karı
şımının GMP kurallarına uygun 
olarak arzu edilen ilaç şekli hali
ne getirilmesi, bu işlem ~ırasında 
da her imalat serisi için seçkisiz 
olarak alınan ürünlerde ağırlık sap
ması ve içerik eşitliği kontrolu ya
pılması, 

4 - Son olarak da, farmako
pelerde özellikle küçük dozda etken 
madde içeren ürünlerin içerik eşit
liği kontrolu için önerilen mctodla
rın yetersiz olması nedeniyle, so
nuçları birbirini onaylayan bir kaç 
yöntemle değerlendirme yapılması 

gerektiğidir. 

(Geliş Tarihi : 17.1.1985) 
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