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Özet : Türkiye ilaç piyasasında bulunan ve içinde 250 ile 500 
mg eritronıisin baza ekivalan miktarda eritromisin stearat içeren 
film kaplı tabletlerin suni mide ortamı (pH 1.2) ve fosfat tamponun-
da (pH 6.0) in vitro çözünme kinetikleri incelenmiştir . 

Eritromisin stearatın mide ortamında parçalanmam::ısı için en
tcrik kaplanmış olması gereldr. Yapı lan tayinler piyasa tabletlerinin 
bir kısmının yeterli kaplamaya sahip olmadığından farn:akope gerek
sinmelerine uymasına rağmen mide ortamında dağılıp eritromisinin 
çözünerek parçalandığını kanıtlamıştır. Mide asidinden korunan tab
letlerin beklenen etkiyi yapacağı pH 6.0 fosfat tamponunda yapı lan 

çözünme kinetiği çalışmalar ile kanıtlanmıştır. 

RESEARCHES ON THE ERYTHROMYCIN STEARAT 
TABLETS AVAILABLE ON TURKISH DRUG MARKET 

Sumınary : In vitro dissolution kinetics of the film coated tab-
lets, available on Turkish Drug Market, which contain eryth romycin 
stearat equiavalent to 250 or 500 mg erythromycin base havc been 
investigated in sinmlated gastric fluid (pH 1.2) and phosphate buffer 

(pH 6.0). 
Erythromycin stearat must be coated with enteric film in order 

to prevent gastric digestion and decomposition. The results obtained 

have shown that in some of the table ls crylhromycin stearat decom-
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poscd in s imulalccl gaslric flu id duc to inadcqualc c0<1ting ali l10uglı 

t hey are found to be in accordance with th2 pharmacopca standarcls . 

It was supported b y dissolution kinetics studies macle in pH 6.0 phos

phate buffer that the expected effect coulcl be obtainecl with the tab

lets protected from gastric fluid . 

Keywords : Erythromycin, <lissolution kinetics, in vivo stability 

disintegration, enteric coating. 

1. GİRİŞ 

Eritromisin pH 6-8 arasında 

dayanıklıdı r. pH 4'ün altında kı sa 

sürede parçalanır (l-3). Örne.ğın, 

pH 2'cle parçalanma yan ömrü 2 

dakika civarındadır(!) . Bu nedenle 

ağız yolu ile kullanıldığında mide 

sıvısında asit hidrolize uğrayarak 

etkisini kayıp eder (1-4). 

Oral olarak kullanıldığında par

çalanmayı engellemek için suda 

pratik olarak çözünmeyen tuz ve 

esterlerinin kullanılmasının 1 ıyguıı 

olacağı iler i sürülmi.iş (1 ,4,5) ise de , 
daha sonra yapılan çalışmalar bu 

tuz ve esterlerin mide sıvısında 

hidroklorür tuzuna 

nerek kısa sürede 
kanıtlamıştır (4,5). 

dönüşüp çihü

parçalandığım 

Eritromisinin 

mide sıvısındaki parçalanma prob

lemini ortadan kaldırmak i';i:ı f•re· 

paratların enterik kaplanması ge
rekir (4-6). Bu kaplama parçalan

mayı önleyecek ancak absorbsiyonu 

engellemiyecek nitelikte olmalıdır. 

Bu da hazım sistemi koşulları, en

ter ik kaplama ve kalınlığına bağlı

dır. Çok sayıda araştırmada da en

terik kaplanmış er itromisin tablet
lerin oluşturdukları kan profilleri 

arasında büyük farklar olabileceği 
kanıtlandığından, madde AphA ta-
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rafından orta dereceli potansiyel 

biyoyararlarının sorunu olan, APhA 

Academy of Pharmaceautical Scien· 

ces tarafından ise şiddetli biyoya. 

rarlamm ve kalite güvenliği soru

nu olan ilaçlar listesine sokulmuş

tur. 
Türkiye ilaç piyasasında satıl

makta olan eritromisin tabletleri 
üzerinde in-vivo s tabili te konusun

da herhangi bir çalışmaya rastla

namamıştır. Oysa, fonnülasyon ve 

teknolojik birçok faktöre bağlı ola

rak enterik kaplanmış preparatlar

da kalite güvenliği sorunu ile kar

şılaşılabilir. Nitekim birçok i.Ukecle 

satılmakta olan eritromisin p repa

ratlarında biyoyararlanım ve kali

te güvenliği sorunları olduğu bildi

rilmiştir(6,7) . Bu çalışmada Ti.irk 

ilaç piyasasında satılmakta olan 

eritromisin stearat film kaplı tab

letlerinde eritromisinin asit hidro

lize karşı dayanıklılığını ve etkin

liğini belirliyebilmek için pH 1,2 ve 

6.0'de çözünme kinetikleri incelen

miştir. 

2. GEREÇ ve YÖNTEM 
2.1. Kimyasal Maddeler 

Eritromisin ve türevleri Abbott 
(İstanbul) firmasından sağlanmış, 

saflıkları ince tabaka kromatogra· 



fisi, IR, UV ve X-ışıru difraksiyon 

analizi ve erime derecesi ölçümü 

ile incelenmiş ve daha fazla saflan

dırılmaksızın kullanılmıştır. Diğer 

kimyasal maddeler analitik saflıkta 

olup piyasadan temin edilmiştir. 

2.2. İnce Tabaka Kromatografisi 
(ITK) 

Eritromisin ve tuzlarının parça

lanmasını incelemek ve çözünme 

hız tayinleri sırasında parçalanma 

olup olmadığını takip edebi lmek 

için ITK'den yararlanılmıştır. 0.25 

mm kalınlıkta silikagel HF~~4 kap

lanmış ve l10°C'de 1 saat aktivc 

edilmiş plaklara standart maddele

rin kloroform ve 0.1 N hidroklorik 

asitte 1 saat bekletilmiş, 2 mg. ml-1 

konsantrasyondaki çözcltilerindcn 

4 µl uygulanmıştır. Plaklar Etil 

asetat-etanol-pH'sı amonyak ile 9.6 

ya ayarlanmış % 15'1ik amonyum 

asetat (9:4:1) çözücü sisteminde sü

rüklenmiştir. Kurutulmuş ince ta

bakaya anisaldehid-konsantrc Sül

fürik asit-etanol (1: 1 :9) re::ıktifi nü:;

kürtülınüş, 110°C'de geçerli süre 

tutulduktan sonra lekeler R, değer

lerinden teşhis edilmiştir. 

2.2. Miktar Tayini 

Farmokopclerde critromisinin 

miktar tayini için mikrobiyolojik 

yöntem kayıtlıdır(I0,2). Daha az za

man alması, kolay ve parçalanrna 

ürünlerine karşı seçici olması bakı-

mından bu çalışmada, Stavchansky 

ve ark. (13) tarafından geliştirilen 

kolorimetrik yöntem, pH.6.0 fosfat 

tamponunda çözünmeyi sağlamak 

için değiştirilip kullanılmıştır. 

1·15 mg. 10 ml-1 konsantrasyon

larda eritromisin stearat içeren çö

zeltilerden 100 µl alınıp üzerine 6 

ml mutlak alkol ilave edilmiş ve 

pH 6.0 fosfat tamponu ile 10 ml'ye 

tamamlanmıştır. İyice karıştırıldık

tan sonra bu çözeltilcrden vida ka

paklı tüplere 100 µ l konup üzerine 

500 µl pH 6.0 fosfat tamponu, 500 µ) 

metil oranj çözeltisi ve 4 ml kloro

form ilave edilmiş ve 30 saniye vor

teks karıştırıcıda çalkalanıp, 5 d::ı

kika 3000 RPM de santrifüjlendik· 

ten (Hettich E.B.A III) sonra klo

roform fazının optik yoğunluğu 425 

nm de okunmuştur (Spectronic 

700). Bulunan değerlerin Lambert . 

Beer kanununa uygunluğu kontrol 

edilmiş, doğru denklemi, doğrusal

lıktan ayrılış önem kontrolu, stan

dart hata ve güvenilirlik sınırlan 

hesaplanmıştır. Sonuçlar 10 ölçü

mün ortalamasıdır. 

2.3. Çözünme Hız Tayinleri. 

Eritromisin stearat ve piyasa 

tabletlerinin"' mide sıvısında daya

nıklılığını belirlemek için sı.ıni mi

de sıvısında (pH 1,2) ve tabletler

den eritromisinin barsaklarda ser

bestleşmesini yansıtması için pH 

-~ Tabletler piyasadan rastgele örnekleme ile toplanmı ş ve E ı , E
2

, E~ 

ve E,l olarak kodlanmıştır. E 1 ve E2 kodlu tabletlerde 250 mg, E:ı 

ve E4 tabletlerde ise 500 mg eri tromisin baza eşdeğer eritromisiıı 

stearet bulunmaktadır. 
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6.0 fosfat tamponunda çözünme ki

netikleri incelenmiştir. 

Çözünme deneylerinde Poolc 

yöntemi kullanılmıştır. Deneyler 

500 ml pH 1,2 suni mide vasali ve 

pH6.0 fosfat tamponunda, 37 + 0.5° 

C'de (Lta type-15), 100 RPM karış

tırma hızında (Haidolph RZR-1) ya

pılmıştır. Deney sırasında 60 daki

kaya kadar her 15 dakikada bir, 

daha sonra her 30 dakikada bir, 

ucuna cam pamuğu takılmış bir pi

pet ile hep aynı yükseklikten 5 m l 

örnek alınmıştır. Bu örnek siyah 

bant süzgeç kağıdından (Schleicher 

and Schull) süzülmüş ve 4 ml sü

züntü, pH 6.0 fosfat tamponu ile 

10 ml'ye tamamlandıktan sonra 

miktar tayini yapılmıştır. Deney 

sırasında çalışma ortamının hacını 

sabit tutulmuş, alınan örnek ka

dar 37±0.5°C'de çözi.inme ortamı 
ilave edilmiştir. Sonuçlar ki.iınüla

tif olarak hesaplanmıştır. Sonuç

lar zamana karşı yüzde çözünen 
eritromisin miktar olarak grafik

lenmiştir. Aynca pH6.0 fosfa t tam

ponunda yapılan çözünme hız tayin 

sonuçlarının hangi matematiksel 

modele uyduğunu belirlemek için 
bilgisayar programı uygulanmıştır. 

Uygulanan programda Langenbuc

her (14), modifiye Langenbucher 

(14), birinci ve sıfır derece(15) Hix

son-Crowell(17), Higuchi ve Semi

Iogaritmik Higuchi(18) eşitlikleri 

kullanılmıştır. 

2.4. Tabletlerde Fiziksel Kontroller 

Piyasa tabletlerinde çap-kalın

lık, ağırlık sapması, ufalanma-aşın-
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ma ve dağılma kontrolleri de ya

pılmıştır. 

Ağırlık sapması tayininde TF 

(1974), dağılma zamanı tayininc'e 

USP XX yöntemi kullanılmıştır . 

Çap kalınlık tayini için TF 

(1974) de kayıt yoktur. BP 1973'dc 

ise kaplı tabletlerde çap-kalınlık 

kontrolu yapılmayacağı belirtilmiş

tir. Ancak bilgisayar verilerinde 

gerekli olan alan hesaplanması için 

çap ve kalınlık kompas kullanıl<ı 

rak ölçi.ilıni.iş ve 0=2rt (r.H+r2+h2) 

eşitliğinden (19) yüzey alanı hesap

lanmıştır. 

Tabletlerin sertlik kontrolünde 

Monsanto sertlik tayin aygıtı kul

lanılmıştır. 

Ufalanma ve aşınma kontrolu 

ise Roche Friabilati)ründc 100 de· 

vir (4 dakika) çalıştırma ile yapıl

mıştır. 

3. BULGULAR ve TARTIŞMA 

Eritromisin düşi.il< pH'larda da

yanıksız bir maddedir, pH 4'ün al

tında kısa sürede parçalanır (l-5). 

Bu nedenle tabletlerinde mide sı

vısında parçalanmayı engellemek 

için enterik kaplama yapılır(4-6). 

Ancak bu kaplamanın kalitesi ve 

kalınlığına bağlı olarak stabilite ve 

b iyoyararlamm sorunları ile karşı

laşılabilir. Değişik ülkelerde yanı

lan araştırmalar ile dünya piyasa

sında satılmakta olan eritromisin 

tabletlerinde kaplamaya bağlı ola

rak stabilite ve biyoyararlanım so
nınları olduğu kanıtlanrnıştır(4-9). 



Bu çalışmada Türk ilaç piyasasırı· 
da satılmakta olan eritromisin 
stearat tabletlerinde depolanma 
ve pH 1.2 ile 6.0'da yapılan çözün
me hız çalışmaları sırasında par
çalanma olup olmadığı incelenmiş· 

tir. ITK ile yapılan çalışmalarda 

(Kromatogram 1) piyasadan Lop

lanan tabletlerde parçalanmaya ait 
herhangi bir leke görülememesi, 
tabletlerde eritromisin 
depolama koşullarında 

stearatın 

dayanıklı 

kaldtğını göstermektedir. Oysa erit
romisin stearatın pH 1.2 mide sıvı-

() o o 

+ + .. 
2 3 

sındaki çözeltisi l saat laboratu
var şartlarında tutulduğunda erit
romisin stearata ait - leke göri.ile
memesi, maddenin bu sürede ta
mamen parçalandığını göstermek
tedir. Buna karşın eritromisin ste
aratın pH 6.0 fosfat tamponundaki 
çözeltisi laboratuvar koşullarında 8 
saat tutulduğunda parçalanmaya ait 
herhangi bir leke bulunamaması 

maddenin barsak koşullarında da
yanıklı kalacağını kanıtlamaktadır

Adsorban : Silikagel HF254 

Çözücü sistemi: Etil asetat -· eta
nol - pH'sı NH3 ile 9.6'ya ayar
lanmış % lS'lik amonyum ase
tat çözeltisi (9 : 4 : 8) 

Reaktif: Anisaldehit - etanol sul
furik asit (1 : 9 : 1) 

Sıcaklık : 20°C 

Uygulama: 20 mg. 10 ml-ı konsant
rasyondaki çözeltilerden 4 µ l. 

Kromatogram 1 : Eritromisin stearat , parçalanma ürünleri ve critromisin 
stearat piyasa tabletlerinin incelenmesi. Açıklama: (1) erit· 
romisin stearatın kloroformdaki çözeltisi, (2) Eritromisin 
stearatm pH 1,2 hidroklorik asit içinde 1 saat bekletilmiş 
çözeltisi, (3) Piyasa tabletlerinin kloro[ormdaki çözeltesi, 
(4) Eritromisin stearatrn pH 6.0 fosfat tamponundaki ÇÖ· 
zeltisi 
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Eritromisinin parçalanma ürün

leri hakkında literatürde yeterli 

veri yoktur. Ana parçalanma ürün

lerinin eritralosamin ve kladinoz ol

ması muhtemeldir (20). Amacımız 

dışında olduğundan bu konu üze

rinde durulmamıştır. 

ITK bulguları ve literatür ve

rilerine (4- 9) göre, uygun biçimde 

enterik kaplanmamış eritromisin 

stearat tabletlerinde invivo stabili

te sorunları olması gerekir. Diğer 

bir söyleyişle uygun teknolojik 

özellikle bir eritromisin tabletinde 

eritromisinin midede çözenmemesi, 

buna karşılık barsaklarda kısa sü

rede serbestleşmesi gerekir. Türk 

ilaç piyasasında satılmakta olan 

tabletlerin bu özelliğe uyup uyma

dığını kontrol için pH 1.2 suni mide 

sıvısında ve pH6.0 fosfat tampo

nunda tabletlerin çözünme hızları 

incelenmiştir. 

pH 1.2 hidroklorik asit çözelti

sinde elde edilen çözünme hız pro

filleri Şekil l 'de verilmiştir. Gö-

IOC 

rüldüğü üzere E1 ve E2 kodlu tab

letlerin çözünme profilleri ile E3 

ve E4 kodlu tabletlerin çözünme 

profillerinden çok farklıdır. E3 ve 

E4 kodlu tabletlerde yüzde çözünen 

madde başlangıçta artmakta iken 

belirli bir süre sonra azalmaya 

başlamaktadır. Profilin birinci bö

lümünde Eritromisin stearat hid

roklorür tuzu haline dönüşerek çö

zünmektedir. Başlangıçta tablet

lerde yüksek konsantrasyonda erit

romisin stearat olduğundan çözün

me hızlıdır. Ancak eritromisin bu 

pH'da çok dayanıksız olduğundan 

çözünmüş madde kısa sürede par· 

çalanır. Dolayısı ile tabletteki matl

de miktarı azaldıkça yüzde çözü

nen madde miktarı da azalır ve 

parçalanma aynı hız ile devam et

tiğinden çözünmüş eritromisin mik

tarında azalma olur. Yani profili

nin ikinci kısmında parçalanma çö

zünmeden daha hızlıdır. E 1 ve E2 

kodlu tabletlerde çözünme profille

ri ise oldukça farklıdır. E2 kod no-

Şekil 1. Eritromisin stearat içeren piyasa tabletlerinin suni mide sıvısında 

(pH 1.2) çözünme profilleri (Her nokta 6 tayin sonucunun ortala

masıdır). 
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lu tabletde ilk 60 dakika içinde be
lirgin çözünme olmamaktadır. E1 

kodlu tablette ise çözünme E3 ve 
E-i kodlu tabletlere oranla çok az
dır. 

Bu tabletlerin suni mide orta
mındaki dağılma zamanları ince
lendiğinde de E 3 ve E4 kodlu tab
letlerin dağılma zamanları ile E1 

ve E2 kodlu tabletlerin dağılma 

zamanlarının çok farklı olduğu 

bulunmuştur (Tablo 1). E3 ve E4 

kodlu tabletlerde dağılma zamanı 

sırası ile 3.6 ve 4.3 dakika iken bu 
süre E 1 ve E2 kodlu tabletlerde 
46.6 ve 51.6 dakikadır. E3 ve E4 

kodlu tabletlerin suni mide sıvı

sında dağılma zamanlarının kısa 

olmasına bağlı olarak 10 dakikada 
maksimum çözünme gösterirken 
bu süre E1 ve E2 kodlu tabletlerde 
80 ve 110 dakikadır. Bu bul
guların ışığında E1 ve E2 kodlu 
tabletlerde belirgin çözünme olma
dan mideyi terk edeceği, dolayısı 

ile in vivo parçalanma sorunu gö
rülmeyeceği söylenebilir. E3 ve E,1 

kodlu tabletlerde ise durum çok 

farklıdır. Muhtemelen film kap
lamanın yetersiz olmasına bağlı 

olarak eritromisin stearat mide· 
nin asit ortamında çözünerek 
parçalandığından beklenen etkiyi 
göstermeyecektir. 

Tabletlerden eritromisinin bar
saklarda serbestleşmesini incele
mek için pH 6.0 fosfat tamponun
da yapılan çözünme hız çalışma

larının bulguları Şekil 2'de ve
rilmiştir. Görüldüğü üzere bu pH' 
da tabletlerden eritromisin steara
tın çözünme hızları arasında belir
gin fark yoktur. Çözünme 2 saat
te doygunluğa erişmektedir_ Bu 
tabletlerin pH 6.0 fosfat .tamponun
daki dağılma zamanları da Tablo 
l'de verilmiştir. Eı ve E2 kodlu 
tabletler ile E3 ve E4 kodlu tablet
lerin dağılma zamanları arasında 

belirgin fark olmasına karşın, çö
zünme hız profillerinde bu farkdan 
kaynaklanan bir değişikliğe rast
lanamamıştır. Bu da pH 6.0 fosfat 
tamponunda eritromisin stearatın 

serbestleşme hızı üzerinde table
t in dağılma süresinin fazla bir et· 

TABLO 1 Piyasa tabletleriııin suni mide ortaınmda (pHl.2) ve pH 6.0 fos
fat tamponundaki dağılma zamanlarına (dakika) ait bulgular. 

Kod Suni mide ortamı (pH 1.2) pff6.0 fasfat tamponu 
-- --·- · ---- - --- ··- -

No x S(-+-) tıı.:( ::: ) Vk x S(±) Sx(+ ) Vl< 

Eı 46.6 14.7 6.0 31.5 14.3 1.2 0.4 8.4 
E2 51.6 11.6 4.7 22.6 14.3 1.0 0.4 7.2 
E3 3.6 2.0 0.8 56.3 2.6 0.5 0.2 193. 
E4 4.3 1.0 0.4 23.8 2.5 0.5 0.2 21.9 
------ - - ----·-·-~--------

x : aritmetik ortalama, S: Standart hata, Sx : Standandart sapma 
Vk : varyasyon katsayısı. 
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Şekil 2 Eritromisin stearat içeren film kaplı piyasa tabletlerinin pH 6.0 

fosfat tamponunda çözünme profilleri (Her nokta 6 tayin sonucu· 
nun ortalamasıdır). 

kisi olmadığını göstermektedir. Bu 

sonuçlar, saf eritromisinin çözün

me hızı ile karşılaştırılınca film 

kaplamanın barsakta eritromisin 

stearat serbestleşmesi üzerinde faz

la bir etkisinin olmadığını düşün

dürmektedir. Mide ortamından 

parçalanmadan barsağa geçen tab

letlerde eritromisin barsağın üst 

kısımlarında çözünerek etken mad

denin tamamını salıverecektir. pH 

6.0 fosfat tamponunda yapılan çö

zünme kinetiği çalışmalarında da 

görüleceği üzere (Tablo 2) tab

letlerden eritromisin stearatm % 

99.9'u yaklaşık 165 dakikada salı

verilmektedir. Bu bulgu Stavchan

sky'nın(13) bulguları ile uyum için

dedir. 
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pH 6.0 fosfat tamponunda ya

pılan çözünme hız çalışmalarının 

verileri bilgisayar programına uy· 

gulanarak çözünınenin hangi ır.:ı

tematiksel modele uygunluk gös

terdiği araştırılmıştır. Bulgular 

Langenbucher(14), modifiyc Lan

genbucher(lS), birinci ve sıfır dere

ce(16), Hixon-Crowell(17), Higuchi 

ve semilogaritmik Higuchi (18) cşi ~

liklerine uygulanmıştır. Her ma

tematiksel model için elde edilen 

determinasyon katsayılarına göre 

çözünmenin kesin olarak tek bir 

matematiksel modele uyduğunu 

söylemek mümkün olamamıştır . 

Zaten tabletten etken maddenin 

salıverilmesinin tek bir matema

tiksel modele uyum göstermesi de 



Tablo 2 : Piyasa Tabletlerinden eritroınisin stearatın % 99.9'u11un Salıveril· 
mesinin Matematiksel Modellere Uygulanması ve Bulguları 

Preparat Kodu 
- ----Kinetik Eı E2 E,, E+ - - - - - -

(bt)• a 1,555 1,528 0,679 0,672 
Modifiye b 1,086x10-2 9,662x10-3 4,423 x ıo-3 3,210 x 1Q--3 
Langenbucher r2 0,988 0,997 0,998 0,966 -·---

k' 0,030 0,029 0,023 0,019 
Birinci Derece r2 0,999 0,969 0,996 0,973 - --- --kO 4,5 4,2 5,4 5,2 
Sıfır Derece r2 0,980 0,996 0,975 0,992 - -· -

k 5,361x10-2 5,013x10-2 4,706x 10-2 4,158x 10-2 
Hixson Crowell r2 0,997 0,981 0,991 0,980 

Eğim 11,374 10,499 6,427 6,132 
Q~ yt r2 0,994 0,981 0,993 0,973 - -- ·- - - -· - - -

Eğim 7,168x - 3 6,494 x lQ--3 6,293x 10-3 5,000 x lQ--3 
Higuchi r2 0,991 0,918 0,999 0,955 - -
Semilogaritm i k Eğim 1,057x10-1 1,069x10-1 4,485x10-2 4,668x 10-:.ı 
Higuchi r2 0,928 0,988 0,950 0,999 

-- -a 1,0634 1,0744 0,0058 0,9484 
Langenbucher b 0,0083 0,0079 0,0058 0,00508 

[\J r2 0,996 0,981 0,991 0,980 1-' 
Ol 



1.\:) Tablo 3 : Piyasa Tabletlerindeki Eritromisin Stearatın % 65'inin Salıveril-
1-' 
O) mesinin Matematiksel Modellere Uygulanması ve Bulgulan 

Preparatın Kodu 
- -

Kinetik Eı E2 E,, 4. 

-· 
--··-

(bt)• a 1,229 1,385 0,742 0,919 

Modifiye b 7,650x10-3 8,339x10-3 5,215x10-3 6,208x 10-3 

Langenbucher r2 0,972 0,993 0,981 0,945 
--

k' 0,042 0,094 0,066 0,092 

Birinci Derece r2 0,955 0,766 0.705 0.711 
-- ---

kO 1,9 2,0 2,2 3,4 

Sıfır Derece r2 0,834 0,863 0,876 0,964 

- - -
k 4,396x 10-2 5,474x10-2 4,526x - 2 6,298x 10- 2 

Hixson Crowell - r2 0,990 0,986 0,969 0,937 
--- -- - -- - - - -

Eğim 7,319 7,647 4,245 5,851 

Q~ yt r2 0,925 0,941 0,955 0,993 
---

Eğim 8,525x 10-3 9,730x10-3 6,712x ıo-3 8,977x ıo -3 

Higuchi r2 0,995 0,989 0,995 0,952 
- -- -

Semilogari tmi k Eğim 3,662x10-2 4,104 x-2 l,777x10-2 2,781)>..10-2 

Higuchi r2 0,744 0,802 0,885 0,961 
----

a 1,0154 1,1013 0,9307 1,0488 

Langenbucher b 00068 0,0086 0,0055 0,0077 

r2 0,991 0,983 0,969 0,937 



TABLO 4 : Piyasa tabletlerinden eritroınisin stearatm pH 6.0 fosfat tam
ponunda % 65'inin ve % 99.9'unun çözündüğü süreler (t) ve mo· 
difiye Langenbucher eşitliğine göre çözünme hızları (b) 

Kod % 65 

No t (Dakika) b (Dakika) 

Eı 45 1.86x10- 2 

E2 46.5 9.66x10-3 

E3 43 4.43x1Q-3 

E4 49 3.2Jx1Q-3 

beklenemez(14). Buna rağmen tab
letlerdeki eritroınisin stearat mik
tarının % 99.9'unun salıverilmesin· 

de en fazla Higuchi, daha sonra 
Modifiye Langenbucher eşitliklerin
de uyum bulunduğu söylenebilir 
(Tablo 2). Tabletlerden eritromisi
nin % 65'inin salıverilmesi yönün
den yapılan karşılaştırmada ise 
en fazla uyum sağlayan matema
tiksel modeler modifiye Langen· 
bucher ve Hixon-Crowell'dir (Tab
lo 3). 

Modifiye Longenbucher eşitli

ğindeki çözünme hız sabiteleri göz 
önünde bulundurularak eritromisin 
stearatın % 65'inin çozunmesine 
göre tabletleri E1 >E2>E3 >E4, % 
99.9'unun çözünmesine göre ise 
E2>E1 >E4 >E3 şeklinde sırala· 
yabiliriz {Tablo 4). Tabletlerin 
sertliklerine göre sıralama yaptı

ğımızda ise E2 > E1 > E3> E4 duru
mu elde edilir (Tablo 5). Görüldüğü 
üzere en büyük (5.87 kg) sertliğe 

sahip olan E2 kodlu tablet pH 6.0 
fosfat tamponunda 15. dakikada 
en az maddeyi salıvermektedir. E 1 

% 99.9 

t {Dakika) b (Dakika) 

120 7.65x1Q-3 

120 8.34xl0-3 

150 5.22xı0-3 

120 6.21x1Q-3 

kodlu tabletin sertliği fazla oldu
ğundan sıralamada ikinci sırayı al
maktadır. Ancak tilin tabletler in
celendiğinde tablet sertliği ile çö
zünme hızı esnasında direkt bir 
ilişki kurmak mümkün olamamak
tadır. Örneğin, E3 kodlu tabletin 
sertliği 5.21 kg iken E4 kodlu tab
letin sertliği 4.98 kg olmasına rağ
men E3 kodlu tablet E4 kodlu 
tabletten daha fazla etken madde 
salıvermektedir. Bu fark film kap
lama şekli ve kalınlığı, tablet ha
zırlama yöntemi, granulasyon tek
niği, tanecik iriliği ve dağılımı, 
yardımcı maddeler vb. çok sayı
da parametreden kaynaklanabilir. 

Bu tabletlere ait çalışma so
nuçlarının daha iyi değerlendiril

mesini sağlamak üzere ayrıca, ağır
lık sapması, sertlik, ufalanma aşın
ma, çap-kalınlık kontrolleri yapıl

mıştır. Sonuçlar Tablo 5'de veril
miştir. Görüldüğü üzere tüm 
tabletler T.F. (1974) gereksinimle
rine uymaktadır. Oysa Türk İlaç 
Piyasasında halen mevcut eritro
rnisin tabletleri üzerinde yapılan 
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t'V 
1-" 
o:> 

Kod 

No 

Eı 

E2 

E3 

E4 

XAg 

0.775 

0.778 

1.121 

1.115 

TABLO 5 : Piyasa tabletleri üzerinde yapılan fiziksel kontrol sonuçları 

Ağırlık Sapması (g) Sertlik (kg) Çap Kalınlık Ufalanma 

- - - - -
S(±) SX(±) Vk xs•rı S(-t-) Sx( ± ) Vk Xç S(-ı-) Sx(-ı-) Xk S( ± ) SX( -ı-) Aşınma 

0.0096 0.0030 1.2468 5.33 0.75 0.30 14.12 0.60 0.003 0.001 0.36 o o 0.037 

0.0122 0.0038 1.5733 5.87 0.74 0.30 12.73 0.58 0.006 0.002 0.36 o o 0.025 

0.0075 0.0023 0.6749 5.21 0.57 0.23 11.07 0.90 0.004 0.001 0.46 0.005 0.001 0.031 

0.0108 0.0034 0.9762 4.98 0.61 0.24 12.27 0.9 0.005 0.001 0.44 0.005 0.001 0.32 



bu incelemeler piyasada bulunan 

bazı er itromisin tabletlerinden erit

romisin stearatın mide ortamına 

geçtiğini, çözündüğünü ve çözün

müş maddenin parçalanmasına 

bağlı olarak biyoyararlanım sorun

ları ile karşılaşılacağını kanıtlamış

tır. Nitekim bu bulgu litaratür ve

rileri ile de uyum içindedir(4,5). 

Sonuç olarak eritromisin tab

letlerinde enterik kaplama yapıl

ması gerektiği, ancak entcrik kap

lamanın özellikleri üzerinde çok 

sayıda faktör etkili olacağından 

preparattan hem mide ve hemde 

barsak sıvılarında eritromisinin 

çözünme hızlarının incelenmesi ge
rektiği söylenebilir. 
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