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Türkiye ilaç Piyasasında Bulunan
Meprobamat Tabletleri Üzerinde
Araştırmalar 1. Kalite Kontrolleri
Gül AKSOY(*)
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KAŞ(**)

A. Atilla HINCAL(*')

Özet : Trankilizan etkisi nedeniyle kullanılmaya başlanan ilk ilaçlar
arasında bulunan meprobamatın Türkiye ilaç piyasasında, değişik fir~
malarca pazarlanmış, farklı formülasyoıılarda tabletleri mevcuttur.

Bu çalışmanın amacı, tablet şeklindeki bu preparatların, T.F. 1974'e
ve farmasötik standartlara uygunluğunun saptanmas_ı için kalite kontrollerinin; çap-kalınlık, ağırlık: sapması, ufalanma-aşınma, sertlik_ ve
dağılma zamanı kontrollerinin yapılması ve piyasada mevcut en uygun
f_ormülasyonların· saptanmasıdır.

Çalişılan

preparatlardan TlA, T4A ve T4B kodlu olanların sorı:u;:
uygun oldukları tesbit edilmiştir. Firmalardan sağlanan formti~fı:syonlar ve granül~syon yöntemlerinin ışığı altında sonuçlarda uygun
ve· uygun olmayan hususlar. değerlendirilmiş ve tartışılmıştır.
larının

G.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı,
Etiler· ANKARA
(**) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı,
Hacettepe • ANKARA
(*)
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INVESTIGATION ON MEPROBAMATE TABLET§ PRESENT IN
TURKISH DRUG MARKET
I. QUALITY CONTROLS
Summary : Meprobamat, which is a drug. used far its tranquilizer effect. has different tablet formulations in Turkish Drug Market, rnarketed by various pharmaceutical firms.
The purpose of this investigation is to make quality control experiments, diameter-thickness, weight deviation, hardness, friability and
disintegration time and to find the best formulations among the ones
in drug market.
it is thought that from the point of formulation and granulation
techniques obtained from the firms and the results of our own experiments, !he tablets coded TIA, T4A and T4B could be !he proper formulations among the tablets studied.

Key Words: Meprobamat tablets, Quality control experiments, Turkish
Drug Market.

GİRİŞ

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Meprobamat, kapalı formülü
C9H 18 N2 0 4 olan 2 metil-2-n-propil1,3, propandiol dikarbamat yapısın
da bir maddedir.

Türkiye ilaç piyasasından top•
!anan ve ·araştırmada kullanılan
tablet. tipi müstahzarlar ve içerdik·
!eri etken madde miktarları Tab·
lo l'de gösterilmiştir.

Trankilizan etkiye sahip olan
ilaçlar içinde ilk kullanılanlardan
birisi olan meprobamatın Türkiye
ilaç piyasasında değişik firmalarca
pazarlanmış farklı formülasyonlar
halinde tabletleri mevcuttur.
Bu

çalışmanın amacı

piyasada

şeklindeki

bu mep·

mevcut tablet
robamat

preparatlarının

T.F. 1974

(!) ve farmasötik standartlara uygunluğunun

tesbiti için

ağırlık sapması,

çap-kalınlık,

sertlik, ufalanma -

aşınma, dağılma zamanı

kontrollerinin
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gibi kalite

yapılmasıdır.

Piyasadan sağlanan meproba·
mat tabletlerinde etken maddenin
ince tabaka krornatogr_afisi ile, teş
hisi ve miktar tayini ile tabletlerin
fiziksel kontrolleri aşağıda anlatıl
dıkları gibi yapılmıştır.
Meprobamatın İnce Tabaka
Kromatografisi İle TeşWsi:

İki ayn solvan sistemi teşhis
Birinci ~ö
züçü şistemi toluen ·aseton (1: 1)
dir. Toz edilmiş tabletler 95°lik alkolde ekstraksiyona tabi tutulmuş
10 µI ekstrakt Silikajel GF kaplı
amacıyla kullanılmıştır.

Tablo 1.

Çalışılan mep:fobaınat

tabletlerinin formül<isyonu ve granü·

lasyon yöntemleri
Kod no

Preparatın Terkibi

Etken Madde(mg)m~ı ~arı

Grani.ilasyon Yöntomi

Seri

00
1

'!:lA

Meprobamat
Metil selüloz USP 7. 6. 7 5
Magnezyum stearat
2. 70

'

Nişasta

Meprobamat 400

7. 12

7,

l!et il se li.iloz 400 7. 6.il?
M.agneıyum stearat 7. 2. 70
Ni.şasta'
7. 08

,

9L 27241

i

-

ı. Meprob'airıat

T2A

1

KURU Cranü\asyon

YA~

Granülasyon

Meprob;ımat

400

i

1 fı86

.

Heprobamat
Sıvı par.af in
Etanol
TJA

~

--

YAŞ

-

Mısır nişastası

Granülasyon

-

Aerosil
Talk
2 .36
Magnezyum stearat 7. l. 77

'

Mcprobamat 400

17

:
.

T4A

T4B

Meprobamat
Laktoz
Buj;!day nişastası
Stearik asit

Laktoz
Nişasta

T5B

T6A

T6B

Talk
Jelatin
Magnezuym stearat
Aerosil

% 6. 33
7. 18 .16
1.81

,

YAS Grani.ilasyon

Meprobanı.at

10 PVP
Amid on
Talk

YAŞ

M,.,probamat 400

.45

Meprobama t lf00

'

Hı:iprobamat

91 189

Heprobanı.at

:ı.:

%

400

SÔl l

400

138

to

o. ı-2

'7. 12 .48
' 0.8.11

.

YAŞ

ı:.

plaklara uygulandıktan sonra .mep~
robamat standardına (Carlo-Erba)
k_arşı toluen-aseton (1:1) çözücü sis·
teminde 20"C sıcaklıkta . sürüklenmiştir. Sonra reaktif püskürtülerek
renk rc:aksiyonundan ı~e;ır_obamat
tcsbit edilmiştir. Kullanılan ikınci
çözüCU &1stemi ise etil asetat'tır.
Meprobamatın

4.001

.

$

stearat

Granülasyon

' oo. 71
- L6

,

}W.gııcızyum

,''

13. 15
14. 03
2 .63

-

Meprobanı.at

T5A

-

Miktar Tayini :

Preparatlannda
meprobamat
miktar tayini, U.S.P :XX(2) de verilen yöntem modifiye edilerek ve
her bir preparat için 6 tablet kullarularak yapılmıştır.

Granülasyon

Meprobamat 400

00502

M1"probum<ıt

1006

400

Tartılan tablet toz edilmiş ve
50 mg meprobamata eşdeğer nıik·
tarda toz 250 ml'lik bir balon jojeye aktarılarak clistile ·su· ile tamam·
lanmış ve çalkalandıktan sonra· sil·
zülmüştür. Süzüntünün 1 ml'si 50
ml'lik. balon jojeye aktarılarak üzerine 2 ml klorlanmış çözelti ilave
edilmiş, hafifçe karıştırıldıktan sonra 20 dakika bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda balon jojeye 2 mi asit·
lendirilmiş fenol çözeI tisi ilave edilerek kanştınltnış ve 5 dakika daha
be.kletilmiştir. Sürenin sonunda %
1 potasyum iyodür çözeltisi ilave
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edilerek absolu alkol ile 50 ml'ye
tamamlanmış, 30 dakika bekletilmiş
ve 358 nm'de köre karşı absorbansları okunmuştur. Tablet yerine doğ
rudan 1 ml distile su alınarak aynı
işlemler uygulanmış ve ele geçen
çözelti kör olarak kullanılmıştır.
Standart eğri yardımı ile (Şekil 1)
tabletlerdeki meprobamat miktarı
hesaplannuştır.

Meprobamat Tabletlerinde
Yapılan Fiziksel Kontroller:
Bütün kontroller her müstahzardan 10 tablet alınarak yapılmış·
tır.

BULGULAR
Teşhisi

:

Meprobamat içeren
tabletlerin İTK ile incelenmesi sonucu standart meprobamat'ın sahip
olduğu ~ değerini gösterdikleri görülmüş ve herhangi bir
parçalan~
ma ürünü tesbit edilememiştir.
Miktar Tayini: Tabletlerde ta·
yin edilen meprobamat miktarları
Tablo 2'de verilmiştir.
Çap Kalınlık Kontrolü
Hor
müstahzara ait çap-kalınlık kontrolü sonuçlan Tablo 3'de verilmiştir.
Yapılan tüm
ölçümlerde çap '· c
kalınlığa ait sapma
değerleri sıfır
bulunduğundan gösterilmemiştir.

Çap-kalınlık

kontrolü: B.P.
1973 de verilen yönteme göre yapıl
a)

mıştır(3).

b) Ufalanma - Aşınma Kontrolü: 10 adet tablet tam olarak tartılmış, Roche friabilatör'e konmuş
tur. 4 dakika (100 devir) çalıştırıl
dıktan sonra alet durdurulmuş ve
tabletler tartılarak aradaki ağırlık
farkı bulunmuştur.

c) Ağırlık Sapması Kontrolü:
T.F. 1974'de verilen yönteme göre
yapılmıştır.

d) Sertlik kontrolü:
Farına·
kopelerde sertlik kontrolü ile ilgili
herhangi bir kayıt yoktur. Çalışma
mızda sertlik kontrolü,
Monsanto
sertlik tayin aleti kullanılarak y:ı
pılmıştır.

e)
1974'de

kayıtlı

pılmıştır.
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Kontrolü: T. r.
yönteme göre ya-

Dağılma

Ufalanma .. Aşınma Kontrolü
Ufalanma - aşınma kontrolü sonuçları Tablo 3'de verilmiştir.
Ağırlık Sapması Kontrolü : Her
müstahzara ait sertlik kontrolü
Tablo 4'de verilmiştir.

Sertlik Kontrolü : Her müstah·
zara ait sertlik kontrolü sonuçla.:ı
Tablo 4'de verilmiştir.
Dağılma Zamanı
ğılma zamanı

Tablo 4'de

K'.ontrolü : Dakontrolü sonuçları

verilmiştir.

TARTIŞMA
Katı veya yım katı bir ilaç şek
linin taşıdığı etk~n maddeyi farmakopelerdeki kayıtlı sürede vermesi, beklenen etkinin en iyi. bir şe
kilde sağlanması için gerekli faktörlerin başında gelir.

Meprobamat tabletlerinde etken madde miktarının, etiketteki
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Tablo ·2. Tabletlerde meprobamat lniktar tayini bulguları

Kod no

-Ambalaj ilzerinde
kayıtlı

miktar (mg)

Tayin sonucu bÜİunan
ortalama miktar (mg)

s

s-x

<:::l

(!)

VK

Tayin sonucu bulunan
% meprobamat

TlA

400

395 .4 7

38.809

15.84

9.81

98.86

T2A

400

·397.27

27 .968

ı

1.41

7.0•

99.31

T3A

400

403.89

23.168

9 .45

5,73

100.97

35, 77

14.60

9 .32

95.95

7 .86

4. 79

100 .45

T4A

400

383.80

T4B

400

401 .45

.

'

•.

19.26
.

T5A

400

408 .17

19.53

7;~7

4.78

102 .04

T5B

400

401. 6 7

12 .07

4.92

3.00

100 .41

T6A

400

399.61

11.25

4.59

2.81 .

99.90

T6B

400

399.54

7.21

2.94

1.81

99.)8

S = Standart sapma

S- = Standart Hata

x

VK

Standart Sapma
=

Varyasyon

Katsayısı =

x 100
Ortalama

Tablo 3. Tabletlerde

Kod

r;ıo

Ç?p

(cm)"

çap-kalınlık,

Ka lınlık ( cm)

yüzey

alanı

-

ufalanma-aşınmaya

ve

alt bulgular

Yüz·~Y Alan ( cm2 )

Çap / Kalın lık

( %)

Tl A

1 . 115

T2A

1, 030

0 , 440

2.5 340

0 . 570

1,8070

'

3.4941

0.55 4

3, 5108 ..

1.396

3 . 9207

1.212

.,

T3A

.. 1 . 200

0,440

2.7272

· T4A

1.320

0 . 370

3.5675

4 ' 2713 ,.

T4B

- ı. 320

. o. 370

3. 5675

4.2713 .

...... .

'

-

'

1 .280

0.400

3,2000

. 4 , 1820

T5B

1 . 280

0 .380

3.3684

4,i016

T6A

1 . 280

0.35.0

3.657i

3, 9810 ·

T6B

1 . 285

0 . 360

3.5694

4,0470

N

·.·

..

0 . 508.
..

T5A

1 . 255 .

. -

1. 440

..

0 . 417
0,828

...

Q•
....

.O. 296

-

..

~

"'

Tablo 4. Tabletlerde ağırlık. sapması, sertlik

Kod no

Ortalama

VK

A~ırlık

kontrolu ve dağılma za :nanına ait bulgu!ar

Ortalama Sertli1

VK

VK

(sn)

(kg)

(g)

DAGILMA ZAMANI

TlA.

0,4778

1.6456

5.4

16' 9725

176.66

2.3109

T2A

0,4737

1.0536

5.48

11. 5699

60.66

0.8514

T3A.

0,5665

1.2813

3.2

3.2608

30

2. 1081

T4ı\

0.5690

ı.

9387

6.4

7.5744

120

1.4907

T4B

0.5585

1. 7115

5,91

12.4392

60,33

3.4236

T5A

0,5497

3.7847

5,54

4. 1555

60.16

0.6788

T5B

0.5504

3.7505

5,25

15,6492

179. 5

2.9845

.

Tfu\

o. 5212

4.1934

6.9

6.9504

241

0.4545

T6B

0.5192

3.0198

3.83

6.7414

190 .33

o. 2719

miktarın

o/o 95'inden az, O/o ' 105'in·

den fazla olmaması gerektiği T.F.
1974 (1) ve U.S.P. XX (2) de bildiril·
miştir. Üzerinde çalışılan tüm meprobamat tabletlerinin % 95.95. %
102.04 sınırları içinde meprobamat
ihtiva ettikleri tesbit .edilmiştir. Bu
değerlerin hem TcF. 1974 hetn
de
U.S.P. XX'de belirtilen sınırlar için·
de olduğu anlaşılmaktadır.
Farmakopelerde mepr6bamat
tabletinin çap-kalınlık oranr ile ilgili olarak bir kayıt yoktur. Ancak
B.P. 1973 (3)'de ne' gerekçeyle oldu· ,
ğu bildirilmemiş olmakla birlikte
400 mg meprobamnt içeren tabi.etlerin çapı 11 mm olarak· verildiğin·
den sadece TIA kodlu tabletin 11.15 ·
mm çapı ile bu farmakopeye uy·
gunluk gösterdiği tesbit edilmiştir.
Çalışılan diğer tabletlerin çapları·
nın ise 10.30 mm-13.20 mm arasın
da değişmekte olduğu bulunmuştur.
Farınakopelerde, tabletlerin ka·
lınlıklarına ait 'bir
kayıt verilme~
miştir. Ancak King (4), tablet bil·
yilkliiğilne bağlı olarak
kalınlıkta
0/o ± S'lik bir sapmanın kabul edi- ·.
lebileceğini bildirmiştir. Piyasadan
toplanan meprobamat tabletlerinin
kalınlıklarında ise hiç sapma gö·
riilmemiştir.

Tabletlerde, çap/kalınlık oranı'
4 olması gerektlğiı Güven (5)
tarafından bildirilmiş ise de incelenen meprobamat tabletlerirtde
bu oranın l.S..3.6 arasında·.değişmek.
te olduğu tesbit edilmiştir. Çap ·
kalınlık. oranının Güven· (S)'in'· bildirdiği sınırlann dışında olması halinde sakıncaların ne Olduğu konu·
sunda bilimsel bir açıklık yoktur.
nın

Tablet ağırlığının eşitliği, her
zaman her tablelteki etken madde
miktarının da eşit olması gerektiğini göstcrn1ez.
, Basun :sırasında
doldurma hwıisinden ınühreye- eşit
olmayan granüle -dolması. nedeniyle
ve grnnülelerin özelliklerine bag11
olarak tablet ağırlıklan sapabilir.
Ancak bu sapma_ farmnkope sınıfla
rı içinde kalmalıdır. Yapılan çalış' .,
malar piyasadan sağlanan müstah:· zarların ağırlıklarının -473 ıng-569 ·mg
arasında
değiştiğini ve bu tablet- .
!erde .tesbit etlileri ağırlık. sapmalarının far.makope sınırları ·içinde :olduğunu göstermiştir.

Tablet sertliği, tabletin diğer
özellikleri ile ilişkili olduğu için
önemlidir. Farmakopeletde tablet sertliklerine ail bir' -kayıt ·verilme-,
miştir; ancak King(4) klasik tan.~
Jet sertliğinin en az •4 kg en fazla 7
kg olması gerektiğini bildirmiştir.
Tablet sertliğinin -az olması -.tablet- c
!erin taşınması sırasında çabuk ufa-:
!anmasına ve aşınmasına neden olmakta, ancak daftılma süresini de
kısaltmaktadır.
Kabul edilen sım·
rın üzerinde bir sertliğe sahip- tablet, ufalanma-aşınma ve ·buna bağlı
olarak çözünme hızının azalmasına
neden olmaktadır (6, 7). Çalışma'
mızda sertlik kontrollerinde; ortalama sertlik, 3.2 kg-6.9 kg arasında
değişen

değerlerde

bulumnuştur.

Düşük sertliğe

sahip olduğu tesbit
edilen T3A, T6B kodlu tabletlerin
kaplan içinde tozlanmaya uğradık
ları görülmüştür.

T4, T5, T6 kodları verilen tab'
Jetlerin her birinde iki ayrı T4A;
!etlerin her birinde iki ayrı Seri üze-
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rinde çalışmıştır. Sertlik dereceleri incelendiğinde; T4A, T4B,
TSA, TSB ve T6A kodlu tabletler normal sınırlar içinde_ sertlik
gösterdiği halde, T6B kodlu tabletin
istenen sınırın_ altında- bir· sertliğ~
sahip olduğu bulunmuştur. Aynı
firmanın farklı serileri arasındald
bu farkın, üretim sırasında uygulanan farklı: basınçtan~ mühreye tam
akma olmaması sonucu mührenin
granüle ile tamamen dolmamasın
dan veya ilave edilen kaydırıcının
kitleye çok iyi karışmamasından
ileri gelmiş olabileceği düşünülmek.
tedir.
Shafcr ve arkadaşları (8), tabletlerde ufalanma - aşınma tayini
sonucunda % 0.8'den az ağırlık kaytabletlerin «çok iyi»
bı gösteren
olarak değerlendirileceğini bildirmişlerdir. Genellikle, tabletlerin hauygulanan kuvvet
zırlanmasında
ne kadar çok olursa, ufalanma kaybın az olması
aşınma sonucu
(9). Ancak
sonuçtur
bir
beklenilen
tablet sertliği ile ufalanma-aşınma
arasındaki ilişkiye tablet hazırlan
masında kullanılan granülasyo n tekniğinin ve bileşime giren maddelerin farklı fiziksel yapıların da etkisi vardır (10). Yaş granülasyo nla
hazırlanan tabletlerin daha geç ve
zor ufalanıp tozlandığı, kuru granülasyonla hazırlananların ise daha hızlı ufalanma-aşınma gösterdiği bilinmekte dir (11).
T2A,
Çalışmamızda kullanılan
tabletkodlu
T6B
T3A, TSA, TSB,
ler kabul edilen sınırın üzerinde
bir ufalanma-aşınma verirken, diğer
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tabletlerin

ufalanma-aşınma

miktarlarının

% 0.8'den az

olduğu

T3A ve T6B kodlu
saltip
sertliğe
düşük
en
tabletler
olan tablctlerdi r ve beklendiği gibi
kabul edilen sınırın. üzerinde ufa~
Ianma-aşınma göstermişlerdir. Buna karşın T2A, TSA .ve TSB kodlu
İstenen sınırlar içinde
tabletler
sertlik derecelerin e sahip oldukları
halde beklenenin aksine,. ufalanma
-aşınmaları% !'in_ üzerindedi r. T2A
kodlu tabletin üretiminde yaş granülasyon yöntemini n kullanıldığı
preparatın üreticisi olan firma tarafından bildirilmiştir. Yaş granülasyon yöntemiyle üretildiği halde
0ıo
1'den fazla ufalanma-aşınma
göstermesi , genel teorik- bilgilerle
çelişir bir durumdur. Ancak tablet

bulunmuştur.

sertliği

ile

ufalanma-aşınma arasın

daki ilişkiye, formülasy ona giren
maddelerin fiziksel yapılarının da
etkisinin olduğu gözden uzak tutulmalıdır. TSA ve TSB kodlu tabletlerin sertliği ile ufalanma·aşınma
miktarları arasında da bir ilişki kurulamamıştır. 0Aı 1'den fazla ufalan·
vermesinin nedeninin
ma-aşınma
üretiminde kullanılan granülasyo n
yöntemini n olabileceği düşünülebi
lir. Bu formüllerd e ufalanma ve
aşınmayı azaltmak için tabletlerin
daha · yüksek basınçla basılmaları
tavsiye edilir.
Tabletlerin in vivo şartlarda
şartlarda
dağılmaları ile in vi tro
beolmamakla
aynı
dağılmaları
raber, dağılma kontrolü tabletlerin
fiziksel özelliklerin in değerlendiril·
mesinde bir kriter olarak kullanıl·
maktadır. T.F. 1974 (1) ve U.S.P.
XX (2)'ye göre meprobam at tablet·

!eri 30 dakika içinde dağılmalıdır.
Çalışılan
tabletlerin tümünün 5
dakikadan daha az sürelerde da;'tlldığı bulunmuştur. Mayer ve arka
daşları (12) tarafından yapılan bir
çalışmada da çalışilan meprobamat
tabletlerin 5 dakika içinde dağıldıGı
belirtilmiştir ki, bu çalışmanın sonuçlan bulgularımızla uyum içindedir (Tablo 4).
Çalışmamızda, 3.2 kg ile en az
sertliğe sahip olan T3A kodlu tablet 30 saniyede dağılırken, 6.9 kg
ile en yüksek sertliğe sahip T6A
kodlu tabletin 241 saniye ile en geç
·sürede dağıldığı bulunmuştur. Bunlara karşın T6B kodlu tablet 3.83
kg gibi düşük bir sertliğe sahip olduğu halde, en fazla sertliğe sahip
olan T6A kodlu tablet ile hemen
hemen aynı sürede dağılmaktadır.
Dağılma süresinin tablet sertliği ile ilişkili olduğu; tablet sertliği
arttıkça dağılma süresinin
uzadı
ğı çeşitli çalışmalarda

tir (7, 13, 14). Ancak,

gösterilmiş

dağılma

nına kaydırıcı, bağlayıcı

ve

zama-

dağıtıcı

maddelerin yapısının, dağıtıcıların
yüzde nem miktarı ve kuruluklarının, üretimde kullanılan granülasyon yönteminin ve teknolojide kullanılan apareylerin de etkisi vardır
(5,15). Kuru granülasyon ile hazır
lanan tabletler, yaş granülasyon
yöntemiyle hazırlanan tabletlere güre daha uzun sürede dağılmaktadır
lar (7, 16). Diğer taraftan Marlowe
ve Shangraw (17) tarafından yapılan
çalışmada; sodyum salisilat ve püskürtülerek kurutulmuş laktozdan
direkt basınçla hazırlanan tabletler,
·yaş granülasyon yöntemiyle hazırla-

nan tabletlerden daha kısa dağılma
süresi göstermiştir. Seager ve arkadaşları (18) da bağlayıcı maddelerin dağılımındaki değişikliklerin,
tabletlerin c.lağılma sürelerinde önemli farklılıklara neden olduğunu
ileri sürmüşlerdir. Ayrıca nıısır ve
patates nişnstasının, poroziteyi arttırarak sıvının
tablet içine pen~t
rasyonunu arttırdığı ve sonuçta dağılma süresinin
kısaldığı bildirilmiştir (19-23). Nitekim T3A
kodlu
tablet, formülasyonund a mısır nişastası içermektedir. Çok kısa sürede dağılmasını, düşük sertliğin
den başka mısır nişastası içermesine de bağlayabiliriz.
Bu literatür bilgilerine dayanarak, 5.48 kg sertlik gösteren T2A
kodlu tabletin 60.66 saniyede dağılmasını; üretiminde yaş granülasyon yönteminin
kullanılmasına
bağlamak mi.imkün gözükınektedir.
İki seri halinde çalışılan tabletlerde; T4A ve T4B tabletlerinin dağıl
ma süreleriyle tablet sertlikleri arasında bir ilişki kurulamamıştır. 6.4
kg sertlik gösteren T4A tableti 120
saniyede, 5.91 kg sertlik gösteren
T4B kodlu tablet ise, 60.33 saniyede
dağılmaktadır. Aralarındaki bu- sertlik farkının, dağılma süresinde bu
kadar farklılık yapabileceği düşü
nülemez. Seriler arasındaki bu
farklılığa; kullanılan etken madde
ve yardımcı
maddelerin fiziksel
özelliklerinin aynı
olmamasının,
veya farklı bekletilme şartların~n
da neden olabileceği düşünülmek
tedir. Aynı şekilde TSA ve TSB kodlu tabletlerin dağılma sürelerinde,
tablet sertliği ile bir ilişki kurula-
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T6A ve T6B kodlu tabletler çalışılan tüm tabletler içinde
en uzun dağılma zamanı gösteren
tabletlerdir. T6A kodlu tabletin en
yüksek sertliğe sahip olması, en
uzun dağılma zamanı vermesine neden olarak gösterilebilir . Fakat
T6B kodlu tablet en düşük sertliğe
sahip olan tabletlerden birisi olduğu halde en uzun dağılma zamanı
nı vermektedir. Öte yandan bu preparatın üretiminde de yaş granülasyon yöntemi kullanılmıştır. T6A
ile T6B kodlu tabletler arasındaki
zamanını etkile·
farklılık dağılma
yen faktörün sadece granülasyon
yöntemi ve sertlik olmadığını, baş
ka bir faktörün de bu sonuçta rol
oynadığını düştindürmektedir. Formillasyonda kaydırıcı olarak kullanılan lıidrofobik: özellikteki mag-

mamıştır.

nezyum stearatın miktarına bağlı
olarak dağılma zamanının uzamış
olabileceği düşlinlilebilir (22-26). Ancak, formülasyon unda daha fazla
magnezyum stearat içeren tabletlerin daha kısa sürede da~ılmaları,
bu tabletin dağılmasında sadece bu
maddenin etkisine bağlamanın uygun olmayacağım göstermekted ir.
Demek ki, burada kaydırıcı dışın
da bazı faktörlerin de araştırılma
sı gerekmekted ir. Teknolojide kullanılan toz etme ve granüle hazır
lama makinalannın, tabletlerin
bekletilme şartlan ve sürelerinin
oldudağılma zamanına etkisinin
bildirilğu değişik araştırmalarla
miştir (7, 27, 28). Çalışmamızda piyasadan sağlanan tabletlerin bası
mında ne tip makinaların kullanıl
dığı, fabrika, ecza deposu veya eczanede hangi şartlarda ve ne ka272

dar slire bekletildiği bilinmediği
için bu hususlar tartışılamamıştır.
Açıklaması

yapılamayan, çelişkili

gibi görünen bulguların bazılarına,
endüstrinin kullandığı apareyler bilinmiş olsaydı, daha rahat açıklık
getirilebilir ve daha rahat tartışıla
bilirdi.

SONUÇ
Sonuç olarak, çalışılan tüm .
tabletler; sertlik, ufalanma-aşınma
ve dağılma süreleri açısından ·karşı
laştırıldıklarında; T3A ve T6B kodlu tabletlerin düşlik sertliğe sahip
olduğu; T2A, T3A, TSA, TSB ve T6B
kodlu tabletlerin ise ufalanma, aşın
ma yüzdelerinin °4ı 1'in üzerinde olduğu ve tlim meprobama t tabletlerinin farmakopele rin (1, 2) 'istediği'
30 dakikalık süreden çok daha kı
sa sürede, 5 dakikadan önce dağıl~
dığı görlilmliştlir.

tabletler arasında T3A
ve T6B kodlu tabletlerin sertlik ve
TSA, TSB
ufalanma-aşınma; T2A,
kodlu tabletlerin ise ufalanma-aşın
ma özellikleri açısından istenilen
uygunluk göstermediği
şartlara
TIA,
saptanmıştır. Buna karşın;
T4A ve T4B kodlu tabletlerin fiziksel özellikleri açısından istenilen
şartlara uygunluk gösterdiği anlaÇalışılan

şılmaktadır.

Türkiye ilaç piyasas:inda mevcut meprobamat içeren tabletler
lizerinde yapılan bu çalışmadan varılan sonuçların daha detayda detartışma
ğerlendirilebilmesi 1çin,
bölümünde ·sözü edilen nedenlerin
yanısıra, firmaların kullandığı, · etken ve yardımcı maddelerin fiziksel özelliklerinin , granülasyon ve
tablet makinalannın teknik özel-

liklerinin , kullan!la n devir sayıla
rının ve basım hızlarının bilinmesi
de zorunlud ur. Ayrıca olanaksız lık
lar nedeniyle tarafımızdan yapılma
yan porozite tayinleri ile tabletlerin piyasada n toplanıncaya kadar
hangi şartlarda ve ne kadar süre
bekledikl erinin 4e tarafımızdan
bilinmem esi; çok yönlü bir tartışmanın
yapılmasını
engelleyen
en önemli faktörler olduğu açıktır.
(Geliş Tarihi : 25.12.1984)
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