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Özet : Bu çalışmada Türk ilaç piyasasında mevcut 5 firmaya arit 

13 ayrı seri numaralı sülfametoksazol tabletleri incelenn1iştir. Ağırlık 

sapması, çap-kalınlık, ufala:ma-aşınına, dağılma zams.nı v.:: etken 

madde miktarının bulunmasından sonra çözünme çalışmaları yapılmış

tır. Yöntem olarak a1cış 'hücresi kullan1lm1ştır. Kinetik değerlendir

melerde sülfametoksazolün tabletlerinden sahverİlmesinin Hixson. 

Crowell, modifiıye Langenbucher, Q"""'""'3>\_/t, H1guchi ve semilogaritmik 

Higuchi, sıfır derece ve birinci derece denklemlerinden hangisine uydu

ğu araştırı];ınıştır. Hixson-Crov,rell denklemi en iyi uyumu göstermiş

tir. Ayrıca t ~-6 50, to1o g0,AUC60 , AUC120 , AUCplato ıdeğerleri de tesibit edil

miştir. Bütün değerlendirmeler gözönüne ahndığında D firmasına ait 

taıbletlerin en uygun sonuçlan veren tabletler olduğu gözlenmişrtir. 

DISSOLUTION STUDIES AND KINEHC EVAUJATION OF 

TURKISH COMMERCIAL SULFAMETHOXAZOLE TABLETS 

Suınmary: In this study, 13 different batches of 5 different 

conı:panies' sul.faımetJhoxazole tr:iblets, \Vhich ::ı.rc available on Turkish 
drug darkeıt, have been investi!gatcd. Aftc::r tJ~c determinatio11s of 
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weight variation, diameter-thiokness, friability, d.isintegration time 

and assıaıy of sulfame!tlıoxazolc in taıbleıts, d'.iısısolut1ion, sıtuıdies hır..rve been 
n1aıde. Flıo'\v cell hc..:s been uıseıcl. In order to evaLuate the dissolu1tion 
rate results, whic'h reaction order or reaction kinetics it fits, has been 

investigated. The investigated ·kinetics v.rcre : H.ixs0n-Cro\vell, ınodified 

La:n;genfbucılıer, Q""9- \/t, I-Iiıguchi, semüogaritmic form o-f it, zero order 

and first orıder. Hıix:son-Cııu\veı.ı h::ts been fiound as thc best one. Addi~ 

tionaly t 0/
0 50 , t 0 

0 90,AUC60 , AUC 120 ve AU·Cmnx ha'\ıe been determined. 

Acc:Jrdiqg ta tıheısc vıahıes, the tablets belonging to D brand havc b-~en 

found to give the best results. 

KEYWORDS 

Cnmmercial sulfamerhoxazole .ta:blets, Dissolution, \Kinetic e·valua~ 

tion, Dissolution efficiency, Physical ıtaıblet tests. 

Giriş 

İlaç endüstrisinde uzun yıllar 

boyunca kontrol işlemleri çoğun

lukla sadece iımalat girdiısi ham

ır-.~ddeler üzerinde yoğunlıaştırıl

mış, son ürünün kalitesinin tesibi

tine özel bir ilgi gösterilmemiştir. 

Ancak diğer bir çok üretim dalın

da olduğu giıbi ilaç üretiminde de 

endüstrileşme ve otomasyon <<kali

te güvenliği» nin sağl~nması kav

ramının gelişmesine ve üzerinde 

titizlikle durulmasına neden olmuş. 

tur. 
Dünyada ilaç endüstrisinde 

GMP uygulaması .gittikçe yaygınla

şırken ve !kanuni zorunluluklar ara. 

sına ıgirerken, son · yıllaı:ıda iilke

mizde de ilaç iireten firmalar kali

tenin sağlanmasına darha çok önem 

vermeye başlamışI,ardır. Türk ilaç 

piyasasında mevcut ve ,değişik et

ken maddeleri taşıyan bazı pre-

para:tlar üzerinde daha önce yapı

lan çal·ışmalar sonucunda (1-5) far

maıkopelerin istediği normların bir 

kısmının sa-ğlanamadığı ve prepa

ratların istenilen kalite düzeyinde 

ol,mıaıdığı tesibit edilmiştir. 

Bu çalışmada, Türk ilaç piyasrıw 

sında içinde sillfametoksazol taşı

yan taJbletlerde kalite gü;venliği dü

zeyleri incelenmiş ve değişik fir· 

ınaların farklı tformülasyonlarında 

sül:fa:metoksazolün salınma kine

tiği araştırılmıştır. 

Gereç ve Yöntem 

Herbir tablette 400 mg sülfa

metoksazol taşıyan ve ilaç firma. 

!arından temin edi'Ien sülfametok· 

sazol-trimetoprim tabletleri· üze, 

rinde çalışılmıştır. Her firmanın en 

az i1ki ayrı seri numarası taşıyan 

preparatıyla çalışılmış ve bunlar 

Al, Al... diye kodlanmıştır. 
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Tayinler : Sülfametoksazol ta;b. 
letlerinde, ağırlık sapması, çap-ka

lınlık tayini, sertlik tayini, ufalan
ma-aşınma tayini, dağılma tayini 

yapılmıştır. 

Tabletlerin taşıdığı sülfametok. 

sazol miktarı NF XIII (6) deki po

tansiyometrik titrasyon yöntemi 
ile tayin eıd[hniştir. Sonuçlar 10 öl
çümün ortalaması olarak veril
miştir. 

Çalışmalar çözünme ortamı 

olarak 37 ± O.S"C sıcruklık ve da
kikada 2 mi lik akış hızına sahip 
olan 0.1 M hidroklorik asit çözelrti

si kullanılarak yapılmıştır. Numu
neler 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120 ... da
kikala:rda alınırnış ve genelde çözün
n1e eğrisi platoya ulaşana kadar 
al1Diar3~k sürdürıülmüştür. 

Alınan numuneler, üze~ine 20 
mi glasiyal asetiık asit, 15 ml hid. 

roıklorik asit eklenerek karıştırıl

dıktan sonra 15°Cye soğutularak 0.1 
Ivl sodyum nitrit çözeltisii. ile titre 
edilmiştir. Titraısyonun !bitim nokta

sı pla:tin .. kalomel elektrot çiftiyle 
potansiyometrik olarak tesbit edil

miştir. Her fraksiyonun içindeki 
etken maddenin ,hesaplanmasından 

sonra zamana karşı % çözünen 
madde miktan rgrafiğe geçirilmiş

tir. Sonuçl1arın henbiri S deneyin 

ortalamasıdır. 

İstatistiki değerlendirme : Çalış. 

matla, fizikısel ;kontroller ve mik· 

tar ta~ni bulıgularına ait aritme
tik ortalama, standart sapma, stan. 
dart hata ve rvaryasyon katsayıları 

hesaplarnmı·ştır. Çözünme hızı bulgu
larının literatürde ·mevcut kinetik

lerden hangisine uyduğunun tes-
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biti bir bilıgisayar programı kul· 

!anılarak yapıhnış (7), çözünme hı· 

zı sabiti ve determinasyon katsa· 
yıları 1hesapl1anmıştır. Değişik fir

maların tabletlerinden sülfame· 
tofosazolün çözünmesine en uy. 

gun .kinetiğe ait çözünme hız sabit· 

!erinin araştırılmasında Mann· 

\ı\/hitney U testi ·iıle, eğrialtı al·anı· 

nın hesaplanma1sı için bölümümüz

de 1hazırl1anmış diğer iki bilgisayar 
:r:ıragramı 'lcullanılmıştır. Bu prog
ramların uyıgulamal arı daha sonra 
ayrıca yayınlanacaktır. 

Bulgular 

Fiziksel kontroller : F:izi'kseI 
:ko:-ıtrollere ait bulgular Tablo l'de 

verilmiştir. 

nuçlardan, 

kalınlık ve 

Taıblo 1 'de verilen sO· 

ağırlık sapması, çap· 
dağılma zamanı kont. 

rollerinde .tüm taıbletier faırmako. 

pe standartlarına uygun bulunmuş· 

tur. Sertlik kontrolünde Al, Bl, Cl 
taıbletlerİ dışındaki tüm tabletlerin 

istenilen normlara (8) uygun oldu· 

ğu bulunmuştur. 

Ufakınma-aışınma kontroliünde 

B2 ve Cl tabletleri dışındaki tüm 
taıbletlerin uyıgun bir ufalanma

aşınma gösterdiği anlaşılmıştır. 

Miktar tayini : Sülfametoksazol 

tabletlerindeki etken madde mikta
rının 180.89..485.06 ntg arasında de· 

ğİştiği bulunmuştur. Bu dunrmda 
sapma etiketteki mi!ktara göre 

o/o - 54.8 ile ·o/o + 121.3 arasında 

değişmektedir. USP (9) sülfametok

sazol tabletlerinde etken madde 
miktarının etiketteki miktarın °ıo 

93'ünden az 0ıo 107'sinden çok oL 

mamasını öngörmektedir. Böylece 



incelenen tabletlerden sadece E 2 

kodlu olanının farmak.opelerce is

ten~n miktarda sülfametoksazol 

taşıdığı, diğer ,tabletlerin belirle

nen sınırlar içinde sülfametoksazol 

taşımadığı anlaşılmışıtır. 

Çözünme hızı tayini ve kinetik 

değerlendirme : Birinci etapta za

mana karşı 0ıo çözünen sülfametok
sazol mi:ktan grafiğe geçirilerek 

çö:zıünme hızı profilleri elde edilmiş 

(Şekil !), ikinci etapta ise siilfame

toksazolün taıbletlerden salınması

nın hangi kinetiğe uyduğu araştı

nlmı1ştır. Taib1etlerinden sülfame

toksazolün salıverilmesine ait buL 

gularla literatüvde mevcut sıfır de

rece, birinci derece (10-13), Hixson
Crowell (14), modifiye Langen!mc

her {7), Q-+\)t (15), l-liguchi ve se

milogaritmlk Higuchi (IS) uygula

maların~dan hanrgisine en iyi uyum 

gösterdiği araştınlımıştır. Bir bilgi

sa,yar programı kullanılarak yapı

lan değerlendirme sonucu elde etli. 

len korelasyon ve determinasyon 

katsayılarından Hixson-Crowell (14) 

eşitliği ile en iyi uyumun elde edil

diği tesbit edilmiştir. Tablo 2'de 

taJbletlerden sülfametoksazol sa

h.nmasınm matematik modellere 

uyumunun araştırılmasında elde 

edilen değerler, Şekil 2'de de en 

iyi uyumun el,de edildiği Hixson
Crowell eşitliğine göre çözünme lnz1 

profilleri görülmektedir. Preparat

lardan .çözünen etken maddenin pla

toya ulaşma süresi içinde ele ge

çen ·değerlerin Hixson-Crowell ki. 

neti,ğine uy;gulaması He ıbUlunan hız 

saıbitlerJnin 

Dl>D3> C2>D2> B2>'B3> 

El>E2> Bl>Cl> A3>M> A2> 

şeklinde sıralandığı tesbit edilmiş

tir. Diğer taraftan yine aynı eşitliğe 

göre .taJbletlerinden sül!faanetoksazo

lün birinci saat sonunda çözünen 

mi,ktarı ile, toplam sillfametoksa

zol:ün 'o/o 50 ve 0/o 90'ının çözünmesi 

için gerekli zamanlar da hesaplan

mıştır (Twblo 3,4). Burada çözünme 

hızı profiller:ine ıgöre şu dizi elde 

edilmiştir : 

t"/
0 5

(ye göre: Dl<D3< C2<D2< 

B2<B3< El<E2< Bl<Cl< 

A3<Al< <A2 

t°/0 ,;a göre: DJ<JB2< C2<D2< 

D3<B3< El<E2< Bl<Cl< 

A3<Al< =A2 

1. saat sonunda salınan etken maıd· 

de miktarına ıgöre : 

Dl>D3> C2>D2> El>E2> 

Cl=B2>A3> B3>Bl> Al>A2 

İsıtatistiki değerlendirme : Fizik

sel ı:kontrollevde sadece varyasyon 

katsa'yıları belıirti1miştir. Hixson
Crowell kinetiğtine ait çözünme hız 
sabitlerinin Mann~Whitney U testine 

göre önem kontrolü sonuçlan 

Ta;blo 4'te verilmiştir. İstatistiksel 

değerlendirmelerde SIMPAL ve 

MANNIS programları kullanılmış

tır. 

Ç'özünrne veriminin (D.E.) de

ğerlendirilmsi : Khan (16) bir taıb
let veya kapsülden elde edilen çö

zünme sonuçlarını değerlendirmek 

için {{çözünme verimi» adını ver

diği parametreyi kullanmıştır: Araş

tırmamızda değişik firmalara ait 
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t"bletlerden elde edilen sillfame

tdksazol çözünme profilleri eğrisi 

altında kalan alanlar, bi~inci ve 

ikinci saatler ile (yani .midenin bo

şalma süresi) platoya erişilinceye 

-kadar geçen süreler için bulunn1uş 

ve sonra <(çözünme verimi» oranı 

hesaplanarak Tablo 5 ve Şekil 3'te 

gösterilmiştll-. 

AUC60 dak'ya göre 

Auc 120 dak 'ya göre 

AUCplatoya erişme 'ye göre 

B2>D1>D3>83>C1>C2>B1·>E 1>E2>D2>A1 >A2>A3 

D1>82>D3>B1>83>D2>C2>E1>C1>E2>A1>A3>A2 

D2>D1>B1>82>E2>83>C2>D3>C1>E1~A3>A1>A2 

Tartışma 

Fiziksel kontroHer : Değişik fir

malara ait süLfametoksazol taşıyan 

taıbletler ağırlık sapması tayinleri, 

çap ölçüm sonuçları ve kalınlıkla

rı açısından literatürle karşılaştı

rıldığında hiç -sapma gösterınediği 

veya kalbul edilebilir sınırlar için

de olduklan bulunmuştur (9, 17, 18). 

Sertlik tayini konusunda far

makopelerde, kalınlıık tayininde ol· 

duğu gibi bir kayıt bulunmadı

ğından Kirıg'in çalışması esas alın

mıştır. Klasik ta;blet sertliğinin 4-7 

kg arasında olması gerektiği bildiri

~irlcen kontrollerimizde ortalama 

seı1 tJ.ik 0_.8-9 kg arasında bulunmuş
tur. Düşük sertliıkteki Cl ve Bl 

kodlu tabletlerin kaıpları içinde ,toz. 

lanmaya uğradıkları görülımüştür. 

Tablo l'den de görüldüğü gibi aynı 

firmanın farklı serileri arasında 

ortalama sertlik açısından fark bu

lunmamak,tadır. Bu farkın üretün 

sırasında uygulanan far:klı basınç

tan veya mühreye taım akma olma. 

ması sonucu mührenin granüle ka. 

nşımı ile tamamen dolmamasın

dan olaıbileceği düşünülebilir. 
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Shafer ve ark. (19), ufalanme. 

aşınxa tayini sonucunda 0/o l'den 

çdk ağırlık kaybının istenmeyen 

ölçüde ufalanma-aşınma gösterec:c

ğini, 0/o 0.8'den aız ufalıanma-aşınma 

ııösteren talbletlerin çok iyi olarak 

değerlendiı:;ileceğini bildirmişler

dir. B2 ve Cl kodlu sillfarnetoksazol 

tabletlerinin ufalanma-aşınması o,iJ 

1 'in üzerinde bulunmuştur. cı kod

lu tablet en ıdüşük sertliıkteki tab

let olduğundan !beklendiği gibi en 

fazla aşınmaya uğrayan tablet ol· 

muştur. B2 kodlu ta:blet ise sertliği 

ister:.cn .::.ınırlar içinde olduğu ve 

yaş granülasyonla iiretilıdiğ_i halde, 

ufalan-aşınması 0ıo 1 'in üzerindedir. 

Bu ,durumda fonniÜlıısyona giren 

nıJ:ddelcrin fiziksel yapılarının da 

etkisinin olduğu anlaşılma,ktadır. 

D.iğer ta:1Jl~tlerin ufalaııma"aşı.nma

ları ise uygun b.ulun·muştur. 

USP XX'ye (9) göre sillfametok

sazol t1'bletleri 30 <lak. içinde dağıl. 

malıdır. Çalışılan tabletlerin tümü

nün 5 dak'dan az sürede dağıldık

ları bulunmuştur. Cl kodlu tablet, 

sertliği en ·düşük ve dağılma süresi 

de Dl'den sonra en kısa olan tab-
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~ Tablo l : Piyasadaki Sillfaıretoksazol Tabletlerinin Farmakopelerde ör1görülen Kontrollerine Ait Bulgular. 

Tablet Ağırlık Saprrası Çap Kalınlık Sertlik Ufalanma-Aşırıma. DaCTılma Zamanı Etken Nadae Miktarı 

Kodu 
ı~ı v (%) (nm) (nm) (kq) V(%) (%) (dk.sn} V(%) ı~ı v (n) 

' " 
Al 0.612 3.82 1.24 0.410 9 10.4 0.0800 4 30 38.4 448.90 b.j9 

' 
A2 0.600 1.82 1.25 0.410 6 19.5 0.170 4 7.9 464.80 b.17 

' " 
1':ı 1 0.591 3.86 1.24 0.390 7.6 23.4 0.170 3 30 22.1 452.13 4.39 

1 ' 
Bl 0.664 1.11 1.25 0.450 3.5 o 0.450 1 o 272.29 37.4 

' 
B2 0.669 ı. 78 1.25 0.440 4,7 9.52 ı. 72 1 o 180.89 20.b 

' 
B3 0.661 1.11 1.24 0.450 4.7 9.52 0.220 2 19.4 235.56 33.Ub 

" 
el 0.621 :ı .• 09 1.09 0.480 0.8 34 .2 2.02 30 o 472.30 b.4j 

" 
c2 0.619 1.15 1.08 0.440 4. 7 9.52 0.240 53 19.5 4cı.S:Ob 7.b8 

-

Dl 0.610 5.10 1.24 0.410 5.5 10.2 0.0800 25" 149.0 442.00 2.~ı 

D2 0.598 1.24 1.24 0.400 7.8 15.4 0.0600 45" 42.2 482.S3 6.48 

' 
D3 0.599 0.985 1.24 0.400 7 - 0.0400 2 3011 13.4 464.80 4.41 

' 
El 0.697 0.686 1.18 0.580 4 8.84 0.350 1 1511 40.0 4b4.80 6.3U 

' 
E2 0.691 0.679 1.18 0.580 5.5 10.2 0.35 1 45" 44. 7 402.74 :.:'..cı9 

V '(%) VaryaS'jon Katsayısı 

Çap ve kalınlık ölçümlerinde sapma olmadığından V(%) gösterilrnernıştir. 



TABLO :t 

~sitli firmalara Ait T.:ılıletlerden ÇözUnen SUlfaınetoksazolün <,özürırre füzı Kıneti9inin Mateırati.ı<. hxıellere uyguıılı.ı'Junun p.raştırılm:ı.sı 

Kinetik "ı A2 "' "ı ., ., c, c, Oı_ D 

" °ı b, L . 
(bt)a 

o 0.682 0.676 o. 767 o. 712 o. 780 o. 717 o .bb8 0.8.:S ı.oı U.';lol o .879 o .832 0.82J 

b J.JSxl0-4 2.9oxıo-4 s.Joxıo-4 -4 ı. 72xl0-) l.05xl0-J J.':ılxlu- 3 -J 2.32xl0 3 ı. ııxıo- J 9 .89xl0 4 

pıoJ_,he 
7 .60xl0 'j .:.lxlü-4 l.4tıxl0-3 l./lxlv 

2 
~ r 0..984 0.98 / 0.989 0.979 o .983 0.9til 0.9:.tı 0.9tı3 0.Y9o U.:J'h o. 997 o. 997 o. 'l96 

,o k 0.00230 0.00200 0.00300 0.00500 0.0100 o .00tı90 0.00300 0.00940 O.Olol U.lrlı 14U o. 0129 O.OO?lO O.OO'ı\O 

Kinetik 
r 

2 
0.993 o. 990 0.991 o. 952 0.946 o .895 0.994 O.btıl o .9ö') Ü.':ı°l:I o. 940 o. 991 o. 9 l J 

00 ko 0.600 0.600 o. 700 o .500 0.600 0.500 {). 700 1.10 L .00 l..!ü 1.50 o. 900 O .Bo::ı 

Kir,etik ,2 0.983 o .987 o. 984 0.976 0.952 o. 972 o .937 o .947 0.Y.!':ı Ü.':ı'<U o. 909 o .933 G. 9Ll 

Hixo:--ı k 4. 75xl0-J 4.50xl0 
-] 

5 98xl0-J 7.25xl0 3 l.25xl0 3 9.3lxl0-J tı.03xl0 3 L37xlu-2 
,ı.':ilxlO 

_, 
l • .!7XÜI -,: l.89xl0 

-2 9 l6xlo-2 8 63xl0-2 

Crcrw.?11 
r 

2 
o. 994 0.994 o. 99fı 0.987 Q.983 0.965 0.983 0.989 o .99b o .994 0.991 o ggg U.';loU 

o~rt, 
k 3. 70 3 .61 4 .45 2.83 2 .67 2.86 4 .9':i 7 .b3 U.9tı () ';loU 7. il ').12 4 39 

r 2 
o .982 o. 981 0.984 0.992 0.996 0.992 0.993 0.994 U.9ı:J9 U. 'J /O o 984 o. 99(, o. 997 

Hic3uchj k 
- -4 
':ı.03x10 4.52xl0 4 7.08xl0-4 1.28xl0 

-3 2.54xl0-J l. 70xl0 
-4 

7 .53xl0 
4 2.06xl0-J 3 ti7xlü 3 l.oJxlu 

-J 2 89xl0-J l .29xl0- 3 l.29xl0-) 

E;;it. ir 2 o. 961 0.949' o. 957 0.937 0.949 0.899 0.994 o .9':ib ü.9tı7 u .')"!o o. 987 o. 985 o. 977 

ı~~il(XJ. *xıo 3 
9.6lxl0 

3 l.08xl0 2 9~·77xl0 3 1.84.xıo-2 l.JJxlO 2 9 . .lJxlO-J l.JOxlU .! L.bJx.lU-.e: l.o"xlu -,: -2 -2 l 17xlo-1 
1 B3xl0 l.22xl0 

Htquclıi 820 0.821 0.825 o.818 o. 786 o·.aıı 0.690 o. 791 0.7:ı:ı Ll. /~q o. 780 o. 737 o. 780 

e 
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Tablo 3 : SüÜametoksazol Tabletlerinden Etken Maddenin Hixson 

Crowell Eşitliğine Göre Çöztinıne Hızına Ait Bazı Bulgular. 

···----·-·---

1. Saat Sonun'da Çözünen Miktar 

Kodu (mg/lt) (%) V(%) 1 % 50 (dk) 1% 90 (dk) 
----------- ·----

Aı 48.3 19.4 2.62 2U 70.2 

A, 47.0 19.3 7.43 22.3 70.2 

A, 60.5 18.7 6.52 16.7 55.7 

Bı 51.2 29.8 4.17 13.8 45.9 

B2 62.9 47.9 7.82 8.0 21.9 

B, 58.3 36.7 2.44 10.8 35,8 

c, 62.8 29.1 15.9 16.6 55.3 

c, 137 33.5 5.35 7.3 24.4 

D, 214 52.8 17.5 3.4 13.2 

D2 127 35.3 6.41 7.9 26.2 

D, 175 45.3 13.7 5.0 33,3 

E, 92.1 31.1 19.5 10.9 36.4 

E, 78.9 27.3 10.5 11.6 38.6 
--------.---- ·-------·-- ------~·--·----·-

Tablo 5 : Sülfametoksazol İçeren Değişik Firmalara Ait Tabletlerin 

Bir.iıici, İkinci Saat ve Platoya Erişme Süresi İçindeki Çö. 

zünme Verimleri. 

Firma Kodu 
AUC60 AUC120 AUCplaıo 

(%) (%) % 

Aı 12.3 17.5 42.9 

A, 11.7 16.9 40.8 

A, 11.5 17.2 47.9 

Bı 19.0 36.3 62.3 

B, 30.4 43.3 61.5 

B, 22.8 32.9 58.9 

c, 20.0 27.3 57.7 

c, 19.4 30.7 58.3 

D, 27.6 47.6 66.0 

D, 15.5 31.8 66.3 

D, 24.6 42.l 57.7 

Eı 16.6 28.0 54.1 

E2 16.0 24.3 59.9 
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'.Cablo 4: Sülfametoksazol Tabletlerinde Etken Maddenin <;.:özünen Miktarının Platoya &işti~i bure "°nunua 
Hixson-crowell Kinetiğine Göre Çözi.inme Hazı sabitlerinin Manrı-\.-ııh.l.tney U rı•estine göre i..arı:;;ılaş
tırılma.sı. 

i' ,l,/J::z sabi ti Kod -1/ Hız Sabiti 
ul u. Tanla sonuç .Kodu 1,/:..(dk-1) u me'ı. .(dk-1) , u (%9o olasıllKla) 

1 -3 -3 
15 10 21 Fark yoK 

, Al 4.75xl0 Az 4 .5oxlo 
-3 

~ 5.98xlo-3 14 11 21 Fark yox 
Aı 4.75xl0 

-3 
5.98xl0-3 A

2 
4.50xl0 A3 15 10 n Fark yoK 

Bl 7.25xlo-3 
B2 l.25xl0-2 

o 25 21 Fark var 
Bl 7.25xlo-3 

B3 9.3lxlo-2 o 25 21 Fark var -3 
9.31xlC-2 B2 l.25xl0 B3 25 o 21 Fark var 

6.03xlo-3 2 
el t, •. 37xıo- 25 o :'1 FarK yok 

2 Slr-10-l -2 25 o 21 Far"K var 1. D2 l.27xl0 
2 S2xl0-2 -2 Dl D3 l.89xl0 24 1 21 Fark var -3 -2 D2 l.27xl0 D3 l.89xl0 20 5 21 Fark yoK 

Ei 0.162xl0-3 
E2 8.63xl0 -3 

15 lo 21 Fark yok 
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Şekil 3 : Çeşitli Firmalara Ait Sülfametoksazol Tabletlerinde Çözün

me Verim!. 

letlerdendir. Ancak 5.5 kıg sertlikte. 

ki Dl kodlu tabletin de aynı şekil

de çok kısa sürede dağıldığı göz

lenmiştir. Sürenin kısalığı Cl kod

lu tablette sertliğin azlığına bağlı

dır. Ovsa Dl kodlu tablette sertllk 

daha fazla olmasına rağmen içinde 

dağılması gayet kolay ve formülas· 

6& 

yıondaki miktarı çok olan mi'krok· 

ristal selüloz ile tablet içine sıvı pe· 

netrasyon ihızını arttıran mısır ni

şastası gi:bi maddelerin bulunması 

nedeniyle çok kısa sürede dağılmış.. 

tır. Bl, B2, B3 kodlu tabletlerin 

sertlikleri aynı veya yakın olduğu 

halde dağılma zamanlarının farklı-



lığı ise aynı firmada, aynı yöntem, 
alet ve maddelerle yapılmasına rağ
men, etken maddelerin bekletilme 
süresi ve şartlarının farklı oluşuna 
ve etıken maddelerin satın alındık. 
lan kaynakların farklı olaJbilmesi 
ihtimaline bağlı olabilir. 

USP XX sülfameto'ksazol içe
ren tabletlerde etken madde :mikta
nnın etiketteki miktarın % 93'ün
den az, ·0/o 107'sinden çok olmaması 
gerektiğini bildirmiştir. Çalıştığımız 

trubletlerin % - 54.8 ile % + 121.3 
sınırları içinde etken madde taşıdı. 
ğı, dolayısıyla bu değerlerin USP 
XX'nin önerdiği sınırlar ıiçinde ol. 
matlığı göriilmüştür. Sadece E2 
kodlu tabletin istenen miktarda 
etken madde içerdiği tesbit edil
miştir. 

Çöziinme hızı ve çözünme veri
minin değerlendirilmesi: Ağız yoluy
la alınan rve midede çözünen katı 
ilaç şekillerinde, mide boşalma Ju. 
zının fonksiyonu olarak, birinci 
saatin sonunda etken maddenin 
tamamına yakın kısmının çözi.in· 
mesi istenir. Oysa üzerinde çalışı

lan piyasa preparatlarından hiçbiri 
bu şartı sağlayamamıştır. 1Bu süre 
içinde en çok sülfa·metoksazol sa
lınan preparat Dl kodlu taıble.t ol. 
muştur. D firmasına ait tabletlerin 
diğer firmalara: .göre en fazla etken 
madde salıveren talbletler olduğu an_ 
laşılmaıktadır. Bunu sırasıyla B, C, 
E ve A firmalan izlemiştir. Ancak 
D firmasına ait sonuçl,ar kendi için
de tekrarlanabilir değildir. Teorik 
olarak fornıülasyona giren madde-

ler ve oranlan, imalat tekniği, kul· 
lanılan cihazlar aynı olduğu hal. 
de tekrarlanabilirliğin az olması 
formillasyona giren etken ve yar
dımcı maddelerin orijin veya kali· 
te düzeyiyle ilişkili olabileceğini 

düşündürmektedir. Aynı duru'm B 
firmasına ait Bl, B2, B3 preparatla
n, C firmasının Cl ve C2, E firma· 
suun El ve E2 preparatlannda da 
gözlenmiştir. Sadece A firmasının 
prepar:atlarında 'bir tekrarlanaıbL 

lirlik olduğu tesbit edilmiştir. 

Çözünme ihızı çalışmalarının 

değerlendirilmesinde Kib.an'ın (16) 
öner<liği «çozunme verimi» de· 
ğerlerinden (Ta;blo 5), en büyük 
verimin ilk saat sonunda B2, ikin. 
ci saat sonunda Dl ve platoya erişi4 
len sürede D2 formülleri ile sağlan
mış olduğu anlaşılmıştır. Ancak 
tablo dikkatle incelendiğinde Dl 
formülünün her üç durumda da 1. 
ve 2. sırada yeraldığı gözlenmekte
dir. Şekli 3'te 60. ve 120. da'ki'kalar 
sonundaki çözünme verimleri doğ
rularından Al, A2, A3 ve Dl, D2 ve 
D3'ün 'kendi aralarında paralellik 
gösterdlgi görülmektedir. Oysa B, 
C ve E firınalanna ait preparatla· 
rın farklı seri numaraları arasında 
böyle bir parall~11ik bulunamamıştır. 
Yani bu .firmaların değişik imalat 
serileri arasında çözünme verimle. 
rinde farklılıklar olduğu anlaşılmış
tır. 60. ve 120. dakika sonuçları 

gözönüne alındığında en yüksek ÇÖ· 

zünme verimi Dl kodlu tabletle 
sağlanmıştır._ Diğerleri arasında 

bir paralellik olsa da genelde Dl 
'kodlu tablet dışındaki tüm prepa· 
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ratlardan 60. ve 120. dakikalar so· 

nunda elde edilen değerlerin iyi ol

madığı, yani çözünme hızının dü
şük ol,duğu ve istenen düzeyde ol

madığı anlaşılmaktadır. Çözünme 

hızı verilerini değerlendirmek için 

ct,ken n1adıdenin °/o 50 ve 0ıo 90'ının 

:salınması için .geçen sürelerin kar

~:~ 1-aştırılması da diğer bir kriterdir 

(16). Bu şekilde değerlendirme de 

Dl formülü :birinci saatin sonunda 

salınan etken madde miktarına gö. 
,-_-~ ·'-~lL~!_c.n.(h~uı'cla da en .iyi sonucu 
vermiştir. Eıtk-en maıdcLenin °ıo 90'ının 

salınması için geçen süre Al ve A2 

kodlu tabletler dışında bir saatin 

altında bulunmuştur. Bu durumda, 

bu Hci tablet dışındaki diğer taıblet

ı.erin taşıdrkları sülfametoksazolün 

tamamını midede salıvereceği anla

şılmaktadır. 

Tüm sonuçlar ,gözönüne alınır

sa ıgenelde D 'Ve B firmalarının de~ 

ğişik seri numaralı preparatları da

ha çok başlarda, A firmasına ait 

olanlar ise hep sonlarda gelmekte 

C ·ve E firmalarının. bulgulara göre 

başlarda yer alan D firması He hep 

sonda yeralan A firmasının ,bu1gula" 

rı tekrarlanabilir olarak gözlenmek

tedir. Oysa söz konusu tekrarlana

bilirlik ·B, C ve E firmaları için iyi 

değildir. ÖzelJ:iıkle E firmasının E2 
kodlu talbleti, yapılan kontroller açı. 

sından, en uy:gun taıblet olmasına 

rağmen aynı firmanın El kodlu .tab

letiyle çdk fa!iklı sonuç vermesi 

ya.ni te1{rarlanabilirliğin iyi olma
ması üginçtir. TekrarlanaıbilirHğin 

iyi o1n1amasıru kullanılan tekJ10· 
lOji, ham·maddelerin ve temin 

edHdiği kaynakların, aletlerin 
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farklı oluşu giıbi hususlarda ara· 
ma!.k gerekir (20, 21). Yapılan 

çalışmakır, farmasötik şeklin 

imali snıasında süre...1dd in- pro
cess kontrolün yapılmasının, hata

sız bitmiş ürün elde edilmesi açı

sından çok önemli olduğunu, lite

r:ıtü~·,jn de bildirdiği gibi (22), bir 
kez daha a:çık olarak ortaya koy

maktadır. 

Sun uç 

Çalışılan sülfa.metoksazol tnıb

letleri fiziksel kontroller yönün· 

den incelendiğinde en uyguh sonu

cu EZ kodlu tabletin verdiği göz. 

lenmiştir. 

Bu çalışmada ele geçen tüm 

sonuçlar gözönüne alınırsa üzerin· 

de çalışılan sülfametoksazol .ticari 

tabletlerinin in vitro çözünme hız

larının istenilen düzeyde olmadığı, 

ô:Jlayısıyla istenilen kalite düzeyi
nin tanı sağlanamadığı anlaşılmak

tadır. Üniversal bir karşılaştırma 

parametresi mevcut olmadığından 

araştırma sonuçlarına bakarak {{şu 

preparat en iyis~dir» demek uygun 

o1mayacaktır. Ancak D firmasının 

farıklı seri numaralı preparatları. 

Ill1_1 1!ixson-Crowell eşitliği, t % 50 

t % scı, AUC120, AUCnı,,:.,ve AUC60 de. 

ğerlerine bakıldığında çözünen sül· 

fametoksazol miktarlarıyla genelde 

ilk sıralarda yeralması, uygulanan 

teknoloji, ci:haz ve çalışma şartları 

homojenliği, hamrnadde, yardımcı 

maddeler ve diğer kaynaklar gibi 

özellikler açısından kaliteyi -tekrar

layaJbildiği izlenimini vermektedir. 

A firmasının preparatında başlan-



gıç maddeleri kalitesinde tekrarla. 

naıbilir sonuçlar sağlandığı halrde bit. 

miş üı:ıünün kalitesinde düzeltme· 

!er yapılmalıdır. 

Sonuç olarak ilaç üretin1inde 

kalitenin tek ve en iyi olması .ge· 

rektiği hiç hatırdan çıkarilmama· 

lıdır ve hem ilaç şeklini tasarlarken 

hem de üretim sırası ve sonrasında 
kalitenin sağl,anması için özellikle 

seriler arasında farklılıklar olma· 

ması için gereken titizlik gösteril

melidir. 
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