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Sürekli Etkili Preparatlarda 
Doz Tasarımı 1 
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Özet : Sürekli etkili preparatlar, norn1al tek dozluk preparatların 
birkaç defa alınması ile elde edilen etldyi daha seyrek doz alarak te
min etmek amacıyla geliştirilmişlerdir. Ayrıca, etken maddenin dozaj 
şeklinden değiş,mez hızda, yani sıfırıncı derece k.inetikle salınarak, 
kan düzeyinin saJbit kalınası tasarlanır. Bu dozaj şekillerinde amaç, 
etkinin hızlı başlaması, etken madde konsantrasyonun tedavi edici 
düzeyde istenen süre tutulmasıdır. Bütün bunların gerçekleştirilebil
mesi için, doz hesaplarının çok iyi yapılmış olması gerekir. 

Bu makalede, sürekli etkili preparat halinde hazırlanacak bir et· 
ken maddenin sıfırıncı ve birinci dereceden salım hız değişmezlerinin 
ilk ve sürdürme dozunun miktannın ve dozlama aralığının nasıl sap· 
tanacağı ve bunların yorumunun nasıl yapılması gerektiği ayrıntılı 
olarak incelenmiştir. 

DOSAGE DESIGN IN SUSTAINED RELAE§E DOSAGE FORM 
Sınnmary : Sustained release dosage forms are developed for the 

purpose of obtaining the action achieved by several doses of single 
dose forms. Additionally, they are designed for obtaining constant 
blood levels by releasing the drug with an unchanging rate, i.e. zero 
order. The aim in these dosage forrns is to achieve a fast onset of 
action and sustaining the blood concentration at therapeutic le· 
vels for desired periods. In order to realize these goals, dosage form 
design paraıneters should be accurately determined. 

(*) Ankara Üniversitesi Eczacılık Fak., Farmasötik Teknoloji Ana Bilim 
Dalı, Tandoğan, Ankara 

(**) Gazi Ünirversitesi Eczacılık: Fak., Eczacılık Teknolojisi Bölümü, Etiler, 
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The methods of calculatioıı:ı and inte!J)retation of t,he zero or 

first order release rate constants of the model drug; the amounts of 

the initial and sustaining doses and the dosage interval are investi

ga ted in detail in tlıis report. 

Keywords : Sustained release, doszge form design, therapeutic 

blood level, zero order release, release rate, dosagc interval, multiple 

dose, first order release. 

Sürekli etkili preparatlar ile 

tedavide amaç; bu preparatlar alın

lığı zaman etken maddenin kan de

rişimini hemen terapötik seviyeye 

çıkartıp, bu seviyede diğer dozaj 

şekillerine göre daha uzun süre sa

bit tutmakbr. Ayrıca, etken mad

denin dozaj şeklinden değişmez 

hızda, yani sıfırıncı derece kinetik

le salınarak, kan düzeyinin sabit 

kalması tasarlanır. Bu amaca ula~ 

şabilmek için bu tür preparatların 

doz hesaplarının çok iyi yapılmış 

olması gerekir (1). 

·Bu hesapları yapabilmek için 

sürekli etkili preparatları diğer 

dozaj şekillerinden (özellikle uzatıl

mış etkili preparatlardan ve tekrar

lanır etkili preparatlardan) ayırde

debilmek gerekir. Sürekli etkili 

preparatların şekil l'de görüldüğü 

gibi etken maddeyi kr ve kr0 gi

bi bir hız de~işmezi ile diğer dozaj 

şekillerine göre daha uzun bir sü

rede vücuda vermeleri sonucunda, 

kinetik açıdan bir preparat koın

partnTanı oluşmaktadır (1-3). Bu 

tür prepara tlann farmakokinetik 

açıdan incelenmesinde bu kornpart

manın etkisi iyi değerlendirilmeli

dir. 
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Şekil 1 

kr Etken maddenin preparattan 

birinci veya sıfırıncı derece 

serıbest bırakılma hız değiş

mezi. 

ka : Etken maddenin emilme b1z 

değişmezi. 

kd : Etken maddenin atılma hız de

ğişmezi. 

·Bu tür preparatlarda etken 

maddenin salınma veya serbest bı

rakılma hız değişmezi (kr), emilme 

luz değişmezinden (ka) çok dı;ha 

küçfı.k olduğu için hız saptayan 

adım, etken ınaddenin preparattan 

serbest bırakılması ohnaktadır (Şe

kil l'h) (!). 

Sürekli etkili preparatlar «ilk 

dozn ve «Sürdürme dozu}> olmak 

üzere iki kısımdan oluşmaktadır. 

İlk doz kısmı ilacın kan seviyesini 

hemen tedavi edici düzeye çıkar

mayı temin ederken sürdürme do

zu, kan seviyesini ilk doz tarafın

dan temin edilen düzeyde istenen 

süre kadar tutmayı sağlamaktadır. 

Etken maddenin preparattan ser, 

best bırakılması, kinetik açıdan bi

rinci veya sıfırıncı dereceden ol

maktadır (2·8). Kuramsal olarak 



sürekli etkili bir preparatta, her 
iki halde de ilacın vücuda veriliş 

hızı vücuttan dışarı atılma hızına 

eşit olrmlıdır (l, 2, 9). 

Etken madCenin salımını gerek 
birinci dereceden, gerekse sıfır de
receden .gerçekleştirilen sürekli et
kili preparatları iki grup altında 

toplaınak :mümkündür : 

A. Bu gruptaki preparatlarda 
t =O anında doruk plazma seviye
sinin 01de edileceği tp zainanına 

kadar sadece ilk dozdan ilaç salunı 
oln1aktadır. Sürdürr11e dozundan 
etken madde salımı yoktur. Ancalı: 
bu tip preparatların gerçekleştiril

mesi, imalatta ek bir işlemi gerek
tirmektedir (Ör : kaplama). 

B. t=O anından itibaren ilk do
zun yanında sürdürme dozundan da 
etken n-ıaddeyi açığa çıkaran pre· 
paratlar ikinci grubu oluşturmak· 

.. as/dt 

tadir. Bu gruptaki preparatlarda, 
isteneden yüksek kan seviyesi elde 
edilecektir. Bu duruında çözüm, ill;: 

dozun miktarını uygun şekilde 

azaltınaktadır. Bu düzeltme t=Ü 

anı ile :başlangıç dozunun tamamen 
emHeceği zaman aralığını kapsar 
(2, 8). 

1. Sürclürme Dozundan Etken 
Maddeyi Sıfır Derece Kin<> 
tik İle Veren Sisteır.ler : 

Gerçek sürekli etkili preparat
lar, pratik olarak yapılmaları çok 
zor dahi olsa, etken maddeyi sıflr 

derece kinetikle veren sistemler
dir (3). 

,Böyle bir sistemde, birim za
manda preparattan açığa çıkan et· 
ken madde miktarı değişmez. Bu, 
diferansiyel olarak aşağıdaki denk
lem ile gösterilmektedir (5, 6) : 

(Denklem 1) 

-ds/dt : Preparat İ'çindeki etken maddenin azalma hızı 

k:r0 
: Etken maddenin sıfır derece serbest bırakılma hızı 

Denklem 1 'in integrali alındığında; 

t (Denklem 2) 

elde edilmektedir. Burada, 

S : t anında preparatta kalan etken madde miktarı 

Ds : t=O anında preparatta bulunan sürdürıne tozu 

Sürekli etkili bir preparatta Di, istenen kan derişimine hemen ulaşmayı 
sağlayan ilk doz, Ds ise sürdürn1e dozu olmak üzere, toplam etken madde 
miktarı D·T, 
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D. 
ı 

olmaktadır. 

D 
s (Denklem 3) 

tık doz, istenen kan konsantrasyonu ile etken maddenin dağılma hacmi
nin çarpımına eşit olup, denklem (4) ile verilmektedir 

Di : İlkdoz (mg) 
Cp : İstenen kadın derişimi (µg/ml) 
V d : Görünür dağılma hacmi (litre) 

(Denklem 4) 

kd ilacın uzaklaşma hız değişmezini gösterm·ek üzere, sıfır derece 
ile etken maddenin preparattan çıkış luz değişmezi kr0

, 

(Denklem 5) 

denklem 5 ile hesaplanabilmektedir. 

kr0 hız değişmezi ile h saat kadar etken madde salımı yapacak sürekli 
etkili bir preparat,ta olması gereken sürdürme dozu Ds ise, 

olmalıdır (2, 4, 8). 

D 
s 

k o h • (Denklem 6) 
r 

Sıfır derece kinetikle etken madde salımı yapan sistem için, tepe plaz
ma seviyesinin elde edileceği zaman (tp), denklem ?'de gösterilmektedir : 

t .,, 
p 

1 

k - k a d 

ka : Emilme hız değişmezi 

kd : Uzaklaşma hız değişmezi 

k 
• ln (Denklem 7) 

Mide-barsak kanalındaki salınmış fakat henüz emilmemiş etken madde 
miktarı X ise, denklem (8) ile verilmektedir (5, 6) : 

X= 
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ko 
r ---k 
a 

( 1 - e 
k t 

a ) + D 
i 

o 
-k t 

a 

(Denklem 8) 



Bu denklem, ilk dozun ve sürdürme dozunun oluşturduğu toplam mik~ 

carı göetermektedir. 

Böyle bir sistemde kan derişimi ise, aşağıdaki denklem ile verilmiştir 
(5, 6) : 

o 
k 

C :- _____ r __ 

k v d • d 

-k -t 
(1 - e a ) 

(e 
-k .t 

a 

o (k - k. D.) 
r a ı 

(Denklem 9) 

Sıfır derece kinetikle etken madde salın11 yapan sistemlerde toplaın doz, 

preparatın salım şekline göre iki şekilde hesaplanabilmektedir : 

a) Tepe palazma seviyesinin elde edileceği tp anına kadar sadece ilk 

dozdan etken madde salımının olması halinde tuplam dozun hesaplan~nası : 

Bu ·gruba giren preparatlarda doz ayarlaması, sürdürme dozu üzerinde 

yapılır. Ds sürdürme dozundan ilaç salımı tp zamanınc:1an itibaren başlaya

cağı için, sürdürme dozu denklem (10) ile hesaplanmaktadır 

o (h t ) ı:; == k -
s r p (Denklem 10) 

Toplam ilaç miktarı (DT) ise; 

o 
(h ) D ;; D ~ k t 

T i r p (Denklem 11) 

o!nıaktadır (!, 2, 4, 8, 10). 

b) t=O anından itiıbaren başlangıç dozu yanında sürdürme dozundan da 

etken madde salımı oluyor ise, toplam dozun hesaplanması : 

Bu durumda ilk dozun miktarı azaltılacaktır. Düzeltilmiş ilk doz denk

lem (12) ile hesaplanmaktadır : 

])düz o .,,. D . k t 
ı ı r p 

(Denklem 12) 

Toplam doz (DT) ise, 

])düz o 
h ]) : + k • 

T ı r 
(Denklem 13) 

ile verilir (2, 8). 

Sürdürme Dozundan Sıfır Derece ile Etken Madde Salınu Yapan Sis
temlerle Birden Fazla Doz Kinetiği 

Sürekli etkili preparatlarda ilk doz istenen kan seviyesini temin eder

ken, sürdürme dozu bu seviyeyi h saat sabit tutacaktır. Kuramsal olarak, 
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t=h olduğu zaman preparattaki etken ınaddenin hepsi sahnın1ş demektir. 

Bu sürenin sonunda t ile gösterilen kısa bir süre daha ınicle-barsak kanalında 

kalan son ilaç kalıntıs1 emilmeye devan1 edecektir. Bu süre (.6.. t) açağ1da 

verilen denklen1 ile hesaplanmaktadır (2) 

k 
l 

ln 
a 

k k (Denklem 14) 

a d 

Bu emilim, t=h olduğu zaman başlayan kandaki ilaç miktarının düşü

şünü bir miktar azaltacaktır. Bu sürenin sonunda kandaki ilaç seviyesi, bi

rinci derece kinetiğine bağlı olarak azallnaya başlayacaktır. l\ılinimum ct:\:ili 

konsantrasyonun üzerinde olmak üzere, kan seviyesinin N il8 gösterilen b~

lirli bir yüzdeye kadar düşmesine izin verilebilir. Bu seviyede ikinci dozun 

alınn1as1 gerekir. Buna göre iki doz arasında geçen süre Tau, aşağıda veri.len 

denklemle hesaplanır. 

'l'au =. 
1 
k 

d 
, 

h : I<.an seviyesinin saıbit tutulduğu süre 

ln 
1 -------1-N (Denklem 15) 

At: Prcparattal:i tünı etken 111adcle serbest bırakıldıktan sonra, mide-barsak 

kanalında kalan ilaç kalıntısının emilmesi için geçen süre 

Bu denklemdeki 

l 
ln 

l 

l - N 

terimi ise, kan seviyesinin belirli bir yüzdeye kadar düşmesine izin verilen 

süre olınaktadır . 

. Ancak ilk dozun alıı12nasından Tau kadar süre sonra, ikinci doz alındığı 

zaman kan seviyesi istenen düzeyin üzerine ç1kacakt1r. Çünkü, ilk alınan 

doz sıfır olan kan se:viyesini istenen düzeye çıkarmak için tasarımlanmıştır. 

Halbuki ikinci dozun alındığı zamandaki kan seviyesi sıfır olmayıp, N. Bd 

düzeyindedir (N<l). Kan seviyesindeki bu artış iki şekilde düzeltilebilmek

tedir : 

1. İkinci alınan preparatın ilk doz kısmı kan seviyesini N. Bd di.izeyin.

den Bd düzeyine getirecek şekilde ayarlanır. Bunun için 
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a) Sürdürn.l.e dozundJ.n etkon n1adde salın11 gcçiktirilTniş ise; 

D . : 
21. (l - N) D. 

ı 
(Denklem 16) 

denklemi kullanılır (2). 

-b) t=O anında ilk doz kısmı yanında sürdürıne dozundan da etken 

madde salımı oluyor ise, aşağıdaki denklem kuJlan1Jarak düzeltme yapıla

bilmektedir (2) : 

o 
(l - N) • D. 

ı 

k • 
r 

t 
p (Denklem 17) 

Denklen1lerde Di, istenen kan seviyesini sağlayan ila:ç rnikta:rını, D2i ise, 

ikinci ve sonraki dozlardaki ilk doz 'kısmını gösterrnckteclir. Ancak bu şe

kilde doz ayarlaması hen1 imalatta lıeın de kullanılma sırasında zorluk ya

ratacaktır. 

2. Klasik ilaç şekilleri ile tedavide olduğu gibi, ilk seferde iki birimlik 

dozla tedaviye başlayıp, her Tau süresinde tek birimlik dozla tedaviye devam 

edilirse, bu sorun daha pratik bir şekilde çözün1lenebi11nektedir. Burada dil;;:

kat edilecek husus, iki birimlik doz verildiği zaman kan seviyesinin to.k:sik 

düzeye çıkmamasıdır (2). 

Sürdürme Dozundan Etken Maddeyi Birinci Derece Kinetik 

İle Veren Sistemleı1 

Etken maddeyi birinci derece !cinetikle veren sistemle:rde, birim zamanda 

açığa çıkan madde miktarı diferansiyel olarak; 

, -dt - k~ • s 
r 

(Denklem 18) 

şeklinde gösterilir (5, 6). Denklen1 18'in integrali alındığı zaman, 

s - D e 
(Denklern 19) 

• s 

elde edilmektedir, Burada 

kr1 : Birinci derece serbest bırakılına hız değişınezi (saat) 

S t anında preparatta kalan ilaç ıniktarı (mg) 

Ds Preparatta t=O anında bulunan sürdürme dozu (mg) 

olmaktadır. 
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Bu sistemlerde birinci derece salım hız değişmezi (kr1), 

e 
-k . h 

d (Denklem 20) 

denklemi ile verilmektedir (2). Denklemden de görüldüğü gibi, birinci derece 
hız değişmezi, etken maddenin uzaklaşma hız değişmezine ve sürekli etki 
istenen süreye bağlıdır. 

Sürekli etkili bir preparattan birim zamanda açığa çıkan etken madde 
miktarının, vücuttan birim zamanda ulaklaşan miktara eşit olması istendi
ğinden, 

l 
k • 1) 

r e 
olmalıdır. Buradan sürdürme dozu, 

s 
olarak bulunur (2, 8). 

v 
d 

(Denklem 21) 

(Denklem 22) 

Gastro-intestinal kanalda kalan etken madde miktarı X, böyle bir sis
tem için aşağıdaki denklem ile verilmektedir : 

x:: -k .t 
( e a - e 

-k .t 
r ) D. 

ı 
• e 

-k .t a 

(Denklem 23) 

Bu denklem, ilk ve sürdürme dozlannn1 toplam etkisini içermektedir (3). 
Burada, sürdürme dozunun tamamının salındığı varsayılmaktadır. 

Kandaki derişim ise, aşağıdaki denklem ile tanımlanmaktadır (3) 

c = 

-k • t 
D .k .k , ( e r 

s a r · 

(k - k ).(k - ~) • v 
a r d r d 

Di.\.:a .-f:;';:~-:'.- o(e-ka.t ~ e-lcd,-t) 

+ ------~---:::..-~·------~--------
(k_ - k ) 

ü a 

(Denklem 24) 

Birinci derece kinetik ile etken madde salımı yapan sistemlerde de top
lam doz preparatın salım şekline göte iki şekilde hesaplanaıbilmektedir : 

a) Sürdürme dozundan etken maddenin geç salımı halinde ilk doz, 
sıfır derece kinetikte olduğu gibi hesaplanmaktadır. Burada Sürdürme dozu 
ilk dozun hepsi serbest hale geçtikten sonra salınmakıtadır. Dolayısıyla bir 

122 



gecikme süresi vardır. Bu gecikme süresi (ta), <lenkleın 25 ile verilmekteA 
dir (8, 10) : 

o 
4,, 6 ____ ,,.,,.,_._ 

k 
a 

(Denklem 25) 

Sürdürme dozu ile sağlanan tepeyi (tp*), başlangıç dozun sağlandığı te
pe (tp) ile, sürekli etkiyi sağlarna süresi olan h'mn ortasında ayarlamak 
uygun olacaktır. Yani, 

tjl :;;: 
p 

h t 
o 

2 (Denklem 26) 

Bu noktada, ilk dozdan ileri gelen bir artık kan seviyesi (Br) vardır ve 
değeri, 

D • k -k d·\ 13 - i a - -·-... e r k kd 
• 

a 
(Denklem 27) 

denklemiyle bulunur. Neticede gerekli olan sürdürme dozu Ds, şöyle he
saplanmaktadır : 

D 
s 

:;;:, ---k • 
r 

-k (t - t ) 
r p o 

(Denklem 28) 

b) Birinci derece kinetik ile etken nıadde salımı yapan bir preparatta 
t=O anından itibaren ilk doz yanında sürdürme dozundan da etken madde 
salımı oluyor ise, sıfır derece kinetikle etken madde salımı yapan sistem
lerde olduğu gibi, ilk doz miktarında düzeltme yapılması gerekmektedir. 

düz: 
Buna göre düzeltilmiş ilk doz (Di ) : 

D~üz ::::. D D o 
kl 

• t 
ı i s r p (Denklem 29) 

olmaktadır (!, 2, 8, 10). 

Toplam etken madde miktarı (DT) ise denklem 30 ile verilmektedir : 

--------1 
le 

r 

o v 
d 

(De>ıldem 30) 
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Birinci Derece He Etken Madde Salımı Yapan Sistemlerde 

Birden Farla Doz IGnetiğl 

t=O anında ilk doz yanında sürcl~irmc dozundan da etken madde salınn 
oluyorsa, sıfır derece kinetik iJ_e etken maddeyi vcı,en sistcn1lerde bahsedil
diği g:iibi, istenenden yüksek kan seviyesinin oluşması için ikinci ve sonraki 
dozlarda ili<: doz kısınının düzeltilmesi gerekmektedir. Bu da denklem (31) 
ile hesaplanmaktadır 

d ilz 
D 

2 
(1 << ıı) D. k 

J.. 
D 

p (Denklem 31) r 8 

İki dozun verilişi arasında geçen süre Tau ise, aşağıdaki denklemden 
bulunabilmektedir : 

l 

k 
+ At (Denklem 32) 

r 

Denklem (32)'de bulunan, emilmenin tamamlanması için geçen gecik· 
nıe süresi At ise, aşağıdaki denklem ile hesaplanmaktad1r 

ln 

SONUÇ 

Sürekli etkili preparatlardan 
etken maddenin sıfır derece kine

tik ile çıkışı düşünülerek doz he

saplamalarının yapılması idealdir. 

Ancak bunun yanında, çıkış birin
ci derece kinetik ile de olabilmek

tedir. Bundan dolayı bu kinetiğe 

göre de doz hesaplamaları yapıl

maktadır (11, 12). Yapılan doz he

saplamaları şunu göstermektedir 
ki; birinci derece kinetik ile etken 
ınadde salımı yapan sistemlerde 

sıfır derece ile aynı çıkış hızını el· 

de edebilmek için, sıfır derece için 

egrekli olan etken madde miktarı· 
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--------k - k 
d r 

(Denklem 33) 

nın en az 10 misli dozda etken mad
denin preparat'1a bulunması gerek
lidir (11, 12). Ayrıca birinci dere
ceden bir hız değişmezi ile etken 

madde salan sistemlerde h süresi 
boyunca kan seviyesi sabit gonın

mesine rağmen, aslında sabit ol
man1aktadır (4). Bundan dolayı sü

rekli etkili preparat hazırlarken 

amaç, sıfır dereceden çıkış temin 
etmek'1ir. Ancak bunu gerçek an
lamda sağlamak, pratik olarak ko

lay olaman1aktadır. Bu sebepten, 

doz hesaplamalarında bazı para
môtrelerde «ileri - geri» ayarlama~ 
~.?,r yaparak bir orta noktayı bul
:2.1ak gereklidir. 
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