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Sert Jelatin Kapsüller İçinde Yan Katı Matris
Tipi Preparatların Hazırlanması
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Özel: Son on yıl öncesine kadar, sert jelatin kapsüller, sadece katıların
içlerine kondugu dozaj formları olmuşlar; ekonomik avantaj/ar.formülasyon
kolaylıgı gibi faydalar saglamalarına ragmen yarı katı matris şeklindeki dolgu
maddeleri için kullanılmamış/ardır.
uzun zamandan beri bilinen yarı katı matrislerin ticari
uygulamaları, onların imalat güçlükleri ile sınırlı olmuştur. Son
gelişmelerden dolayı, bugün, termokap ve tiksokap formülasyon teknikleri ile
uygun fiziksel özelliklere sahip yarı katı matris/erin hazırlanması ve sert jelatin kapsüllere dolumu mümkün olmaktadır.
Güçlü

avantajları

Bu makalede, sert jelatin kapsüller içinde yarı katı matris tipi preparatformülasyon teknikleri, kullanılan maddeler ve makinalar
hakkında bilgi verilmektedir.

ların gelişimi,

(*) Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknolojik A.B.D.,
Ankara.
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PREPARAT ION OF SEMI-SOLI D MATRIX INTO HARD
GELATIN CAPSULES
Summary: Urıtil the lası decade, hard gelatin capsules have only been
used for solid metarials instead of beirıg used far filling purposes as semisolid matrix though they offer severa/ berıefits such as economy and easy of
formu/ating when they are involved semi-so/id matrix type.
The potential usefulrıess of semi-solid matrix formulatiorıs application
lorıg beerı recognised, but their commercial application was limited by
marıufacturing difficulties. Through recent advances, it is now possible to
prepare semi-solid matrices possess convenierıt physicaf properties and to fiil
them into hard gelatin capsu/es.
has

Following subjects are explained in this article; development of semisolid matrices into hard gelatin capsules, their formulation techniques with
using rnaterials and machines.

Keywords: Semi-solid matrix, hard gelatin capsule, thixocap, thermocap, viscosity, surface tension.
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GİRİŞ:

durulması sırasında

yaklaşık 150
olan katı ilaç
Jelatin kapsüller,

Jelatin kapsüller
yıldır kullanılmakta
şekillerindendir.

bugün ilaç piyasasında;
• Sert jelatin kapsüller (SJK),
* Yumuşak jelatin kapsüller (YJK),
olmak üzere iki farklı şekilde buBunlardan SJK'ler, kapak ve ana gövde olmak üzere iki
parçadan oluşmuşlardır ve kau fonnda
bulunan ilaç ve ilaç karışımları olan
(toz, granüle, spansül, tablet v.s.) anamaddelerin içlerine konması için kullanılmaktadırlar. YJK'ler ise gliserin,
arabistan zamkı, polioller, sorbitol ve
sakaroz gibi plastizerler içerirler ve tek
parçadan oluşmuşlardır; içlerine sıvı,
yan katı farında bulunan (yağ,
süspansiyon, merhem. ernülsiyon,
çözelti, pat v .s.) ilaç ve ilaç
karışımlarının konması için kullanılmaktadırlar. Bu şekliyle jelatin
kapsüller sadece katı oral dozaj formu
olarak değil aynı zamanda ilacın içinde
taşındığı bir kap olarak da görev yaparlar. Bunun bir örneği İngiliz Farmakopesinin 1973 baskısının "kartuş" ismiyle tanıtılmış olan bir SJK sınıfıdır.
Kartuş, inhalasymıla tedavi için kullanılan toz haldeki etken maddeyi
içeren, bir SJK'dür (1-3).
lunmaktadırlar.

lki parçadan oluşan kapsüller ilk
kez 1846 yılında bir Fransız eczacısı
olan Jules Cesar Lehuby tarafından patent edilmiştir (3-4). 1892 yılında G.
Pohl, şirketinin ürettiği SJK'lere yağlı
ve eterik ekstrelerin veya benzeri maddelerin konabileceğini beyan etıniştir.
Bu kapsüllerin dolumuna yardım etmek için de Tschanter, armut
şeklindeki bir pipetten sıvı şekJin dol-

kapsülleri yukarı
tutacak bir stand kullanımını
önermiştir (Şekil 1). Ancak bıı kullanım, özellikle sızma problemi nedeni
ile gerçekleşmemiştir.
doğru

1933 yılında "Rotary-Die" (Dönen
matris) yönteminin patent edilip
işlerlik kazanmasıyla sızma problemi
olmayan
YJK'lerin
üretimi
sağlanmıştır. Bu da, farmasötik sanayinin katı maddeler için SJK'lere,
akışkan ve yan katı maddeler için ise
YJK'lere yönelmesine sebep olmuştur
(4, 5).
Akışkan ve yan katı maddelerin
YJK'lere doldurulup verilmesinin bazı
esansiyel mahzurları mevcuttur (4, 6-8):

* Belli bir teknik bilgi ve teknolojik yönteme göre etken maddenin
formülasyonunu ve doldurulmasını
üstüne alan, bu konuda spesiyalize
olmuş bir gruba ihtiyaç vardır.
• YJK imalatı SJK'e nazaran 2-3
kat daha fazla jelatin kullanılmasını
gerektirmektedir.
* YJK'lerin dış boyutları
diğerlerine nazaran daha büyük sapmalar göstermektedir.
Bunların yanısıra, diğer

dozaj. formları ile
SJK'ler ise;

oral

katı

karşılaştırılan

* Formülasyonlarmm daha az kompleks ve bunun sonucunda daha
güvenilir

olması.

* Değişken faktörlerin az olması,
* Ürünün belirlenen özelliklere uygun

olması,

*

Seriden seriye tekrarlanabiliryani imalatın validasyonunun

liğinin

mümkün

olması,
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* Hasta tarafından tercih edilmesi,
gibi avantajlar göstermektedir (9, 10).
Tüm bu nedenlerle, SJK'lere de
ve yan katı ilaçların konabilmesi imkanları araştırılmaya
başlanmıştır. ilk kez, 1978 yılındaki
Avrupa Kapsül Teknoloji Sempozyumuncla taslağı çizilen bu görüş, son 10
yıldır gelişmektedir (l l ).
akışkan

SJK'ler içine

akışkan

ve yan

katı

ilaçların konmasıyla hazırlanan yan
katı

matris (semi-solid maırix: SSM)
tipi formülasyonlann, geleneksel katı
dozaj formlarına üstün olan bazı
yönleri vardır (12-16):
1. Mekanik titremeler sonunda katı
madde karışımlarında görülen tabakasal
ayrışmaların (segregasyoıı ve perkolasyon) meydana gelmesi sözkonusu
değildir.

2. Sıvı ve yarı katı ilaç ve farmasötik yardımcı maddelerin
formiilasyonlarınm hazırlanma imkanları ortaya çıkmak12dır.
3. Zor çözünen ve bu nedenle biproblemleri olan etken
maddelerin katı dispersiyon halinde verilmelerini sağlamaktadır.

yoyararlılık

4. Üretimde çapraz buluşma (crosscontamination) ve tozlaşma azalmak1"ıdır.

5. Düşük dozlu, yüksek aktiviteye
sahip etken maddeler için, hirim dozun
etken madde içeriğindeki değişimleri
azalmaktadır.

6. Etken maddeyi hava nemi ve oksijeninden koruyarak preparatın kimyasal stabilitesini artırmaktadır.
7. Formülasyonlar basittir ve lu-

brikantlar, glidantlar, bağlayıcılar ve
dağıtıcılar gibi fonksiyonel yardımcı
maddelere ihtiyaç bulunmamaktadır.

8. imalat yöntemi basit olarak
karıştırma ve doğrudan
işlemine

doldurma

indirgenmektedir.

9. Etken maddenin kontrollü
salımını sağlamak

için en basit yol-

dur.

10. Toksik etken maddeler için
güvenilir imalatı sağlamaktadır.
Bunların dışında, SSM teknolojisinin işlemciye getirdiği diğer bir avantaj bulunmaktadır: Araştırma ve

geliştirme safhasında karşılaşılan asıl

problemlerden biri, deneyler (klinik,
stabilite, miktar tayini v .s.) için
küçük miktarlarda dozaj şeklinin
üretimidir. Pekçok formülasyon için
bu küçük çaplı imalatın, aynı
özellikleri oluşturmak üzere büyük
çaplı imalata uyarlanması zordur.
SSM teknolojisinde volumeırik pompalar kullanıldığından, küçük çaplı
imalatta bir enjektör kullanılarak doldurulan ürün ile büyük çaplı imalatta
pompa vasıtasıyla doldurulan ürün
arasındaki fark küçüktür (15).
SJK'ler içinde SSM tıpı
fonnülasyonlann hazırlanmasında kullanılan yardımcı maddeler, diğer dozaj
formlarında da yaygın olarak kullanılmaktadırlar ve bu nedenle geniş
bir sahada kabul edilebilirliğe sahiptirler. Tablo l'de bu maddelerin bir listesi verilmektedir ( 4, 8, 17-19).
Yardımcı maddelerin seçimi, kullanılacak etken maddenin miktarı ve
yapısına, aynca istenilen etken madde
salım şekline göre olmaktadır.
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Tablo 1: SSM tipi fonnülasyonlann
maddeler.

hazırlanmasında kullanılan yardımcı

!. KOMPLEKS KlMYASAL

MADDELER
Bitkisel

Yerfıstığı yağı,

yağlar:

fındık vai!ı,

Hidrojene

edilmiş

bitkisel

yağlar:

Bitkisel

pamuk tohumu yağı,
zevtin vaı':!:ı, sova vaih.

Yerfıstığı yağı,

pamuk tohumu
katı yağlar:

Hayvansal

hint yağı, hindistan cevizi
hurma yağı, soya yağı.

yağı,

yağı,

Kamavba mumu, kakao

katı yağlar:

mısır yağı,

yağı.

Balmumu, lanolin ve türevleri,

balık

nefsi.

2. YAP!SIBUlNENKlMYASAL

MADDELER
Hidrokarbonlar:

Sıvı parafin, katı parafin, vazelin, mikrokristal
mumlar (ceresine, ozocerite).

Yağ

asidi alkolleri (12-18):

Lauril alkol, setil alkol, stearil alkol

Yağ

asitleri (12-18):

Laurik asit, miristik asit, stearik asit, palmitik
asit.
Glikol stearatlar, izopropil miristat, etil oleat gibi.

Es terler:
Kanşık

esterler (yan sentetik)

Amidler, alkol veya
amidleri:

yağ

asidi

Sıvı,

"Miglyol 812", "Labrafil"

Katı,

"Suppocire",

Hindistan cevizi yağ asitlerinin dietanolamidi
"Comperlan KD", eıanol stearamid "Ciramide"

Metalik stearatler:

Alüminyum di- ve tristearatlann

Silikonlar:

Sıvılar

Silika türevleri:

Bentonit, kolloidal silikon dioksid.

Polietilen glikoller:

Molekül

Bu yardımcı maddeler kullanılarak
SSM tipi preparatların imalatında,
SJK'lere akışkan sıvının doldurulması
ve doldurulmuş sıvının hemen
katılaşarak kapatıldıktan so;ıra kapak
ile ana gövde arasında sızma yapmaması, sözkonusu olan problemlerdir.
Bu iki sorunun beraberce çözüme

veya

kanşunı.

katılar.

ağırlıkları

400-20000

arasında

kavuşturulabilmesi ıçin

olanlar.

iki olgudan

yararlanılmaktadır.

* Tiksotropi
* Sıcaklıkla akışkanlığın değişmesi
Bilindiği

gibi, jel halinde bulunan
makromolekül dispersiyonları
veya çözeltileri üzerine bir kuvvet uy-

bazı
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sistem akıcı bir hal almaktadır. Kuvvetin uygulanmasına
son verildiğinde sistem istirahat haline
geçmekte, aluşkım halini kaybetmekte,
yani jelleşmektedir. Bu olaya
"tiksotropi" denilmektedir. Makromoleküllü maddelerin pekçoğunun sahip
olduğu bu özellikten yararlanılarak
eıken maddelerin ıiksotropik dispersiyonu birlikte hazırlanır. Bu dispersiyon karıştırılarak akıcı halde tutulup,
doze edilip, doldurulur. Dolum
işleminden sonra sistem katılaşarak
stabil, sızmaya dirençli, jel matris
yapısında bir ürün verir. Bu tür doldurma işlemine "TIKSOKAP" yöntemi
denilmektedir.
gulandığmda

!kinci yöntemde ise akışkan sistem in viskozluğunuıı sıcaklıkla
değişmesinden

yararlanılmaktadır.

Yani, kapsül içeriği olan karışım, belli
bir sıcaklıkta akışkan halde doze edilip,
doldurulur. Oda sıcaklığında sistem hemen sertleşir, akışkan olmayan bir hal
alır. Bu yönteme de "TERMOKAP"
yöntemi denilmektedir (12, 17, 20).
Pratikte en iyi formülasyonlar bu
iki yöntemin birarada kullanılması ile
hazırlanmaktadır. Bu durumda, sonuç
ürün erime noktasına ulaşıncaya kadar
bir katıdır, erime noktasının üzerinde
ise ürün sıvıdır, ancak, ıiksotropik jel
yapısı nedeniyle de halen hareketsizdir.
Bu birleşik formülasyonlar, hem biyoyararlılık hem de fiziksel stabilite
açısından optimum ürün özellikleri
sağlamaktadır ve yardımcı madde
seçiminde işlemciye büyük bir esneklik vermektedir (16).
SSM tipinde formüle edilen
kütlenin önemli fiziksel özellikleri;

* Viskozluğu,

• Yüzey gerilimi,
• Erime ııokıası,
Bu değerler, genel olarak
SSM tipi preparatların hazırlanmaları
ve SJK'lere doldıırıılmalan sırasında,

olmaktadır.

işlem koşullarına oları ııygımluklanm

göstermekteyken hazırlanma sonrasında da saklamaya ne kadar dirençli
oldukları konusunda fikir vermektedir
(4, 13, 21).
SJK'ler içinde SSM tıpı
formlilasyonlann imalatında yarartiksokap ve ıermokap
laııılar
yöntemlerinin her ikisinde de yardımcı
maddeye etken madde ilave edilmeden
önce ve sonra viskozluğun ölçülmesi;
• Etken madde-yardımcı madde
dengelenmesini,
* Kapsüller içine doldurma işlemi
sırasında uygun akış özelliklerini,
* Dozaj homojenitesini,
• işlem geçerliliği açısından büyük
çaplı üretimdeki tekrarlanabilirliği,
* Saklama sıcaklıklarında,
kapsüllerden sızma olmayacak yeterli
vizkozluğun temin edilmesini,
oranlarının

sağlamaktadır

(21, 22).

Özellikle ıiksokap formiilasyonhazırlanmasında viskozluk
ölçümü, daha fazla öneme sahip olmaktadır. Bu nedenle, zeytinyağı, PEG
400 ve 600, yerfıstığı yağı, Labrafil
1944 CS, Miglyol 812 gibi bir sıvıya;
balmumu, aerosil, stearik asit, seti! alkol, parafin, balık nefsi ve molekül
ağırlığı 4000'den büyük PEG'ler gibi
kıvam verici bir maddenin ilavesi ile
elde edilen tiksotropik özellikteki
yardımcı madde karışımlarının vizkozluklan önceden ölçülmekte ve uygun
viskozlııkta olanları seçilmektedir.
ların
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Tiksotropik kanşımlann• seçimini
etkileyen diğer bir faktör de karışıma
ilave edilecek etken maddenin
yapısıdır. Sıvı ve güçlü etkiye sahip
bir etken madde ilave edilecekse, bu
maddenin birim dozu düşük
olduğundan tiksoıropik yapıyı etkilemeyecektir. Ancak, yüksek dozda sıvı
bir etken madde kullanılacaksa, tiksotropiyi oluşturmak için bu etken maddeye sadece kıvam verici bir yardımcı
madde ilavesi yeterli olacaktır.
Bir SJK'iin üstüste geçen kapak ve
ana gövde kısımlan arasından içeriğin
sızıntısı ihtimalinin viskozluk dışında
diğer bir belirtisi de yüzey gerilimidir.
SJK'ler içine tiksotropik dolum ortamı
ile ilgili olarak Cuine ve Françoise (8)
tarafından alınan patentte, uygun tiksotropik karışımlar için 20°C'ta, 450
dönüş/dakika hızda rotasyon tipi viskozimetrede ölçülen (RVI) vistozitenin
500-5000 cp tercihen !000-3000 cp
olduğu ve yüzey geriliminin ise
20°C'ta, 20 dyn/cm, tercihen 30 dyn/
cm'den daha yüksek olduğu bulunmuştur.

SSM tipi peraparatlarm diğer bir
önemli özellikleri erime noktalandır.
Çoğu
durumda
viskozluğu
değiştirebileceği ve sızmaya sebep
olabileceği için hazırlanan preparatın
erime
noktasının,
saklama
sıcaklığından daha yüksek olması gerekmektedir. Erime noktası özellikle
sıcaklıkla akışkan hale getirilerek
içeriğin kapsüle doldurulma işleminin
yapıldığı termokap yönteminde önem
kazanmaktadır; termolcap formülasyonlar, erime noktası 37°C'um düşük
olanlar ve erime noktası 37°C'tan
yüksek olanlar şeklinde smıflandınl-
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maktadırlar.

Erime noktası, vücut
olan formülasyonlarda, yüksek sıcaklıklarda saklama
sıcaklığından düşük

sözkomısu olduğunda içeriğin sızma

riski ortaya çıkar ki, bu durumun tiksokap ve tennolcap olarak belirtilen iki
yöntemin birarada kullanılmasıyla bertaraf edilebileceği daha önce belirtilmış tı.
Erime noktası. vücut
sıcaklığından yiiksek olan formülasyonlarda ise etken maddenin salımı
birkaç faktörle sınırlanacaktır. Bu
faktörler;
•

Etken

maddenin

sudaki

çözünürlüğü,

• Yardımcı maddelerin
lipofilik dengesi (HLB),
•

Yağlı

lıidrofılil</

maddeler için sindirim

işlemi,

şeklinde

ifade edilmektedir.

SSM tipi fonnülasyonlardan etken
maddelerin salımı üzerine yapılan
çalışmalarda. en önemli faktör olarak
formülasyonun HLB değeri bulunmuştur (12, 15, 17, 21, 23). Matrisi
oluşturan hidrofilik ve lipofilik maddelerin oranlan değiştirilerek veya amfifil maddeler lrullarularak etken madde
salımının programlanma olasılığı bulunmaktadır. Aynı zamanda, bu maddeler vasıtasıyla etken maddenin
çözünürliik durumu ile ilgili problemler de bertaraf edilmektedir.
Amfifil maddelere örnek olarak
"Simulsol"ler ve "Gelucire"ler verilebilir. Simulsol'ler polioksietilenmiş
yağ asidi alkolleridir; yapılarındaki oksietilen moleküllerinin sayısı ve HLB
değerlerine göre farklılandınlmak
tadırlar. Erime noktaları nispeten
düşüktür, genellikle 40°C'ıır ve daha
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çok

deri

preparatlamıda

lanılmaktadırlar

kul(21). SSM tipi prepa-

ratların hazırlanmasında iizerleriııde

daha fazla çalışılmış olan Gelucire'ler
karışık esterleri içeren yarı sentetik
yardımcı maddelerdir. Bunlar, HLB
değerleri ve erime noktaları ile
ayırdedilmektedir (24 ). Geniş bir salı ada değişen HLB ve erime noktası
değerlerine sahip Gelucire1erdeıı amaca
uygun olarak seçilen bir veya ikisi ile
etken madde, ıermokap yöntemine uygun olarak SJK1ere doldurulmaktadır.
SJK'lerden toz etkeıı maddelerin
salımında kontrol edici adım, içerik
formülasyoııudur (25). Yapılan invitro
çalışmalar, yan katı dolum maddelerinin, kapsül iskeletinin dağılma zamanım önemli derecede geciktirmediğini göstermiştir (4). Dolayısıyla,
SSM içeren l<:apsüllerden etken madde
salımında da kontrol edici adım, içerik
formülasyonu olacaktır. Uygun HLB
değeri ve erime noktasına sahip
yardımcı madde/etken madde seçimi,
istenene yakın salım !ıızlanna sahip,
aşınabilir ya da aşınmayan matrislerin
oluşmasını sağlar. Aşınabilir tipte
matrislerden etken madde salımı,
çözünme lıızı ile sınırlı iken
aşınmayan tipte matrislerden etken
madde salımı, difüzyon lıızı ile sınırlı
olmaktadır.

SSM
!ipi prepara!larııı
SJK'ler içine doldıırıılması:
SJK'lere SSM tipi preparatların
için kullanılan makiııa
lar, geleneksel toz doldurma makinalarrnda yapılan değişikliklerle
oluşturulmuşlardır. Büyük çaplı imalat
için uygun bir sistemin, geleneksel
makinalardan farklı özellikleri şunlardır
doldurulması
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(12, 17):
ı. Geniş bir viskozite aralığında
iiriinler için uygun karıştırma sistemi
ve büyük hacimli bir tank.

Termokap karışımların
ve çalışılan tiksokap
karışımların gerektiğinde, viskozlıığımun düşürülmesi için bir ısıtma
sistemi.

2.

işlenebilmesi

3.

Ayarlı

miktarda

sıvı

dozlama

pompası.

4. Soğutma ve dolu kapsülleri toplamak için uygun bir sistem.
B 11 şekilde oluşturulan makiııalar

ile çeşitlerine göre, saatte 3000'den
lOOOOO'e kadar değişen sayıda SJK doldımılıılıiimekıedir.

SSM tipi preparatların teknolojisine bağlı olarak, formülasyon teknik·
!eri dışında sızmayı önlemek için
geliştirilen diğer bir sisıem de,
SJK'lerin dolum işleminden sonra
mühürlendiği

makinalardır.

Mühürleme işlemi, kapsüllerin iki
parçalannm birleşme yerlerine uygulanan bir bandrolden ibaretıir (26, 27).

Sonuç:
SSM tipi preparatlar üzerinde halen
devam etmektedir.
Araştırmaların yapıldığı konuların bir
bölümünü, SSM tipi preparatların uygulanabileceği
özel durumlar
oluşturmaktadır (15). Bir diğer konu
ise sindirim enzimlerinin etkisi nedeniyle,
özellikle
lipofilik
formülasyonlarda invitro/invivo iyi
korelasyonun kurulabilmesidir. Bu
konu ile ilgili olarak Fuelırer (28) tarafından lipofil maddelerin absorpsiyonları, çözüniirliikleri ve lipidlerin
araştırmalar
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başlıca

absorpsiyon yeri olan ince barsaklann kolloid ortam koşullan

gözönüne

alınarak

invitro modeller

geliştirilmiştir.

KAPSÜLLERiN OOWURULMAS! IÇJN STOND
Oppeln de, Tschanter sert jelatin kapsüllerin doldurulması için yeni bir
stand tanıtıyor (Pharm. Zeit.). İki tahta parçası, birbirleri arasında küçük
bir mesafe olacak şekilde paralel olarak ye:rleştirilmiştir; üst kısım delinmiş ve yalnız şekilli uygun açıklıkların yapıldığı bir kağıt şerit ile
örtülmüştür. Boş kapsüller, alt taraftaki tahta parçasına dayanacak şekilde,
kağıttaki açıklıklar ve üst tahta parçasındaki deliklerden geçirilmektedir.

Böylece kapsüller kolayca doldurulmalanna izin verecek yeterli sıkılıkta
tutulmuş olacaklardır. Bu en iyi olarak işaret parmağının içinden geçtiği
yüzüğü taşıyan sivri uçlu bir çubuk vasıtasıyla iç tarafla iç tarafta kapatılan
deliği olan, armut şeklindeki bir pipetle (sıvılar için) sonuçlandırılmaktadır;
bu alet vasıtasıyla sıvının akışı kolaylıkla ayarlanabilmektedir.
Şekil

1: Kapsüller içine

sıvıların doldurulması

için Tschanter'in

patentinden bir özet (Phar. J., 1896).
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