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Türkiye İlaç Piyasasında Bulunan İbuprofen 
Tabletleri Üzerinde Araştırmalar: 

Çözünme Hızı Verilerinin 
Değerlendirilmesi - Kalite Kontrolleri 
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Özet: ibuprofen (2-(4-isobutil fenil)-propionik asit), analjezik ve 
antipiretik etkili nonsteroidal antienflamatuar bir maddedir. Osteoartrit, 
romatoid artrit tedavisinde, orta ve şiddetli agrılarda sıkça kullanılan bir etken 
maddedir. Türkiye ilaç piyasasında farklı firmalarca üretilen şeker kaplı 
tabletleri bulunmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, lbuprofen içeren tabletlerin çözünme hızı 
verilerinin elde edilmesi ve elde edilen çözünme hızı verilerinin kinetik 
yönden degerlendirilerek, elde edilen parametrelerden lbuprofen tabletlerin 
farmakopelere uygunluklarının saptanmasıdır. 

Ayrıca yine bu çalışmada preparatların çap, kalınlık, agırlık, dagılma 
süresi, ufalanma aşınma vb. fiziksel kontrolleri yapılarak farmakope 
standartlarına uygunluklarının da araştırılması amaçlanmıştır. 

STUDY ON IBUPROFEN TABLETS PRESENT IN TURKISH 
DRUG MARKET: EV ALUATION OF DISSOLUTION 

RATES-QUALITY CONTROLS 

Summary: lbuprofen (2-(4-isobutylphenyl)-propionic acid) is a widely 
prescribed nonsteroidal anti-inflammatory drug used in the treatment of 
osteoarthritis, rheumatoid arthritis and mild-moderately severe pain. There are 
tablets i:ontaining lbuprofen with dijferent formulations in Turkish drug 
market, produced by various pharmaceuıical firms. 
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The purpose of tlıis study is ıo determine ıhe mosı suiıable dissolution 
method for Jbuprofen tablets and to evaluate tlıe resıı.lts ldnetically. 

Furthermore, the diameter-thickness, weight deviation, friability, 
hardness, disingtegration time characteristics were studied on each sample. lt 
was also investigated that, whether each sample was in accordance with 
pharmacopeial standards or not. 

Keywords: lbuproferı ıablets, disso/ution tesıs, kinetic assessment of 
dissolution test results, qualiıy conırol metlwds, Turkish drug market. 

GİRİŞ 

İbuprofen son yıllarda üzerinde 
sıkça çalışmalar yapılan bir maddedir. 
Oral verilişten sonra hızla absorblaııan 
bu maddeniıı farmakokinetiği üzerinde 
yoğun bir şekilde çalışılmaktadır 

(1-3). 

Bu madde üzerinde yapılan büyiik 
bir grup çalışmada da in ~ilmçözfüıme 
hızı verilerinden hareketle in vivo 
davranış hakkında bir fikir elde edilip 
edilemeyeceği hususu incelenmektedir 
(4-7). Bilindiği gibi çözünme hızı, 

ilacın emilim hızını ve ilaçtan 
beklenen biyoyararlılığı büyük ölçüde 
etkilemektedir. Bu nedenle bazı 

farmakopelerde preparatların çözünme 
hızı tayinlerinin yapılışları ve 
değerlendirilmeleri hususunda bilgiler 
yer almaktadır. Ibuprofen preparatları 
için USP XXI (8)'de verilmiş çözünme 
hızı metodu bulunmaktadır. Ancak bu 
yöntem üzerinde de henüz tartışmalar 
vardır (9). 

Çalışmamızda amaç, USP XXI'de 
verilen döner sepet 150 rpm deney 
koşulunda çözünme hızı verilerini 
incelemek ve kinetik yönden 
değerlendirmektir. 

Türk ilaç piyasasında bulunan 
lbuprofen tabletlerin Farmakope 
standartlarına uygun olup 

olmadıklanııı saptamak içiıı kalite 
kontrollerinin yapılması da yine bu 
çalışmada amaçlanmıştır. Bilindiği 

gibi, preparatların belirli iıı vitro 
standartlara uyup uymamaları in vivo 
davranışları hakkında kesin fikirler 
vermese de dolaylı olarak 
biyoyararlanımlanm etkilemektedir. 

GEREÇ ve YÖNTEM 

1. Çalışmada Kullanılan 

İlmprofen Talıletler: 

Çalışmada aşağıda kod numaraları 
verilen farklı firmalarca üretilen ve 
farklı miktarlarda etken madde içeren 
lbuprofeıı şeker kaplı tabletler 
kııllaııılmıştır. 

tııuprofen 400 mg (EA4) 

llıuprofen 400 mg (AB4) 

lbuprofen 200 mg (AB2) 

llıuprofen 200 mg (ED2) 

lbuprofen 200 mg (AN2) 

2. Miklar Tayini: 

Tabletlerde etken madde miktar 
tayinleri 20 tablet üzerinden İngiliz 
Farmakopesi 1988'de verilen yönteme 
uygun olarak yapılmıştır (10). 
Çözünme lıızı deney sonuçlarının 
değerlendirilmesi içinse önce çözünme 
ortamı olarak kullanılan pH 7.2 fosfat 
tamponu içinde etken maddenin 
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spektrofoıcımetrik kalibrasyonu 
yapılmıştır (8). Elde edilen kalibras
yon deiıklemi çözilııtne hızı verileriııin 
değerlendirilmesinde kullanılmıştır. 

Farmakopelerde lbuprofen miktar tayi
ni için 221 ıım'lik dalga boyımuıı 
kullanılması önerilmektedir. Ancak 
maddenin pH 7.2 ortamında 264 nm'cie 
de bir piki bulunmaktadır. 264 nm 
dalga boyunda yapılan okumalarda 
numunelerde seyreltme işlemine daha 
az gerek duyulması nedeniyle 
çalışmamızda her iki dalga boyunda da 
okuma yapılmasına karşııı, tüm deney 
sonuçlarının değerlendirilmesinde, 

sonuçlar arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık bulunmadığı için, 
sadece 264 ıım dalga boyu değerleri 
kullanılmıştır (9). 

3. Tabletlerde Yapılan Fi
ziksel Kontroller: 

Aşağıda verilen bütün kontroller 
lıer preparattan IO tablet alınarak 
yapılmıştır. 

a) Çap-Kalınlık Kontrolü: Mik
rometre kııllaııılarak yapılmıştır. 

b) Agırlık Sapması Kontrolü: 1F 
1974'de verilen yönteme göre 
yapılmıştır (11). 

c) Sertlik Kontrolü: Strong Cobb 
sertlik testi aleti kullanılarak 

ölçülmüştür (12). 

d) Ufalanma-Aşınma Kontrolü: 
Tam olarak tartılan 10 adet tablet 
Roche friabilatörde 4 dakika (100 
devir) çalıştırıldıktan sonra alet 
durdurulup tabletler tartılarak iki 
ağırlıkla aradaki fark bulunmuştur. 

e) Dagılma Kontrolü: USP XXI'de 
verilen yönteme göre yapılmıştır (8). 
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4. Çözünme Hızı Testleri: 

Tabletlerin çöziiııme hızı ıesıleri 
için USP XXI'de lbııprofen tabletler 
için verilen döııer sepet yöntemi 
kullıınılınıştır. Çözünme ortamı olarak 

37 ± 0.5°C de, 900 mi pH 7.2 fosfat 
tamponu kullamlarak 150 rpm de 45 
dakika süre ile çözünme hızı deneyleri 
yapılmıştır. Deney sırasında değişik 
zaman aralıklarında ortamdan çekilen 
sıvı kadar çözünme ortamı sisteme 
geri ilave edilerek ortam hacmi sabit 
tutulmuştur. 

Testler sırasında ortamda sink 
koşulun varlığı saptanmıştır. 

Çözünme hızı ıesılcri sonucunda 
aralarında istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık olmayan 3 deneyin 
ortalaması alınarak sonuçların çeşitli 

kineıiklere uyumları incclenmiştir.,Bu 

amaçla sırasıyla birinci derece, sıfır 
derece, Hixson-Crowell, Modifiye 
Hixson-Crowell, RRSBW kineıikle
rine uyumlar incelenmiştir (13-20). 

BULGULAR 

1. Tabletlerde Yapılan Miktar 
Tayini ve Fiziksel Kontrol Sonuçları: 

Miklar Tayini ve Ağırlık 

Sapması Sonuçları: Tabletlerde 
yapılan miktar tayini ve ağırlık 

sapması sonuçlan Tablo l 'de 
verilmiştir. Çözünme hızı verilerinin 
değerlendirilmesi bu elde edilen 
miktarlar üzerinden yapılmıştır. 

Çap-Kalınlık Kontrolü: Tabletlerde 
yapılan çap kalınlık ölçüm sonuçlan 
Tablo 2'de verilmiştir. Kalınlık olarak 
tabletlerin en kalın noktalarından 

yapılan ölçümler verilmiştir. 

Sertlik Kontrolü: Tabletlerde 
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Tablo 1 ~ İbuprofen tabletlerde miktar tayini ve ağırlık sapması sonuçlana 

Kod No Ambalajda Kayı!h Tayin Sonucu Bulunan Ortalama Ağorlok 
Miktar (mg) Miktar (mg) (mg) 

EA4 400 399 ±o 987 ± l 

AB4 400 386 ± 9 782 ±o 

AB2 200 189 ± 7 487 ±0 

ED2 200 174 ± 6 553 ±o 

AN2 200 223 ±o 513 ±o 

asonuçlar % 95 olasılıklı güven aralıkları ile verilmiştir. 

Tablo 2 - Tabletlerde çap-kalınlık ölçümleria 

Kod No Ortalama Çap Ortalama Kalınlık Çap/Kalınlık 
(cm) (cm) 

EA4 1.41 ± O.il 0.755 ± 0.057 5.71 

AB4 1.41 ±O.Ol 0.800 ± 0.068 1. 76 

AB2 1.12 ± 0.00 0.671 ± 0.158 1.67 

ED2 1.12 ± 0.07 0.610 ± 0.170 1.84 

AN2 1.13 ± O.Ol 0.620 ± 0.011 1.82 

asonuçlar o/o 95 olasılıklı güven aralıkları ile verilmiştir. 

yapılan sertlik kontrolü sonuçları 

Tablo 3'de verilmiştir. 

Dagılma Süresi Kontrolü: Tablet
lerin dağılma süreleri Tablo 3'de veril
miştir. 

Ufalanma-Aşınma Kontrolü: 
Tabletlerde yapılan ufalanma aşınma 
kontrolü sonuçlan Tablo 3 'de veril
miştir. 

2. Tabletlerde Yapılan Çö
zünme Hızı Deney Sonuçları: 

~pılan çözünme hızı testleri 

sonucunda elde edilen tabletlere ait 
çözünme profilleri Şekil 1 'de 
görülmektedir. 

Tabletler üzerinde yapılan çözünme 
hızı deney sonuçlarının hangi kinetiğe 
daba iyi uyum sağladığını ıesbit etmek 
için veriler değişik kinetiklere 
uyumları yönünden incelenmiştir. 
lncelenen kinetikler, bunlara ait hız 
sabitleri ve determinasyon katsayıları 
Tablo 4'de görülmektedir. 

Tablo 4'de görüleceği gibi sırasıyla 

1 
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Tablo 3 ~ Tabletlerde sertlik, dağılma süresi ve ufalanma, aşınma kontrolüne ait 
sonuçlar 

Kod Jllo Ortalama Sertlik Dağılma Süresi % Aşınma 

(s.c.u.) (dak.) 

EA4 1.45 ± 8.30 14.5 0.0015 

AB4 8.15 ± 0.79 30 0.0583 

AB2 8.60 ± 0.96 4.5 0.328 

ED2 16.2 ± 0.9 20 0.003 

AN2 7. 2 ± 0.6 15 0.0623 

asonuçlar % 95 olasılıklı güven aralıkları ile verilmiştir. 
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Şekil 1 - Tabletlerden etken madde açığa çıkış profilleri 

RRSBW (18-20), Modifiye Hixson- uyum grafiği Şekil 2'de, Modifiye 

Crowell (16) ve birinci derece (15) Hixson-Crowell kinetiğine uyum 

kinetiklerine uyum görülmektedir. grafiği ise Şekil 3'de görülmektedir. 

Çözünme hızı verilerinin en fazla TARTIŞMA 
uyum sağladığı RRSBW kinetiğine Herhangi bir preparattan beklenen 
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Tablo 4 - Ibuprofen tabletlere ait çözünme hızı verilerinin değişik kinetiklere 
uyum sonuçlan 

~ k EA4 AB4 AB2 ED2 AN2 

Sıfır kOr 2.73 2.03 0.871 1.69 0.961 
derece 

r2 0.893 0.636 0.996 0.892 0.802 

Birinci ki, 0.059 0.044 0.082 0.015 0.0673 
derece ,2 0.953 0.758 0.917 0.936 0.957 

Hixson- k 0.113 0.083 0.082 0.059 0.0216 
Crowell ,2 0.935 O. 717 0.995 0.764 0.778 

Modifiye a 1.79 0.104 0.342 1.54 0.377 
Hixson- b 41.2 56.7 105 1.24 ıoı 
Crowell ,2 0.941 0.905 0.963 0.945 0.979 

RRSBW T* 21.2 16.6 1.41 29.2 3.90 
Şk 2.22 1.15 0.520 1.77 0.491 
,2 0.902 0.920 0.921 0.974 0.985 

Not: a: Şekil faktörü b: Hız sabiti ile ilgili parametre 
T* : .Maddenin% 63.2'sinin çözünmesi için geçen süre (<lak) 
Ş.k.: Şekil katsayısı, k' hız sabiti 

terapötik etkinin elde edilebilmesi için 
taşıması gereken ve bazıları 
farmakopelerde belirtilen, bazı 
özelliklerin bulunması gerekmektedir. 
Örneğin, belirli miktarda etken madde 
taşınması, belirli sürede dağılması, 
belirli sürede belirli miktarda 
çözünmesi vb. gibi. 

İbuprofen tabletler için USP XXI 
de içlerindeki etken madde 
miktarlarının üzerlerinde yazılı 
miktarların % 90 - % il O'u arasında 
olması gerektiği bildirilmektedir. 
Tablo 1 'de verilen değerler incelenince 
sadece ED2 kodlu tabletin % 87 etken 
madde içerdiği ve farmakope 

standartlarına uymadığı görülmektedir. 
Diğer tabletlerdeki etken madde 
miktarları istenen sınırlar içinde 
bulunmuştur. 

Tabletlerde imalat sırasında 
ağırlıklarda sapmalar meydana gelebil
mektedir. Ağırlık sapması kesin olarak 
etken madde miktarındaki sapmayı be
lirlemese bile, farmakopeler bunun be
lirli sınırlar içinde olmasını 
önermektedir. !ncelediğimiz tüm 
tabletlerde ağırlık sapması sonuçları 
farmakopelerin öngördüğü sınırlar 
içinde bulunmuştur (8, 1 !). 

Tablo 2'de görüleceği gibi tablet
lerde çap-kalınlık ölçümleri arasında 
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Şekil 2 - Çözünme luzı verilerinin RRSBW kinetiğine uyum grafiği 

büyük farklılıklar görülmemektedir. 
Çap/kalınlık oranlarının Güven (21) -
4 olmasının ideal olduğunu belirtmek
tedir. incelenen lbuprofen şeker kaplı 
tabletlerin hiçbirinde bu değer istenen 
sınırda bulunarnarmştır. 

Tabletlerin; özellikle ambalajlama 
ve nakil işlemleri sırasında 

aşınmalarına engel olmak üzere belirli 
sertlikte üretilmeleri gerekmektedir. 
İstenen sertlik değerleri 4-7 kg. 
arasındadır. Denemiş olduğumuz 

preparatların sertlik değerleri, istenen 
sınırlar içinde çıkmıştır (Tablo 3). 
Sertlik değerlerinin istenen sınırlarda 
olması preparatlarda aşınmanın az 
olmasını temin etmektedir. Ufalanma 
aşınma değerinin kullanılan tablet 

ağırlığının % 0.5-1 i civarında olması 
istenmektedir (20). lncelenen preparat
lara ait ufalanma-aşınma değerleri bu 
sınırlar içinde yer almaktadır (Tablo 3). 

Preparatların dağılma kontrolu 
USP XXl'de verilen yönteme göre 
yapılmış olup, 30 dakikadan kısa 

sürede dağılma tesbit edilmiştir (Tablo 
3). Bu sonuç ise farmakope standart
larına uygundur. 

Preparatlardan etken maddelerin 
açığa çıkışları hususunda farmakope
lerde kesin bir kayıt bulunmamaktadır. 
Sadece USP XXI'de lbuprofen tablet 
için, üzerinde kayıtlı etken maddenin 
% SO'si 30 dakikada çözünmelidir, 
kaydı bulunmaktadır (8). 

~~~·~)~~,~·-.c-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Şekil 3 ~ Çözünme hızı verilerinin Modifiye Hixson-Crowell kinetiğine uyum 
grafiği 

Etken maddelerin kanda bulunan 
miktarları genellikle gastrointestinal 
kanalda çözünmüş etken madde 
konsantrasyonuna bağlı olmaktadır. 
Bu yüzden preparatların çözünme 
davranışlarının incelenmesi ve elde 
edilen verilerin kinetik yönden 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Çalışmada, çözünme hızı verileri 
Tablo 4'de verilen kinetiklere uyumları 
yönünden incelenmiştir. Bu veriler 
incelenince en iyi uyumun RRSBW 
kinetiğine (18-20) ve Modifiye 
Hixson-Crowell kinetiğine (16) 
sağlandığı görülmektedir. En fazla 
uyumun sağlandığı kinetik yardımıyla 

maddenin % 50'sinin çözündüğü 

sürenin hesaplanması gerekmektedir. 
Ancak RRSBW kinetiğine Tablo 4'de 
verilen ve T* ile gösterilen değer etken 
maddenin % 63.2'sinin çözündüğü 
süreyi (dakika) vermektedir. Bu süre 
hiçbir preparaııa 30 dakikadan fazla ol
madığı için ayrıca % 50'sinin 
çözünmesi için gereken süre hesaplan
mamıştır. Bu yönden preparatlar far
makope standartlarına uymaktadır (8). 

Çözünme hızı verilerinin ·bir 
birinci derece kinetiği olan Kitazawa 
kinetiğine az da olsa uyum gösterdiği 
görülmektedir. Verilerin değerlen
dirilmesinde 2 aşamalı bir grafik ye-
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rine tek bir aşama ve tek bir hız sabiti 

elde edilmiştir. Bu da, preparaun çok 
çabuk dağılmasına bağlanmışur. Birin

ci derece kinetiğine uyan bir kinetik 
ayrıca Tablo 4'de belirtilmemiştir. 

Yapılan tüm çözünme hızı 

deneyleri sırasında, kullanılan döner 

sepet 150 rpm'lik deney koşulunda 
tekrarlanabilir veri elde edilmesinin 

oldukça güç olduğu bulunmuştur. 

Aynca hemen dağılan bir dozaj formu 

için sepet yönteminin kullanılmasının 
da uygun olmadığı düşünülmektedir. 

SONUÇ 

Çalışmamız sonucunda tbuprofen 

kaplı tabletlerin, ED2 kodlu tabletlerin 
içerdiği etken madde miktarı hariç 

farmakope standartlanna uygun olduğu 
bulunmuştur. 

Farmakopede lbuprofcn preparat
larının spektrofotometrik miktar tayini 
için önerilen 221 nm'lik dalga boyu 

yerine 264 nm'de ölçüm yapmanın 

daha uygun olabileceği 

düşünülmektedir. Böylece, çözünme 
hızı deneyleri sırasında yapılan 

ölçümlerde seyreltme faktörü ortadan 
kalkuğı için, kolay ölçüm yapılmakta, 

aynca dalga boyunun artması etken 

made yanında başka maddelerin ölçüm 
yapılırken absorbans vermesi 

problemini ortadan kaldırmaktadır. 
Aynca yine çalışmalarımız sırasında, 

bu maddelerin çözünme hızı kontrolü 
için verilen 150 rpm'lik dönme hızı 

yerine daha düşük rpm'lerde deneyin 
yapılabileceği ve bu hususun 
araştırılması gerektiği düşünül

mektedir. 
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