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İbuprofen Tabletlerinden Etken Madde Çıkışı 
Üzerine Değişik Çözünme Hızı 

Yöntemlerinin Etkisi 
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Özet: fbuprofen, analjezik ve antipiretik etkili nonsteroida/ 
antienflamatuvar bir maddedir. Piyasada 200 mg ve 400 mg dozlarda etken madde 
içeren şeker veya film kaplı tabletleri bulunmaktadır. Bu preparatların kontrolleri 
için USP XXI'de döner sepet yönteminin 150 dev!dak'da kullanılması 

önerilmektedir. Ancak yapmış o/dugumuz çalışmalarda, bu koşulların 

tekrarlanabilir veri elde edilebilmesi için ve formüllerdeki farklılıkların ayırt 
edilebilmesi için uygun olmadığı saptanmıştır. 

Bu çalışmada amaç; ibuprofen tabletlerinin çözünme hızı denetimlerinde 
önerilen yöntem yerine kullanılabilecek; tekrarlanabilirliği ve seçicilik yeteneği 
daha fazla oları yöntemi saptamaktı. Çalı§malarımız sonucunda ise, palet 
yönteminin bu amaçlara uygun olduğu bulunmuştur. 

Tlıe Effect of Different Dissoh.ıtion Metlıods on Tlıe 
Release of Adive Material From Ibuprofen Tablets 

Summary: Ibuprofen is an antipyretic, analgesic and non steroidal 
antiinflammatory drug. 200 mg and 400 mg film coated ibuprofen tablets are 
commercially available in the drug market. F or ibuprofen tablets, the official 
USP dissolution method prescribes the use ofroıating basket at 150 rpm. In our 
stw:Jies, it isfourıd that this method is not reproducible and is. unable to detect the 
small dijferences betweenformulations. · 

The aim of this study was to choose the most reproducible and sensitive 
method to detecı the variations in theformulations, which may be used iiıstead of 
USP XXI method. 

Asa result of ou.r study, padd.le method was found !o be an ideal methodfor these 
purposes. 

Key words: Jbuprofen Tablets, Dissolution Studies, Qua/ity Conırol 

Başvuru Tarilıi: 25.4.1989 
Kabul Tarihi : 4.10.1989 

(*) Ankara Üniv. Eczacılık Fak., Fıımıasötik Teknoloji A.B.D., Tandoğan-Ankara 
(**) Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Eczacılık Bilimleri Merkez Başkanlığı, 

Etlik/ Ankara 



164 

GİRİŞ 

ID reparatların kalite kontrollerinde 

J..r kullanılacak çözünme hızı tayin 

meıodlarının, bunların üretiminde 

meydana gelebilecek en ufak değişik

likleri ayırt edebilecek duyarlıkta ol

ması; bunun yanında da mümkün oldu

ğu kadar in vivo koşullan taklit etmesi 

istenmektedir (1-4). Biyoeşdeğerlikleri 

saptanmış iki tablet aynı yöntemle de

netlendiklerinde, biri çok yüksek çö

zünme profili gösterirken, diğeri çok 

düşük çözünme profili gösterebilmek

tedir (1). Bu sonuç uygulanan çözünme 

yönteminin uygun olmadığını, for

müller arası farklılıkları ayırt edeme

diğini göstermektedir. 

Türk ilaç piyasasında da bulunan 

ibuprofen tabletlerin çözünme hızı de

neylerinde kullanılmak üzere USP 

XXI'de döner sepet yöntemi, 150 dev/ 

dak'lık dönü hızı ve pH 7.2 fosfat tam

ponunda çalışılması önerilmektedir. 

Etken maddenin çözünürlük problemi

nin bulunması nedeniyle pH 7.2 fosfat 

tamponu ideal bir çalışma ortamıdır 

(2,5). Ancak yöntemin seçicilik ye

teneği ve tekrarlanabilirliği üzerinde 

tartışmalar bulunmaktadır (2, 5, 6). 

Çalışmamızda amaç, ibuprofen tab

letlerin çözünme hızı testlerinde kul

lanılabilecek en uygun yöntemi sapta

makur. 
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GERÇEK ve YÖNTEM 

!. Kullanılan Tabletler 

Çalışmada iki farklı firma ta-

rafından Türkiye'de üretilmekte olan ve 

farklı dozlarda etken madde içeren, 

aşağıda kod numaralan verilen şeker 

kaplı tabletler kullanılmıştır. 

ibuprofen 400 mg (EA4) 

ibuprofen 200 mg (AB2) 

Çalışmada aynca Tablo !'de verilen 

formüller hazırlanarak çözünme hızı 

denetimlerine tabi ıuıulınuşlardır. 

Tablo 1: Çözünme yönteminin 
ayırıcılık yeteneğini saptamak üzere 

hazırlanan formüller 

~ Fi F2 F3 

ibuprofen (mg) 200 200 200 

Mağnezyum 
stearat (%) 0.5 1 2 

Formüller 1 O mm'lik zımba kullanılarak 
el presinde basılmıştır. 

2. Miktar Tayini 

Tabletlerde etken madde miktar ta

yini BP 1988'de verilen yönteme uy

gun olarak yapılmışur (7). 

Çözünme hızı deneylerinde etken 
madde miktar tayini spektrofoıometrik 
olarak 264 nm dalga boyunda 
yapılmışur (5, 6). 
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3. Çözünme Hızı Denetimleri 

Döner sepet ve palet yöntemi kul

lanılarak 50 dev/dak, 100 dev/dak, 150 

dev/dak'da 60 dakika süre ile çözünme 

hızı deney !eri yapılmıştır (Caleva 

Model 7ST). Çözünme ortamı olarak 

37±0.5 °C'de 900 mi pH 7.2 fosfat 

tamponu kullamlmışıır (8). Deneyler 

sırasında belirli zaman arahklarmda 

ölçüm yapmak üzere çözünme or

tamından alınan örnek hacını kadar sıvı 

sisteme geri ilave edilerek ortam hacını 

sabit tutulmuştur. Etken maddenin 
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çözünürlük deneyleri yapılarak deney

ler sırasında ortamda sink koşulun 

varlığı saptanmıştır. Sonuçların 

değerlendirilmesinde, aralarında istatis

tiksel olarak fark olmayan 6 deneyin 

ortalaması alınmıştır. Elde edilen 

sonuçlar değişik kinetiklere uyumları 

yönünden incelenmiştir (Tablo 2) (9-

14). 

BULGULAR 
AB2 kodlu tablete ait değişik 

yöntemlerde elde edilen çözünme pro

filleri Şekil l'de görülmektedir. Döner 

r 
1 

e Doner sepet 50 rp~ 

A Doner sepet 100 rpm 

ID Döner sepet 150 rprr, 

o Polet 50 rrwıı 

J:. Polet 100 rpı;. 

0 
Polet 150 rprr. 

LO 50 50 t ldak) 

Şekil 1: Döner sepet ve palet yöntemiyle farklı devirlerde elde edilen AB2 kodlu 
tablete ait çözünme profilleri (Sınırlar %95 olasılıklı güven aralıklarını 
göstermektedir.) 
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sepet 150 dev/dak'da elde edilen veriler 
istatistiksel olarak sadece döner sepet 
50 dev/dak'da elde edilen verilerden 
farklılık göstermiştir. Aynı kodlu tab
lete ait döner sepet 100 dev/dak, 150 
dev/dak ve palet yöntemi 50 dev/dak, 
100 dev/dak, 150 dev/dak'da elde edilen 
çözünme hızı verileri arasında istatis
tiksel olarak bir fark bulunmamlfjtır. 
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Şekil 2'de EA4 kodlu tablete ait 
çözünme profilleri verilmiştir. Bu tablet 
için döner sepet 150 dev/dak'da elde edi
len çözünme verileri istatistiksel olarak 
değerlendirilen yöntemler içinde sadece 
döner sepet 50 dev/dak'dan farklılık 
göstermiştir. 

Aynı tabletlere ait çözünme verileri
nin değişik kinetiklere uyumları ise Tab
lo 2'de görülmektedir. 

i r 
i 
'[ 

ı 

! 

1 

! 9 Otıner sepet 50 rpm 

4 rıtmer sepet ıoo rpm 

r g Oılner sepet 150 rpm 

O Palet 50 rpm 

t; Palet 100 rpm 

O Palet lSO rpm 

50 60 t ( dak) 

Şekli 2: Döner sepet ve palet yöntemiyle farklı devirlerde elde edilen EA4 kodlu 
tablete ait çözünme profilleri (Sınırlar %95 olasılıklı güven aralıklarını 
göstermektedir.) 
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Tablo 2: AB2 ve EA4 kodlu tabletlere ait farklı koşullarda elde edilen çözünme hızı verilerinin değişik N 

cı 
kinetiltjere uyum sonuçlan m 

1 

;;:: 
KODNO AB2 EA4 :rı 

< 
YÔNIEM DÖNER SEPET PAIEf DÖNER SEPET PAlEf "' "' 
~ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 

50 100 150 50 100 150 50 100 150 50 100 150 

SIFIR ıcr" 2.38 1.20 0.723 1.50 0.762 0.830 0.0666 0.0700 5.56 6.54 0.0677 0.0461 

DERECE i' 0.864 0.389 0.696 0.483 0.456 0.622 0.946 0.891 o. 780 0.902 0.746 0.700 

BlRJNCI kr' 0.0229 0.0246 0.0247 0.103 0.019 0.0330 0.0370 0.0264 0.0441 0.00798 0.0484 0.0556 

DERECE i' 0.956 0.590 0.864 0.941 0.630 0.840 0.959 0.965 0.939 0.974 0.974 0.981 

HlXSON- k 0.0355 0.0290 0.0250 0.0900 0.0216 0.0318 0.0178 0.0514 0.06851 0.0676 0.0804 0.0857 

CROWE!L i' 0.931 0.513 0.813 o. 792 0.568 0.769 0.955 0.980 0.883 0.944 0.962 0.953 

MODIFIYE a 1.20 0.459 0.821 1.1] 0.271 0.236 1.59 J.76 0.404 2.10 2.02 1.50 

HlXSON- b 108 145 27.1 39.3 414 300 237 105 43.5 68.4 66.4 67.5 

CROWE!L i' 0.922 0.691 0.811 0.782 0.777 0.904 0.952 0.972 0.859 0.959 0.964 0.947 

T' 37.7 8.78 2.58 2.44 3.94 0.334 114 1.50 26.3 26.9 34.4 27.6 

RRSBW 1 Ş.K 1.29 0.568 0.322 1.39 0.352 0.540 1.61 1.84 1.63 2.23 2.18 1.69 

i' 0.935 0.720 0.969 1 0.852 0.902 0.925 0.951 1 0.968 0.929 0.966 0.971 0.959 

Not: a Şekil faktörü 
b Hız sabiti ile ilgili parametre 

T' Maddenin% 63.2'sinin çözünmesi için geçen süre (dak.) 

Ş.K. ' Şekil katsayısı 
l "' k ' Hız sabiti ...., 



168 

Hazırlanan Fl, F2 ve F3 kodlu tab
letlerin palet yöntemi 50 dev/dak, 100 
dev/dak, 150 dev/dak'da elde edilen 

~ıo Çıkan 

ıs 
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o 10 20 30 
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çözünme profilleri ise Şekil 3, Şekil 4 

ve Şekil S'de görülmektedir. 

L 
Q T ! 
r r 

o F l 

(J F 2 

• F 3 

40 50 60 ı {dak) 

Şekil 3: Tablo l'de yer alan formüllerin palet yöntemi 50 dev/dak'da elde edilen 
çözünme profilleri. 
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Şekil 4: Tablo ! 'de yer alan formüllerin palet yöntemi 100 dev/dak'da elde 
edilen çözünme profilleri. 

1 69 
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0/o Çıkan 
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O F 1 

<il F 2 

Ell F 3 

60 t ldak 1 

Şekil 5: Tablo l'de yer alan formüllerin palet yöntemi 150 dev/dak'da elde 
edilen çözünme profilleri. 



TARTIŞMA 

Deneyler sırasında, döner sepet 
yöntemi kullanıldığında, tabletlerin 
çok kısa sürede dağılarak sepetten 
çıktığı ve ortama dağıldığı 

gözlenmiştir. Ayrıca bu yöntemle, 
çalışılan bütün dönü hızlarında tekrar
lanabilir veri eldesinin güç olduğu sap
tanmıştu (5). Şekil 1 ve Şekil 2'den de 
görüleceği gibi, döner sepet 150 dev/ 
dak'da yapılan deney sonuçlarına göre 
döner sepet 50 dev/dak sonuçlan ista
tistiksel olarak farklı bulunmuştur. 

Ancak yukarıda belirtilen nedenler do
layısıyla döner sepet 100 dev/dak'lık 
çalışma koşulunun da bu preparatın 
kontrolü için kullanılabilecek uygun 
bir yöntem olmadığı düşünülmektedir. 

Döner sepet 150 dev/dak deney 
sonuçlan ile palet yöntemi 50 dev/dak, 
100 dev/dak, 150 dev/dak'da elde edilen 
veriler arasında istatistiksel olarak 
farklılık bulunmarmştu (Şekil 1, Şekil 
2). Dolayısıyla döner sepet 150 dev/ 
dak yerine bu iiç koşulda çalışılabile
ceği düşünülmüştür. 

Elde edilen verilerin kinetik 
değerlendirmeleri yapıldığında; en fazla 
RRSBW kinetiğine uyum görül
müştür. Bu kinetik yardımıyla farklı 
yöntemlerde EA4 ve AB2 kodlu prepa
rattan etken maddenin %63.2'sinin 
çözündüğü süreler bulunarak farklılık
ları yönünden denetlendiğinde, AB2 
kodlu tablet için döner sepet 150 dev/ 
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dak ile palet yöntemi 50 dev/dak ve 
100 dev/dak arasında ve EA4 kodlu 
tablet için döner sepet 150 dev/dak ile 
palet 50 dev/dak ve 150 dev/dak 
arasında fark bulunmamıştır. Ancak 
her iki formül içinde döner sepet 150 
dev/dak sonucuna palet yöntemi 50 
dev/dak'm uyum sağladığı görülmek
tedir. Palet yöntemi kullanıldığında 
her üç yöntemin de tekrarlanabilirliği 
iyi bulunmuştur. Bunun için her de
virde yapılan, aynı formüle ait ilk 10 
deney sonucu istatistiksel olarak denet
Jenince, birbirlerinden farklı olmadık
ları, çözünme hızı <Jeney sonuçları 

arasındaki sapmaların ihmal edilebile
cek düzeyde olduğu, dolayısıyla tekrar
lanabilirliğin iyi olduğu görülmüştür. 
Bu üç ayrı dönü hızından hangisinin 
tercih edilmesinin uygun olacağım 
saptamak üzere yöntemlerin seçicilik 
yetenekleri Tablo l'de verilen dağılma
yan üç formül ile çözünme hızı deney
leri yapılarak incelenmiştir (15). Fl, 
F1 ve F3 formülasyonlan dağılmayan 
tablet formülasyonları olup aralarm
daki farlc mağnezyum stearat içerik
leridir. Bu nedenle bu formülasyon
lardan etken madde çıkışı, çabuk dağı
lan tabletlerden değişik olacaktu. Ça
lışmada, gerek çabuk dağılan, gerekse 
dağılmadan, yüzeyden çözünme ile sa
lım yapan tablet formülasyonlannda 
seçicilik ve tekrarlanabilirlik açısından 
çözünme hızı yöntemlerinin sonuç
larının birlikte değerlendirilmesinin 

' 
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uygun olduğu düşünülmüştür. 

istatistiksel olarak anlamlı farklar ol
mamakla birlikte bu formülasyonlarda 
magnezyum stearat miktarı arttıkça, 
çözünme hızı düşmüştür (Şekil ı, 2 ve 
3). Bu formülasyonlarda palet yönte
minin dönü hızlanna göre seçicilik ye
teneklerinin değerlendirilmesinde ista

tistiksel olarak anlamlı farklar görül
mese de sonuçlar, en seçici olanının 50 
dev/dak. hızla yapılan palet yöntemi 
olduğunu düşündürmektedir. Bu 
formüllere ait çözünme hızı kinetikleri 
incelendiğinde, en fazla uyumun 
görüldüğü RRSBW kinetiğinden elde 
edilen etken maddenin %63.2'sinin 
çözündüğü süreler mukayese edilince 
de formüller arasında bir fark elde edile
memiştir. Yani her üç devirde de 
çalışılabilmektedir. Ancak Şekil 3'de 
formüllerin çözünme profillerinde devir 
sayısı arttıkça, az da olsa bir yükselme 
görülmektedir. Bu farklılık, özellikle 
Fi ve F3'e ait çözünme profillerinde 

daha iyi görülınektedir. 

Bir preparat için uygun çözünme 
hızı yöntemi seçilirken mümkün 
olduğunca in vivo koşullan taklit et
mesi istenmektedir. Düşük dönü 
hızlarında yapılacak çözünme hızı 

sonuçlarının biyoyararlanım hakkında 

fikir yürütmeye en uygun verileri 
sağladığı bildirilınektedir (3, 4, 15). 

Bu düşünceden de hareketle çalış
malanmız sonucunda ibuprofen içeren 
preparatların palet yöntemi ile üç de-
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virde de denetlenebileceği bulunmuş 
olmasına rağmen, bu hızlardan 50 dev/ 
dak'da çalışmanın yukarıda belirtilen 
nedenlerden dolayı daha uygun olacağı 
düşünülmektedir. 

SONUÇ 

Son uç olarak yaptığımız 

çalışmada, ibuprofen tabletlerin 
çözünme hızı testleri için önerilen 
döner sepet yöntemi ile 150 dev/dak'da 
çalışmanın uygun olmadığı, palet 
yönteminin döner sepet yöntemi ye
rine her üç hızda da kullanılabileceği 

görülmüştür. Ancak yapılan pek çok 
çalışmada düşük devirlerde yapılan 
çalışmalarda seçicilik özelliğinin daha 
fazla olduğu belirtilmiştir. Gerek in 
vivo sonuçlarla daha iyi uyum 
göstermesi, gerekse de seçicilik özel
liğinin daha fazla olması nedeniyle 
çalışmalarımız sonucunda ibuprofen 
tabletlerinin denetlenmesinde palet 
yönteminin 50 dev/dak'da kullanılma
sının uygun olacağı kanısına varıl
mıştır. 
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