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OKSOLAMİN SİTRAT İLE TABLET YARDIMCI
MADDELERİ ARASINDAKİ GEÇİMSİZLİGİN
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Özet:Bu çalışmada oksolamin sitratın tablet yardımcı maddeleri ile
diferansiyel termal analiz ile incelenıni.~tir. Sonuçta oksolamin sitrat
ile laktoz ve magnezyum stcarat arasında etkileşme görülmüş, nişasta, PVP ve
talk ile oxolamin sitratm geçimli olduğu anlaşılmıştır.
geçimsizliği

Ayrıca

55

oc de 3 hafta bekletilmiş fiziksel kanşımlarm ıermogramlannda

başlangıç ıcnnogramlanna

nazaran değişiklik görülmemiştir.

COMPATIBILITY STUDY BETWEEN OXOLAMINE
CITRATE AND TABLET EXCIPIENTS USING
DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY
Summary: in ıhis study, diffcrenıial scanning calorimetry (DSC) was used
to investigate the compatibility between oxolamine citratc and various tablet excipicnts. Intcractions of oxolarnine citrate with lactose and magnesium stearate
were observed. Oxolamine eitrate was found to be compatible with starch, PVP
and talc.
In addition, ıhe physical mixtures have been storcd at 55 oc for three weeks
and recorded their thermograms. No difference has bccn observed among the thcrmograms recorded before and after storage.
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Oksolamin sitrat şurup ve tablet formunda antitussiv olarak kullanılan bir
etken maddedir. Şurup formu üzerinde
yapılan stabilite araştumalarında oksolamin sitrat ve fosfatın stabilitesi üzerinde
pH om etkin olduğu gösterilmiştir (1, 2).
Ayrıca oksolamin sitratm etil sellüloz ile
mikrokapsülleri hazırlanmış ve mikrokapsüllerden basılan tablet ile sert jelatin
kapsüllere doldurulmuş mikrokapsüllerin, piyasada bulunan konvansiyonel biİ" tabletle birlikte salınım kinetikleri incelenmiş ve sürekli etki
açısından mikrokapsüllerden hazırlanmış
tabletin uygnnluğu gösterilmiştir (3).
Bu çalışmada, oksolarnin sitrat ile tablet yardımcı maddeleri arasında
geçimsizlik olup olmadığının mcelenmesi için cliferansiyel termal analiz yöntemi
kullanılmıştır. Bu yöntem, çeşitli maddelerin geçimsizlik tayinlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır (4-12). Böylece, preformülasyonda yardımcı maddelerin
seçimi oldukÇıt~rken aşamada yapılmakta
ve sonradan çıldabilecek stabilite sorunlarının önceden saptanması mümkün ol~

!anılan

klasik oranlarına uygun olarak
1'den daha küçük oranlarda fiziksel
karışımları hazırlanmış ve termogramları
alınmıştır. işlemde uygulanan sıcaklık
hızı 15 oC ve yükseltme kademesi (arnplifier range) 50 mJ/s olarak seçilmiş, azot
gazı akışı 30 mi/dakika olarak ayarlanmıştır.

BULGULAR
Oksolamin

sitratın

DSC termog138 oC ve maksimumu 144 "C olan keskin bir endotermik pik
ile 156-214 "C arasında geniş bir endotermik pik görülmüştür (Şekil 1). Laktozun
DSC termograrnında ise başlangıçları 142
ve 210 oc, maksimumları 148 ve 218 oC
olan 2 endoterm görülmüş, laktoz ile oksolarnin siıra tın 1: 1 fiziksel karışımında
ise oksolaınin sitratın 156-214 °C
arasındaki piki ile laktozun 218 °C deki
piki kaybolmuştur (Şekil 1).
raınında başlangıcı

maktadır.

GEREÇ VE YÖNTEM:
Çalışmada kullanılan Diferansiyel
Termal Analiz cihazı Shimadzu DT-40
model olup, SC-40 model DSC dedektörü,
FC-40 model gaz akış ayar ünitesi, SCC40 model ısıtma hücresi ve R-122 TP
model yazıcısı vardır. Kullanılan kimyasal maddeler ise farmasötik kalitedeclir.

İşlemde

oksolamin sitrat tablet
maddeleri ile havanda
karıştırılarak hem 1: 1, hem de yardımcı
maddelerin tablet formülasyonunda kulyardımcı

40

140

240

Şekil l - Oksolamin sitrat (A), Laktoz
(B) ve Oksolamin sitrat-Laktoz (1:1) fizik-

sel

karışımının

(C)

termogramları

Nişastanın termogramında

absorbe
olan
100 "C civarında çok geniş bir pik bulunmaktadır (Şekil 2). Oksolarnin sitratettiği

suyun

buharlaşmasına bağlı
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240
(1:1) fiziksel

karışımının

termogramları

(B)

nişasta karışımının tennogramında ise
kileşme

200
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120

geniş endotermik pik vermiş, oksolam.in

et-

sitrat ile hem 1:1 hem de 1: 0.05

gösterecek değişiklik yoktur.

oranındaki karışımlarında değişiklik

PVP nin termogrammda gene absorbe
edilen suya bağlı olan geniş bir endoterm
bulunmaktadır (Şekil 3). Oksolamin sitratla olan karışımlarının tcrmogramlarında ise belirgin bir değişiklik
görülmemektedir.

görülmemiştir (Şekil

4).

Mg stearat 80, 104 ve 120 "C de küçük
endotermik pikler vermiştir. Oksolamin,
sitrat ile 1: 1 fiziksel karışımında ise oksolamin sitratın 156-214 "C arasındaki pikinin kaybolduğu görülmüştür (Şekil 5).
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TARTIŞMA

Talk, absorbe ettiği suyun buharlaşmasına bağlı olarak 100 °C civarında

VE SONUÇ:

Termal analizde endotermik veya ekzotermik bir pikin kaybolması veya yeni
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4 ·Talk (A), Oksolamin sitrat-Talk (1:1) (B) ve Oksolamin sitratTalk (1:0.05) (C) fiziksel karışımının termogramları
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5 • Mg Stearat (A), Oksolarnin sitrat-Mg Stearat (1:1) (B) ve Oksolamin sitrat-Mg Stearat (1:0.05) (C) fiziksel karışımının -termogramları
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bir pik ortaya çıkması etkileşme ve
geçimsizlik olarak değerlendirilir. Aynca
pikin biçiminde, başlangıç veya maksimum sıcaklık derecesinde görülen
değişiklikler geçimsizlik göstergesi olab1lir. Keza erime entalpilerinin
karşılaştırılması aynı amaçla uygulanan
bir diğer değerlendirme ölçütüdür (13).
Oksolarnin sitrat ve tablet yardımcı mad-

Oksolamin Fosfatın bir Şurup Terkibinde pH ya bağlı Stabilite Sorununun incelenmesi", Türk Hijyen
Den. Biol. Der., 43, 97, 1986.
2.

Kırılmaz, L., Güncri, T., "The Effccts of Tempcrature on thc Stability
of Oxolamine Phosphatc and Oxolamine Citrate Syrups", 5 th International Pharınaceutical Techonology
Symposium, pg. 87, H.Ü. Eczacılık
Fakültesi, Ankara, 1990.

3.

Kırılmaz,

delerinin termogramlarının incelenmesingösteren en belirgin
laktDz ile 1: 1 ordmndaki fiziksel karışımda hem laktoza ait 218 °C'dcki,
hem de oksolamin sitraıa ait 156-214 °c
arasındaki geniş pikin kaybolması
olmuştur. Bir diğer değişiklik ise oksolamin sitrat-magnczyum sterarat 1:1 fiziksel kar~ımında aynı geniş pikin kaybolmasıdır. Ancak bu bulgu oksolarnin sitrat
ile magnezyum stearatın 1:0.05
ortaya
karışımında
oranındaki
çıkmamıştır. Buna göre karışımdaki maddelerden bir tanesinin oranının küçük
olması muhtemel geçimsizliği gizleyebilecek; 1: 1 oranında hazırlanan fiziksel
karışımlarda ise küçük oranda farkedileortaya
geçimsizlikle r
m ey en

de ise

etkileşme

değişiklik

çıkabilecektir.

Aynca oksolamin sitratın laktoz ve
ile 1:1, diğer maddeler ile küçük
oranda hazırlanmış fiziksel karışımları 55
°C de 3 hafta bekletilerek ortaya
çıkabilecek geçimsizliklerin hızlandırıl
masına çalışılmıştır. Sürenin sonunda
alınan termograrnlar ilk termograrnlar ile
karşılaştırıldığında ikisi arasında herhangi
bir değişiklik görülmemiştir.
nişasta
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