
FABAD Fann. Bil. Der., 18, 27~39, 1993 

Ş.ürekli Salım Sağlayan Tabletlerin 
Ozellikleri ve Değerlendirilmesi 

Yılmaz ÇAP AN* 

Özet : Sürekli salım sağlayan tabletlerin kontrolü için 
yayınlanmış yasal düzenlemeler, terminoloji, üstünlük ve 
sakıncaları incelenmiştir. Buna ilave olarak sürekli salım 
sağlayan ürünlerin üç boyutlu çdzünme profilleri, salım 

hızı nıekanizmasının analizi gösterilmiştir. Kritik üretim 
değişkenleri ve in vitro çtizünme profili arasındaki kore
lasyon, kullanılan aletler, çözünme koşulları, örnek alma 
zamanları değerlendirilmiştir. 

Geliş tarihi : 20.3.1992 

Kabul tarihi : 12.10.1992 

Anahtar sözcükler 

Terminoloji 

Sürekli salırn sağlayan tablet
ler, Üç boyutlu çbZünme profili, 

Kritik üretim değişkenleri, In 
vitro in vivo korelasyon 

Sürekli salım sağlayan dozaj şekilleri için lite
ratürde aynı anlam için çok sayıda değişik termi
noloji kullanılmaktadır. Bu terminolojiye devamlı 
salım, uzatılmış etki, uzun etki, yavaş salım, vb. 
örnek olarak gösterilebiJirl-3. 

A. B. D. Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) ve Farmakope 
Kurumu (USP Convention) tarafından sırasıyla 

uzatılmış salım (prolonged release) ve 
değiştirilmiş salım (modified release), USP 
XXIl'de ise uzatılmış salım (extended release) te
rimleri kullamlmaktadır4-6. 

Sürekli salım, sürekli etkinin süresi veya mekaniz
ması gözönüne almrnaksızm, dozaj şeklinden etken 
madde salımının uzatılması şeklinde tammlanac 
biJir7. 

Konuya ilişkin son çalışmalar, etken maddeyi 
zaman veya salındığı yer açısından kontrol eden 

(*) Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik 
Teknoloji Anabilim Dalı, Ankara 

Properties and Evaluation of 
Sustained Release Tablets 

Sunımary : The published regulations and guidelines 
for regulatory control of sustained release tablets1 termi
nology, advantages and disadvantages are reviewed. In 
addition, topographical dissolution characterization for 
sustained release products, the analysis of the mecha
nisms of the release rates are demonstrated. In vitro-in 
vivo correlations, relationship between critical manufac
turing variables and in vitro dissolution behavior, type of 
apparatus, dissolution conditions and sampling times 
are treated. 

Keywords Sustained release tablets,Topographical 
dissolution characterization, Critical 
manufacturing variables, In vitro-in vivo 
correlations 

dozaj şekillerini, kontrollü salım sağlayan dozaj 
şekilleri olarak tammlamaktadır8. Bu sistemlerde 
etki süresi bir haftadan bir yıla kadar 
çıkabilmektedir. Sürekli salım sağlayan sistem
lerde ise etki süresi en fazla 24 saatıir9. Ayrıca bu 
sistemlerde hız önceden belirlenemez. 

Konvansiyonel, sürekli salım sağlayan tabletler 
ve sıfırıncı dereceden kontrollü salım sağlayan 
dozaj şekilleri için plazma ilaç konsantrasyonu 
profilleri Şekil l'de görülmektedir3. 

Üstünlük ve Sakıncaları 

Sürekli salım sağlayan tabletlerin, konvansionel 
tabletlere nazaran üstünlükleri arasında ilaç alma 
sıklığının azaltılması, yan etkilerde veya bu yan 
etkilerin şiddetinde azalma, farmakolojik etkide 
seçiciliğin artırılması, daha sabit veya uzatılmış 
terapötik etkinin sağlanması gösterilebilir. 

Aşağıdaki durumlarda sürekli salım sağlayan tab
letlerin hazırlanması uygun veya yararlı değildir. 
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kontrollü salım 

sürekli salım 

konvansi yone 
tablet 

ZAMAN 

Şekil ı. Konvansiyonel tablet, sürekli salım ve kontrollü 
salım sağlayan formülasyonlar için plazma ilaç 
konsantrasyon profilleriB 

Örnek olarak sürekli salım sağlayan tabletlerin 
dazlama aralığının konvansiyonel olanlardan 
daha uzun olmadığı, belirgin klinik üstünlüğün 
elde edilemediği durumlar gösterilebiJirl0,11. 

Sürekli Salım Sağlayan Tabletlerin 
Uygunluk Kriterleri 

Sürekli salım sağlayan tabletlerin in vitro 
değerlendirmesine geçmeden önce, bu dozaj şekilleri 
üzerinde gerçekleştirilmesi gereken çalışmalar be
lirtilecektir. 

FDA tarafından sürekli salım sağlayan dozaj 
şekillerinde : 

a) Biyoyararlanım, 

b) İn vitro olarak kontrollü salım özelliklerinin 
saptanması, 

c) İn vivo performansın tekrarlanabilirliği, 

d) Dozaj şekli 
özellikleri 
çalışmalar, 

için prospektüsünde iddia edilen 
doğrulayan farmakokinetik 

e) İlacın etkinlik, emniyet ve yararını gösteren 
klinik çalışmalar yapılmalıdır12. 

USP bu tip dozaj şekillerinde : 
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a) Belirtilen absorpsiyon hız ve derecesinin sap
tanarak gıdaların absorpsiyona etkisinin 
araştırılmasını, 

b) Kararlı denge durumundaki performansın 

[(Cmax-Cmin) /C], konvansiyonel dozaj 
şekliyle karşılaştırılmasını, 

c) Başlangıçta ani olarak etken maddenin önemli 
miktarda salınmadığının kanıtlanmasını, 

d) Tekrarlanabilir farmakokinetik performansın 
sağlanmasını, 

e) İn vitro - in vivo korelasyonun elde edilmesini 
istemektedir6. 

Çözünme Deneyinin Pratik Yararları 

Dissolüsyon diye de tanımlanan, in vitro çözünme 
deneyinin yapılması: 

a) Proses kontrolüne, 

b) Etken madde salımı izlenerek deney 
koşullarında etken maddenin stabilitesinin be
lirlenmesine, 

c) Yasal yönden dozaj şeklinin değerlendirmesine 
kolaylık sağlayarak, formülasyondaki küçük 
değişiklikler veya üretim yerının 

değiştirilmesiyle ilgili değerlendirmelere ola
nak sağlar. 

Günümüz teknolojik koşullarında, bütün ticari dozaj 
şekilleri için in vitro çözünme hızlarıyla, kan bul
gularından elde edilen biyoyararlanım hız ve de
recesi arasında in vitro - in vivo korelasyonun elde 
edilmesi mümkün değildir. 

İn vitro - in vivo korelasyon her bir ticari dozaj 
şekli için ayrı ayrı gerçekleştirilmelidir. Yani 
aynı etken maddeyi taşıyan değişik firmaların 
müstahzarları için tek tek yapılmalıdır. Bu 
şekilde bir korelasyonun sağlanması, bir yandan 
dozaj şeklinin biyorarlanımıyla ilgili kalite kont
rol ölçütü olarak kullanılabilir, diğer yandan 
ilacın biyoyararlanımını tahmin etmeye, 
öngörmeye olanak tanırl3,14. 

l 
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Kritik Üretim Değişkenleri ve in vitro Çözünme 
Arasındaki İlişki 

İn vitro çözünme yöntemi, kullanılan materyal ve 
yönteme ait(kaplama kalınlığı, yardımcı madde 
konsantrasyonu, tablet sertliği, uygulanan basınç) 
kritik üretim değişkenlerine hassas olacak şekilde 
geliştirilmelidir. Bu değişkenlerdeki farklılık, in 
vitro çözünme yöntemiyle saptanabilmelidir15. 

İn vitro-in vivo Korelasyonun Geliştirilmesi 

İn vitro çözünme spesifikasyonlarının belirlenmesi 
için: 

1) Biyoyararlanım çalışmasında kullanılan seri
nin çözünme değerleri, 

2) Geliştirme aşamasında hazırlanan değişik seri
lerin çözünme değerleri kullanılır. 

İn vitro çözünme yönteminin validasyonu (~geçer
liliği) biyoyararlanım çalışmalarıyla desteklen
melidir; ayrıca aşağıdaki yöntemlerle de tamam
lanmalıdır. 

Öncelikle değişik biyofarmasötik özelliklerde iki 
veya daha fazla sayıda formülasyon 
gerçekleştirilir. Bu formülasyonlarda normal 
üretim koşullarında olası değişiklikler 
gerçekleştirilir. Bu değişiklikleri yansıtan, 

ayırdeden uygun in vitro çözünme testi geliştirilir. 
Daha sonra bu formülasyonların absorpsiyon 
özellikleri, az sayıda denekten oluşan küçük grup
larda belirlenmelidir. Bu çalışma insanda yapılır. 
Çözünme deneyinin alt ve üst sınır değerleri için 
elde edilen biyoyararlanım bulguları, kabul edilen 
istatistik kriterlerine göre biyoeşdeğer olmalıdır. 
Bu şekilde elde edilen in vitro-in vivo korelasyon 
piyasaya sevkedilen değişik seriler arasında, 
biyoeşdeğerliği sağlar6-16. 

Çözünme Deneyi Bulgularının Değerlendirilmesi 

Konvansiyonel dozaj şekillerinde, ilacın absorp
siyonu çok hızlı olup, sıklıkla da gastro-intestinal 
kanalda çözünmüş bulunan ilacın konsantrasyonuna 
bağlıdır. Kontrollü veya sürekli salım sağlayan 
dozaj şekillerinde, dozaj şeklinden salım hızı 

yavaşlahlarak absorpsiyon hızının eliminasyon 
hızından küçük olması sağlanır. Bu yüzden mumsu, 
inert, hidrofilik matriks, hidrostatik pompa vs. 
gibi kontrollü salım sağlayan dozaj şekillerinden, 
in vivo çözünme, absorpsiyon hızını sınırlayıcı en 
önemli basamaktır. 

Sürekli salım sağlayan dozaj şekilleri, gastro
intestinal kanalda pH 1 'den pH 8'e kadar önemli 
pH değişikliklerine maruz kalır. Buna ek olarak, 
yemekten önce veya sonra alınmasına göre yiyecek
lerin, safranın ve pankreatik salgıların da etkisi 
altındadır. 

Bütün bu değişkenler önemli derecede, sürekli salım 
sağlayan dozaj şekillerinin çözünme hızını etkiler 
ve konvansiyonel dozaj şekillerine nazaran daha 
kompleks bir in vivo çözünme söz konusudur. 

Örneğin iki· kinidin glukonat formülasyonundan bi
risi jenerik(B-1), diğeri bu ilacın buluşunu yapan 
firmaya aittir(BE). Jenerik ilaç FDA onayı alma
dan ticari olarak üretilmiş ve "BE" için saptanan 
in vilro çözünme koşullarında denendiğinde aynı 
çözünme profili elde edilmiştir (Şekil 2)17. Tablo 
l'de görüldüğü gibi, FDA onayı olmayan jenerik 
ilaç, buluşu yapan firmanın biyoyararlanım para
metreleri esas alındığında, orijinal ilacın Cmax 
değerinin % 35'ini ve A UC değerini % 41 'ini 
sağlamıştır ve biyoeşdeğer değildirlB. 

FDA'nın Biyofarmasi Araştırma Laboratuvarı 

tarafından geliştirilen yeni bir in vitro çözünme 

~100 
o 
~ 

z 

Şekil 2. 

80 

' 2 4 6 8 
ZAMAN [saat] 

0.1 N HCl içinde sürekli salım sağlayan iki kinidin 
glukonat tabletinin çözünme profilleri17 

O orijinal ilaç 
D : FDA onayı olmayan jenerik ilaç B-1 
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Tablo 1. Kinidin glukonat tabletlerinin in vivo verileria 

Parametre 

Doz 
Cmax (mcg/ ml) 
Tmax (saat) 
AUC (mcg/ml x saat) 

Orijinal İlaç (BE) 

64ilmg 
1.26±0.34 
3.18±1.20 
15.5±4.81 

a her değer 12 deneğin ortalama± SD 
b : BE esas alınarak % de biyoyararlanım 

Jenerik İlaç (B-1) 

64ilmg 
0.47±0.13 (% 37)b 

3.51±0.67 
6.38±2.35 (% 41)b 

yöntemi, orijinal ve jenerik ilacı birbirinden 
ayırdetti. Bunu takiben, "B-2" kodla belirtilen ye

niden geliştirilmiş jenerik ilacın bu yeni yöntemle 
elde edilen çözünme profili, orijinal ilaçla aynı bu

lunmuş(Şekil 3) ve biyoyararlamm çalışmalarıyla 

da biyoeşdeğer olduğu gösterilmiştir (Tablo 2)18. 

100 

80 

60 
z 

- <- B -1 
-o- E -2 
-t>- fıE 

2 4 6 8 

ZAMAN {saat) 

Şekil 3. pH 5.4 asetat tamponu (palet yöntemi, 100 devir/ 
dakika) içinde sürekli salım sağlayan kinidin gluko
nat tabletlerinin çözünme profilleri18 

6 orijinal ilaç * FDA onayı olmayan jenerik ilaç B-1 
O : yeniden formüle edilen jenerik ilaç B-2 

Yukarıdaki örnekten de görüldüğü gibi, aynı ortam

da, aynı çözünme hız sabitine sahip kontrollü 

salım sağlayan dozaj şekilleri, in vivo 

değerlendirmede biyoyararlanım profilleri 

arasında farklılık göstermektedir. Bu yüzden kon

vansiyonel çözünme testleri bütün kontrollü salım 

sağlayan dozaj şekilleri için, in vivo deneme 

öncesi, geçerli ön bilgiyi sağlamayacaktır. Son 

yıllarda üç boyutlu topografik çözünme eğrileri 
kullanılarak, in vitro-in vivo bulgular arasındaki 
uyum artırılmıştır. Skelly ve arkadaşları19 dört 

değişik pH'da 500 mg'lık prokainamit tabletleri 

üzerinde yaptıkları çalışmada; çözünen ilaç mik

tarının ortamın pH'sından tamamen bağımsız 
olduğunu gösterdiler (Şekil 4). 
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Tablo 2 - Kinidin glukonat tabletlerinin in vivo verileria 

Parametre 

Doz 
Gnax (mcg/ml) 
Tmax (saat) 
AUC (mcg/mlxsaat) 

Orijinal İlaç (BE) 

324mg 
0.52±0.22 
6.1±1.65 
6.23±2.87 

a her değer 20 deneğin ortalama± SD 

pH 

o 

FD A onayı alan 
jenerik ilaç (B-2) 

324mg 
0.56±0.18 
5.5±1.27 

6.37±2.67 

ZAMAN 

!saat) 

Şekil 4. Sürekli salım sağlayan 500 mg'lık prokainamit tab
letlerinin pH ve zamanın fonksiyonu olarak topogra
fik çözünme eğrisiI9 

Kinidin glukonat içeren, kontrollü salım sağlayan 

orijinal BE ve FDA onayı olmayan jenerik B-1 tab

letlerinin, pH 1, pH 5.4, pH 6 ve pH 7.4'de çözünme 

bulguları elde edilerek çizilen topografik çözünme 

eğrileri Şekil 5 ve 6'da görülmektedir20. Orijinal 

z 
w 
z 
::o 
N 
o 
u 

ı saat ı 

Şekil 5. pH ve zamanın fonksiyonu olarak orijinal kinidin glu
konat BE (Berlex Quinaglute) tabletlerinin topografik 
çözünme eğrisi20 

kinidinin glukonat (Berlex Quinaglute) tabletleri

nin çözünme hızında pH 4'de küçük bir azalma 

olduğu halde, bu azalma FDA onayı almadan 
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ZAMAN 
(saat) 

Şekil 6. pH ve zamanın fonksiyonu olarak FDA onayı olmayan 
B-1 kinidin glukonat tabletlerinin topografik çözünme 
eğrisi2° 

çıkarılan "B-1" tabletlerinde çok belirgindir. 
Daha önce yapılan ilk bir saat için 0.1 N HCl'in; 
takibeden 7 saat için pH 7.4 tamponunun kul
lanıldığı veya 8 saat süreyle 0.1 N HCl'in kul
lanıldığı çözünme deneyinde, pH 4'teki bu önemli 
farklılık gözlenmemiştir. 

Şekil 7'de ise21, yemekle alındığı zaman, yemek
ten önce aç alınmasına nazaran daha yüksek 
biyoyararlanım hız ve derecesi gösteren teofilin 
müstahzarmın (Theo-24) ıopografik çözünme eğrisi 

~100 

~ 70 
z 

• ;;;ı 
N 

•O 
v 

pH ZAMAN 
(saat) 

Şekil 7. Sürekli salım sağlayan teofilin (Theo-24) tabletleri
nin pl-1 ve zamanın fonksiyonu olarak topografik 
çözünme eğrisi22 

görülrnektedir22. 12 saatlik çözünme profilinde pH 
6.6'dan pH S'e geçişte çözünme hızında önemli artış 
elde edilmiştir. Sürekli salım sağlayan başka bir 
teofilin tabletinde(Theodur) yemekle veya yemek 
öncesi alınması arasında biyoyararlanım 

açısından fark gözlenmerniştir23. Bu tabletlerin 

pH'nın fonksiyonu olarak çözünme hız sabitlerinde 
bir değişiklik olmadığı Şekil 8'de görülmektedir. 

z 
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z 
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pH 

o 
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(saat ı 

Şekil 8. Sürekli salım sağlayan teofilin (Theodur) tabletleri
nin pH ve zamanın fonksiyonu olarak topografik 
çözünme eğrisi22 

Sürekli salım sağlayan herbir tablet için çözünme 
koşulları ayrı ayrı geliştirilmelidir. Topografik 
çözünme eğrileri yardımıyla uygun ortam ve pH 
seçilmelidir. Ayrıca birinci saat sonundaki 
çözunme penceresi, hatta buna ilave olarak daha 
sonraki saatlere ait bir iki çözünme penceresi daha 
çözünme koşulları içinde belirtilmelidir. Bu 
şekilde bir yandan başlangıçta açığa çıkan etken 
madde miktarı kontrol altında tutulurken, diğer 
yandan etken madde salımı kontrol altında tutu
lur. Son örnek alma zamanı içinde, etken maddenin 
en az% 75-SO'i çözünmelidir. Bütün bunlara FDA ve 
USPXXXII tarafından sürekli salım sağlayan Sod
yum fenitoin ve propranolol hidroklorür kapsülleri 
için verilen çözünme testi koşulları örnek olarak 
gösterilebiJir24,25. USPXXII'de sürekli salım 

sağlayan propranolol hidroklorür kapsülleri için 
verilen tabloda, belirtilen zamanlar için etiketin
de kayıtlı miktarının yüzde çözünen değer 

aralıkları Tablo 3'de verilmektedir. Yüzde çözünen 
bu değerler USPXXll'deki 1 nolu kabul tablosuna 
uygunluk göstermelidir26. Yani L1 kabul düzeyinde 
teste tabi tutulan 6 tabletten hiçbiri belirtilen sınır 
değerlerin dışında olmamalıdır. L2 kabul 
düzeyinde 12 tablet için, 12 tabletin orta1ama 
değeri belirtilen sınırlar arasında olmalı; hiçbir 
tabletin çözünme değeri, verilen sınır değerlerin % 
10 altında veya üstünde olmamalıdır. L3 kabul 
düzeyinde teste tabi tutulan toplam 24 tabletin or
talama yüzde çözünen değeri, verilen sınır değerler 
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Tablo 3- USPXXII'de sürekli salım sağlayan propranolol 
hidroklorür kapsül için verilen yüzde çözünme 
değerleri 

Zaman (Saat) 

0.0625 D (1.5 saat) 

0.167 D (4 saat) 

0.333 D (8 saat) 

0.583 D (14 saat) 

1.00 D (24 saat) 

3 Çözünen 

% 30'dan daha fazla çözünınemeli 
%35-%60 
%55-%80 
370-%90 

%81-o/ollO 

arasında olmalı, 24 tabletten 2 tanesi verilen sınır 
değerlerin % 10 altında veya üstünde olmamalıdır. 

Bu eşidikte J birim alandan birim zamanda akan 
ilaç miktarı, D difüzyon katsayısı (alan/zaman), 

de/ dx ise x mesafesinde C konsantrasyonunun 

değişimidir. (1) no.lu eşitliğin integrali 

alındığında: 
-- . ,, 

' J=D ı'>C/l/ (2) 

nolu eşitlik elde edilir. Bu eşitlik daha yaygın 
olarak çözünme hızı şeklinde aşağıdaki gibi kul

lanılır: 

Hiçbir tablet verilen değerlerden % 20 sapma dM/ dt = ADK ı'>C/1 

göstermemelidir. 
(3) 

Sürekli Salım Mekanizmaları 

Sürekli salım sağlayan oral dozaj şekillerinden 

etken madde salımı difüzyon, dissolüsyon (= 

çözünme) veya her iki mekanizmanın kombinasyo

nu veya daha seyrek olarak osmoz mekaniz

masıyla gerçekleşir. 

l)Difüzyon 
İlaç etken maddesi suda çözünmeyen polimerik bir 

materyelle kaplanmıştır (Şekil 9). Salım mekaniz

ması Fick'in birinci yasasına göre 

gerçekleşmektedir: 

J=-Ddc/dx (1) 

membran ilaç deposu 

Şekil 9. Etken maddenin suda çözünmeyen membrandan difüz
yonla kontrollü çözünmesinin şematik gösterimi 27,28. 
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A difüzyon yüzeyi, K ilacın membran içindeki 

dağılım katsayısı 1 kaplama materyalinin 

kalınlığı, ı'>C membranın her iki yüzeyi arasındaki 

ilaç konsantrasyonunun farkını göstermektedir. 

Sabit bir salım hazmın elde edilebilmesi için 2 ve 

3 no.lu eşitliklerin sağ tarafının sabit olması ge
rekmektedir. Halbuki bu parametrelerden bir veya 

birkaçı sürekli salım sağlayan oral dozaj 
şekillerinde değişeceği için, salım da sıfırıncı de
receden gerçekleşmez27,28. Salınım difüzyonla 

kontrol edildiği matriks tabletlerde etken madde 

suda çözünmeyen bir matriks içinde dağıtılır (Şekil 

10). Bu sistemde, etken madde salım hızı difüzyon 
hızıyla kontrol edilir, dissolüsyon hızından ba

ğımsızdır. Matriks tabletten etken maddenin salı
mı ilk defa Higuchi tarafından tanımlanmıştır29: 

• • • 
• • • • • • 

• • • • 
• • • • • • • • • 

Şekil 10. Suda çözünmeyen matriks içinde dağıhlan etken mad
denin dilüzyonla kontrollü çözünmesinin şematik 
gösteriffii27, 28 

Q= [DE:/~ (2A-E:C,;) C, t ]'/2 (4) 

Bu eşitlikte Q birim yüzeyden salınan etken madde 

miktarı olup ve D, C, ise, sırasıyla salım 

ortamında etken maddenin difüzyon katsayısı ve 
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çözünürlüğüdür. € ve ~ matriksin porozite ve tortuo
zitesi, A tablet içindeki etken maddenin konsantra
syonudur (g/ml). (4) nolu eşitlik yaygın olarak 

Q = k.../t (5) 

şeklinde kullanılır. 

2) Dissoliisyon 

Bu durumda ilaç, polimerik materyal içine hapse-

rak BAMBA ve ark.30,31 tarafından uygulanmıştır. 
Sürekli salım sağlayan tablet formülasyonları 
üzerinde yaptığımız çalışmalarda aynı yöntem uy
gulandı ve başarılı sonuçlar elde edildi32-38. 

Uygulanan eşitlikler aşağıda verilmiştir: 

1001/3 - ml/3 = Kt (8) (HIXSON-CROWELL) 

100-m= ~,j t (9) (H!GUCHl) 

dilmiş veya polimerik materyelle kaplanmıştır. lnm=-bt+a 
Salınım hızı erozyon veya dissolüsyon ile kontrol 

(10) (Birinci Derece) 

edilir ve aşağıdaki gibi ifade edilir. m = 100 - kot (11) (Sıfır Derece) 

dM/dt = - (DA/h) (C- C5 ) = kA (C,-C) (6) Bu eşitliklerde: 

h, difüzyon tabakası kalınlığı, t zaman 

dM/ dt çözünme luzı, m % çözünmeden kalan ilaç 

A difüzyon yüzey alanı, K küpkök salım hız sabiti (zaman-1) 

k instrinsik çözünme !uz sabitidir. 
HIGUCHl salım hız sabiti (zaman-1/2) 

b birinci derece hız sabiti (zaman-1) 
Bu mekanizmada salım hızı difüzyon tabakası h 
tarafından kontrol edilir. Pratikte ise sistemin ko 
şişmesi ve yüzey alanında belirgin değişme nede-

sıfır derece hız sabiti (%. zaman-1) 

niyle, sıfırıncı dereceden salım sağlanamaz27,28. a sabit 

3)0smoz 

Dissolüsyon ve difüzyon mekanizmaları dışında 
osmoz mekanizmasıyla da etken madde salımı 
kontrol edilir. 

Bu mekanizmada suyun akış hızı dV / dt aşağıdaki 
eşitlikte tanımlanmıştır: 

Salım hakkında anlamlı bilgi elde etmek ve veri
leri istatistiksel olarak karşılaştırabilmek için, 
bağımlı değişken aynı formda yazılmalıdır: 

m (1001/3 - K t)3 

m = 100 - kd ~t 

m ea. e-bt 

dV / dt = k A/l (.'.lJt) (7) m = 100 - kot 

(8') 

(9') 

(10') 

(11') 

Bu eşitlikte ı'm, osmotik basınç farkım gösterir27,28. 

İn Vitro Salım Mekanizmasının Analizi 

Salım mekanizmasını belirlemek için etken madde 
salımının sıfır ve birinci derece, HIGUCHI ve 
HIXSON-CROWELL eşitliklerine uyum iyiliği 

(goodness of fit) analizi yapılır. Bu yöntem ilk ola-

Deney bulguları bu dört eşitliğe uygulanarak, 
(artık kareler toplamı/ serbestlik derecesi) değeri 
en düşük bulunan eşitlik saptanır. Etken madde 
salımı bu kinetiğe uygun olarak gerçekleşir. 

Salınım mekanizması saptamanın diğer bir 
yöntemi Peppas39 tarafından semi-ampirik bir 
eşitlikle verilmektedir. 
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M1/M.,=ktn 

Mt!M~ : t zamanında salınan ilaç fraksiyonu, k 

yapı ve geometrik özelliklere bağlı bir sabit, n 

salım mekanizmasını belirleyen sabittir. Değişik 

geometrik şekiller için n üs sabitinin değerleri 

aşağıdaki Tablo 4 'de verilmiştir. n üs sabitinin uy

gulanması ve yorumu Şenel ve ark.40 tarafından 

değişik matriks maddeleri kullanılarak 

gerçekleştirilen potasyum klorür tablet 

formülasyonları üzerinde gösterilmiş olup, polivi

nil klorürün tam olarak Fick'e uyan difüzyon 

sağladığı gösterilmiştir. 

Tablo 4. n üs sabiti değerleri 

Difüzyon üssü (n) 

Transport Mekanizması 

Tabaka Silindir Küre 

0.5 

( >0.5 
<1 

1 

0.45 

>0.45 
<0.89 

0.89 

0.43 Fick'e uyan difüzyon (case 1) 

>0.43) Anomali 

<0.85 . 

0.85 Fick'e uymayan difüzyon (case 2) 

Çözünme Deneyinin Yapılışı 

Dissolüsyon Aletleri 

USP XXII'de resmi yöntem olarak sepet ve palet 

birinci ve ikinci çözünme yöntemi olarak verilmiş 

olup, bunun dışındaki yöntemler resmi değildir. 

Devamlı akış ve döner şişe metodları da bazı 

üstünlüklere sahiptir. Diğer yöntemlerin 

üstünlükleri ise genel olmayıp, sadece incelenen 

preparat ve koşullara bağlıdır. Dissolüsyon aletle

riyle ilgili ayrınh literatürde mevcuttur41-45. 

Dissolüsyon Koşulları ve Örnek Alma Zamanları 

Dozaj şeklinin fizyolojik pH koşulları (örnek pH 1, 

4, 6 ve 7.4) içinde salım özellikleri belirlenmelidir. 

Bunun yanında farklı devir hızları da denenmeli

dir. Standart devir hızı, palet yöntemi için 50, 

sepet yöntemi için 100 devir/ dakika'dır. Ayrıca 

tabletin dezentegrasyona ( = dağılma) uğramadığı 

da gözlenmelidir. 

34 

Çözünme ortamı olarak sulu sistemler, hidroorga

nik (örnek: hidroalkolik) sistemlere tercih edilme

lidir. Suda zor çözünen maddeler için yüzey aktif 

madde, öncelikle sodyum lauril sülfat, ilavesi uy

gundur. Çözünürlüğü çok zayıf olan etken maddeler 

için sink koşulların sağlanmasında, devamlı akış 

maddeler için sink koşulların sağlanmasında, de

vamlı akış (flow-through) hücresi yöntemi iyi 

sonuç verir. 

Deney süresince en az üç örnek alınmalıdır. Birinci 

saatte alınan örnek başlangıçta ani doz açığa 

çıkmadığını kontrol etmek içindir. İlave olarak % 

50 ve % 80 etken madde salımına tekabül eden za

manlarda da örnek almalıdır. Salım profilinin 

tümüyle incelenmesi en iyi sonucu verir6,46. 

İn Vitro - İn Vivo Korelasyon Örnekleri 

Tn vitro-in vivo korelasyon yöntemleri bu derleme

nin kapsamı dışında tutulmuştur. Yöntemler kronu

sunda hem klasik kaynaklarda, hem de lite

ratürde çok fazla çalışma vardır47-49. 

İn vitro - in vivo korelasyon üzerine değişik etken 

madde taşıyan sürekli salım sağlayan tabletlerle 

yapılmış, özellikle teofilin üzerinde pek çok 

araştırma mevcuttur. Lin ve ark.50 iki yavaş salım 

sağlayan aminofilin tableti üzerinde yaptıkları 

çalışmada, in vitro-in vivo bulgular arasında tam 

bir lineer ilişki bulmuşlardır (Şekil 11). 

El-Yazıgı ve Sawchuk51'da oral teofilin preparat

larında 30 ve 60 dakikada çözünen miktarlarla 

biyoyararlanım parametreleri (Cmax, tmax, AUC) 

arasında lineer bir korelasyon elde ettiler. 

Das ve Gupta52 sulfadiazin ·içeren kontrollü salım 

sağlayan tabletlerde, çözünme hızıyla-plazma 

konsantrasyonu arasında lineer bir ilişki (r=0.992, 

p<0.10) ortaya koydular. Wingstrand ve ark.53 fe

lodipin; Verhoeven ark.54 furosemid içeren kont

rollü salım sağlayan tabletlerde in vi tro-in vivo 

korelasyonu gösterdiler. 

Şenel ve ark.37 potasyum klorür içeren kontrollü 

salım sağlayan tabletlerde in vitro-in vivo kore

lasyon sağladılar (Şekil 12). Bu şekilde in vitro 

deney bulgularından hareketle, bu dozaj 
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Şekil 11. Yavaş salım sağlayan aminofilin tabletleri için orta
lama in vitro çözünme (MDT) ve ortalama in vivo 
kalma (MRT) süreleri arasındaki korelasyonso 

O : test tabletleri 
ıs : referans tabletleri 

şekillerinde biyoyararlanımın tahmin edilebile· 
ceğini belirttiler. Bu şekilde in vitro·in vivo kore· 
lasyonun sağlandığı in vitro çözünme deneyi bulgu· 
!arı kullanılarak serilerarası varyasyon, ürün raf 
ömrü, minör formülasyon ve proses değişimleri sap· 
!anabilir. 

Çözünme Deney Bulgularının Endüstriyel Üretim 
Açısından İrdelenmesi 

·Çözünme deneyi bulgularından hareketle serilera
rası varyasyon, ürün raf ömrü, minör formülasyon ve 
proses değişimleri saptanabilir. 

Serilerararası Varyasyon: 

İn vilro·in vivo korelasyonu sağlayan çözünme de· 
neyinin gerçekleştirilemediği durumlarda, insanda 
in vivo deneyler yapılarak serilerarası varyasyon 
incelenmelidir6. 
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Şekil 12 - Hidroksipropil metilselüloz (a), hidrojenlenmiş 
bitkisel yağ (b) ve KO-Retard (c) tabletleri için in 
vitro--in vivo korelasyon eğrileri37 

Üriin Raf Ömrü: 

Stabilite çalışmaları yanında in vitro çözünme de· 
neyleri yapılarak, ürün raf ömrü özellikleri sap
tanır. İn vitro-in vivo korelasyonun bulunınadığı 
durumda, in vivo deneyler yapılarak bekletmenin 
veya öngörülen raf ömrünün dozaj şeklinin perfor
mansı üzerinde etkisinin olmadığı gösterilme
lidir6. 

Minör Formülasyon ve Proses Değişimleri: 

Sürekli salım sağlayan tabletler için; kritik üretim 
değişkenleri ile in vitro çözünme hızı arasındaki 
ilişki tanımlanmalı, in vitro-in vivo korelasyon 
gösterilmelidir. Bu şekilde minör formülasyon ve 
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proses değişimleriSS-58 in vitro çözünme deney bul

gularına dayanılarak değerlendirilebilir. Minör 

değişimler arasında renk, boyut, şekil, kaplama 

materyali, etken madde ve diğer yardımcı madde

lerin orijini ve ekipman değişimi sayılabilir. Şekil 

13'de klorfeniramin maleatın çözünmesi üzerine 

değişik orijinli laktozlarm etkisi görülmektedir. 

En hızlı çözünme anhidr laktozla elde edil

miştir58. 
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Şekil 13. Klorfeniramin maleat ve laktoz içeren dağılmayan 
disklerden ilacın salımıss. 

~ 
e: 

anhidr laktoz 
laktoz (Fast-Flo) 
laktoz (hydrous) 

Üretim değişkenleri ile in vitro çözünme arasında 

ve in vitro-in vivo korelasyonun saptanmadığı 

formülasyonlarda, bu değişikliklerin etkisi insan

da in vivo olarak belirtilmelidir6. 
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