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Özet: Bu çalışmada Türkiye ilaç piyasasındaki famoti
din tabletlerin farmasi:itik kalite kontrolleri ve çözünme 
testleri yapıldı. Tabletler çap-kalınlık, ağırlık sapması, 

ufalanma-aşınma, sertlik, dağılma, içerdikleri famotidin 
miktarı ve çözünme hızları açısından incelendi. 
Incelenen bütün tabletlerin farmakope standartlarına 

uyduğu gözlenmesine rağmen özellikle dağılma ve 
çiizünme hızı parametreleri bakımından O"nemli 
farklılıklar bulundu. 
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Giriş 

Famotidin yeni bir H2 reseptör anıagonisti olup 
gastrik ve duodenal ülser tedavisinde ve korun
masında kompetetif histamin blokeri olarak kul· 
lamlmaktadır1,2. Famotidinin ticari olarak kul
lanılan 20 ve 40 mg !ık film tabletleri mevcuttur. 
Günde 1 defa 40 mg lık gece dozu şeklinde 
alındığında 12 saatten fazla süre için gastrik sek
resyonu inhibe ettiği ve tek doz uygulamasının 
hastanın tedaviye uygunluğunu kolaylaştırdığı 
gösterilmiştir3, 4. 

Bu çalışmada Türkiye'de farklı firmalarca 
üretilen 40 mg !ık famotidin tabletlerinin T.F. 
19745 ve diğer farmasötik standartlara uygun
luğunun kontrolu için çap-kalınlık, ağırlık sap
ması, sertlik, ufalanma-aşınma, dağılma ve 
çözünme hızı kontrolleri yapıldı ve bu tabletlerin 
in vitro eşdeğerlikleri karşılaştırıldı. 

(*) Ege University, Faculty of Pharmacy, Pharmaceutical 
Technology Department 35100 Bornova-İzmir 

Researches on Pharmaceutical Quality Controls 
and Dissolution Rates of Famotidine Tablets in 
the Turkish Drug Market 

Abstract: In this study, pharmaceutical quality controls 
and dissolution tests of famotidine tablets in the Turkish 
drug market were carried out. They were tested for di
ameter-thickness, weight variation, friability, hardness, 
disintegration, uniformity of dosage units and dissolu
tion rates. Although important differences were found 
betweeen disintegration times and dissolution parame
ters of famotidine tablets, it was observed that all the 
tablets met the specifications given by pharmacopeias. 

Key words : Fat?Jotidine tablets, quality controls, dis
solution rates. 

Materyal ve Yöntem 

Bu çalışmada Türkiye ilaç piyasasında bulunan fa
motidin tabletleri kullanıldı. Bu tabletler F7 
kodlu hariç hepsi film tabletlerdi (Tablo 1). Tab-· 
!etlerden miktar tayininde ve çözünme hızı 

çalışmalarında kullanılmak üzere ILSAN fir
masından temin edilen baz famotidin kullanıldı. 

Tablol~ Türkiye ilaç piyasasında bulunan Famotidin film 
tabletleri 

Kodu Etiket dozu Firma seri no 
mg/tablet 

F1 40 211038 

l2 40 9B 

Rl 40 2094()7 

Fi 40 50 

15 40 2030494 

ıu 40 930101 

F7 40 24003 

IB 40 921224 
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Famotidin tabletlerde yapılan kontroller. 

Çap-kalınlık kontrolu: Kumpas ile ölçül~rek 10 
tablet üzerinde yapıldı. 

Ufalanma-aşınma kontrolu: 10 adet tablet tam ola
rak hassas terazide tartıldı ve Roche friabilitöre 
yerleştirildi. Alet 4 dakika süreyle toplam 100 
devir (25 devir/ dakika) çalışhrıldı ve daha sonra 
tabletler tekrar tartılarak aradaki ağırlık farkı 
bulundu. 

Ağırlık sapması kontrolu: T.F: 1974'de verilen 
yönteme göre yapıldı. Bunun için 20 tablet önce tek 
tek daha sonra bir arada tartıldı ve sapmalar he
saplandı . 

Sertlik kontrolu: Bununla ilgili olarak farmokepe
lerde herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Bu 
çalışmada sertlik kontrolleri Monsanto sertlik 
aleti ile 5 tablet üzerinde yapıldı. 

Dağılma kontrolu: USP XXII'e göre yapay mide 
vasahnda7 37 ± O.S'C'de 6 tablet üzerinde yapıldı. 

Miktar tayini: Önce kalibrasyon doğrusu çizildi. 
Bunun için farmotidinin pH 4.5 fosfat tamponunda
ki çözeltisi hazırlandı ve 20-100 mcg/mL lik kon
santrasyonlardaki örneklerin 266 nm deki absor
bansları UV de okundu (Shimadzu Double Beam 
UV - 150 - 02). Tabletlerden miktar tayini için ise 
40 mg lık tek tablet toz edildi ve 100 mL pH 4.5 fos
fat tamponu ile 30 dakika çalkalandı (B. Braun 
mini shaker). Ta~ben kantitif süzgeç kağıdından 
süzüldü ve bu süzüntüden 0.2 mL alınıp 10 mL ye 
tampon çözelti ile tamamlandı ve absorbanslar 266 
nm de spektrofotometrede okundu. Kalibrasyon 
denklemi yardımıyla miktar tayinleri yapıldı. 

Sonuçlar 5 denemenin ortalamasıdır. Ayrıca tablet
lerde içerik düzgünlüğü testleri de yapıldı. Bunun 
için USP XXII'de önerildiği şekilde çalışıldı. 30 
tablet birarada toz edilerek homojen hale getirildi 
ve 40 mg famotidine eşdeğer miktar tarhlıp yuka
rıda anlatıldığı şekilde miktar tayini yapıldı. 

Çözünme hızı kontrolleri: Bu kontroller USP 
XXII'de verilen yönteme göre yapıldı7. Çözünürlük 
ortamı olarak 900 mL pH 4.5 fosfat tamponu kul
lanıldı. USP XXII nin önerdiği bu pH ortamı aynı 
zamanda famotidinin stabil olduğu pH dır8 ve bu 
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yüzden çözünme hızı testleri esnasında herhangi 
bir stabilite sorunu gözlenmedi. Metot olarak palet 
metodu ve 50 devir/ dakikalık dönüş hızı uygu
landı. Belli zamanlarda 2 mL örnek alınıp 10 mL 
ye tampon çözelti ile tamamlandı. Çözünme 
ortamının hacmini sabit tutmak için eşit miktar 
tampon çözelti ortama ilave edildi. Numunelerin 
absorbansları 266 nm de spektrofotometrede okun
du. Elde edilen sonuçlar farklı kinetik modellere 
uygulanarak en iyi uyum gösterdikleri kinetik 
model saptandı9. Sonuçlar en az 3 denemenin orta
lamasıdır . 

Bulgular 

Her bir müstahzara ait dağılma süresi, sertlik, 
çap-kalınlık ve çap/kalınlık oranlarına ait 
sonuçlar Tablo 2'de gösterilmiştir. 

Ağırlık sapması ve miktar tayinlerine ait sonuçlar 
ise Tablo 3'de toplu olarak verilmiştir. 

Ufalanma-aşınma kontrollerinde sadece film 
kaplı olmayan F7 kodlu tablette % 0.1 oranında 
kayıp gözlenmiştir. Diğer tabletlerde ise film 
kaplı olmalarından dolayı herhangi bir kayıp bu
lunmamışhr. 

Çözünme hızı kontrollerinden elde edilen sonuçlar 
Şekil l'de gösterilmiştir. Farklı kinetik modellere 
uygulanarak elde edilen sonuçlar ise Tablo 4'de 
gösterilmiştir. 

Sonuç ve Tarbşma 

Bir ilaç şeklinin beklenen etkiyi gösterebilmesi 
için taşıdığı etken maddeyi farmakop~lerin kabul 
ettiği sürelerde vermesi gerekmektedir. Famotidin 
için USP XXII 30 dakika içinde çözünen miktarın % 

75'den az olmamasını istemektedir. Katı ilaç 
şekillerinin bu çözünme hızı deneyleri yanında; 

dağılma süresi, sertlik ve etken madde homojenite
sinin sağlanması bu açıdan çok önem taşıJ.'!laktadır. 

F7 kodlu tablet hariç diğer famotidin tabletlerde 
film tabakalarının kalınlıklarının farklılık 

gösterebilecekleri düşünülerek yapılan çap kont
rollerinde herhangi bir sapma gözlenmedi. Öte 
yandan farmakopelerde tabletlerin kalınlıklarına 



FABAD J. P/ıı:ırm. Sci., 18, 151-156, 1993 

Tablo 2 - Famotidin tabletlerde yapılan farrnasötik kalite kontrolleri. 

Kodno Dağılma süresi (saniye) Sertlik (kg) Çap Kalınlık (mm) Çap 

x Sx (±) s (±) VK x Sx (±) s (±) VK (mm) x Sx (±) s (±) VK Kalın. 

F1 152 10 25 16.7 5.43 0.25 0.57 10.5 8.2 4.18 0.03 0.08 1.98 1.96 

F2 112 49 121 H\8 4.95 0.34 0.78 15.7 9.2 4.88 0.02 0.08 1.62 1.88 

F3 338 7 17 5.06 2.77 0.06 0.14 52 9.2 3.2 0.03 0.08 2.56 2.88 

F4 158 7 19 11.7 2.99 0.16 0.35 11.7 8.5 3.52 0.02 0.07 2.10 2.41 

F5 19 2 4 19 4.72 0.22 0.5 10.4 9.5 4.04 0.02 0.05 1.29 2.35 

F6 21 2 5 22.7 3.44 0.05 0.05 3.31 7.8 4.4 O.Ol 0.05 1.07 1.77 

F7 33 5 13 38.9 3.75 0.165 0.37 9.86 9.1 2.94 0.02 0.05 1.77 3.1 

Hl 34 2 5 13.1 2.46 0.19 0.41 16.9 8.3 3.16 0.02 0.05 1.65 2.63 

S = Standart sapma Sx = Standart hata VK = Varyasyon katsayısı 

Tablo 3 - Famotidin tabletlerin miktar tayini ve ağırlık sapması sonuçlan 

Kodno. Miktar (mg) Tablet ağırlığı (mg) 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

F6 

F7 

Hl 

x 

40.6 

41.1 

41.5 

41.2 

39.7 

39.1 

41.9 

40.8 

Sx (±) 

0.9 

0.5 

1.0 

0.8 

0.3 

0.5 

0.3 

0.7 

(S (±) VK 

1.6 3.86 

1.1 2.8 

1.65 3.97 

1.4 3.4 

0.4 1.1 

0.8 2.17 

0.5 1.17 

1.4 3.43 

% x Sx (±) s (±) VK 

101 0.212 0.002 0.011 5.18 

103 0.307 0.001 0.006 202 

104 0.206 0.001 0.006 3.01 

103 0.211 0.001 0.004 1.89 

99.3 0.264 0.001 0.004 1.52 

97.8 0.214 0.001 0.003 1.59 

105 0.252 0.002 0.007 2.77 

102 0.212 0.002 0.006 2.83 

S = Standart sapma Sx = Standart hata VK = Varyasyon katsayısı 

ait bir kayıt bulunmamakla birlikte King (10) tab

let büyüklüğüne bağlı olarak kalınlıkta ± % 5'lik 

sapmanın kabul edilebileceğini bildirmiştir. 

o 

_,,_ " 
-_,,<-------------! -A- " 

-ii--- F2 

10 20 30 'o 
zaman (dakika) 

Şekil 1 - Famotidin tabletlerin çözünme luzı profilleri 

58 

Kalınlık kontrolü yapılan tüm famotidin tabletle

rinde görülen sapmalar ise % 1.07-2.21 arasında 

değişmekte olup kabul edilebilir sınırlar 

içindedir. Yine tabletlerdeki çap/kalınlık 

oranının ideal bir tablette 4 olması gerektiği bil
dirilmiş ise del 1 bu oranlarla ilgili olarak farma

kopelerde bir açıklık ve belli bir limit yoktur. 

Kontrol edilen famotidin tabletlerde çap/kalınlık 

oranlarının 1.77 - 3.1 arasında değiştiği gözlendi. 

Piyasa tabletlerinde yapılan ağırlık sapması kont

roli"'1inde tablet ağırlıklarının 0.212-0.307 g ara

sında değiştiği gözlendi. Her bir müstahzardaki 

sapma miktarları karşılaşhrıldığında ± % 1.52-

5.18 arasında değişen sapmalar görülmüş olup bu 

değerler farmokepinin kabul ettiği sınırlar 

içindedir. Tablet ağırlığının bir ölçüde tablet 

içindeki etken madde miktarına yansıması bekle-
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Tablo 4 - Famotidin tabletlerin çözünme hızı sonuçlarının kinetik olarak değerlendirilmesi 

Kinetik Parametre F1 F.2 F3 
model 

Modifiye a 0.783 1.43 1.46 
Hixson- b O.CB7 o.aı 0.051 
Crowell r 0.948 0.877 0.965 

Birinci kr1 (dakika·1) 0.22 0.187 0.41 
derece r 0.972 0.877 0.931 

Sıfırıncı kro 0.972 0.851 1.8 
derece (mg/dakika) 0.619 0.911 0.788 

r 

hız 0.073 0.007 0.089 
Hixson- (mg/dakika/cm2) 

Crowell r 0.928 0.978 0.985 

T(% 63.2) 4.76 19.7 7.95 
RRSBW Şekil param. 1.08 1.97 2.ro 

r 0.976 0.941 0.987 

Q - -./t eğim 3.28 3.92 5.76 
r 0.791 0.947 0.861 

Higuchi eğim o.mı 0.IJ28 0.065 
·oenklemi r 0.947 0.966 0.982 

nebilir, fakat bu durum etken madde miktarının eşit 
olması için tablet ağırlığının da eşit olması gerek
tiğini göstermemelidir. Çünkü doldu'rma hunisinden 
mühreye ·eşit olmayan granüle dolması ve 
granülelerin özelliklerine bağlı olarak ve ayrıca 
her bir seriye göre tablet ağırlıkları sapabilir. Bu
rada dikkat edilmesi gereken nokta bu sapmaların 
farmakopelerce istenen sınırlar içinde kalmasını 
sağlamaktır. Famotidin tabletlerdeki famotidin 
miktarı için USP XXII de ± % 10 luk bir . sınır veril
miştir. Bu çalışmada kontrol edilen famotidin tab
letlerdeki famotidin miktarlarındaki sapmaların 
% 1.1-3.97 arasında değiştiği saptandı. Tabletlerin 
içerik düzgünlüğü bakımından da % 2.2 - 4.8'lik sap
malar ile farmakopeye uydukları gözlendi. 
Tablet sertliği, tabletin diğer özellikleri ile ilgili 
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F4 ffi Ri P7 

1.63 1.32 0.63 0.91 1.01 
0.064 0.491 0.11 0.174 0.175 
0.982 0.985 0.978 0.989 0.%2 

0.553 4.21 0.931 1.28 0.85 
0.879 0.932 ·o.8 0.869 0.972 

2.78 16.2 3.84 5.91 6.75 
0.894 0.819 0.859 0.82 0.782 

0.123 0.942 0.314 0.388 0.355 

0.986 0.995 0.965 0.98 0.921 

6.93 0.747 1 1.33 1.54 
2.21 1.89 0.767 1.22 1.26 
0.97 0.994 0.908 0.97 0.971 

7.56 16.2 5.92 8.5 11.3 
0.936 0.887 0.95 0.915 0.884 

0.092 0.621 0.152 0.20'7 0.197 
0.974 0.991 0.984 0.989 0.93 

olduğu için çok önemlidir. Tablet sertliği; ufalan
ma-aşınma, dağılma ve çözünme hızı üzerine 
oldukça etkilidir. Farmakopelerde sertliklere ait 
kesin bir kayıt verilmemekle beraber en az 4 en 
fazla 7 kg olması gerektiği bildirilmiştirlO. Tab
letlerin sertliğinin az olması çabuk ufalanma
aşınmaya sebep olur ve dağılma süresini de 
kısalhr, dolayısıyla çözünme hızı üzerine etkili 
bir parametredir. Famotidin tabletlerde yapılan 
kontrollerde tabletlerin sertliklerinin 2.46-5.43 kg 
arasında değiştiği gözlendi. Bu sertliklerin ufalan
ma-aşınma üzerine olan etkisi incelenemedi. Çünkü 
F7 kodlu tablet hariç tüm tabletler famotidini dış 
etkenlerden korumak amacıyla suda çözünen film 
tabakası ile kaplıydı. Bundan dolayı bu tabletler
de yapılan ufalanma-aşınma kontrollerinde bekle-

l 
1 
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nildiği gibi herhangi bir kayıp görülmedi. F7 kodlu 
tablette ise % 0.1 gibi düşük bir kayıp gözlendi. Bu 
değer de literatürün kabul ettiği % 0.8'lik sınırın 
alhnda bir değerdirl2. 

Sertliğin dağılma üzerine olan etkisini incele
diğimizde ise sertlik ve dağılma süresi arasında 
kısmen de olsa bir uyum gözlendi. Örneğin en düşük 
sertliğe sahip (2.46 kg) F8 kodlu tablet 34 saniye 
gibi kısa bir sürede dağılırken yine aynı sürede 
dağılan F7 kodlu tabletin sertliği 3.75 kg idi. En 
yüksek sertliğe sahip (5.43 kg) Fl kodlu tablet ise 
dağılma süresi olarak en yüksek süreyi göstermedi 
fakat 4.95 kg ile ikinci en yüksek sertliğe F2 kodlu 
tablet beklenildiği gibi bu etkisini dağılma süresi 
üzerine gösterdi ve tabletler 1125 saniye (18.8 daki
ka) gibi oldukça uzun bir sürede dağıldılar. Bu 
sonuçlara bakhğımızda şunu söyleyebiliriz ki; sert
lik, dağılma süresi üzerine etkilidir fakat !ek pa
rametre değildir, çünkü tabletlerin dağılmasında 
tabletin hazırlanış metodu, kullanılan dağıtıcı 

tipi, tabletin bekletilme şartları ve süreleri gibi 
etkenlerde önemli derecede etkili olabiJirl3-15. 

Tabletlerin in vitro şartlardaki dağılma süreleri 
ile in vivo şartlardaki dağılmaları aynı olmamak
la beraber, tabletlerin karşılaştırılmasında bir 
kriter olarak kabul edilmektedir. Tabletlerin 
dağılma süreleri çözünme hızı üzerine oldukça et
kilidir. Fakat tabletin çabuk dağılması, etken 
maddenin tamamen çözünmesi için gerekli şartları 
tam olarak sağlamayabilir. Çünkü, kullanılan 

etken maddenin kristal yapısı, polimorf şekli, sol
vaıasyon durumu ve kullanılan yardımcı maddele
rin cinsi ve miktarı gibi faktörlerde çözünme hızı 
üzerine önemli derecede etki eder. Bu çalışmada in
celenen famotidin tabletlerde dağılma süreleri ile 
çözünme hızlarına ait parametreler olan t50 ve t75 

değerleri arasında tam bir uyum gözlendi. Şöyleki; 
en düşük dağılma'süresine (19 saniye) sahip olan F5 
kodlu tabletin en düşük t50 ve ı,, değerlerine (0.61 ve 
0.888 saniye) sahip iken en uzun dağılım süresine 
sahip olan F2 kodlu tabletin (1125 saniye) t50 ve t,5 

değerleri olarak 16.3 ve 23.2 dakika gibi en yüksek 
değerlere sahip olduğu gözlendi. Bu dağılma 
süreleri ve çözünme hızlarının karşılaştırılması 
Tablo 5'de verilmiştir. 

Tablo 5- Famotidin tabletlerin dağılma süreleri ve çözünme 
hızı parametrelerinin karşılaşhrılması. 

Kod Dağılma ... ı,, 

m süresi (dakika) (dakika) 
(saniye) 

15 19 0.61 0.888 
R; 21 0.62 1.53 
F7 33 0.985 l.74 
IB 34 1.14 2 
Fl 152 3.4 6.44 
l'I 159 5.87 8.03 
RJ 338 6.64 9.34 

P2 1120 16.3 23.2 

Famotidin tabletlerin çözünme hızı kontrollerinde 
F5, F6 ve F8 kodlu tabletlerde film tabakaları 5-30 
saniye gibi kısa süre içinde eridi ve tabletler 
dolayısıyla çok kolay bir dağılım göstererek etken 
maddenin tamamının 2-5 dakika içinde verdiler. 
Fl, F2, F3 ve F4 kodlu tabletlerde ise film tabakası 
1.5-4 dakika içinde eridi ve Fl, F3, F4 kadlo tab
letler film tabakasının erimesini takiben hemen 
dağıldı ve yaklaşık 5-10 dakika içinde etken mad
denin tamamını verdi, fakat F2 kodlu tablette film 
tabakasının 1.5 dakikada erimesine rağmen 

formülasyona bağlı olarak tabletin dağılması için 
yaklaşık 10 d.akikalık bir zaman geçti ve bu da fa
motidinin çözünme hızına önemli ölçüde yansıdı. 
pH 4.5 fosfat tamponunda yapılan çözünme hızı 
çalışmalarından elde edilen sonuçlar bilgisayar 
programına uygulanarak9 hangi kinetik modele 
uygunluk gösterdikleri araştırıldı. Her kinetik 
model için elde eôilen determinasyon katsayısına 
göre çozunmenin kesin olarak bütün 
·müstahzadarda aynı kinetik modele uyduğunu 
söylemek mümkün olamamışhr, ki zaten bu da her 
zaman beklenmezl6. Buna göre çalışmada elde edi· 
len sonuçların genelde RRSBW, Higuchi ve Hixson
Crowell kinetik modellerine daha fazla uygunluk 
gösterdikleri söylenebilir. Müstahzarlardan elde 
edilen çözünme hızı parametreleri karşılaştı

rıldığında oldukça farklı sonuçların elde edildiği 
gözlendi: Şöyle ki; F5, F6, F7 ve F8 kodlu tabletler 
t,5 süresi olarak 0.888-2 dakika arasında değerlere 
sahip iken Fl, F3 ve F4 kodlu tabletler 6.44-9.34 
dakika ve F2 kodlu tablet ise en uzun süre olan 23.2 
dakikalık bir değere sahipti. İlacın çözünürlük 
davranışının absorpsiyon üzerinde özellikle önemli 
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olduğu bilinmektedir, fakat bu çozunme hızı 

sonuçlarına göre in vitro olarak en uzun çözünme 
süresine sahip olan F2 kodlu. müstahzarın in vivo 
olarak da daha kötü bir absorpsiyon göstereceğini 
söylemek zordur ve gerçekçi olmayacaktır. Çünkü 
incelenen bütün müstahzarlar gerçekte USP XXII 
nin getirdiği 30 dakikada en az % 75'inin çözünmesi 
koşuluna F2 kodlu tablet hariç (23.2 dakika) çok 
kolay erişmişlerdir. 

Sonuç olarak, kontrolleri yapılan farklı firmalarca 
üretilen bütün famotidin tabletlerden elde edilen 
sonuçlar değerlendirildiğinde gerçekte hepsinin 
farmakopelerin kabul ettiği farmasötik kalite 
kontrol sınırları içinde oldukları görülmelctedir. 
Fakat özellikle dağılma ve çözünme hızı paramet
releri bakımından müstahzarlar arasında önemli 
farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıkların in 
vivo sonuçlara yapabil~ceği etkiler gözardı edil
memeli ve gerçekleştirilmesi planlanan in vivo 
biyoeşdeğerlik çalışmalarında daha sağlıklı bir 
korelasyon ve karşılaştırma yapmak için kul
lanılmalıdır. 
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