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t_cerik Tekdüzeliği 

Tabletlerin içerik tekdüzeliği, ağırlık tekdüzeliği için sözü edi
len etkenlerin çoğundan etkilenir. 

1960 da farmakope, tablet potensi için örnek alma ve miktar 
tayini yöntemlerini, «bir kümeden 10 veya daha fazla tablet alınıp 
ezilir, ve karıştırılır, toz haline gelmiş karışımın kesirleri üzerinden 
tayinler yapılır» şeklinde belirtmişti. Train (6) böyle bir örneğin, 
ilaç içeriği yönünden istekleri karşılayabileceği halde bireysel tab
letler arasında büyük (varyasyonlar) farklar olabileceğine işaret 
etti. örneğin, 80 tabletlik böyle bir örnek, % + 1() luk içerik ge
reklerini yerine getiriyor olsa da, bireysel tabletler arasındaki fark
lılık % + 90 dan fazla olacak kadar yüksek bir düzeye çıkabilir. 

Bu ve bundan sonraki - başka yazarlara ait - diğer yazılar içe
rik tekdüzeliği standartlarının konması gereğini açıkca belirtmiş.tir. 
Yeni analitik yöntemlerin geliştirilmesi ve onların otomatik hale 
getirilmesi, oldukça büyük sayıda tabletlerin tektek fakat kısa za
manda ve doğru olarak içerik tayininin yapılmasına olanak vermiş
tir. B<J,ylece içerik tekdüzeliği standardı pratik olarak imkan dahi
line girmiştir. 

USP XVIlI ve NF XIII içerik tekdüzeliği testlerinin 30 tablet
le yapılmasını ister. Bu 30 tabletten de lO'unun başlangıçta tek tek 
tayinlerinin yapılmış olması gerektir. USP en az 9 tabletin, potens 
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TABLO 3 : USP XVm ve NF XIII e GÖRE 

İÇERİK TEK.Dü'ZEL1Gt 

USP XVIII 

·Tablet numune sayısı 30 

Tek tek tayini yapılan tablet 10 

% 85' - 115 limitleri içinde kalması 
gereken tablet sayısı 9 

NF XIII 

30 

10 

10 

tarifinde belirlenen ortalama toleransların ( % 851 - 115) arasına 

dü~mesini ve hiçbirinin % 75 -1251 ortalama sınırlarının dışına çık

maması gerektiğini bildirir. Eğer iki tablet % 85· - 115 sınırları dı
şına çıkıyorsa, geri kalan 20 tabletin hepsinin bu sınırlar içine düş

mesi gerekir ki ancak böylece standart sağlanabilsin. 

NF. XIII on tabletin hepsinin ortalama % 85-115 sınırlan içi

ne girmesini ister. Ancak bir tek tablet bile, bu sınır dışına düşerse 

geri kalan 20 tabletin tayini yapılır. Bu halde bu 20 tabletin hepsi
nin belirtilen sınırların içine düşmesi gerekir. N.F. de ikinci bir yön

tem daha belirtilmiştir. Bu bir analiz. düzeltme yöntemidir. Buna 
göre ; bir tek tablet ağırlığına ekivalan olan toz karışımına uygula

nan, içerik tekdüzeliği testi ile, monografta belirtilen, belli tablet 

sayısı karışımına uygulanan içerik testi arasında bir düzeltme ya

pılır. 

ister ağırlık, ister hacim veya içerik olsun yukarda verilen içe

rik tekdüzeligi testleri örnek büyüklüğü için bir ölçü ve belirli sı

nırların dışına çıkacak olanlar için de sayı verir. Pietra ve Setni
kar (7) geçenlerde, spesifikasyonları karşılamak için yapımda ola

bilecek maksimum değişkenlik hakkında bilgi veremeyen ya da o 
yapımın tolere edebileceği maksimum değişkenliği göstermeyen bu 

tip tekdüzelik testleri için bu durumu 12 değişik farmakopeden ana

liz etti ve onları CV'a çevirdi. Yazarlar, değişik farmakopelerin de
ğişik örnekleme planlan yapmış olmalarını ve çok miktarda tablet 
örneği kullanmalarını göz önüne alarak, yaptıkları analiz ile bazı 

ilginç sonuçlara vardılar ve bazı önerilerde bulundular. Bunlardan 

en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz : 
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1 - Değişkenlik ölçüsü olarak, (varyasyon) değişkenlik katsa
yısı kabul etmek (CV = (s/m) . 100) 

2 - L.e.ği~kenlik için bir tek düzey kabul etmek (CV = % 5) 
ki bu değer, İsveç Farmakopesinde (1948) yüksek dozaj tekdüzeliği 
için konmuş sınıra çok yakındır. 

3 - Diğer bir dü2eyi de, (örn. CV = % 10) çok yüksek dozaj 
tekdüzeliği gerektirmeyen haller için eklemek. 

Bir alternatif olarak Comer ve ark. (8) istatistiksel teknikler 
kullanmak sureti ile 100 - 200 gibi büyük sayıda tabl~ti tartarak el
de edilen bilgileri, aynı gruptan küçük sayıda tabletler üzerinde ya
pılan tayinlerle elde edilen verilerle birleştirme yoluna gitmişlerdir. 

Tabletlerin içerik tekdüzeliği; partikül büyüklüğü dağılımının, 
uygun karı§'.tırmanın, granülasyon ve kompresyon tekniklerinin 
kontrolu ile büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir. 

ilacın çekirdekte bulunduğu şeker kaplı tabletler veya draje
lerde, içerik yeknesaklığı sorunu diğer tabletlerin aynıdır. Fakat 
ilaç, kaplama çözeltisinde çok eriyorsa sorun vardır. Bununla bera
ber ilaç inert çekirdek üzerine, kaplama materyaline de konabilir. 
Bu durumda ilaç içeriğinin standart sapması kaplama sayısı ile 
lineer bir bağıntı verir. 

Kalite kontrolü için analitik testleri, kümeler arası tekdüzelik 
kontrolü yer_ine bir kümede bulunanlar arasında tekdüzelik testleri 
yapmak şeklinde genişletmek daha iyi olmuştur. 

Testleri yapmak basit de olsa, her testi 10 - 30 defa tekrarla
mak zorunluluğu, imal edilen ilacın .kontrol edilmesi için gerek du
yulan personel ve donatım üzerine büyük bir yük bindirmiştir. 

Farmasötik analizlere otomasyonu sokmak burada tek çıkar 
yoldur. Böyle bir otomasyon için t eknik olanaklar son derece geliş
tiril.m.iştir. Ancak bu yöntemlerin uygulaması için, ilaç preparas
yonlannın kontrolüne devlet gözetiminin karışması (kanuni müey
yideler) yeni problemler ortaya çıkarmıştır. Şöyleki; 

Amerika Federal Gıda, ilaç ve Kozmetik Kanununun 501/'6. 
maddesi USP veya NF dışında değişik herhangi bir yöntemin kul
lanılmasını yasaklar. Bunun sebebi yapımcı ve devlet tarafından 
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konmuş olan özelliklerin, bu ana yöntemler ile karşılandığını gös
termek içindir. 

1966 da Beyer (9); hydrocortisone, methylprednisolone ve 
prednisolon'un, Technicon Solid Prep Autonalyzer adlı aygıt ile far
makope gereksinimlerine uygun, onlarla karşılaştırılabilecek, so
nuçlar verdiğini bildirmiştir. 

Beyer ve Smith (10) daha yakın zamanlarda sıvı standartları
nın da ilave edilebildiği, tablet numunelerinin dilüsyon ve · filtrasyon
larının da yapılabildiği module edilmiş bir otomatik analayzır kul
landıklarını bildirmişlerdir. 

Burada altı değişik tip ve konsantrasyona kadar tabletler, bir
biri ardından işleme sokulabilmektedir. 

21 ayn imalat üzerinde yapılan istatiksel analizlerin sonucu, 
0.75 mg dan 25 mg a kadar olan steroid tabletlerinin analizlerinde 
bu apareyin kullanılabileceğini açıkca göstermiş.tir. 

Rehm (11), Assayomat adı verilen otomatik bir aygıt ile 20 
ilacın, 20 ünitesinin analizini saatte 120 maksimum deney hızı ile 
yapabildiğini ve aygıtın ticari olarak kolaylıkla bulunduğunu bildir
miştir. Bu analizlerin süresini daha da kısaltacak otomatik analay
zırlar yapmak' için araştırma ve çalışmalar devam etmektedir. 

Dissolusyon Hızı : 

USP XVIII ve NF XIIl'ün tabletlerin standardizasyonu ıçın 
dissolüsyon hızı testini ilave etmesi hem önemli, hem de tartış.maya 
değer bir konuyu ortaya atmıştır. Bu konu, özellikle biyolojiden 
çok, fiziksel farmasiden kökenini alan ve onunla qesteklenen biyo
farmasötik için çok önemli bir konudur. Bu. yeniliğin felsefesi, ila
cın absorpsiyon ve fizyolojik yararlılığının, ilacın dissolve olmuş 

haline bağlı olması gerçeği üzerine kurulmuştur. Bu testler, bu 
halleri ile dezentegrasyon standardizasyonundan üstünlükler taşır 
ve onların ilerlemiş bir şekli gibi düşünülebilir. 

19170, 8 nisanında verilen U.S. Farmakope kongresindeki bir ra
porda, Revizyon Komitesinin 'Direktörü olan Dr. L. Loyd Miller, 
«tabletler ve kapsüller için Dissolüsyon Testinin getirilmesi, USP 
XVIII'de yapılmış olan en büyük değişiklik olmakla kalmayacak, 
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gelecekte bu dozaj şekillerinin geliştirilmeleri üzerinde de çok bü
yük etkisi olacaktır» demiştir. Bunun anlamı kısaca, dissclüsyon 
testlerinin farmakopelerde bulunması ile tablet formillasyonlannın 
biyofarmasctik yönden incelenmesi gerekliliğinin belirtilmesidir. 

USP XVIII de yalnız 8 monograf disintegrasyon testi yerine 
dissolüsyon testini almaktadır. 

Diğer ulusal ve uluslararası farmakopelerin Amerika'da yapı
lan bu örneği alıp almıyacaklan, in - vitro dissolüsyon hızı ile in -
vivo absorbsiyon arasındaki tartışmalı ilişkinin halledilip, dissolus
yonu hızının standard olarak kabul edilip edilmeyeceğine bağlı ola
caktır. Hakikatte, Farmasötik İlimler Akademisinin, Katı İlaç Şe
killeri Dissolüsyon Metodolojisi üzerindeki yetenekli bir kurulu da
ha evvelce şu öneriyi yapmıştır : «birkaç çeşitli yapımla ve in - vivo 
değerlerle, değerli ve kuvvetli ilişkiler kurulabilen özellikleri olma
dıkça, sadece in - vitro özellikler ile farmakope standartları gelişti
rilemez»>. Komiteye gö,re, bu tip bağlantıları kurulmamış standart
lar farmakopeye konduğunda bazı yüz kızartıcı durumlar ortaya çı
kabilir. Şöyle ki bir örnek, yeteri kadar in -vivo desteği olmasına 
rağmen, farmakope spesifikasyonlarını karşılamayabilir. Kurul ay
nı zamanda, dönen basket (sepet) yöntemi ile, formillasyonların

dan dolayı geç serbestleşme gösteren fakat buna karşı fizyolojik ya
rarlılığı hemen başlayan ticari spesiyaliteler olup olmadığını araş
tırmakta ve eğer varsa bunlar hakkında bilgi toplamaya çalışmak
tadır. 

Şekil (1) USP XVIII ve NF XIIl'de bildirilen aygıtı göster
mektedir. NF XIII ayrıca resmi disintegrasyon testi aygıtlarının 
modifikasyonunu da liste halinde vermiştir. 

USP XVIII de dissolusyon testi konmuş olan 8 monograf Tab
lo ( 4) de gösterilmiştir. Buradaki ilginç noktalar, iki değişik karış
tırma hızı, 5 değişik dissolüsyon sıvısı, % 60' dissolüsyon zamanı 

için, üç değişik zaman sınırının verilmiş olmasıdır. 
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TABLO 4 

A. NF XIII 'Iablet Dissolüsyon koşulları ve gıereksınimler 

ilaç. Solvan R~P.M. Limit 

Acetohexamide Fosfat tamponu (pH 7.6) 100 tıs<2Qıdk 

t30< 140dk 
tso<60 dk 

Indomethacin kaps. 150 ml fosfat tamponu MetodII tso<15- dk 
(pH 7.2) +6001 ml su 

Methandrostenolone su 100 tso<45 dk 

Methylprednisoone su 100 ~<30dk 

Sulfamethoxale HCl (7 : 100) 100 tso<Wdk 

Theophylline, 
Ephedrine HCl ve 
Phenobarbital Suni mide vasatı Metod II t 66<2 dk 

B. U:SP XVIII Tlablet Dissofüsyon k·oşulları ve ger·eksinimleır 

Hydrochlorothiazide Dil HOl (1 : 100) 150 t(ı(J<30 dk 

Meprobamate su lüO ~<2D dk 

Nitrofurantion fosfat tamponu (pH 7.2) 100 ~<60.dk 

Phenylbutazone suni barsat vasab enzimsiz. 10ü- t(ı(J<30 dk 

Prenisolone su 100 ~<20dk 

Prednisone su 10'0 t60<20 dk 

Sulfisoxale Dil HCl (1 : 12.5) ıno ~<30 dk 

Tolbutamide Tris (hydro:xymethyl) 
aminomethane çözeltisi 
(.1: 40).+HCl (pH7 .. 6) 150 t50<45 dk 
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Şekil : ı. N. F. :xı:r Dissolusyon Hızı Aygıtı 

Tablo ayrıca NF XIII'in 5 tablet monografı için verdiği disso
lüsyon testlerini de göstermektedir. 'I'ablodan kolayca izlenebileceği 
gibi burada istenilen dissolüsyon zamanı daha da büyük değişiklik 
göstermektedir. Bu testlerin ne derece sağlıklı kullanılabileceğini 

kontrol için pekçok çalışmalar yapılmaktadır. örneğin çok yakın 

zamanlarda KHAN ve ark. (12) sepetin açıklıklarını bloke edebi
lecek maddeler içeren tabletler için bu testlerin değil, beher tipin
deki apareylerin kullanılmasını salık vermişlerdir. Bütün bunlardan 
anlaşılacağı üzere, dinamik biyolojik sistemlerle, ·fizikokimyasal 
özellikler arasındaki karışık ilişkilerden uzak kalmak isteyen araş
tırıcı ve ilaç kontrolörlerinin, aslında ideal olan, basit evrensel bir 
test özlemi henüz hayal olmaktan ileri gidememektedir. Hem eko
nomik ve hem de halk sağlığı yönünden önemli diğer bir nokta da, 
ayının yapılmasıdır. Yani bazı ilaçların resmi dissolüsyon stantlar-
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dını karşılaması gerekirken, farmakolojik ve hatta kimyasal yön

den çok benzer diğer ilaçlara bu şart uygulanmamaktadır. 

Her ne kadar USP XVIII ve NF XIII'e dissolüsyon hız testinin 

ilavesi üzerine yapılan eleştirilerin haklı yönleri varsa da; genel ka

m; bu testlerin tablet ve kapsüllerin klinik ekivalanını standarclize 

etmek için, gerekli bir temel prensip olduğudur. Yeni bir ilacın bu 

tip formülasyonlarının geliştirilmesinde sorumluluk yapımcıya ait

tir. öte, yandan farmakope komisyonundakiler de her yapımcının 

kendi yöntemini uygulam.'asındansa, hepsinin ortak bir yönteme da

yanıp, verilerini onunla karşılaştırmalarının, komisyonun da yükü

nü hafifletmek bakımından uygun olacağını savunmaktadırlar. 

Ayrıca dissolusyon hızı testinin bütün tabletlere uygulanması

nın gerekip gerekmediği de başka bir tartışma konusudur. Bazı 

araştırıcılar, ilacın, distile su, suni mide suyu veya barsak sıvısında 

% 1 veya 2 den fazla bir ekilibrium çözünürlük gösterdiği hallerde 

dissolüsyon hızı testinin uygulanmasının gereksiz olduğunu söyle

mişlerdir. Ancak, Solvang ve F'inholt (13). geçenlerde, çok iyi çö

zünen ilaçların formülasyonunun dahi, dissolüsyon hızı testi ile ba

zı problemler ortaya koyabileceğini göstermişlerdir. Bu şartlarda 

dissolüsyon hız testi için en iyi alternatif belki de Sandell'ın (14 a, 

b) belirttiği gibi disintegrasyon derecesinin tayini olacaktır. Bu du

rumda mümkün olan birkaç metoddan biri ile tabletlerin disintegre 

olmuş aglomeratlarının partikül büyüklüğü ölçülür. Dissolüsyon hı

ZJ., yüz ölçümle ve dolayısı ile partikül büyüklüğü ile oranlı olduğu

na göre, bu partikül büyüklüğü testi, hiç değilse fizyolojik yararlı

lığın tayininde hızlı bir kontrol aracı olarak kullanılabilir. 

Dissolüsyon testlerine de otomasyonun sokulma.sı sayesinde 

zaman absorbans grafikleri çizilmeden dahi, doğrudan doğruya % 

dissolve olan ilacı zamana karşı kaydetmek olanağı hasıl olmuş

tur (15 ve 16). 

Milrrobiyolojilı:: Dunun : 

Son senelerde katı dozaj şekillerine mikrobiyolojik saflık ge

reklerinin konulup konmaması üzerinde çok durulmuş ve tartışma

lar yapılmıştır. Bunun yanı sıra, İsveç ve Çek farmakopeleri hariç 

resmi farmakopelerde tabletler için herhangi bir mikrobiyolojik test 

usulü konmamıştır. Bu adı geçen farmakopeler sadece bazı genel 

nosyonlar vermektedirler. 
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Dony ve Gerard (17) bir yazısında ·naç endüstrisinin bugünkü 
durumu ile, gıda endüstrisindeki mikrobiyolojik standartların geliş
mesini ilginç bir şekilde karş.ı.laştırmakta ve ağız yoluyla alınacak 
preparatlarda da konserve besinler için konan standartlara benzer 
standartların aranmasını öngönnektedir. Farmakope ve devlet ni
zamlarında steriliteye ait, mikrobiyolojik statüye bağlı şartlar ol
mamasına rağmen, pekçok yapımcı, bazı mikrobiyolojik kontrol 
spesifikasyonlanna ait sınırları açıkca koymuşlardır. Bu kategori
de, burun çözeltileri, oral sıvı preparatlar, steroid ve antibiyotik 
içeren cilt preparatları sayılabilir. 

Fazla bir kontaminasyonun bulunması «İyi imalat Pratiği» ne 
uygun şekilde çalışılmamış olduğuna bağlanabilir. 

Her nekadar düzgün işleyen olanaklar ve supervizyonun sağ
lanması imalatta çalışanların sorumluluğu ise de, bir biyolojik ka
lite kontrol grubunun tecrübeleri ve işbirliğinden de yararlanmak 
arzu edilen neticelere varılabilmesi için hayati önem taşımaktadır. 
Burada ayrıca şu hususlara dikkat etmek gerekmektedir : 

1 - Sterilizatörlerin devamlı ve düzenli çalışmasını sağlamak. 

2 - Sıcaklığa bağlı saklama alanlarının, (Buz dolapları, soğuk 
odalar inkübatörler gibi) ısılarının muhafazasını sağlamak. 

3 - Hava - kontrol ve filtrasyonunun emniyetini sağlamak 
(bakteriyel sayunlar dahil). 

4 - imalat komponentlerinin, (özellikle bitki ve hayvan kısım
lan, şuruplar v.b. leri gibi, fazla riskli olanların) bakteriyolojik 
kontrollerini yapmak. 

5-Ambalaj materyalinin bakteriyolojik kontrolü (ağzın iyi 
kapatılıp kapanmadığı dahil) nü yapmak. 

6 - Suyun temizliğini sağlamak. 

7 - Personel hijyenini gerçekleştirmek. 

8 - Personeli kontaminasyon kontrolü için eğitmek. 

Biyolojik kalite kontrolünün diğer safhaları yapımcının yapım 
sırasında işlediği usullere bağlı olacaktır. Bu kategoriye, mikrobi
yolojik potens denemeleri, penisilin kontaminasyon ve dekonta.mi
nasyonu, pirojen testleri, emniyet testleri, farmakolojik bio - testler 
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girer. Son 5 - 10 yıl içinde bu tip kontrol limitlerinin sadece steril 
preparatlara değil diğer bütün yapım bölümlerine de kaydırılması 

(mikrobiyolojik açı yönünden) büyük hız kazanmı~tır. 

Farmakope komisyonlarına, bütün farmasötik preparatlar için 
mikrobiyolojik test ve özelliklerinin konması üzerine yapılan baskı
lar, total mikrobiyolojik sayım sınırlarından, steriliteye kadar de
ğişmektedirler. USP Revizyon Komitesinin, çevre kontrolünün bü
yük rolünü anlaması ile farmakopeye «Non steril farmasötik pre
paratların Mikrobiyolojik özellikleri» - Microbial Attributes of non 
sterile, Pharmaceutical Products -. diye bir bölüm eklenmiş olması 
ilginçtir. Bu kısım, esas olarak, bakteri veya mantarlardan gelecek 
zararlı kontaminasyonlar riskinin eliminasyonu veya sıµırlandırıl

ması açısından GMP'nin ( Good Manufacturing Practic~s) (tyi İma
lat Prensipleri) nasıl olacağını açık ve kesin olarak belirlemektedir. 

USP XVIII kesin bir şekilde, bitmiş preparatların, kullanan ve
ya yapımın diğer yönlerini bulaştırma bakımından .zararlı olmaya
cak şekilde yapılmasından, yapımcıların sorumlu tutulacağını ve bu 
nedenle tip ve sayı bakımından mikroorganizmaları minimuma in
dirmek için GMP ye çok sıkı bir şekilde uyulması gerektiğini belirt

miştir. Yapımın gerek farmasötik ve gerekse hijyen yönünden ka
bul edilir olmasını sağlamak için dozaj şekillerinin mikrobiyolojik 
özelliklerinin incelenmesi gerekmektedir. özellikle, Salmonella Pse
udomonas aoeruginosa ve stafilococcus aureus -gibi zararlı ve ya
şayabilen mikroorganizmlerden yoksun olmasına dikkat edilmeli

dir. 

Bunların sayım ve determinasyonlarının metodolojisi «Mikro
bial Sınır Testleri» adı altında tanımlamıştır. 

Trioid, Akasya ve Digitalis rıozu gibi maddeler, Rauvolfia Ser
pentina ve Kurutulmuş Maya tabletlerinin, NF XIII'de olduğu gibi 
Salmonella türlerinden yoksun olduğunu bildiren testlere tabi tutul
malıdm 

Stabilite 

Her ne kadar f armakopelerde spesifik olarak belirtilmemişse 

de kimyasal stabilite, verilmiş belli s.ınırlar arasında etken madde 
mevcudiyeti ve yabancı maddenin özellikle toksik ise, bulunmaması 
ile temsil edilir. Fiziksel stabilite de, örneğin, tabletlerin disintegras-
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yen testi ile gösterilebilir. Aynı zamanda yeni bir imalatın kaydı
nın yapılabilmesi için, stabilitesinin yeterli olduğunun gösterilmiş 
olması lazımdır. ı 

Farmasötik tableti oluşturan heterogen katı karşımlarda reak
siyon hızları, genellikle çö.zünmüş: şekillerdekine oranla daha yavaş
tır. Herşeye rağmen, formülasyon veya stabilite testleri sırasında, 
tabletin fiziksel formu veya ilaç maddesi parçalanmaya uğrar. 

Bu tip stabilite testleri normal olarak «normal çevre şartların
da saklama» testidir. Bunun yanı sıra, ışık, rutubet ve ısı kullana
rak kısa zamanda hızlandırılmış testler yapmak ve bunları normal 
şartlara indirgemek suretiyle, normal şartlardaki stabiliteyi önce
den tayin etmek mümkün olacaktır. 

Etken maddenin özgül stabilitesinden başka tabletlerde en çok 
rastlanagelen diğer bir sorun ilaç ve eksipiyanlarla olan geçimsizlik 
sorunlarıdır. Lachman (18), çok sayıda bu tip etkileşmelerin bir 
derlemesini yapını.ıştır. örneğin ; rezerpin, stearik asidin mevcudi
yetinde 50°C de par·çalanmaya uğrayıp, sadece iki haftada % 47 si 
kalacaktır. 

Aynı zamanda matematiksel olarak, hızlandırılmış stabilite 
testlerinden, oda temperatüründe meydana gelebilecek parçalanma 
derecesini tahmin etmek mümkündür. 

Stabilite test programlarının teorik, pratik ve değerlendirme 
yönleri, burada anlatılmaya yetmeyecek kadar çok kompleks oldu
ğundan, ben burada sadece genel bir bilgi vermeğe çalıştım. Amaç 
en stabil ilacı geliştirmektir. Bu yüz.den kullanılacak olan test sis
temi yeteri kadar erken ve o şekilde ilmi bir veri sağlamalıdır ki, 
ilacın kaydına gitmeden önce kompozisyonunda ve proseslerde ge
rekli değişimler yapılabilsin. Kanımca stabilite testlerine verilecek 
önem, kontrol uygulamalarında olmaktan ziyade, ilacın geliştirme 
devresinde kullanılmalıdır. Ancak bu konuda daha fazla bilgi için 
birkaç fevkalade derlemeden faydalanılabilir (19) . 

Soiıuç: 

Büti.in farmasötik preparasyonlar için modern amaç, tedavi ye
terliliği ve emniyeti yanında, fiziksel, kimyasal. ve biyolojik testlerle 
de tesbit edilen kalitesinin iyi olmasıdır. 
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Bu derleme ile, farmasötik endüstri ve düzenleyici organlarda 
tablet kalite kontrollerinin şu andaki durumunu ve ilerisi için yönel
·melerin hangi yönlere doğru olacağını ana hatlarıyla çizmeğe çalış

tım. Literatürde birkaç rapor hariç, piyasadaki tabletlerin kalite 
yetersizliğine ait pek az özel bilgi vardır. Dikkati çeken nokta da, 
sorunların ilaç içeriği ve dezentegrasyon zamanlarında ortaya çık

tığıdır. 

Bunlar için de çözüm, teknolojinin ve stabilite testlerinin geliş

tirilmesinde aranmalıdır. 

ölçülmesi mutlak gereken ve hiçbir zaman ihmal edilmemesi 
icap eden bir ilave etken de, tabletlerin biyofarmasötik yönden kali
te kontrollerinin yapılmasıdır. 
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