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Geniş spektrumlu bir antibiyotik olan ampisilinin (1) ftalit" esteri (ta
lampisilin hidrok!orit) (2) · ile anhidr, trihidrat v·e sodyum bi leşikleri, dahi
le:n ve haricen kuıllanılan çeşitli fçırmaısötjk formülleri hal inde hazırlan
maktadır (3-4). Haricen kullanılan ampisilin preparatları araı>ında merhem, 
supozituvar ve· pessaıri şekilleri sayılabilir (3,5) . Ampisi lin içeren preparat
ların formüılasyonu (6,7)._ çözünürlüğü ve kinetiği (4,8). stabilitesi (5,8-12) , 
geçimsizliği (5) ve biyolojik yararlığı r13) ile ilgil i çok yönlü çalışmalar ya
pılmıştır. Bununla beraber haılen, maddenin dozajı, stabilitesi., etkenliği ile 
ilgili ve mukayesen olarak yapılobilecek inceleme ve araştı rma konula ı·ı 
bulunduğu bir gerçektir. 

Antibiyotiklerin stabMitesin.in saptanmasında kullanılan değişik dozaj 
met'O'dları (14, 15) ampisilin ve bileşi.klerine· de , uygulanmakla· beraber, 
özellikle British Pharmacopoeiaı 1973-B.P. (1973) metodu (16). geliştirilen 
spektrofotometrik ve mikrobiyolojik metodlardan fayda lanılmaktad ı r 
(17-19). 

Ampisilin ve trihidratın farklı özellikteki merhem sıvağları ve merhem 
formüllerinden difüzyon hızı «agar difüzyon metodu» ile incelenmiştir (20). 

Bu çalışmada ampisilin ve ampi·silin trihidrat içeren ve değişik öze·l
likteki sıvo·ğlar ile hazırlanan merhem formüllerinin oda ısısında , bir yıl 
içindeki fiziksel değişmeleri ve stabmteleri incelenmiştir. 

Materyel 

ı _,Aletler 

DENEY~EL KISIM 

Mettler terazi (E. Mettler - Zurich) 
Manyetik karıştırıcı (Heidolph) 
Spektrofotometre (Perkin - Elmer Model 177 Grrating İnfrared Spec
trophotometer) 
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il - Malzemefer 

Baılon joje, (kapaklı ve 10, 50, 100 mi hacminde) 

Porselen havan 

Porselen spatül 

Merhem kutusu (20 g menhem numunesi alabilecek büyüklükte, si

lindir şekilli, ağzı kapaklı ve krem renkli plastikten yapwlmış) 

111 - Maddele.r 

Ampisilin : Potensi. B.P. (1973) metoduna göre % 96.5 ve mikrobiyo

lojik olarak yapılan analize göre % 96.8 bulunmuştur. 

Ampisilin trihidrat: Potens.i , B.P. (1973) metoduna göre % 95.5 ve 

mikrobiyolojik olarak yapılan analize göre % 95.4 bulunmuştur. 

Çalışma esnasında kulılonılan diğer maddeler farmasötik saflıktadır. 

iV - Deneyrerde kullanılan merhem sıvağldrı 

Formül 1 - Emulsifying Ointment - B.P. (1973); 

Formül 2 - Veselin likit 25 g ve beyaz vaselin 75 g; 

Formül 3 - Stearik asit 20 g, potasyum karbonat 5 g, gliserin 15 g 
ve distile su 100 g için y.m.; 

Formül 4 - Polietilen glikol (400) 4 g ve polietilen glikol (4000) 6 g; 

Formül 5 - Bas.it merhem - Türk Farmakopesi (1974). 

Met od 

Numıun.elıeıjn haızırlıaınm:ası 

Numuneler, merhem sıvağları içersine, ampisilin aktiviteleri % 100 

üzerinden hesaplanmış ve hassas olarak tartı l mış miktarda ampisilin an

hidr veya ampisilinı trihidrat ilavesi ile % 2 ampisilin veya ampisilin trihid

rat içerecek şekilde hazırlanmış ve 20 g numune alabilecek merhem ku

tularında oda ısısında saklanmıştır. Böylece; Formül 1, 2, 3, 4 ve 5 ile ayrı 

ayrı ampisilin (A.) ve ampisilin trihidrat (A.T.) içeren (10) ayrı formül ha

zırlanmıştır. Herbir formülden 3 numune hazırlanmış ve her numune ile 

ayrı ayrı 2 çalışma yapılmıştır. 
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Numunelerin dozajı 

% 2 Ampisilin veya % 2 ampisilin trihidrat içeren numunelerden For
mül 1, 2 ve Formül 3 de Metod 1'e; Formül 4 ve Formül 5 de 'Me~od 2'ye 
gö_re. ampisilin dozajı yapılmıştı r. 

Metod 1 - Hazırlanan ve 1 yı l süre ile saklanan numunelerden 1 g civa
rında, hassas olarak tartı lmış preparat üzerine 35 mi kloroform ve 35 mi 
su ilave· edilir. Manyetik karıştırıcı yardım ı ile 1 saat .karıştırılır. Bir parça 
pamuk yardımı ile bir ayırma hunisine süzülür. Pamuk tekrar ayni kap 
içine atılır. 15 mi kloroform ve 15 mi su ilave edilip 20 d.akika karıştırılır. 
Ayni ayırma hunisine süzülür. Kloroform ve su fazı ayrıl ı r. Kloroformlu 
faz 3-4 defa 3-5 mi su ile çalkalanır ve ayrı lan sulu faza ilave edilir. Su 
fazı su ile 100 mi ye tamamlanır. Pipet ile 10 mi numune a l ını,r ve B.P. 
(1973) metodunda veri len teknik «tampon lanmış, pH : 5.2 de bakır sülfat 
solusyonu ile 100 mi ye seyreltildikten sonra» deyiminden itibaren aynen 
uygulanır. 

Metod_ 2 - Hazırlanan ve 1 yıl süre ile saklanan numunelerden hassas 
olarak 1 g civarında tart ılı r. Üzerine 70-75 mi su ilave edilir; manyetik ka
rıştırıcı yardımı ile bir saat karıştı ~ılır. Bir parço pamuktan süzülür. Pa
muk, aynı kap içerisinde üzerine 25 mi distile su ilave edildikten sonra, 
30 dakika manyetik karıştırıc ı yard ı mı ile karıştırıl ı r, süzülür. Süzgeç muh
teviyatı azar azar ilave edilen su ile yıkanır ve süzüntü 100 mi ye tamam
lanır. Numuneden pipetle 10 -ml alınır ve B.P. (1973) metodunda verilen 
teknik «tampon lanm ış. pıH : 5.2 de bakır sülfat solusyonu ile 100 mi ye 
seyreltildikten sonra» deyiminden itibaren aynen uygulan ı r. 

Çatışmalar standart ampisilin veya standart ampisilin trihidrat ile mu
kayeseli olarak yapılır. 

BULGULAR 

% 2 ampisilin (A,.) veya ampisilin trihidrat (A.T.) ve değişik özellikteki 
merhem sıvağları ile hazırlan ı p oda ısısında bir yıl süre ile saklanan nu
munelerin, hazırlandıktan hemen sonra ve belirli zaman . amlarında kontro
lu yapılm ış ve ilk haz ı r l andıği zaman saptanan değerle son bulunan ak
tivite arasındaki fark aktivite kaybı olarak belirtilmiştir. Numunelerin özel
liklerinde 1 yıl içersinde saptanan fiziksel değişmeler Tablo 1. ve aktivite 
kaybı Tablo il. de· gösterilmiştir. 
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Tablo 1. % 2 ompıislilin ve % 2 ampisllin trihidrot içeren numunelerde 
meydana gelen fiziksel değişmeler 

Saklama süresi 

Numuneler 15 gün 1 ay 2 ay 3 ay 6 ay 
1 

1 yıl 

Hafif 
Formül lA. - - - Sararma Sararma 

Formül lA.T. 
Hafif 

- - Sararma Sararm, a 

Formül 2A. - - - Hafif - - Sararma 

Formül 2A.T. 
Hafif - - - - - Sar anma 

1 

Hafif 
Formül 3A, - - - - - Sararma 

Hafif Hafif Formül 3A,T, - - - - Saraıınıa Saraıuna 

Formül 4A. Sararma 

Sararma, Sulanma ve Koku 

Formül 4A.T. Sararma 
Meydana Gelmesi 

Formül SA, Hafif 
Sararma - - - - Sararma 

Formül SA.T. Hafif Sararma - - - - Sararma 

1 
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Tablo il. % 2 ampisiUn ve % 2 amplsllin trihidrat içeren numuneferde 

meydana gelen % aktivite (x) kaybı 

Saklama süresi 

Numuneler 15 gün 1 ay 2 ay 3 ay 6 ay 1 yıl 

Formül lA. - - 8 11 16 20 

Formül lA.T, - 5 10 14 18' 21 

----

Formül 2A. - - - - 4 6 

Formül 2A,T, - - - - 6 10 

Formül 3A. - - - - 8 11 

Formül 3A,T, - - - 6 9 12 

--------

Formül 4A. - 10 21 27 30 47 

Formill. 4A.T. 7 12 21 30 37 52 

--------

Formül SA. - - - s 22 35 

Formül 5A.T. - - - 7 27 45 

(x) Tabloda veriıen değerler, hesaplamada bulunan ortalama değerlerin (0'.5) den 

daha büyük olanların üstteki tam sayıya yükseltilmesi; 0.5 den küçüle olan 

değerlerin de alttaki tam sayıya indirilmesi ile bulunmuştur. 
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SONUÇ 

Literatürde antibiyotik ihtiva eden merhemlerin aktivitesi ve difüzyo
nu ile ilgili çalışmalar (13, 21, 22) vardır. Geniş spektrumlu bir antibiyotik 
olan ampisilinin merhem şeklinde hazırlanan preparatı da tedavide kul
lanılmaktadır (3:). Göz merhemi şeklinde hazırlanan ve· % 1 ampisilin ya 
da ampisilin sodyum içeren preparatların vazelin sıvağındaki stabilit~i
oe ait bulgular vardır (5). 

Bu çalışmada % 2 ampisilin veya % 2 ampisilin trihidrat ve değişik 
özellikteki · sıvağlar ile hazırlanan merhem formüllerinin 1 yıl içersindeki 
stabilitesi, bu sıvağların stabilite üzerine olan etkisi mukayeseli olarak 
inc~lenmiştir. Elde edilen bulgular, incelenen numunelerin aktivite kaybı
nı buna bağlı olarak da etkenliğini belirtmekte ve özellikle majistral for
mül şeklinde hazırlanacak preparatlarda kullanılabilecek merhem sıvağı
nın seçimi yönünden önem taşımaktadır. Daha önce yapılan bir çalışma
nın bulgularına göre (20). ampisilin veya ampisilin tr.ihidrat hidrofil karek
terli sıvağlar ve stearat kremi ile çok süratli bir difüzyon meydana getir
diği halde, hidrofob karakterdeki merhem sıvağları ile birlikte verildiğinde 
süratli bir difüzyon meydana getirmediği belirlenmiŞtir. Literatürde, poli
etilen glikol sıvağları ile birlikte verilen etken maddelerin difüzyonunun, 
yağlı veya yağda su (S/Y) tipi merhem sıvağlarından daha hızlı olduğu 
belirtilmiştir. Polietilen glikol sıvağları ile birlikte verilen maddelerin sta
bilite, geç.imsiznk v.b. durumları için saptanan bulgularda (20, 21, 23) ol
duğu gibi, bu çalışmanın bulgularına göre de polietilen _glikol sıvağı ile 
hazırlanan numunelerde bozunma en süratli ve stabilite en düşüktür. Elde 
edilen sonuçlar mukayese edildiğinde, ampisil in trihidrat içeren numune
lerde ampisilin ile hazırlananlara göre daha süratli ve daha fazla aktivite 
kaybı görülmektedir. Sonuç olarak; majistral preparat şeklinde ve ampi
sflin ile hazırlanan formüllerden, Formül 2, 3 ve 5 tercih edilir. Yerel etki 
için Formül 2 ve 3, difüzyon etkisinden faydalanmak istenildiği zaman da 
Fc::ı·~mül 5 se9"ilmelidi f, Bozunma hızı ve süresine göre Formül 1, bir ay 
içerisinde; Formül 3 ve 5, üç ay içerisinde ve Formül 2 de altı ay içerisin
de kullanılmalıdır. 

ÖZET 

Bu çalışmada, ampisilin ve ampisilin trihidratın farklı özellikteki sı
voğlar ile· hazırlanan .ve oda ısısında saklanan merhemlerinin bir yıl için
deki stabiliteleri incelenmiştir. 

SUMMARY 

in this ,rt;ısearch paper, the stability of ointments containin ampicillin 
and ampicillin trihydrate prepared by different bases and kept in roo.m 
temperature tor one year has been investigated. 
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Teşekkür : Çalışmada kullanılan ampisilln ve ampisilin trihidrat numune

lerinin miktor tayinlerinin mikrobiyolojik olarak yapılmasını sağlayan Fa

kültemiz Mikrobiyoloji Kürsüsüne teşekkür ederim. 
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