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Tabletlerdeki doz sapma ları genellikle ya tablet ağ ı rl ı k değ iş i mlerin

den ya da i l acın tablet kütlesi içinde tek düze olmayan dağılımından do
lay ıd ı r . Etken maddenin farklı büyüklüklerde olan granüle lerde dağıl ımı 

hakkında değişik çal ışma lar vardır (1, 6, 8, 9', 10). LACHMAN ve SYLVEST
ROWICZ (6), hidrofobik bir ilac ı n bir granül yığınında dağı lı mı üzerinde 
çalışm ışlar ve büyük granüllerin, küçük granüllerin aleyhine olarak çok 
yüksek konsantrasyonda ilaç kapsadığını göstermişlerd ir. Ancak kütleleş

me ve kuruma koşu l ları hakkında deneysel ayrıntı vermemişlerdir. Oysa 
bu değişken lerin hem yaş granülasyon işlemleriyle hazırlanan granüllerin 
fiz iksel özelliklerini (4) ve h.em de kuruma safhasında çözünür bileşenle
rin çevresine dağılımını (7, 11) etkilediği gösterilm iştir. SELKIRK (8), bir 
granül yığınında boraksın dağılım ı üzerine bağlayıcı konsantrasyonu ve 
kütleleşme zamanının etkisini i ncelemişti r. Bu yazar, fraksiyonlardaki et
ken madde değ işim i ni kurutma sırası nda selvanın göçüne ve daha son
raki iş lemler sı rasında granül yüzünün aşınmasına bağlamışlardır ki bu 
aç ı klama SPRİNG (9) tarafından kendi bazı bulgularının açıklanmasında 

yetersiz bulunmuştur. SPRİNG, etken maddenin bağlayıcı çözeltisinde 
çözünmesinin, granüllerin çeşitli elekfraksiyonl arındaki etken madde mik
tarına etkisinin ya çok az olduğunu ya da hiç olmadığını belirtmektedir. 
Ancak etken maddenin çok düşük konsantrasyonlarda olduğu hal lerde, 
75 µm'den küçük fraksiyonlar ,için etken maddenin baığ l oyıcı çözeltisinde 
çözünmesinin etken madde mi ktarına tesiri olduğunu da ilôve etmektedir. 
Kurutma yönteminin de etken madde konsantrasyonundaki değişimi üze
rine çok az tesir ettiği aynı raporda ifade edilmektedir. 

Bu çalışmada do su, nişasta pat ı ve arap zamkı müsilajı bağlayıcı 

olarak hazı rlanan fenobarbital tabletlerinde bu bağlayıcı ların değişik bü
yüklüklerdeki granüllerin etken madde miktarını etkileyip etkilemed i ği 

oraştırı!m ıştı r. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

MATERYAL 

Çalışmada et ken madde olarak, bugün en çok kullanılan ve barbitü
rik asit türevi olan fenobarbitol (Merek) seçilmiştir. Dolgu maddesi olarak 
laktoz (Merek), bağ layı cı o larak da su, nişasta patı ve orap zamkı (U.S.P.) 

kullanılm ıştır . 
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Deneylerin yapılmasında yararlanılan gereçler ise şunlardır : 

Endecott elek sallayıcısı ve elekleri (B.S. 410) 
pH-metre : Beckman 
Tob:et dağıtma test aykıtı : U.S.P. 
Spektrofotometre : Baushcx Lomb 
Tablet presi : Tek zımbalı. 

YÖNTEM 

30 mg fenobarbital taşıyan herbiri 100 mg ağırlığında tablet verecek 
şekilde, yaş usülle 100 g granüle hazırlandı ve 40 - 50°C de etüvde kuru
tuldu. Yapılan ön deneylerle saptanan konsantrasyonlara göre; distile su 
(% 10). nişasta patı (% 20 a/a) ve arap zamkı (% 25 a/a) bağlayıcı ola
rak kullonıldı. 

Po.rtlkül büyüklüğü tayini : 

Elekler (12, 16. 22, 30, 44, 60, 85, 120 ve 170 toplama kabı üzerine 
delik büyüklüğü yukarıdan aşağıya doğru azalacak şekilde yerleştirildi. 
Tam olarok tartılanı 100 g granüle en üstteki eleğe kondu ve 50 eye hızda 
20 dakika süreyle ool·kalandı. Bu sürenin sonunda her elekte toplanan gra
nüleler alınıp tam olarak tartıldı ve parti~ül büyüklüğü yüzdesi hesaplan
dı (Tablo: 1). - (Şekil: 1) 

Tablo 1 : Üç değişik bağlayıcıyla hazırlanan fenobarbital tabletle
rinde granüllerinı partikül büyüklüğüne göre ağır.ılk dağılımı. 

Suyla hazırı.anıan 
% 20 (a/01

) Ni- % 25 ( a/ o) Ara.p 
Mesh No 

.graınüller (g) 
şasto patıyla ha- zamkı m. haz. 
zırlan,an gra. (g) gra. (g) 

- .12 2.500 1.250 2.160 

- 12+16 7.960 5.550 6.470 

- 16+22 10.550 9.450 8.100 

- 22+30 12.960 8.370 8.150 

- 30+44 9.600 13.700 7.060 

- 44+60 14.330 20.700 12.800 

- 60+85· 11:100 17.950 24.620 

- 85+120 8.760 8.070 16.850 

-120+170 4.450 1.060 3.510 

-170> 5.310 0.160 0.500 
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Kaba (Bulk) Dansite Tayini : 

Her granül fraksiyonundan 3 g tam tortı l ı olarak alındı ve 100 cc lik 
mezüre aktarı ld ı. Kaba hacim saptand ı , granüllerin konduğu mezür 1 cm 
yükseklikten 20 kez düşürüldü. İşlemler 5 kez tekrarlanarak ortaloması 
alındı (2). Aşağıdaki denkleme göre kaba dansite bulundu. 

w 
db:::::

v 
. Burada : db = Kaba dansite (g/cc) 

W = Ağırlık (g) 

V =Kaba hacim (cc) 

Etken Madde Miktaır Tayi·ni : 

Kullanılan boğ l ayıcı n:ı n fark l ı büyüklüklerdeki granüllerde etken mad
de miktarına etki edip etmediğin i anlamak için USP XVll'de fenobarbital 
tabletleri için veri len yönteme aynen uyularak, fenobarbital miktar tayini 
sürdürüldü. Bunun için suylo, % 20 (ala) nişasta patı ve % 25 (ala) arap 
zamkı müsilajıy la hazırlanan granüllerden ekstre ed ilen fenobarbitalin 
konsantrasyonu; fenobarbital için çizilen kalibrasyon eğrisinden saptandı. 

Oa.ğılma Tayini : 

USP diskli dağılma test aleti ku l lanıldı. Vasat olarak suni mide vasa
tından yararlanı ldı. 

Akıcilık Tayini : 

Boşal tma ile yığın açısı tayin edildi. Bunun için boyutları bell i huni 
alındı . Ön denemeyle yerden yüksekl i ği saptanm ış bir supor hal kasına 
oturtuldu. 3 g ağ ı rl ığındaki her fraksiyonun sırayla huniden boşalmasına 
izin verildi ve yığın açı lorı aşağıdak i formülle saptandı 

h 
tgcx =-

r: 
Burada h :· Huninin yerden yüksekliği (cm) 

r : Boşa l mış yığının oluşturduğu küme tabanının yarı
çapı (cm) 

cx : Açı (0
) 

GranüUerin Sertlik Testleri : 

Sert bir zemin üzerinde spatülle bastırarak granüllerin ufanabilirlik
leri basitçe soptandı. 
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BULGULAR 

Bu calışmoda su, % 20 (ala) nişasta patı ve % 25 (al a) arap zamkı 
müsilajı bağlayıcı olarak kullanılarak granüller hazırlandı. Granül büyük
lüğü (Tablo: 2) , kaba dansite (Tablo : 2) ve etken madde miktar tayini 
(Tablo: 4) yapı ldı. Aşağıda yazı lı sonuçlar alındı. 

1 - Üç değişi k bağ layıcı kullanarak hazırlanan granüllerin kaba don
siteleri (Tablo: 2)'dedir. Bağlayıcı cinsiyle bulk dansite arasında istatis
tik yönden fark su ve nişasta· patı için önemli, arap zamkı müsilajı için 
önemsizdir (Tabro: 2). 

Tablo 2 : Üç değişik bağlayıcıyla hazırlanan fenobarbital granülle
rinde, kaba dansitenin granül büyüklüğüne göre değişimi : 

Ort. P·artikül o/o 20 (ala) % 25 (ala) 
Mesh No Büyüklüğü Su Nişasta Arap Z. 

(µm) Pastası Müsilajı. 

- 12 1400 0.46 0.48 0,51 
- 12+16 1200 0.44 0,45 0,46 
- 16+22 855 0.44 0,45 0,48 
- 22+ 30 605 0,47 0,50 0,46 
- 30+44 427,5 0,48 0,49 0,46 
- 44+60 302,5 0,50 0,52 0,43 

' - 60+85 215 0,55 0,58 0,58 
- 85+ 120 152,5 0,59 0,59 0,57 
-120+170 107,5 0,63 0,62 0,58 
-1.70< 90< 0,68 0,80 0,71 

Granüllerin kaba dansitelerinin granül büyüklüğü!e değişmesi ters 
orantı l ıdır. Bu, beklenen bir sonuçtur ve (Tablo: 2) ile (Şekil : 2) den de 
kolayca görülmektedir. Aynı değişme su ve % 20 (ala) nişasta pat ıyla ha
zırlanan granüllerde istatistik yönden önemlidir (P>0.05). Ancak % 25 
(ala) arap zamkı müsi lajıy la hazı rlanan granüllerde önemsizdir (P<0.05) . 

3 - Gözlemlere göre : Üç ayrı bağlayıcıyla haz ırlanan granüllerin 
hepsinde de akış iyiydi. Ancak granül büyüklüğü azaldıkça topaklanma
lar arttı. Üç ayrı bağlayı cıyla haz ı rlanan granüllerin ak ışları arasınd'l 
önemli bir fark bu lunamadı (P<0.05) , (Tablo : 3). ' 

Tablo 3 : Su, % 20 (ala) nişasta patı ve % 25 (ala) arap zamkı mü
silajıyla hazırlanan fenobarbital granüllerde yığın acısı değerleri. 
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o: (e) 
% 25 (a/a) Arap 

Ortalam:a Partikül Suyla haızır- % 20 (a/a) Ni· 
Büyüklüğü (µm) la:n.an~ar şasto pa·tıylaı 

Zamkı müsllajıyla 

hazırl,ananlar 
hazırlananlar 

90 - - -
107.5 27 29 31 

152.5 31 29 29 

215 29 31 26 .. 
. . 

302.5 28 31 27 

427.5 29 30 30 

605 28 32 25 

855 28 32 30 

1200 31 - -. 
1400 33 - -

4 - Spatülle yapılan kırma testleri göstermiştir ki, kütleyi hamur ya-
. pıcı sıvı, % 20 (ala) nişasta patı ve % 25 (a/a) arap zamkı müsilajı, ar
tarsa granüllerin gevrekliği azalmaktadır. Bu sıvı miktarı artışı nişasta 

patı için % 2'den % 10'na ve % 20'ye ve arap zamkı müsilajı için de % 10 

dan % 25 ve % 30'a kadardır. 

Dikkati çeken diğer bir nokta da su, nişasta patı ve arap zamkı mü
silajıyla yapılan granüllerin sertlikleri arasında da farklı lığın olduğudur. En 
gevrek granüller, suyla hazırlananlar, en az gevrek olanlar ise orap zam
kı müsilajıyla hazırlananlar.d ı r . 

Buna bağlı olarak elde edilen dağılma değerleri aşağıdadır (Tablo: 4) . 
Tablo: 4 Su, % 20 (a/a) nişasta patı ve % 25 (a/a) arap zamkı mü

silajıyla hazırlanan granüllerde dağılma değerleri. 
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Dağılmıaı Z·amanı (dk.) 
Ortalam·a Paırtikül 

--
% 20 (a./a) Ni- % 25 (ala) Arap 

Büyüklüğü (µm) Suyla hazır-
şasta patıyla Zcırnkı müsilajıyla· 

lan anlar 
hozır~ononlar hazırlananlar 

1400 1' 1' 3' 

1200 1' 1' 2' 

855 1' 1' 
ı 

2,5' 

605 1' 1' 1,5' 

427,5 1' 1' 1' 

302,5 1' 1' 1' 

215 1,5' 1' 1,5' 

152,5 1' 1' 1' 

107,5 2' 1' 1,5' 

90< 1' 1' 2' 

Görü ldüğü gibi su ve % 20 (al a) nişasta patıyla hazırlanan granül

lerde dağı lma zamanı yönünden bir fark olmad ığ ı halde (P< 0,05), % 25 

(ala) arap zamkı müsilajıyla hazırlanan granüllerde dağılma zamanı daha 

uzundur, yani fark öneml idir (P> 0,05). 

5 - Üç aynı tip bağ layıcıyla hazırlanan granüllerde de etken madde 

(fenobarbital), USP XVll'de tabletler için verilen % 94 - 106 sın ı rına gir

mektedir. Etken maddeyi % 100'e en yakın miktarda yani belirlenen mik

tardan en az sapar şekilde taşıyan granüller % 20 {ala) nişasta patıyla 

hazırlananlardır, (Tablo : 5). 

Tablo : 5 Üç değişik bağlayıcıyla hazırlanan granüllerde etken mad

de miktarlarının granül büyüklüklerine göre dağılımı. 
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Ortalama Partikül 
Su 

%25 (a/a) Arap % 20 (a/o) 
Büyüklüğü Zamkı Müsi!ajı Nişasta patı 

- 12 94,6 97,6 102,9 
....., 12+16 102,9 103,7 94,6 

- 16+22 88,4 95,0 102,9 

- 22+30 94,6 103,7 98,5 

- 30+44 96,2 
' 

86,6 100,0 

- 44+60 99,4 97,6 100,0 

- 60+85 103,8 93,0 96,2 

- 85+120 94,6 98,5 93,0 

-120+170 102,9 94,6 97,2 

- .170 103,7 98,5 97,3 

Su ve % 20 (ala} nişasta patıyla haz ırlan.an farklı büyüklükteki gra
nüller arasında etken maddenin dağılım ı nda (en uygun yani % 100'e ya
kın) istatistik yönden fark yoktur. Ancak % 25 (a/a) arap zamkıyla hazır
lanan granüllerde etken maddenin en uygun dağılımı yönünden fark gös
terdiği bulundu (Tablo: 5). Bu sonuç önemlidir (P<0.05). 

6 - USP-XVll'de fenobarbital tabletlerinde· etken madde miktarın
da + % 6 sapmaya izin vardır. Bizim suyla haz ı rladığımız granüllerde ise 
farmakopenin izin verdiği sınırlara uygun fonksiyonlar : -16+22 dışında
ki bütün fraksiyonlard ı r. 

Diğer fraksiyonların taşıdığı etken maddelerin sopmaları (Tablo : 6) 
dadır. 

Tablo 6: Supla hazırlanan granüllerde etken madde miktarındaki 
sapmalar. 
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Oırta1lama PartJkül Taşıdığı Etken Sapma .. 
Büyüklüğü (µrn) Madde(%) (%) 

- 44+60 99,4 -0,6 

- 12+16; -120+170 102,9 + 2,9 

-170 ve< 103,7 + 3,7 

-= 60+85 103,8 + 3,8 

- 30+44 96,2 -3,8 

- 12+>; -22+30; -85+120 94,6 - 5,4 

Yukarıda da görüldüğü gibi en uygun granül büyüklüğü -44+60 =i= 
aralığındaki yani 302,5 µm ortalama büyüklüğünde olan granüllerdir. 

% 20 (ala) nişasta patıyla hazırlanan granüllerde farmakopenin izin 
verdiği sınırlara giren frak'Siyonlar : -85+120 dışında'k'i bütün fral<s>i· 
yanlardır. Diğer fraksiyonların taşıdığı etken maddelerin sapmaları (Tab· 
lo : 7) dedir. 

Tablo 7 : % 20 (a/a) nişasta patıyla hazırlanan granüllerde etken 

madde miktarmdaki sapmalar. 

Ortalama Partikül Taşıdtğı Etken Sapma 
Büyüklüğü Madde(%) ' (%) 

- 30+44; -44+60 100,0 0,0 

- 22+30 98,5 - 1,5 

- .170< 97,3 - 2,7 

-120+170 97,2 -2,8 

- 12>; -16+22 102,9 + 2,9 

- 60+85 96,2 - 3,8 

- 12+16 94,6 - 5,4 
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Yukardan da görüldüğü gibi en uygun granül büyüklüğü % 100 etken 
madde·yle: -30+44 ve _-A4+60 amlığındaıki gmnüllerdir. Ya;ni granül
ler 427,5 ve 302,5 µm ortam.o partikül büyüklüğünde olmalıdırlar. 

% 25 (a/a) arap zamkıyla hazırlanan granüllerde farmakopenin verdi
ği sınırlarda etken madde taşıyan fraksiyonlar: -60+85; -30+-44 + dı
şındaki bütün fraksiyonlardır. Diğer fraksiyonların sapmaları Tablo: 8'dedir, 

Tablo 8 : % 25 (ala) arap zamkıyla hazırlanan granüllerde etken mad
de miktarl.arındaki sapmalar . . 

Ortaı:am.a Partikül T·aşıdığı Etken Sap mıa 
Büyüklüğü Madde (%) (%) 

- ·as+ 120; .-110< 98,5 -1, 5 

- 12>; -44+60 97,6 -2. 4 

- 12+16; -22+30 103,7 7 + 3, 

- .16+22 95 -5, o 

-120+170 94,6 -5, 4 

Yukardan da görüldüğü giıbi ı en uygun granül büyüıklüğü : -85+ 120 
ve 170 altındaki grpnüller yaniı 152,5 ve 90 µm ortalama büyüıklüğünde
ki partiküllerdir. 

Özetleyecek olursak, su ve % 20 (a/a) nişaısta patıyla hazırlanan 
granüller için 302,5 µm ortalama partikül büyüklüğü, % 100'e en yakın 
miktarda etken madde içermektedir. % 25 (a/a) arap zamkıyla hazırlanan 
granüllerde ise en uygun büyüklük: 152,5 µm'dir. 302,5 µmı ise ikinci sı• 

.rayı almaktadır. 
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Ayrıca varılan sonuçlardan biri de, nişastalı granüllerde etken mad

denin hemen bütün granül büyüklüklerinde su ve arop zamkıyla hazırla

nan granüllere göre uygun dağılım göstermesidir. İkinci sırayı suyla ha

zırlanan granüller almakta, üçüncü sırada ise arap zamkı granülleri gel

mektedir. 

TARTIŞMA 

Su, % 10 (o/a) nişasta patı ve % 25 (a/a) arap zamkı müsilajı kulla

narak hazırlanan fenobarbital granüllerinde kaba dansiteyle bağlayıcı 

cinsi orasında istatistiksel yönden önem. su ve nişasta patı icin bulun

muştur (P>0.05). Arap zamkı için önemsizdir. 

Granüllerin kaba dansiteleri büyüklükleriyle ters orantılı olarak de

ğişmektedir. Burada, granüller büyüdükçe, granüller orası boşlukları daha 

küçük granüller doldurur. Böylece kaba hacmi küçük fakat kaba donsite

Si büyük granüller elde edilir. Bu sonuç su ve· % 20 (o/a) nişasta potıyla 

hazırlanan granüller için önemli bulunmuş; % 25 (o/o) orap zamkıyla ha

zırlanan granüllerde önemsizdir (P>0.05) (3). 

Gözlemlerden elde edildiğine göre genel olarak akış iyidir. Zira. iyi 

akoı:ı tozların yığın açıları 26 - 45° orasındadır. Granül büyüklüğü azald ı k

ça küçük granüllerin okıcılığ,ı do azalmaktadır . Zira küçük granüllerin ko

hezlfliği artmaktadır. Ayrıca aralarında önemli bir fark olmamakla bera

ber, % 20 (o/o) nişasta potıylo hazırlanan granüller birbirine yakın de

ğerlerde yığın acısı değerleri vermişlerdir (Tablo: 3). 

Spotülle yapılan kırma testleri göstermiştir ki, kütleyi homur yapan 

boğlayıcıdoki sıvı mikto~ı artarsa (nişastada ; % 2'den ~ % 10 ~ % 20'ye; 

arap zam kında % 5'ten ~ % 25 ~ %30'a) granüllerin gevrekliği azalmak

tadır ve daha doyonıkl.ı granüller elde edilmektedir. Bu sonuç DAVIES ve 

GLOOR'un çalışmasıyla uyum içindedir (3). 

Ayrıca granüllerin gevrekliği, bağlayıcı cinsine göre de değişmekte

dir. Arap zamkıyla hazırlanan granüller daha sert olmakta ve daha geç 

dağılmakta, suyla hazırlananlar ise en gevrek ve en kolay dağılanlar ol

maktadır. Bu sonuç literatüre· uymaktadır (5) . Zamkla hazırlananların gev

rek oluşu muhtemelen zamkın dağ.ılmayı önleyen sıkı bir matriks oluştur

masıyla izah edilebilir. 

Her üc tip bağlayıcıyla elde edilen granüllerni taşıdığı etken madde 

farmakope sınırlarına girmektedir. Ancak bu bağlayıcılar arasında arap 

zamkı diğerlerinden sonra gelmektedir. Tercih sırası % 20 (ala) nişasta 

patı > su > % 25 (a/a) arap zamkı müsilajı şeklinde yazılabilir. Aslında 

nişasta patıyla su arasinda istatistik yönden fark bulunmamasına karşın, 
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literatürde nişasta postasının geniş olarak kullanıldığı ve tablet kalitesi
ne olan etkisj düşünülürse tercih nedeni kolayca ortaya ç ı kacaktır (5). Fa
kat su da ekonomik üstünlüğü nedeniyle nişasta postasına tercih edile
bilir. 

Su ve % 20 (ola) nişasta patıyla hazırlanan granüllerde en fozfo et~ 
ken madde 302.5 µm'lik ortalama büyük l üğe sahip olan granüllerdedir. 
% 25 (a/a) arop zamkıyla hazırlanan granüllerde ise bu değer: 152.5 µm'
dir. N işastc;ı patıyla hazırlanah l ar da 302.5 µm'nin yanısır:a 427.5 µm'de uy
gun granül büyüklüğüdür. 

Bu sonuçlar COX, AMBAUM ve WIJNAND (1) ile SELKIRK'ün (8) kü
çük granüller az etken madde taşı rlar sonucuna uyum göstermektedir. 
Yaptığım ız çalışmada da, istatistik yönden önemli sonuç veren orta bü~ 
yüklükteki granül lerd ir. Yani orta büyüklükteki granül lerde etken madde 
dağ ı lımı daha iyidir. 

SOl\IUC 

Fenobarbitol etken maddesiyle. haz ı rlanan granüllerde % 20 (a/a) ni
şasta patı ve su, % 25 (o/a) arap zamkıyla haz ı r lanan granül lerden daha 
üstündür. Su ve % 20 (a/a) nişasta patının çeşitli özel likleri yönünden de
neysel ve istatistiksel fark ol mamasına karşın. suyun ekonomik avanta j ı 
düşünülerek .tercih ed ilebili r. İk i nci s ı rayı nişasta patı : % 20 (a/a) ve 
üçüncü s ı rayı da % 25(o/a) arop zamkı müsilojı a lı r. 

ÖZET 

Bu çalışmada 30 mg fenobarbitali etken madde, laktozu dolgu mad
desi olarak içeren 100 mg ağırl ığında tabletlere eşdeğer olan granüller 
haz ı rlandı. Bağ layıcı olarak distile su. % 20 (a/a) nişasta patı ve % 25 
(a/a) arop z,amkı müsilajı ku llanı ldı. Bu- granüllerde partikül büyüklüğü, 
kaba dansite, etken madde miktarı, -dağ.ı lma , ufalanabi li rlik çal ışma ları 
yapı ld ı. 

Kullanılan bağlayıcılardan en iyi sonucu su verd i. Bunu % 20 (a/a) 
nişasto pat ı ve %· 25 (o/a) arop· zamkı müsilaj ı izlemektedir. Fenobarbital 
tabletlerinde su· ekonomik yönden: % 20 (a/a) nişasta patı ise etken mad
denin homojenliği acısından tercih edilebilir. 

SUMMARY 
in this · study. the phenobarbital granules, which were equivalent to 

100 mg phenobarbital tablets were prepared. The weight of tablets wos 
100 mg that contained 30 mg ,phenobarbital as on act ive ingredient and 
lactose as fil ler. Distilled water·. starch paste (% 20 w/w) and acacia 
musilage (% 25 w/w) were employed as binder. Farticle size, bulk density. 
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particle size distribution and friability characteristics of these granules 
were measured. 

When the drug contents of the granules considered, distilled water 
was proved to be the best omong the other binders and was followed by 
the starch paste and acacia musilage as a good binder in decreasing 
order. 

Thes experiment showed that, since it is the cheapest, the distilled 

water was the best materia l to be chosen os o binder when the drug 
content of different size granules were taken into account. And also with 
starch ·paste (% 20 w/w) the homogenity of the active ingredient was 
good. 
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ŞEKİLLER 

- Şeki'I : 1 : Su, % 20 (a/a) Nişasta patı ve % 25 (a/a) Arap zamkı müsilajı ile 

hazırlan~ fenobarbital granüllerde partikül büyüklüğü dağılımL 

e: Su 

..&. : % 20 (a/a) Nişasta patı 

• : % 25 (a/a) Arap zamkı müsilajı 

- Şekil : 2 : Su, % 20 (a/a) Nişasta patı ve % 25 (a/a) Arap zamkı müsilajıyla 

hazırlanan granüllerde granül büyüklüğüyle bulk dansite arası ilişki. 

e : % 25 (a/a) Arap zamkı müsilajı 

..&. : % 20 (a/a) Nişasta patı 

• : Su. 
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