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Sülfametoksazol İceren Formüllerde 
I 

Yüzey Etken Maddelerın Tablet 

Kalitesine Etkisinin Arastırılmas1. I. 
I 

Fiziksel Kontroller 

A. Yekta ÖZERC*l 

A. Atilla HINCALC•l 

özet : Bütün diğer farmasötik şekillerde olduğu gibi tabletlerde 
de kontroller ilkel madde üzerinde, fabrikasyon sırasında ara safhalar
da ve bitmiş ürünler üzerinde yapılır. 

Bu çalışmada sertliği, ağırlığı ve içerdiği etken madde miktarı sa
bit olan sülfametoksazol tabletleri değişik tipte (Melanol CL 30; Myrj 
59, 52, 49, 45; Brij 96, 76, 72; Tween 85, 80, 65, 60, 40, 20) ve değişik kon
santrasyonda. (o/o 3, 2, 1, 0.5 ve O.Ol) yüzey etken maddeleri içermek üze
re hazırlanmıştır. Bu tabletlerin fiziksel özellikleri üzerine yüzey etken 
maddelerin etkisi incelenerek yüzey etken madde taşımayan tabletle· 
rin özellikleri ile karşılaştırılmıştır. 

Çalışılan formüllerde Çap/Kalınlık oranı, 2,588 - 3,055 arasında de
ğerler göstermiştir. 

Ağırlık sapmaları, T.F. 1974'te istenen sınırlar arasında değişmek
tedir. 

Basımdan 16 hafta sonra yapılan tayinlerde sertlik önemli bir de
ğişikliğe uğramamaktadır. 

Ufalanma tayinlerinde en az ufalanan tabletler Brij, ardından Me
lanol CL 30, Myrj ve son olarakta Tween içeren tabletler gelmektedir. 

Dağılma süresi, sertliğin artmasıyla uzamaktadır. Dağılma süresi 
Brij'lerde Br!j 76 < Brij 96 < Brij 72 şeklindedir. Myrj'lerde etilen ok
sit sayısı arttıkça dağılma süresi gecikmektedir. Tween'lerde ise : Ste
arat !Tween 60) <palmitat (Tween 40) < oleat (Tween 80) < laurat 
(Tween 20) şeklinde bir sıra izlenmiştir. 

!*) H.tl'. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı, 
Hacettepe - Ankara. 
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AN INVESTIGATION ON THE INFLUENCES OF SURFACE ACTIVE 
AGENTS ON THE TABLET QUALİTY OF THE COMBINATIONS 

CONTAINING SULF AMETHOXAZOLE. I. PHYSICAL CONTROLS 

Summary : Tablet controls are made on raw materials, during 
the fabrication and on the finished products like other pharmaceutlcaı 
forms. 

in this study, sulfamethoxazole tablets (which have constant 
amount of active ingredient, hardness and weight) contalning different 
types (Melanol CI 30; Myrj 59, 52, 49, 45; Brij 96, 76, 72; Tween 85, 80, 
65, 60, 40, '20) and concentrations (3, 2, 1, 0.5, O.Ol %) of surface active 
agents are prepared. The influences of surface active agents on physical 
properties of compressed sulfamethoxazole tablets are investigated ancı 
they are compared with the properties of sulfamethoxazole tablets con
taining no surface active agents. 

in studied formulations, the ratios of diamater /thickness are foun<1 
between 2, 588-3,055. 

Weight deviations change within the Umits of the requirements in 
T.F. 1974. 

Hardnesses don't change significantly when they are measured at 
the end of 16 weeks after compression. 

In friabilitY measurements, it is found that the least friable tab
lets are the ones containing Brijs, than Melanol CL 30, Myrjs and the 
most friable ones are Tweens. 

Disintegration time increases with the increase of hardness the 
order being : Brij 76 < Brij 96 < Brij 72. In Myrjs, disintegration time 
increases with the length of ethylene oxyde chains. The disintegration 
time for Tweens are as in the following order : Stearate (Tween 60) < palmitate (Tween 40) < oleate tTween 80) < laurate (Tween 20). 

GİRİŞ 

Bütün diğer farmasötik şekil

lerde olduğu gibi tabletlerde de 
kontroller ilkel madde üzerinde, 
fabrikasyon sırasında ara safhalar
da ve bitmiş ürünler üzerinde yapı

lır. 

Son yıllarda yüzey etken mad
deler, endüstrinin her dalında kul
lanılabilirlikleri yönünden popüler 
maddeler haline gelmişlerdir. Her 
alanda karşımıza çıkmakta olan bu 
maddeler, kozmetik ve farmasötik· 

lerin yapımında da geniş bir şekil
de kullanılmaktadır. Çözünürlüğü 

arttırmak amacıyla, yeni bir farma
sötik formülasyonun geliştirilmesi 

sırasında, yüzey etken madde kul
lanılması düşünüldüğünde, çok sa
yıda ticari yüzey etken madde ne 
karşı karşıya kalınmaktadır. 

Oral yolla uygulanan katı ilaç 
şekillerine ilave edilen yüzey etken 
maddeler : a) Tabletin dağılma sü
resini, b) Etken maddenin çözünür
lüğünü veya çözünme hızını, c) Mi
de içeriğinin boşalma veya barsak-
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tan geçiş hızını değiştirerek ilaçla
rın emilmesini etkilerler(!). Çözün

me veya emilmesi zor olan bazı 

ilaçlara bu maddeler katıldığında 

yüzey etken maddelerin davranış

larına göre özellikleri farklılaşacak

tır (1). 

Literatürde yüzey etken madde

lerin tabletlere ilavesi ile dağılma 

zamanı (2, 3, 4), sertlikleri (2), et

ken maddelerin tabletten salınma 

hızı (5,6) gibi özelliklerinin olum

lu yönde değiştirilmesine ait çalış

malar kayıtlıdır. Ayrıca ilaç şekil

lerine eklenen yüzey etken madde- · 

lerin, etken maddenin vücuttan 

emilmesini arttırdığı bildirilmiştir 

(7, 8) 

Fiziksel kalite kontrolleri ile 

çözünme hızı tayinleri ve değerlen

dirilmesi olmak üzere iki kısımdan 

oluşan çalışmanın bu bölümünde 

basımı bitmiş sülfametoksazol tab

letlerinde !yüzey etken madde içe

ren ve içermeyen) yapılan fiziksel 

kontroller ve yüzey etken madde

lerin bu fiziksel özellikler üzerine 

etkisi incelenmiştir. 

a. Erweka AR 400 kumandalı 

Korsch 
b. Endecott B.S. 410 
c. Gryphon, Brook Motors Ltd. 
d. Mettler HlO, H20 
e. Monsanto 
f. NKS, Nippon Sokutei 
g. Dener Fizik Aletleri, İstanbul 

h. Dener Fizik Aletleri, İstanbul 
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GEREÇ ve YÖNTEM 

Tablet Basımında ve Fiziksel 
Kontrollerde Kullanılan Gereç
ler ve Kimyasal Maddeler : 

Tablet Basımında kullanılan 

Gereçler: Tek zımbalı (düz yüzey-
li) tablet makinası•, 

karıştırıcısıc, terazid, 

metre•. 

eleklerb, toz 
spektrofoto-

Kontrollerde Kullanılan Gereç
ler : Terazid, sertli!< tayin aygıtıı, 

mikrometreg, USP dağılma aygıtıh, 

Roche friabilitörk. 

Kimyasal Maddeler : Sülfame

toksazo1 ı, mikrokristal selüloz CAvi

cel pH 101) m, magnezyum stearat", 

Aerosil R972°, asetonP, yüzey etken 

maddeler (Tablo l'de gösterilmiş

tir). 

Hazırlama Yöntemleri: Değişilç 

yöntem ve formüller arasında, sül· 

fametoksazo1 tabletlerinin hazırlan

masında en iyi sonucun aşağıdaki 

formülle ve direkt tablet basım 

yöntemi ile alındığı görülmüştür. 

Bu çalışma sonucunda ana formül 

şöyle belirlenmiştir : 

k. Bausch and Lomb, Model 
tronic 700 

1. Roche, Basel ve İstanbul 

m. FMC Corp. Marcus Hook, 
Iedelphia 

n. E. Merek, Darmstadt 

o. Degussa, Frankfurt 

p. E. Merek, Darmstadt 

Spec-

Phi-
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Tablo 1. l<.ullanılan Etken Maddelere İlişkin Bilgili.er 

At<..a 60°.c'de 

No. Kimyasal A~h Finııının verdigi iıim HL81 ıi ö •• l l i R i Noktası Vitlı;oıiteıi Fir.:ı.t 

(OC) (cpı) 
.. 

1 Oı"'ıleıi 1 sodyu~·. M<lanol CL 30. 40 . 0 Anyonik (bey~z veya - 25.0 Stppic 
o:;;ıı ra.t=ıo<!•:ı ı~~ beyazımsı ııvı) 
l .ıuri l s.ül~a.C' 

ı Pol yoxyettiyl~e~e: S im~hol 96 (Brij 96) 12. 4 Nonionik ( ıarı renkli 16 · ;) 2s;o Soppic 

10 oleyl ethi?' ıUıpanıiyon) 

J l'o l yoX)'ethylene Siıiuhol 76 (Brij 76) 12. 4 Nonionik (bey« katı- ı9. o - Seppic 

10 ıuar ly ethe.r mum) 

4 rolyo'll.yethylene SimullC?l 72 (Btij 72) 4.9 Nc:ınionik (b•y .. kıtı 43.Q - Seppi~ 

2 aturyl ethe< • llıUm) 

s Polyoxyethylene Siaulaol H 59 l&. 8 · Nônionik (beyaz. katı 40.0 l6~.o Seppi~ 

100 ı t:earata (l!yrj 59) -
6 Po~yoxyethylene Simulaol K 52 16.9 llonionik (beyaııC.ı ıs.o 103. 0 Stppic 

49 ıtearate (!lyrj 52) ..... ı 

7 Polyoxyetb7lcne Si=lıol K 4~ ıs .o Koo ionik (bcyaü~ti 30 ·O 49.S S.ppic 

20 atear:.te (Myrj 49) -
8 Polyo~ycthylenoı SiEuh01 M 4S ıı.ı Noo.ionik Or.rn renkl i 28.5 ·21.0 : Sıyp ic 

8 otearıte (l!•ıri 4S) katı) 

9 Poly0Jtye th7lcr.!- ""'··~ 85 
11.0 lloni onik (amber renkli 21.S 61.0 At laı 

ıo· ıorbitan' (Polyoorbat e 85) aıvı) 

t riolo.t e 

10 Polyoxyeth!cne Tvean 80 ıs.o ·"onionik (urı renkli 14.S 79 , 0 Atl.1.1 

20 ıorbitan (<olyaorb•te 80) eıvı) 

GOaoolcate 

11 PolyoJ:yethleoe Tve.en 6S 10.5 lfonionik (eıur l'enltt e 30.S 59.0 Atlu 

20 ıorbitan (Polysor bate 65) katı) 

triıte.arate 

12 Polyoxyethylene Tween 60 U.9 Nonionik (ıorı renkli 25.0 94.S At l 11 

20 ıorbitan CPolyİorb~te 60) ILV,l.) 

wonoıtearate. 

13 Polyo~yethylene Tween 40 15 .6 Nonionik (tarı renkte 18.0. . ao.o Atlat 

20 ıorbitan (Polyıcttbate 40) ı11vı) 

mono.Pİ. lmitate 

14 Polyoxycthyl ene Twecn 20 "16. 7 H'ordon ilt (ıarı renk t e 11.0 6B_.S Atlu 

20 ıorbita~ (Pol y:9orbate 20) ıı vı. ) 

monolaurate) 
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Sülfametoksazol 
Avicel pH 101 
JM:agnezyum stearat 
Aerosil R972 

O.lOOOg . 
0.4000g 
O.OlOOg 

0.0020g 

Bu formülün tablet haline ge
tirilmesi için aşağıdaki yol izlen
miştir: 

önce sülfametoksazol ve Avicel 
pH 101 karıştırılmış, üzerine mag
nezyum stearat, en son olarak da 
Aerosil R972 eklenmiştir. Aerosil 
R972 çok akışkan bir toz olduğun

dan bu maddenin katımı sırasında 
karıştırma kabına önce Aerosil kon
muş, sonra daha önce karışmış toz
lar bunun üzerine eklenmiştir. El
de edilen karışımın tek düze olup 
olmadığını anlamak için kütlenin 
değişik yerlerinden alınan örnek
lerde etken madde miktarı spektro
fotometrik olarak tayin edilmiştir. 

Araştırmada tabletler ıoo g'lık 

toz kütlesinden hareketle basılmış
tır. Daha sonra ana formül tablet
lerinin ağırlık ve sertlik ayarı ya
pılmış, tablet makinasında 17 tab
let/dk hızda basılmıştır. 4 - s ve 6 
kg sertlikte basılan sülfametoksazol 
tabletlerinden etken maddenin çö
zünme hızına sertliğin etkisi ince
lenmiştir. Buradan elde edilen çö
zünme hızı sonuçlarına göre 6 kg 
sertlikte basılan tabletlerle çalışıl

ması kararlaştırılmıştır. 

Ayrıca sertlik yanında, ana 
formülde belirlenen 0.5100 g'lık tab
let ağırlığının tüm formüllerde sa
bit tutulması ve böylece ağırlık 

ve sertliğin sonuçlar üzerinde et
ken parametreler olmaktan çıka

rılması düşünülmüştür. 
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Ana tablet formülüne eklene
rek, etken maddede çözünürlük ar
tışı sağlayacak yüzey etken mad
deyi seçebilmek için konsantrasyo
nun sabit tutulması düşünülmüş ve 
%1 konsantrasyon kullanılmıştır. 

Değişik yüzey etken maddeleri bu 
konsantrasyonda taşıyan tabletle
rin hazırlanmasından sonra, hız 

tayinleri yapılmış ve grafikleri çi
zilmiştir. Çözünme hızını en çok 
ve en az arttıran yüzey etken mad
deler yanında optimum etkili yü
zey etken maddeler de (Tablo 2; 
A1, N1 ve 0 1) saptanmıştır. %1 yü
zey etken madde konsantrasyonu 
ile yapılan bu tayinlerden sonra, 
tabletlerden etken madde salınma
sını hızlandıran konsantrasyonun 
%l'den farklı olup olmadığını an
lamak üzere %3 - 2 -1 - 0.5 - O.Ol kon· 
santrasyonları da denenmiştir. 

Yüzey Etken Madde İçeren Tab
letlerin Basımı : 

Ana toz karışımı kaydırıcı ve 
akışkanlaştırıcı eklenmeden yuka
rıda anlatıldığı şekilde hazırlan

mıştır. Bu karışım cam bir levha 
üzerine ince bir tabaka halinde ya
yılarak yüzey etken maddelerin a
setondaki %3 - 2 -1 - 0.5 - O.Ol (a/h) 
çözeltileri bir pülverizatörle tekdü
ze bir şekilde püskürtülmüştür (3) . 
Açık havada kurutulduktan sonra 
oluşan topakları toz etmek için 
500 µ.m'lik elekten elenmiş, mag
nezyum stearat ve en son olarak 
da Aerosil R972 eklenip karıştırıl

mıştır. 



Tablo 2. Çap- Kalınlık, Yüzey Alanı (S)'na İlişkin Bulgular 

Kod Tablet tçeriAi Çap'(~) Kalınlık (cm) Çap/Kalınlık S (cm7) 

Ao 

B o 

co 

Aı 

'ı 

Cl 

Dl 

lı 

'ı 
Gl 

Bl 

'ı 
Ll 

Kı 

•ı 

oı 

'1 

A 2 

12 

c2 

Dz 

12 

'ı 
G2 

H2 

L2 

"2 
N2 

4 kg-.Ana Formill 1,100 0,430 2.ss8 3.387 

s k3- it " ı.ıoo 0,420 2.620 3,352 

6' kg- il " 1,.100 0,405 Z,7lb 3,300 

%1 Melanol CL30 ı.ıoo 0.380 2,89Lt 3.210 

%1 Simulsol 96 1,100 0.360 3.055 3 145 

%1 Simulsol 76 1,100 0.360 3.05~ ~. 145 

%1 Simuhol 72 1,100 0,360 3.05'5 3,145 

%1 Simulsol M59 ı.ıoo 0,380 2,89tf 3,214 

%1 Simuhol MS2 1,100 o.,J 10 2.972. J.t79 

%1 Simulsol M49 1.100 0.370 2,97Z. ~.179 

%1 Simulsol M4S 1.100 0,370 ~.972 3,179 

·-%1 Tween 85 ı.ıoo 0,370 2,972- 3.179 

%1 Tween 80 1,100 0,370 ' 2.97.Z 3,179 

%1 Tween 65 ı.100 0,370 ·2, 971.. 3,179 

%1 Tween 60 1.100 0,360 3,0SS" J,145 

%1 Tween 40 1.100 0,360 3,055 3 •. 145 

%1 Tveen 20 ı.too o ... 380 2·,_s94 3~214 

%3 Melanol CL30 ı.ıoo 0,380 2.894 3 •. 214· 

%2 Malanol CL30 ı.ıoo 0,.380 2,891t 3,214 

%0,5 Melanol CL30 ı.ıoo 0.390 2.820 3,248 -

%0,0t Melanol-ct.30 1.100 0,385 2.851' 3,231 

%3 Tween 60 ı.ıoo İ>,360 3,05 3,145 

%2 Tween 60- ı;.100 0,360 3,055' 3,.145 

%0,5' !Ren 60 1~100 0"385 2_,85l 3.231 

%0,01 Tween 60 1,.100 0,390 2,820' 3.,~41 

%2 Tween 40 1,.100 0,360 3,0SS 3.145 
, 

%0,S Tween 40 ı.100 0,370 2,97..Z 3~'179 

%0,01 Tveen 40 ı .. ıoo o.l9o 2 .. a20 3,.248 
.. 

Yapılan tüm ölçümlerde çap ve kalınlığa ait sapma değerleri O bulun
duğundan ayrı bir sütun halinde gösterilmiştir. 
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Basım sırasında yüzey etken 
madde içeren tabletlerin tümünde 
ağırlık ve sertlik ana formülde ol
duğu gibi sırasıyla 0,5100 g ve 6 kg 

olarak sabit tutulmuştur. 

Fiziksel Kontroller : 

Çap ve Kalınlık Tayini : T.F. 
1974 (9) 'te bu konuda bir kayıt 

olmadığından B.P. 1973 !10) 'e göre 
yapılmıştır. Tilln tabletler aynı çap. 
ta zımba ile basılmıştır. 

Ağırlık Sapması Tayini : T.F. 
1974 (9) 'e göre yapılmıştır. 

Sertlik Tayini : Tablet bası

mından sonraki ilk 1 saat içerisin
de ve Monsanto sertlik tayin aleti 
kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca ilk 
ölçümlerden 16 hafta sonra sert
liklerde değişme olup olmadığı tek
rar incelenmiştir. 

Ufalanma Tayini : Belli mik
tarda tartılan tabletler Roche fria
bilitörüne konmuş ve 100 devir son
ra alet durdurulmuştur. Tabletler 
tekrar tartılıp aradaki ağırlık farkı 
bulunarak yüzde ufalanma miktarı 
hesaplanmıştır. 

Dağılma Tayıni : T.F. 1974 (9)' 
te verilen yönteme göre yapılmış

tır. 

BULGULAR 

Çap ve Kalınlık Tayini : 10 
tablet üzerinden yapılan kontrol
lere alt bulgular Tablo 2'de göste
rilmiştir. 

Ağırlık Sapması Tayini : '20 
tabletle yapılan ağırlık sapması 

deney sonuçları Tablo 3'te göste
rilmiştir. 

Sertlik Tayini : Sertlik tayini 
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ile ilgili sonuçlar Tablo 4'te veril· 
miştir. 

Ufalanma Tayini Roche fri-
abilitörle tablet basılmasından 3 
hafta sonra ufalanma ölçümleri, 20 
tablet kullanarak yapılmıştır. De
neyler 100 devir üzerinden yapıl

mıştır. Bulgular Tablo 4'de veril
miştir. 

Dağılma Tayini : T.F. 1974 (9) 'e 
göre 6 tabletle yapılan dağılma ta
yini sonuçları Tablo 4'de gösteril
miştir. 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Çap ve Kalınlık Tayini Tab-
letlerde Çap/Kalınlık oranının 4'e 
eşit olması önerilirse de her zaman 
bu oranın tutturulması şart değil

dir. Bu oran, çalıştığımız formül
lerde 2.558 - 3,055 arasında değişik

lik göstermiştir. 
Ağırlık Sapması Tayini : 0,5100 

g. olarak hazırladığımız tabletlerin 
ağırlık açısından farmakopede iste
nen sınırlar arasında olup olmadığı 

araştırılmıştır. Bulgularımız ağırlık 

sapmalarının farmakopede belirti
len sınırlar içinde kaldığını gös
termektedir. 

Sertlik Tayini Literatürde 
tabletlerin basımdan sonra zaman
la sertleştikleri bildirilmiştir {11). 

Bu amaçla basımdan 16 hafta son
ra, üzerindeki boşluk pamukla dol
durulmuş vida kapaklı renkli şişe

lerde oda sıcaklığında saklanan tab
letlerin sertliğinde bir değisme olup 
olmadığı araştırılmıştır. Sonuçlar 
göstermektedir ki, zamanla sülfa
metoksazol tabletlerinin sertliğin

de önemli bir değişme oluşmamak-



Tablo 3. Tabletlerde Ağırlık Sapmasına İlişkin Bulgular 

Onal11m:ı Ar.ırlık S t nııc.l.1 r t SopmA . St.ındnrt ll;ı t ;ı Relnt i f $.~ /~:ı 
Ko<l ( ı:) . ± -t (0 

' 

A 
o 

O.Jll) · 27.~J:;oxı : ı 
-(, 

fı. 2 ~ . .[ x.l o 
-/ı o, ıi,41 

B 
o 

Q.5112 26 . )0lAx\O-i, ~. R811x!O 
-4 \) , 514 s 

c 
o 

0,5119 
. -4 

20 , 9158xl0 ·4 .r,7 r,cıxıo-4 :.J.tı08 '.ı 

24. 5772x.~ci- 4 " 
. , 

Ar o. sıoa ·· s,495r,x ıo-·~ 0.4811 

~ı 0,5110 · J9 :!l78 lx 10-4 8,9l 70x1o-4 0 , 7AJ9 

~l· o. 5106 
. ~4 4 , 61 72x1 O -ı, 1 20 ./ı4Aox l 0 o, 4044 

Dl o,5no l9,)795x l 0-4 . . -4 
4,3JJ4xl0 0.3991 

.El 0 , 5103 23 , iı6 ssx:ı.o-4 5. 3)r,sxıq-4 0 , 41)76 

Fl 0 , 5101 22.9BJ9xl0-4 . . -4 
5 . lJ9JxlO . 0,4505 

Gl o • .Sosı 29,73.56xl0-4 6. 6.491 xlO "'4 0,5852 
" 

Hl 0,5105· 22 ."l lSlxl0-4 . -4 
0,4'.)32 4.94 57xl0 . 

Kl 0 ; 5173 30, 24 20x.l ı' -4 . -4 
6,762_3x~O 0 ; 5846 

Ll 0,5082 '.19 . 5 74;xl0-4 . ·-4 
8 .8490xl0 0.1741 

"l\ 0,5126. ·2J~o902xıci-4 
. -4 

5.16Jlxl0 o. 4 594 

Nl 0,5103 23 ,) 107xlö-4 . -4 
5.1677xl0 0 . 4528 

0,51.07 23. 96.59xıo""4 
- ·4 

0 ,4 692 
oı. 

· .S, J590xl0 . ' 

pl 0.5161 6J .6 67Jxl0-İ+ l4,236Sxlo-4 1.2336 

·A2 O,SlOJ 19 .42 S.9xlci-4 ·-4· 
. •4, 343 7xlx o. 38.06 

o.sııs '19, 8957 xl0-4 -4 o.3889 
' B2 

4.4488xl0 

cı . 0,5123 20,64J5x10-4 -4 
4,6160xl0, 0.4029 

02 0,5092 9, 8542xl0 
-4 

.2.2034xl0 
-4 0 , 1935 

!:"2 0.5128 17, 7660xl0-4 • -4 
3,9726xl0 · o. 3.464 

~ .0,5100 17, Ü06xl0-4 j,8529xl0-4:· . 0,3378 

G2 0,5094 12, 6298xl·a:-4 -4· 
2,824lxl0 . 0,24?9 

0,5095 32,1558xl0-4 . :..4 
0~63U · 

}12 
7.19Q3x~O 

- :.4 J.9~59xıo-4: ·o,343"5 
L2 0,5098. 17.51~4x~O. 

o,5091 
. . -4 ... 4 Q,4Ü6 

M2 
21.0648xl0. 4. 709lxlJ)· 

. . -4 -4 0,234~ w Q. 51 '.!') 12 . 0500:<10 2,6944xl0 
·ı 

Kod harflerinin açıklaması Tabio 2'de verilmiştir. 



Tablo 4. Tabletlerde Sertlik, Ufalanırlık, Dağılma Zamanı Bulguları. 

1 q t. 16 hafta 1 
Ortalama Urtalama ' 

Kod Sertlik Sertlik Ufalanma Miktarı Dagı lma Zamanı 
(kg) (k ,ı ( % ) ( sn ) 

A 3 .98 4 .co 0.254 43.33 o 
B 5 .o::ı 5 .co 0.137 39.50 o 
c 5.95 6 ,oo 0.130 51.50 o 

Al 5.90 6 .00 o. l15 44.00 
Bl 6. ıo 7.10 0.069 48,66 

el 6. 20 7 .CJJ 0.084 41.00 

Dl 5.90 7. 2'J 0.153 56.00 

El 5.90 7. (JJ 0.140 31.66 
Fi 6-00 7.0C 0.100 51,33 
Gl 5.90 7. ıo 0,099 61,66 
Hl 5.90 7, t,0 o. l13 74,50 
Ki 5.90 6.90 G.104 15,50 
Ll 5. 90 7.00 o. 103 48.00 

t\ 5 .oo 7 ,.__ıo 0,154 68.CO 
Nl 5.90 7. ıo 0.138 45,66 
oı 5.90 7.DO o. 141 50.00 
Ti 6. 00 7 .00 o. ıı5 53,66 
Az 5.95 7. lıJ 0,082 53.DO 
Bz 6.00 7' j)(J 0,099 49.l!O 
Cz 6. ıo 6.90 l, 121 29.CO 
Dz 6.05 6.10 0.088 4800 
Ez 6 Co 7.DD o. 140 344.iıo 

Fz 6.Co 7.20 0.134 136. 00 

G2 6,05 1 .r.u 0.128 36.DO 
Hz 6.0C 6.00 0.984 44,33 
Lz 6.CO 7. ıo 0,064 32,83 

M2 5.95 7.00 0.054 33,16 
N2 6.05 6.00 0,045 66.ôO 

Kod harflerinin açıklaması Tablo 2'de verilmiştir. 
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tadır. Ancak bu tabletlerde yüzey 
etken madde bulunmaması (A0, B0, 

C0) veya çok az miktarda bulunma
sı (D2, H 2, N2 ) zamanla sertliği 

değiştirmemekte; miktarın artışı, 

sertliği az da olsa (1 kg) arttıra· 

rak 6 kg'dan 7 kg'a çıkarmaktadır, 
Ufalanma Tayini : Değişik 

formüllerde sertlik arttıkça ufala
nırlık azalmaktadır. Bu bulgu, li

teratüre uymaktadır !12). En az 
ufalanan tabletler Brij, ardından 

Melanol CL 30, Myrj ve son ola

rakta Tween içeren tabletıerdir. 

Dağılma Süresi Tayini : üç 

ayrı sertlikteki ana formül tablet

lerinde sertlik arttıkça dağılma s.ü
resinin uzadığı görülmektedir. Bu 
bulgu diğer araştırıcıların bulgula
rıyla uyum içindedir (12, 13). Dağıl

ma süresi açısından Brij'ler ~u sı

rayı göstermektedir : Brij 76 < 
Brij 96 < Brij 72. Bu sonuç Duc
hene'nin (14) çalışmasına paralel

lik göstermektedir. Myrj'lerde eti

len oksit sayısı arttıkça dağılma 

süresi gecikmektedir. Yapılan bir 

çalışmada (12) bunun nedeni ak

ma noktası denen bir özelliğe bağ
lanmıştır. Tween'lerden dallanmış 

yapıda olan K1, M1 dışındaki 

Tween'leri içeren tabletlerde dağıl

ma süresi önemli olarak değişme

miştir. Dağılma sürelerinin hepsi 
T.F. 1974 (9) 'e uygunluk göster

mektedir. 

Çap • Kalınlık, Total Yüzey A· 
lanı, Sertlik, Ufalanırlık, Dağılma 

Süresi Arası İlişki ı Kalınlık art

tıkça ufalanırlık artmaktadır. Bu 
durum üç ayrı sertlikteki ana for

mül tabletlerinde de gözlenmiştir. 

Bu bulgular Seitz ve ark. (15) '!a
rının bulgularına uymaktadır. Ay

rıca sertlik arttıkça ufalanırlık azal
maktadır (12) . Oysa Brij'lerin ya

pısındaki etilen oksit sayısı arttık

ça, kalınlık sabit kaldığı halde ufa

lanırlık azalmaktadır. Yani ana for
müllerdeki durum burada gözlene

memiştir. Muhtemelen formüldeki 

yüzey etken maddenin varlığı, el
de edilen tabletlerin daha yumu

şak olmasına yol açmaktadır. Nite
kim kalınlığın değişmemesine kar

şın ufalanırlıktaki artış bu görüşü 
doğrulamaktadır. Myrj'lerde etilen 

oksit sayısı arttıkça düzensiz de 
olsa ufalanırlık ve kalınlık artmak

tadır. Etilen oksit sayısı sabit olan 

Tween'lerde ise kalınlık ve ufa
lanmada bir artış gözlenmişse de 

düzenli değildir ve kalınlıkla ufa
lanırlık arasında bir ilişki buluna

mamıştır. 

Çözünmeye etki yönünden en 
iyi sonucun alındığı yüzey etken 

madde olan Melano1 CL 30'un . tab
letteki miktarı arttıkça kalınlık a
zalmakta fakat ufalanırlık düzen
sizlik göstermektedir. Çözünmeye 

orta etkili yüzey etken madde olan 

Tween 40 ve en az etkili Tween 
60'ın tabletteki oranı arttıkça ka

lınlık azalırken ufalanırlık da art

maktadır. Yani yüzey etken mad
denin girişi tableti yumuşatarak 

kırılganlığı kolaylaştırmakta, öte 
taraftan partiküllerin daha aralık

sız yerleşmesi sonucu daha sıkı ya
pıda tabletler vererek kalınlığı 

azaltmaktadır. 

Total yüzey alanı ile dağılma 

arasında bir bağıntı olup olmadı-
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ğı incelenmiştir. Bu, düzensiz de 
olsa farklı sertliklerdeki ana for
mül tabletlerinde görülmektedir. 
Sertlik arttıkça kalınlık azalmakta 
dolayısıyla çözünme ortamıyla te
mas eden total yüzey alanı küçül
mekte ve dağılma zamanı kısalmak

tadır. Brij'lerde yüzey alanı sabit 
olduğu halde dağılma zamanı, ar
tan etilen oksit sayısıyla azalmak
tadır. Bu sonuç da Hidrofilik - Li
pofilik Denge (HLB) ile aydınla
tılabilir. Eiilen oksit sayısı arttık
ça hidrofilik özellik artmakta ve 
ıslanma kolaylaştığından dağılma 

zamanı kısalmaktadır. Myrj'lerde 
ise tabletlerin total yüzeyi alanı, 
Myrj 59 ile hazırlananlar dışında 
sabitken, dağılma zamanı etilen ok
sit sayısı arttıkça azalmaktadır. Bu 
sonuç da aynı nedene bağlanabi
lir. Tween'lerde total yüzey alanı 
Tween 20 dışında etilen oksit sa
yısı artışıyla artarken dağılma sü
resi mono veya tri ester oluşu yani 
düz veya dallanmış yapıya göre 
farklılık göstermektedir. Düz zin
cirli yüzey etken maddelerle hazır
lanan tabletlerde dağılma süresi 
48,00 - 53,66 sn (Tablo 4) arasında 
iken, yapının dallanması (Tween 
85 ve 65) dağılmayı geciktirmekte
dir. Çalışmalarımızda ayrıca düz 
zincirli yüzey etken maddelerin, da
ğılma süresine etkili olduğu bu
lunmuş ve stearat (Tween 60) < 
palmitat (Tween 40) < oleat 
CTween 80) < Laurat (Tween 20). 
şeklinde bir sıra gözlenmiştir. 

Melanol CL 30 konsantrasyo
nu arttıkça, kalınlık azaldığından 

total yüzey alanı azalmakta oysa 
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dağılma süresi beklenenin tersine 
artmaktadır. Bu da dağılmada yü
zey alanın tek etken olmadığını 

göstermektedir. Burada dağılmada
ki gecikme, formüldeki maddelerin 
Melanol CL 30 ile sıkı bir yapı ver
mesine ve sonuçta tabletin zor da
ğılmasına yol açmasına bağlanabi
lir. Tween 40 tabletlerinde yüzey 
etken madde konsantrasyonu arttık
ça kalınlık azaldığından total yü
zey alanı azalmakta dağılma süresi 
kısalmaktadır. Tween 60 tabletlerin
de de Melanol CL 30'a benzer bir 
sonuç elde edilmiştir. Yani yüzey 
etken madde oranının artışında, 
kalınlık azalmasına bağlı olarak 
total yüzey alanı küçülmekte ve 

. dağılma süresi beklenenin aksine 
uzamaktadır. Bu da yapıdaki ste
arat zincirine bağlanabilir. Çünkü 
yukarıdaki paragrafta dağılma sü
resinde sıranın stearat < palmitat 
< oleat < laurat şeklinde gözlen
diği belirtilmişti. 

Böylece sülfametoksazol tab-
!etlerinin kalitesine yüzey 
maddelerin çeşitli etkileri 

etl~en 

olduğu 
görülmektedir. Formüle edilecek 
sülfametoksazoı tabletlerinin kul
lanılış amacına bağlı olarak bu ça
lışmada bildirilen yüzey etken mad
delerden birinin tercih edilebile.ce
ği anlaşılmaktadır. Hızlı bir salıve
rilme istenen du'rumda bir yüzey 
etken maddenin daha iyi sonuç 
vermesine karşın, geç salıverilen 
bir preparat isteniyorsa diğer bir 
yüzey etken maddenin kullanılabi
leceğini bulgularımız göstermiş bu-
1 unmaktadır. 

<Geliş Tarihi : 27.7.1982) 
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