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ÖZET 

Renkoğlu, P. Polimorfizm gösteren etkin maddenin farmasötik kokristallerinin 

hazırlanması ve in vitro değerlendirilmesi üzerine çalışmalar. Hacettepe 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Programı Yüksek 

Lisans Tezi, Ankara, 2010.  Farmasötik amaçla kullanılan katı etkin maddelerin 

birbirinden farklı iç kristal örgüye sahip polimorfları etkin maddenin başta 

çözünürlük, stabilite ve biyoyararlanım olmak üzere fizikokimyasal özelliklerinde 

değişkenliğe yol açabilir. Etkin maddelerin kristal formlarındaki çeşitliliğin getirdiği 

kararsız durumun önlenebilmesi için farmasötik kokristaller son yıllarda ilaç 

endüstrisinde önem kazanmıştır. Farmasötik kokristaller oda sıcaklığında katı halde 

bulunan bir etkin madde ile kokristal yapıcı maddenin birlikte kristallenmesi ile 

oluşan çok bileşenli kristaller olarak tanımlanır. Farmasötik kokristaller etkin 

maddelerin tek kristal hallerine göre fizikokimyasal özelliklerinde iyileşme 

sağlamaktadırlar. Olanzapin (OLZ), polimorfizm gösteren, en az 25 farklı kristal 

yapıya sahip, suda çözünmeyen, şizofreni ve benzeri psikozlarda etkinliği 

kanıtlanmış antipsikotik etkili bir ilaçtır. Karbamazepin (CBZ) ise 4 anhidrik 

polimorfa sahip, çözünürlüğü” sınırlı biyoyararlanım gösteren benzodiazepin türevi 

antiepileptik bir ilaçtır. Bu iki etkin maddenin kokristal yapıcı madde olarak 

nikotinamid kullanarak farmasötik kokristalleri hazırlanmış ve etkin maddelerin 

fizikokimyasal özelliklerinde iyileşme amaçlanmıştır. Çözeltiden kristalizasyon 

yöntemi ile farklı çözücü ortamlarında hazırlanan OLZ:NCT ve CBZ:NCT 

kokristallerinin kokristalizasyon sürecine çözücü etkisi incelenmiştir. Kokristallerin 

karakterizasyonu için gerçekleştirilen Fourier transform infrared spektroskopisi, 

diferansiyel taramalı kalorimetri analizi, toz X-ışını kırınımı analizi, erime derecesi 

tayini  analizleri sonuçlarına göre kokristal yapı oluşumu tespit edilen OLZ:NCT 

kokristal (1:2) ve CBZ:NCT kokristal (1:1) formülasyonlarından; OLZ:NCT (1:2) 

kokristalinin tablet formülasyonu geliştirilmiş ve etkin maddenin tek kristal hale 

sahip olduğu tablet formülasyonu ile karşılaştırıldığında  çözünme hızı testinde 

istatistiksel olarak iyileşme olduğu gösterilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Farmasötik kokristal, çözünürlük, polimorfizm, olanzapin, 

karbamazepin 
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ABSTRACT 

Renkoğlu, P. Studies evaluating preparation and in vitro evaluation of 

pharmaceutical cocrystals of active ingredients showing polymorphism. Hacettepe 

University, Institute of Health Sciences, Pharmaceutical Technology Program, 

Master of Science Thesis, Ankara, 2010. Polymorphs with varying internal crystal 

lattice of solid active ingredients used for pharmaceutical purposes may result in 

differences in the physicochemical characteristics of the active ingredient, particularly in 

solubility, stability and bioavailability. Cocrystals have recently gained importance in the 

pharmaceutical industry as a means to prevent the instability associated with the 

diversity of crystals forms of active ingredients. Pharmaceutical cocrystals are defined as 

multi-component crystals which are formed as a result of co-crystallization of an active 

ingredient that is in the solid state at room temperature with a cocrystal-forming 

substance. Pharmaceutical cocrystals allow improved characteristics compared to the 

monocrystal forms of active ingredients. Olanzapine (OLZ) is an antipsychotic agent 

showing polymorphism with at least 25 different crystal structures, which is not soluble 

in water and which has a proven efficacy in schizophrenia and similar psychoses. 

Carbamazepine (CBZ) is a benzodiazepine-derivative antiepileptic agent with 4 

anhydrous polymorphs, which shows solubility-dependent bioavailability. 

Pharmaceutical cocrystals of these two active ingredients have been developed using 

nicotinamide (NCT) as cocrystal forming agent to achieve improvements in the 

physicochemical characteristics of the active ingredients. Solvent activity of the 

cocrystals OLZ:NCT and CBZ:NCT prepared in different solvent media using 

crystallization from solution have been studied during cocrystallization process. Of the 

OLZ:NCT cocrystal (1:2) and CBZ:NCT cocrystal (1:1) formulations for which 

cocrystal structure formation was determined based on Fourier transform infrared 

spectroscopy, differential scanning calorimetry, powder X-ray diffraction analyses, 

melting point assay performed for characterization of cocrystals; tablet formulation of  

OLZ:NCT (1:2) has been developed and a statistically significant improvement was 

demonstrated in the dissolution rate, compared to the tablet formulation where the active 

ingredient was in the monocrystal form.  

Key Words: Pharmaceutical cocrystal, dissolution, polymorphism, olanzapine, 

carbamazepine. 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Etkin maddelerin terapötik yararlanımını sınırlandıran pek çok faktör 

bulunmaktadır. Bu durum düşük çözünürlüğe, düşük absorbsiyona ve kararsız 

özelliğe sahip ilaçlar hakkında araştırmaları artırmaktadır (1). 

Etkin maddelerin kristal yapıya sahip olması; ilacın çözünürlüğü, çözünme 

hızı, stabilite ve biyoyararlanımı düzenlemek için bir üstünlük olabilir. Bu durum 

kristal yapıya sahip etkin maddelerin formülasyon ve stabilite açısından çeşitli 

üstünlüklerini oluşturur. Kristalize polimorflar birbirlerinden tipik olarak farklı 

çözünürlüğe sahip olabilirken, biri termodinamik olarak daha stabil bir polimorf iken 

bir diğeri termodinamik olarak daha az stabil olabilir (2). Farmasötik polimorflar 

ayrıca raf ömrü, biyoyararlanım, morfoloji, buhar basıncı, yoğunluk, renk ve 

basılabilirlik gibi özellikleri bakımından da farklılık gösterebilir. Bununla bağlantılı 

olarak etkin maddenin kristal durumundaki bu çeşitlilik fiziksel özelliklerini 

geliştirme yollarından birini oluşturmaktadır. Ancak çoğu etkin maddenin 

polimorfları istenen farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri bir arada 

göstermez. Birçok polimorfun termodinamik açıdan stabil olmaması önemli bir 

sorundur (3).   

Birden fazla kristal yapıya sahip etkin maddenin çözünürlük, stabilite ve 

biyoyararlanım gibi özelliklerinde farklılık olması kristal formların iyileştirilmesine 

yönelik çalışmaları artırmıştır (4). Farmasötik kokristal bir etkin madde ve kokristal 

yapıcının kristalizasyon şartları altında katı ya da çözelti fazından birlikte 

kristallenmesi ile oluşur (5). Bu farmasötik kokristaller özellikle oral formülasyonlar 

için istenen fizikokimyasal özellikleri sağlayabilmektedir. Ayrıca kokristal etkin 

maddenin sudaki çözünürlüğünü artırarak oral uygulanan bileşikler için 

biyoayararlanımı artırabilir ve terapötik etkiyi daha hızlı başlatabilir (6). Bu 

çalışmalardan tez çalışmamız kapsamında etkin maddelerin uygun bir kokristal 

yapıcı ile kokristalinin hazırlanması amaçlanmıştır. 
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Tez çalışmamızda bu amaca yönelik iki etkin madde kullanılmıştır. 

Bunlardan birincisi çözünürlük ve stabilite problemine sahip antipsikotik ilaç olan 

olanzapin ve ikincisi çözünürlük problemine sahip antiepileptik bir ilaç olan 

karbamazepin, kokristal hazırlamak için uygun özelliklere sahip etkin maddeler 

olarak seçilmiştir. Kokristalizasyon sürecinde kokristal yapıcı olarak nikotinamid 

kullanılmıştır. Farklı çözücü ortamlarında olanzapin-nikotinamid ve karbamazepin-

nikotinamid kokristalleri hazırlanmıştır. Kokristalizasyon sürecine çözücü etkisi 

incelenerek kokristali hazırlanan olanzapin ve karbamazepinin karakterizasyonu 

yapılmıştır. Formülasyonların karakterizasyonu amacıyla toz X-ışını kırınımı 

(PXRD), fourier transform infrared spektroskopi (FTIR), diferansiyel taramalı 

kalorimetrik (DSC) analizleri yapılmıştır. Kokristal oluşumu karakterizasyon ve 

miktar tayini çalışmalarında gösterilen formülasyonlardan olanzapin-nikotinamid 

kokristaline ait formülasyonun tablet formülasyonu hazırlanarak, kokristal içermeyen 

tablet formülasyonuna göre tablet çözünme hızı profilinde iyileşme göstermesi 

amaçlanmıştır.  
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Kristal Yapı ve Farmasötik Kokristaller ile İlgili Genel Bilgiler 

2.1.1.       Kristal Yapı 

Kristal yapı; çözünürlük,  gastrointestinal ortamda çözünme, geçirgenlik ve 

formülasyon gibi farmasötik özellikleri etkileyebilmesi dolayısı ile önemlidir (7). 

 

Atom, iyon ya da molekülleri belli bir düzene göre sıralanmış maddeler 

“saydam buz” anlamına gelen kristal olarak adlandırılır. Kristalin tüm özelliklerini 

gösteren ve bölünebilen en küçük parçası birim hücredir. Bileşikler kristallenirken 

dış görünümleri her zaman iç kristal örgüyle aynı olmayabilir. Örneğin birim hücresi 

küp şeklinde olan kübik kristal yapıdaki bir kristalin dış görünüşü kübik olmayabilir 

(7-8). 

 

Kristal form; ortam koşulları (hidrasyon, sıcaklık), iç moleküler yapı 

(kimyasal bağlar), akış özellikleri ve kimyasal stabilite gibi fizikokimyasal özellikleri 

etkileyebilir. Kristalin büyümesi sırasında çözücüler kristalin yüzeyine adsorbe olur. 

Dolayısı ile farklı kristalizasyon koşullarında oluşan bir bileşiğin kristal yapısı 

tamamen farklı fiziksel özellikler gösterir (9). 

 

Farmasötik amaçla kullanılan organik ve inorganik bileşiklerin bir ya da 

birden fazla kristal şekli bulunabilir. Bir bileşiğin en iyi bilinen kristal şekilleri 

polimorflar ve solvatlardır (8,10). Aşağıda polimorfların ve solvatların yapısı 

ayrıntılı olarak verilmiştir; 

 

2.1.2. Polimorf 

 

Kristalize polimorflar, aynı kimyasal yapıda ancak farklı iç kristal örgüsüne 

sahip olan katı bileşiklerdir. Polimorflar iki gruba ayrılır (8,11): 

1- Enantiyotropik polimorflar: Sıcaklık veya basınç değişikliğinde bir 

polimorf diğer bir polimorfa geri dönüşlü olarak değişir. 

2- Monotropik polimorflar: İki polimorf arasında değişim geri dönüşsüzdür. 
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2.1.3. Yalancı polimorf 

 

Stokiyometrik veya stokiyometrik olmayan oranda, çözücü moleküllerinin  

kristal örgü içine veya moleküller arası boşluklara yerleşmesi sonucunda oluşur. 

Tekrarlanabilirliklerinin olmaması nedeniyle ürün geliştirme çalışmalarında tercih 

edilmez (11). 

 

2.1.4. Hidrat/Solvat 

 

Kristal örgü içine, hidrojen bağları yaparak ilave edilen çözücü su ise hidrat 

yapısı oluşur. Yapı içindeki bu hidrojen bağları kristalin yapışmasına ve bunun 

sonucunda anhidrat (susuz) şekle göre daha yavaş çözünme hızı göstermesine ve 

emiliminin azalmasına neden olur.  

 

Genellikle etkin maddelerin hidrat formlarının; çözünürlüğü, çözünme hızı ve 

biyoyararlanımları susuz şekle göre daha düşüktür (12-13). 

 

2.1.5. Amorf Şekil  

 

Kristal olmayan şekillerdir ve moleküller rastgele dizilmiştir. Amorf şekiller 

yüksek termodinamik enerjiye sahiptirler. Fiziksel ve kimyasal açıdan daha az 

dayanıklıdırlar. Higroskopik bir yapıya sahip olup, düşük toz dansitesine sahiptirler. 

Çözünürlükleri ve çözünme hızları daha yüksektir. Daha dayanıklı şekillere dönüşme 

eğilimindedirler. Termodinamik açıdan stabil olmamaları işlem sırasında veya dozaj 

şeklinin içinde oluşması amorf şekillerle çalışmanın en büyük sakıncasıdır (8,14). 

Şekil 2.1. üzerinde etkin madde, solvat, polimorf ve amorf yapılara ilişkin şekiller 

sunulmuştur. 
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Şekil 2.1. Etkin madde, solvat, polimorf ve amorf yapılara ilişkin şekiller (15) 

 

2.1.6. Kristal Yapının Önemi 

 

Bir bileşiğin farklı polimorfları, erime noktası, çözünürlük, dansite, optik ve 

elektriksel özellikler, buhar basıncı ve katı hal stabiliteleri açısından farklı özelliklere 

sahiptir (10). 

 

Polimorfizm; farklı hız ve sıcaklıklarda farklı çözücülerden kristalizasyon, 

çöktürme, uçurma, erimiş kütleden kristalizasyon, öğütme, liyofilizasyon, 

püskürterek kurutma gibi işlemlerin sonucunda oluşabilir. Genellikle polimorfların 

erime noktası en düşük olan şekli dayanıklıdır; diğer polimorflar ise metastabl olup, 

stabl şekle dönüşme eğilimindedir (16). 

 

Farmasötik açıdan metastabl formlar daha çok tercih edilir. Ön formülasyon 

çalışmalarında 25̊ C’de dayanıklı olan formun belirlenmesi çok önemlidir. Katı ilaç 

şekli içindeki etkin madde ve yardımcı maddeler farklı kristal şekillerde ve amorf 

formda bulunurlar. Farklı polimorfların yapılarında gözlenen farklı kristal yapılar, 

Etkin madde 
 
 
Solvat  

Polimorf  I 

Polimorf  II 

Amorf  yapı 

Solvat  
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çözünürlük ve çözünme profillerinde farklılığa yol açabilir. Polimorfların raf ömrü 

süresince dayanıklı olmaları gerekir (7-8). 

 

Polimorfizm çalışmalarında önemli noktalardan biri metastabl formların bağıl 

stabilitesinin saptanması ve ilaç şekli içinde polimorfik dönüşüm hızının tahmin 

edilmesidir. Tablet ve kapsül gibi katı ilaç şekillerinde; partikül büyüklüğü, nem, 

yardımcı maddeler, sıcaklık, basınç değişikliklerine bağlı olarak polimorfik 

dönüşümler meydana gelebilir (8,17) . 

 

Polimorfların birbirine dönüşümü, solvatların çözünmesi, hidrat oluşumu ve 

kristalinite derecesinde görülen değişikliklere bağlı olarak faz dönüşümleri oluşabilir 

(17). 

 

İlaç geliştirmenin farklı aşamalarında etkin maddenin kristal şeklinin kontrol 

altına alınması önemlidir. Başlangıçta etkin maddenin en dayanıklı şeklinin 

seçilmesi, kristal şeklinin, büyüklüğünün ve dağılımının kontrol altında tutulması  

çok önem taşımaktadır. Faz değişikliği oluştuğunda katı ilacın termodinamik 

özellikleri ve ilacın biyoyararlanımı değişebilir. Etkin maddenin ve yardımcı 

maddelerin katı faz özelliklerinin bilinmesi tekrarlanabilir bir ürün eldesi için 

önemlidir. Nihai üründe kristal formun değişmediğinden emin olunmalıdır. Bu 

kontrolde kristalizasyon işlemi kritik bir rol oynar. İşlemler sırasında veya sonuç 

üründe metastabl şeklin bulunması faz dönüşümüne bağlı olarak ilaç salımında 

değişkenliğe yol açar. Polimorfik değişimin derecesi, fazların stabilitelerine ve 

uygulanan mekanik işlemlerin tipine ve derecesine bağlıdır (8,18). 

 

“Çözelti mekanizması”: Bir etkin madde işlemler sırasında kısmen veya 

tamamen bir çözücü içinde çözülüp daha sonra çözücü uzaklaştırıldığında faz 

dönüşümü ortaya çıkar. Sadece metastabil fazdan stabil faza geçişe izin verir. İki faz 

arasında çözünürlük farkı bulunmaktadır, dönüşüm kurutma aşamasında görülür. 

Örneğin yaş granülasyon uygulanan bir işlemde etkin madde suda kısmen 

çözünebilir. Dondurarak veya püskürterek kurutma işlemlerinde ise etkin maddenin 

tamamı suda çözünebilir. Su uzaklaştırıldıktan sonra oluşan yeni katı hal, eski 
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orijinal katı halle aynı kristal formuna sahip değildir, fazlar birbirleriyle karışım 

halindedir (19). 

 

Katı etkin maddelerin hidrasyon/dehidrasyon döngüsüne girmeleri, 

metastabl/stabl, amorf veya hidratları içeren kristalize karışımların oluşumuna yol 

açar. Katı fazda oluşan tüm bu değişiklikler ürün kalitesinde istenmeyen sonuçları 

beraberinde getirir. Özellikle suda çözünürlüğü çok düşük etkin maddeler için faz 

dönüşümleri, çözünürlükte değişikliğe yol açması nedeniyle 

çözünme/biyoyararlanımı etkiler. Tablet şeklindeki bir katı ilaç içinde bulunan amorf 

etkin veya yardımcı maddenin zaman içinde tekrar kristallenmesi tabletin sertlik, 

dağılma ve çözünme özelliklerini etkiler. Faz dönüşümleri sonucunda ürünün 

stabilite, çözünme, dağılma, biyoyararlanım, görünüş ve dansite gibi özellikleri 

etkilenebilmektedir (16,20-21).  

 

Raf ömrü boyunca ürünün kalitesinden ve etkisinden emin olabilmek için 

başlangıç maddesi olarak termodinamik açıdan dayanıklı olan kristal şeklinin 

seçilmesi gerekir. Amorf şekillerin fiziksel stabilitesi daha düşük, çözünürlüğü ve 

kimyasal reaktivitesi yüksektir (8,21-22).  

 

Metastabl veya amorf formlar, saklama koşullarında yeterli kimyasal ve 

fiziksel stabiliteye sahipse çözünme ve işlenme özelliklerinin artırılabilmesi için bu 

formların kullanılması tercih edilir (8,11). 

 

Partikül büyüklüğünün küçültülmesi, mekanik zorlama, yaş granülasyon, 

kuru granülasyon, püskürterek ya da dondurarak kurutma, baskı ve kapsülleme, 

kaplama gibi katı ilaç şekillerinin hazırlanmasında kullanılan işlemler etkin 

maddenin faz değişikliğine sebep olabilir (23). 

2.2. Farmasötik Kokristaller 

Farmasötik kokristaller oda koşullarında (25°C/%60 bağıl nem) katı formda 

olan bir etkin madde (nötral yada iyonik formda) ve bir kokristal yapıcı maddeden 

oluşmaktadır (6). Kokristaller kristal mühendisliğinin olası moleküller arası 
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dayanıklılığın değerlendirilmesi ve takiben  genel hidrojen bağı oluşum kurallarını 

izleyerek tasarlanmaktadır (24-25). 

Kokristal; tüm bileşenler saf hallerinde iken oda şartlarında katı olduğu çok 

bileşenli kristal olarak tanımlanır. Bu bileşenler hedef molekül ya da iyonun 

sitokiyometrik bir oranda bir araya gelmesiyle oluşan ve kristal içerisinde birden 

fazla bileşiği içeren kristalize formdur (13).  

 

Kokristalizasyon işlemi farklı moleküllerin ya da heteromerlerin bu 

bileşiklerin tek başına olduğu duruma göre daha üstün özelliklere sahip olmasını 

sağlar (26). Kokristallerin üstünlükleri; etkin maddelerin önemli fizikokimyasal 

özellikleri olan çözünürlük, çözünme hızı, biyoyararlanım, higroskopisite, morfoloji, 

ve erime noktası parametrelerinde iyileşme ve/veya düzenleme yapabilmesidir. (27-

30) . 

 

Kokristaller nötral moleküller arasında hidrojen bağı esasına dayanan (28) 

çok bileşenli kristallerdir. Kokristalizasyon farklı bileşenler ya da homomerler 

arasındaki moleküler ortaklığa gereksinim duymaktadır.  

 

Hidrojen bağları,  biyolojik ve farmasötik sistemlerde moleküler tanımanın 

temelidir ve moleküler tanıma tasarımı, sıvı ve katı durumda süpermoleküllerin 

anahtar elementleridir. Kristal durumda hidrojen bağları aynı moleküler bileşenler  

ya da farklı moleküler bileşenler (çok bileşenli kristaller ya da kokristaller) ( tek 

bileşenli kristal ve onların polimorfları)  ile moleküler ağların üretiminden 

sorumludur (31). 

 

Moleküler kompleksler olarak da bilinen kokristaller iki ya da daha fazla 

farklı bileşenin dahil olduğu ve sıklıkla nötral moleküller arasında kurulan hidrojen 

bağı esasına dayanmaktadır (32). 

 

Katı dozaj formları için geliştirilen etkin maddeler için tek kristal formuna 

sahip olanlar tercih edilir. Spesifik bir kristal formda verilen etkin maddeler klinik, 
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yasal ve ruhsatlandırma  bakımından da  aşağıda bildirilen özellikler açısından son 

derece önemlidir (33): 

 

• Kristal formlar  daha stabl olmaya eğilimli, yeniden üretilebilir  ve amorf 

katı/katı çözeltilere göre saflaştırmaya daha yatkın olduklarından genellikle 

tercih edilmektedirler. 

• Farklı kristal formların çözünme hızı ve intrinsink çözünürlükleri değişkendir 

ve biyoyararlanımı etkilemektedir. 

• Sıcaklık ve neme bağlı stabilite önemli bir şekilde kristal paketlemeye 

bağlıdır. 

• Kristal yapılar ve fiziksel özellikler, etkin maddenin patent korumasında 

yasal sorunlara ve tartışmalara yol açmaktadır.  

 

2.2.1. Kokristaller ve Tuzların Farkı 

Tuzlarda asidik gruptan bazik fonksiyonlu olan kristalizasyon eşine doğru bir  

proton transfer edilir ve çiftler arasında pKa farkı yeterince fazladır. Kokristallerde 

ise böyle bir proton transferi yoktur (34). 

Kokristaller moleküler ölçekte kendiliğinden bütünleşerek oluşurlar ve etkin 

maddenin kristal form sayısını polimorflar, solvatlar ve tuzların üzerinde belirgin 

olarak artırabilirler. Bir supramoleküler yapıda solvatlar ve farmasötik kokristaller 

birbirleriyle hidrojen bağları ile temas halindedir. İyon paylaşımı dışındaki diğer 

kovalent olmayan etkileşimler vardır. Nötr moleküller ve tuz formları ya solvat hale 

geçer ya da kokristal yapıcı ile temas halinde olurlar (34). 

 

Genellikle iyonize olabilen moleküllerin tuzu hazırlanarak bu sorun 

çözülmeye çalışılır. Ancak sulu ortamda formun stabil kalması sağlanamamaktadır. 

Tuz oluşumu genellikle tek bir asidik ya da bazik fonksiyonel gruptan oluşur. Bunun 

tersine kokristaller ilaç molekülündeki çoklu fonksiyonel gruplara kendiliğinden 

yönelir. Sadece asit-baz çiftlerinin oluşturduğu ikili yapılar ile sınırlı değildir. 

Tersiyer ve kuaterner kokristaller elde etmek de mümkündür (26). 
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2.2.2. Kokristaller ve Solvatların Farkı 

 

Solvatlar; polimorfik yapı oluşumuna neden olurlar. Farmasötik olarak kabul 

edilen çözücü sayısı azdır, buhar basınçları daha yüksektir, faz dönüşümleri 

mümkündür ve amorf moleküllerin oluşumuna öncülük ederler (35). 

 

Kokristaller ise; kovalent bağlar oluşturmazlar, daha küçük yapıda olup buhar 

basınçları düşüktür. Katı dozaj formlarında saklama koşullarına bağlı olarak 

dehidrasyon/solvat ya da hidratın tekrar çözünmesi görülmez. Katı dozaj formundan 

buharlaşmaya olanak vermezler ve faz ayrımına daha az yatkındırlar (26,30). 

 

Şekil 2.2.’de serbest ilaç, polimorf, amorf yapı, tuz ve kokristallerin şekilsel 

olarak görünümü sunulmaktadır. Bu farklılık ürünün hazırlanması, stabilitesi ve 

geliştirilebilirliğine önemli derecede etki eder. 

 
Şekil 2.2. Serbest ilaç, polimorf, amorf yapı, tuz ve kokristallerin şekilsel olarak 

görünümü (36) 
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2.2.3. Kokristalizasyona Uygun Olan Moleküller  

Kokristali hazırlanacak etkin madde sıralanan fonksiyonel gruplardan en az 

birini içermelidir: Eter, tiyoeter, alkol, tiyol, aldehit, keton, tiyoketon, nitrat ester, 

fosfat ester, tiyofosfat ester, sülfat ester, karboksilik asit, fosfinik asit, fosfonik asit, 

sülfonik asit, amid, imin, tiyosiyanat, siyanamid, oksim, nitril diazo, nitro, S-

heterosiklik halka (örneğin; tiyofen), N-heterosiklik halka (örneğin pirol, piridin), O-

heterosiklik halka (örneğin; furan), epoksit, peroksit, hidroksamid asit, imidazol vb. 

(23). 

Çalışmamızda karboksilik asit fonksiyonel grubuna sahip karbamazepin ve 

amin fonksiyonel grubuna sahip olanzapin kokristali hazırlanacak etkin maddeler 

olarak seçilmiştir.  

2.2.4. Kokristal Yapıcı Madde 

 

Birçok nötr molekül, kokristal yapıcı(lar) olarak kullanılabilir. Bununla 

birlikte sıvı ve gazlarında kokristal yapıcılar olarak kullanımı tartışılmaktadır ve bu 

supramoleküler bakış açısı ile uyumludur. Buna rağmen tüm bileşenlerin oda 

şartlarında katı olması önemlidir. Çünkü kokristaller bileşenlerin katı fazda olduğu 

zaman hazırlanmaya ve karakterize edilmeye eğilimlidir ve ısıtılmaya karşı (örneğin 

solvatlar ve hidratlardan) daha stabildirler (37). 

Kokristal yapıcı maddeler ise üstünlük olarak sıralanan fonksiyonel 

gruplardan en az birini içermelidir: Amin, amid, piridin, imidazol, indol, pirolidin, 

karbonil, karboksil, hidroksil, fenol sülfon, sülfonil, merkapto ve metil tiyo vb. 

Kokristal yapıcı moleküllerden amid içeren nikotinamid ve benzamid, 

sakkarin, amino asit, benzoik asit ve bunların türevleri gibi maddeler kullanılabilir. 

Çalışmamızda amid fonksiyonel grubuna sahip olan nikotinamid kokristal yapıcı 

madde olarak seçilmiştir. 

Şekil 2.3’de (37) katı formdaki bir etkin madde ve kokristalinin sıcaklık ve 

nem etkisi altında stabilitelerini özetleyen diyagram verilmiştir. 
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Şekil 2.3. Katı formdaki bir etkin madde ve kokristalinin sıcaklık ve nem etkisi 

altında stabilitelerinin diyagramı a) hidrat b) kokristal yapıcı aktivitesine karşın 

kokristal c) ilaç aktivitesine karşın kokristal (37) 

Dkatı 

Çözelti 

D KKY 
Çözünme 

KKY katı 

D.n KKY 

Kristalizasyon Kristalizasyon 

KK katı 

Kristal formun teşhisi Kristal formun teşhisi 

Çözünme 

hidrat 

anhidrat 

Kritik su 
aktivesi 

kokristal 

Kokristal 
stabl bölge 

İlaç stabl 
bölge 

Kokristal yapıcı aktivite 

ilaç 

Kritik 
kokristal 
yapıcı aktivite 

Su aktivitesi ya da bağıl nem (RH) 

Kristal formun teşhisi 

İlaç stabl 
bölge Kokristal 

stabl bölge 

kokristal 

Kokristal yapıcı 

Kritik ilaç 
aktivitesi 

İlaç aktivitesi 
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2.2.4.1. Nikotinamid ve Fizikokimyasal Özellikleri 

 

Şekil 2.4. Nikotinamidin kimyasal şekli (38) 

Nikotinamidin kimyasal şekli Şekil 2.4’de verilmiştir. Beyaz kristalize toz 

halinde ya da renksiz kristaller görünümüne sahiptir. 1k madde; 1k suda, 1.5 k 

alkolde, 100 k ile 1000 k aralığında kloroform ve eterde çözünür. Sudaki %5’lik 

çözeltisinin pH’sı 5 ila 7 arasındadır. Hava almayan kaplarda ışıktan korunarak 

muhafaza edilmelidir (39).  

2.2.5. Kokristallerin Geliştirilme Nedenleri 

Nikotinamidin yapısında bulunan amid grubu ile kokristal yapıcı olmaya 

uygun bir maddedir. Kokristali elde edilecek etkin maddenin karbonil grubu gibi 

fonksiyonel grubundan H bağları oluşturarak moleküle kovalent olmayan bağlar ile 

bağlanabilir (40-41). Çalışmamızda kullanılan karbamazepin etkin maddesi ile bu 

şekilde kokristal oluşturur. Ayrıca nikotinamid, etkin madde de bulunan amin grubu 

ile H bağı oluşturarak moleküle kovalent olmayan bağlar ile bağlanabilir. 

Çalışmamızda kullanılan diğer etkin madde olanzapin ile bu şekilde kokristal 

oluşturur. 

 

Farmasötik kokristallerin güncel ve hızlı ortaya çıkışı aşağıda verilen 

faktörler ile ilişkilidir:  

 

Tasarım: Kokristaller uzun süredir bilinen ancak az sayıda çalışmaya sahip 

molekül grubudur. Karakterize edilen organik moleküllerin %1’den daha azı 

kokristaldir (42). Bununla birlikte özellikle kokristaller için kovalent olmayan 
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kuvvetler geçerlidir ve kokristallerin yapılarının anlaşılması, sitokiyometrisi ve 

bileşimleri de kontrol edilmelidir. Bu durum kristal mühendisliğin hidrojen bağı 

etkileşimlerini tahmin etme ve anlama konusundaki çalışmaları ile mümkün olabilir. 

(9,24). 

 

Araştırma: İlk kokristaller kuru öğütme yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. 

Şekil 2.5’de nötr etkin madde, su/çözücü, yüklü etkin madde, karşıt iyon ve kokristal 

yapıcı ilişkisi verilmiştir. 

 
Şekil 2.5. Nötr etkin madde, su/çözücü, yüklü etkin madde karşıt iyon ve kokristal 

yapıcı ilişkisi a) Saf etkin madde, b) Etkin maddenin polimorfu, c) Etkin maddenin 

hidrat/solvatı, d) Etkin maddenin hidrat/solvatı e) Etkin maddenin tuzu, f) 

Farmasötik kokristal (42) 

 

Çeşitlilik: Farmasötik kokristallerin; etkin madde(ler)nin saf kristal 

form(lar)ına göre farklı fiziksel özellikler gösterdiği ve etkin madde(ler)nin çeşitli 

kokristal yapıcılar ile elde edilen bu kokristallerinin çözünürlük (43-44) ya da 

hidrasyona karşı stabilite arttırıcı (45-46) etkiler gösterdiği çeşitli çalışmalarda 

gösterilmiştir.  

 

Bundan dolayı, farmasötik kokristaller etkin maddenin kristal formlarının 

sayısını çeşitlendirmede ve kimyasal (kovalent) modifikasyona gereksinim 

duymadan biyoyararlanımı iyileştirmede belirgin olarak bir üstünlük göstermektedir. 
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Geliştirme: Farmasötik kokristaller kristal mühendisliğinin stratejilerini 

kullanarak tasarlanırken, bu kristal yapılarının ayrıntıları, fiziksel özellikleri ölçüm 

yapmadan tahmin edilebileceği anlamına gelmemektedir. Bu nedenle var olan etkin 

madde(ler)nin farmasötik kokristalleri yeni bir kristal form olarak patentlenebilir ve 

klinik üstünlük sağlanabiliyor ise yeni ilaçlar olarak geliştirilebilir. Bu durum ilaç 

geliştirme çalışmalarında ilaç geliştirme zaman çizelgelerindeki bakış açılarını 

kısaltmasından dolayı son derece önemlidir (46). 

 

2.2.6. Kokristallerin Farmasötik Yararları 

2.2.6.1. Çözünürlük  

Kokristallerin eldesi ile etkin maddenin sudaki çözünürlüğü artacak şekilde 

düzenlenir. Takiben etkin maddenin çözünürlüğü; etkin maddenin doygun çözeltisin, 

içerisinde; kromatografi, UV-spektroskopi, IR-spektroskopi, Raman spektroskopi, 

kantitatif kütle spektroskopisi ya da gaz kromatografisi gibi analitik yöntemlerle 

kullanılarak tayin edilir (23). 

2.2.6.2. Çözünme 

Kokristallerin eldesi ile etkin maddenin çözünme hızı farklı çözünme 

ortamları içerisinde artacak şekilde düzenlenir. Absorbsiyon hızı çözünme hızından 

fazla olan etkin maddelerde (örneğin steroidler) absorbsiyonda hız sınırlayıcı 

basamak genellikle çözünme hızıdır. Absorbsiyon bölgesindeki sınırlandırılan kalış 

süresi yüzünden çözünme hızı, intestinal absorbsiyon bölgesine geçmeden 

çözünmeyen etkin maddeler için istenenden azdır (23). 

Bu nedenle düşük çözünürlüğe sahip etkin maddeler için çözünme hızı 

absorbsiyonu etkileyen en büyük faktördür. Bu faktör yüzünden katı dozaj 

formlarında çözünme testi önemli ve rutin bir kalite kontrol parametresidir (23) . 

2.2.6.3. Biyoyararlanım 

Kokristalizasyon etkin maddenin daha iyi çözünürlük, çözünme ve 

biyoyararlanıma sahip olan formülasyonunu elde etmek için kullanılabilir. 
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Biyoyararlanım eğri altında kalan alanın (AUC) artışı ve kan serum seviyesinin pik 

değerine ulaşma zamanı (Tmax) düşürülürek ya da maksimum plazma 

konsantrasyonunun (Cmax

Etkin madde, normal ve efektif doz aralığında kokristal olarak 

uygulandığında AUC’nin artışı, T

) artırılması ile geliştirilebilir. Kokristalizasyon işlemi ile 

nötr form tuz halinde (referans form) olduğu duruma göre etkin maddenin daha 

yüksek plazma konsantrasyonuna ulaşır (23). 

max zamanının düşüşü veya Cmax

2.2.6.4. Doz Cevabı  

’ın artışı dolayısı 

ile biyoyararlanımı referans forma oranla düzenlenmiş olur (23).  

Kokristalizasyon, etkin maddenin doz cevabı işleminde gelişme sağlar. Doz 

cevabı; terapötik cevabın büyüklüğü ve dozla tetiklenen cevap arasındaki kantitatif 

ilişkidir ve konvansiyonel olarak bilinen yöntemler ile ölçülebilir. Bir etkin madde-

hücre sisteminde doz için (değişkenden bağımsız olarak bilinen) eğri ilişkili etki 

(değişkene bağlı olarak bilinen) “doz cevap eğrisi”dir. Tipik olarak doz cevap eğrisi 

verilen etkin madde dozunun (mg/kg) etkin maddeye cevaba karşı çizilen yanıt ile 

ölçülür. Ayrıca doz cevap eğrisi verilen etkin madde dozuna karşı elde edilen AUC 

eğrisi olabilir (23) 

Kokristal yapı doz cevap eğrisini artırabilir veya referans moleküle göre daha 

doğrusal bir doz cevap eğrisi elde edebilir (23).  

2.2.6.5. Stabilitenin Artışı 

Kokristalizasyon referans olarak serbest form veya tuzuna göre etkin 

maddenin stabilitesini artırır.  

Kokristalizasyon etkin madde ve etkin madde içeren formülasyonların 

farmasötik kullanımında uygundur. Etkin madde veya etkin madde içeren 

formülasyonlar 30°C’de 2 yıl boyunca muhafaza edildiğinde, %0.2’den fazla 

olmamak üzere hiç bir parçalanma ürünü oluşturmadan stabil kalması 

beklenmektedir.  Buradaki parçalanma ürünleri ürün içinde kimyasal reaksiyonun 

tekli tipini anlatmaktadır. Örneğin hidroliz reaksiyonları ile molekül iki ürüne 
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parçalanır. Kokristalizasyon ile bunun tek parçalanma ürün olması amaçlanmaktadr. 

Ayrıca 40°C’de 2 yıl muhafaza edildiğinde %0.2’den fazla olmamak kaydı ile hiç bir 

tekli parçalanma ürünü oluşmaması beklenir. Alternatif olarak 30°C’de 3 ay 

muhafaza edilmesi ile %0.2, % 0.15 veya % 0.1’den fazla olmayan ve 3 ay muhafaza 

edilmesi ile %0.2, % 0.15 veya % 0.1’den fazla olmayan hiç bir parçalanma ürünü 

oluşturmaması beklenmektedir. Diğer bir alternatif olarak ise 60°C’de 4 hafta 

muhafaza edilmesi ile %0.2, %0.15 veya % 0.1’den fazla olmayan hiçbir parçalanma 

ürünü oluşturmaması beklenmektedir (23).  

2.2.6.6. Tuz veya Tuz Oluşturmayan Moleküller ile Geçimsizlik 

Tuzlarla geçimsizlik, bazlar için pKa değeri 3’den az ve asitler için 10’dan 

fazla olması durumunda ortaya çıkmaktadır. Zwitter iyonlar da ayrıca 

kokristalizasyon ile tuz veya stabil olmayan moleküller konusunda geçimsizdir (23).  

2.2.6.7. Higroskopisitede Düşme 

Kokristalizasyon etkin maddenin higroskopisitesini azaltıcı etki 

sağlamaktadır.  

Kokristalizasyon etkin maddenin kokristalini içeren farmasötik bileşimin 

amorf, serbest form, tuz (sodyum, potasyum, lityum, kalsiyum ve magnezyum gibi 

metal tuzları dahil) kristalize veya başka bir referans forma kıyasla daha az 

higroskopik olmasını sağlar.  

Kokristallerin referans moleküle göre daha az higroskopik olması beklenir. 

Referans molekül olarak etkin maddenin serbest formu (serbest asit, serbest baz, 

hidrat, solvat vb) veya tuz (özellikle sodyum, potasyum, lityum, kalsiyum ve 

magnezyum gibi metal tuzları dahil) formu olabilir. Bununla birlikte kokristallerin 

%10 ve %70 relatif nem aralığında ve 25°C’de %1’den fazla ağırlık kaybına veya 

artışına uğramamaları beklenir. Aynı şartlar altında referans molekül % 1’den fazla 

ağırlık kaybına veya artışına uğrar. Ek olarak kokristallerin %5 ve %95 relatif nem 

aralığında ve 25°C’de %1’den fazla ağırlık kaybına veya artışına uğramamaları 

beklenir. Aynı şartlar altında referans molekül %1’den fazla ağırlık kaybına veya 
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artışına uğrar. Ek olarak kokristallerin %5 ve %95 relatif nem aralığında ve 25°C’de 

%0.5’den fazla ağırlık kaybına veya artışına uğramamaları beklenir. Aynı şartlar 

altında referans molekül %0.5’den fazla veya %1’den fazla ağırlık kaybına veya 

artışına uğrar. Ek olarak kokristallerin %5 ve %95 relatif nem aralığında ve 25°C’de 

%0.25’den fazla ağırlık kaybına veya artışına uğramamaları beklenir. Aynı şartlar 

altında referans molekül %0.5’den fazla ya da %1’den fazla ağırlık kaybına veya 

artışına uğrar (23). 

2.2.6.8. Morfolojinin Düzenlenmesi 

Kokristaller bir kokristal yapıcı ve bir farmasötik bileşen arasında hidrojen 

bağları etkileşimi ile oluşmaktadır. Sadece kokristaller birinci molekül üzerinde 

hidrojen bağı akseptörü ve ikinci molekül üzerinde hidrojen bağı donörü olarak 

davranan sırasıyla bir kokristal yapıcı ve etkin maddeden oluşmaktadır (23).  

Kokristal yapıcı ve etkin madde sadece bir hidrojen bağı donör/akseptörü 

içerir. Kokristal hidrojen bağı donörü uçları içerir, sınırlandırılmamıştır, bir, iki, üç, 

dört veya daha fazla olmak üzere; amino-piridin, primer amin, sekonder amin, 

sülfonamid, primer amid, sekonder amid, alkol ve karboksilik asit içerebilir. 

Kokristal hidrojen bağı akseptörü uçları içerir sınırlandırılmamıştır; bir, iki, üç, dört 

ya da daha fazla olmak üzere; amino-piridin, primer amin, sekonder amin, 

sülfonamid, primer amid, sekonder amid, alkol, karboksilik asit, karbonil, siyano, 

dimetoksifenil, sülfonil, aromatik nitrojen, eter, klorür, organik klorür, bromür, 

organik promür ve organoiyodür içerebilir (23). 

Hidrojen bağları bir çok supramoleküler yapıda var olduğu bilinir ancak 

katarner, dimer, trimer, tetramer veya daha yüksek yapılar olarak 

sınırlandırılmamıştır (23). 

2.2.7. Kokristal Hazırlama Yöntemleri 

Farmasötik kokristali etkin bir şekilde hazırlamak için çözücü artığı 

içermeyen ve yüksek haraketliliğe sahip olan etkin maddelere bile uyarlanabilen bir 
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yönteme gereksinim vardır. Farklı kokristal hazırlama yöntemleri aşağıda 

verilmektedir. 

2.2.7.1. CrystalMax™  Kullanılarak Kristalizasyon 

CrystalMax™ yeni jenerasyon etkin maddelerin ve etkin madde adaylarının 

polimorf, tuz ve kokristallerini tanımlama ve karakterize etmeye uygun olan 

otomatikleşen sıralı ve bütünleşmiş robotik merkezdir.  İş programı ve birleştirilen 

karışık tasarımı;  uygun tasarım olan Architect™ yazılımını kullanarak gerçekleştirir. 

Tipik olarak etkin madde ve etkin madde adayları bir organik çözücüde tüplere 

dağıtılır ve azot gazı akışı  altında kurutulur. 

Tuzlar ve/veya kokristal yapıcılar da aynı şekilde dağıtılıp kurutulabilir. Su 

ve organik çözücüler birçok kanallı dağıtıcı kullanılarak tüplere tümleşik olarak 

dağıtılabilir. Her bir tüp 96 tüp dizilişine dahildir ve çözücü buharlaşmasından 

kaçınmak için 15 saniye bütünleşik olarak üstü kapalı duruma gelir. Karışımlar 

sonrasında 2 saat boyunca 70°C’ye ısıtılarak geri aşırı doymuş duruma getirilir. 

Takiben dakikada 1°C soğutulur. Optik kontroller kristal ve/veya katı materyali 

tanımlamak için gerçekleştirilir. Tüp içerisinde bir defa katı teşhis edilirse aspirasyon 

boyunca izole edilir ve kurutulur. Ardından Raman spektra katıları elde eder ve 

uygun yazlım kullanılarak spektral desenlerin sınıflandırması bir araya getirilir.  

(Inquire™) (23). 

2.2.7.2. Çözeltiden Kristalizasyon  

Kokristaller, bileşenlerin ayrı çözücülerde çözündürülüp birbirine ilave 

edilmesi ile elde edilebilir. Bu durumda kokristal, çözücü karışımının yavaşça 

buharlaştırılması sırasında oluşmaktadır. Ayrıca kokristaller bileşenlerin aynı çözücü 

veya çözücü karışımları içerisinde de çözündürülerek de elde edilebilir (40,43,47). 

Tablo 2.1’de çözeltiden kristalizasyon yöntemi kullanılarak hazırlanan 

kokristal örnekleri yer almaktadır.  
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Tablo 2.1. Çözeltiden kristalizasyon yöntemi kullanılarak hazırlanan kokristal 

örnekleri (37) 

 

2.2.7.3. Eriterek Kristalizasyon  

Kokristal, iki bileşenin bir arada erimesi ile hazırlanabilir. Bazı durumlarda 

çözücü karşıtı bir materyalin ilave edilmesiyle kristalizasyon kolaylaştırılabilir (47). 

2.2.7.4. Termal Mikroskop  

Kokristal, yüksek erime, bileşenin cam lam üzerinde eritilerek ve yeniden 

kristalize olmasına izin verilmesiyle hazırlanabilir. İkinci bileşen ardından eritilir ve 

yeniden kristalize olmasına izin verilir. Kokristal iki orijinal bileşenin ötektik şeritleri 

arasında ayırıcı faz/bant olarak şekillenebilir (23). 

2.2.7.5. Karıştırma ve/veya Öğütme  

Kokristal iki bileşenin katı durumda birlikte karıştırılması veya öğütülmesi ile 

hazırlanabilir. Katı haldeki etkin madde ve kokristal yapıcı gerekirse reaktif 

Bileşen A Bileşen B A/B  Çözücü   
Kokristal 
oluşumu 

 
 Referans  

Kafein  Oksalik asit 2/1 Asetonitril  Evet   (46) 
Kafein  Maleik asit 2/1 Asetonitril  Evet   (46) 
Kafein  Malonik asit 2/1 Asetonitril  Evet   (46) 
Kafein  Glutarik asit 1/1 Asetonitril,sikloheksan  Evet   (46) 
Cis-itrakonazol Süksinik asit 2/1 Asetonitril, n-heptan  Evet   (43) 

Trimetoprim Sülfametoksipiridazin 1/1 
Asetonitril, metilen 
klorür 

 
 Evet   (43,47) 

Sülfametazin Aspirin 1/1 Asetonitril  Evet   (48) 
Sülfametazin Benzoik asit 1/1 Asetonitril  Evet   (48) 
Aspirin 4,4-Dipridil 2/1 Heksan  Evet   (4) 
Flurbiprofen 4,4-Dipridil 2/1 n-heptan  Evet   (4) 
R/S İbuprofen 4,4-Dipridil 2/1 Asetonitril, n-heptan  Evet   (4) 
R/S İbuprofen Nikotinamid 1/1 n-heptan  Evet   (49) 
Karbamazepin Nikotinamid 1/1 Asetonitril  Evet   (4) 

Karbamazepin 
Sakarin 
 1/1 Asetonitril  Evet   (4) 

Piroksikam Sakarin 1/1 Asetonitril  Evet   (50) 
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kullanılarak birlikte öğütülmektedir (51) Bu işlem ile elde edilen kokristal örnekleri 

çok olmasına rağmen birlikte öğütme yöntemi ile kokristalizasyonu tanımlayan 

faktörler ve mekanizması henüz bilinmemektedir (52). 

 

Yapılan çalışmalarda katı etkin maddelerin öğütme ile tetiklenen düzensizlik, 

faz dönüşümleri ve reaktiviteleri araştırılmıştır. Katı etkin maddelerin öğütme ile 

amorf faz oluşumu, polimorfik dönüşümler, kompleks oluşumu ve kimyasal 

reaktivite gibi istenmeyen sonuçların oluşumu söz konusudur (53). 

2.2.7.6. Birlikte Süblimasyon 

Kokristal, etkin madde ve kokristal yapıcının aynı numune hücresi içerisinde 

birlikte süblime edilmesi, ısıtılması, karıştırma veya vakum altında karıştırmanın 

başlatılması ile hazırlanabilir. Ayrıca kokristal etkin madde ve kokristal yapıcının 

ayrılmış numune hücrelerinde tek soğuk parmak ile bağlantılı olduğu bölünmüş bir 

numune hücresi içerisinde her bir numune hücresinin farklı sıcaklıklarda vakum 

altında korunduğu Kneudsen aygıtı kulanılarak birlikte süblime edilmesi ile soğuk 

parmak olarak şekillenebilir (23). 

2.2.8. Kokristallerin Analiz Yöntemleri  

Kokristallerin analizinde kullanılan yöntemler; kristal yapının 

karakterizasyonunu yapan ve oluşan yeni yapının fizikokimyasal özelliklerindeki 

değişimi tayin eden yöntemler olarak ikiye ayrılır (54).  

Kristal yapının karakterizasyonunda en önemli bilgileri toz X-ışını kırınımı 

diffratometresi (PXRD) yöntemi vermektedir. X ışınları elektromanyetik spektrumda 

ultraviyole ve gama ışınları arasında yer alır. Kristale X-ışını yollandığında her 

yönde saçılma görülür. Saçılma, kristal yapı içinde, moleküller arası uzaklıkla aynı 

büyüklükteki ışığın dalga boyuna bağlı olarak görülür ve belirli bir açıda (θ) 

tekrarlanabilir pik deseni verir. Her saçılma örneği, herhangi bir maddenin kristal 

örügüsü için spesifiktir. Amorf maddeler ise herhangi bir saçılma örneği 

göstermezler (8). Kokristalin saçılma örneği, kokristal yapıya dahil olan etkin madde 

ve kokristal yapıcı maddelerden farklı olmalıdır (55). 
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Kokristallerin analizinde kullanılan kristal yapıyı tayin eden diğer yöntemler 

infrared spektroskopi ve raman spektroskopisidir (54). 

Oluşan yeni yapının fizikokimyasal özelliklerindeki değişikliği tayin etmek 

amacıyla termal yöntemlerden faydalanılabilir. Bunlar diferansiyel taramalı 

kalorimetri (DSC) ve termogravimetrik analizdir (TGA) (54). DSC test örneği ve 

referansı aynı sıcaklıkta tutabilmek için gerekli enerjinin ölçülmesi esasına dayanır 

(8). Kokristalin erime derecesi kokristal yapıyı oluşturan etkin madde ve kokristal 

yapıcı maddeye göre artan ya da azalan bir değer göstermektedir ve bu durum yeni 

bir yapının oluşumunu açıklamaktadır. Kokristalin DSC analizinde tek bir erime piki 

göstermesi beklenir, iki ya da daha fazla erime piki yapıda absorbe olmayan bir 

çözücü ya da bağlanmayan bir molekül varlığını açıklamaktadır (55). 

Termalgravimetrik analiz (TGA) ile sıcaklığın ve zamanın fonksiyonu olarak 

numune ağırlığındaki değişim ölçülmektedir ve kokristal yapı analizinde de 

kullanılan yöntemlerden bir diğeridir (8). 

2.3. Şizofreni  

Şizofreni halen psikiyatrik bozuklukların en ağırı kabul edilmektedir. 

Toplumda yaklaşık olarak %1 sıklıkla görülen, nörogelişimsel bozuklukla ilişkili 

önemli bir beyin hastalığıdır. Nörogelişimsel bozukluk beynin “algı”, “bilişsel 

işlevler”, “düşünce” ve “duygulanım” gibi tüm fonksiyonlarında sorun yaratarak 

karmaşık bir tablo ortaya çıkarır. Şizofrenide nörogelişimsel probleme genetik, 

çevresel ve sosyal faktörler de katkıda bulunur. Bu durum hastalığın kesin tedavisini 

güçleştiren en önemli etkenlerden biridir (56). 

Şizofreni görülme sıklığının demografik faktörlerle pek fazla değişik 

sergilemediği göz önüne alınırsa halen dünyada 60 milyondan fazla şizofreni hastası 

bulunduğu öngörülebilir. Bu rakam ülkemiz için yaklaşık olarak 350 bin hastadır. 

Mevcut farmakoterapinin kesin bir çözüm getirmemesi, ilaç yan etkilerinin sıklıkla 

tedaviyi bırakmayı veya değiştirmeyi gerektirecek ölçüde şiddetli olabilmesi ve 

şizofreni hastalarının ilaç uyumunun çok iyi olmaması tedavide yeni arayışları 

gündeme getirmektedir. Daha etkili, yan tesirleri daha hafif ve hasta tarafından daha 

http://www.psikofarma.info/tag/psikiyatrik-bozukluklar/�
http://www.psikofarma.info/tag/norogelisimsel-bozukluk/�
http://www.psikofarma.info/tag/bilissel-islevler/�
http://www.psikofarma.info/tag/bilissel-islevler/�
http://www.psikofarma.info/tag/bilissel-islevler/�
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kolay tolere edilebilen ilaçlar üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir. Şizofreni 

etiyopatogenezinin daha da netleştirilmesi ve tedavisine yönelik yeni ilaçların 

geliştirilmesi halen nöropsikofarmakolojinin en çok yatırım yapılan alanlarından 

birini oluşturmaktadır. Yoğun araştırmalar sonucu yakın gelecekte tedaviye girmesi 

muhtemel yeni moleküller geliştirilmiştir. Bunların bir kısmı preklinik süreci başarı 

ile geçmiş ve kısıtlı sayıda klinik araştırmalarda umut verici sonuçlar elde edilmiştir 

(56).  

2.4. Antipsikotik İlaçlar 

Antipsikotik ilaçlar genellikle bilinci etkilemeden ve parodoksal eksitasyon 

yaratmadan sakinleştirir. Ancak sadece trankilizan olarak değerlendirilmemelidir; 

şizofreni gibi durumlarda sakinleştirici etkisi ikinci derece önem taşır. 

 

Antipsikotik ilaçlar, şizofrenideki düşünce bozukluğu, halüsinasyonlar ve 

delüzyonlar gibi gürültülü psikoz belirtilerini giderir ve nüksü önlerler. Genellikle 

apatik, içine kapanık hastalarda daha az etki gösterirlerse de, bazen hastanın 

aktivitesini artırıcı etki de gösterebilirler. Akut şizofrenisi olan hastalar genellikle 

kronik belirtileri olanlardan daha iyi yanıt verir (57).   

 

2.4.1. Antipsikotik İlaçların Etki Mekanizması  

 

Antipsikotik ilaçların dopamin reseptörlerini bloke edip, beyindeki 

dopaminerjik iletiyi bozarak etki gösterdiği sanılmaktadır. Şizofreni patojenezinde 

mezokortikolimbik dopaminerjik sistemin aşırı etkinliğinin rol oynadığı 

düşünülmektedir.  

 

Bu ilaçlar ayrıca, nigrostriatal dopaminerjik yolağın striatumdaki hedef 

hücrelerdeki dopamin reseptörlerini de bloke ederler. Ayrıca, kolinerjik, alfa 

adrenerjik, histaminerjik ve serotonerjik reseptörleri de etkilerler (58). 
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2.4.2. Antipsikotik İlaçların Yan Etkileri:  

 

En çok sıkıntıya neden olan ekstrapiramidal semptomlardır. En sık piperazinli 

fenotiazinler (flufenazin, perfenazin, proklorperazin ve trifluoperazin), bütirofenonlar 

(benperidol, droperidol ve haloperidol) ve depo preparatların kullanımında görülür. 

Tanınması kolaydır, ancak öngörülmesi mümkün değildir. Bu etkilerin başında 

aşamalı olarak ortaya çıkan parkinson benzeri belirtiler (tremor dahil), yalnızca 

birkaç doz kullandıktan sonra ortaya çıkabilen distoni (anormal yüz ve vücut 

hareketleri), tedavi edilmekte olan rahatsızlığın alevlenmesini andıran akatizi 

(yerinde duramama) ve genellikle daha uzun bir sürede gelişen tardif diskinezi gelir. 

Parkinson benzeri belirtiler ilaç kesilince geriler ve antimuskarinik ilaçların 

kullanılmasıyla baskılanabilir. Sözü edilen yan etkilerin her hastada görülmemesi ve 

antimuskarinik ilaçların tardif diskineziyi maskeleyebilmesi ya da kötüleştirebilmesi 

nedeniyle, bu ilaçların rutin kullanılması uygun değildir. Ayrıca, antimuskarinik 

ilaçlar duygu durumu değiştirici etkileri nedeniyle bazen suistimal edilebilirler. 

Teratojenik etki potansiyelleri vardır; gebelere mutlaka gerekli ise verilebilirler (58). 

 

2.4.3. Antipsikotik İlaçların Sınıflandırılması: 

 

Fenotiazin türevleri başlıca üç grupta toplanabilir: 

 

Grup 1: Klorpromazin, metotrimeprazin ve promazin. Belirgin sedatif etkileri, orta 

derecede antimuskarinik ve ekstrapiramidal yan etkileri vardır. 

Grup 2: Perisiyazin, pipotiazin ve tioridazin. Orta derece sedatif etkileri, belirgin 

antimuskarinik etkileri ve diğer iki gruba göre daha az ekstrapiramidal yan etkileri 

vardır.     

Grup 3: Flufenazin, perfenazin, proklorperazin ve trifluoperazin. Diğer iki gruba göre 

daha az sedatif ve  antimuskarinik etkileri, daha şiddetli ekstrapiramidal yan etkileri 

vardır. 

 

Diğer kimyasal gruplardaki ilaçlar grup 3’teki fenotiazinlere benzeme 

eğilimindedir. Bu grupta bütirofenonlar (benperidol, droperidol ve haloperidol), 
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difenilbütilpiperidinler (pimozid), tioksantenler (flupentiksol ve zuklopentiksol), 

benzamid türevleri (sülpirid), oksipertin ve loksapin yer alır.   

 

Yeni antipsikotikler (amisülpirid, klozapin, olanzapin, sertindol ve risperidon 

gibi) atipik antipsikotiklerdir. 

 

İlaç seçimini, gerekli görülen sedasyon düzeyi ile hastanın ekstrapiramidal 

yan etkilere yatkınlığı belirler (57). 

 

2.4.4. Atipik antipsikotikler 

Atipik antipsikotikler ile çalışmalar daha çok klozapin ve olanzapin üzerine 

yoğunlaşmıştır. Bu ilaçların striatum üzerine etkileri daha zayıftır. Klozapin ve 

olanzapinin striatum dışında prefrontal korteks başta olmak üzere birçok beyin 

bölgesinin nöroplastisitesi üzerine etkileri daha çok “gen ekspresyonu” düzeyinde 

incelenmiştir. (59-60). 

2.4.5. Atipik Antipsikotiklerin Etki Mekanizması 

Atipik nöroleptikler, klasik nöroleptikler gibi dopaminerjik sistemle farklı 

seviyelerde etkileşim içindedir. Merkezi sinir sisteminde dopaminerjik, 

katekolaminerjik sistem bütün diğerleri gibi dinamik bir denge içindedir. (58-59).  

Serotonerjik sistem ortabeyin ve ön beyin alanlarında dopamini etkileyerek 

dopaminerjik sistemi inhibe eder. Serotonerjik antagonistler bu inhibisyona bağlı 

olarak dopamin salımına neden olurlar. (58-59). 

Güçlü 5-HT2a blokörü, zayıf D2 blokörü olan ilaçlar sayılan tipik özellikleri 

göstermektedir. Bu ilaçların etkilerinin bu iki reseptörle sınırlı olamayacağı da 

düşünülmektedir (58-59).  

 

 

http://www.psikofarma.info/tag/klozapin/�
http://www.psikofarma.info/tag/olanzapin/�
http://www.psikofarma.info/tag/striatum/�
http://www.psikofarma.info/tag/klozapin/�
http://www.psikofarma.info/tag/striatum/�
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2.4.6. Olanzapin  

2.4.6.1. Olanzapinin Fizikokimyasal Özellikleri 

 
Şekil 2.6. Olanzapinin açık formülü (61) 

 

Olanzapinin açık formülü Şekil 2.7’de verilmiştir. Soluk sarı ile sarı renkli 

kristalimsi toz görünümündedir. Kloroformda kolaylıkla çözünür. Polimorfizm 

göstermektedir. pH değeri, oda sıcaklığında su:asetonitril (1:1) çözücü sistemindeki 

olanzapin form 1’in pH değeri yaklaşık 9 civarındadır ve pKa değeri, pKa1: 7,37, 

pKa2

 

: 4,69’dur. Erime aralığı 188° C ile 196°C’dir. Molekül ağırlığı 312.4 g/mol’dür 

(39) .  

2.4.6.2. Olanzapinin Miktar Tayini Yöntemleri 

 

Olanzapin içeren farmasötik ürünlerde dört farklı analiz yöntemini 

tanımlayan bir çalışmada; Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC), 

kapiller zon elektroforezi (CZE), türev spektrometrisi ve doğrusal voltametri 

yöntemleri gerçekleştirilmiştir (62). Tüm yöntemlerde analiz öncesi olanzapin 

tabletten ekstrakte edilir. Bu çalışmada HPLC UV-GB ile 260 nm’de C8 kolonu 

kullanılanılarak mobil fazı asetonitril ve sulu tetrametilamonyum perklorat karışımı 

(45:55 h/h) olacak şekilde gerçekleştirilir.  CZE  ise kaplanmayan kapillerde fosfat 

pH 3.0 tamponu kullanılarak UV-GB ile 214 nm’de ölçüm yapılarak gerçekleştirilir.  

Spektrofotometri de ise türev spektrumu UV-GB 298 nm’de gerçekleştirilir. 

Doğrusal voltametrik yöntem (LSV) ise +495 mV da oksidasyon dalgasının pik 

yüksekliği ölçülür. Tüm bu yöntemler  birbirine benzer kesinlik ve doğruluk 

sonuçlarını vermiştir (62). 
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Olanzapin miktar tayini için Beer yasasına 0.2-1.6 µg mL-1 ve 01.-1.4 µg mL-1 

 

konsantrasyon aralılarında uyan yüksek hassasiyete sahip spektrofotometrik yöntem 

geliştirilmiştir (63).  

Olanzapinin bulk ilaç ve tablet içerisindeki miktar tayini amacıyla geliştirilen 

bir diğer yöntem hassas spektrofotometrik yöntemidir. Yöntem asit ortam içerisinde 

aşırı miktardaki seryum (IV) ile olanzapinin muamele edilmesi ve takiben reakte 

olmayan oksidanın tayin edilmesi esasına dayanmaktadır (64). 

 

Yapılan bir diğer çalışmada farmasötik formülasyonlarda olanzapin tayini 

için ters faz HPLC yöntemi geliştirilmiştir. En iyi ayırım ters faz intersil ODS kolonu 

(150 mm x 4.6 mm, partikül büyüklüğü 5 mm)  kullanılarak mobil faz 0.5 ml/dak 

akış hızında UV detektör 271 nm’de elde edilmiştir (65).  

 

2.4.6.3. Olanzapinin Farmakolojisi 

 

Türkiye’de 1998 yılı içinde piyasaya sürülen ve yeni atipik antipsikotik etkin 

maddelerden olan olanzapin bir tienobenzodiazepin türevidir. Klasik 

antipsikotiklerden farklı olarak dopamin D2 reseptörlerineorta derecede afinite 

göstermekle birlikte birçok başka reseptöre de afinite göstermektedir.  Olanzapin, 

dopamin D1, D2, D4, serotonin 5HT2A, 5HT2C, histamin H1, (α1 adrenerjik 

vemuskarinik reseptörlere (özellikle de M1) belirgin afinite gösterir. D3 ve 5-HT3 

reseptörlerine daha düşük oranda bağlanmakla birlikte bağlanması dikkate alınacak 

düzeydedir. 

Klasik nöroleptikler, nigrostriatal (A9 nöronları) ve mezolimbik (A10 

nöronlarında) nöronlarda depolarizasyon hızını azaltırken, olanzapin klozapine 

benzer şekilde mezolimbik sistemdeki A10 nöronlarında seçici etkiye sahiptir. Bu 

olanzapinin ekstrapiramidal yan etkiye sebep olmadan antipsikotik etkinliğine neden 

olur. Bu atipik profilini sağlar (66). 
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2.4.6.4. Olanzapinin Farmakokinetiği  

Absorpsiyon: Olanzapin oral yolla iyi absorbe olur ve yaklaşık 6 saatte doruk 

plazma konsantrasyonuna erişir. Besinler absorpsiyon hızını ve miktarını etkilemez. 

Klinik doz aralığında doğrusal farmakokinetik özellik gösterir. Dağılım: Olanzapin 

vücutta yaygın bir dağılım gösterir. Dağılım hacmi yaklaşık 1000 L’dir. 7 - 1100 

ng/ml konsantrasyon aralığında plazma proteinlerine %93 oranında bağlanır. 

Yarılanma ömrü 21 - 54 saattir. Metabolizma: 14

2.4.6.5. Olanzapinin Farmakodinamiği 

C karbon ile işaretlenmiş 

olanzapin’in tek doz olarak oral yolla verilmesinden sonra verilen dozun % 7’si 

değişmemiş molekül olarak idrarla atılır. Bu da ilacın büyük ölçüde metabolize 

olduğunu gösterir. Plazmada, olanzapin, total radyoaktivite eğrisinin altındaki alanın 

sadece %12’sini oluşturur ki bu da metabolitlerden etkilenmenin yüksek oranda 

olduğunu gösterir. Yinelenen dozlardan sonra kararlı durumda plazmadaki başlıca 

olanzapin metabolitleri olanzapinin plazma konsantrasyonunun %44’ünü olusturan 

10-N glukuronid ve olanzapin konsantrasyonunun %31’ini oluşturan 4’-N-demetil 

olanzapindir. Her iki metabolit de bildirilen konsantrasyonlarda farmakolojik aktivite 

göstermez. Olanzapin başlıca doğrudan glukuronidasyon ve sitokrom P450 

tarafından oksidasyonla metabolize olur. Atılım: Verilen bir olanzapin dozunun % 

57’si idrarla, %30’u feçes ile vücuttan atılır (67). 

Olanzapin bir monoaminerjik reseptör antagonisti olup, yüksek afinite ile 

serotonin 5HT2A/2C, dopamin D1-4, muskarinik M1-5, histamin H1 ve adrenerjik α1 

reseptörlerine bağlanır: Olanzapin ayrıca daha zayıf bir afinite ile GABAA, 

benzodiazepin ve β adrenerjik reseptörlere de bağlanır. 

 

Olanzapinin şizofreni tedavisindeki etkinliğinin mekanizması bilinmemekle 

birlikte dopamin ve serotonin (5HT2) reseptörlerinde yaptığı antagonizma yoluyla 

olduğu ileri sürülmüştür.  

 

Olanzapinin çeşitli reseptör tiplerine bağlanması ilacın diğer terapötik ve yan 

etkilerini de açıklayabilmektedir. Bunlar arasında antikolinerjik etkiler (muskarinik 
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M1-5 reseptörler), uyuklama (histamin H1 reseptörleri), ortostatik hipotansiyon 

(adrenerjik α1 reseptörleri) sayılabilir (67). 

2.4.6.6. Olanzapinin Yan Etkileri 

Yan etkileri genellikle yüksek dozlarda ortaya çıkar. Yan etkileri arasında 

kabızlık, ağız kuruluğu, iştahta artma, insomnia, sedasyon ve transaminazlarda geçici 

yükselme bulunur. (58). 

2.4.6.7. Olanzapinin Kristal Yapısı ve Stabilitesi 

Olanzapin polimorfizm, hidrat ve farklı kristal formlar göstermektedir. Üç 

farklı polimorfik anhidrat (I-III), üç polimorfik dihidrat (B, D, E) ve yüksek hidrat 

formun dahil olduğu en az 25 farklı katı forma kristalize olmaktadır. Bu üç 

anhidratın fraksiyonu farklı hidratların tekrar çözünmesinden elde edilebilir veya 

anhidratların ikisi üçüncü anhidrat forma sıcaklık etkisi altındaki işlemler süresince 

dönüşebilir (68). 

Molekülün kristalize olduğu farklı yapılar solvat içeriği bir yana ambalajlama 

işlemleri süresinde oluşabilir. Böylece molekülün  sadace ambalajlama süresinde bile 

farklı formlara kristalize olabilir.  Bu hipotez olanzapinin tüm kristal formları 

polimorf I oluşumu veya solvat-ortam girişimine karşın (olanzapin)2

 

 sentrosimetrik 

rasemik çiftinin oluşumuyla, kristallografik yönde kolona paralel olarak yığılmış ve 

birbirine N-H..N hidrojen bağlarıyla birleşmiş olarak oluştuğunu göstermiştir (69). 

Olanzapinin stabil anhidratların ve çeşitli solvatlanan formlarının 

çözümlenmesi bu duruma kısmi bir yanıt vermektedir: Kristal formlarının tümünün 

karşıt şiral uçlar ile eş dimerik birimlere rasemik molekül çiftleri olarak simetri 

merkezi çevresine yapılandığını ve zayıf bağ olmayan etkileşimler ile içsel olarak 

stabilize oldukları gösterilmiştir. Bu agregatlar yapısal düzen için elementel inşa 

bloğu gibi davranır. Bu hipotez farklı kristalize fazların stabilitesi hakkında yeni 

sorular ortaya atar. Stabil anhidrat ve çeşitli solvat formlarının kristal yapı 

çözümlemesi bu konuya kısmi bir yanıt sağlamaktadır, tümü her birine karşıt şiral 

uçlara doğru doğrusal dimerik birimlerle çiftleşerek rasemik molekül halindedir. 
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Simetri merkezi çevresinde yapılanmış, içsel zayıf, bağ yapmayan etkileşimler ile 

stabilize olmuş durumdadır. Bu agregatlar elemental yapı bloklarına yapısal bütünlük 

için dönüşebilir.  

Polimorf I ve II en çok oluşabilen formlardır ve birbirlerinden 

difraktogramları bakımından küçük farklılıklar gösterir. Polimorf  I’in organik 

çözücüler içerisinde en stabil kristal form olduğu tespit edilmiştir. Çalışmamızda 

olanzapinin polimorf  I’ i kullanılmaktadır (69).  

Olanzapinin kristal fazlarında ambalajlama çevresine bağlı olan ve stabilitesi 

süresince oluşan zayıf etkileşimlere rağmen biraz ‘rijit’ olan dimerik birimler 

tarafından oluşan yapısal inşa bloku vardır. İki yaygın anhidrat formu olan form I ve 

form II birbirinden farklı termal davranış sergilemektedir. Form  II, form I’e göre 

daha kararsız davranış gösterir ve I-II dimorfik monotropik sistem oluşturur ve I katı 

form içinde daha stabil olanıdır (69). 

Ticari olarak sunulan olanzapin konvansiyonel tabletler, oral dağılan tabletler 

ve i.m. enjeksiyonluk formları 20-25°C de kontrollü olarak muhafaza edilmelidir, 

sıcaklık aralığı 15-30°C’ye genişletilebilir. Ticari oral tabletler orijinal kaplarında 

bilisterleri kapalı olarak saklanmalıdır. Işıktan ve nemden korunmalı, enjeksiyonluk 

formları dondurulmamalıdır.   

2.5. Epilepsi  

 

Epilepsi, beyin fonksiyonlarının kısa süreli paroksimal rahatsızlığı olarak 

tanımlanır. Hastalık temel olarak bilinç kaybı gerçekleşebilen tonik, tonik-klonik, 

absens ve miyoklonik nöbetler gibi düzensiz motor aktivitesiyle kendini gösterir 

(70). 

 
2.6. Antiepileptik İlaçlar 
 

Antikonvülsanlar, merkezi sinir sistemini seçici olarak deprese eden 

ilaçlardır. Bu ilaçlar esas olarak merkezi sinir sistemine zarar vermeden ve solunumu 

deprese etmeden epileptik nöbetlerin baskılanması için kullanılırlar. (70). 
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2.6.1.  Antiepileptik İlaçların Etki Mekanizması 
 
 

Antiepileptiklerin nöbeti nasıl önlediği konusunda çeşitli görüşler vardır. 

Genellikle sinapslardaki iletimi engellemek suretiyle, yüksek frekanslı düzensiz 

deşarjların primer odaklarından yayılmasını bloke ederek, nöbet oluşumunu 

engelledikleri sanılmaktadır. Çeşitli araştırmacılar antiepileptiklerin etkilerinin 

çoğunu beyinde gama amino butirik asit (GABA) etkinliğini farklı şekilde 

artırmalarına bağlamaktadır (70). 

 

2.6.2.  Antiepileptik İlaçların Sınıflandırılması 

 

Farklı kimyasal yapılara sahip bileşikler, antikonvülsan olarak 

kullanılabilirler. Antiepileptik ilaçları sekiz değişik kimyasal gruba ayırarak 

incelemek mümkündür (70);  

 

• Üre yapısı taşıyan bileşikler 

• Benzodiazepinler 

• Sekonder veya tersiyer alkoller 

• Dibenzazepin türevleri 

• Valproik asit türevleri 

• GABA analogları 

• Hormonlar 

• Diğer ilaçlar 

 

2.6.2.1.  Benzodiazepinler 

 

1,4- ve 1,5-Benzodiazepin yapısındaki pek çok bileşik esas olarak sedatif-

hipnotik ve anksiyolitik olarak kullanılır. Çok fazla yan etkiye rastlanmamasına 

rağmen, benzodiazepinlerin etkisinin uzun süreli kullanımların ardından önemli 

ölçüde düştüğü görülebilir. Bunun nedeni benzodiazepinlerle yapılan tedavide 

tolerans gelişebilmesidir (70). 
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2.6.2.1.1.  Dibenzazepin Türevleri 

 

Antiepileptik olarak küçük bir grubu oluşturur. Bu grubun üyeleri 

karbamazepin, okskarbazepindir. Bu bileşikler trisiklik antidepresan ilaçlar 

olmalarına rağmen antiepileptik kullanımları da yaygındır (70). 

 

2.6.2.1.1.1  Karbamazepin 

 

Fizikokimyasal özellikler 

 

Şekil 2.7 Karbamazepin açık formülü (71) 

Karbamazepinin açık formülü Şekil 2.7.’de verilmiştir. Kapalı formülü C15H 12N2O 

‘dir. Molekül ağırlığı : 236.28 g/mol’dur. Beyaz, açık  renkte toz görünümündedir. 

Kokusuzdur ve  acımsıdır. Erime noktası 189-193°C’dir. Su ve eterde çözünmez, 1k 

madde 30 k ile 100 k aralığında alkolde, 10 k  kloroformda , 10 k ile 30 k aralığında  

asetonda çözünür (39). 

Farmakolojisi  

 

Karbamazepin genellikle epilepsi nöbetlerini azaltmak için kullanılan bir 

antiepileptik ilaçtır. Ayrıca duygu durumda değişikliklere yol açan bipolar efektif 

bozukluğu veya manik depresyonu olan hastaların tedavisinde bir “duygu durum 

sabitleyici” olarak da kullanılır.(72).  

 

Trisiklik anti depresanların bir türevidir. Tüm parsiyel nöbetlerin tedavisinde 

etkili ve ilk seçilebilecek bir ilaçtır. Ayrıca tonik klonik nöbetler, trigeminal nevralji 

ve manik depresif hastalıkların tedavisinde de kullanılabilir. 
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Erişkinlerde başlangıçta günde 2 kez 200 mg dozunda ağızdan verilir; günlük 

doz alınan cevaba göre günde 200 mg artırılarak 800-1200 mg’a çıkartılır (70). 

 

Etki mekanizması  

 

Na+ kanallarını bloke ederek anormal uyarının beyinde yayılımını önler (73). 

 

Yan etkileri 

 

Stupor, koma, ataksi, solunum yolu depresyonu,  diplopi, sersemlik, 

dengesizlik, mide üzerinde irritatif etki, bulantı ve kusma görülür. Hiponatremi ve su 

entoksikasyonuna neden olabilir. Ayrıca aplastik anemi, agranülositoz yapabilir ve 

karaciğer üzerinde toksik etkileri vardır (73).  

 

Farmakokinetik 

 

Karbamazepinin gastrointesitinal absorbsiyonu yavaş ve düzenli olmayan bir 

süreçte meydana gelir. Molekül suda çözünmeyen, nötral ve lipofilik bir yapıya 

sahiptir. Dar terapötik pencereye sahiptir ve terapötik plazma düzeyi 4 ile 12 µg ml-1 

arasındadır. Tek doz uygulamadan sonra pik zamanı 2 ile 18 saat arasında değişir. 

Plazma proteinlerine %60-70 oranında bağlanır. Dağılım hacmi 1.5-1.6 L/kg 

arasındadır.  

            

Karbamazepin otoindüksiyon özellik gösterir; hepatik mikrozomal 

enzim sisteminde CYP3A4 ekspresyonunu indükler. Bu enzim karbamazepinin 

kendisini metabolize eden enzimdir. Karbamazepin tedavisine başlamadan önce 

hastaya özgü konsantrasyon tahmin edilmelidir. Bununla birlikte yeterli miktarda 

karbamazepinin karaciğer dokusuna ulaşması ardından CYP3A4 enzim aktivitesi 

artar, ilacın klerensi hızlanır ve yarılanma ömrü kısalır. Otoindüksiyon sıralı artış ile 

devam eder fakat doz plato düzeyine 5-7 günde ulaşır. Her 1-2 haftada 200 mg doz 

artışı, kararlı durum eşiği için gerekli olabilir. Kararlı karbamazepin konsantrasyonu 

genellikle tedaviye başlangıçtan 2-3 hafta içinde oluşur (74). 
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           Kristal yapı ve stabilite 
 

Saf molekülün  moleküler yapısı iyi açıklanmıştır. PXRD ile tanımlanan  4 

anhidrik polimorfu ve bir sulu çözeltisinde stabil olan dihidrat formu ile literatürlerde 

yer alır (75). 

 

Birincisi P- monoklinik hücre içerisinde kristalize olmasıyla bulunmuştur. 

(Form III). Bunu trigonal modifikasyonun (Form II) yapısına sahip olan form takip 

eder. Son olarak ise  C-merkezli monoklinik polimorf (Form IV) açıklanmıştır. Oda 

sıcaklığında P-monoklinik modifikasyon (Form III) bu 4 polimorfun içerisinde 

termodinamik olarak en stabil olanıdır. Sıcaklık etkisi ile erime ve takiben 

kristalizasyon sonucunda Form I’e dönüşmektedir (76).  

 

Karbamazepinin polimorfları, dihidratı ve oral çözeltisi kullanılarak 

köpeklerde yapılan farmakokinetik çalışmalar  fiziksel formun ve formülasyonun 

oral biyoyararlanımı etkilediğini göstermiştir (41).  

 

Polimorflar ve hidratlar farmakokinetik karakteristikleri bakımından farklıdır 

ve bu durum  çözünme profilleri ile de ilişkilidir. Karbamazepin tabletlerin oral 

biyoyararlanımı ve çözünme paramatreleri arasındaki güçlü ilişki dozaj formu 

üzerindeki nem etkisi  (dihidrat formun oluşumuna bağlı olarak çözünmeyi 

yavaşlatır) ve etkin maddenin partikül büyüklüğüne (çözünmeyi iyileştirir) bağlıdır 

(41).  

 

Bir çalışmada karbamazepinin polimorfları ve dihidratının fizikokimyasal 

özellikleri ve biyoyararlanımları karşılaştırılmıştır. Çözünme testi sonuçlarına göre  

(pH 1.2 ve 37°C) form III >form II >dihidrat sıralaması elde edilmiştir. Aynı 

çalışmada form III’ün dihidrat forma geçişinin form I’e göre daha hızlı olduğu 

gözlenmiştir. Farklı formların plazma konsantrasyon zaman eğrileri de belirgin 

olarak farklı bulunmuş AUC değerleri form I >forum III > dihidrat şeklinde 

sıralanmıştır (77). 

 

Tez çalışmamızda karbamazepin form III kullanılmaktadır.  
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Karbamazepinin miktar tayini 

Karbamazepin literatürde yer alan farmasötik preaparatlardan miktar tayinine 

aralarında elektroliz- fluorimetrik (78) ve yakın FT-Raman spektroskopisi (79), 

polarografi ile tablet formundan analizi (80), fotokimyasal spektrofluorimetri ile 

farmasötik preparatlardan analizi (81), karşılaştırmalı LC-MS ve HPLC analizi (82) 

gibi çeşitli yöntemleri mevcuttur. Sıvı kromatografisi (LC) karbamazepin etkin 

maddesi ve tablet içerisindeki safsızlıkların tayini için geliştirilen yöntemde mobil 

faz olarak asetonitril-metanol %0.05 sulu asetik asit  (5:5:90) kullanılır (83). 

HPLC analizin için geliştirilen yöntemlerden birinde ise C18

Karbamazepin ve ana metabolitinin insan serumdan miktar tayini için 

geliştirilen spektrofluorimetrik yöntemde her iki molekülünde naylon membran ve 

sıralı tayini katı yüzey fluoresans yöntemi ile birleştirilen kemometrik analiz ile 

yapılmıştır (84) 

 kolon 75:25 

(h/h) mofil faz kullanılarak, akış hızı 1ml/dak olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. 

İkinci türev spektrofotometrik yöntem için karbamazepin ise pikten pike ölçüm 

tekniği kullanılarak tayin edilmiştir (82).   
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3. GEREÇ ve YÖNTEM 

3.1. Kullanılan Kimyasal Maddeler ve Aletler 

3.1.1 Kullanılan Kimyasal Maddeler 

Olanzapin 

Karbamazepin 

Nikotinamid 

Tetrahidrofuran 

Hidroklorik asit (%37)         

Etil asetat   

İzopropil asetat 

Metanol 

Diklorometan      

Kloroform   

Dibazik Sodyum Fosfat, Anhidrik 

Laktoz 

Hidroksipropil selüloz           

Mikrokristalize selüloz            

Magnezyum stearat 

Polivinilprolidon 

Sanovel İlaç San. Ve Tic. AŞ., Türkiye 

Abdi İbrahim İlaç, Türkiye 

Sigma-Aldrich, Almanya 

Merck, Almanya 

Merck, Almanya 

Lab-Scan Analytical Science, İrlanda 

Sigma-Aldrich, Almanya 

Sigma-Aldrich, Almanya 

Merck, Almanya 

Carlo Erba Reagent, İtalya 

Sigma-Aldrich, Almanya 

Merck, Almanya 

Merck, Almanya 

Merck, Almanya 

Sigma-Aldrich, Almanya 

Sigma-Aldrich, Almanya 

 

 

                            



37 
 

3.1.2. Kullanılan Aletler 
 

Rotavapor 

 

IKA RV 10 Basic 

Toz X ışınımı kırınımı diffraktometresi Rigaku X-ray Diffractometer, ABD 

Fourier Transform Infrared  

Spektrofotometresi 

Perkin-Elmer Spectrum BX FT-IR, ABD 

 

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre 

(DSC) 

Perkin Elmer Diamond, ABD 

Polarize ışık mikroskobu Leica DM, EP, Almanya 

Erime Derecesi Tayini Cihazı Thomas Hoover, ABD 

Tablet Makinası Erweka Apparatebau Tablet Makinası,  

Almanya        

Dijital Terazi Shimadzu, Japonya 

 

Ultra Saf Su Sistemi Simplicity 185- Millipore, ABD 

HPLC Sistemi Agilent 1200 serisi, Almanya 

Mekanik Karıştırıcı Heidolph Mechanical Stirrer, RZR 1,  

Almanya 

pH metre Thermo Orion 420, ABD 

Çözünme Cihazı Sotax CH-4123, İsviçre 
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3.2. Yöntemler ve Deneyler 

 

3.2.1. Etkin Maddeler ve Kokristal Yapıcı Madde Üzerinde Yapılan 

Fizikokimyasal İncelemeler 

 

3.2.1.1. Olanzapin, Karbamazepin ve Nikotinamidin FTIR Spektrumu 

 

Olanzapin, karbamazepin etkin maddelerinin ile kokristal yapıcı madde 

olarak kullanılan nikotinamidin IR spektrumu %1 oranında madde içeren KBr 

diskleri kullanılarak Perkin-Elmer Spectrum BX FTIR, ABD spektrofotometresinde 

kaydedilmiştir. Kullanılan dalga boyu 600-4000 cm-1

 

 aralığıdır.  

3.2.1.2. Olanzapin, Karbamazepin ve Nikotinamidin Toz X-Işını Kırınımı 

Analizi 

 

Olanzapin, karbamazepin etkin maddelerinin ve kokristal yapıcı madde olarak 

kullanılan nikotinamidin toz X-ışını kırınımı analizi Rigaku X-ray Diffractometer X-

ışını kırınımı cihazı, ABD kullanılarak 40 kV voltajda, 0.01°/dak tarama hızında, 2θ: 

3°-40° arası taranarak gerçekleştirilmiştir. 

 

3.2.1.3. Olanzapin, Karbamazepin ve Nikotinamidin Diferansiyel 

Taramalı Kalorimetri ile Analizi 

 
Analiz Perkin Elmer marka Diamond, ABD  diferansiyel taramalı kalorimetre 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Özel hazırlanan alüminyum plaklar arasına 

yerleştirilen örneklerin (~3 mg), 10°C/dak hızında 25°C-250°C sıcaklık aralığında, 

azot atmosferi altında ısıtılarak, DSC termogramları elde edilmiştir. 

 

3.2.1.4. Olanzapin, Karbamazepin ve Nikotinamidin Erime Derecesi 

Tayini 

 

Kılcal tüp içerisinde konulan toz halindeki olanzapin ve karbamazepinin 

erime noktası Thomas Hoover Point Apparatus, ABD erime derecesi tayini cihazında 
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saptanmıştır. Cihaz beklenen erime derecesinin 20°C altına ısıtılarak içinde 

olanzapin, karbamazepin bulunan kılcal tüpler cihaza yerleştirilmiştir. Aletin 

standard ısıtma hızına göre sıcaklığı yükseltilerek, olanzapin, karbamazepin etkin 

maddelerinin ve kokristal yapıcı madde olarak kullanılan nikotinamidin erimeye 

başladıkları sıcaklık ile erimenin tamamlandığı sıcaklık aralığı kaydedilmiştir. 

 

3.2.1.5. Olanzapin, Karbamazepin ve Nikotinamidin Polarize Işık 

Mikroskobu Analizi 

 

Olanzapin, karbamazepin etkin maddelerinin ve kokristal yapıcı madde olarak 

kullanılan nikotinamid’in Leica Polarize Işık Mikroskobu, Almanya kullanılarak 40x 

ve 63x büyütmelerde görüntüleri kaydedilmiştir. 

 

3.2.2. Olanzapin, Karbamazepin ve Nikotinamidin Miktar Tayini 

 

Agilent 1200 HPLC, Almanya cihazında olanzapin, karbamazepin etkin 

maddelerinin ve kokristal yapıcı olarak kullanılan nikotinamid için geliştirilmiş olan 

analitik metodun özellikleri aşağıda verilmiştir: 

 

Gradiyent Faz HPLC Metodu 

Mobil faz: pH 5.0 Fosfat tamponu (A) : Metanol (B) (Gradient Program, Tablo 

3.1’de verilmiştir) 

Mobil faz akış hızı: 1 ml/dak 

Sabit faz (kolon tipi: ACE 5 CN, 25cmx4.6 mm, 5 µm  

Enjeksiyon hacmi: 10 µL 

Morötesi (UV-GB) dedektör dalga boyu: 254 nm 
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Tablo 3.1. HPLC analizinde kullanılan gradiyent program  
 

Zaman  (dakika) % A % B 

0 

5 

6 

12 

13 

17 

80 

80 

70 

70 

80 

80 

20 

20 

30 

30 

20 

20 

 

3.2.2.1. Kalibrasyon  

 

Olanzapinin tetrahidrufuran, karbamazepinin ve nikotinamidin metanolde  

hazırlanmış olan 1000 µg.mL-1  konsantrasyondaki stok çözeltilerinin hareketli faz 

ile seyreltilmesiyle 0.2-50 µg mL-1 konsantrasyon aralığında 7 adet stok çözeltisi 

hazırlanmıştır ve geliştirilen HPLC yöntemiyle 6 tekrar olacak şekilde analiz 

yapılmıştır. Sentezlenen kokristallerdeki olanzapin-nikotinamid ve karbamazepin-

nikotinamid oranının bulunması amacıyla 0.2-50 µg mL-1 aralığındaki kalibrasyon 

denkleminden yararlanılmıştır. Tablet çözünme hızı deneylerinde tablet içerisindeki 

en yüksek madde miktarının 2 mg olması nedeniyle yüzde çözünen miktarın 

hesabında 0.2-4 µg mL-1

 

 konsantrasyon aralığında günlük kalibrasyon yapılmıştır ve 

yüzde çözünen miktarın hesaplanmasında kullanılmıştır. 

3.2.2.2. Analitik Yöntem Validasyonu 

 

Analitik yöntem validasyonu, analizi yapılacak olan maddenin/maddelerin 

miktar tayin yönteminin amaçlanan uygulama bakımından güvenirliğini göstermek 

için yapılması öngörülen işlemlerden oluşan bir prosedürdür (85). Bu amaçla yapılan 

validasyonun kabul edilebilirliğini gösteren validasyon parametreleri ise şunlardır: 

Özgünlük, doğrusallık, doğruluk, kesinlik, duyarlılık (gözlenebilirlik sınırı (LOD), 

alt tayin sınır (LOQ)) ve stabilitedir. 

. 
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3.2.2.2.1. Özgünlük 

 

Olanzapin için kullanılan analitik yöntemin maddeye özgü olduğunu 

kanıtlamak ve tablet bileşenlerinin ölçüm yapılan koşullarda olanzapin pikine girişim 

yapmadığını göstermek amacıyla, formülasyonunda kullanılan yardımcı maddelerin 

çözünme testinde kullanılan çözünme ve seyreltme ortamlarında (0.1 HCl ve pH 5.0 

fosfat tamponu) hazırlanan çözeltileri geliştirilen HPLC yöntemi ile analiz edilmiştir 

(85).  

 

3.2.2.2.2. Doğrusallık 

 

Geliştirilen HPLC yönteminin doğrusallığını göstermek üzere etkin 

maddelerden olanzapinin tetrahidrofuran, karbamazepinin metanolde hazırlanmış 

olan 1000 µg mL-1 konsantrasyondaki ana stok çözeltisinden 0.2, 2, 5, 10, 20, 35, 50 

µg mL-1 konsantrasyonlarını elde edecek şekilde 7 adet stok çözeltisi hareketli faz ile 

seyreltilerek 6’şar kez hazırlanmıştır ve geliştirilen HPLC yöntemiyle analiz 

edilmiştir. HPLC analizi ile çözeltilerin konsantrasyon değerlerine karşı okunan alan 

değerleri, kalibrasyon doğrsunun denklemini oluşturup, kalibrasyon doğrusunun 

doğrusallığı tanımlayıcılık katsayısı (R2

50 µg mL

) değeri hesaplanılarak gösterilmiştir (85).  
-1 

50 µg mL

derişimden sonra pik şekillerinde bozulma ve doğrusallıktan sapma 

gözlendiği için üst tayin sınırı ve olanzapin, karbamazepin, nikotinamid için de  
-1 

 

olarak kabul edilmiştir. Hesaplanan korelasyon katsayılarının önem 

kontrolü ve elde edilen doğruların doğrusallıktan ayrılışının önem kontrolleri 

yapılmıştır (86). 

3.2.2.2.3. Doğruluk 

 

Doğruluk kullanılan analitik yöntem yardımıyla bulunan sonuçlar ile deney 

sonuçlarının arasındaki uygunluk veya yakınlığın derecesidir (85). Kullanılan 

analitik yöntemin doğruluğunu göstermek amacıyla kalibrasyon sınırları içerisinde 

olmak üzere 3 farklı konsantrasyonda 6 seri çözelti hazırlanarak HPLC analizi 

yapılmıştır. Olanzapin, karbamazepin ve nikotinamidin miktar tayinleri için 
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kullanılan ortak analitik yöntemin doğruluğunun araştırılması için ölçümle bulunan 

ve hazırlanan konsantrasyonlardan geri kazanımlar hesaplanmıştır. 

 

3.2.2.2.4. Kesinlik   

 

Kesinlik belirlenen şartlarda yapılan bağımsız test sonuçları arasındaki 

uyumu ifade eden bir validasyon parametresidir. Bir yöntemin birbirini takip eden 

ölçümleri arasındaki yakınlığın derecesini ifade etmektedir (85). Sayısal değeri 

bulunmamaktadır ve standart sapma (SS), varyasyon katsayısı (VK) ile ifade 

edilmektedir. Bir analitik yöntemin kesinliği, birbirini takip eden istatistiksel açıdan 

anlamlı sayıda, eşit konsantrasyonda örneğin analitik yöntem kullanılarak ölçülen 

konsantrasyonlarının ortalama (X), standart sapma (SS) ve varyasyon katsayısının  

(VK) hesaplanması ile değerlendirilmektedir. Çalışmamızda bu amaçla tekrar 

edilebilirlik, tekrar elde edilebilirlik, gün içi ve günler arası farklılık parametreleri 

incelenmiştir. 

 

3.2.2.2.4.1. Tekrar Edilebilirlik 

 

Kalibrasyon çalışması için hazırlanan çözeltilerden bir konsantrasyon 

seçilmiştir (2 µg mL-1) ve bu konsantrasyondaki çözeltinin 6 kez ardı ardına HPLC 

analizi yapılmıştır. Yapılan HPLC analizi ile bulunan konsantrasyon değerlerinin (µg 

mL-1

 

) ortalama (X), standart sapma (SS) ve varyasyon katsayısı (VK) değerleri 

hesaplanmıştır. Analitik yöntemin tekrar edilebilirliğinin uygunluk göstergesi 

varyasyon katsayısının (VK) %2’den küçük olmasıdır. Böylece yöntemin tekrar 

edilebilirliği tayin edilmiş olur (85). 

3.2.2.2.4.2. Tekrar Elde Edilebilirlik 

 

Tekrar elde edilebilirlik parametresinin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan 

stok çözeltiden (1000 µg mL-1) seyreltme ile elde edilen 6 adet eşit konsantrasyonda 

(2 µg mL-1) hazırlanan çözeltinin HPLC analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan HPLC 

analizi ile bulunan konsantrasyon değerlerinin (µg mL-1) ortalama (X), standart 
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sapma (SS) ve varyasyon katsayısı (VK) değerleri hesaplanmıştır. Analitik yöntemin 

tekrar elde edilebilirliğinin uygunluk göstergesi varyasyon katsayısının (VK) %2’den 

küçük olmasıdır. Böylece yöntemin tekrar elde edilebilirliği tayin edilmiş olur (85). 

 

3.2.2.2.4.3. Günler Arası Farklılık 

 

Validasyon yönteminin bu parametresi için eşit konsantrasyonda 6 gün birbiri 

ardına hazırlanan olanzapin, karbamazepin ve nikotinamid çözeltileri için HPLC 

analizi yapılarak elde edilen konsantrasyon değerlerinin (µg mL-1

 

), ortalama (X), 

standart sapma (SS) ve varyasyon katsayısı (VK) değerleri hesaplanmıştır. Analitik 

yöntemin günler arası farklılık parametresinin uygunluk göstergesi varyasyon 

katsayısının (VK) %2’den küçük olmasıdır. Böylece yöntemin günler arası farklılığı 

tayin edilmiş olur (85). 

3.2.2.2.4.4. Gün İçi Farklılık 

 

Validasyon yönteminin bu parametresi için eşit konsantrasyonda aynı gün 

içinde  hazırlanan olanzapin, karbamazepin ve nikotinamid çözeltileri için HPLC 

analizi yapılarak elde edilen konsantrasyon değerlerinin (µg mL-1

 

), ortalama (X), 

standart sapma (SS) ve varyasyon katsayısı (VK) değerleri hesaplanmıştır. Analitik 

yöntemin günler arası farklılık parametresinin uygunluk göstergesi varyasyon 

katsayısının (VK) %2’den küçük olmasıdır. Böylece yöntemin gün içi farklılığı tayin 

edilmiş olur (85). 

3.2.2.2.5. Duyarlılık (Gözlenebilirlik Sınırı ( Limit of Detection-LOD) ve 

Alt Tayin Sınırı (Limit of Quantification-LOQ) Değerlerinin Saptanması) 

 

Sinyal/Gürültü (S/N-Signal/Noise) oranına göre LOD ve LOQ değerleri 

saptanmıştır. S/N oranının 10 olduğu değer olan 0.2 µg mL-1 değeri olanzapin, 

karbamazepin ve nikotinamid için alt tayin sınırı, S/N oranının 3 olduğu değer olan 

0.05 µg mL-1değeri ise olanzapin, karbamazepin ve nikotinamid için gözlenebilirlik 

sınırı olarak kabul edilmiştir. 
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3.2.2.2.6 Stabilite 

 

Kalibrasyon çalışmasında kullanılan mobil faz içerisinde olanzapin ile 

karbamazepinin ve tablet çözünme testlerinde kullanılan çözünme ortamında 

olanzapinin analiz süresince stabil kalıp kalmadığı incelenmiştir. 

 

3.2.3. Kokristal Formülasyonları 

 

3.2.3.1. Kokristal Formülasyonlarının Hazırlanması 

 

Kokristal hazırlama yöntemlerinden “Çözeltiden Kristalizasyon” yöntemi 

kullanılmıştır (23). Bu amaçla olanzapinin okzalik asit ve nikotinamid kokristal 

yapıcıları ile farklı çözücü ortamlarında kokristalleri hazırlanmaya çalışılmıştır. 

Ancak okzalik asidin kokristal yapıcı olarak kullanıldığı çalışmalarda çözücü 

ortamında istenen sonuç elde edilememiştir. Ön çalışmamızda elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda kokristal yapıcı olarak  nikotinamid seçilmiştir. Nikotinamid içerdiği 

amid bağları ile kokristalizasyon sürecinde hidrojen bağı oluşturmaya uygun bir 

kokristal yapıcıdır (23). 

Olanzapin ve karbamazepin etkin maddeleri izopropil asetat, diklorometan, 

kloroform, metanol, etil asetat çözücüleri kullanılarak kokristalleri hazırlanmıştır. 

Nikotinamid kokristal yapıcısı kullanılarak, olanzapinin ve karbamazepinin 

farklı çözücü ortamlarında çözücüden kristalizasyon yöntemi ile hazırlanan 

olanzapin kokristal formülasyonlarının özellikleri  olanzapin için Tablo 3.2’de, 

karbamazepin için Tablo 3.3.’de verilmiştir. 
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Tablo 3.2. Olanzapin ile hazırlanan kokristal formülasyonlarının yapıları 
 
Formülasyon kodu Etkin madde Kokristal yapıcı Çözücü/ler 

 

OLZ-K-1, OLZ-K-6 

OLZ -K-2 

OLZ -K-3 

OLZ -K-4 

OLZ -K-5 

OLZ-K-7 

 

 

Olanzapin  

Olanzapin  

Olanzapin  

Olanzapin  

Olanzapin  

Olanzapin  

 

 

Nikotinamid 

Nikotinamid 

Nikotinamid 

Nikotinamid 

Nikotinamid 

Nikotinamid 

 

THF,Metanol,İzopropil 

asetat  

İzopropil asetat  

Diklorometan 

Etil asetat 

Kloroform 

Etil asetat, Metanol 

THF: Tetrahidrofuran 

 
Tablo 3.3. Karbamazepin ile hazırlanan kokristal formülasyonlarının yapıları 
 
Formülasyon kodu Etkin madde Kokristal yapıcı Çözücü/ler 

 

CBZ-K-1 

CBZ -K-2 

CBZ -K-3 

CBZ -K-4 

CBZ -K-5 

CBZ-K-6, CBZ-K-7 

 

 

Karbamazepin 

Karbamazepin 

Karbamazepin 

Karbamazepin 

Karbamazepin 

Karbamazepin 

 

 

Nikotinamid 

Nikotinamid 

Nikotinamid 

Nikotinamid 

Nikotinamid 

Nikotinamid 

 

 

Etil asetat, Metanol 

İzopropil asetat 

Diklorometan 

Metanol 

Kloroform 

THF,Metanol,İzopropil 

asetat 

THF: Tetrahidrofuran 

 

Kokristal formülasyonlarının hazırlanışına ilişkin özet bilgi Tablo 3.4.’de  ve 

ayrıntılı bilgi aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 3.4. Kokristal formülasyonlarının hazırlanışına ilişkin özet  

 

 

 

Formülasyon 
kodu 

Etkin 
madde 

Kokristal 
yapıcı 
madde 

Etkin 
madde 
çözeltisi 
ortamı 

Kokristal 
yapıcı 
madde 
çözeltisi 
ortamı 

Rotavaporda 
çözücü 
uzaklaştırma 
faz koşulları 

İlave 
çözücü 
ile 
karışım 
fazı 
var/yok 

Soğutma 
koşulları 

Rotavaporda 
ilave uçurma 
fazı  
var/yok 

Soğutma 
koşulları 

Kokristal 
yapı 
oluşumu 
evet/hayır 

OLZ-K-1 ve  
OLZ-K-6 

Olanzapin Nikotinamid 25µg/ml-1 20 µg/ml 
THF 
çözeltisi 

-1 70°C’de 1.5 
saat   metanol 

çözeltisi 

İzopropil 
asetat 

2-8°C’de 
24 saat 

Var  2-8°C’de 
24 saat 

Hayır  

OLZ-K-2  Olanzapin Nikotinamid 25µg/ml-1 20 µg/ml 
izopropil 
asetat 
çözeltisi 

-1 60°C’de 1 
saat   izopropil 

asetat 
çözeltisi 

- 2-8°C’de 
24 saat 

Var 2-8°C’de 
24 saat 

Hayır 

OLZ-K-3 Olanzapin Nikotinamid 25µg/ml-1 20µg/ml 
diklorometan 
çözeltisi 

-1 50°C’de 
yarım saat   

 
diklorometan 
çözeltisi 

- 2-8°C’de 
24 saat 

Yok  - Hayır 

OLZ-K-4 Olanzapin Nikotinamid 25µg/ml-1 25µg/ml 
etil asetat 
çözeltisi 

-1 70°C’de 
1saat   

 
etil asetat 
çözeltisi 

- 2-8°C’de 
24 saat 

Var 2-8°C’de 
24 saat 

Hayır 

OLZ-K-5 Olanzapin Nikotinamid 25µg/ml-1 20µg/ml 
kloroform 
çözeltisi 

-1 70°C’de 
1saat   

 
kloroform 
çözeltisi 

- 2-8°C’de 
24 saat 

Var 2-8°C’de 
24 saat 

Evet 

OLZ-K-7 Olanzapin Nikotinamid 25µg/ml-1 20µg/ml 
metanol 
çözeltisi 

-1 70°C’de 
1saat   

 
metanol 
çözeltisi 

Etil 
asetat 

2-8°C’de 
24 saat 

Var 2-8°C’de 
24 saat 

Hayır 
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Tablo 3.4. Kokristal formülasyonlarının hazırlanışına ilişkin özet (devamı) 
Formülasyon 
kodu 

Etkin madde Kokristal 
yapıcı madde 

Etkin 
madde 
çözeltisi 
ortamı 

Kokristal 
yapıcı 
madde 
çözeltisi 
ortamı 

Rotavaporda 
çözücü 
uzaklaştırma 
faz koşulları 

İlave 
çözücü 
ile 
karışım 
fazı 
var/yok 

Soğutma 
koşulları 

Rotavaporda 
ilave uçurma 
fazı  
var/yok 

Soğutma 
koşulları 

Kokristal 
yapı 
oluşumu 
evet/hayır 

CBZ-K-1 Karbamazepin Nikotinamid 25µg/ml-1 20µg/ml 
metanol 
çözeltisi 

-1 70°C’de 1saat    
metanol 
çözeltisi 

Etil 
asetat 

2-8°C’de 
24 saat 

Var 2-8°C’de 
24 saat 

Hayır 

CBZ-K-2 Karbamazepin Nikotinamid 25µg/ml-1 20 µg/ml 
izopropil 
asetat 
çözeltisi 

-1 50°C’de 1saat   
izopropil 
asetat 
çözeltisi 

Yok  2-8°C’de 
24 saat 

Var 2-8°C’de 
24 saat 

Evet 

CBZ-K-3 Karbamazepin Nikotinamid 25µg/ml-1 20µg/ml 
diklorometa
n çözeltisi 

-1 40°C’de 1saat    
diklorometan 
çözeltisi 

Yok 2-8°C’de 
24 saat 

Var 2-8°C’de 
24 saat 

Hayır 

CBZ-K-4 Karbamazepin Nikotinamid 25µg/ml-1 20µg/ml 
metanol 
çözeltisi 

-1 40°C’de 1saat    
metanol 
çözeltisi 

Yok 2-8°C’de 
24 saat 

Var 2-8°C’de 
24 saat 

Evet 

CBZ-K-5 Karbamazepin Nikotinamid 25µg/ml-1 20µg/ml 
kloroform 
çözeltisi 

-1 40°C’de 1saat    
kloroform 
çözeltisi 

Yok 2-8°C’de 
24 saat 

Var 2-8°C’de 
24 saat 

Hayır 
 

CBZ-K-6  Karbamazepin Nikotinamid 25µg/ml-1 20 µg/ml 
THF 
çözeltisi 

-1 70°C’de 1.5 
saat   metanol 

çözeltisi 

İzopropil 
asetat 

2-8°C’de 
24 saat 

Var  2-8°C’de 
24 saat 

Hayır 

CBZ-K-7 Karbamazepin Nikotinamid 25µg/ml-1 20 µg/ml 
THF 
çözeltisi 

-1 70°C’de 1.5 
saat   metanol 

çözeltisi 

İzopropil 
asetat 

2-8°C’de 
24 saat 

Var  2-8°C’de 
24 saat 

Evet 
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3.2.3.1.1. Formülasyon OLZ-K-1 ve Formülasyon OLZ-K-6 hazırlanması 

 

Tetrahidrofuran çözücüsü içerisinde 25 mg mL-1 olanzapin stok çözeltisi 

hazırlanmıştır.  Bunun için 250 mg olanzapin tartılarak 10 ml’lik balon joje içerisine 

aktarılmış bir miktar tetrahidrofuranda çözündürülerek hacim tetrahidrofuran ile 10 

ml’ye tamamlanmıştır. Metanol çözücüsü içerisinde 20 mg mL-1

 

 nikotinamid stok 

çözeltisi hazırlanmıştır. Bunun için 200 mg nikotinamid tartılarak 10 ml’lik balon 

jojeye aktarılmış, bir miktar metanolde çözündürülerek hacim metanol ile 10 ml’ye 

tamamlanmıştır. Hazırlanan olanzapin stok çözeltisinden 8 mL ve nikotinamid stok 

çözeltisinden 7,5 mL pipet yardımı ile alınmış ve balon içerisinde karıştırılmıştır. 

Elde edilen sarı renkteki berrak çözeltilden, çözücü karışımının ortamdan tamamen 

uzaklaşana kadar rotavoparda vakum altında 1.5 saat süre ile uçurulmuştur. Elde 

edilen katı karışıma 20 mL izopropil asetat ilave edilmiştir. Süspansiyon halinde 

bulunan katı karışım 70°C’de tamamen çözünene kadar 2 saat süre ile karıştırılmıştır. 

Bu işlem rotavapor kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ardından elde edilen çözelti 

önce oda sıcaklığına getirilmiş sonra 24 saat süre ile 2-8°C’de buzdolabında ağzı 

kapalı olarak muhafaza edilmiştir. 24 saatin sonunda kristaller gözlenmeye 

başlamıştır. Çözelti kontrollü bir şekilde vakum uygulaması altında rotavoparda 

yaklaşık  yarı yarıya uçurulmuş ve ilave bir 24 saat 2-8°C’de buzdolabında 

saklanmıştır. Bu sürenin sonunda elde edilen kokristaller filtre kağıdından geçirilerek 

çözücüden tamamen uzaklaştırılmıştır (23). 

3.2.3.1.2. Formülasyon OLZ-K-2 hazırlanması 

 

Çözücü olarak izopropil asetat kullanılmıştır. Bu amaçla izopropil asetat 

çözücüsü kullanılarak 25 mg mL-1 olanzapin ve 20 mg mL-1 nikotinamid stok 

çözeltileri hazırlanmıştır. Stok çözeltilerden 10’ar ml bir balona aktarılarak 

rotavoparda 60°C’de 1 saat süre ile tamamen çözünür hale getirilmiştir. Elde edilen 

çözelti 24 saat süre ile 2-8°C de buzdolabında saklanmıştır. Bu sürenin sonunda 

kokristal elde edilmiştir, ortamdaki çözücü vakum altında rotavoparda yarı yarıya 

uçurularak kristalizasyonun kontrollü bir şekilde devam edilmiştir ve  elde edilen 

kokristaller filtre kağıdından süzülmüştür. 
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3.2.3.1.3. Formülasyon OLZ-K-3 hazırlanması 

 

Çözücü olarak diklorometan kullanılmıştır. Bu amaçla diklorometan 

çözücüsü kullanılarak 25 mg mL-1 olanzapin ve 20 mg mL-1

2-8°C de buzdolabında 24 saat süre ile beklemeye bırakılmıştır. Bu süre sonunda 

elde edilen kokristaller filtre kağıdından süzülmüştür. 

 nikotinamid stok 

çözeltileri hazırlanmıştır. Stok çözeltilerden 10’ar ml bir balona aktarılarak 

rotavoparda sıcaklık kademeli olarak artırılmıştır. Diklorometanın ortamdan 

tamamen uçmasına engel olacak  şekilde yarım saat sonunda elde edilen çözelti  

 

3.2.3.1.4. Formülasyon OLZ-K-4 hazırlanması 

 

Çözücü olarak etil asetat kullanılmıştır. Bu amaçla etil asetat çözücüsü 

kullanılarak 25 mg mL-1 olanzapin ve 20 mg mL-1

 

 nikotinamid stok çözeltileri 

hazırlanmıştır. Stok çözeltilerden 10’ar ml bir balona aktarılarak rotavoparda sıcaklık 

kademeli 70°C’ye kadar artırılmıştır. Elde edilen berrak çözelti 2-8°C de 

buzdolabında 24 saat süre ile beklemeye bırakılmıştır. Bu süre sonunda çözücü 

vakum altında rotavoparda yarı yarıya kontrollü bir şekilde uçurularak elde edilen 

kokristaller filtre kağıdından süzülmüştür. 

3.2.3.1.5. Formülasyon OLZ-K-5 hazırlanması 

 

Çözücü olarak kloroform kullanılmıştır. Bu amaçla kloroform çözücüsü 

kullanılarak 25 mg mL-1 olanzapin ve 20 mg mL-1

 

 nikotinamid stok çözeltileri 

hazırlanmıştır. Stok çözeltilerden 10’ar ml bir balona aktarılarak rotavoparda sıcaklık 

kademeli olarak artırılmıştır. Kloroformun  ortamdan tamamen uçmasına engel 

olacak  şekilde yarım saat sonunda elde edilen çözelti 2-8°C de buzdolabında 24 saat 

süre ile beklemeye bırakılmıştır. Bu süre sonunda elde edilen kokristaller filtre 

kağıdından süzülmüştür. 
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3.2.3.1.6. Formülasyon OLZ-K-7 hazırlanması 

 

Çözücü olarak metanol ve etil asetat kullanılmıştır. Bu amaçla metanol 

çözücüsü kullanılarak 25 mg mL-1 olanzapin ve 20 mg mL-1

 

 nikotinamid stok 

çözeltileri hazırlandı. Stok çözeltilerden 10’ar ml bir balonda karıştırılmış bulanık 

renkte bir karışım elde edilmiştir. Bu karışımın sıcaklığı vakum altında rotavaporda 

kademeli olarak artırılarak ortamdaki metanolün tamamen uzaklaşması sağlanmıştır.  

Elde edilen katı karışıma 20 mL etil asetat ilave edilmiştir ve sıcaklık 70°C’ye kadar 

artırılmıştır. Çözelti 24 saat süre ile 2-8°C de muhafaza edilmiştir. 24 saat sonunda 

etil asetat vakum altında rotavaporda yarıya uçurulmuş ve çözelti ilave bir 24 saat 

buzdolabında saklanmıştır. Bu süre sonunda elde edilen kokristaller filtre kağıdından 

süzülmüştür. 

3.2.3.1.7. Formülasyon CBZ-K-1 hazırlanması 

 

Çözücü olarak metanol ve etil asetat kullanılmıştır. Bu amaçla metanol 

çözücüsü kullanılarak 25 mg mL-1 karbamazepin ve 20 mg mL-1

 

 nikotinamid stok 

çözeltileri hazırlanmıştır. Stok çözeltilerden 10’ar ml bir balonda karıştırılmıştır ve 

berrak renkte bir karışım elde edilmiştir. Bu karışımın sıcaklığı vakum altında 

rotavaporda kademeli olarak artırılarak ortamdaki metanolün tamamen uzaklaşması 

sağlanmıştır.  Elde edilen katı karışıma 20 mL etil asetat ilave edilmiştir ve sıcaklık 

70°C’ye kadar artırılmıştır. Çözelti 24 saat süre ile 2-8°C de muhafaza edilmiştir. 24 

saat sonunda etil asetat vakum altında rotavaporda yarıya uçurulmuş ve çözelti ilave 

bir 24 saat buzdolabında saklanmıştır. Bu süre sonunda elde edilen kokristaller filtre 

kağıdından süzülmüştür. 

3.2.3.1.8. Formülasyon CBZ-K-2 hazırlanması 

 

Çözücü olarak izopropil asetat kullanılmıştır. Bu amaçla izopropil asetat 

çözücüsü kullanılarak 25 mg mL-1 karbamazepin ve 20 mg mL-1 nikotinamid stok 

çözeltileri hazırlanmıştır. Stok çözeltilerden 10’ar ml bir balonda karıştırılmış berrak 

renkte bir karışım elde edilmiştir. Bu karışımın sıcaklığı vakum altında rotavaporda 
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kademeli olarak artırılarak (50°C’ye kadar),  ortamdaki izopropil asetatın yarı yarıya 

uçması sağlanmıştır. Çözelti 24 saat süre ile 2-8°C de muhafaza edilmiştir. Bu süre 

sonunda elde edilen kokristaller filtre kağıdından süzülmüştür. 

 

3.2.3.1.9. Formülasyon CBZ-K-3 hazırlanması 
 

 
Çözücü olarak diklorometan kullanılmıştır. Bu amaçla diklorometan 

çözücüsü kullanılarak 25 mg mL-1 karbamazepin ve 20 mg mL-1

 

 nikotinamid stok 

çözeltileri hazırlanmıştır. Stok çözeltilerden 10’ar ml bir balonda karıştırılmış berrak 

renkte bir karışım elde edilmiştir. Bu karışımın sıcaklığı vakum altında rotavaporda 

kademeli olarak artırılarak (40°C’ye kadar)  ortamdaki diklorometanın yarı yarıya 

uçması sağlanmıştır. Çözelti 24 saat süre ile 2-8°C de muhafaza edilmiştir. Bu süre 

sonunda elde edilen kokristaller filtre kağıdından süzülmüştür. 

3.2.3.1.10. Formülasyon CBZ-K-4 hazırlanması 
 

 
Çözücü olarak metanol kullanılmıştır. Bu amaçla metanol çözücüsü 

kullanılarak 25 mg.mL-1 karbamazepin ve 20 mg mL-1

 

 nikotinamid stok çözeltileri 

hazırlanmıştır. Stok çözeltilerden 10’ar ml bir balonda karıştırılmış berrak renkte bir 

karışım elde edilmiştir. Bu karışımın sıcaklığı vakum altında rotavaporda kademeli 

olarak artırılarak (40°C’ye kadar) ortamdaki metanolün yarı yarıya uçması 

sağlanmıştır. Çözelti 24 saat süre ile 2-8°C de muhafaza edilmiştir. Bu süre sonunda 

elde edilen kokristaller filtre kağıdından süzülmüştür. 

3.2.3.1.11. Formülasyon CBZ-K-5 hazırlanması 

 

Çözücü olarak kloroform kullanılmıştır. Bu amaçla kloroform çözücüsü 

kullanılarak 25 mg mL-1 karbamazepin ve 20 mg mL-1 nikotinamid stok çözeltileri 

hazırlanmıştır. Stok çözeltilerden 10’ar ml bir balonda karıştırılmış berrak renkte bir 

karışım elde edilmiştir. Bu karışımın sıcaklığı vakum altında rotavaporda kademeli 

olarak artırılarak (40°C’ye kadar) ortamdaki kloroformun yarı yarıya uçması 
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sağlanmıştır. Çözelti 24 saat süre ile 2-8°C de muhafaza edilmiştir. Bu süre sonunda 

elde edilen kokristaller filtre kağıdından süzülmüştür. 

 

3.2.3.1.12. Formülasyon CBZ-K-6 ve Formülasyon CBZ-K-7  

hazırlanması 

 

Tetrahidrofuran çözücüsü içerisinde 25 mg mL-1

 

 karbamazepin stok çözeltisi 

hazırlanmıştır.  Bunun için 250 mg karbamazepin tartılarak 10 ml’lik balonjoje 

içerisine aktarılmış bir miktar tetrahidrofuranda çözündürülerek hacim 

tetrahidrofuran ile 10 ml’ye tamamlanmıştır.  

Metanol çözücüsü içerisinde 20 mg mL-1

 

 nikotinamid stok çözeltisi 

hazırlanmıştır. Bunun için 200 mg nikotinamid tartılarak 10 ml’lik balonjojeye 

aktarılmış, bir miktar metanolde çözündürülerek hacim metanol ile 10 ml’ye 

tamamlanmıştır. Hazırlanan karbamazepin stok çözeltisinden 10 mL ve nikotinamid 

stok çözeltisinden 10 mL pipet yardımı ile alınmış ve balon içerisinde karıştırılmıştır. 

Elde edilen berrak çözeltiden, çözücü karışımı ortamdan tamamen uzaklaşana kadar 

rotavoparda  vakum altında 1.5 saat süre ile uçurulmuştur. Elde edilen katı karışıma 

20 mL izopropil asetat ilave edilmiştir. Süspansiyon halinde bulunan katı karışım 

70°C’de tamamen çözünene kadar 2 saat süre ile karıştırılmıştır. Bu işlem rotavapor 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ardından elde edilen çözelti önce oda sıcaklığına 

getirilmiş, 24 saat süre ile 2-8°C’de buz dolabında ağzı kapalı olarak muhafaza 

edilmiştir. 24 saatin sonunda kristaller gözlenmeye başlamıştır. Çözelti kontrollü bir 

şekilde vakum uygulaması altında rotavoparda yaklaşık  yarı yarıya uçurulmuş ve 

ilave bir 24 saat 2-8°C’de buzdolabında saklanmıştır. Bu sürenin sonunda elde edilen 

kokristaller süzgeç kağıdından geçirilerek çözücüden tamamen uzaklaştırılmıştır. 

3.2.3.2. Kokristal Formülasyonlarının Miktar Tayini ve Sitokiyometrisi 

 

Hazırlanan kokristal formülasyonlarından 5 mg tartılır ve metanol içerisinde 

çözündürülür ve 25 ml’ye metanol ile tamamlanır. Hazırlanan 200 µg mL-1  stok 

kokristal çözeltisinden 125 µL alınır ve mobil faz olan pH 5.0 fosfat tamponu ile 
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1000 µL’ye seyreltilir. Her bir kokristal formülasyonu için 6  kez hazırlanan 

çözeltilerin HPLC yöntemi ile analizi yapılır.  

 

Bu standart çözeltilerden OLZ-K-1/7 formülasyonlarında var olan 

bileşenlerin beklenen alıkonma zamanları nikotinamid için 4. dakika ve olanzapin 

için 11. dakikadır. CBZ-K-1/7 formülasyonlarında var olan bileşenlerin beklenen 

alıkonma zamanları ise nikotinamid için 4. dakika ve karbamazepin için 6. dakikadır. 

 

Analiz sonucunda elde edilen pik değerleri 0.2-50 µg mL-1 

  

aralığındaki 

kalibrasyon denkleminde yerine konularak kokristal içerisinde var olan olanzapin, 

karbamazepin ve nikotinamid miktarları mg cinsinden bulunur. Bu değerler 

maddelerin molekül ağırlıklarına bölünerek herbir bileşenin kokristal içerisindeki 

molar cinsinden miktarları hesaplanır ve bulunan bu değerlerin oranı kokristal 

içerisindeki etkin madde: kokristal yapıcı madde oranlarını göstermektedir. 

3.2.4. Olanzapin-Nikotinamid ve Karbamazepin-Nikotinamid 

Kokristalleri Üzerinde Yapılan Fizikokimyasal İncelemeler 

 

Hazırlanan kokristal formülasyonlarının  (OLZ-K-1/7 ve CBZ-K-1/7) 

karakterizasyonunda; FT-IR, toz X-ışını kırınım (PXRD) ve diferansiyel taramalı 

kalorimetrik (DSC) analizleri yapılarak kokristal yapı oluşumu incelenmiştir. Bu 

analizlerin ve kokristal yapıda miktar tayinleri sonucunda kokristal yapı oluşumu 

gerçekleştiği gözlenen OLZ-K-5, CBZ-K-2, CBZ-K-4, CBZ-K-7 formülasyonlarının 

erime dereceleri tayin edilmiş, polarize ışıklı mikroskop görüntüleri kaydedilmiştir. 

OLZ-K-5 formülasyonunun ise tablet formülü geliştirilerek, tablet çözünme hızı 

deneyi yapılmıştır. 

 

3.2.4.1. Kokristallerin FTIR Spektrumu 

 

Hazırlanan olanzapin-nikotinamid ve karbamazepin-nikotinamid 

kokristallerinin IR spektrumu, %1 oranında madde içeren KBr diskleri kullanılarak, 
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Perkin-Elmer Spectrum BX, ABD FTIR spektrofotometresinde kaydedilmiştir. 

Kullanılan dalga boyu 600-4000 cm-1

 

 aralığıdır.  

3.2.4.2. Kokristallerin  Toz-X Işını Kırınımı Analizi 
 
 

Hazırlanan olanzapin-nikotinamid ve karbamazepin-nikotinamid 

kokristallerinin toz X-ışını kırınımı analizi, Rigaku X-ray Diffractometer, ABD X-

ışını kırınımı cihazı kullanılarak 40 kV voltajda, 0.01°/dak tarama hızında 2θ:3°-40° 

arası taranarak gerçekleştirilmiştir. 

 

3.2.4.3. Kokristallerin Diferansiyel Taramalı Kalorimetri Analizi 
 
 

Hazırlanan olanzapin-nikotinamid ve karbamazepin-nikotinamid 

kokristallerinin kalorimetrik analizi (DSC), Perkin Elmer marka Diamond, ABD  

diferansiyel taramalı kalorimetre kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Özel hazırlanan 

alüminyum plaklar arasına yerleştirilen örnekler (~3 mg), 10°C/dak hızında 25°-

250°C sıcaklık aralığında, azot atmosferi altında ısıtılarak, DSC termogramları 

çekilmiştir. 

 

3.2.4.4. Kokristallerin Erime Derecesi Tayini 

 

Kılcal tüp içerisinde konulan toz halindeki olanzapin-nikotinamid kokristal 

formülasyonlarından OLZ-K-5 ve karbamazepin-nikotinamid kokristal 

formülasyonlarından CBZ-K-2, CBZ-K-4 ve CBZ-K-7’nin erime noktası Thomas 

Hoover Point Apparatus, ABD erime derecesi tayini cihazında saptanmıştır. Cihaz 

beklenen erime derecesinin 20°C altına ısıtılarak içinde olanzapin ve karbamazepin 

bulunan kılcal tüpler cihaza yerleştirilmiştir. Aletin standart ısıtma hızına göre 

sıcaklığı yükseltilerek, kokristal formülasyonları için erimeye başladıkları sıcaklık ile 

erimenin tamamlandığı sıcaklık aralığı kaydedilmiştir. 
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3.2.4.5. Kokristallerin Polarize Işık Mikroskobu Analizi 

 

Olanzapin-nikotinamid kokristal formülasyonlarından OLZ-K-5 ve 

karbamazepin-nikotinamid kokristal formülasyonlarından CBZ-K-2, CBZ-K-4 ve 

CBZ-K-7’nin Leica Polarize Işık Mikroskobu, Almanya kullanılarak 40x ve 63x 

büyütmelerde görüntüleri kaydedilmiştir. 

 

3.2.5. Tablet Formülasyonu Geliştirilmesi 

 

OLZ-K-5 olanzapin-nikotinamid kokristallerinin ve saf olanzapinin 

(olanzapin 2 mg tablet) tablet formülasyonları direkt basım yöntemi kullanılarak 

hazırlanmıştır. Hazırlanan tablet formülasyonlarının bileşenleri Tablo 3.5. ve Tablo 

3.6.’da verilmiştir. 

 
Tablo 3.5. OLZ-K-5 tablet formülasyonu (94) 
 

 
İçerik mg/tablet 

OLZ-K-5 
Laktoz 

 3.5 
95 
3 
4 
39 
1 
 

Hidroksipropil selüloz 
Polivinilprolidon 
Mikrokristalin selüloz (Avicel pH 102) 
Magnezyum stearat 

 *2 mg olanzapine eşdeper 
 
Tablo 3.6. Olanzapin 2 mg tablet formülasyonu (94) 
 

 
İçerik mg/tablet 

Olanzapin 
Laktoz 

2 
95 
3 
4 
39 
1 
 

Hidroksipropil selüloz 
Polivinilprolidon 
Mikrokristalin selüloz (Avicel pH 102) 
Magnezyum stearat 
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Formülasyonda laktoz doldurucu,  Avicel pH 102 seyreltici-doldurucu, 

hidroksi propil selüloz ve polivinilprolidon dağıtıcı, magnezyum stearat kaydırıcı 

amaçla kullanılmıştır. 

 

Kokristal ile hidroksipropil selüloz progresif olarak karıştırılmıştır. Bu 

karışıma polivinilprolidon progresif olarak ilave edilmiştir. Elde edilen toz karışımı 

mikrokristalin selüloz üzerine küçük porsiyonlar halinde ilave edilmiş ve 

karışıtırılmıştır. Bu karışım ise laktoz üzerin küçük porsiyonlar halinde eklenmiştir. 

Son olarak magnezyum stearat üzerine karışım porsiyonlar halinde eklenmiştir ve 

progresif olarak karıştırılmıştır. Hazırlanan toz karışımdan 144  mg tablet ağırlığına 

sahip tabletler basılmıştır. 

 

3.2.6. Tabletlerin Çözünme Testleri 

 

Olanzapin ve olanzapin kokristalini içeren (OLZ-K-5 kodlu) tablet 

formülasyonlarına ilişkin çözünme testleri aşağıda verilen deney koşullarında 

yapılmıştır. 

 

Alet: Aygıt II- Pedal 

Çözünme ortamı: 0.1 N HCl (pH 1.2) 

Karıştırma hızı: 50 rpm 

Analiz numuneleri: OLZ-K-5  kokristallerinin tablet formülasyonu, 2 mg etkin 

madde içeren tablet formülasyonu  

 

Yöntem: 6 tablet ve 6 hücre ile çalışılmıştır. 500 ml 0.1 N HCl çözeltisi 

hücrelere konmuştur. Sıcaklık 37°C’ye, karıştırma hızı 50 rpm’e ayarlanmıştır. 1 saat 

süreyle çözünme testleri yapılmıştır. Uygun zaman aralıklarında (10., 15., 20., 30., 

45., 60. dakikalar) hücrelerden 2’şer ml örnek alınmıştır. Analiz sıcaklığında 

bekletilen taze ortam hücrelere 2’şer ml ilave edilmiştir.  

 

Alınan örneklerde valide edilmiş kalibrasyon HPLC yöntemiyle miktar tayini 

yapılmıştır. (n=6). Örneklerde 1:1 oranında mobil faz (pH 5.0 fosfat tamponu) ile 
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seyreltme yapılmıştır. f1 ve f2

 

 değerleri hesaplanarak dozaj şekilleri arasında fark 

olup olmadığı incelenmiştir. 

Benzerlik faktöründen (f2

 

) yararlanılarak formülasyonların çözünme profilleri 

karşılaştırılmıştır. Benzerlik faktörü Eşitlik 3.1. ile hesaplanmıştır: 

 

f2= 50 log { (1+ 1/n ∑ (R t-Tt)2)-0.5 

 
x 100 }                                          (Eşitlik 3.1.) 

f2

n= Örnek sayısı 

= Benzerlik faktörü 

Rt

T

= Referanstakji t zamanında çözünmüş madde miktarı 

t

Farklılık yönünden (f

= örnekteki t zamanında çözünmüş madde miktarı 

1

 

) de çözünme hızı profillerinin karşılaştırılmasında 

yararlanılmıştır. Farklılık faktörü takip Eşitlik 3.2. ile hesaplanmıştır. 

f1= { ∑ │Rt-Tt│/ ∑ Rt

 

} x 100                                                           (Eşitlik 3.2.) 

f1

n= Örnek alma zamanı sayısı 

= Farklılık faktörü 

Rt

T

= Referanstakji t zamanında çözünmüş madde miktarı 

t

 

= örnekteki t zamanında çözünmüş madde miktarı 

f2 değeri 0-100 arasında değişim göstermektedir. 50’den büyük olan f2 

değerleri için çözünme profilleri arasında fark olmadığı kabul edilir. f1 değeri 0-15 

arasında olan çözünürlük profillerinin benzer olduğu, bu değer 15’ten büyük 

olduğunda çözünme profillerinin birbirinden farklı olduğu kabul edilir. (87-88). 
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4. BULGULAR 

 

4.1. Etkin Maddeler ve Kokristal Yapıcı Madde Üzerinde Yapılan 

Fizikokimyasal İncelemeler 

 

4.1.1. Olanzapin, Karbamazepin ve Nikotinamidin FTIR spektrumu 

 

Olanzapin ve karbamazepin etkin maddelerinin, kokristal yapıcı madde olarak 

kullanılan nikotinamid’in IR spektrumu Bölüm 3.2.1.1’de açıklandığı üzere 600-

4000 cm-1

 

 aralığında kaydedilen FTIR spektrumları Şekil 4.1.’de olanzapin için, 

Şekil 4.2.’de karbamazepin ve Şekil 4.3’de nikotinamid için verilmiştir. 

FTIR spektrumunda gözlenen olanzapin’e ait karakteristik pikler (Şekil 4.1.) 

sıralanmıştır: 3600-3250 cm-1 N-H  ve O-H gerilme bantları, 1558-1600 cm-1’de 

C=N ve C=C bantları, 3100-2900 cm-1’de aromatik C-H gerilme bantları, 1400-1500 

cm-1’de C-N tekli, CH2 bükülme ve N-H bükülme bantları,1140 cm-1

 

’de C-S ve C-N 

bantlarıdır. 

FTIR spektrumunda gözlenen karbamazepine ait karakteristik pikler (Şekil 

4.2.) sıralanmıştır: 3600-3250 cm-1 N-H  ve O-H gerilme bantları, 3050-3100 cm-1’de 

aromatik C-H gerilme bantları, 1600-1750 cm-1’de C=O bantları, 1380 cm-1’de C-N 

tekli bantları, 1300-1400 cm-1’de N-H bükülme bantları, 1558-1600 cm-1

 

’de C=N ve 

C=C bantlarıdır. 

FTIR spektrumunda gözlenen nikotinamide ait karakteristik pikler (Şekil 4.3.) 

sıralanmıştır: 3600-3250 cm-1 N-H  ve O-H gerilme bantları, 3050-3100 cm-1’de 

aromatik C-H gerilme bantları,1600-1750 cm-1’de C=O bantlarıdır. 
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   A 

  
 

  B 

 
 Şekil 4.1. Olanzapinin FTIR spektrumu  A) Olanzapinin çekilen FTIR spektrumu B) 

Olanzapinin referans FTIR spektrumu (89)  
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  A 
 

 
 
  B 
 

 
 
Şekil 4.2. Karbamazepinin FTIR spektrumu A) Karbamazepinin çekilen FTIR 

spektrumu B) Karbamazepinin referans FTIR spektrumu (P-Monoklinik Form III) 

(75)
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 A 

 
 
 B 
 

 
 
Şekil 4.3. Nikotinamidin FTIR spektrumu A) Nikotinamidin çekilen FTIR 

spektrumu B)Nikotinamidin referans FTIR spektrumu (93) 
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           4.1.2. Olanzapin, Karbamazepin ve Nikotinamidin Toz X-Işını 

Kırınımı Analizi 

 
Olanzapin ve karbamazepin etkin maddelerinin, kokristal yapıcı madde olarak 

kullanılan nikotinamidin toz X-ışını kristalogramları (Bölüm 3.2.1.2), olanzapin için 

Şekil 4.4.’de, karbamazepin için Şekil 4.5.’de ve nikotinamid için Şekil 4.6.’da 

verilmiştir. Elde edilen bulgular olanzapin, karbamazepin ve nikotinamidin kristal 

yapısının değerlendirilmesi ile birlikte hazırlanan kokristallerin karşılaştırılması ve 

karakterizasyonu için de kullanılmıştır. 
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A 

 
 

B 

 
Şekil 4.4. Olanzapinin PXRD kristalogramı A) Olanzapinin çekilen PXRD 

kristalogramı B) Olanzapinin referans PXRD kristalogramı (1)FormI, (2)FormII (69)
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A 
 

 
 
B 

 
 
Şekil 4.5. Karbamazepinin PXRD kristalogramı A) Karbamazepinin çekilen PXRD 
kristalogramı B) Karbamaepinin referans PXRD kristalogramı (90) 
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A 

 
 
B 

 
Şekil 4.6. Nikotinamidin PXRD kristalogramı A) Nikotinamidin çekilen PXRD 

kristalogramı B) Nikotinamidin referans PXRD kristalogramı (91) 
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            4.1.3. Olanzapin, Karbamazepin ve Nikotinamidin Diferansiyel Taramalı 

Kalorimetri Analizi 

 
Diferansiyel taramalı kalorimetrik analiz, Bölüm 3.2.1.3’te açıklandığı 

şekilde gerçekleştirilmiştir. Olanzapine ait DSC termogramı Şekil 4.7.’de,  

karbamazepine ait  DSC termogramı Şekil 4.8.’de  ve nikotinamide ait DSC 

termogramı Şekil 4.9.’da verilmiştir. Elde edilen pikler olanzapinin 188-196°C olan 

(69) , karbamazepin’in 189-193°C (92) olan  ve nikotinamid’in 128-131°C olan 

(93)erime dereceleri literatür  ile uyumludur.  

 

Şekil 4.7. Olanzapinin DSC termogramı 
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Şekil 4.8. Karbamazepinin DSC termogramı 

 

 
Şekil 4.9. Nikotinamidin DSC termogramı 
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4.1.4. Olanzapin, Karbamazepin ve Nikotinamidin Erime Derecesi 

Tayini 

 

Kılcal tüp içerisinde konulan toz halindeki olanzapin, karbamazepin ve 

nikotinamidin erime noktası Bölüm 3.2.1.4.’de verildiği şekilde yapılmıştır. 

Olanzapin, karbamazepin ve nikotinamid için erimeye başladığı sıcaklık ile erimenin 

tamamlandığı sıcaklık aralığı sırasıyla 194-196°C, 192-194°C ve 129-131°C olarak 

kaydedilmiştir. Bu bulgular literatür ile uyum içindedir (69,92-93).  

 

4.1.5. Olanzapin, Karbamazepin ve Nikotinamidin Polarize Işık 

Mikroskobu Analizi 

 
Olanzapin, karbamazepin ve nikotinamidin Leica Polarize Işık Mikroskobu, 

Almanya kullanılarak, 40x ve 63x büyütmelerde görüntüleri kaydedilmiştir. 

Görüntüler olanzapin için Şekil 4.10., karbamazepin için Şekil 4.11., nikotinamid 

için Şekil 4.12.’de verilmiştir.        

A                                                               B 

               
Şekil 4.10. Olanzapinin polarize ışıkmikropskop görüntüsü A) 40x B) 63x 
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A                                                        B 

        
Şekil 4.11. Karbamazepinin polarize ışık mikroskobu görüntüsü A) 40x B) 63x 

A                                                             B 

         
Şekil 4.12. Nikotinamidin polarize ışık mikroskobu görüntüsü A) 40x B) 63x 
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4.2. Olanzapin, Karbamazepin ve Nikotinamidin Miktar Tayini 

 

Olanzapinin ve karbamazepinin kantitatif analizi için 254 nm dalga boyunda 

çalışılmıştır. Bölüm 3.2.2’de özellikleri verilen HPLC yöntemi valide edilmiştir. 

seçici dedeksiyon sonucu, olanzapine ait pik 11. dakikada ve karbamazepine ait pik 

6.5 dakikada elde edilmiştir. Kokristal yapıcı olarak kullanılan nikotinamide ait pik 

ise 4. dakikada elde edilebilmiştir.  

 

4.2.1. Kalibrasyon Denklemine Ait Bulgular  

 

Olanzapinin tetrahidrofuranda, karbamazepinin ve kokristal yapıcı 

nikotinamidin metanoldeki kalibrasyonu için 0.2, 2.0, 5.0, 10.0, 20.0, 35.0 ve 50.0 

µg.mL-1 olmak üzere 7 ayrı konsantrasyon 6’şar kez enjekte edilerek kalibrasyon 

denklemi oluşturulmuştur. Olanzapin, karbamazepin ve nikotinamid’e  ait  

kromatogram ise Şekil 4.13.’de sunulmaktadır. Sonuçta elde edilen kalibrasyon 

doğrusu (konsantrasyona karşı alan grafiği) nikotinamid için Şekil 4.14., 

karbamazepin için Şekil 4.15. ve olanzapin için Şekil 4.16.’da, kalibrasyon 

eğriilerinin özellikleri ve istatistiksel değerlendirmesi Tablo 4.1.’de verilmiştir.  Bu 

kalibrasyon eğrileri hazırlanan kokristallerin içeriğinde maddelerin hangi oranda 

kristal yapıya dahil olduklarının tespit edilmesinde kullanılmıştır. Tablet çözünme 

hızı deneylerinde ise % çözünen madde miktarının hesaplanmasında; 0.2, 0.3, 0.4, 

0.8, 1.0, 1.6, 2.0 ve 4.0 µg mL-1  konsantrasyon değerleri kullanılarak 0.2 – 4 µg mL-1  

 

aralığında günlük kalibrasyon yapılmıştır.  
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Şekil 4.13. Olanzapin, nikotinamid ve karbamazepinin HPLC kromatogramı 

(Yöntemin özellikleri için Bölüm 3.2.2’ye bakınız) 

 

Karbamazepinin alıkonma zamanı: 4 dakika 

Nikotinamidin alınkonma zamanı: 6.5 dakika 

Olanzapinin alıkonma zamanı: 11 dakika 

 

 
Şekil 4.14. Nikotinamidin kalibrasyon doğrusu ve kalibrasyon denklemi 
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Şekil 4.15. Karbamazepinin kalibrasyon doğrusu ve kalibrasyon denklemi 

 

 
Şekil 4.16. Olanzapinin kalibrasyon doğrusu ve kalibrasyon denklemi 
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Tablo 4.1. Kalibrasyon eğrilerinin özellikleri ve istatistiksel değerlendirmesi (86) 

 NCT CBZ OLZ 
Kalibrasyon 

Denklemi 

y =12,745x+2,435 y=29,152x+3,332 y 

=29,512x+1,659 

Tanımlayıcılık 

katsayısı (R2

0.999 

) 

0.999 0.999 

Eğimin Standart 

Hatası 

0,659 0,179 0,693 

Kesişimin Standart 

Hatası 

0,282 0,367 0,132 

Doğrusallık Aralığı 0,2-50 0,2-50 0,2-50 

LOQ (µg.mL-1 0,2 ) 0,2 0,2 

LOD (µg.mL-1 0,05 ) 0,05 0,05 

Korelasyon katsayısının önem kontrolü (NCT, CBZ ve OLZ) 

tH>tT: Ho hipotezi red edilir, korelasyon katsayısı tesadüfe bağlı bir değer değildir. 

(α=0,05, p<0,05) 

Doğrusallıktan ayrılış önem kontrolü (NCT, CBZ ve OLZ) 

 

FH>FT:H0 hipotezi red edilir, konsantrasyon ile dedektör cevabı arasındaki ilişki 

doğrusaldır (α=0,05, p<0,05) 

 

y= ax + b 

y:  Pik Alanı (mAUs) 

x:  konsantrasyon (µg.mL-1

a: eğim 

) 

b: kesişim 
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            4.2.2. Analitik Yöntem Validasyonuna İlişkin Bulgular 
 

Olanzapin, karbamazepin ve nikotinamidin analitik yöntem validasyonu 

amacı ile validasyon parametrelerinden; özgünlük, doğrusallık, doğruluk, kesinlik, 

gözlenebilirlik sınırı (LOD), alt tayin sınır (LOQ) ve stabilite incelenmiştir. 

 

4.2.2.1. Özgünlük 

 

Olanzapin için kullanılan analitik yöntemin maddeye özgü olduğunu 

kanıtlamak, tablet bileşenlerinin ölçüm yapılan koşullarda olanzapin pikine girişim 

yapmadığını göstermek amacıyla, formülasyonunda kullanılan yardımcı maddelerin 

çözünmesinde kullanılan çözünme ve seyreltme ortamlarında (0.1 HCl ve pH 5.0 

fosfat tamponu) HPLC analizi yapılmıştır ve olanzapin ile herhangi bir girişim piki 

tespit edilmemiştir. 

 

4.2.2.2. Doğrusallık 

 

Bölüm 3.2.2.’de açıklandığı şekilde olanzapinin tetrahidrofuran,karbamazepin 

ve nikotinamidin metanolde hazırlanan farklı konsantrasyonlardaki çözeltilerinden 

hareketle hazırlanan kalibrasyon eğrisine ait tanımlayıcılık katsayıları (R2

 

) 0.999 

olarak saptanmıştır. Bu değerin 1’e çok yakın olması olanzapin, karbamazepin ve 

nikotinamid kalibrasyon eğrilerini oluşturan noktaların doğrusal olduğunu 

göstermektedir. 

4.2.2.3. Doğruluk 

 

Kullanılan analitik yöntemin doğruluğunu göstermek amacıyla, kalibrasyon 

sınırları içerisinde bulunan düşük, orta ve yüksek konsantrasyonda olmak üzere 3 

farklı konsantrasyonda (0.3, 1.0 ve 2.0 µg.mL-1) 6 seri çözelti hazırlanarak aynı gün 

içinde ve 6 seri çözelti hazırlanarak farklı günlerde HPLC analizi yapılmıştır. 

Ölçümde bulunan konsantrasyonlardan olanzapin, karbamazepin ve nikotinamidin 

geri kazanımları hesaplanmış, gün içi ve günler arası olmak üzere doğruluk ve 
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kesinlik değerleri nikotinamid için Tablo 4.2.’de, karbamazepin için Tablo 4.3.’de ve 

olanzapin için Tablo 4.4.’de özetlenmiştir. 

 

4.2.2.4. Kesinlik 

 

Valide edilen yöntemin kesinliğinin gösterilmesi için tekrar edilebilirlik, 

tekrar elde edilebilirlik, gün içi ve günler arası farklılık incelenmiştir. Gün içi ve 

günler arası olmak üzere doğruluk ve kesinlik değerleri nikotinamid için Tablo 

4.2.’de, karbamazepin için Tablo 4.3.’de ve olanzapin için Tablo 4.4.’de 

özetlenmiştir.
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Tablo 4.2. Nikotinamidin gün içi ve günler arası kesinlik ve doğruluk değerleri 
 

 Gün İçi Günler Arası 

NCT miktarı  

(µg.mL-1

Bulunan 

Miktar     ) 

(µg.mL-1

Standart 

Sapma 

) 

Varyasyon 

Katsayısı (%) 

% Geri 

Kazanım 

Bulunan 

Miktar     

(µg.mL-1

Standart 

Sapma 

) 

Varyasyon 

Katsayısı (%) 

% Geri 

Kazanım 

0,3 

1 

2 

0,30 

1,01 

2,00 

0,005 

0,011 

0,036 

1,54 

1,08 

1,78 

99,39 

100,62 

100,13 

0,30 

1,01 

1,99 

0,004 

0,017 

0,028 

1,31 

1,65 

1,41 

99,87 

100,76 

99,72 

 

Tablo 4.3. Karbamazepinin gün içi ve günler arası kesinlik ve doğruluk değerleri 
 

 Gün İçi Günler Arası 

CBZ miktarı  

(µg.mL-1

Bulunan 

Miktar     ) 

(µg.mL-11

Standart 

Sapma 

) 

Varyasyon 

Katsayısı (%) 

% Geri 

Kazanım 

Bulunan 

Miktar     

(µg.mL-1

Standart 

Sapma 

) 

Varyasyon 

Katsayısı (%) 

% Geri 

Kazanım 

0,3 

1 

2 

0,29 

1,02 

2,00 

0,005  

0,018 

0,028 

1,77 

1,76 

1,39 

96,36 

102,11 

99,90 

0,30 

0,99 

2,02 

0,006 

0,016 

0,026 

2,02 

1,56 

1,27 

100,46 

99,49 

100,81 
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Tablo 4.4. Olanzapinin gün içi ve günler arası kesinlik ve doğruluk değerleri 
 

 Gün İçi Günler Arası 

OLZ 

miktarı  

(µg.mL-1

Bulunan 

Miktar     

) (µg.mL-1

Standart 

Sapma 

) 

Varyasyon 

Katsayısı (%) 

% Geri 

Kazanım 

Bulunan 

Miktar     

(µg.mL-1

Standart 

Sapma 

) 

Varyasyon 

Katsayısı (%) 

% Geri 

Kazanım 

0,3 

1 

2 

0,31 

1,03 

2,04 

0,009  

0,018 

0,037 

2,87 

1,74 

1,78 

103,42 

102,93 

102,11 

0,30 

1,00 

2,06 

0,005 

0,006 

0,038 

1,583 

0,57 

1,86 

100,94 

99,81 

102,76 
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4.2.2.4.1. Tekrar Edilebilirlik 
 

Kalibrasyon çalışması için hazırlanan stok çözeltilerden (1000 µg.mL-1) bir 

konsantrasyon seçilmiş (2 µg.mL-1

 

) ve bu konsantrasyondaki çözeltinin 6 kez ardı 

ardına HPLC analizi yapılmıştır. Varyasyon katsayısı % 2’den küçük bulunmuştur. 

Veriler nikotinamid için Tablo 4.5., karbamazepin için Tablo 4.6. ve olanzapin için 

Tablo 4.7.’de özetlenmiştir. 

Tablo 4.5. Nikotinamidin tayin yönteminin tekrar edilebilirlik sonuçları 

Numune Miktar 

(µg.mL-1

X± SS 

) 

% Geri 

Kazanım 

% VK 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1.997 

2.006 

2.054 

1.963 

1.988 

2.003 

 

 

2.00±0.027 

 

 

% 100.098 

 

 

1.367 

 

Tablo 4.6. Karbamazepinin tayin yönteminin tekrar edilebilirlik sonuçları 

Numune Miktar 

(µg.mL-1

X± SS 

) 

% Geri 

Kazanım 

% VK 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1.959 

1.991 

1.992 

2.044 

1.999 

2.031 

 

 

2.00±0.028 

 

 

% 100.137 

 

 

1.388 
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Tablo 4.7. Olanzapinin tayin yönteminin tekrar edilebilirlik sonuçları 

Numune Miktar 

(µg.mL-1

X± SS 

) 

% Geri 

Kazanım 

% VK 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2.073 

2.018 

2.029 

2.073 

2.009 

2.092 

 

 

2.04±0.037 

 

 

% 102.114 

 

 

1.788 

 

4.2.2.4.2. Tekrar Elde Edilebilirlik 

 

Tekrar elde edilebilirlik parametresinin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan 

stok çözeltilerden (1000 µg.mL-1) yola çıkarak seyreltme ile elde edilen 6 adet eşit 

konsantrasyonda (2 µg.mL-1

 

) hazırlanan çözeltinin HPLC analizi gerçekleştirilmiştir. 

Varyasyon katsayısı %2’den küçük bulunmuştur. Veriler nikotinamid için Tablo 4.8., 

karbamazepin için Tablo 4.9. ve olanzapin için Tablo 4.10.’da özetlenmiştir  

Tablo 4.8. Nikotinamidin tayin yönteminin tekrar elde edilebilirlik sonuçları 

Numune Miktar 

(µg.mL-1

X± SS 

) 

% Geri 

Kazanım 

% VK 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2.022 

2.014 

1.988 

1.937 

1.973 

1.993 

 

1.99±0.028 

 

 

%99.502 

 

 

1.4285 
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Tablo 4.9. Karbamazepinin tayin yönteminin tekrar elde edilebilirlik sonuçları 

Numune Miktar 

(µg.mL-1

X± SS 

) 

% Geri 

Kazanım 

% VK 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2.017 

2.011 

2.076 

2.034 

1.976 

2.012 

 

 

2.02±0.031 

 

 

% 100.918 

 

 

1.528 

 

Tablo 4.10. Olanzapinin tayin yönteminin tekrar elde edilebilirlik sonuçları 

Numune Miktar 

(µg.mL-1

X± SS 

) 

% Geri 

Kazanım 

% VK 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2.081 

2.059 

2.080 

2.072 

2.069 

2.058 

 

 

2.06± 0.038 

 

 

% 102.757 

 

 

1.860 

 

 

4.2.2.4.3. Günler Arası Farklılık 

 
Validasyonun bu aşaması için 3 farklı konsantrasyonda 6 gün ardı ardına 

hazırlanan nikotinamid, karbamazepin ve olanzapin çözeltilerinin HPLC analizi 

yapılarak elde edilen elde edilen konsantrasyon değerlerinin (µg.mL-1

  

) ortalama (X), 

standart sapma (SS) ve varyasyon katsayısı (VK) değerleri hesaplanmıştır. 

Varyasyon katsayıları %2’den küçük bulunmuştur. Sonuçlar nikotinamid için Tablo 

4.2.’de, karbamazepin için Tablo 4.3.’de ve olanzapin için Tablo 4.4.’de 

özetlenmiştir 
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4.2.2.4.4. Gün İçi Farklılık 

 

Validasyon yönteminin bu parametresi için eşit konsantrasyonda aynı gün 

içinde  hazırlanan 3 farklı konsantrasyondaki 6 adet olanzapin, karbamazepin ve 

nikotinamid çözeltileri için HPLC analizi yapılarak elde edilen konsantrasyon 

değerlerinin (µg.mL-1

 

) ortalama (X), standart sapma (SS) ve varyasyon katsayısı 

(VK) değerleri hesaplanmıştır. Varyasyon katsayıları % 2’den küçük bulunmuştur. 

Sonuçlar nikotinamid için Tablo 4.2.’de, karbamazepin için Tablo 4.3.’de ve 

olanzapin için Tablo 4.4.’de özetlenmiştir 

4.2.2.5. Gözlenebilirlik Sınırı ( Limit of Detection-LOD) ve Alt Tayin 

Sınırı (Limit of Quantification-LOQ) Değerlerinin Saptanması 

 

Bölüm 3.2.2.2.5’de belirtildiği şekilde, sinyal/gürültü (signal/noise) oranına 

göre LOD ve LOQ değerleri nikotinamid, karbamazepin ve olanzapin için 0.05 µg 

mL-1 ve 0.02 µg mL-1

 

 olarak saptanmıştır. 

4.2.2.6. Stabilite 

 

Kalibrasyon çalışmasında kullanılan mobil faz içersinde ve tablet çözünme 

hızı deneylerinde kullanılan çözünme ortamında olanzapin ve karbamazepin etkin 

maddelerinin analiz süresince (en az 12 saat) stabil kaldığı gözlenmiştir. 

 

4.3. Kokristaller Üzerinde Yapılan Fizikokimyasal İncelemeler 

 

Hazırlanan kokristal formülasyonları (OLZ-K-1/7 ve CBZ-K-1/7) 

karakterizasyonunda; FTIR, Toz x-ışını kırınım (PXRD) ve diferansiyel taramalı 

kalorimetrik (DSC) analizleri yapılarak kokristal yapı oluşumu incelenmiştir. Bu 

analizlerin ve kokristal yapıda miktar tayinlerinin sonucunda kokristal yapı oluşumu 

gerçekleştiği gözlenen OLZ-K-5, CBZ-K-2, CBZ-K-4, CBZ-K-7 formülasyonlarının 

erime dereceleri tayin edilmiştir ve polarize ışık mikroskop görüntüleri 
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kaydedilmiştir. Ayrıca OLZ-K-5 formülasyonunun ise tablet dozaj şekli hazırlanarak 

tablet çözünme testi yapılmıştır. 

 

4.3.1. Kokristallerin FTIR Spektrumu 

 

Bölüm 3.2.4.1.’de açıklanan yöntem ile hazırlanan olanzapin-nikotinamid ve 

karbamazepin-nikotinamid kokristallerinin FTIR spektrumları, Perkin-Elmer 

Spectrum BX FT-IR, ABD spektrofotometresinde ve 600-4000 cm-1

 

 dalga sayıları 

arasında kaydedilmiştir. Bu analiz hazırlanan kokristallerin içerisinde var olan 

olanzapin, nikotinamid ve karbamazepin karakteristik piklerinin incelenmesi için 

yapılmıştır. 

Olanzapin-nikotinamid kokristallerinin FTIR spektrumlarında hem 

olanzapine hem nikotinamide ait karakteristik pikler beklenmektedir. Ayrıca hem 

olanzapin hem nikotinamidin sahip olduğu ortak piklerin yerlerinde ise kayma veya 

iki pik birden beklenmektedir. Bu anlamda nikotinamidin karakteristik piki C=O, IR 

spektrumunda spesifik olarak bulunmalıdır. Olanzapin ve nikotinamidin her ikisinin 

de ortak karakteristik piklerinden olan N-H gerilme bantları saf olanzapin etkin 

maddesine göre kayma göstermelidir.  

 

Olanzapin-nikotinamid kokristallerinin FTIR spektrumlarında gözlenen pikler 

aşağıda açıklanmıştır;  

 
• 3600-3250 cm-1

• 3050-3100 cm

’de N-H gerilme bantları 
-1

• 1600-1750 cm

’de aromatik C-H gerilme bantları 
-1

• 1558-1600 cm

’de C=O bantları 
-1

• 1400-1500 cm

’de C=N ve C=C bantları 
-1’de C-N tekli, CH2

• 1140 cm

 bükülme ve N-H bükülme bantları 
-1

Karbamazepin-nikotinamid kokristallerinin FTIR spektrumlarında hem 

karbamazepin hem nikotinamide ait karakteristik pikler beklenmektedir. Ayrıca hem 

olanzapin hem nikotinamidin sahip olduğu ortak piklerin yerlerinde kayma veya iki 

’de C-S ve C-N bantlarıdır 
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pik birden gözlenmesi beklenmektedir. Nikotinamidin ve olanzapinin sahip olduğu 

ortak karakteristik pik olan C=O IR spektrumunda kayma veya çift pik olarak 

görünmelidir. Olanzapin ve nikotinamidin her ikisinin de ortak karakteristik 

piklerinden olan N-H gerilme bantları saf olanzapin etkin maddesine göre kayma 

göstermelidir.  

 

Karbamazepin-nikotinamid kokristallerinin FTIR spektrumlarında gözlenen 

pikler aşağıda açıklanmıştır;  

 

• 3600-3250 cm-1

• 3050-3100 cm

’de N-H gerilme bantları 
-1

• 1600-1750 cm

’de aromatik C-H gerilme bantları 
-1

• 1380 cm

’de C=O bantları (her iki maddenin ayrı ayrı) 
-1

• 1300-1400 cm

’de C-N tekli bantları 
-1

• 1558-1600 cm

’de N-H bükülme bantları 
-1

Hazırlanan kokristal formülasyonlarının her birinin FTIR spektrumları ve 

karşılaştırmalı spektrumları  Şekil 4.17.’den ile Şekil 4.30.' verilmiştir.

’de C=N ve C=C bantlarıdır 
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Şekil 4.17. OLZ-K-1 formülasyonunun FTIR spektrumu 

 
 Şekil 4.18. OLZ-K-2 formülasyonunun FTIR spektrumu 
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Şekil 4.19. OLZ-K-3 formülasyonunun FTIR spektrumu 

 
Şekil 4.20. OLZ-K-4 formülasyonunun FTIR spektrumu 
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Şekil 4.21. OLZ-K-5 formülasyonunun FTIR spektrumu 

 
Şekil 4.22. OLZ-K-6 formülasyonunun FTIR spektrumu 
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Şekil 4.23. OLZ-K-7 formülasyonunun FTIR spektrumu 

 
Şekil 4.24. CBZ-K-1 formülasyonunun FTIR spektrumu 
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Şekil 4.25. CBZ-K-2 formülasyonunun FTIR spektrumu 

 
Şekil 4.26. CBZ-K-3 formülasyonunun FTIR spektrumu 
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Şekil 4.27. CBZ-K-4 formülasyonunun FTIR spektrumu 

 
Şekil 4.28. CBZ-K-5 formülasyonunun FTIR spektrumu 
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Şekil 4.29. CBZ-K-6 formülasyonunun FTIR spektrumu 

 
Şekil 4.30. CBZ-K-7 formülasyonunun FTIR spektrumu 
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4.3.2. Kokristallerin Toz X-Işını Kırınımı Analizleri 

 

Hazırlanan kokristallerin toz X-ışını kırınımı analizleri Bölüm 3.2.4.2 

açıklandığı üzere gerçekleştirilmiştir. 

 

Bu analiz olanzapin ve karbamazepinin, olanzapin-nikotinamid ve 

karbamazepin-nikotinamid kokristallerinin kristal formu arasındaki farklılığı 

gözlemlemek amacı ile yapılmıştır. Kokristalizasyon ile etkin maddelerin değişen 

yapısı incelenmiştir.  

 

Bu amaçla hazırlanan kokristal formülasyonlarının toz X-ışını kırınımı 

kristalogramları karşılaştırmalı olarak olanzapin-nikotinamid kokristal 

formülasyonları (OLZ-K-1/7) için  Şekil 4.31. ve karbamazepin-nikotinamid 

kokristal formülasyonları (CBZ-K-1/7) için Şekil 4.32.’de  verilmiştir. 

 

Etkin maddelerin saf halleri ile kokristallerinin kristal yapılarının birbirinden 

farklı oluşu kokristallere ait kristalogramlarda saptanmıştır. Hazırlanan olanzapin-

nikotinamid ve karbamazepin-nikotinamid kokristallerinin kristalogramlarında ise 

kokristallerin kristal yapılarının birbiriyle uyumlu olduğu gözlenmiştir (23). 
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A 

 
  
 
B 

 
 
Şekil 4.31. Olanzapin-Nikotinamid Kokristal Formülasyonlarının Toz X-Işını 
Kırınımı Kristalogramları A) Kokristallerin çekilen PXRD kristalogramları; 1: OLZ-
K-1, 3 OLZ-K-3, 4:OLZ-K-4, 5:OLZ-K-5, 6:OLZ-K-6, 7:OLZ-K-7 B)Referans 
PXRD kristalogramı (23) 
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A 

 
 
B 

 
 
Şekil 4.32. Karbamazepin-Nikotinamid Kokristal Formülasyonlarının Toz X-Işını 
Kırınımı    Kristalogramları (22) A)Kokristallerin çekilen PXRD kristalogramları; 1: 
CBZ-K-1, 2: CBZ-K-2, 3: CBZ-K3, 4: CBZ-K-4, 5: CBZ-K-5, 6: CBZ-K-6, 7: CBZ-
K-7 B)Referans PXRD kristalogramı (23) 
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4.3.3 Kokristallerin DSC Analizleri 

 

Kokristallerin diferansiyel taramalı kalorimetrik analizleri Bölüm 3.2.4.3’de 

belirtildiği şekilde gerçekleştirilmiştir. Analiz kokristalizasyonun, olanzapin ve 

karbamazepinin erime noktası üzerine olan etkisinin incelenmesi amacı ile 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Ayrıca analizlerle olanzapin ve karbamazepinin, olanzapin-nikotinamid ve 

karbamazepin-nikotinamid kokristallerinin erime noktasının farklılığın 

gözlemlenmesi, kokristal oluşumunun etkin maddelerin erime noktası üzerine olan 

etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Kokristalizasyon ile etkin maddelerin erime 

noktası değişimini tespit etmek istenmiştir.  

 

Olanzapin-nikotinamid (OLZ-K-1/7) ve karbamazepin-nikotinamid (OLZ-K-

1/7) kokristal formülasyonlarının erime piklerinde saf etkin maddeler olanzapin ve 

karbamazepine kıyasla küçülme ve erime derecelerinde azalma kaydedilmiştir. Erime 

dereceleri, OLZ-K-1/7 kokristal formülasyonlarında 127-130ºC ve CBZ-K-1/7 

kokristal formülasyonlarında 157-161ºC arasındadır. CBZ-K-3 kokristal 

formülasyonunda olan erime derecesinin 128ºC olması ve CBZ-K-5 

formülasyonunda 126ºC ve 157ºC’de iki erime pikinin gözlenmesi bu iki 

formülasyonun kokristal oluşumu anlamında olumsuz olduğunu göstermektedir. 

 

Olanzapin-nikotinamid ve karbamazepin-nikotinamid kokristal 

formülasyonlarının DSC termogramları Şekil 4.33’den Şekil 4.45’e kadar verilmiştir.  
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Şekil 4.33. OLZ-K-1 formülasyonunun DSC termogramı 

 
Şekil 4.34. OLZ-K-2 formülasyonunun DSC termogramı 
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Şekil 4.35. OLZ-K-3 formülasyonunun DSC termogramı 

 
Şekil 4.36. OLZ-K-5 formülasyonunun DSC termogramı 
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Şekil 4.37. OLZ-K-6 formülasyonunun DSC termogramı 

 
Şekil 4.38. OLZ-K-7 formülasyonunun DSC termogramı 
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Şekil 4.39. CBZ-K-1 formülasyonunun DSC termogramı 

 
Şekil 4.40. CBZ-K-2 formülasyonunun DSC termogramı 
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Şekil 4.41. CBZ-K-3 formülasyonunun DSC termogramı 

 
Şekil 4.42. CBZ-K-4 formülasyonunun DSC termogramı 
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Şekil 4.43. CBZ-K-5 formülasyonunun DSC termogramı 

 
Şekil 4.44. CBZ-K-6 formülasyonunun DSC termogramı 
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Şekil 4.45. CBZ-K-7 formülasyonunun DSC termogramı 

 

4.3.4. Kokristal Formülasyonlarının Miktar Tayini ve Sitokiyometrisi 

 

Bölüm 3.2.3.2’de verildiği şekilde kalibrasyon denklemi ile yapılan 

hesaplamanın sonucu elde edilen etkin madde:kokristal yapıcı madde 

sitokiyometreleri  olanzapin-nikotinamid kokristal formülasyonu OLZ-K-5 ve 

karbamazepin-nikotinamid formülasyonlarından CBZ-K-2, CBZ-K-4 ve CBZ-K-7 

için Tablo 4.11.’de verilmiştir. 

 

Tablo 4.11. Kokristal formülasyonlarının sitokiyometrisi 

 

Kokristal formülasyonu Etkin madde: Kokristal yapıcı madde 

OLZ-K-5 

CBZ-K-2 

CBZ-K-4 

CBZ-K-7 

1:2 

1:1 

1:1 

1:1 
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FTIR, PXRD ve DSC analizleri ve kokristal formülasyonlarının miktar tayini 

ardından tespit edilen sitokiyometri sonuçlarına göre kokristal yapı oluştuğu 

gözlenen formülasyonlar OLZ-K-5, CBZ-K-2, CBZ-K-4 ve CBZ-K-7’dir ve bundan 

sonraki karakterizasyon çalışmaları bu kokristal formülasyonları üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. 

 

4.3.5. Kokristallerin Erime Derecesi Tayini 

 

Kokristallerin erime derecesi tayini sonuçları Olanzapin-nikotinamid 

kokristal formülasyonu OLZ-K-5 ve karbamazepin-nikotinamid kokristal 

formülasyonları CBZ-K-2, CBZ-K-4 ve CBZ-K-7 için tablo 4.12.’de verilmiştir. 

 

Tablo 4.12. Kokristal formülasyonlarının erime dereceleri 

Formülasyon No Erime Derecesi 

OLZ-K-5 

CBZ-K-2 

CBZ -K-4 

CBZ -K-7 

126-128 °C 

160-162 °C 

160-162 °C 

161-163 °C 

 

4.3.6. Kokristallerin Polarize Işık Mikroskobu Analizi 

 

Bu analiz hazırlanan kokristal formülasyonlarının kristal yapılarının 

incelenmesi amacı ile yapılmıştır. OLZ-K-5 ve CBZ-K-2, CBZ-K-4 ve CBZ-K-7 için 

40x ve 63x büyütmelerine ait görüntüler Şekil 4.46. ve  Şekil 4.49. arasında 

sunulmaktadır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 
 

 

A                                                                      B 

           
 
Şekil 4.46. OLZ-K-5’in polarize ışık mikroskobu görüntüsü A)40x B)63x 
 
A                                                                       B 

           
 
Şekil 4.47. CBZ-K-2’in polarize ışık mikroskobu görüntüsü A)40x B)63x 
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A                                                                       B 

            
 
Şekil 4.48.CBZ-K-4’ün polarize ışık mikroskobu görüntüsü A)40x B)63x 
 

 
A                                                                       B 

             
 
Şekil 4.49. CBZ-K-7’nin polarize ışık mikroskobu görüntüsü A)40x B)63x 
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4.4  Tablet Formülasyonu Geliştirilmesi ve Tabletlerin Çözünme Testleri 
 
 

Hazırlanan kokristal formülasyonlarından OLZ-K-5 çözünme testi yapılan 

formülasyondur. OLZ-K-5 kokristallerinden hazırlanan tabletin 2 mg etkin maddeye 

eşdeğer olacak şekilde kokristal içermesi nedeniyle 2 mg etkin madde içeren tablet 

formülasyonu hazırlanarak kokristal formülasyonları ile karşılaştırma yapabilmek 

için çözünme hızı deneylerine dahil edilmiştir.  

 

Tablet formülasyonları Tablo 4.13. ve Tablo 4.14.’de verildiği gibi 

geliştirilmiştir. 

 

Çözünme testleri Bölüm 3.2.6.’da anlatıldığı şekilde gerçekleştirilmiştir ve 

sonuçlar  Tablo 4.15. ve Tablo 4.16. ve Şekil 4.50.’de verilmiştir. 

 

Tablo 4.13. OLZ-K-5 tablet formülasyonu içeriği (94) 

 

İçerik Fonksiyonu Miktar (mg/tablet) 

OLZ-K-5  

Laktoz 

HPC 

Krospovidon 

Avicel pH 101 

 

Magnezyum stearat 

Etkin madde 

Doldurucu/Seyreltici 

Bağlayıcı 

Süper dağıtıcı 

Seyreltici/Direkt basım 

eksipiyanı 

Kaydırıcı 

  3.5 * 

95 

3  

4  

39  

 

1  

*2 mg olanzapine eşdeğer 
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Tablo 4.14. Olanzapin 2 mg tablet formülasyonu içeriği (94) 

 

İçerik Fonksiyonu Miktar (mg/tablet) 

Olanzapin 

Laktoz 

HPC 

Krospovidon 

Avicel pH 101 

 

Magnezyum stearat 

Etkin madde 

Doldurucu/Seyreltici 

Bağlayıcı 

Süper dağıtıcı 

Seyreltici/Direkt basım 

eksipiyanı 

Kaydırıcı 

2  

95  

3  

4  

39  

 

1  

 

Tablo 4.15. OLZ-K-5 kokristal formülasyonundan hazırlanan tabletlerin 0.1 N HCl 

ortamında zamana karşı % çözünen olanzapin miktarları (n=6) 

Zaman (dakika) Örnek X SS 

0 

10 

15 

20 

30 

45 

60 

 

 

 

 

OLZ-K-5 tablet 

0 

78.18 

85.27 

93.05 

97.72 

104.11 

111.36 

0 

4.22 

3.01 

3.35 

2.79 

2.61 

2.97 
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Tablo 4.16. Olanzapin 2 mg tabletlerin 0.1N HCl ortamında zamana karşı % 

çözünen olanzapin miktarları (n=6) 

Zaman (dakika) Örnek X   SS 

0 

10 

15 

20 

30 

45 

60 

 

 

2 mg olanzapin 

tablet 

0 

48.12 

59.12 

64 

69.76 

69.54 

74 

0 

2.78 

4.36 

6.58 

5.92 

2.93 

4.90 

 

 
Şekil 4.50. Olanzapin 2 mg tablet ve OLZ-K-5 tablet için 0.1 N HCl ortamında 

zamana karşı % çözünen olanzapin miktarları (n=6) 

 

0.1 N HCl ortamında yapılan çözünme hızı deneylerine ait 2 mg olanzapin 

tablet ve OLZ-K-5 tablet çözünme hızlarına ait f1 ve f2 istatistikleri Tablo 4.17.’de 

verilmiştir. 50’den büyük olan f2 değerleri için çözünme profilleri arasında fark 

olmadığı kabul edilir. 0-15 arasındaki f1 değerleri için çözünme profilleri arasında 

fark olmadığı kabul edilirken, bu değer 15’ten büyük olduğunda profiller birbirinden 

farklıdır (87-88) . Bu verilere dayanarak OLZ-K-5 tablet formülasyonunun çözünme 
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hızının 2 mg Olanzapin Tablet’in çözünme hızından istatistiksel olarak farklı olduğu 

tespit edilmiştir. 

 

Tablo 4.17. OLZ-K-5 tablet ve 2 mg olanzapin tabletlere ait f1 ve f2

 

 istatistikleri 

(n=6) 

OLZ-K-5 Tablet ve Olanzapin 2 mg Tablet 

f

f
1 33 

2 48 
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5. TARTIŞMA 

 

Bu çalışmanın başlıca amacı polimorfik yapı gösteren, başta çözünürlük 

olmak üzere fizikokimyasal özellikleri nedeni ile farmasötik gelişimi engellenen ve 

kristal yapı dönüşümlerinden dolayı farmasötik formülasyonları içerisinde kararsız 

yapıya sahip etkin maddelerin farmasötik kokristallerinin hazırlanıp kararlı yapıya 

ulaşmalarını sağlamaktır. Etkin maddelerin kristal yapılarının iyileşimi ve 

fizikokimyasal özelliklerinin düzenlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla seçilen iki 

etkin madde olan olanzapin ve karbamazepinin uygun bir kokristal yapıcı madde 

olan nikotinamid ile olanzapin kokristalinin hazırlanması, kokristallerin tablet 

formülasyonlarının geliştirilerek çözünme hızında artış amaçlanmıştır. 

 

Tez kapsamında etkin maddelerin (olanzapin ve karbamazepin) 

karakterizasyon çalışmaları yapılmıştır. Bu amaçla etkin maddelerin spektrumları 

kaydedilmiş, toz X-ışını kırınımı analizleri yapılmış ve diferansiyel taramalı 

kalorimetrik analizleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca etkin maddelerin saflığını 

incelemek amacıyla erime dereceleri tayin edimiş ve literatüre uygun sonuçlar elde 

edilmiştir.  

 

Etkin madde karakterizasyonu üzerinde gerçekleştirilen analizler olan FTIR 

spektrumları, toz X-ışını kırınımı analizleri ve diferansiyel taramalı kalorimetrik 

analizleri hazırlanan kokristal formülasyonlarının hepsi (OLZ-K-1/7 ve CBZ-K-1/7)  

için tekrarlanmıştır. 

 

Bu analizlerin sonucunda kokristal yapı oluşumu tespit edilen 

formülasyonlarda (OLZ-K-5, CBZ-K-2, CBZ-K-4, CBZ-K-7) yapılan miktar tayini 

ile kokristal yapıya dahil oldukları etkin madde:kokristal yapıcı madde oranları 

saptanmıştır. 

 

Ardından hazırlanan kokristal formülasyonlarından OLZ-K-5 için tablet 

formülasyonu geliştirilmiş ve çözünme hızı deneyleri gerçekleştirilmiştir 
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Aşağıda tez çalışmamızda kullanılan etkin maddeler ve kokristal yapıcı 

maddenin karakterizasyonu, kokristallerin hazırlanması ve tablet formülasyonu 

geliştirme ve tablet çözünme testlerine ilişkin kadar analizler ve analizlerin tartışması 

sırasıyla sunulmaktadır. 

 

5.1 Olanzapin,  Karbamazepin ve Nikotinamid Üzerinde Yapılan 

Fizikokimyasal İncelemeler 

 

Olanzapin, karbamazepin ve nikotinamidin saflıklarının gösterilmesi ve 

hazırlanan kokristallerin karakterize edilip karşılaştırılması amacı ile karakterizasyon 

çalışmaları yapılmıştır. Bu amaçla olanzapin (Şekil 4.1), karbamazepin (Şekil 4.2),  

ve nikotinamid (Şekil 4.3), FTIR spektrumları kaydedilmiş toz X-ışını kırınımı 

analizi yapılmış (olanzapin Şekil 4.4., karbamazepin Şekil 4.5., nikotinamid Şekil 

4.6.) diferansiyel taramalı kalorimetrik (DSC) (olanzapin Şekil 4.7., karbamazepin 

Şekil 4.8., nikotinamid Şekil 4.9.) analizleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca olanzapin, 

karbamazepin ve nikotinamidin polarize ışık mikroskobu ile morfolojik görünümleri 

incelenmiş saflık tayini için erime dereceleri tayin edilmiştir. 

 

Olanzapinin (95), karbamazepinin (96) ve nikotinamidin (97) FTIR 

spektrumu çözünmlendiğinde bulunan sonuçlar literatür ile uyum içerisindedir.  

 

Olanzapinin, karbamazepinin ve niktotinamidin toz X ışını kırınımı 

kromatogramlarıı incelendiğinde 2 teta açısı 10-30 derece arasında kristal pikleri 

verdikleri ve kristal piklerin konumlarının literatürde yer alan olanzapin form I 

(69,98), karbamazepin form III (90) ve nikotinamid (99) ile uyumlu olduğu 

gözlenmiştir. 

 

DSC analizinlerinde olanzapinin erime pikinin 196°C’de , karbamazepinin 

erime pikinin 192°C’de ve nikotinamidin erime pikinin 130°C’de gözlenmesi 

literatür (69,92-93)  ile uyumludur .  
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Erime derecesi tayini sonuçlarına göre ise olanzapin, karbamazepin ve 

nikotinamid için erimeye başladığı sıcaklık ile erimenin tamamlandığı sıcaklık aralığı 

sırasıyla 194-196°C, 192-194°C ve 129-131°C olarak kaydedilmiştir. Bu bulgular 

literatür ile uyum içindedir (69,92-93).  

Olanzapin, karbamazepin ve nikotinamidin polarize ışık mikroskobu 

kullanılarak 40x ve 63x büyütmelerde görüntüleri kaydedilmiştir ve kristal yapıları 

gözlenmiştir.  

5.2. Olanzapin, Karbamazepin ve Nikotinamidin Miktar Tayini 

Olanzapin, karbamazepin ve nikotinamidin miktar tayini Bölüm 3.2.2’de 

anlatıldığı şekilde 254 nm dalga boyunda 7 ayrı konsantrasyonda valide edilen HPLC 

yöntemi ile yapılmıştır.  

 

Validasyon parametrelerinden doğrusallık için tanımlayıcılık katsayısı (R2

 

) 

yöntemdeki maddelerin (olanzapin, karbamazepin, nikotinamid) her biri için 0.999 

olarak hesaplanmıştır. Bu da bağıntıların doğrusal olduğunu göstermektedir. 

Validasyon parametrelerinden doğruluk için kalibrasyon sınırları içerisinde bulunan 

düşük, orta ve yüksek konsantrasyonda olmak üzere günlük yapılan kalibrasyonun 3 

farklı konsantrasyonda 6 seri çözelti hazırlanarak HPLC analizi yapılmıştır. Ölçümde 

bulunan konsantrasyonlardan olanzapin, karbamazepin ve nikotinamidin geri 

kazanımları hesaplanmış ve geri kazanımların X, SS ve % VK değerleri 

hesaplanmıştır. Varyasyon katsayıları % 2’ den küçük bulunmuştur.  

Kullanılan analitik yöntemin maddeye özgü olduğunu kanıtlamak tablet 

yardımcı maddelerinin ölçüm yapılan koşullarda olanzapin ile pik vermediğini 

göstermek amacıyla, formülasyonunda kullanılan yardımcı maddelerin kullanılan 

çözünme ve seyreltme ortamlarında (0.1 HCl ve pH 5.0 fosfat tamponu) HPLC 

analizi yapılmıştır ve madde ile herhangi bir girişim piki tespit edilmemiştir. 

Gözlenebilirlik alt sınırı (LOD) ve alt tayin sınırı (LOQ) sırasıyla  0.05 µg ml-1  ve 

0.2 µg ml-1 olarak saptanmıştır. Bu alt sınırlar çalışmada tayin edilecek madde 

miktarlarının altında olduğundan yöntem çalışma için uygundur. 
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Yöntemin validasyonu kapsamında tekrar elde edilebilirlik, tekrar 

edilebilirlik, gün içi ve günler arası farklılık analizleri yapılmış ve elde edilen 

değerler tayinin hassas ve tekrarlanabilir olduğunu kanıtlamıştır.  

 

Valide edilmiş olan bu HPLC miktar tayin yöntemi kokristallerin içeriğinde 

maddelerin hangi oranda kristal yapıya dahil olduklarının tespit edilmesinde de 

kullanılmıştır. Tablet çözünme hızı deneylerinde % çözünen madde miktarının 

hesaplanmasında 0.2-4.0 µg mL-1  

 

konsantrasyon aralığında günlük kalibrasyonlar 

ayrıca yapılmış ve valide edilmiştir.  

5.3. Kokristallerin Hazırlanması 

 

Tez çalışması kapsamında kullanılan etkin maddeler olanzapin ve 

karbamazepinin  kokristallerinin hazırlanmasında nikotinamid ve okzalik asit 

kokristal yapıcı madde olarak seçilmiştir. Okzalik asitin kullanıldığı ön deneylerde 

kristal yapı elde edilemediği için kokristal yapıcı olarak nikotinamid tercih edilerek 

deneylere devam edilmiştir. 

 

Kokristallerin hazırlama yöntemlerinden çözeltiden kristalizasyon metodu 

patent yöntemini modifiye edilerek kullanılmıştır (23). Çözeltiden kristalizasyon 

yönteminde ise kullanılan çözücü tipinin kokristal oluşumu üzerine etkisi 

incelenmiştir. Bu amaçla tetrahidrofuran, kloroform, izopropil asetat, etil asetat, 

metanol, diklorometan gibi organik çözücüler kullanılarak kokristal formülasyonları 

her iki etkin madde için ayrı ayrı hazırlanmıştır.  

 

Tablo 3.2.’de olanzapin-nikotinamid kokristal formülasyonların kullanılan 

çözücüler verilmiştir. Bu formülasyonlardan kloroformun çözücü olarak kullanıldığı 

OLZ-K-5 formülasyonundan kokristal oluşumu gözlenmiştir. Kokristallerin 

karakterizasyon ve miktar tayini çalışmalarından elde edilen veriler bu sonucu 

desteklemektedir (Şekil 4.21., Şekil 4.31, Şekil 4.36. ve Tablo 4.9.)  

 



113 
 

 

Tablo 3.3.’de karbamazepin-nikotinamid kokristal formülasyonların 

kullanılan çözücüler verilmiştir. Bunlardan izopropil asetatın kullanıldığı CBZ-K-2, 

metanolün kullanıldığı CBZ-K4 ve izopropil asetat, tetrahidrofuran ile metanol 

karışımının kullanıldığı CBZ-K-7 formülasyonlarından kokristal oluşumu 

gözlenmiştir. Kokristallerin karakterizasyon ve miktar tayini çalışmalarından elde 

edilen veriler bu sonucu desteklemektedir (Şekil 4.25, Şekil 4.27, Şekil 4.29, Şekil 

4.32, Şekil 4.40, Şekil 4.42. ve Tablo 4.11.) 

 

5.4. Kokristaller Üzerinde Yapılan Fizikokimyasal İncelemeler 

 

Formülasyonların karakterizasyonu için tüm kokristallerin  FTIR 

spektrumları kaydedilmiş (Şekil 4.17.-4.30.), toz X-ışını kırınımı analizleri yapılmış 

(Şekil 4.31.-4.32.), diferansiyel taramalı kalorimetrik analizleri (Şekil 4.33.-4.45.) 

gerçekleştirilmiştir. Bu sonuçlar birbirleri ve etkin maddelerin (olanzapin ve 

karbamazepin) sonuçları ile karşılaştırılarak kokristal oluşup oluşmadığı 

incelenmiştir. 

 

5.4.1. Kokristallerin FTIR spektrumu 

 

Kokristallerin karakterizasyonu amacı ile kullanılan yöntemlerden biri FTIR 

analizidir (100-101). Bir kokristal yapının FTIR analizinde yapıya dahil olan etkin 

madde ve kokristal yapıcı maddenin karakteristik piklerinin gözlenmesi bununla 

birlikte aralarında oluşan kovalent olmayan etkileşimlerin sonucunda da bir takım 

piklerin kayması ve/veya güçlenmesi beklenen bir durumdur (55).  

Bu durumda olanzapin-nikotinamid kokristal formülasyonlarını FTIR 

analizinde hem olanzapin hem de kokristal yapıcı madde olan nikotinamide ait 

karakteristik piklerin görülmesi beklenmektedir. Bununla birlikte iki maddenin 

araların d a  C=O v e N-H grupları ile oluşan etkileşim sonucunda; N-H gerilme 

pikinin her iki yapıda bulunması ve dolayısı ile bu piklerin kayması beklenmektedir. 

Olanzapine ait N-H gerilme bantları kokristal yapı içerisinde 3233 cm-1’den 3359 

cm-1’ye ve nikotinamide ait N-H gerilme bantları kokristal yapı içerisinde  
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3255 cm-1’den 3359 cm-1’e kayması ile bu durum açıklanmaktadır. Her iki madde 

içerisinde sadece nikotinamidin yapısında var olan C=O bağlarına ait pikin kokristal 

formülasyonlarına ait yapıda ortaya çıkması beklenmektedir ve bu pik 1675 cm-1’de 

kokristal formülasyonlarında gözlenmiştir. Kokristal yapı oluşumu ile etkin madde 

ve kokristal yapıcı madde arasında oluşabilecek üçlü bağlara ait pikler ise 2360 cm-1

 

 

‘de gözlenebilmiştir.  

FTIR yapısında beklenen bu değişiklikler ile uyumlu olan olanzapin-

nikotinamid kokristal formülasyonları ise OLZ-K-1, OLZ-K-3, OLZ-K-4, OLZ-K-5, 

OLZ-K-6 ve OLZ-K-7’dir. OLZ-K-2 formülasyonunda ise kokristal yapıcı 

nikotinamide ait karakteristik pikler gözlenemediği için kokristal yapı oluşumu elde 

edilememiştir. 

 

Aynı şekilde karbamazepin-nikotinamid kokristal formülasyonlarının FTIR 

analizinde maddelerin arasında oluşan aralarında  C=O ve N-H grupları ile oluşan 

etkileşimi sonucunda; her iki molekülün de yapısında var olan C=O ve N-H gerilme 

piklerinde kayma beklenmektedir (102). Bu anlamda C=O gerilme piki kokristal yapı 

içerisinde  saf moleküllerde 1674 cm-1’de bulunan C=O gerilme piki kokristal yapıda 

1681 cm-1  bölgesine kaymıştır. Aynı şekilde karbamazepin’in yapısındaki N-H 

bantlarının moleküller arası etkileşim kokristal yapıda 3464 cm-1’den 3444 cm-1’e 

kaymış, nikotinamid için de 3355 cm-1’den kokristal yapıda 3444 cm-1

 

’e kaymıştır. 

FTIR yapısında beklenen bu değişiklikler ile uyumlu olan karbamazepin-

nikotinamid kokristal formülasyonları ise CBZ-K-1/7’dir. 

 

5.4.2. Kokristallerin Toz X-Işını Kırınımı Analizi 
 

Kokristallerin karakterizasyonunda kullanılan ileri analizlerden biri toz x-ışını 

kırınımı analizidir (103). Bu analiz kokristal yapı ile oluşan yeni fazın kristal 

yapısının etkin madde ve kokristal yapıcı maddelerden farkını en iyi şekilde 

tanımlayabilen analizdir (55). Kokristal yapı oluşumu sayesinde etkin maddelerin 

yeni bir fazının oluştuğu bilinir ve  bu çok bileşenli kristal sistemlerin toz X-ışını 

kırınımı analiz sonuçlarına göre farklı bir kristal yapıya sahip oldukları ve bu kristal 
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yapının kristalogramının kokristal yapıya giren maddelerden farklı olduğu 

gösterilmiştir (41,55,103).  

 

Buna göre FTIR analizinden olumlu sonuç alan olanzapin-nikotinamid 

kokristallerinden sadece OLZ-K-5 kokristal formülasyonunun toz X-ışını kırınımı 

kristalogramında sırasıyla gözlenen 8.5, 10.3, 12.3, 14.6, 17.7, 19.7, 21.4, 22.1, 23.2, 

23.8, 26.4, 27.2  ve 34.3° 2θ pikleri literatür ile uyumlu bulunmuştur (23). FTIR 

analizinden olumlu sonuç alan diğer OLZ-K-1, OLZ-K-3, OLZ-K-4, OLZ-K-6, 

OLZ-K-7 kokristallerin kristalogramları uyumlu bulunmadığı için kokristal yapı 

oluşmadığı düşünülmektedir.  

 

FTIR analizinden olumlu sonuç alan bütün karbamazepin-nikotinamid 

kokristallerinden CBZ-K-1, CBZ-K-2, CBZ-K-4 ve CBZ-K-7 kokristal 

formülasyonlarının toz X-ışını kırınımı kristalogramlarında karbamazepin-

nikotinamid kokristaline ait karakteristik pikler  gözlenen 6.6, 8.9, 10.1, 20.4 ve 

26.5° 2θ pikleri literatür ile uyumlu bulunmuştur (13,23,99,102). CBZ-K-3, CBZ-K-

5 ve CBZ-K-6 kokristallerinin kristalogramları uyumlu bulunmadığı için kokristal 

yapı oluşmadığı düşünülmektedir. 

 

5.4.3. Kokristallerin DSC Analizleri 

 

Bu analiz kokristal oluşumunun saf etkin maddelerin (olanzapin ve 

karbamazepin) ile kokristal yapıcı maddenin (nikotinamid) erime noktası üzerine 

olan etkisinin incelenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir.  

 

Erime noktası katı fazdan sıvı faza geçiş dengesini gösteren önemli fiziksel 

özelliklerden biridir. Erime noktası tayini molekülün saflığının karakterizasyonunda 

kullanılan analizlerden biridir. Diferansiyel taramalı kalorimetrik analiz 

karşılaştırmalı erime noktası verilerinin elde edilmesinde tercih edilen bir yöntemdir. 

Kokristal yapıların erime noktaları kokristal yapıya dahil olan etkin madde ve 

kokristal yapıcı molekülün erime noktalarına göre artabilir veya azalan bir değer 

gösterebilir (104). Kokristal yapının erime noktasının her iki molekülün saf halinden 
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farklı olması kokristal yapının yeni bir yapı olduğunu doğrulayan parametrelerden 

biridir (55). Ayrıca kokristal yapının tek bir erime noktasının olması kokristal yapıya 

dahil olmayan bağlanmayan  veya absorbe olmayan çözücü olmadığını da 

açıklamaktadır (104). 

 

Bu anlamda tez çalışmasında hazırlanan kokristal formülasyonlarından OLZ-

K-1/7’nin erime dereceleri in DSC analizi ile  126-130°C (Şekil 4.33.-Şekil 4.45.) 

arasında olduğu gözlenmiştir. Bu sonuçlar kokristallerin erime derecelerinin 

olanzapin ve nikotinamidin erime derecesi sonuçlarına göre farklı olduğunu gösterir. 

Bu da yeni bir faz oluşumunu destekleyen bir sonuçtur (55,104). Ayrıca kokristal 

formülasyonlarının DSC sonuçlarında tek bir endotermik pikin varlığı  kokristal 

yapıda absorbe olmayan ya da bağlanmayan bir çözücünün bulunmadığını gösterir ve 

literatür ile uyumludur (23).  

 

Karbamazepin-nikotinamid kokristal formülasyonlarının DSC analizi 

sonuçlarına göre CBZ-K-1, CBZ-K-2, CBZ-K-4, CBZ-K-6 ve CBZ-K-7’nin erime 

derecelerinin  158-161°C arasında olduğu gözlenmiştir. Sonuçlar kokristallerin erime 

derecelerinin  kokristal yapıyı oluşturan etkin madde ve kokristal yapıcı maddeden 

farklı olduğunu gösterir. Bu durum yeni bir faz oluşumunu destekleyen bir sonuçtur. 

Ayrıca kokristal formülasyonlarının DSC sonuçlarında tek bir endotermik pikin 

varlığı  kokristal yapıda absorbe olmayan ya da bağlanmayan bir çözücünün 

bulunmadığını gösterir ve literatür ile uyumludur (13,102). Ancak CBZ-K-3 

formülasyonunun erime noktasının 128°C olması yeni bir fazın oluşmadığını ve 

korkristal yapının gerçekleşmediğini gösterir. CBZ-K-5 formülasyonunun ise iki 

endotermik pike sahip oluşu yapıda absorbe olmayan veya bağlanmayan bir 

çözücünün varlığını açıklayarak kokristal yapının oluşmadığını ifade eder. 

 

5.4.4. Kokristallerin Polarize Işıklı Mikroskop Görüntüleri 

 

Bu analiz kokristal formülasyonlarında kristal yapının ve kristal iğne 

büyümesinin görüntülenmesi için gerçekleştirilmiştir. PXRD, FTIR ve DSC 

karakterizsyon çalışmaları ardından kokristal yapı oluşumu tespit edilen 
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formülasyonlar OLZ-K-5, CBZ-K2, CBZ-K-4 ve CBZ-K-7’nin kristal yapıları ve 

kristal iğne büyümeleri mikroskop görüntülerinde de gösterilmiştir (55,104). 

 
5.5 Kokristallerin Miktar Tayini 

 

Bölüm 3.2.3.2’de anlatıldığı üzere hazırlanan 200µg.ml-1

 

 konsantrasyona 

sahip kokristallerin standart çözeltilerinin HPLC analizinde beklenen durum, etkin 

maddelerin (olanzapin ve karbamazepin) ve kokristal yapıcı maddenin kristal yapı 

içerisindeki varlığını doğrulamaktır. Bunun için her bir etkin madde ve kokristal 

yapıcı maddenlerin alıkonma zamanlarında HPLC analizden piklerinin gözlenmesi 

gerekmektedir. 

Hazırlanan kokristallerden OLZ-K-1, OLZ-K-5, OLZ-K-7, CBZ-K-2, CBZ-

K-4 ve CBZ-K-7 için beklenen etkin madde, kokristal yapıcı maddeleri istenen 

sürelerde elde edilmiştir. Bu durum kokristal yapıcı maddeler üzerinde yapılan 

fizikokimyasal incelemeler ile de paraleldir. 

 

Hazırlanan kokristal formülasyonlarına ait standart çözeltilerin kalibrasyon 

denklemi ile elde edilen ve Bölüm 3.2.3.2’de anlatıldığı üzere anlatılan molar 

cinsinden miktarlarının oranları kokristal içerisinde bulunan etkin madde: kokristal 

yapıcı madde sitokiyometrisini verir. Kokristaller üzerinde yapılan fizikokimyasal 

inceleme sonuçlarına göre sitokiyometrisi hesaplanan kokristal formülasyonlarına 

göre; olanzapin-nikotinamid kokristalinin (OLZ-K-5) 1:2 oranına sahiptir. Bu durum 

her bir OLZ-K-5 kokristalinde 1 olanzapin kristali 2 nikotinamid kristali ile 

birleşerek kokristali oluşturmuş olduğunu ifade etmektedir (23). 

 

Ancak bu oran diğer iki kokristal formülasyonunda (OLZ-K-1 ve OLZ-K-7)  

kristal yapının oluşmadığını göstermektedir. Kokristal oluşumu yerine bu iki 

formülasyonda olanzapin ve nikotinamid’in fiziksel bir karışımı elde edilmiş olabilir. 

 

Aynı şekilde yapılan hesaplamarla sonucunda karbamazepin-nikotinamid 

kokristallerinde (CBZ-K-2, CBZ-K4, CBZ-K-7) bu oran 1:1’dir ve literatür ile 

uyumludur (23,41). Bu durum herbir CBZ-K-2, CBZ-K4 ve CBZ-K-7 kokristalinin 1 
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karbamazepin kristali ve 1 nikotinamid kristali ile birleşerek kokristali oluşturmuş 

olduğunu ifade etmektedir. 

 

5.6 Tablet Formülasyonların Hazırlanması ve Tabletlerin Çözünme Çözünme 

Testleri  

 

Tez çalışması kapmsamında hazırlanan kokristal formülasyonlarında yapılan 

karakterizasyon çalışmaları sonucuna göre kokristal yapı oluşumu tespit edilen 

olanzapin-nikotinamid kokristallerinden OLZ-K-5 formülasyonunun tablet 

formülasyonu hazırlanmıştır (94).  

 

Tablet formülasyonu  OLZ-K-5 tablet formülasyonunda 3.5 mg kokristal 

kullanılmıştır. Çözünme hızı deneylerinde karşılaştırma yapabilmek için aynı tablet 

formülasyonu içerisinde 2 mg olanzapin etkin maddesi içeren tablet hazırlanmıştır. 

 

Etkin maddelerin fizikokimyasal özelliklerinde iyileşme sağlayan kokristal 

formülasyonları ile ticari tabletlerin çözünme özellikleri, farmakokinetik özellikleri 

ve stabilitelerinin karşılaştırıldığı farklı etkin maddelere ait çalışmalar literatürde yer 

almaktadır.  

 

Kokristal formülasyonu hazırlanan bir çalışmada fluoksetin hidroklorür etkin 

maddesi için yapılmıştır. Fluoksetin hidroklorür etkin maddesinin benzoik asit, 

suksinik asit ve fumarik asit kokristal yapıcı maddeleri ile kokristalleri hazırlanmış 

ve ticari ürünü olan Prozac ile çözünme profilleri karşılaştırılmıştır ve etkin 

maddenin sudaki çözünürlüğünde artış elde edilmiştir (26). 

 

Bir başka çalışmada ise sildenafil etkin maddesinin asidik ortamdaki 

çözünürlüğünün artırılması amaçlı kokristali hazırlanmıştır. Kokristal yapıcı olarak 

asetil salisilik asit kullanılmış ve etkin maddenin çözünme hızında artış elde 

edilmiştir (105). 
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Bu çalışmlardan bir kısmı ise tez çalışmamızda kullandığımız etkin 

maddelerden biri olan karbamazepine aittir. Karbamazepin etkin maddesi 4 anhidrik 

polimorfa sahip bir kristal yapı göstermesine rağmen tüm formlarında kristal yapıları 

içerisinde bulunan amid grubunun kendiliğinden bütünleşen bir özelliğe sahip 

olmasına imkan tanır (44). Bu nedenle karbamazepin etkin maddesi bir çok kokristal 

elde etme çalışmasında model sistem olarak kullanılmış ve ticari tabletler ile 

çözünme hızları karşılaştırılmıştır (41). Bu nedenle iki etkin madde içeren tez 

çalışmamızda kokristal formülasyonu dozaj şekli hale getirilemeyen olanzapinin 

tablet formülasyonunu hazırlanması uygun görülmüştür. 

 

Olanzapin 2 mg tablet ve OLZ-K-5 kokristalinin tablet formülasyonlarının 

çözünme testleri (Bölüm 4.4) Bölüm 3.2.6.’da anlatıldığı şekilde gerçekleştirilmiş ve 

çözünme hızları karşılaştırılmıştır. 

 

Benzerlik faktörü f2

 

 FDA’nın endüstri için hazırlanan kılavuzlarında, 

çözünme hız profilleri için tavsiye edilen bir karşılaştırma yöntemidir (87). Benzerlik 

faktörünün en büyük üstünlüğü uygulama kolaylığıdır. Benzerlik faktörünün test ya 

da referans maddenin % 85’inden fazlasının çözünmesinden sonra da hassasiyet 

göstermesi yöntemin bir başka üstünlüğüdür (106). 

Tez çalışması kapsamında yapılan çözünme testlerinin sonuçlarını 

karşılaştırmak için farklılık faktörü f1 ve benzerlik faktöründen f2 yararlanılmıştır. 0-

15 arasındaki f1 değerleri için çözünme profilleri arasında fark olmadığı kabul 

edilirken, bu değer 15 den büyük olduğunda profiller birbirinden farklıdır (87). f2

 

 

değerleri için ise 50’den büyük olduğunda çözünme hız profilleri arasında fark 

olmadığı kabul edilmektedir (107). 

Tez çalışması kapsamında OLZ-K-5 kokristalinin tablet formülasyonu 

hazırlanmasındaki amacımız saf etkin madde olanzapin ile karşılaştırıldığında 

çözünme hızında artış elde edilmektir. Sonuçlar incelendiğinde f1 33 , f2 değeri 48 

olarak hesaplanmıştır. Bu durum etkin maddenin kokristal halinde bulunduğu tablet 
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formülasyonunun çözünme hızının istatistiksel olarak da belirgin derecede daha iyi 

olduğunu göstermektedir.  
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6. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Farmasötik alanda kullanılan etkin maddelerin kristal formlarındaki çeşitlilik 

bu etkin maddelerin fizikokimyasal özelliklerinde değişkenliğe yol açarak özellikle 

çözünürlük, biyoyararlanım ve stabiliteleri üzerinde etki göstermektedir. Bu nedenle  

ilaç araştırma ve geliştirme aşamasında ön formülasyon çalışmalarında etkin 

maddenin en kararlı olan kristal formunun tercih edilmesi önemlidir. Bu tez 

çalışmasında kristal yapıda çeşitlilik gösteren ve sudaki çözünürlüğü çok düşük olan 

iki etkin maddenin (olanzapin ve karbamazepin) kokristallerinin hazırlanması ve 

hazırlanan kokristallerin etkin maddenin çözünürlüğünün artırılması amaçlanmıştır. 

 

• En az 25 farklı kristal yapıya sahip olan olanzapin ve bilinen 4 kristal formu 

bulunan karbamazepinin kristal yapıdaki faz dönüşümlerinin önlenmesi için 

kokristalleri oluşturulmuştur. Bu amaçla kokristal yapıcı madde olarak 

kullanılan nikotinamid kullanılmıştır. Kokristalizasyon sürecine çözücünün 

etkisi incelenmek istenmiş ve farklı çözücüler kullanılarak çözücüden 

kristalizasyon yöntemi terich edilmiştir. 

• Hazırlanan olanzapin-nikotinamid ve karbamazepin-nikotinamid 

kokristallerinin karakterizasyon çalışmaları yapılmıştır. Bu amaçla hazırlanan 

formülasyonların FTIR spektrumu kaydedilmiş, toz X-ışını kırınımı analizleri 

yapılmış, diferansiyel taramalı kalorimetrik (DSC) analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Kokristallerin miktar tayinlerinden etkin madde:kokristal 

yapıcı madde oranları belirlenmiştir. Etkin madde:kokristal yapıcı madde 

oran tespiti ardından kokristal yapı oluşumu gerçekleşen formülasyonların 

erime dereceleri tayin edilerek, polarize ışık mikroskopta görüntüleri elde 

edilmiştir. 

• Kokristalizasyon sürecinde kristalizasyon yönteminde kullanılan çözücünün, 

kokristal yapı oluşumu üzerinde etkili olduğu bulunmuştur. Karakterizasyon 

çalışmaları olanzapin-nikotinamid kokristallerinin kloroform çözücüsü ile 

elde edildiğini göstermiştir. Karbamazepin-nikotinamid kokristallerinin ise 

izopropil asetat, metanol ve tetrahidrofuran:metanol:izopropil asetat 

çözücüleri ile elde edildiğini göstermiştir. 
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• Kokristallerin miktar tayininden elde edilen sonuçlar ile 

olanzapin:nikotinamid kokristalinin 1:2 ve karbamazepin:nikotinamid 

kokristalinin 1:1 sitokiyometrisine sahip olduğu gözlenmiştir. 

• Olanzapin:nikotinamid kokristalinin tablet formülasyonu geliştirilmiş ve 

tablet çözünme testlerinde etkin maddenin tek kristal halinde bulunduğu 

tablet formülasyonu ile çözünme profilleri karşılaştırıldığında çözünme 

hızında anlamlı bir artış olduğu gözlenmiştir. 

 

Polimorfizm gösteren etkin maddelerin ön formülasyon çalışmalarında en 

kararlı kristal formunun tespit edilmesi son derece önemlidir. Tez çalışmamızda 

kullanılan her iki etkin maddenin (olanzapin ve karbamazepin) kristal yapıdaki 

çeşitlilik ve değişkenliği bilinmektedir ve bu değişkenlik etkin maddelerin başta 

çözünürlük olmak üzere fizikokimyasal özelliklerini sınırlamakta biyoyararlanım ve 

stabilitelerini etkilemektedir. Çalışmanın bundan sonraki aşamasında 

kokristalizasyon sürecine kokristal yapıcı madde etkisi incelenebilir. Bu amaçla 

farklı kokristal yapıcı maddeler kullanılarak hazırlanan kokristallerin 

karakterizasyonunun gerçekleştirilmesi düşünülebilir. Bununla birlikte hazırlanan 

kokristal formülasyonlarının bekleme ve saklama koşullarına bağlı fiziksel 

stabiliteleri incelenebilir.  
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