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ÖZET 

Ayçiçek, E. (20 ı ı). Ketorolak Trometamolün Uzun Etkili Preparatlarının Tasarımı, 
Optimizasyonu ve İn Vitro Salım Çalışmaları. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Farmasötik Teknoloji ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 

Ketorolak trometamol ameliyat sonrası ağrıların tedavisinde kullanılan nonsteroidal 
antiinflamatuar bir ilaçtır. Ketorolak trometamolün çeşitli sistemik yan etkileri vardır. 
Bu çalışmada, plazma yarılanma örmrü 4-6 saat olan ketorolak trometamolün yan 
etkilerini en aza indirmek, sistemik dalaşımda kalış süresini uzatmak ve 
biyoyararlanımını arttırmak amacıyla uzun etkili tabietlerinin hazırlanması 
amaçlanmıştır. Katı lipitler ve polimerler farklı oranlarda kullanılarak matriks tabietler 
elde edilmiştir. Tabietler 40 mg ketorolak trometamol içerecek şekilde doğrudan basım 
yöntemi ile basılmışlardır. Yapılan ön çalışmalar neticesinde Precirol® ATO 5, 
Compritol® ATO 888, stearik asit, Methocel® HV ı 00000 ve ksantan zamkının ilacın 
salım süresini uzatmak amacı~la kullanılmasına karar verilmiştir. Hazırlanan tabietierde 
dolgu maddesi olarak Avieel PH ı 02, bağlayıcı olarak % 5 oranında Povidon® K 90, 
akış düzenleyici olarak % 0.8 oranında Aerosil® 200 ve kaydırıcı olarak % ı oranında 
magnezyum stearat kullanılmasına karar verilmiştir. 

Toz karışımiarı ve bunlardan basılan tabJetlerde fiziksel kontroller yapılarak bulgular 
karşılaştırılmıştır. Toz karışımlarında ağırlık sapması, % sıkışabilme tayinleri; 
tabietierde ağırlık sapması, çap-kalınlık, % ufalanabilirlik, kırılma kuvveti ve dağılma 
süresi tayinleri yapılmıştır. 

Ketorolak trometamol içeren tabietierin distile su, O. ı N HCl çözeltisi ve pH 7.2 fosfat 
tamponunda miktar tayini yöntemi tespit edildikten sonra, çözünme hızı testi yapılmış 
ve ilacın tabietlerden salım profılleri karşılaştırılmıştır. Uzun süreli ilaç salımı yaptığı 
tespit edilen formülasyonlardan %ı 30 ve 40 oranlarında ksantan zamkı içeren tabietierin 
distile suda 6. saatte ilacın sırasıyla % 73.53 ve % 80.04 'ünü saldığı; % 30 ve 40 
oranlarında Methocel® HV ı 00000 içeren tabietierin ilacı sırasıyla % 76.18 ve 
% 71,4'ünü saldığı; tespit edilmiştir. % 30 ve 40 oranlarında Compritol® ATO 888 
içeren tabietierin salım profılleri arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir. % 30 
oranında Compritol® A TO 888 içeren tabietierin 3. saatte ketorolak trometamolün % 
70.77'sini;% 30 ve 40 oranlarında Precirol® ATO 5 içeren tabietierin 3. saatte% 79.47 
ve 0/o 93.90'nını; % 30 ve 40 stearik asit içeren tabietierin 3. saatte % 91.43 ve % 
86.47'sini saldığı tespit edilmiştir. 

Geleneksel oral tabietiere bir alternatif olarak ketorolak trometamolün uzun etkili 
tabietleri ile özellikle ameliyat sonrası ağrıların tedavisinde dozlama sıklığı azaltılarak 
tedavinin etkinliği ve hasta uyuncunu arttırmak mümkün olabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ketorolak trometamol, kontrollü salım, nonsteroidal 
antiinflamatuvar ilaç, matriks tablet, in vitro salım 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 
desteklenmiştir. Proje No: 4091 
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ABSTRACT 

Ayçiçek E. (20ıı) Design and Optimization of Sustained Release Dosage Forms of 
Ketorolac Trometamol and In Vitro Release Studies. İstanbul University, Institute of 
Health Sciences, Pharmaceutical Technology Dept. Master' s Thesis İstanbul. 

Ketorolac trometamol, nonsteroidal antiinflammatory drug is a patent analgesic 
used in severe postoperative pain. Ketorolac trometamol causes variety of system i c si de 
effects. In this study it is aimed to prepare sustained release tablets of ketorolac 
trometamol with 4-6 hours plasma half-life in order to reduce its side effects; prolong 
drug existence in systemic circulation and increase the bioavalability. Solid lipids and 
polymers were used at various concentrations to prepare matrix tablets. The tablets 
including 40 mg ketorolac trometamol were prepared by direct compressian method. 
Accordin$ to preliminary studies, Precirol® ATO 5, Compritol® ATO 888, stearic acid, 
Methocel HV 100000 and xanthan gum were ch o sen to prolong drug release. In the 
tabi et formulations, Avicel® PH ı 02 was used as diluent material, 5 % Povidon® K- 90 
as binder, 0.8 % Aerosil® 200 as glidant, and ı % magnesium staearat as lubricant. 

Physical controls were performed with the powder mixtures and tablets and the results 
were compared with each other. Weight variation and % compressibility tests were 
performed for the po w der mixtures. W eight variation, di arneter and thickness, % 
friability, hardness and disintegration tests were performed for the tablet formulations. 

Determination ofketorolac trometamol in tablets was performed in distilled water, 

o.ı N HCl solution and pH 7.2 phosphate buffer. In addition, dissolution tests were 
employed and release profıles were compared. The tablets which include 30% and 40 
% xanthan gum respectively released 73.53 % and 80.04 % of the drug at 6th hour in 
distilled water; the tablets w hi ch include 30 % and 40 % Methocel HV 100000 
respectively released 76.18% and 71.4% of the drug. Nonsignifıcant differences were 
observed in the release profıles of the tablets which contain 30% and 40% Compritol® 
ATO 888. The tablets which contain 30% Compritol® ATO 888 released 91.43 %of 
drug at 3rd hour in distilled water; the tablets which include 30 % and 40 % Precirol® 
ATO 5 respectively released 79.47% and 93.90% of the drug; the tablets which include 
30% and 40 o/o stearic acid respectively released 91.3 and 86.47% of the drug. 

As a result, it is concluded that the sustained release tablets of ketorolac trometamol 
could be an altemative in order to overcome postoperative pain. On the other hand it 
could be possible to increase patient compliance and reduce the frequency of drug 
administration. 

Key Words: Ketorolac trometamol, controlled release, nonsteroidal antiinflamatory 
drugs, matrix tablet, in vitro release 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project 
No. 4091 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Ketorolak trometamol en etkili non-steroidal antiinflamatuar (NSAİ) ilaçlardan 

biridir (Gupta ve ark. 200 ı). Parenteral olarak kullanılan ilk NSAİ ilaçtır (Fiedler ı 997; 

Genç 1998; Reed ve ark. 2001; Padi ve ark. 2004). Ağrı kesici, ateş düşürücü ve 

antiinflamatuar etkileri vardır, ağrının kısa süreli tedavisinde kullanılır. Etkisini 

siklooksijenaz (COX) enzimini inhibe ederek gösterir (Chandrasekharan 2007). 

Yetişkinlerde 5-7 günden uzun olmamak kaydıyla 120 mg/ml intravenöz (i.v) ya 

da 40 mg/gün oral yoldan uygulanabilir. Tablet, ampul ve oftalmik çözeltisi mevcuttur 

(Fiedler I 997; Chandrasekharan 2007). 

Ketorolak trometamol oral uygulamanın ardından hızla emilir. Yüksek oranda 

plazma proteinlerine bağlanır. Plazma yarı ömrü 4-6 saattir. Karaciğerde metabolize 

edilen ketorolak trometamolün uygulanan dozunun yaklaşık %90'nı idrar ile 

değişmeden atılır (Chandrasekharan 2007). 

Ketorolak trometamolün yan etkileri mide-barsak kanalında ülser, perforasyon, 

kanama, anaflaksi ve böbrek fonksiyonlarının geri dönüşümsüz bozulması olarak 

sıralanabilir. Ayrıca, hipertansiyon, mide-barsak kanalında ağrı, zihin bulanıklığı ve 

enjeksiyon bölgesinde ağrı ya da neden olabilir (Fiedler ı 997; Chandrasekharan 2007). 

Kontrollü ilaç salım sistemleri ile ilacın etkili plazma konsantrasyonuna 

ulaşması ve sistemik dotaşımda daha uzun süre kalması sağlanır. Böylece, ilacın plazma 

konsantrasyonundaki dalgalanmalar en aza indirilerek ve dozlama sıklığı azaltılarak yan 

etkilerinin ortaya çıkma riski azaltılmış olur. ilacın biyoyararlanımı arttırılır (Sood ve 

Panchagnula 2003 ). 

Matriks sistemler etkin maddenin, salım hızını kontrol eden polimer içerisinde 

çözündürülmesi veya homojen olarak dağıtılması ile hazırlanırlar (Genç 2008; 

Chansanroj ve Betz 20 l 0). Birçok kontrollü salım sistemine kıyasla hazır lanmalarının 

daha kolay olması bu sistemlerin kontrollü salım çalışmalarında oldukça fazla tercih 

edilmelerini sağlamaktadır. 

Vücutta parçalanabilmeleri, toksik olmamaları ve maliyetlerinin düşük olması 

nedeniyle lipitler hem hidrofilik hem de lipofilik etkin maddelerin matriks sistemlerinin 

hazırlanmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır (Bodmeier 19, pp. 4066-4076). 
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Bu çalışmada özellikle ameliyat sonrası ağrıların tedavisinde sıklıkla kullanılan 

ketorolak trometamolün matriks tabietlerinin tasarımı yapılmıştır. Bu amaçla, trigliserid 

yapılı lipitler ve polimerler farklı oranlarda denenerek doğrudan basım yöntemi ile 

tabietler hazırlandı. Toz karışımiarı ve bunlardan basılan tabietler üzerinde fiziksel 

tayinler yapıldıktan sonra etkin madde içeren tabietierde farklı çözünme ortamlarında in 

vitro salım testi yapıldı. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Ketorolak Trometamol Hakkında Genel Bilgiler 

Ketorolak trometamol pirelizin karbaksilik asit türevi (NSAİ) bir ilaçtır. Yapısal ve 

farmakolojik olarak indometazin, zomepirak ve tolmetine benzer. Piyasada rasematı 

şeklinde bulunmakla beraber, aktivitesinin S-enantiyomerine bağlı olduğu 

düşünülmektedir (Chandrasekharan 2007; Ing-Lerenzini ve ark. 2009). Ağrı kesici~ ateş 

düşürücü ve antiinflamatuvar aktivitesi vardır. öncelikli olarak ağrının tedavisinde 

kul lan ı Imaktadır. 

Kimyasal Adı 

(±)-5-Benzoil-2,3-dihidro- ı H-pirolizin- ı -karboksilik asit ve 2-amino-(hidroksi metil)

ı ,3-propanediol (1: ı) (United States Phannacopeia 2009). 

Kapalı Formülü 

CısH13N03.C4HııN03 

Açık Formülü 

o 
ll 
C--0 

Şekil2-1: Kctorolak tromctamolün açık formülü- Devarajan ve ark. (2000)'den 

Molekül Ağırlığı 

376.40 Da 

Fiziksel Özellikleri: 

Renk, görünüş: Ketorolak tromctamol beyaz ya da beyazımsı kristal yapıda tozdur 

(Chandrasekharan 2007; United States Pharmacopeia 2009). 



4 

Çözünürlük: Suda ve metanolde kolay çözünür. Alkol ve tetrahidrofuranda güç 

çözünür. Aseton, diktorometan ve toluende çözünmez (Chandrasekharan 2007; United 

States Phannacopeia 2009). 

pH:% 1 'lik çözeltisinin pH"sı 5.7-6.Tdır (United States Phannacopeia 2009). 

Erime derecesi: 165- l 70 oc (United States Phannacopeia 2009). 

2.1.1. Teşhisi 

2.1.1.1. Kızılötesi Spektrumu (IR): 

Ketorolak trometamolün potasyum bromür ile hazırlanan diski ile elde edilen 

spektrumunun belirli dalga boylarında verdiği bantlar ile tanısı yapılır (United States 

Phannacopeia 2009). 

1 j 

..... ... .. 

Şekil 2-2: Ketorolak trometamolün kızılötesi spektrumu- Gupta ve ark. (2000)'dan 

Ketorolak trometamolün kızılötesi spektrumunda tespit edilen absorpsiyon bantlarının 

yerleri: 

3200-2500 cm· 1 
: Karbaksil grubu 0-H gerilıne bandiarı 

3020 cm· 1 

2970-2930 cm· 1 

: Aromatik C-H gcrilıne bandı 

: Asimetrik C-H gerilıne bantları 



2880 cm-1 

2770.08 cm-1 

2030-1850 cm-ı 

1660 cm- 1 

1590-1550 cm- 1 

: Simetrik C-H gerilme bandı 

: NH2 gerilme bandı 

: Aromatik C-H eğilme bantları 

: Heteroaromatik C=C geri Im e bandı 

:N-ll eğilnıe bantları 

2.1.1.2. Ultraviole Spektrumu (UV): 

5 

Ketorolak trometamol metanolde, görünür sahada 324 n m· de maksimum absorbans 

göstermektedir (United States Pharmacopeia 2009; Rokhade ve ark. 2006). 

20·:) 22~1 2~-J:) 27~, 3(K) 32~> 3~10 37!'> 400 

Wavelt•ng~h 

Şekil2-3: Ketorolak trometamolün UV spektrumu 

2.1.2. Miktar Tayini 

2.1.2.1. Sıvı Kromatografisi (LC) Yöntemi 

Amerikan Farmakopesi (USP) ketorolak trometamol ıçeren tablet, enjeksiyonluk 

preparat ve diğer dozaj şekilleri için bir sıvı kromatografisi (LC) metodu tanımlar 

(United States Pharmacopeia 2009). 

Ketorolak trometamolün LC ile tayininde. su ve tetrahidrofuran karışımı (70:30) 

çözücü olarak kullanılmak üzere hazırlanır. USP'nin referans olarak bildirdiği ketorolak 

trometamolün (RS). konsantrasyonu 0.4 mg/ml olacak şekilde su ve tetrahidrofuran 

karışımında çözündürülerek standaı1 çözeltisi hazırlanır. 5.75 g monobazik amonyum 

fosfat l 000 mr lik balonjojeye alınarak hacmine tamamlanır ve fosforik asitle pH 3.o·a 
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ayarlanır. pH ayarı yapılan tampon çözeltisi fıltre edildikten sonra degaze edilir. 

tetrahidrofuranla karışımı (70:30) mobil faz olarak kullanılır. Kolon olarak L 7. 

4.6-mm x 25 cm, 5 ~m kullanılır. Akış hızı 1.5 ml/dk~ dalga boyu olarak 313 nm seçilir. 

2.1.2.2. Spektrofotometrik Yöntem 

Ketorolak trometamolün metanoldeki çözeltisinin UV sahada 324 nın· de 

maksimum absorbans gösterdiği rapor edilmiştir (Rokhade ve ark. 2006; United States 

Pharmacopeia 2009). 

2.1.2.3. Potansiyometrik Yöntem 

Avrupa Farmakopesi ve İngiliz Farmakopesi ketorolak trometamolün miktar 

tayini için bir potansiyometrik titrasyon yöntemi tanımlar. 

Bu yönteme göre 0.300 gram analiz örneği 60 ml susuz asetik asitte 

çözündürülür. 0.1 M"lık perklorik asitle titre edilir, titrasyonun bitiş noktası 

potansiyometrik olarak saptanır (European Pharmacopoeia 2008; British Pharmacopoeia 

201 0). 

2.1.3. Etki Mekanizması 

Ketorolak trometaınol kliniktc kullanılan en etkili NSAİ ilaçlardan biridir. Analjezik 

aktivitesi aspirinden 300-500 kat daha fazladır. OraL parenteral ve topikal yolla 

uygulanabilir. COX-1 ve COX-2 enzimlerini inhibe ederek. ağrıya sebep olan 

prostaglandin sentezini durdurur ( Gupta ve ark. 2001 ). Yetişkinlerde operasyon sonrası 

ağrılarda ve diğer akut ağrıların tedavisinde endikedir. Analjezik etkisi morfın ve 

meperidin gibidir. Literatürde ketorolak trometamol'ün postoperatif ağrılarda narkotik 

analjeziklere olan ihtiyacı azalttığına dair bulgular mevcuttur (Picard ve ark. 1997; 

Carney ve ark. 200 l; Kayaalp O. 2005). Ketorolak trometamolün opioid analjeziklerle 

kombine olarak kullanılması. bu ilaçlara bağlı yan etki görülme sıklığını önemli ölçüde 

azaltmaktadır (Picard ve ark. 1997: C arney ve ark. 2001; Zelcer ve ark. 2005). 

Ketorolak trometamol aynı zamanda etkili bir ateş düşürücüdür. Yapılan çalışmalar ateş 

düşürücü etkisinin parasetamol ile eşdeğer olduğunu gösterse de. yan etki sıklığının 
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yüksek olmasından dolayı ateş düşürücü olarak kullanılmamaktadır (Baevsky ve ark. 

2003). Kafein ile birlikte kullanılmasının ağrı kesici etkilerini arttırdığı literatürde 

kayıtlıdır (Banuelos ve ark. 1 999). 

2.1.4. Farmakokinetik Özellikleri 

Ketorolak trometamol oral uygulamanın ardından mide-barsak kanalından hızla emilir. 

Maksimum plazma konsantrasyonuna 20-60 dakikada ulaşır. Besinler oral dozaj 

şekillerinin emilim hızını yavaşlatır. ancak emilen ilaç miktarı üzerinde anlamlı bir etki 

yapmazlar. Ketorolak trometamolün neredeyse ilk geçiş etkisine hiç uğramamasından 

dolayı biyoyararlanımı yaklaşık olarak % 1 oo~dür (Genç 1998). Ketorolak trometamol 

yüksek oranda plazma proteinlerine bağlanmaktadır; ancak vücutta geniş bir dağılım 

göstermez. Plasentaya ve anne sütüne düşük miktarlarda da olsa geçer 

(Chandrasekharan 2007). Ketorolak trometamoPün yaklaşık o/o 90'ı değişmeden idrar 

yolu ile atılırken, diğer kısmı ise karaciğerde metabolize edilir (Genç 1998). Bu nedenle 

böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapmak gerekebilir. 

2.1.5. Doz ve Endikasyonları 

Ketorolak trometamol oral ve parenteral yolla verilebilir. Özellikle operasyon 

sonrası ağrının kısa süreli tedavisinde kullanılır. Literatürde sistemik etkisinin morfın 

ile kıyaslanabilir düzeyde olduğuna dair bulgular mevcuttur (Chandrasekharan 2007~ 

Camey ve ark. 200 ı). Ketorolak trometaınolün göz operasyonlarından sonra ağrı ve 

enflamasyonun azaltılmasında kullanılmak üzere oftalmik çözeltileri de mevcuttur 

(Fiedler 1997; Electronic Medicines Compendium 20 ı 0). 

Ketorolak tromeamolün oraL i.v veya i.m dozaj şekilleri ile en uzun tedavi 

süresi 5-7 gündür. Kronik kullanımı önerilmeınektedir, ancak ilerlemiş kanser 

hastalarında özellikle nöropatik kanser ağrılarının giderilmesinde tedavi süresi 

uzatılabilir (Kausar ve ark. 2006). Ketorolak trometamolün 50 kg'ın altındaki 

yetişkinlerde ve 16 yaş altındaki çocuklarda kullanılması önerilmemektedir (Electronic 

Medicines Compendium 2009). Oral dozaj formları tercihen yemeklerle ya da 

yemeklerden sonra alınınalıdır (Gupta ve ark. 2006; Carney ve ark. 2001; Electronic 

Medicines Compendium 2009). 
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Ketorolak troınetaınol" ün lO ıng ·ı ık tabietleri yetişkinlerde 4-6 saatte bir 

verilebilir. Ancak bir günde toplam dozun 40 ıng'ı geçınemesi gerekir. Ketorolak 

trometamolü i.v ve oral olarak kombine kullanan hastalar için ise toplam dozun 90 mg' ı 

aşmaması gerekir (Fiedler l 997). Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz 

ayarlaması yapılınası gerekmektedir. 

Parenteral dozaj fomıları i.m ya da bolus i.v uygulama içindir, epidural ya da 

spinal uygulama için uygun değildir. i.v ve i.m uygulamanın ardından yaklaşık olarak 

30 dakikada analjezik etkileri ortaya çıkar (Electronic Medicines Compendium 2008). 

Maksimum analjezik etki 1-2 saat sonra ortaya çıkar, 4 - 6 saatte ise analjezik etki 

kaybolur. Operasyon sonrası ağrıların tedavisinde gerekliyse 2 saatte bir uygulanabilir; 

ancak genç yetişkinlerde günlük dozun 90 mg'ı ve yaşlılarda ise 60 mg·ı geçmemesi 

gerektiği unutulmamalıdır. 

Oftalınik çözeltileri operasyondan 24 saat önce günde 3 kez bir damla olmak 

üzere, operasyondan sonra ise 3 hafta boyunca günde üç kez birer damla şeklinde 

kullanılmalıdır (AHFS pp. 2683-2685, 2004; Electronic Medicines Compendium 2010). 

Oftalmik çözeltilerinin katarakt operasyonları süresince cerrahi işlem kaynaklı miyozisi 

engelieyebildiği literatürde kayıtlıdır (Steward ve ark. ı 999). 

2.1.6. Kontrendikasyonları 

Ketorolak trometamol. peptik ülseri olan, mide-barsak kanalı 

kanaması/ülseri/perforasyonu yaşamış hastalarda: kalp. böbrek veya karaciğer 

yetmezliği olan hastalarda kontrend ikedir (Fiedler ı 997: Chandrasekharan 2007). 

Ayrıca astım hastalarında. gebelik ve taktasyon süresince de kullanılmaınal ıdır. 

2.1.7. Yan Etkileri 

Diğer birçok NSAİ ilaçlarda olduğu gibi ketorolak trometaınol kullanımı sonucu 

en çok mide-barsak kanalında çeşitli rahatsızlıklara neden olmaktadır. Peptik ülser, 

perforasyon ya da bazen özellikle yaşlılarda ölümle sonuçlanabilen mide-barsak kanalı 

kanamalarına yol açmaktadır (Harris ve ark. 2002; Singer ve ark. 2003). Mide bulantısı, 

dispepsi, mide-barsak kanalında ağrı. karın bölgesinde ağrı, hematemesis, gastrit. 

yemek borusu iltihaplanması. ishal, kabızlık, anüs kanamalarına, ülseratif stomatit. 

hemoraji. pankreatit ve Crohn Hastalığı gözleınlenen diğer yan etkilerindendir. 
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Anksiyete. görme bozukluğu. baş ağrısL ağız kuruluğu. sinirlilik~ fonksiyonel 

bozukluklar, depresyon, öfori. konsantrasyon bozukluğu. uykusuzluk, baş dönmesi~ 

hiperkinezi, zihin bulanıklığı. halüsinasyon. işitme kaybı, kulak çınlaması ve ateş gibi 

merkezi sinir sistemi ve iskelet-kas sistemi üzerinde çeşitli yan etkilere yol 

açabilmektedir (Fiedler 1997). 

İdrar hacminin ve yapma sıklığının artması. akut böbrek yetmezliği, böbreklerde 

sodyumun daha çok tutulup, potasyum atılımının artması, serum üre ve kreatinin 

değerlerinin yükselmesi ve böbrek yetmezliği gibi yan etkilere rastlanabilmektedir 

(Electronic Medicines Compendium 2009). 

Kalp-damar sistemi üzerinde ise bradikardi, hipertansiyon, palpitasyon. göğüs 

ağrısı gibi yan etkilere yol açabilmektedir. 

Karaciğer fonksiyonlarının bozulması, karaciğer yetmezliği ve hepatit görülen 

diğer yan etkilerindendir. Ayrıca çeşitli hipersensitivite reaksiyonlarına ve anaflaktik 

reaksiyonlara yol açabilmektedir. 

Aspirine duyarlı olan insanlarda kullanılınasının yan etki insidansını arttırdığı 

düşünülmektedir. 

2.1.8. İlaç Etkileşimleri 

Ketorolak trometamol plazma proteinlerine konsantrasyondan bağımsız olarak 

yüksek oranda bağlanmaktadır (Chandrasekharan 2007). Bu nedenle plazma 

proteinlerine yüksek oranda bağlanan diğer etkin maddelerle kullanılacağı zaman bu 

durum göz önünde bulundurulmalıdır (Electronic Medicines Compendium 2009). 

Ketorolak trometamol diğer NSAİ ilaçlarla. anti-koagülanlarla~ kortikosteroidlerle, 

lityum ve probenesid ile kullanılmamalıdır (Chandrasekharan 2007). 

Diğer NSAİ ilaçlar gibi antihipertansif ajanların etkinliğini azahabileceği göz önünde 

bulundurulmalıdır (Nakahura ve ark 1997). Anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE) 

inhibitöreri ile kullanılması böbrek fonkisyan bozukluğuna yol açabilmektedir. Ayrıca 

siklosporinlerle ve diüretiklerle beraber uygulanması nefrotoksisite riskinin artmasına 

yol açabilmektedir. 
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2.1.9. Dünyadaki Müstahzarları 

Ketorolak trometamolün Türkiye ilaç piyasasında 30 mg/ml steril enjeksiyonluk 

ampul (Ketrodol-Deva), % 0.5 5 ml (Acular- Abdi İbrahim),% 0.4 5ml (Acular- Abdi 

İbrahim) steril oftalmik damla ve ı O mg film tabietleri (Ketrodol-Deva) bulunmaktadır 

(Rx MediaPharma, 20 ı 0). 

Ketorolak trometamolün dünya ilaç piyasasında 30 mg/ml steril enjeksiyonluk 

ampul (Ketorolac-Beacon Pharmaceuticals), % 0.5 5 ml steril oftalmik damla (Acular

Allergan) ve ı O mg film tabietleri (Toradol-Roche) bulunmaktadır. 

2.1.10. Ketorolak Trometamol İle İlgili Bazı Çalışmalar 

Ketorolak trometamolün, operasyon sonrası ağrıların tedavisinde opioidlerle 

birlikte kullanılmasının değerlendirildiği 48 kişilik bir çalışma yapılmıştır (Picard ve 

ark. ı 997). Denekler ı 6 kişilik üç eşit gruba ayrılmıştır. Birinci gruba sadece morfin~ 

ikinci gruba sadece ketorolak trometamol, üçüncü gruba ise ketorolak trometamol ve 

yarım doz morfin uygulanmıştır. Ketorolak trometamol ve yarım doz morfın 

kombinasyonu operasyon sonrası ağrıların tedavisinde daha etkili bulunmuştur. 

Ketorolak trometamolün opioidlerle birlikte kullanılmasının değerlendirildiği 29 

pediatrik hasta üzerine bir çalışma yapılmıştır (Carney ve ark. 200 I). Operasyon sonrası 

ilk 48 saaatte ketorolak trometamol ve morfin kombinasyonunun, morfın ihtiyacını 

önemli ölçüde azalttığı ve opiod kullanımına bağlı yan etki görülme sıklığının azaldığı 

gözlemlenmiştir. 

Ketorolak trometanıolün i.v analjczik etkisinin incelendiği plasebo kontrollü 

jinekolojik abdonıinal operasyon geçirmiş 248 hasta üzerinde bir çalışına yapılınıştır 

(Balestrieri ve ark. I 997). I. gruba sırasıyla plasebo. 60 ıng i.v ketorolak troınetaınol ve 

3., 4., ve 5. doz olarak 30 mg i.v ketorolak trometamol uygulanmıştır. II. gruba sırasıyla 

60 mg ketorolak trometamol, 2. doz olarak plasebo ve 3., 4., ve 5. doz olarak 30 mg i.v 

ketorolak troınetamol uygulanmıştır. III. gruba ise her dozda plasebo uygulanmıştır. I. 

ve II. gruplarda ağrı şiddetinin III. gruba göre belirgin bir şekilde daha az olduğu 

gözlemlenmiştir. 

Ketorolak trometamolün, ıneperidine karşı analjezik aktivitesinin araştırıldığı bir 

çalışına yapılmıştır (Larkin ve ark. 1999). 70 akut renal kolik hastası üzerinde yapılan 

kontrollü çalışmada 60 mg ketorolak trometamol i.m~ meperidin ise 100- ı 50 mg 
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uygulanmıştır. Meperidin yüksek dozlarda uygulanmasına rağmen ketorolak 

trometamol akut renal kolik hastalarında daha etkili bulunmuştur. 

Ketorolak trometamolün yan etki görülme sıklığını azaltmak için uzatılmış salını 

pelletleri yapılmış ve piyasada bulunan geleneksel tabietleri ile karşılaştırılmıştır (Jo ve 

ark. 2002). Av köpekleri üzerinde yapılan çalışmada 2 mg ketorolak içeren tabietler 5 

saatte bir olmak üzere bir günde 3 doz uygulanmıştır. Uzatılmış salını etkili pelletlerden 

ise 6 mg ketorolak tromctamole eşdeğer olacak şekilde uygulanmıştır. Geleneksel 

tabietierin kan konsantrasyonunda dalgalanmalara sebep olduğu gözlemlenmiştir. 

Uzatılmış salını formülasyonunun ise plazma konsantrasyonlarının daha kararlı olup 

terapötik aralıkta daha uzun süre kaldığı gözlemlenmiştir 

2.2. Tabletlerle İlgili Genel Bilgiler 

2.2.1. Tanımı ve Özellikleri 

Toz veya granülün, makine ile sıkıştırılarak şekiilendirilip küçük hacim içinde 

verilmesini sağlayan preparat şekline tablet denir (Güven , 200 I). Tabietler bir ya da 

daha fazla sayıda etkin madde içerebilir. Sıvı ve yarı-katı preparatlarla 

karşılaştırıldığında kararlılıklarının daha yüksek olması, üretim, ambalaj ve 

nakliyatlarının daha kolay olması gibi üstünlüklerinden dolayı günümüzde en çok tercih 

edilen farmasötik dozaj şekillerinden biridir. 

Uygulama şekli ve yoluna bağlı olarak çok sayıda tablet şekli piyasada 

mevcuttur (Geçgil 1991 pp. 340-356; Lieberman ı 989 p. ı 32 ). Tabietler uygulama 

amacına uygun olarak farklı şekil ve boyutlarda olabilir. Tabietierin sahip olması 

gereken özellikler şöyle sıralanabilir: 

• Aynı seriye ait tabietler ağırlıkça ve etkin madde içeriği bakımından tekdüze 

olmalıdır. 

• Beklenen faımakolojik etkinliği göstermelidir. ilacın biyoyararlanımını 

değiştirmemelidir. 

• Tablet bileşenleri birbiri ile ve etkin madde ile geçinıli olmalıdır. 

• Fiziksel ve kimyasal olarak kararlı olmalıdır. 

• Patojen veya istenmeyen mikroorganizmaları taşımamalıdır. 

• Farmasötik standartiara uygun özellik ve saflıkta olmalıdır. 
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• Basit tabietler en çok 15 dakikada. suda çözünen film kaplı tabietler en çok 30 

dakikada dağıtmalıdır. 

• Basit tabietierde etkin maddeler fannakopelerdeki monograflarında bildirilen 

çözünme süresinde tabietlerden salınmalıdır. 

• Görünümü düzgün olmalıdır. Hasta uyuncu açısından karekteristik renk~ şekil ve 

tanımasını kolaylaştıran işaretler taşımal ıdır. 

• Üretim. ambalajlama, taşıma ve kullanımı sırasında aşınınaya dayanıklı ve yeterince 

sağlam olmalıdır. Ufalanabilirlikleri 0/o l"den az olmalıdır. Her seriye ait tabietler belli 

bir sertlik değerine sahip olmalıdır. Sertlik değerleri kilopond (Kp), Newton (N), Stong 

cobb (Sc), Libre (Lb) gibi farklı sertlik birimleri ile gösterilmelidir. 

Kullanım amaçlarına göre tabietler şu şekilde sınıflandırılabilir: 

• Geleneksel (konvansiyonel) tabietler 

• Kontrollü satım sistemleri 

2.3. Tabietierde Kullanılan Yardımcı Maddeler 

Tabietler etkin maddenin yanısıra bir çok yardımcı maddeler de içermektedir. 

Tablet formülasyonunda kullanılacak yardımcı maddeler etkin maddenin miktar ve 

özelliklerine, hazırlama yöntemine ve tablet özelliklerine göre seçilir (Liebennan 1989 

pp. 151-152). Yardımcı maddelerin sahip olması gereken özellikler aşağıdaki gibi 

sıralanabilir (Jivraj ve ark. 2000): 

• Fiziksel ve kimyasal olarak kararlı. fizyolojik olarak ineıt olmalıdırlar. 

• Ilacın biyoyararlanımını değiştirınemelidirler. 

• Patojen veya istenmeyen mikroorganizmaları taşımamalı ve standratlara uygun 

özellik ve saflıkta olmalıdırlar. 

• Kolay temin edilebilir ve ekonomik olmalıdırlar. 

Yardımcı maddeler formülasyondaki kullanım oranlarına bağlı olarak farklı 

fonksiyonlarasahip olabilirler. Kullanılan başlıca yardımcı maddeler: 

• Dolgu maddeleri (seyreltici maddeler) 

• Bağlayıcı maddeler 
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• Dağıtıcı maddeler 

• Akış düzenleyiciler 

• Kaydıncılar 

• Renklendiriciler ve tatlandırıcılar 

2.3.1. Dolgu Maddeleri (Seyreltici Maddeler) 

Etkin madde miktarının az olduğu durumlarda uygun büyüklükte bir tabJet 

hazırlayabilmek için toz hacmini arttırmak amacıyla kütleye ilave edilen maddelerdir 

(Geçgil 1991 p. 341 ). Bu maddelerin partikül büyüklüğü~ renk ve yoğunluk bakımından 

etkin madde ile aynı özellikte olmaları tercih edilir. 

Etkin maddenin çözünürtük özellikleri, dolgu maddesinin seçimini etkileyen 

parametrelerden biridir. Tablo 2-1' de dolgu maddeleri sudaki çözünürlük özelliklerine 

göre Bandelin FJ tarafından sınıtlandırılmıştır. Dolgu maddesinin çözünürlüğü tabietin 

dağılma hızını ve dağılma şeklini doğrudan etkiler (Chebli ve Cartilier, 1998). 

Tablo 2-l:En çok kullanılan dolgu maddelerinin çözünürlük sınıflandırılması 

Suda Çözünmeyen Dolgu 
Suda Çözünen Dolgu Maddeleri 

Maddeleri 

Kalsiyum fosfat Laktoz 

Kalsiyum karbonat Sükroz 

Nişasta ve türevleri Dekstroz 

Mikrokristalize selüloz Mannitol 

Sorbitol 

En fazla kullanılan dolgu maddeleri laktoz. mikrokristalize selüloz. nişasta. 

monobazik ve dibazik kalsiyum fosfat. kalsiyum sülfat. mannitol, sorbitol, sodyum 

klorür ve kaolin olarak sıralanabilir (Takeuchi ve ark. 1998~ Jivraj ve ark. 2000; Bolhuis 

ve ark. 2001; Medina ve Kumar 2006). 

inert olmalarına rağmen dolgu maddelerinin tabietin biyofarmasötik, fiziksel ve 

kimyasal özellikleri üzerine etkisi büyüktür. Bu nedenle dolgu maddesi seçimi dikkatle 

yapılmalıdır. 
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Doğrudan basım yönteminde kullanılacak dolgu maddelerinin üretim yöntemleri 

genellikle modifiye edilir. Böylece akış ve basıtabiiirlik özellikleri iyileştirilir. Yaş 

granülasyon yönteminde taktoz kullanılırken. doğrudan basım yönteminde 

püskürtülerek kurutulmuş laktoz kullanılması bu duruma örnek teşkil edebilir. 

2.3.2. Bağlayıcı Maddeler 

Tabietin basımı esnasında tozların/granüllerin birbirlerine bağlanması ve tabietin 

raf ömrü süresince fiziksel bütünlüğünü korumak için formülasyona ilave edilen 

maddelerdir (Geçgil. 199 l ). Toz karışımı ya da granül ün huniden akışı~ tablet basımı~ 

kaplama ve ambalajlama gibi işlemler sırasında ürünün fiziksel kararlılığı için tozun 

yeterince bağlanması gerekir. 

Tablet hazırlama yöntemine göre foımülasyona çözelti halinde veya kuru halde 

ilave edilir. Bağlayıcı olarak polivinil prolidon (% 2-5)~ hidroksipropil metil selüloz(%) 

2-5) başta olmak üzere selüloz tü rev leri. arap zam kı (% 2-15), k itre zam kı (0/o 1-1 0), 

jelatİn (%1-20), alginatlar. nişasta (% 1-20). sakkaroz ve sorbitol kullanılabilir. 

2.3.3. Dağıtıcı Maddeler 

Dağıtıcı maddeler. tabietin alındıktan sonra mide-barsak kanalında 

parçalanmasını ve dağılmasını kolaylaştırmak için tabJet formülasyonianna eklenen 

maddelerdir (Lieberman, 1989. pp.1 08-11 O; Abdel-Rahman ve ark. 2009). Bu maddeler 

mide-barsak kanalı sıvıları ile temas ettiklerinde şişerler ve tabietin parçalara 

ayrılmasını sağlarlar. Dağıtıcılar. granülasyondan önce toz karışırnma ya da 

granülasyondan sonra. kaydırıcı ilavesinden önce forınülasyona eklenebilir. Dağıtıcının 

formülasyona ilave şekli tabietin dağılma özelliklerini etkiler. 

Özellikle çözünürlüğü düşük olan etkin maddelerin mide-barsak kanalından 

absorpsiyonunda dağıtıcı maddeler önemli bir rol oynar (Bolhuis ve ark. 1996). Teorik 

olarak yüzey alanının arttırılması ile çözünme hızının artacağı düşünülür. Ancak tablet 

ya da kapsül gibi dozaj şekilleri için bu durum geçerliliğini yitirir. Çünkü mikranize 

olan aktif maddeler aglonıerasyona eğilimlidirler. Bu tip preparatların 

formülasyonianna dağıtıcı/süper dağıtıcılar eklenerek çözünürtük hızları optimize edilir. 
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Nişasta ve türevleri (Starchl{ 1500, AmijelJI ve Primogel :ır), selüloz ve türevleri 

(Ac-Di-Sol01 ve Avicell\), killer (VeegumJı;, bentonit ve kaolin) dağıtıcılara örnek olarak 

verilebilir. Tablet formülasyonianna çok daha düşük oranlarda kullanılan süper 

dağıtıcılar eklenebilir. Çapraz bağlı karboksi metilselüloz (Ac-Di-Sol), çapraz bağlı 

sodyum karboksimetil selüloz (Avicelli: RC 591) ve çapraz bağlı polivinil piralidon 

(Polyplasdone XL) süper dağıtıcılara örnek verilebilir. 

2.3.4. Akış Düzenleyiciler 

Akış düzenleyiciler. tablet formülasyonunu oluşturan toz karışımı ya da 

granüllerin birbiri ile temaslarında sürtünmeyi azaltmak ve yapışmalarını önlemek 

amacı ile formülasyona ilave edilen maddelerdir (Carstensen, 1993) . Kabul edilebilir 

kalitede bir farmasötik ürün elde etmek için tozun akış özellikleri önem taşımaktadır 

(Meyer ve Zimmermann 2003). Tablet baskı aşamasında hazırlanan tozun her defada 

mühreye aynı miktarda dolması gerekmektedir. 

Akış düzenleyici maddelerin büyük bir kısmı küçük partiküllü ve 

aglomerasyona eğilimlidirler. Aynı zamanda bu partiküller toz karışımlarda daha büyük 

parüküllerin yüzeyine çok güçlü bir şekilde adsorbe olurlar. Böylece partikütlerin akış 

özeliİklerini düzeltirler. Bu maddeler formülasyona kaydırıcı maddeler ile beraber. 

tablet basımından önce son aşamada eklenirler. Kolloidal silisyum dioksit (Aerosil~) 

yaygın olarak kullanılan akış düzenleyici maddelerin başında yer alır (Jonat ve ark. 

2005). Akış düzenliyici maddeler genellikle 0/o O. 1-1 gibi düşük oranlarda kullanılırlar. 

Kaydırıcı özelliğinin yanında talk ve magnezyum stearat da bu amaçla kullanılabilir. 

2.3.5. Kaydıncılar 

Kaydırıcılar, tabietin alt zımbadan kolayca itilmelerini sağlayan ve tablet 

tozunun ya da granülün zımbalara yapışmasını engellemek amacıyla formülasyona 

eklenen maddelerdir (Wang ve ark. 201 0). Kaydıncılar metal ile tablet yüzeyi 

arasındaki sürtünmeyi azaltır (Otsuka ve ark. 2004). Aynı zamanda tabietierin daha 

pürüzsüz olmalarını sağlarlar. Kaydıncıların performansı formülasyondaki diğer 

maddelerle karışabilme ve partikütlerin yüzeyini sarma kapasitelerine bağlıdır (Jannin 
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ve ark. 2003). Kaydıncılar kimyasal yapılarına göre aşağıdaki gibi sınıtlandırılabilir 

(Wang ve ark. 201 O): 

1. Yağ Asitlerinin Metal Tuz/an: Magnezyum stearat, Aluminyum stearat, Kalsiyum 

stearat ve Çinko stearat örnek olarak verilebilir. Bu tip kaydıncılar genellikle% 0.25 

-% 1.0 oranlarında kullanılır. 

2. Yağ Asitleri, Hidrokarbonlar ve Yağ Alkol/eri: Genellikle, yağ asitleri, 

hidrokarbonlardan~ hidrokarbonlar, yağ alkollerinden daha etkili kaydırıcılardır. 

Moleküldeki karbon zinciri uzunluğu arttıkça kaydırıcı etki de aıtar. Bu sınıfta 

Stearik asit, en çok tercih edilen kaydırıcıdır. Genellikle% 2.5 oranında kullanılır. 

3. Yağ Asidi Esterleri: Sodyum stearil tumarat (SSF), sodyum lauril sülfat (SLS), 

gliseril behenat, gliseril palmito stearat ve sukroz monopalmitat bu sınıf kaydrıcılara 

örnek teşkil eder. SSF ve gliseril behenat bu grupta en çok tercih edilen 

kaydırıcılardır. Magnezyum stearat ile kıyaslandığında tabietierin çözünürtük 

özelliklerini daha az etkilerler. 

4. Alkil Sü!fatlar: Magnezyum lauril sülfat ve sodyum lauril sülfat suda çözünebilen 

kaydırıcılardır. Aynı zamanda tabietierin çözünürlüklerini de arttırırlar. 

5. İnorganik Maddeler ve Polimerler Genellikle Magnezyum stearatın 

kullandamadığı durumlarda kullanılırlar. Talk ve polietilen glikol (PEG) türevleri bu 

sınıfta en çok kullanılan kaydırıcılardır. 

2.3.6. Renk Maddeleri ve Tatlandarıcalar 

Renklendiriciler. tabietin görüntüsünü iyileştirmek. tablet üretimi sırasında 

üretici tarafından ürün kalitesinin kontrolünü sağlamak için kullanılır. İlaçlarda 

kullanılabilecek renklendiriciler FDA tarafından seıtifıkalandırılmıştır Ayrıca renk ve 

tat maddeleri hasta uyuncunu arttırmak için de formülasyona eklenirler. 

Yaşlı ve çocuk hastalara oral yolla uygulanan ilaçların lezzetinin kötü olması 

hasta uyuncunu anlamlı bir şekilde düşürmektcdir (Albertini ve ark. 2003). İlaçların 

büyük bir kısmının tadının acı olması. oral uygulanıanın ardından ağızda yanma hissi 

uyandırması tedavinin etkinliğini azaltmaktadır. Kabul edilebilir bir tat elde edebilmek 
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ıçın formülasyanlara aramalar ve/veya tatlandırıcılar eklenir. Böylece hasta uyuncu 

arttırılır. 

2.4. Tablet Hazırlama Yöntemleri 

Bütün tabietler mühre içindeki katı partiküllere üst zımba tarafından basınç 

uygulanması ile hazırlanır. Bir etkin maddeden istenen kalitede tablet elde edebilmek 

için hazırlanan formülasyanun aşağıdaki özellikleri göstermesi gerekir (Armstrong 2007 

pp. 3673-3683): 

• Toz karışımı/granül mühreyi yeterince hızlı ve hep aynı miktarda doldurmalıdır. 

Aksi takdirde aynı serinin tabietlerinde ağırlık sapması. kabul edilen sınırların dışına 

çıkabilir ve tabietierin içerisindeki etkin madde miktarında farklılıklar ortaya çıkabilir. 

• Toz karışımı/granül tabJet basımı esnasında birbirine bağlanmalı, tablet raf ömrü 

süresince fiziksel bütünlüğünü korumalıdır. 

• Baskı kuvveti uygulandıktan sonra tabJet mühreden dışarıya rahatça itilmeli ve bu 

esnada hasar görmemelidir. 

2.4.1. Doğrudan Basım Yöntemi 

Doğrudan basını yöntemi ı 950~ li yılların sonunda. akış özellikleri iyileştirilm iş 

yenı yardımcı maddelerin sentczlenmesi (püskürtülerek kurutulmuş laktoz gibi) ve 

tablet baskı makinalarının geliştirilmesi ile yaygınlaşmıştır (Liebernıan ı 989 p. ı 95; 

Takeuchi ve ark. ı 998). Bu yöntemde, forınülasyona giren tüm etkin madde ve 

yardımcı maddelerin fiziksel yapısı değiştirilmeden tabJet basımı yapılır (Armstrong 

2007 pp. 3673-3683; Lieberman 1989 pp. 195-203) . Isı ve neme hassas maddeler ile 

uçucu özelik gösteren maddeler için en uygun tabJet hazırlama yöntemidir. 

Doğrudan basım yöntemi basit ve ekonomiktir (Jivraj ve ark. 2000). Yaş 

granülasyon yöntemi ile karşılaştırıldığında çeşitli üstünlüklere sahiptir. En önemli 

özelliği kurutma aşamasına gerek olmamasıdır. Ayrıca, bağlayıcı bir çözücü yardımı ile 

karışıma eklenmediği için etkin maddenin bozulma olasılığı azalır. Yaş granülasyon 

yönteminde bağlayıcının viskozitesi, ilave edilme hızı ve karıştırma süresi granülün 

yapısını ve özelliklerini. kurutma süresi ve nem son ürünün özelliklerini etkileyebilir. 
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Doğrudan basım yönteminin basit olması olası karışıklıkları ortadan kaldırır. Doğrudan 

basım yönteminin aşamaları sırasıyla ön karıştırma, kaydırıcı ilavesi ve tablet basımıdır. 

Doğrudan basım yönteminde kullanılan dolgu maddelerine selüloz ve türevleri 

(Avicel®), inorganik maddeler (kalsiyum karbonat, dikalsiyum fosfat), nişasta ve 

türevleri (Starch l 500) ve şekerler (sükroz, Tabletose 80)örnek verilebilir. Ayrıca hazır 

karışımlar da kullanılabilir (nişasta ve laktoz karışımı StarLac~). 

Doğrudan basım yönteminin uygulanmasını sınırlayan en önemli parametre 

etkin maddedir. Yüksek dozda kullanılan etkin maddeler için uygun bir yöntem değildir. 

Çünkü formülasyonun uygun basıtahilirlik özelliklerine sahip olması için gerekli miktar 

dolgu maddesi eklendiğinde kabul görmeyecek büyüklükte tabietler elde edilir. Bu tip 

etkin maddeler genellikle granülasyon yöntemi ile hazırlanırlar. 

2.4.2. Granülasyon Yöntemi 

Bir çok toz karışımı doğrudan basım yöntemine uygun değildir. Bu durum toz 

karışımının bağlanma, akış ve basıtabiiirlik özelliklerinin yetersiz olmasından 

kaynaklanır (Lieberman 1989 p. 148). Bu tip toz karışınıları ile hedeflenen kalitede 

tablet elde edilemez. Tozların akış ve basıtahilirlik özelliklerini iyileştirmek için 

partiküllerin boyutları arttırılır. Partikül boyutunun arttınlmasına yönelik yapılan her 

işlem (aglomerasyon. globülasyon. ekstrüzyon gibi) granülasyon olarak nitelendirilir. 

2.4.2.1. Yaş Granülasyon 

Toz karışımlarının akış ve basılabilirliklerini arttırmak amacı ile tozların bir 

bağlayıcı çözeltisi yardımı ile granül haline getirilmesi işlemidir (Gürsoy 2004 p. 354: 

Cantar ve ark. 2009 ). En çok kullanılan tablet baskı yöntemidir (Geçgil 199 l p. 34 7). 

Yaş granülasyanda granüldeki partiküller, moleküller arası Van der Waals kuvvetleri ve 

hidrojen bağları ile birbirine bağlanır. Bu yöntemin en büyük dezavantajı üretim 

süresinin uzun olması ve yöntemin bir çok adım içermesidir (Lieberman 1989 p. 150) . 

Doğrudan basım yöntemi ile karşılaştırıldığında maliyeti daha yüksektir. Ayrıca, bu 

yöntem nem ve ısıya hassas olan maddeler için de uygun değildir. Yaş granülasyon 

yönteminde etkin madde ve dolgu maddeleri karıştırıldıktan sonra bağlayıcı çözeltisinin 

de ilavesiyle ıslak kütle haline getirilir (Gürsoy 2004 p. 354) . Yaş kütlenin elekten 
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geçirilmesini müteakiben hazırlanan nemli granül kurutulur. istenen partikül 

büyüklüğünü elde etmek için elenir. Granüle kaydırıcı ilavesinden sonra tablet basınıma 

geçilir. 

Son zamanlarda yaş granülasyon süresince işlem süresini kısaltmak ve maliyeti 

azaltmak için me lt granülasyon yöntemi uygulanmaya başlanmıştır (Lieberman ı 989 p. 

ı 50). Bu yöntemde toz karışımı ısıtıldığında yumuşayan ya da eriyen katıların yardımı 

ile granülasyon yapılır. Kurutma ya da eleme işlemi gerektirmez. Bu yöntem neme 

hassas maddelerin granülasyonunda kullanılabilir (Heng, Wong 2007 p. 2257). 

2.4.2.2. Kuru Granülasyon 

Bu yöntem yeterli seviyede bağlanma özelliği gösteren tablet foımülasyonlarının 

briketleme işlemi ile granül haline getirilmesi yöntemidir (Gürsoy 2004 p. 357). Kuru 

granülasyanda etkin madde ve yardımcı maddeler karıştırıldıktan sonra toz karışım~ zıt 

yönde dönen makaralar arasında sıkıştırılarak briket tabietler basılır (Inghelbrecht ve 

Remon, ı 998). Sriket tabietler bir değirmen yardımıyla kırılıp, öğütüldükten sonra 

elenir. Ele geçen kuru granüle kaydırıcı ilavesi yapılır ve tabietler basılır. Bu yöntem 

ısıya, neme ve çözücülere hassas olan maddeler için de uygundur. En büyük avantajı 

diğer granülasyon metotlarına kıyasla daha ucuz olmasıdır. 

2.5. Uzun Etkili Oral Dozaj Şekilleri 

Oral uygulama. sistemik etki göstermesi beklenen etkin maddeler için en çok 

tercih edilen uygulama yoludur (S ing, Kim 2007 pp. 1242-1261 ). Bu durumun en 

önemli sebeplerinden hiri hasta uyuncunun yüksek olması ve uygulanmasının kolay 

olmasıdır. 

Geleneksel ilaç şekillerinden etkin madde heınen salını yapar (Sing, Kim 2007 

pp. 1242-1261; Sood, Panchagnula 2003). Etkin madde maksimum kan 

konsantrasyonuna hızla ulaşır ve plazma seviyesi hızla düşer. Bu nedenle, tekrarlanan 

dozlar halinde tedavi sürdürülür. Tekrarlanan doz, ilacın kan seviyesinde 

dalgalanmalara neden olur. Bu durumun yarattığı yan etkileri ortadan kaldırmak için 

dozaj şekillerinden salını hızı azaltılmaya çalışılmakta ve araştırmalar uzun etkili salını 

sistemleri üzerinde yoğuntaşmaktadır (Charnıan ve Charnıan. 2003). Uzun etkili ilaç 
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şekillerinin hazırlanmasının en önemli amacı terapötik olarak etkili kararlı bir plazma 

konsantrasyonuna ulaşmak ve dozlama sıklığını azaltarak etkin madde 

konsantrasyonundaki dalgalanmaları azaltmaktır. Böylece, dozlama sıklığının yanısıra, 

ilacın günlük dozu azaltılır. yan etkileri en aza indirilir ve hastanın tedaviye uyuncu 

arttın tır. 

Uzun etkili oral ilaç şekileri etkin maddenin mide-barsak kanalının hangi 

bölgesinde salınacağı, ne zaman salmacağı ve salınma şekli dikkate alınarak hazırlanır. 

Ayrıca, etkin maddenin özellikleri ve fizyolojik faktörler de göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Bu sistemler, Amerikan Fannakopesinde (United States Phannacopeia 2009) 

""Değiştirilmiş Satım Sistemleri.. olarak bildirilmektedir. Bu farmakopeye göre 

değiştiritmiş satım sistemleri aşağıdaki gibi sınıtlandırılmıştır: 

• Geciktirilmiş satım sistemleri 

• Uzatılmış salını sistemleri 

Geciktirilmiş salını sistemlerinde. etkin maddenin dozaj şeklinden salımı belli bir 

bölgede gerçekleşir. Bu tanım daha çok enterik kaplı dozaj şekileri için kullanılır. 

Uzatılmış etkili salını sistemleri. etkin maddeyi geleneksel dozaj şekli gibi hızla değiL 

yavaş yavaş salan sistemlerdir. Bu sistemler içinde yer alan kontrollü salını sistemleri. 

etkin maddeyi hemen salan geleneksel dozaj şekilerinin aksine. salını hızının önceden 

ayarlandığı ve salım işleminin daha uzun sürdüğü sisteınlerdir. Böylece uzun süreli etki 

oluşur. Sürekli etkili salıın sistemleri de uzatılınış salını sistemleri içinde değerlendirilir. 

Geleneksel dozaj şekillerinin birkaç defa alınması ile elde edilen etkiyi daha az doz 

alarak elde etmek amacı ile geliştirilen sisteınlerdir. Uzatılmış etkili salım~ kontrollü 

satım ve sürekli etkili salını ifadeleri aynı anlamda kabul edilmiştir. 

2.6. Uzun Etkili Oral Dozaj Şekillerinin Sahm Mekanizmaianna Göre 
Sınıflandırılması 

2.6.1. Membran Kontrollü Sistemler 

Membran kontrollü sistemler pek çok terapötik uygulama şeklinin 

formülasyonunda etkin maddenin salını hızını kontrol etmek için kullanılınaktadır 
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(Farrel ve Sirkar 2000). Membran kontrollü sistemlerde etkin madde bir polimerle 

kaplıdır. Etkin madde çözündükçe salınır. Membran suda çözünebilen~ gözenekli veya 

gözeneksiz tipte olabilir ( Gürsoy 2002 pp. I 55-156). Etkin maddenin fizikokimyasal 

özellikleri polimer seçimini etkileyen en önemli parametredir. Kullanılan polimerin 

özelliklerine göre etkin maddenin salımı pH'ya bağımlı olabilir. Hidroksipropil selüloz, 

etil selüloz~ polivinil asetat, jelatİn gibi polimerler örnek verilebilir. 

Membran sistemler ile pellet, kapsül, tablet, granül veya partiküler sistemler 

hazırlanabilir (Strübing ve ark. 2006). Bu sistemlerde etkin madde salımı sıfırıncı 

derece hız kinetiğine uyar. 

2.6.2. Matriks Kontrollü Sistemler 

Bu sistemlerde etkin madde polimer içinde dağıtılmış ya da çözündürülmüş 

olabilir. Matriks kontrollü sistemler daha çok tablet şeklinde hazılanırlar. Etkin madde 

toz halindeki polimerle karıştırıldıktan sonra doğrudan ya da granülasyondan sonra 

etkin madde toz haldeki polimerle karıştırıldıktan sonra basılır. Matriks kontrollü 

sistemlerin, üretim yöntemlerinin kolay ve ekonomik olması kontrollü salım sistemi 

hazırlamada oldukça tercih edilmelerini sağlar (Lotfıpour ve ark. 2004: Genç ve ark. 

2002). Polivinil pirolidon. selüloz türevleri. polioksan~ akrilik asit ve metakritik asit 

polimer ve kopolimerleri. lipitler ve mumlar matriks materyali olarak kullanılan 

maddelere örnek verilebilir (Lotfipour ve ark. 2004; Mandal ve ark. 2007). Lipit ve 

mumlar özellikle suda çözünmeyen incrt matriks formları elde etmek için yaygın olarak 

kullanılırlar (Genç ve Hegazy. 2000). Bu tip maddeler özellikle sudaki çözünürlüğü 

yüksek olan etkin maddelerin matriks tabietlerinin hazırlanmasında tercih edilirler 

(Dredan ve ark. 1997). Lipofilik yardımcı maddelerin kullanıldığı matriks tabletler. 

doğrudan basım yöntemi ya da yaş granülasyon yöntemi ile hazırlanabilirler. Ayrıca 

lipitler toz karışımında eritilerek hem bağlayıcı hem de matriks materyali olarak 

kullanılabilir (Li u ve ark. 200 l ). 

Bu sistemlerde etkin maddenin matriksten salımı difüzyonla, matriksin erozyonu 

ile ya da hem difüzyon hem erozyon ile birlikte gerçekleşir (Achary ve Park 2006). 

Seçilen polimer tipi ve konsantrasyonu~ etkin maddenin partikül büyüklüğü ve 

çözünürlüğü, ayrıca kullanılan yardımcı maddelerin tipi satım karakterini etkileyen 
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parametrelerdendir (Lotfipour ve ark. 2004 ). Matriks kontrollü sistemlerde salı m 

özellikleri sıfırıncı derece kinetiğe uymaz (Gürsoy, 2002 p. I 56-158). 

2.6.3. Vücutta Çözünen/ Aşınan Sistemler 

Bu sistemlerde kullanılan matriks materyali vücutta çözünen ya da aşınan bir 

polimerden seçilir (Soares ve Zun i no 201 0). Bioparçalanabilir polimerlerle hazırlanan 

sistemlerde salını hızı polimerin erozyonu ve etkin maddenin difuzyon hızının kontrol 

edilmesi ile optimize edilebilir. Bu sistemlerde etkin maddenin salını hızı sistemin 

yüzey alanından doğrudan etkilenmektedir. Polilaktik asit, poliglikolik asit. polilaktik

glikolik asit kopalimeri bu sistemleri hazırlamak için kullanılan polimerlere örnek 

olarak verilebilir ( Gürsoy 2002 p. 158- ı 59). 

2.6.4. Şişme Kontrollü Sistemler 

Şişme kontrollü sistemlerde etkin madde vücut sıvıları ile karşılaştığında 

hİdrojel oluşturabilen polimerlcr içinde dağıtılmış ya da çözünmüştür. Bu sistemlerde 

vücut sıvılarının dozaj şekline penetrasyonu. salını hızını etkileyen en önemli parametre 

olduğu düşünülmektedir (Ferrero ve ark. 20 l 0). Preparat alındıktan hemen sonra 

yüzeydeki etkin madde serbestleşir ve preparat yüzeyinde bir jel oluşur. Oluşan bu 

jelden etkin madde pasif difüzyonla salınır (Brazel ve Peppas 2000). 

En çok hidroksipropilmetil selüloz. ksantan zanıkı. polivinil alkol. pektin, 

karagen, sodyum alginat gibi polimerler kullanılır. 

2.6.5. Ozmotik Kontrollü Sistemler 

Bu sistemler bir etkin madde rezervuan ve bu rezervuan çevreleyen, bir çıkış 

deli ği ne sahip yarı geçirgen bir membrandan oluşmuştur ( Gürsoy 2002, p. 165- ı 67). 

Son yıllarda etkin madde salını hızını kontrol edecek şekilde porozitesi kontrollü olan 

mambranlar da geliştirilmiştir. Etkin maddenin ve dozaj formunun özellikleri göz 

önünde bulundurularak salını karakteristikleri optimize edilebilir (Makhija ve Vavia 

2003). Ayrıca etkin madde salımı çevresel faktörlerden bağımsız bir şekilde 

gerçekleşmek üzere formüle edilebilir. Etkin madde salımı, sistem içine giren sıvının 
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yaratığı osmotik basınç ile sabit bir hızla gerçekleşir. Sistem biyolojik sıvıtarla temas 

etiğinde, vücut sıvıları yarı geçirgen zardan içeri girer ve etkin maddeyi çözündürür. 

Etkin maddenin çözünmesi bir osmotik basınç yaratır ve etkin madde mevcut por ya da 

porlardan dışarı çıkmaya başlar (Waterman ve ark. 2009). Matriks sistemlerin 

üretimlerinin daha kolay olmasına rağmen ozmotik kontrollü sistemlerde salım, etkin 

maddenin özelliklerinden daha az etkilendiği için tercih edilirler. 

Selüloz türevleri, polivinil alkol, etil selüloz, jelatİn bu sistemlerde kullanılan 

polimerlere örnek olarak verilebilir ( Gürsoy 2002, pp, ı 65-167) . 

2.6.6. Zaman Kontrollü Sistemler 

Zaman kontrollü sistemler sirkadyen ritim ile eşzamanlı bir şekilde 

programlanarak örneğin astım ve parkinson hastalarının sabah semptomlarını azaltmak 

ya da engellemek için uzatılın ış salım sağlayabilirler (Murata ve ark. ı 997). Ayrıca 

etkin maddenin mide-barsak kanalının istenilen bölgesine hedetlendirilmesinde, etkin 

madde salımının farklı hızlarda yapıldığı formülasyonların tek bir dozaj şekli içinde 

verilmek istendiği durumlarda da bu sistemlerden faydalanılabilir (Longer ı 990, pp. 

ı 676-1693). 

Bu sistemler genellikle içten dışa doğru çekirdek tabaka, etkin madde tabakası, 

hidrojel tabakası ve suda çözünmeyen tabaka olmak üzere dört tabakadan oluşur 

(Murata ve ark. 1 997). Zaman kontrolü dıştaki tabakanın kalınlığı ile ayarlanabilir. Bu 

tabakanın erozyonu ile hidrojel oluşturacak polimer vücut sıvıları ile temasa geçer. 

Etkin madde bu tabakadan salınmaya başlar. 

2.6.7. Midede Tutulan Sistemler 

Oral yola uygulanan bazı ilaçların salım ve emilimlerinin arttırılması için 

midede uzun süre kalması tercih edilebilir ( Gürsoy 2002, pp. ı 61- ı 64). Özellikle barsak 

pH'sında çözünmeyen, sadece midede etki etmesi istenen, belli bir bölgede emilebilen, 

emitim hızı düşük olan etkin maddelerin midede kalma süresinin uzatılınası çözünme, 

emitim ve biyoyararlanım açısından üstünlük sağlar. 
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Etkin maddenin midede kalış süresini uzatmak ıçın çeşitli sistemler 

geliştirilmiştir: 

• Midede yüzen düşük yoğunluklu sistemler, 

• Mide mukozasına yapışan biyoadezif sistemler, 

• Midede şişerek büyüklüğü pilordan geçerneyecek kadar artan sistemler. 

2.7. Uzun Etkili Oral Dozaj ŞekillerininSalım Kinetikleri 

2. 7.1. Sıfırıncı Derece Kinetik 

Salım hızı zamandan bağımsız olan dozaj şekilleri için geçerlidir. Birim 

zamanda açığa çıkan etkin madde miktarı sabittir (Martin ve ark. 1983). 

Ct: tanında çözünmeden kalan etkin made konsantrasyonu 

C0 : Başlangıçtaki etkin madde konsantrasyonu 

ko : Sıfır derece çözünme hızı sabiti (mg/dakika) 

2.7.2. Birinci Derece Kinetik 

Birinci derece kinetik zamana bağlı olarak çözünen dozaj şekileri için geçerlidir. 

Zamana bağlı olarak çözünen etkin madde miktarı üssel olarak azalır (Maıtin ve ark. 

I 983; Çapan I 993). 

Ct: tanında çözümneden kalan etkin madde konsantrasyonu 

Co: Başlangıç etkin madde konsantrasonu 

kı: Birinci derece çözünme hızı sabiti (birim zamanda çözünen etkin madde 

miktarı dakika- 1
) 

Etkin madde konsantrasyonunun zamana karşı gafığinin çizilmesi ile eğimi 

-kı/2,303 olan lineer doğru elde edilir. 
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2.7.3. Higuchi Kinetiği 

Bu eşitlikte etkin maddenin salım hızı zamanın karekökü ile orantılıdır. Matriks 

tabietlerden etkin maddenin salım hızı ilk kez Higuchi tarafından tanımlanmıştır 

(Higuchi ı 963). 

Q = [Dt (2A- Cs) Cs]ı 12 

Q : Birim yüzeyden t zamanında salınan etkin madde miktarı 

D : Homojen matriks ortamında etkin maddenin çözünürlüğü 

Cs : Salım ortamında etkin maddenin çözünürlüğü 

A : Matriks sistem içinde etkin madde konsantrasyonu 

2.8. Bu Çalışmada Kullanılan Yardımcı Maddeler Hakkında Bilgiler 

2.8.1. Avicel® PH 102 

Avicel® PH I 02 (mikrokristalize selüloz- MCC-) beyaz renkli, tatsız, kokusuz 

ve gözenekli partiküllere sahip bir tozdur (Rowe R. et al. ed, 2006, pp. ı32-ı35). 

Fibröz bitkilerden elde edilen a- selülozun seyreltik mineral asit çözeltileri ile 

kontrollü hidrolizinden üretilir. % 5 (a/h) sodyum hidroksit çözeltisinde kısmen 

çözünür. Suda seyreltik asitlerde ve organik çözücülerde çözünmez. 

Yüksek seyreltme potansiyeline sahip, dağıtıcı özellikleri iyi olan ve düşük 

basım kuvvetlerinde bile hasılabilen bir maddedir (Suzuki ve Nakagami, 1998). Toz 

karışımlarının akış ve basılabilirlik özelliklerini iyileştirir. Bu özelliklerinden dolayı 

oldukça yaygın kullanılır (Jivraj ve ark. 2000). MCC~nin nem, partikül büyüklüğü. akış 

özellikleri farklı olan tipleri vardır. Partikül büyüklüğü daha büyük olan tipleri tozların 

akış özelliklerinin iyileştirilmesinde, nem oranı düşük olan tipleri ise neme hassas olan 

etkin maddelerin formülasyonunda tercih edilir. A viceliD PH ı O ı, ı 02, ı 03, ve ı 05 gibi 

farklı partikül büyüklüğüne sahip olan tiplerine örnektir. Ancak, partikül büyüklüğünün 

basılabilirlik üzerine etkisinin oldukça küçük olduğu düşünülmektedir. Avicel® PH 

I 02'nin ortalama partikül büyüklüğü 100 J.1 ~dur. 

MCC güçlü oksidasyon ajanları ile geçimsizdir. Ağzı sıkıca kapatılmış kaplarda, 

serin ve kuru ortamlarda muhafaza edilmelidir (Rowe R. et al. ed, 2006, pp. ı 32- ı 35). 
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2.8.2. Povidon ~· K-30 ve Povidon ~· K-90 

Polivinil piralidon (PVP) beyaz ya da sarımsı beyaz renkli, kokusuz ya da çok 

hafif kokulu, ince partiküllü higroskopik bir tozdur (Rowe R. et al. ed, 2006, pp. 6 ı ı-

6ı5). 

Asetilen ve formaldehitten oluşan butinediol hidrojentenerek butanediol 

sentezlenir. Daha sonra hidrojenasyaola elde edilen butirolaktona amonyum eklenerek 

piralidon sentezlenir. Pirolidonun basınç altında asetilenle reaksiyonu sonucu vinil 

pirolidonun polimerizasyonu ile elde edilir. Değişik molekül ağırlığında olan tipleri 

mevcuttur. Povidon K-3o·un molekül ağırlığı 50.000 iken Povidon K-90'nın molekül 

ağırlığı I OO.OOO'dir. 

Povidon® suda, etanolde, metanolde~ ketonlarda ve kloroformda çözünür. Eter, 

hİdrokarbon ve sıvı parafinde çözünmez. 

Bir çok farmasötik dozaj şeklinde kullanılmasına rağmen temel olarak katı dozaj 

şekilerinde kullanılır. Tabietierde doğrudan basım yönteminde ve nemili granülasyon 

yönteminde % 0.5-5 oranında bağlayıcı olarak oldukça yaygın kulanılır (Albertini ve 

ark. 2003; Desai ve ark. 2008). Yaş granülasyon yönteminde çözeltisi hazırlanarak ya 

da toz formda karışıma eklenip çözücünün hazırlanan toz karışırnma püskürtülmesi yolu 

ile kullanılır. Aynı zamanda, süspansiyon ajanı olarak da % 2-4 oranında 

formülasyonlarda yer alır. Tck başına ya da PVP ve HPMC karışımiarı kullanılarak 

matriks tabietler hazırlanmaktadır. 

Bazı koruyucuların etkinliğinin azalmasına neden olabilmektedir. Higroskopik 

yapılı bir toz olduğu için hava geçirmeyen, ağzı sıkı kapatılmış ambalajlarda serin ve 

kuru yerlerde saklanmalıdır. 

Povidon® ve kaydırıcı olarak stearik asitin kullanıldığı formülasyonlarda 

zamanla tabietin çözünme hızının düştüğü ile ilgili veriler literatürde kayıtlıdır (Desai 

ve ark. 2008). 

2.8.3. Compritol~ ATO 888 

Compritol10 A TO 888 (gliseril dibehanat) beyaz renkli, zayıf kokulu toz ya da 

mumsu pelletlerden oluşan bir maddedir (Rowe R. et al. ed, 2006, pp. 304-305). 
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Behenik asitİn gliserin ile esterleştirilmesi ve daha sonra esterin püskürtülerek 

kurutulması ile hazırlanır. Compritol;jr A TO 888, dibehenoilgliserol ve diaçilgliseroller 

başta olmak üzere mono ve triaçilgliserollerin karışımıdır. Su, etanot ve heksanda pratik 

olarak çözünmez. Sıcakta kloroform ve diklorometanda çözünür. 

Tablet ve partiküler dozaj şekilerinin formülasyonlarında bağlayıcı, kaydırıcı 

olarak (% ı -3 ); jel ve emülsiyon formülasyonlarında viskozite arttırıcı (% ı- ı 5) olarak 

kullanılmaktadır. Ayrıca tat maskeleyici olarak da kullanılmaktadır (Jannin ve ark. 

2003). Uzatılmış salını sistemlerinde lipofilik matriks oluşturmak amacıyla (> % ı O) 

veya kaplama materyali olarak kullanılır. 

Gliseril behenat 35° c~nin altındaki sıcaklıklarda ağzı sıkıca kapalı kaplarda 

saklanmalıdır. 

2.8.4. Preciroloc A TO 5 

Gliseril palmitostearat (Precirol~ A TO 5), beyaz renkli, hafif kokulu bir tozdur 

(Rowe R. et al. ed, 2006, pp. 3 ı 1-312). 

Gliseril palmitostearat, palmitik ve stearik asitİn gliserol ile esterifikasyonu 

sonucu elde edilir. Precirol~' A TO 5, su, etanol ve mineral yağlarda pratik olarak 

çözünmez; kloroform ve diklorometanda serbestçe çözünür. 

Katı dozaj şekillerinin formülasyonlarında kaydırıcı olarak (%) I -3) kullanılır. 

Lipofilik bir madde olduğundan tabietierin dağılma süresini uzatır. Biyoparçalanabilir 

jel yapımında ve ınikropartiküler dozaj şekillerinin formülasyonlarında kullanılır. 

Ayrıca uzatılmış salını sistemlerinde lipofılik matriks oluşturmak amacıyla kullanım 

alanı (% ı 0-25) bulmaktadır. 

Gliseril palmitostearat napraksen ve ketoprofen ile geçimsizdir. 35° c·nin 

üstündeki sıcaklıklarda tutulmamalıdır. Bir aydan daha uzun bir zaman zarfında 

depolanacaksa ışık ve nemden korunmalı ve 5- ı 5° c~ deki sıcaklıklarda ağzı kapalı 

kaplarda saklanmalıdır (Rowe R. et al. ed, 2006, pp. 31 ı -312). 

2.8.5. Stearik Asit 

Stearik asit beyaz ya da sarımsı beyaz renkte sert, kristal veya toz halinde bir 

maddedir (Rowe R. et al. ed, 2006, pp 737-739). 
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Stearik asit yağların yüksek sıcaklık ve basınçta hidrolize uğrarnaları sonucu 

elde edilir. Ayrıca keten tohumunun ya da diğer bitkisel yağların hidrojenasyonuyla 

elde edilir. Stearik asit benzen~ karbon tetraklorür, kloroform ve eterde serbestçe 

çözünür. Alkol heksan ve propilen glikolde de çözünürken, suda pratik olarak 

çözün m ez. 

Oral dozaj şekillerinde kaydırıcı (%1 -5) ve bağlayıcı olarak tabJet 

formülasyonlarında kullanılır. Topikal formülasyonlarda ise emülsifıyan olarak (%1 -20) 

kullanılmaktadır. Ayrıca uzatılmış salım sistemlerinde ilaç taşıyıcı olarak 

kullanılmaktadır. Stearik asit inert matriksler oluşturmak için uygun bir yardımcı 

maddedir. Toksisitesi oldukça düşüktür ve erime derecesi vücut sıcaklığından yüksektir. 

Biyoparçalanabilir, biyouyumlu olması ve ekonomik olması nedeniyle yaygın olarak 

kullanılır (K iilen ve Corrigan 200 I). 

Stearik asit metal hidroksitlerle, oksidasyon ajanlarıyla ve napraksen ile 

geçimsizdir. Stearik asit, kuru ve serin ortamlarda muhafaza edilmelidir (Rowe R. et al. 

ed, 2006, pp. 737-739). 

2.8.6. Setil Alkol 

Setil alkol beyaz pul veya granül yapısında, tatlı bir lezzeti olan. karakteristik 

kokulu bir maddedir (Rowe R. et al. ed, 2006, pp. 155-156) 

Yağ asitlerinin estcrleştirilmesinden ya da hindistan cevizi yağından elde edilen 

trigliseritlerin katalitik hidrojenasyonu ile sentezlenir. Distilasyon ya da kristalizasyon 

işlemlerinden geçirilerek satlaştırılırlar. 

Setil alkol su ve diğer polar çözücülerde pratik olarak çözünmez. Etanol, eter ve 

diğer apolar çözücülerde çözünür. 

Tabfet ve partiküler dozaj sistemlerinin formülasyonlarında kaplama materyali 

olarak (%2- I 0), emülsiyon formülasyonlarında kıvam verici ve emülsifıyan olarak (%2-

5) kullanılmaktadır. Ayrıca uzatılmış salım sistemlerinde matriks materyali olarak da 

kullanılmaktadır. 
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Setil alkol. çok güçlü oksidasyon ajanlarıyla geçimsizdir. İbuprofenin erıme 

derecesini düşürdüğünden kaplama sırasında tabietierin yapışma eğilimlerini 

arttırabilmektedir. 

2.8. 7. Setil Stearil Alkol 

Setil stearil alkol beyaz ya da kremimsi beyaz renkli pul veya granüler halde bir 

maddedir. Karakteristik, hafif şekerli bir kokusu vardır (Rowe R. et al. ed, 2006, pp. 

740-741). 

Bitkisel ya da hayvansal kaynaklı yağ asitlerinin redüksiyonu sonucu elde 

edilirler. Ayrıca hidrokarbonlardan da elde edilebilirler. Setil stearil alkol etanal ve 

eterde çözünür, suda çözünmez. 

Seti] stearil alkol daha çok kazınetik ve topikal farmasötik preparatlarda kullanım 

alanı bulur. Bu tip preparatlarda emülsifıyan ya da stabilizör olarak kullanılırlar. Ayrıca 

matriks tabJet formülasyonlarında salımı geciktirmek için de kullanılmaktadır (Cao ve 

ark. 2007). 

Seti) stearil alkol güçlü oksidasyon ajanlarıyla ve metal tuzlarıyla geçimsizdir. 

Ağzı sıkı kapatılmış kaplarda. kuru ve serin koşullarda saklanmalıdır (Rowe R. et al. ed, 

2006, pp. 740-741). 

2.8.8. Methocel 11
- HV 100000 

Hidroksipropilmetil selüloz (HPMC). tatsız, kokusuz beyaz ya da krem renkli. 

fibröz ya da granüler bir tozdur (Rowe R. et al. ed, 2006, pp. 346-349). 

Pamuk ya da yünden elde edilen saflaştırılmış selülozun sodyum hidroksit 

çözeltisi ile suda şişebilen selülozdan daha reaktif alkali bir selüloz tipi elde edilir. 

Alkali selülozun, klorometan ve propilen oksitle reaksiyonu sonucu selülozun metil 

hidroksipropil esteri elde edilir. 

Soğuk suda viskoz kolloidal bir çözelti oluşturur. Kloroform, etanal ve eterde 

çözünmezken, etanol-diklorometan, metanol-diklorometan ve su-alkol karşııniarında 

çözün ür. 
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HPMC~ oraL topikal ve oftalmik preparatlarda en çok tercih edilen 

polimerlerden biridir (Mandal ve ark. 2007). Toksik olmaması~ direkt basım yöntemine 

uygun olması ve üretilmesinin kolay olması gibi nedenlerden dolayı yaygın olarak 

kullanılanılır. Hidrofılik olması, şişebilmesi ve jelleşebilen yapısı ile uzatılmış etkili 

sistemlerin hazırlanmasında (0/o ı 0-80) tercih edilmesini sağlar. Tabietierin film 

kaplanmasında kaplama materyali olarak kulanılırlar. TabJet formülasyonlarında 

bağlayıcı olarak (% 2-5) kullanılırlar. Ayrıca süspande edici ajan, emülsifıyan ve 

stabilizör olarak (% 0.45- ı) oftalmik ve top i kal preparatlarda da kullanım alanı bulur. 

HPMC'nin farklı viskozite değerlerine sahip dereceleri vardır. Yüksek molekül ağırlıklı 

HPMC'Ierin kullanılması çözücüterin penetrasyonunu zorlaştırır (Ghimire ve ark. 

20 ı 0). Böylece suda çözünürlüğü yüksek olan etkin maddelerin salı m hızını düşürebil ir. 

HPMC'nin formülasyondaki konsantrasyonu arttıkça salınan etkin madde miktarı 

azalmaktadır. 

HPMC'nin partikül büyüklüğü dağılımının, etkin maddenin çözünme hızını 

etkileyebileceği ne dair veriler literatürde mevcuttur (Heng ve ark. 200 ı). 

HPMC bazı oksidasyon ajanlarıyla geçimsizdir. Noniyonik bir yapısı 

olduğundan metalik tuz ve iyonik maddelerle suda çözünmeyen kompleksler oluşturur. 

HPMC ağzı sıkı kapatılmış kaplarda serin ve kuru yerlerde muhafaza edilmelidir (Rowe 

R. et al. ed, 2006, pp. 346-349). 

2.8.9. Ksantan Zamka 

Beyaz ya da krem renkli, karakteristik kokulu ve ınce paıtiküllü bir tozdur 

(Rowe R. et al. ed, 2006, pp. 82 ı -824 ). 

Ksantan zamkı. karbohidratların Xanthomonas compestris suşlarıyla aerobik 

fermentasyonu sonucu elde edilen bir polisakkarittir. Elde edilen polisakkarit daha sonra 

isopropanol ile muamele edilerek satlaştırılır. Sıcak ve soğuk suda çözünür, etanol ve 

eterde çözünmez. 

Oral ve topikal preparatlarda viskozite artırıcı ve stabilizör olarak kullanılır. 

Geniş bir sıcaklık (I 0-60° C) ve pH aralığında (4- I O) kararlı olması gibi özellikleri 

sebebiyle tercih edilir. Temelde süspande edici ajan olarak kullanılmasına rağmen 

kontrollü salım tabietlerinde matriks ajanı olarak oldukça yaygın bir şekilde 
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kullanılmaktadır (Talukdar ve ark. 1 998). Özellikle etkin maddenin sudaki çözünürlüğü 

yüksek ise tercih edilir. 

Ksantan zamkı, katiyenik yüzey aktitler, polimer ve koruyucularla, aniyonik 

maddelerle geçimsizdir. Aniyon ik ve arnfateri k yüzey aktiflerin %ı I 5'ten fazla 

kullanıldığı durumlarda çökeltİ oluşumu gözlemlenir. Ayrıca bazı oksidasyon 

ajanlarıyla; amitriptilin, tamaksifen ve veraparnil gibi etkin maddelerle de geçimsizdir. 

Ksantan zamkı ağzı kapalı kaplarda, serin ve kuru ortamlarda saklanmalıdır. 

2.8.10. Magnezyum Stearat 

Beyaz renkli, karakteristik tat ve kokulu, ince partiküllü, düşük yğın 

yoğunluğuna sahip çöktürülmüş veya öğütülmüş bir tozdur (Rowe R. et al. ed, 2006, pp. 

434-436). 

Yüksek ısıda magnezyum klorürün sudaki çözeltisinin sodyum stearat ile 

reaksiyonu ya da magnezyum oksit/hidroksit/karbonat ile stearik asitİn reaksiyonu 

sonucu elde edilir. 

Magnezyum stearat, su, etanot ve eterde çözünmez. Sıcak benzen ve sıcak 

etanolde ise kısmen çözünür. 

En çok kullanılan kaydırıcı magnezyum stearattır (Wang ve ark. 2010). 

Magnezyum stearatın metale olan ilgisi oldukça düşük~ partikül boyutu oldukça 

küçüktür. Çok geniş bir yüzeye yayıldığından çok etkili bir kaydırıcıdır. Genellikle % 

0.25-1 .O oranında kullanılır. Hidrofobik olduğundan etkin madenin katı dozaj 

formlarından açığa çıkışını geciktirir. 



3. GEREÇ VE YÖNTEM 

GEREÇ 
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YÖNTEM 

3.1. Ketorolak Trometamol Üzerinde Yapılan Çalışmalar 

3.1.1. Teşhis 

3.1.1.1. UV Spektrumu 

Ketorolak trometamolün UV spektrumu saf su içinde spektrofotometre 

kullanılarak tespit edildi. Bunun için 40 mg ketorolak trometamol hassas olarak tartıldı. 

50 ml suda çözündürüldü ve balonjojede I 00 ml~ ye tamamlandı. Bu çözeltiden 1 ml 

alınarak balonjojede ı O ml' ye tamamlandı. ı cm~ lik kuvartz küvetler kullanılarak 

spektrofotometrede 200 - 400 nm dalga boyu aralığında UV spektrumu alınarak 

maksimum absorbans değeri saptandı. 

3.1.1.2. Diferansiyel Tararnalı Kalorimetri (DSC) 

Ketorolak trometamolün erime derecesi Perkin Elmer marka, Diamond model 

diferansiyel tararnalı kalarimetre cihazı kullanılarak tespit edildi. Analiz 25-200 oc~de 

yapıldı. 4-5 mg analiz numunesi tavaya tartıldı ve boşa karşı sıfırlanması sağlandı. 

Sıcaklık artışı ı O °C/dk ve azot akışı 20 ml/dk olacak şekilde analiz yapıldı ve DSC 

spektrumu elde edildi. Çalışma 2 kez tekrarlandı. 

3.1.2. Miktar Tayini 

Ketorolak trometamolün miktar tayini UV Spektrofotometri yöntemi ile 323 

nm ~de O. ı cm ~lik kuvartz küvetlerde ölçüm yapılarak tespit edildi. Yöntemin 

güvenilirliğinin saptanması için analitik yöntem validasyonu yapıldı. 

3.1.3. Miktar Tayini Yönteminin Validasyonu 

Bir test yönteminin belirli koşullar altında kesin ve doğru bir şekilde, sürekli 

olarak bekleneni gerçekleştirmesinin ispatlanması o analitik yöntemi validasyonudur 

(ICH Harmonised Tripartite Guideline, 1995; Owen T., ı 996 pp. 88- ı 00). Ketorolak 
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trometamolün miktar tayininin validasyonu ıçın doğrusallık~ kesinlik, doğruluk, 

seçicilik ve geri kazanım çalışmaları yapıldı. 

3.1.3.1. Doğrusallık 

Doğrusallık (Linearite) yöntemin test sonuçlarının doğrudan ya da iyi 

tanımlanmış bir matematiksel denklem ile numune içindeki analit konsantarsyonunun 

verilen aralıkta orantılı olduğunu gösterir (Owen T. ı 996, pp. 88-92) . UV-Visible 

aletler için genellikle kullanılan doğrusallık ilişkisi konsantrasyonla absorbansın orantılı 

olduğu Beer Kanunu ile açıklanır. Doğrusal bir kalibrasyon eğrisinde absorbans ve 

konsantrasyon ilişkisi şu şekilde olmalıdır: 

y = mx ±k 

y: Absorbans 

m: Eğim 

k: Eğrinin ordinatı kestiği nokta 

Yöntemin doğrusallığını ispat etmek için 20 mg ketorolak trometamol hassas 

olarak tartıldı, 50 ml saf suda çözündürüldü ve balonjojede I 00 ıni'ye tamamlandı. Bu 

stok çözeltiden ı, 2. 3. 4, 5. 6. ml alınarak balonjojede l 00 ml' ye tamamlandı. 

Hazırlanan çözeltiterin absoı·bansı UV spektrofotometrcde 323 nm·de suya karşı 

okundu. Absorbans değerlerinin konsantrasyona karşı grafiği çizildi. Eğrinin denklemi 

ve korelasyon katsayısı (r2
) hesaplandı. Her konsantrasyon için 6 deney yapıldı. 

Bu çalışma O. ı N HCl çözeltisi ve 7.2 fosfat tamponu içinde de yapıldı. 

3.1.3.2. Kesinlik 

Bir yöntemin kesinliği aynı işlemler uygulandığında birden fazla numunenın 

ardarda analiz edilmesi ile alınan sonuçlar arasındaki uygunluk derecesidir (ICH 

Harmonised Tripartite Guideline, ı 995; Owen T., ı 996 pp. 94-95). Kesinliğin 

hesaplanması için istatistiksel bir değer gereklidir. Standart sapma (SO), relatif standart 

sapma (% RSD) ve güven aralığı (% REM) tekrarlanabilirlik ve kesinliğin 

belirlenmesinde en çok kullanılan parametrelerdir. Bir yöntemin kesinliğini ölçmek için 
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aynı konsantrasyonda analiz örneği hazırlanır ve analiz edilir. Analiz sonuçlarının 

standart sapması kesinliğin bir ölçütüdür. 

Gün içi kesinlik: 

Aynı gün içinde saf suda 0.2 mg/ml konsantrasyonda 3 ketorolak trometamol 

çözeltisi ve bu çözeltilerden 2-12 ~g/ml arasında değişen 6 farklı konsantrasyonda 

örnekler hazırlandı. Çözeltiterin absorbansı 323 nın'de UV spektrofotometrede suya 

karşı ölçüldü. Bulunan absorbansların hangi konsantrasyonlara karşılık geldiği Yöntem 

3. ı .3. ı. de anlatıldığı şekilde çalışılarak hazırlanan eğri denklemi kullanılarak saptandı. 

Deney 6 kez tekrarlandı. 

Bu çalışma 0.1 N HCl çözeltisi ve 7.2 fosfat tamponu içinde de yapıldı. 

Günler arası kesinlik: 

2 farklı günde 3 paralel ketorolak trometamol stok çözeltisinden elde edilen 

değerlerin SO ve % RSD değerleri hesaplandı. 

Bu çalışma 0.1 N HCl çözeltisi ve 7.2 fosfat tamponu içinde de yapıldı. 

3.1.3.3. Doğruluk 

Bir yöntemin doğruluğu test sonuçları ile gerçek değer arasındaki uygunluğun 

ifadesidir (ICH Harmonised Tripartite Guideline, 1995; Owen T., 1996 pp. 93-94). En 

yüksek doğruluk derecesi kalibrasyon eğrisinde belirlenen dalga boylarında analizierin 

yapılması ile bulunur. 

Yöntemin doğruluğunu tespit etmek için ketorolak trometamolün % 50, % I 00 

ve % ı 50'lik çözeltileri hazırlandı. Çözeltileri n absorbansı 323 nm'de, UV 

spektrofotometrede suya karşı ölçüldü. Elde edilen değerlerin SO ve o/o RSD değerleri 

hesaplandı. 

Bu çalışma O. ı N HCl çözeltisi ve 7.2 fosfat tamponu içinde de yapıldı. 
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3.1.3.4. Kararlılık 

Kararlılık çeşitli analiz koşullarında aynı analiz örneğinin analiz edilmesi ile 

aynı sonuçların alınabilmesinin derecesidir (ICH Harmonised Tripartite Guideline, 

1995). 

Analiz yöntemi zaman ya da mekanda meydana gelen değişikliklerden 

etkilenmemelidir. Değişik koşullar altında metodun yeniden tekrarlanabilirliği 

ölçülmelidir. 

Ketorolak trometamol çözeltilerinin kararlılığını ölçmek için 40 mg ketorolak 

trometamol hassas olarak tartıldı ve suda çözündürüldü. Balonjojede hacmi ı 00 ml'ye 

tamamlandı. Bu çözeltiden ı O ml alındı ve 100 ıni'ye tamamlandı. 0., 2., 4., 6., 8., ı 2., 

24., 36., ve 48., saatlerde verdiği absorbans değerleri 323 nın'de suya karşı okundu. 

Stok çözeltideki ketorolak trometamol miktarının zamanla anlamlı derecede farklılaşıp 

farklılaşmadığı incelendi. 

Aynı çalışma O. ı N HCl çözeltisi ve 7.2 fosfat tamponu için de yapılmıştır. 

3.1.3.5. Seçicilik 

Seçicilik bir yöntemin tam ve spesifik olarak analitin miktarının diğer bileşenler 

varlığında ölçülebilirliğinin ifadesidir (I CH Harmonised Tripartite Guideline, I 995; 

Owen T., I 996 pp. 97-98). 

Diğer bileşenterin her hangi birinin kullanılan dalga boyunda ışın absorplaması 

durumunda kullanılan yöntem miktar tayini sonuçlarının önemli ölçüde yanlış olmasına 

neden olur. Sözü edilen diğer bileşenler sentez prekürsörleri, bilinen safsızlıklar, 

yardımcı maddeler ya da matriks içindeki bozunma ürünleri olabilir. Böyle bir durum 

söz konusu olduğunda diğer bileşenterin etkisini küçültmek için referans dalga boyu 

seçme yöntemine başvurulabilir. 

Yöntemin seçiciliğini saptamak amacıyla plasebolar hazırlandı ve Yöntem 

3. ı .3. ı 'de belirtildiği gibi çalışılarak stok çözeltiler hazırlandı ve gerekli seyreltmeler 

yapıldı. Çözeltiterin absorbansı UV spektrofotometrede 323 nın'de saf suya karşı 

ölçüldü. 

Bu çalışma O. ı N HCl çözeltisi ve 7.2 fosfat tamponu içinde de yapılmıştır. 
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3.1.4. Ketorolak Trometamolün Farklı Ortamlarda Çözünürlüğünün Tayini 

Ketorolak trometamolün distile su, O. I N HCl ve pH 7.2 fosfat tamponondaki 

çözünürlüğü tayin edildi. Bunun için 3 adet 50 mrlik kapaklı erlene 30 ml çözücü ve 

çözünmesi beklenenden daha fazla miktarda ketorolak tremetamal kondu. Ertenler 

37 °C'lik çalkalayıcı su hanyasuna yerleştirildi ve 24 saat boyunca 200 devir/dakika 

hızla çalkalandı. Sürenin sonunda çözeltiler mavi bantlı süzgeç kağıdından süzüldü. 

Süzüntüden 0.0 I ml alındı ve balonjojede I 00 ıni'ye tamamlandı. Çözeltilerdeki 

ketorolak trometamol miktar tayini spektrofotometrik olarak yapıldı. 

Bu çalışma O. l N HCl çözeltisi ve 7.2 fosfat tamponu içinde de yapılmıştır. 

3.2. Ketorolak Trometamol İçeren Matriks Tabietierin Hazırlanmasında 
Kullanılan Toz Karışımlara Tapılan Tayinler 

3.2.1. Ağırlık Sapması Tayini 

Mezüre ı O ml toz deldurularak tartı ldı. Her bir formülasyon için 1 O ayrı deneme 

yapılarak tozun ortalama ağırlık sapması (X), standart sapma (SO) ve reıatif standar 

sapma 0/o RSD değerleri hesaplandı. 

3.2.2. Yığın Yoğunluk Tayini 

Mezüre ı O g toz dalduruldu ve kapladığı hacim tespit edildi ve her bir 

formülasyon için ı O ayrı deneme yapıldı. Aşağıdaki formüle göre ortalama yığın 

yoğunluk değerleri hesaplandı. 

Tozun yığın yoğunluğu= Toz Ağırlığı (g) 1 Toz Hacmi (ml) 

3.2.3. Sıkıştırılmış Yoğunluk Tayini 

Mezüre lO g toz dalduruldu ve sıkıştırılmış yoğunluk aletine ı 250 vuruş 

yaptınldı ve toz karışımın hacmi saptandı. Her formülasyon için ı O ayrı deneme yapıldı. 

Aşağıdaki formüle göre ortalama sıkıştırılmış yoğunluk değerleri hesaplandı. 

Sıkıştırılmış yoğunluk= Toz ağırlığı (g) 1 Tozun sıkıştırılmış hacmi (ml) 
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3.2.4. 0/o Sıkışahitme Değerinin (Carr indeksi) Tayini 

Tozların % sıkışahitme değerinin hesaplanması için önceden hesaplanan 

sıkıştırılmış yoğunluk ve toz yığın yoğunluğu aşağıdaki formüle göre hesaplandı 

% Sıkışahitme = (Sıkıştırılmış toz yoğunluğu-Tozun yığın yoğunluğu) x ı 00 

Sıkıştırılmış Toz Yoğunluğu 

3.3. Ketorolak Trometamol İçeren Tabietierin Hazırlanması İçin Yapılan Ön 
Çalışmalar 

Tabietler doğrudan basım yöntemi ile basıldı. Formülasyonlarda katı yağ olarak 

Compritol® A TO 888, Precirol® A TO 5, stearik asit, setil alkol, setil stearil alkol, 

polimer olarak ise Methocelıı HV ı 00000 ve ksantan zamkı değişik oranlarda 

denenirken, dolgu maddesi olarak Aviceı~· PH ı 02, bağlayıcı olarak Povidon~ K-30 ve 

Povidon® K-90, kaydırıcı olarak magnezyum stearat ve akış düzenleyici olarak ise 

kolloidal silikon dioksit kullanıldı. Hazırlanan toz karışımiarı ile 5- ı 5 kp sertlik 

derecesinde tabietler tek zımbalı Korsch tablet baskı makinası kullanılarak basıldı. 

Kullanılan lipitler aynı zamanda bağlayıcı özellik gösterdiklerinden dolayı 

formülasyonlar önce bağlayıcısız olarak denendi. Ancak bu şekilde hazırlanan 

tabietierin dağılma süreleri kısa bulunmuş ve tabietierde kapak atma problemi 

yaşanmıştır. Bu problemleri gidermek için formülasyonlar değişik oranlarda PovidonK 

K-30 ve PovidonJÇ K-90 ile denenmiş ve Povidon:ıt K-90 kullanılmasına karar 

verilmiştir. Hazırlanan tabietiere yapılan sertlik, dağılma. ufalanabilirlik test sonuçları 

göz önüne alınarak en uygun formülasyonlar seçilmiştir. Seçilen formülasyonlardaki 

lipit oranları ile aynı oranda poliıner içeren formülasyonlar hazırlanmıştır. Böylece aynı 

orandaki lipit ve polimerlerin ketorolak trometamol salımı üzerindeki etkileri 

incelenmiştir. 
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3.4. Tabietierin Hazarlanmasa 

3.4.1. Etkin Madde içermeyen Tabietierin Hazarlanmasa 

Tabietler doğrudan basım yöntemi kullanılarak hazırlandı. Uzun etkili ilaç 

salımı için katı yağlar (gliseril bchenat, gliseril palmitostearat, stearik asit, setil alkol, 

stearil alkol) ve polimerler (HPMC ve ksantan zamk) değişik oranlarda kullanıldı. 

Formülasyonlarda dolgu maddesi olarak Avicel® PH ı 02, bağlayıcı olarak Povidon® K-

90, akış düzenleyici olarak kolloidal silikon dioksit ve kaydırıcı olarak ise magnezyum 

stearat kullanıldı. Toz karışımlar ı O dakika V tipi karıştırıcıda karıştın ldı. Hazırlanan 

tozlardan I 80 mg ağırlığında 5-15 Kp sertliğindeki tabietler tek zımbalı Korsch tabJet 

baskı makinası kullanılarak basıldı. Tabietler çapı 8 mm olan bikonveks zımba 

kullanılarak basıldı. 
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Tablo 3-1: Etkin madde içermeyen tabietiere ait formülasyonlar 

Compritol~ Precirolg Se til 
Se til 

Ksantan Avicel® 
Formülasyon 

ATO 888 ATOS 
Stearik 

Alkol 
stearil HPMC 

Zam k• PH 102 Kodu (o/o) (o/o) Asit (0/o) (o/o) Alkol (o/o) 
(o/o) (O/o) 

(%) 
cı 10 - - - - - - 73 
cı 20 - - - - - - 63 
C3 30 - - - - - - 53 
C4 40 - - - - - - 43 
es 50 - - - - - - 33 
Pl - 10 - - - - - 73 
P2 - 20 - - - - - 63 
P3 - 30 - - - - - 53 
P4 - 40 - - - - - 43 
PS - 50 - - - - - 33 

STl - - 10 - - - - 73 
ST2 - - 20 - - - - 63 
ST3 - - 30 - - - - 53 
ST4 - - 40 - - - - 43 
STS - - 50 - - - - 33 
SEl - - - 10 - - - 73 
SE2 - - - 20 - - - 63 
SE3 - - - 30 - - - 53 
SE4 - - - 40 - - - 43 
SES - - - 50 - - - 33 
SRI - - - - 10 - - 73 
SR2 - - - - 20 - - 63 
SR3 - - - - 30 - - 53 
SR4 - - - - 40 - - 43 
SRS - - - - 50 - - 33 
Hl - - - - - 10 - 73 
H2 - - - - - 20 - 63 
H3 - - - - - 30 - 53 
H4 - - - - - 40 - 43 
HS - - - - - 50 - 33 
Kl - - - - - - 10 73 
K2 - - - - - - 20 63 
K3 - - - - - - 30 53 
K4 - - - - - - 40 43 
KS - - - - - - 50 33 

Her formülasyonda bağlayıcı olarak 0/o 5 oranmda Povidon ® K-90, akış 

düzenleyici olarak 0/o 0.8 oranında kolloidal silikon dioksit ve kaydıncı olarak 0/o 1 

oranında magnezyum stearat bulunmaktadır. 
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3.4.2. Etkin Madde İçeren Tabietierin Hazırlanması 

Tabietler doğrudan basım yöntemi ile, her bir tablet 40 mg ketorolak trometamol 

içerecek üzere yöntem 3.4. ı 'de anlatıldığı şekilde I 80 mg ağırlığında tek zımbalı tablet 

baskı cihazı kullanılarak basıldı. 

Tablo 3-2: Etkin madde içeren tabietiere ait formülasyonlar 

Formülasyon 
Ketorolak Com pritol~E Precirol® 

Stearik HPMC 
Ksantan Avicel® 

Kodu 
Trometamol ATO 888 AT05 

Asit (0/o) (o/o) 
Zam kı PH 102 

(mg) (o/o) 1o/o_l (Ofo) 

C3 40 30 - - - -
C4 40 40 - - - -
P3 40 - 30 - - -
P4 40 - 40 - - -

ST3 40 - - 30 - -
ST4 40 - - 40 - -
H3 40 - - - 30 -
H4 40 - - - 40 -
K3 40 - - - - 30 
K4 40 - - - - 40 

Her formülasyonda bağlayıcı olarak 0/o 5 oranında Po"· id on® K-90, akış 

düzenleyici olarak 0/o 0.8 oranında kolloidal silikon dioksit ve kaydırıcı olarak 0/o 1 

oranında magnezyum stearat bulunmaktadır. 

3.5. Ketorolak Trometamol İçeren ve içermeyen Tabietierde Yapılan Tayinler 

3.5.1. Ağırlık Sapması Tayini 

Her bir formülasyona ait 1 o·ar adet tablet tek tek hassas terazide tartıldı ve 

ortalama ağırlık (X), SO ve% RSO değerleri hesaplandı. 

3.5.2. Çap-Kalınlık Tayini 

Her bir formülasyona ait ı o~ar adet tablet Erweka model sertlik test cihazı 

yardımı ile tabietierin çap ve yükseklikleri ölçüldü. Ortalama çap ve yüksekliği ile bu 

değerlere ait SO ve 0/o RSO hesaplandı. 

(Ofo) 

53 
43 
53 
43 
53 
43 
53 
43 
53 
43 
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3.5.3. 0/o Ufaianabilirlik Tayini 

Her bir formülasyona ait 20'şer adet tablet tartılarak Erweka model friabilitöre 

alındı. Dakikada 25 devir yapan friabilitör 4 dakika boyunca çalıştırıldı. Tabietler tekrar 

tartıldı ve% ağırlık kayıpları hesaplandı. 

3.5.4. Kırılma Kuveti (Sertlik) Tayini 

Her bir formülasyona ait 1 O'ar adet tabJet Erweka model sertlik test cihazı 

kırılma kuvvetleri ölçüldü. Ortalama sertlik ile bu değere ait SO ve% RSD hesaplandı. 

3.5.5. Dağılma Testi 

Her bir formülasyon için 6'şar adet tablet içinde 37 ± 0.5°C'de 900 ml saf su 

bulunan dağılma cihazında dağılma süreleri tayin edildi. Ortalama dağılma süreleri bu 

değerlere ait SO ve % RSD hesaplandı. 

3.5.6. Tabietierde Ketoroiak Trometamoi Miktar Tayini 

Bu çalışma sadece ketorolak trometamol içeren tablerler için yapıldı. Her bir 

fonnülasyona ait 1 o·ar adet havanda ezilerek toz edildi. Bu tozdan 40 mg ketoroak 

trometamol içerecek ( 180 mg) toz 100 ml' lik balonjojeye alındı. Üzerine yaklaşık 50 

ml saf su ilave edildi ve ultrasonik hanyoda 5 dakika tutuldu ve daha sonra hacmine 

tamamlandı. Daha sonra bu çözeltiden 2 ml alınarak balonjojede suyla 20 ml'ye 

tamamlandı. Bu çözeltinin absoı·bansı 323 nın'de O. I cm~lik kuvartz küvetlerde suya 

karşı okundu. Suda çizilen standart eğri kullanılarak her formülasyona ait tabietlerdeki 

ketorolak trometamol miktarı hesaplandı. Her formülasyon için deney 5 kere 

tekrarlandı. Aritmetrik ortalama (X). standart sapma (SO) ve % relatif standart sapma 

(% RSD) değerleri hesaplandı. 

3.5.7. Çözünme Hızı Testi 

Tabietlerden etkin maddenin çözünme hızı tayini için yöntem olarak USP~de 

belirtilen Metot II kullanıldı. Çözünme ortamı olarak saf su, 0.1 N HCl çözeltisi ve pH 

7.2 fosfat tamponu kullanıldı. Varian model dissolüsyon cihazının tankiarına 900 ml 
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çözünme ortamı konuldu ve sıcaklıklarının analiz boyunca 37 ± 0.5 °C'de kalması 

sağlandı. Ağırlıkları belirli olan tabietler tankiara aktanldı ve palet hızı 50 devir/dakika 

(rpm) olarak seçildi. Örneklendirme işlemi 0.25., 0.50., 1., 2., 3., 4., 6., 8. ve 12. 

saatlerde cihaz tarafından otomatik olarak yapıldı. Çözeltiterin absorbansları 

spektrofotometrede 323 nın'de O. 1 cm'lik kuvartz küvetlerde çözünme ortamına karşı 

otomatik olarak akundu. Her bir formülasyon için 6 deneme yapıldı. Yöntem 3.1.3.l.'de 

anlatıldığı gibi hazırlanan standart eğri denklemi kullanılarak % etkin madde salımı 

hesaplandı ve zamana karşı grafiği çizildi. 

3.6. İstatistiksel Değerlendirmeler 

Çalışmalarda elde edilen tüm bulgular tek yönlü varyans analizini (ANOV A) çoklu 

karşılaştırma testi kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. 
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4. BULGULAR 

4.1. Ketorolak Trometamol Üzerine Yap1lan Çalişmalara Ait Bulgular 

4.1.1. Teşhis 

4.1.1.1. UV -Spektrumu 

Yöntem 3. I .1.1 'de anlatıldığı gibi ketorolak trometamolün distile suda UV 

spektrumu alındı ve 323 n m' de en yüksek absorbansı gösterdiği saptandı. 

0.20 

0.15 

0.05 

0.00 
. ····--·-,-·- -- -----,-·-- ··-- --· ·-·--·---ı 

250 300 350 400 
Wavelength (nm) 

Şekil 4-1: Ketorolak trometamolün sudaki UV spektrumu 

4.1.1.2. Diferansiyel Tararnall Kalorimetri (DSC) 

Yöntem 3.1.1.2'de anlatıldığı gibi ketorolak trometamolün erime derecesi tayin edildi 

ve 168.48° C olarak saptandı. 
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4.1.2. Miktar Tayini Yönteminin Validasyonu 

4.1.2.1. Doğrusallık 

Yöntem 3. I .3. I 'de anlatıldığı gibi çalışılarak elde edilen ketorolak trometamol 

standart eğrisine ait grafik Şekil 4-Yte ve bu eğriye ait ortalama absorbans ile SO ve 

%RSD değerleri Tablo 3-1 ~de verilmiştir. 

Tablo 4-1: Ketorolak trometamolün sudaki standart eğrisine ait bulgular (n=6) 

Konsantrasyon Absorba os 
so(±) RSD (0/o) 

f!g/ml {Ortalama} 

2 0.010 0.0001 0.49 

4 0.022 0.0002 0.72 

6 0.033 0.000 ı 0.40 

8 0.043 0.0002 0.41 

10 0.054 0.0001 0.14 

12 0.065 0.0001 0.17 

0.08 

0,07 

0.06 

~ 0.05 
ca 
.c o 0,04 
en 
~ 0,03 

0.02 

0,01 

o 
o 2 4 6 8 10 12 

Konsantrasyon (IJg/ml) 

Şekil4-3: Ketrolak trometamolün suda çizilen standart eğri grafiği 



y=5.435 ı 8x- 0.000 ı 7 

~=0.9998 

y: Absorbans 

x: Konsantarsyon 

~: Korelasyon katsayısı 

48 

Tablo 4-2: Ketorolak trometamolün pH 7.2 fosfat tamponondaki standart eğrisine ait 
bulgular (n=6) 

Konsantrasyon Absorbans 
SD (±) RSD (%,) 

Jlg/ml (Ortalama) 

2 0.01 ı 0.0001 0.51 

4 0.022 0.0000 0.19 

6 0.033 0.0001 0.39 

8 0.044 0.0001 0.20 

10 0.055 0.0001 0.18 

12 0.066 0.0002 0.24 

0.08 

0.07 

0,06 

~ 0.05 
ta 
.c o 0.04 
lh 

~ 0,03 

0.02 

0.01 

o 
o 2 4 6 8 10 

Konsantrasyon hıg/ml) 

Şekil 4-4: Ketrolak trometamolün pH 7.2 fosfat tampononda çizilen standart eğri grafiği 

12 



y= 5.48504x + 0.00026 

r'- = 0.9999 

y: Absorbans 

x: Konsantrasyon 

r'-: Korelasyon katsayısı 

Tablo 4-3: Ketorolak trometamolün 
bulgular (n=6) 

Konsantrasyon Absorbans 

l!g/ml {Ortalama} 

2 0.007 

4 o.oı ı 

6 O.Oı6 

8 0.02ı 

ı o 0.026 

ı2 0.032 

0.04 

0.03 
U) 

c 
ta 
.c o 0,02 
U) 

.c 
<( 

0.01 

o 
o 2 4 

0.1 N HCl çözeltisindeki standart eğrisine 

SD (±) RSD (0/o) 

o.oooı 1.34 

o.oooı 0.87 

0.0002 1.3 ı 

0.0000 0.2ı 

o.oooı 0.34 

o.oooı 0.20 

6 8 10 

Konsantrasyon (l.ıg/ml) 

Şekil4-5: Ketrolak trometamolün 0.1 N HCl çözeltisinde çizilen standart eğri grafiği 
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ait 

12 



y= 2.54442x + 0.00108 

rı= 0.9972 

y: Absorbans 

x: Konsantrasyon 

rı: Korelasyon katsayısı 

4.1.2.2. Kesinlik 
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Yöntem 3.1 .3.2'de anlatıldığı şekilde çalışılarak elde edilen Ketorolak 

trometamol miktar tayini yönteminin kesinliğine ait bulgular Tablo 4-2'de 

gösterilmiştir. 

Tablo 4-4: Ketorolak trometamol miktar tayininde kullanılan UV spektrofotometrik 
yöntemin sudaki gün içi kesinlik bulguları (n=6) 

Konsantrasyon Geri Kazanma 
SD (±) 

f.lg/ml (o/o) 

2 99.60 o.oı 0.4ı 

4 ıoo.oo 0.02 0.42 

6 ıoo.oo 0.02 0.27 

8 99.62 0.05 0.65 

10 ı 00. ı o o.oı 0.05 

12 99.90 0.01 0.08 

Tablo 4-5: Ketorolak trometamol miktar tayininde kullanılan UV spektrofotometrik 
yöntemin pH 7.2 fosfat tamponondaki gün içi kesinlik bulguları (n=6) 

Konsantrasyon Geri Kazanma 
SD (±) RSD (%,) 

!!:g/ml (
0/o} 

2 ıoo.oo 0.01 0.59 

4 99.50 0.02 0.5ı 

6 99.50 0.03 0.5ı 

8 98.75 0.05 0.66 

10 99.80 0.03 0.27 

12 99.9ı o.oı 0.08 
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Tablo 4-6: Ketorolak trometamol miktar tayininde kullanılan UV spektrofotometrik 
yöntemin 0.1 N HCl çözeltisindeki gün içi kesinlik bulguları (n=6) 

Konsantrasyon Geri Kazanma 
SD (±) RSD (0/o) 

Jıg/ml (%>) 

2 97.50 0.01 0.46 

4 99.00 0.04 1.12 

6 99.00 0.03 0.43 

8 98.62 0.03 0.38 

10 99.20 0.12 1.18 

12 99.75 0.04 0.33 

Tablo 4-7: Ketorolak trometamol miktar tayininde kullanılan UV spektrofotometrik 
yöntemin sudaki günler arası kesinlik bulguları (n=3) 

Geri Kazanma 
Konsantrasyon {o/o} 

SD (±) 
RSD 

Jıg/ml 
12.saat 24.saat 48. saat 

(o/o) 

2 99.60 99.00 99.10 0.32 0.32 

4 ı 00.00 99.80 99.90 0.10 0.10 

6 100.00 100.00 99.90 0.06 0.06 

8 99.62 99.55 98.40 0.69 0.69 

10 100.1 o ı 00.00 99.80 0.15 0.15 

12 99.90 98.00 97.00 1.47 1.50 
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Tablo 4-8: Ketorolak trometamol miktar tayininde kullanılan UV spektrofotometrik 
yöntemin pH 7.2 fosfat tamponundaki günler arası kesinlik bulguları (n=3) 

Geri Kazanma 
Konsantrasyon (o/o} 

SD (±) 
RSD 

rıg/ml 
12.saat 24. saat 48.saat 

(%,) 

2 100.00 99.80 99.80 0.12 0.12 

4 99.50 99.60 99.40 0.10 0.10 

6 99.50 99.20 99.40 0.15 0.15 

8 98.75 98.50 98.40 0.18 0.18 

10 99.80 99.60 98.80 0.53 0.53 

12 99.91 99.60 99.40 0.26 0.26 

Tablo 4-9: Ketorolak trometamol miktar tayininde kullanılan UV spektrofotometrik 
yöntemin 0.1 N HCl çözeltisindeki günler arası kesinlik bulguları (n=3) 

Geri Kazanma 
Konsantrasyon (

0/o} SD (±) 
RSD 

f.lg/ml 
12.saat 24.saat 48. saat 

(%,) 

2 97.50 97.20 96.80 0.35 0.36 

4 99.00 98.50 97.80 0.60 0.61 

6 99.00 98.60 97.50 0.78 0.79 

8 98.62 97.40 97.10 0.81 0.82 

10 99.20 98.80 98.40 0.40 0.40 

12 99.75 99.60 99.70 0.08 0.08 

4.1.2.3. Doğruluk 

Yöntem 3. I .3.3'te anlatıldığı gibi çalışılarak elde edilen Ketorolak 

trometamolün düşük. orta ve yüksek konsantrasyondaki çözeltilerinin absorbans, geri 

kazanma, SO ve% RSD değerleri Tablo 4-1 O' da gösterilmiştir. 



53 

Tablo 4-10: Ketorolak trometamol miktar tayininde kullanılan VV spektrofotometrik 
yönteminin sudaki doğruluğuna ait bulgular 

Konsantrasyon 
(o/o) 

50 

100 

150 

Absorbans 

0.125 

0.2508 

0.3758 

Geri Kazanma 
(o/o) 

100.00 

99.80 

99.70 

SD (±) 

0.1 

0.2 

0.1 

Tablo 4-11: Ketorolak trometamol miktar tayininde kullanılan 
yönteminin pH 7.2 fosfat tamponondaki doğruluğuna ait bulgular 

Konsantrasyon 
Absorhan s 

Geri Kazanma 
SD (±) 

(o/o) (o/o) 

50 0.0 ı 2 ı 99.80 0.001 

100 0.0244 98.50 o .ı 

150 0.0365 99.60 o.ooı 

0.02 

0.02 

0.1 

UV spektrofotometrik 

RSD 
(o/o) 

0.51 

o.ı9 

0.39 

Tablo 4-12: Ketorolak trometamol miktar tayininde kullanılan UV spaektrofotometrik 
yönteminin 0.1 N HCl çözeltisindeki doğruluğuna ait bulgular 

Konsantrasyon 
(o/o) 

50 

100 

150 

4.1.2.4. Kararlılık 

Absorbans 

0.0067 

O.Oı22 

o.oı 79 

Geri Kazanma 
(o/o) 

ıoo 

99.2 

98.7 

SD (±) 

o.ooı 

o.ooı 

0.002 

1.34 

0.87 

1.3 ı 

Yöntem 3.1.2.4 "te anlatıldığı gibi yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen 

bulgularda Tablo 4-13, Tablo 4- ı 4 ve Tablo 4-15 "te gösterildiği gibi RSD değerleri % 

2'den küçük bulundu ve ketorolak trometamolün çözünürlük ve çözünme çalışmaları 

boyunca stabil kaldığı tespit edildi. 
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Tablo 4-13: Ketorolak trometamolün sudaki stabilitesine ait bulgular 

Ölçüm zamanı Konsantrasyon Hesaplanan Konsantrasyon 
RSD (0/o) REM (0/o) 

(saat) (l.ıg/ml) (Jlg/ml) 

0.25 44 43.6 0.1 0.90 

0.50 44 43.2 0.2 1.81 

44 43.3 0.2 1.59 

2 44 43.3 0.1 1.59 

3 44 43.3 0.1 1.59 

4 44 43.4 0.1 1.36 

6 44 43.6 0.2 0.90 

8 44 43.6 0.4 0.90 

lO 44 43.8 o 0.45 

12 44 44.9 0.1 2.04 

14 44 45.0 0.1 2.27 

16 44 44.1 0.3 0.22 

18 44 44 0.1 o 

24 44 44.1 0.1 0.22 

36 44 44.1 0.1 0.22 

48 44 43.9 0.1 0.22 



55 

Tablo 4-14: Ketorolak trometamolün pH 7.2 fosfat tamponondaki stabilitesine ait 
bulgular 

Ölçüm zamanı Konsantrasyon 
Hesaplanan 

Konsantrasyon RSD (0/o} REM (0/o} 
(saat) (IJ.g/ml) 

(IJ.glml) 

0.25 44 43.7 0.1 0.68 

0.50 44 44.2 0.1 0.45 

44 44.1 0.2 0.23 

2 44 43.3 0.1 1.70 

3 44 44.2 0.1 0.45 

4 44 44.1 0.2 0.23 

6 44 43.6 0.2 0.91 

8 44 43.6 0.3 0.91 

10 44 43.8 0.1 0.57 

12 44 44.1 0.1 0.23 

14 44 44.1 0.1 0.23 

16 44 43.9 0.3 0.23 

18 44 43.9 0.1 0.23 

24 44 44.0 0.2 0.00 

36 44 44.1 0.1 0.23 

48 44 44.1 o. ı 0.23 
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Tablo 4-15: Ketorolak trometamolün 0.1 N HCl çözeltisindeki stabilitesine ait bulgular 

Ölçüm zamanı Konsantrasyon 
Hesaplanan 

Konsantrasyon RSD (0/o) REM (%,) 
(saat) (l.ıg/ml) 

(J.lg/ml) 

0.25 44 43.8 0.2 0.45 

0.50 44 43.9 0.1 0.23 

ı 44 44.1 0.2 0.23 

2 44 44.0 0.2 0.00 

3 44 44.0 0.1 0.00 

4 44 44.1 0.2 0.23 

6 44 44.0 0.2 0.00 

8 44 43.9 0.3 0.23 

10 44 43.8 0.2 0.57 

12 44 44.0 0.1 0.00 

14 44 44.0 0.1 0.00 

16 44 43.9 0.3 0.23 

18 44 43.9 0.1 0,23 

24 44 44.1 0.1 0.23 

36 44 44.0 0.1 0.00 

48 44 44.1 0.1 0.23 

4.1.2.5. Seçicilik 

Yöntem 3. I .3.5'tc anlatıldığı gibi yapılan çalışmalar sonucunda 

formülasyonlarda kullanılan lipitler, polimcrler ve diğer yardımcı maddelerin ketorolak 

trometamolün en yüksek absoı·bansı 323 n m' de absorbans vermediği saptandı. 
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4.1.3. Ketorolak Trometamolün Farklı Ortamlarda Çözünürlüğünün Tayinine Ait 
Bulgular 

Yöntem 3.1 .3 'te anlatıldığı şekilde çalışılarak elde edilen sonuçlar Tablo 4-8'da 

gösteri Imiştir. 

Tablo 4-16: Ketorolak trometamolün farklı ortamlarda çözünürtük tayinine ait bulgular 

Çözücü Ortamı Çözünürtük (mg/ml) 

Distile su 0.896 

O. 1 N HCl çözeltisi 0.315 

pH 7.2 Fosfat Tamponu 0.886 

4.2. Ketorolak Trometamol İçeren Tabietierin Hazırlanmasında Kullanılan Toz 
Karışımlarında Yapılan Tayiniere Ait Bulgular 

4.2.1. Ağırlık Sapması Tayinine Ait Bulgular 

Yöntem 3.2. ı 'de anlatıldığı şekilde çalışılarak toz karışımlarda yapılan ağırlık 

sapması tayinine ait bulgular Tablo 4- ı Tde verilmiştir. 

Tablo 4-17: Ketorolak trometamol içeren tabietierin hazırlanmasında kullamlan toz 
karışımlarda yapılan ağırlık sapması tayinine ait ortalama ağırlık sapması (X), standart 
sapma (SD) ve relatif standart sapma (0/oRSD) değerleri (n=lO) 

Formülasyon Kodu 
Ortalama Ağırlık 

SD (±) RSD (%,) 
(g) 

C3 3.80 0.00 0.00 

C4 3.80 0.00 0.00 

P3 3.60 0.00 0.00 

P4 3.60 0.00 0.00 

ST3 3.80 0.00 0.00 

ST4 3.82 0.04 1.1 o 

H3 3.32 0.04 1.27 

H4 3.30 0.00 0.00 

K3 4.03 0.05 1.20 

K4 4.06 0.05 1.27 
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4.2.2. Yığın Yoğunluk Tayinine Ait Bulgular 

Yöntem 3.2.2'de anlatıldığı şekilde toz karışımlarda yapılan yığın yoğunluk 

tayinine ait bulgular Tablo 4- I 8' de verilmiştir. 

4.2.3. Sıkıştırılmış Yoğunluk Tayinine Ait Bulgular 

Yöntem 3.2.3 'te anlatıldığı gibi toz karışımlarda hesaplanan %ı sıkışabilme 

değerinin tayinine ait bulgular Tablo 4- I 8' de verilmiştir. 

4.2.4. % Sıkışabilme Değerinin (Carr indeksi) Tayinine Ait Bulgular 

Yöntem 4.2.4 'te anlatıldığı gibi toz karşı m larda hesaplanan % sıkışabilme 

değerinin tayinine ait sonuçlar Tablo 4- ı 8'de verilmiştir. 

Tablo 4-18: Ketorolak trometamol içeren tabietierin hazırlanmasında kullamlan toz 
karışımlarında yapılan yığm yoğunluk, sıkıştırılmış yoğunluk ve 0/o sıkışabilme değerinin 
tayinine ait bulgular (n=6) 

Formülasyon Yığın Yoğunluk 
Sıkıştırılmış 

Yoğunluk 0/o Sıkışabilme 
Kodu (mg/ml) 

{mg/ml} 

C3 380.95 526.31 27.62 

C4 363.63 487.80 25.46 

P3 355.55 496.89 28.44 

P4 347.82 465. ı ı 25.22 

ST3 377.35 563.38 33.02 

ST4 373.83 540.54 30.84 

H3 326.53 490.79 33.47 

H4 333.33 4 79.04 30.42 

K3 400.00 588.38 32.02 

K4 421.05 571.42 26.32 
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4.3. Ketorolak Trometamol İçeren Ve içermeyen Tabietierde Yapılan Tayiniere 
Ait Bulgular 

4.3.1. Ağırlık Sapmasına Ait Bulgular 

Yöntem 3.5. 1 'de anlatıldığı şekilde yapılan tabietierde ağırlık sapması tayinine 

ait sonuçlar Tablo 4-19 ve Tablo 4-20'da verilmiştir. 

Tablo 4-19: Ketorolak trometamol içermeyen tabietierde yapılan ağırlık sapması tayinine 
ait ortalama ağırlık (X), standart sapma (SD) ve relatif standart sapma (0/o RSD) değerleri 
(n= lO) 

Formülasyon Kodu X (mg) SD (±) RSD (0/o) 

PC3 179.46 0.001 0.52 

PC4 179.94 0.001 0.76 

PP3 180.65 0.001 0.95 

PP4 177.92 0.001 0.37 

PST3 179.62 0.001 0.55 

PST4 179. ı 7 0.001 0.56 

PH3 176.72 0.001 0.48 

PH4 180.2 0.001 0.55 

PK3 179.32 0.001 0.35 

PK4 179.04 0.001 0.58 
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Tablo 4-20: Ketorolak trometamol içeren tabietierde yapılan ağırlık sapması tayinine ait 
ortalama ağırlık (X), standart sapma (SD) ve relatif standart sapma (%, RSD) değerleri 
(n= lO) 

Formülasyon Kodu X(mg) SD (±) RSD (0/o) 

C3 178.86 0.003 1.71 

C4 181.99 0.002 0.9 

P3 182.23 0.001 0.59 

P4 ı 77.22 0.001 0.81 

ST3 179.05 0.002 1.26 

ST4 178.99 0.003 1.61 

H3 178.87 0.001 0.74 

H4 182.79 0.002 0.9 

K3 178.18 0.001 0.44 

K4 179.81 0.002 0.86 

4.3.2. Çap-Kalınlık Tayinine Ait Bulgular 

Yöntem 3.5.2.de anlatıldığı gibi yapılan çap ve kalınlık tayinine ait sonuçlar 

4-21 ve 4-22'de verilmiştir. 
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Tablo 4-21: Ketorolak trometamol içermeyen tabietierde yapılan çap-kalınlık tayinine ait 
ortalama kalınlık (X ı) ve çap (X2) standart sapma (SD) ve relatif standart sapma (0/o RSD) 
değerleri (n=lO) 

Formülasyon Kodu 
Kahnhk 

SD (±) RSD (0/o) Çap (mm) SD (±) RSD (0/o) 
{mm} 

PC3 3.71 0.02 0.5ı 7.94 0.00 0.06 

PC4 3.88 0.02 0.62 7.93 o.oı 0.08 

PP3 3.88 0.01 0.37 7.93 o.oı 0.09 

PP4 3.79 0.02 0.4ı 7.92 o.oı o.ı6 

PST3 3.79 0.02 0.54 7.97 o.oı O. ı ı 

PST4 3.86 o.oı 0.32 7.96 0.00 0.05 

PH3 3.5 ı 0.03 0.73 7.95 0.05 0.65 

PH4 3.53 0.01 0.40 7.94 o. o ı O. ı 

PKJ 3.46 0.02 0.70 7.98 o.oı 0.08 

PK4 3.52 0.02 0.67 7.98 o.oı o. ı 

Tablo 4-22: Ketorolak trometamol içeren tabJetlerde yapılan çap-kalınlık tayinine ait 
ortalama çap (X ı) ve kalınlık (X2) standart sapma (SD) ve relatif standart sapma (0/o RSD) 
değerleri (n=lO) 

Formülasyon Kodu Kalınlık (mm) SD (±) RSD (0/o) Çap (mm) SD (±) RSD (0/o) 

C3 3.81 0.01 0.37 7.96 0.01 0.07 

C4 3.94 0.02 0.60 7.95 0.01 0.13 

P3 4.10 0.04 1.08 8.04 0.11 1.39 

P4 4.40 0.02 0.37 8.00 0.12 0.45 

ST3 4.19 0.17 3.95 7.98 0.01 0.1 

ST4 3.85 0.17 4.39 7.98 0.00 o 

H3 3.93 0.03 0.77 7.99 0.01 0.08 

H4 3.88 0.02 0.57 7.98 0.01 0.08 

K3 3.55 0.03 0.90 7.99 0.00 0.06 

K4 3.93 0.03 0.83 8.01 0.01 0.13 
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4.3.3. 0/o Ufalanabilirlik Tayinine Ait Bulgular 

Yöntem 3.3.3 'te anlatıldığı şekilde yapılan ufalanabilirlik tayinine ait bulgular 

Tablo 4-23 ve 4-24 'te verilmiştir. 

Tablo 4-23: Ketorolak trometamol içermeyen tabietierde yapılan °/o ufalanabilirlik 
tayinine ait bulgular 

Formülasyon Kodu 0/o Ufalanabilirlik 

PC3 0.12 

PC4 o. 12 

PP3 0.00 

PP4 0.03 

PST3 o. 13 

PST4 O. 13 

PH3 0.00 

PH4 0.00 

PK3 0.02 

PK4 0.01 
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Tablo 4-24: Ketorolak trometamol içeren tabietierde yapılan °/o ufalanabilirlik tayinine ait 
bulgular 

Formülasyon Kodu 0/o Ufalanabilirlik 

C3 0.09 

C4 0.12 

P3 0.45 

P4 0.05 

ST3 0.40 

ST4 0.18 

H3 0.01 

H4 0.00 

K3 0.05 

K4 0.3 ı 

4.3.4. Kırılma Kuvvetine Ait Bulgular 

Yöntem 3.3.4'te anlatıldığı şekilde yapılan kırılma kuvveti tayinine ait sonuçlar 

Tablo 4-25 ve Tablo 4-26.da verilmiştir. 
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Tablo 4-25: Ketorolak trometamol içermeyen tabietierde yapılan kırılma kuvveti tayinine 
ait ortalama kırılma kuv·\'eti (X), standart sapma (SD) ve relatif standart sapma (%, RSD) 
değerleri 

Formülasyon Kodu X(kp) so(±) RSD (0/o) 

PC3 7.04 0.15 2.1 

PC4 5.41 o. ı 7 3.13 

PP3 7.29 0.25 3.38 

PP4 6.62 0.26 3.94 

PST3 9.86 O. ı 5 1.54 

PST4 9.53 0.13 1.36 

PH3 ı7.23 0.94 5.44 

PH4 14.95 0.49 3.38 

PK3 11.96 0.49 4. ı 

PK4 9.55 0.22 2.31 

Tablo 4-26: Ketorolak trometamol içeren tabietierde yapılan kırılma kuvveti tayinine ait 
ortalama kırılma kuvveti (X), standart sapma (SD) ve relatif standart sapma (0/o RSD) 
değerleri 

Formülasyon Kodu X (kp) SD (±) RSD (0/o) 

C3 7.00 0.46 6.55 

C4 7.02 0.35 5.00 

P3 4.55 0.38 8.27 

P4 2.06 0.29 17.65 

ST3 4.90 2. ı o 5.26 

ST4 6.46 2.33 36.00 

H3 6.29 0.48 7.86 

H4 9.82 1.02 ı0.35 

K3 6.78 0.53 7.84 

K4 3.4ı 0.45 13.29 



65 

4.3.5. Dağılma Testine Ait Bulgular 

Yöntem 3.3.5'te anlatıldığı gibi yapılan dağılma testi tayinine ait sonuçlar Tablo 

4-27 ve Tablo 4-28'de verilmiştir. 

Tablo 4-27: Ketorolak trometamol içermeyen tabietierde yapılan dağılma testi tayinine ait 
ortalama dağılma süresi 

Formülasyon Kodu Dağılma Süresi (saat) 

PC3 > 10 

PC4 >10 

PP3 > 10 

PP4 > 10 

PST3 >8 

PST4 >7 

PH3 > 10 

PH4 > 10 

PK3 > 10 

PK4 > 10 
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Tablo 4-28: Ketorolak trometamol içeren tabietierde yapılan dağılma testi tayinine ait 
ortalama dağılma süresi 

Formülasyon Kodu Dağılma Süresi (saat) 

C3 
> 10 

C4 
> 10 

P3 
> 10 

P4 
> 10 

ST3 
>6 

ST4 
>6 

H3 
> 10 

H4 
> 10 

K3 
> 10 

K4 
> 10 

4.3.6. Miktar Tayinine Ait Bulgular 

Yöntem 3.3.6'da anlatıldığı şekilde yapılan ketorolak trometamol miktar 

tayinine ait bulgular Tablo 4-29'da verilmiştir. 
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Tablo 4-29: Etkin madde içeren tabietierde yapılan miktar tayinine ait ketorolak 
trometamol miktarı (mg), standart sapma (SD) ve relatif standart sapma (%, RSD) 
değerleri (n=6) 

Formülasyon Kodu Miktar (mg) SD (±) RSD (0/o) 

C3 39.63 0.18 0.45 

C4 39.60 0.20 0.50 

P3 39.77 0.31 0.78 

P4 38.91 1.00 2.57 

ST3 39.87 0.28 0.69 

ST4 39.31 0.54 1.36 

H3 38.85 0.25 0.64 

H4 39.27 0.60 1.54 

K3 39.02 0.16 0.41 

K4 39.96 0.08 0.19 

4.3.7. Çözünme Haz• Testine Ait Bulgular 

Yöntem 3.3. T de anlatıldığı şekilde tabietierin su, pH 7.2 fosfat tamponu ve O. 1 

N HCl çözeltisinde yapılan çözünme hızı tayinine ait sonuçlar Tablo 4-30 - 4-44 ve 

çözünme hızı profılleri Şekil 4-6- 4-22'de verilmiştir. 
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Tablo 4-30: Formülasyon C3 ve C4 'ün su daki çözün me hızı tayinine ait konsantrasyon 
(%),standart sapma (SO) ve relatif standart sapma (0/o RSO) değerleri (n= 6) 

C3 C4 

Zaman 
(Saat) Konsantrasyon so RSO Konsantrasyon SD RSD 

(o/o) (±) (o/o) (o/o) (±) (o/o) 

0.25 ı 8. ı 3 0.15 0.83 ı9.02 o.ı2 0.6ı 

0.5 26.62 0.34 1.29 28.22 0.18 0.65 

ı 39.08 0.4ı 1.05 40.72 o.ı9 0.48 

2 45.83 0.55 1.19 47.ı 7 0.54 ı.ı4 

3 71.60 0.32 0.45 70.77 0.55 0.77 

4 82.ı8 0.32 0.39 81.30 0.30 0.36 

6 92.08 O. I 7 0.19 92.53 0.66 0.7ı 

8 94.33 0.33 0.35 97.33 0.33 0.34 

12 99.07 0.44 0.45 99.00 0.50 0.50 

100 

90 
E 80 c 
i 70 
U) 

60 • , 
50 , ., 

:E 40 
c 
:;: 30 
w 20 
';lt. 

10 

o 
o 0.25 0.5 1 2 3 4 6 8 12 

Zaman (saat) 

Şeki14-6: Formülasyon C3 ve C4'ün sudaki karşılaştırmalı çözünme hızı profilleri 
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Tablo 4-31: Formülasyon P3 ve P4'ün sudaki çözünme hızı tayinine ait konsantrasyon 
(o/o), standart sapma (SD) ve relatif standart sapma (0/o RSD) değerleri (n = 6) 

P3 P4 

Zaman 
(Saat) Konsantrasyon SD RSD Konsantrasyon SD RSD 

(
0/o) (±) (o/o) (o/o) (±) (o/o) 

0.25 17.92 0.23 1.29 14.83 0.68 4.59 

o.s 26.18 0.33 1.26 29.25 0.67 2.30 

ı 41.92 1.29 3.08 52.55 0.45 0.87 

2 48.55 0.45 0.93 66.48 1.00 1.50 

3 79.47 0.79 0.99 93.42 0.44 0.47 

4 90.58 0.39 0.43 94.25 0.61 0.65 

6 97.58 0.78 0.80 95.02 0.17 0.18 

8 98.43 0.22 0.22 95.12 0.25 0.26 

12 99.25 0.73 0.74 95.80 0.48 0.50 

100 
90 

E 80 c 
i 70 
U) 

60 
-8 , 50 .. 
:E 40 ö P4 
c 

i 30 -P3 

20 
"# 

10 
o 

o 0.25 0.5 1 2 3 4 6 8 12 

Zaman (saat) 

Şekil4-7: Formülasyon P3 ve P4'ün sudaki karşılaştırmalı çözünme hızı profilleri 
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Tablo 4-32: Formülasyon ST3 ve ST4'ün sudaki çözünme h1z1 tayinine ait konsantrasyon 
(~e), standart sapma (SO) ve relatif standart sapma (0/o RSO) değerleri (n= 6) 

Zaman 
ST3 ST4 

(Saat) Konsantrasyon so RSO Konsantrasyon so 
{o/o} {±} {o/o} (o/o} {±} 

0.25 18.85 0.63 3.33 18.23 0.36 

o.s 28.60 0.85 2.96 27.00 0.86 

ı 54.08 0.88 1.63 40.95 0.49 

2 67.28 1.77 2.62 50.07 0.61 

3 91.43 1.31 1.44 86.47 0.38 

4 92.40 1.51 1.64 92.15 1.05 

6 97.38 0.72 0.74 97.20 0.56 

8 98.30 0.38 0.39 97.47 0.27 

12 99.50 0.38 0.39 97.63 0.31 

100 
90 

E 80 c 
i 70 
U) 60 
1 50 ., 
• 40 
c 

1 30 
20 .,. 
10 
o 

o 0.25 0.5 1 2 3 4 6 8 12 

Zaman (saat) 

Şekil4-8: Formülasyon ST3 ve ST4'ün sudaki karşdaştırmah çözünme hız1 profilleri 

RSD 
{o/o} 

1.95 

3.20 

1.19 

1.22 

0.44 

1.14 

0.58 

0.28 

0.32 

D. ST4 

~ST3 
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Tablo 4-33: Formülasyon H3 ve H4 'ün su daki çözün me hızı tayinine ait konsantrasyon 
(%),standart sapma (SO) ve relatif standart sapma (0/o RSO) değerleri (n= 6) 

Zaman 
H3 H4 

(Saat) Konsantrasyon so RSO Konsantrasyon so RSD 
(o/o) (±) (o/o) (o/o) (±) (%,) 

o ,ıs 9.80 0.26 2.66 10.05 0.19 1.86 

O,S 15.42 0.3 ı 2.03 15.45 0.29 1.86 

ı 24.75 1.16 4.68 23.83 1.22 5.13 

2 28.82 0.88 3.07 27.90 0.35 1.26 

3 47.45 0.71 1.49 44.80 0.41 0.91 

4 57.17 0.74 1.30 56.68 0.59 1.05 

6 76.18 1.09 1.44 71.22 0.67 0.94 

8 87.90 1.27 1.45 81.80 1.03 1.26 

12 97.12 0.62 0.64 98.07 1.36 1.39 

100 
90 

E 80 c 
i 70 
(1) 

60 
-8 , 50 .. 
:E 40 ....-H4 
c 
l2 30 -H3 w 20 
~ 

10 
o 

o 0.25 0.5 2 3 4 6 8 12 

Zaman (saat) 

Şekil4-9: Formülasyon H3 ve H4'ün sudaki karşılaştırmalı çözünme hızı profilleri 
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Tablo 4-34: Formülasyon K3 ve K4 'ün su daki çözün me hızı tayinine ait konsantrasyon 
(%),standart sapma (SO) ve relatif standart sapma (0/o RSD) değerleri (n= 6) 

K3 K4 
Zaman 
(Saat) Konsantrasyon so RSD Konsantrasyon so RSD 

(%) (±) (%) (%) (±) (%) 

0,25 6.10 0.14 2.32 5.95 0.21 3.49 

0,5 10.18 0.12 1.15 10.13 0.12 1.20 

1 17.68 0.29 1.62 17.80 0.17 0.94 

2 21.43 0.28 1.31 22.02 0.92 4.20 

3 42.13 0.60 1.41 46.40 0.36 0.77 

4 53.78 0.67 1.24 59.25 0.31 0.53 

6 73.53 0.43 0.58 80.57 0.49 0.61 

8 87.45 0.22 0.25 95.63 0.38 0.39 

12 97.55 040 0.41 99.90 0.19 0.19 

100 
90 

E 80 c 
i 70 
U) 60 e 
"O 

50 "O a 
:1! 40 -.-K4 
c 

:52 30 -K3 
lii 20 
~ 

10 
o 

o 0.25 0.5 1 2 3 4 6 8 12 

Zaman (saat) 

Şekil4-10: Formülasyon K3 ve K4'ün sudaki karşılaştırmalı çözünme hızı profilleri 
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100 

90 
E 6. P4 

80 
E 70 

--P3 
iij 
tn 60 -.-c3 
Q) 
't7 

50 - c4 't7 
~ 

:!E 40 -sT3 
ı: 
:i 30 -e-ST4 ... 
w 20 - K3 ~ o 

10 - K4 

H3 
o 0 .25 0 ,5 1 2 3 4 6 8 12 

H4 
Zaman (saat) 

Şekil4-11: Formülasyonların sudaki karşılaştırmalı çözünme hızı profılleri 

Tablo 4-35: Ketorolak trometamol içeren tabietlerio sudaki çözünme profıllerinin tek 
yönlü varyans analizi (ANOV A) ile mukayesesİ 

Formülasyon 

C3- C4 - P3- P4- ST3 - H3 -

C4 (p>0.5) P3 (p>0.5) P4 (p>0.5) ST3 (p>0.5) ST4 (p>0.5) H4 (p>0.5) 

P3 (p>0.5) P4 (p<O.Ol) ST3 (p>0.5) ST4 (p>0.5) H3 (p<O.OOI) K3 (p>0.5) 

P4 (p<O.Ol) ST3 (p>O.Ol) ST4 (p>0.5) H3 (p<O.OOI) H4 (p<O.OOI) K4 (p>0.5) 

ST3 (p>O.Ol) ST4 (p>0.5) H3 (p<O.Ol ) H4 (p<O.OOI) K3 (p<O.OOI) 

ST4 (p>0.5) H3 (p<O.OOI ) H4 (p<O.Ol) K3 (p<O.OOI) K4 (p<O.OOI) H4-

H3 (p<O.OOI) H4 (p<O.OOI) K3 (p<O.Ol ) K4 (p<O.OOI) K3 (p>0.5) 

H4 (p<O.OOI) K3 (p<O.OOI ) K4 (p<O.Ol) ST4- K4 (p>0.5) 

K3 (p<O.OOI) K4 (p<0.05) H3 (p<O.OOI) 

K4 (p<0.05) H4 (p<O.OOI) K3-

K3 (p<O.OOI) K4 (p>0.5) 

K4 (p<O.OOI) 

p>0.5: profiller arasında anlamlı olmayan fark 
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Tablo 4-36: Formülasyon C3 ve C4'ün pH 7.2 fosfat tamponondaki çözünme hızı tayinine 
ait konsantrasyon (0/o), standart sapma (SD) ve relatif standart sapma (0/o RSD) değerleri 
(n= 6) 

C3 C4 
Zaman 

Konsantrasyon SD RSD Konsantrasyon SD RSD 
(Saat) (o/o) (±) (

0/o) (o/o) (±) (o/o) 

0,25 ı3.35 o . ı6 1.23 ı5.05 0.52 3.43 

0,5 22.25 0.53 2.39 22.72 0.60 2.63 

ı 33.73 0.48 1.44 35.85 0.76 2.ı ı 

2 52.43 0.67 1.29 52.93 0.67 1.27 

3 67.57 1.43 2.ı ı 66.98 0.59 0.89 

4 80.75 ı. o ı 1.25 78.ı3 0.39 0.50 

6 9ı.55 0.49 0.53 91.93 0.43 0.46 

8 94.30 0.25 0.27 97.02 0.98 ı.oı 

12 95.52 0.26 0.28 99.ıo 0.94 0.95 

100 

90 
E 80 5 
'ii 70 
U) 

60 CD 
't7 

50 't7 
ca 
:E 40 
c: 

30 ~ 
w 20 
~ o 

10 

o 
o 0.25 0 .5 1 2 3 4 6 8 12 

Zaman (saat) 

Şekil 4-12: Formülasyon C3 ve C4'ün pH 7.2 fosfat tamponondaki karşılaştırmalı 

çözünme hızı profılleri 
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Tablo 4-37: Formülasyon P3 ve P4'ün pH 7.2 fosfat tamponundald çözünme hızı tayinine 
ait konsantrasyon (0/o), standart sapma (SD) ve relatif standart sapma (0/o RSD) değerleri 
(n =6) 

P3 P4 
Zaman Konsantrasyon SD RSD Konsantrasyon SD RSD 
(Saat) (o/o) (±) (o/o) (o/o) (±) (o/o) 

0,25 12.35 0.41 3.35 12.08 0.66 5.48 

0,5 20.00 0.14 0.71 25.17 0.20 0.78 

ı 34.07 0.19 0.55 50.23 0.12 0.24 

2 57.40 0.61 1.06 81.50 0.55 0.68 

3 76.80 0.80 1.04 94.52 0.40 0.43 

4 87.03 0.41 0.47 94.70 0.36 0.38 

6 95.13 0.15 0.16 95.00 0.36 0.38 

8 97.03 0.48 0.49 95.97 0.53 0.55 

12 97.55 0.29 0.30 97.17 0.83 0.86 

100 

E 
90 

5 80 

i& 70 
U) 

60 4) 

~ 
50 ~ 

ftS 
~ 40 
c: 

30 :i 
w 20 
~ o 

10 
o 

o 0,25 0.5 1 2 3 4 6 8 12 

Zaman (saat) 

Şekil4-13: Formülasyon P3 ve P4'ün pH 7.2 fosfat tamponundald karşılaştırmalı çözünme 
hızı profılleri 
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Tablo 4-38:Formülasyon ST3 ve ST4'ün pH 7.2 fosfat tamponondaki çözünme hızı 

tayinine ait konsantrasyon (0/o), standart sapma (SD) ve relatif standart sapma (o/o RSD) 
değerleri (n = 6) 

ST3 ST4 
Zaman Konsantrasyon SD RSD Konsantrasyon SD RSD 
(Saat) {o/o} {±} {

0/o} {o/o} {±} {
0/o} 

0,25 ı8.60 1.37 7.37 ı2.22 0.33 2.71 

0,5 35.82 2.00 5.59 22.33 0.55 2.46 

ı 65.27 2.98 4.56 40.90 0.87 2.14 

2 86.73 ı.ı7 1.35 70.78 3.26 4.61 

3 92.87 0.74 0.80 84.67 0.6ı 0.72 

4 93.42 1.5ı 1.62 92.95 0.49 0.53 

6 94.43 2. ı ı 2.24 95.07 0.34 0.36 

8 96.28 0.85 0.88 96.87 1.36 1.41 

12 96.ı8 0.69 0.72 96.27 0.93 0.96 

100 

E 
90 

5 80 
"iij 70 
fn 

60 G> 

"' 50 "' ftS 
~ 40 
ı: 

30 :i ... w 20 
~ o 

10 
o 

o 0,25 0.5 1 2 3 4 6 8 12 

Zaman (saat) 

Şekil 4-14: Formülasyon ST3 ve ST4'ün pH 7.2 fosfat tamponondaki karşılaştırmalı 
çözünme hızı profilleri 
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Tablo 4-39: Formülasyon H3 ve H4'ün pH 7.2 fosfat tamponondaki çözünme hızı tayinine 
ait konsantrasyon (0/o), standart sapma (SD) ve relatif standart sapma (0/o RSD) değerleri 
(n= 6) 

H3 H4 
Zaman Konsantrasyon SD RSD Konsantrasyon SD RSD 
(Saat) {o/o} {±} {o/o} {o/o} {±} {o/o} 

0.25 5.32 0.77 ı4 . 39 5.05 0.05 1.08 

0.5 ı 1.47 0.62 5.42 ı 1.47 0.62 5.42 

ı 20.27 0.16 0.81 18.20 1.09 5.98 

2 33.35 0.37 1.12 29.22 1.98 6.78 

3 44.53 0.23 0.5ı 39.62 3.23 8.14 

4 53.43 0.42 0.79 48.42 3.46 7.14 

6 67.40 0.4ı 0.62 61.83 4.46 7.21 

8 79.00 0.53 0.67 71.70 4.23 5.90 

12 92.08 1.63 1.77 87.12 2.49 2.86 

120 

E 100 
5 
ia 80 en 
G) 

"C 
60 "C 

ta 
:E 
c: 40 
:i -w 
~ 20 
o 

o 
o 0.25 0.5 1 2 3 4 6 8 12 

Zaman (saat) 

Şekil 4-15: Formülasyon H3 ve H4'ün pH 7.2 fosfat tamponondaki karşılaştırmalı 

çözünme hızı profılleri 
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Tablo 4-40: Formülasyon K3 ve K4'ün pH 7.2 fosfat tamponundald çözünme hızı tayinine 
ait konsantrasyon (0/o), standart sapma (SD) ve relatif standart sapma (0/o RSD) değerleri 
(n = 6) 

K3 K4 

Zaman 
Konsantrasyon SD RSD Konsantrasyon SD RSD (Saat) 

(o/o) (±) (
0/o) (

0/o) (±) (
0/o) 

0.25 4.02 0.13 3.36 3.15 0.16 5.22 

0.5 9.03 0.19 2.06 9.38 0.57 6.04 

1 16.13 0.08 0.51 21.15 0.74 3.50 

2 28.18 0.17 0.61 38.77 0.41 1.05 

3 37.97 0.20 0.52 53.28 0.19 0.36 

4 47.20 0.17 0.35 66.30 0.18 0.27 

6 62.10 0.14 0.23 83.48 0.31 0.37 

8 74.50 1.18 1.58 91.33 0.52 0.57 

12 89.05 1.34 1.50 96.35 0.36 0.38 

100 
90 

E 80 5 
ia 70 
en 

60 G) 

"C 
50 "C 

ta 
~ 40 
c 

30 :.;: -w 20 
~ o 

10 
o 

o 0.25 0.5 1 2 3 4 6 8 12 

Zaman (saat) 

Şekil 4-16: Formülasyon K3 ve K4'ün pH 7.2 fosfat tamponundald karşılaştırmalı 

çözünme hızı profilleri 
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100 
90 

b, P4 E 80 E - P3 
jij 70 
U) 

60 -.-c3 
G) 
'tJ so - c4 'tJ 
ftS 
:E 40 -sr3 
c 

30 :i .....-ST4 -w 20 
~ - K3 o 

10 
- K4 

o 0.25 0.5 1 2 3 4 6 8 12 H3 

Zaman (saat) 
H4 

Şekil 4-17: Formülasyonların pH 7.2 fosfat tamponondaki karşılaştırmalı çözünme hızı 
profilleri 

Tablo 4-41: Ketorolak trometamol içeren tabietierin pH 7.2 fosfat tamponondaki çözünme 
profıllerinin tek yönlü varyans analizi (ANOV A) ile mukayesesİ 

Formülasyon 

C3- C4- P3- P4- ST3- H3-

C4 (p>0.5) P3 (p>0.5) P4 (p>O.Ol) ST3 (p>0.5) ST4 (p>0.5) H4 (p>0.5) 

P3 (p>0.5) P4 (p<O.Ol) ST3 (p<0.05) ST4 (p>0.5) H3 (p<O.OOl) K3 (p>0.5) 

P4 (p<O.Ol) ST3 (p<O.Ol) ST4 (p>0.5) H3 (p<O.OOl) H4 (p<O.OOl) K4 (p>0.5) 

ST3 (p<O.Ol) ST4 (p>0.5) H3 (p<O.OOl) H4 (p<O.OOl) K3 (p<O.OOl) 

ST4 (p>0.5) H3 (p<O.OOl) H4 (p<O.OOl) K3 (p<O.OOl) K4 (p<O.OOl) H4-

H3 (p<O.OOl) H4 (p<O.OOl) K3 (p<O.OOl) K4 (p<O.OOl) K3 (p>0.5) 

H4 (p<O.OOl) K3 (p<O.OOl) K4 (p<O.OOl) ST4- K4 (p>0.5) 

K3 (p<O.OOl) K4 (p<O.OOl) H3 (p<O.OOl) 

K4 (p<O.OOl) H4 (p<O.OOl) K3-

K3 (p<O.OO 1) K4 (p<O.Ol) 

K4 (p<O.OOl) 

p>0.5: profiller arasında anlamlı olmayan fark 
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Tablo 4-42: Formülasyon C3 ve C4'ün 0.1 N HCl çözeltisindeki çözünme hızı tayinine ait 
konsantrasyon (0/o), standart sapma (SD) ve relatif standart sapma (0/o RSD) değerleri 
(n =6) 

C3 C4 
Zaman 

Konsantrasyon SD RSD Konsantrasyon SD RSD 
(Saat) {o/o} {±} {o/o} {o/o} {±} {o/o} 

0.25 0.37 0.08 22.27 0.43 0.05 11.92 

0.5 0.73 0.05 7.04 0.98 0.12 11.89 

ı 1.52 0.08 4.96 1.63 0.10 6.32 

2 2.95 0.12 4.15 3.07 0.16 5.32 

3 4.17 0.12 2.91 4.40 0.18 4.07 

4 5.25 0.24 4.63 5.50 0.18 3.25 

6 7.33 0.20 2.68 7.38 0.31 4.15 

8 8.92 0.23 2.60 8.87 0.35 3.95 

12 11.72 0.32 2.72 11.82 0.32 2.70 

25 

E 20 5 
iij 
Cl) 

15 Q) 

ı::ı 
ı::ı ca 
:E 10 
ı: 

:i ... w 5 
~ o 

o 
o 0,25 0,5 1 2 3 4 6 8 12 

Zaman (saat) 

Şekil 4-18: Formülasyon C3 ve C4'ün 0.1 N HCl çözeltisindeki karşılaştırmalı çözünme 
hızı profilleri 

Tablo 4-43: Formülasyon P3 ve P4'ün 0.1 N HCl çözeltisindeki çözünme hızı tayinine ait 
konsantrasyon (0/o), standart sapma (SD) ve relatif standart sapma (%, RSD) değerleri 
(n = 6) 



E 
E 
ia 
Cl) 

Gl , , 
10 
~ 
ı: 
:i ... w 
~ o 

P3 
Zaman 

Konsantrasyon SD RSD 
(Saat) 

{
0/o} {±} {

0/o} 

0.25 0.63 0.05 8.15 

0.5 1.17 0.08 7.00 

ı 2.00 0.09 4.47 

2 3.75 0.08 2.23 

3 5.32 0 .10 1.85 

4 6.58 0.04 0.62 

6 9.00 0.15 1.72 

8 ı ı. lO 0.21 1.89 

12 14.82 0.04 0.28 

25 

20 

15 

10 

5 

o ~ 
o 0,25 0.5 1 2 3 

Zaman (saat) 

P4 
Konsantrasyon SD 

{o/o} {±} 

0.50 0.00 

1.38 0.04 

3.18 0.08 

6.18 0.10 

9.07 0.19 

10.20 0.00 

12.88 0.54 

14.95 0.49 

17.98 0.31 

4 6 8 

RSD 
{o/o} 

0.00 

2.95 

2.36 

1.59 

2.05 

0.00 

4.18 

3.30 

1.70 

12 
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-.- p3 

o P4 

Şekil 4-19: Formülasyon P3 ve P4'ün 0.1 N HCl çözeltisindeki karşılaştırmalı çözünme 
hızı profılleri 
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Tablo 4-44: Formülasyon ST3 ve ST4'ün 0.1 N HCl çözeltisindeki çözünme hızı tayinine 
ait konsantrasyon (0/o), standart sapma (SD) ve relatif standart sapma (0/o RSD) değerleri 
(n =6) 

ST3 
Zaman Konsantrasyon SD 
(Saat) {o/o} {±} 

0.25 0.72 0.04 

0.5 2.48 0.25 

ı 5.ı3 0.49 

2 8.72 0.98 

3 ı 1.33 0.77 

4 ı3. ı 7 0.48 

6 ı5.93 0.24 

8 ı8 .ı 7 0.39 

12 20.93 0.25 

25 

20 

15 

10 

5 

o • 
o 0,25 0,5 1 

RSD Konsantrasyon 
{o/o} {o/o} 

5.70 0.63 

ıo.oo 1.28 

9.52 2.40 

ı ı.23 4.ı7 

6.78 5.77 

3.68 6.92 

1.52 9.30 

2.ı4 ı 1.37 

1.20 ı4.83 

2 3 4 6 

Zaman (saat) 

ST4 
SD 
{±} 

0.05 

0.08 

o.ı9 

o.ı5 

0.25 

0.32 

0.18 

o.ı6 

0.33 

8 12 

RSD 
{o/o} 

8.ı5 

5.87 

7.9ı 

3.6ı 

4.34 

4.6ı 

1.92 

1.44 

2.24 

....,._ST4 

--ST3 

Şekil 4-20: Formülasyon ST3 ve ST4'ün 0.1 N HCl çözeltisindeki karşılaştırmalı çözünme 
hızı profilleri 
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Tablo 4-45: Formülasyon H3 ve H4'ün 0.1 N HCl çözeltisindeki çözünme hızı tayinine ait 
konsantrasyon (0/o), standart sapma (SD) ve relatif standart sapma (0/o RSD) değerleri 
(n =6) 

H3 
Zaman Konsantrasyon SD 
(Saat) 

{
0/o} {±} 

0.25 0.00 0.00 

0.5 0.00 0.00 

ı 0.00 0.00 

2 0.00 0.00 

3 0.00 0.00 

4 1.20 0.09 

6 2.88 0.37 

8 4.07 0.69 

12 7.93 0.71 

25 

20 

15 

10 

5 

o 
o 0.25 0.5 1 

RSD Konsantrasyon 
{

0/o} {o/o} 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

7.45 0.77 

12.68 2.10 

16.87 3.98 

8.90 7.33 

2 3 4 6 

Zaman (saat) 

H4 
SD 
{±} 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.43 

0.06 

0.15 

0.88 

8 

RSD 
{o/o} 

56.35 

3.01 

3.70 

ı 1.97 

12 

_._H3 

-e-H4 

Şekil 4-21: Formülasyon H3 ve H4'ün 0.1 N HCl çözeltisindeki karşılaştırmalı çözünme 
hızı profılleri 
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Tablo 4-46: Formülasyon K3 ve K4'ün 0.1 N HCl çözeltisindeki çözünme hızı tayinine ait 
konsantrasyon (0/o), standart sapma (SD) ve relatif standart sapma (0/o RSD) değerleri 
(n= 6) 

K3 K4 
Zaman Konsantrasyon SD RSD Konsantrasyon SD RSD 
(Saat) {o/o} {±} {o/o} {o/o} {±} {o/o} 

0.25 0.15 0.10 69.92 0.20 0.06 31.62 

0.5 0 .33 0.05 15.49 0.47 0.05 11.07 

ı 0.65 0 .10 16.14 0.70 0.06 9.04 

2 1.13 0.05 4.56 1.18 0.12 9.88 

3 1.63 0.05 3.16 1.60 0.14 8.84 

4 2.15 0.05 2.55 2.05 0.16 8.02 

6 3.25 0.10 3.23 3.10 0.15 5.00 

8 4.30 0.06 1.47 4.40 0.14 3.21 

12 6.67 0.10 1.55 7.13 0.24 3.40 

25 

20 

15 

10 

5 

o 
o 0.25 0,5 1 2 3 4 6 8 12 

Zaman (saat) 

Şekil 4-22: Formülasyon K3 ve K4'ün 0.1 N HCl çözeltisindeki karşılaştırmalı çözünme 
hızı profıller 
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25 

!::. P4 
20 

15 -ıılı.- C3 

- c4 

10 -sT3 

~ST4 

5 - K3 

o .. - K4 

o 0.25 0,5 2 3 4 6 8 12 H3 

Zaman (saat) 
H4 

Şekil 4-23: Formülasyonların 0.1 N HCl çözeltisindeki karşılaştırmalı çözünme hızı 

profilleri 

Tablo 4-47: Ketorolak trometamol içeren tabietierin 0.1 N HCl çözeltisindeki çözünme 
profıllerinin tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile mukayesesİ 

Formülasyon 

C3- C4- P3- P4- ST3- H3-

C4 (p>0.5) P3 (p>0.5) P4 (p>0.5) ST3 (p>0.5) ST4 (p>O.Ol) H4 (p>0.5) 

P3 (p>0.5) P4 (p>0.5) ST3 (p<O.Ol) ST4 (p>0.5) H3 (p<O.OOl) K3 (p>0.5) 

P4 (p>0.5) ST3 (p>0.5) ST4 (p>0.5) H3 (p<O.Ol) H4 (p<O.OOl) K4 (p>0.5) 

ST3 (p<O.Ol) ST4 (p<O.Ol) H3 (p<O.Ol) H4 (p<O.Ol) K3 (p<O.OOl) 

ST4 (p>0.5) H3 (p>0.5) H4 (p<O.Ol) K3 (p<O.Ol) K4 (p<O.OOl) H4-

H3 (p>0.5) H4 (p>0.5) K3 (p<O.Ol) K4 (p<O.Ol) K3 (p>0.5) 

H4 (p>0.5) K3 (p>0.5) K4 (p<O.Ol) ST4- K4 (p>0.5) 

K3 (p>0.5) K4 (p>0.5) H3 (p<O.Ol) 

K4 (p>0.5) H4 (p<O.Ol) K3-

K3 (p<O.Ol) K4 (p<O.Ol) 

K4 (p<O.Ol) 

p>0.5: profıller arasında anlamlı olmayan fark 
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Tablo 4-48: Formülasyonlarm sudaki sahm hız kinetiklerine ait bulgular 

Formülasyon O. Derece ı. Derece Higuchi 
kodu 

k rı k rı k rı 

C3 6.961 0.880 0.126 0.809 29.911 0.957 

C4 6.930 0.884 0.123 0.813 29.724 0.960 

P3 7.016 0.837 0.126 0.775 30.794 0.930 

P4 5.970 0.740 0.112 0.667 27.609 0.867 

ST3 6.204 0.776 0.109 0.703 28.213 0.893 

ST4 6.779 0.808 0.122 0.758 30.151 0.9ıo 

H3 7.837 0.959 0.177 0.869 31.933 0.989 

H4 7.681 0.971 0.176 0.882 31.019 0.993 

K3 6.204 0.776 0.109 0.703 28.213 0.893 

K4 6.779 0.808 0.122 0.758 30.151 0.9ıo 

Tablo 4-49: Formülasyonlarm pH 7.2 fosfat tamponondaki salım hız kinetiklerine ait 
bulgular 

Formülasyon O. Derece ı. Derece Higuchi 
kodu 

k rı k rı k rı 

C3 7.058 0.866 0.141 0.778 30.692 0.953 

C4 7.258 0.888 0.138 0.798 31.196 0.967 

P3 7.248 0.832 0.146 0.748 32.077 0.933 

P4 6.082 0.710 0.122 0.640 28.534 0.844 

ST3 5.067 0.681 0.091 0.615 24.065 0.8ı9 

ST4 6.630 0.770 0.133 0.692 30.281 0.89ı 

H3 7.416 0.961 0.200 0.822 30.397 0.998 

H4 6.959 0.971 0.199 0.836 28.280 0.999 

K3 7.360 0.974 0.220 0.822 29.805 0.999 

K4 8.254 0.918 0.227 0.836 34.811 0.98ı 
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Tablo 4-50: Formülasyonların 0.1 N HCl çözeltisindeki salını hız kinetiklerine ait bulgular 

Formülasyon 
kodu 

C3 

C4 

P3 

P4 

ST3 

ST4 

H3 

H4 

K3 

K4 

100 

90 

80 

E 70 

5 
;; 60 
"' Cil 
"tJ so "tJ 
nı 

~ 
c: 40 
~ 
LLl 

'*- 30 

20 

10 

o 
0,00 0,50 

O. Derece 1. Derece Higuchi 

k rı k rı k rı 

0.981 0.979 0.254 0.722 3.900 0.992 

0.971 0.978 0.238 0.728 3.862 0.993 

1.216 0.984 0.236 0.757 4.816 0.989 

1.492 0.915 0.241 0.614 6.137 0.993 

1.677 0.882 0.212 0.571 4.810 0.984 

1.206 0.976 0.228 0.726 4.810 0.976 

0.677 0.942 0.192 0.931 2.471 0.804 

0.625 0.927 0.182 0.849 2.258 0.927 

0.545 0.999 0.279 0.789 2.092 0.943 

0.569 0.992 0.262 0.834 2.155 0.943 

0,71 1,00 1,41 1,73 2,00 2,45 2,83 3,46 

v'Zaman {saat) 

~(3 

- (4 

-.-P3 

P4 

-ST3 

- ST4 

H3 

- H4 

-K3 

K4 

Şekil 4-24: Formülasyonların sudald karşılaştırmalı çözünme hızı grafikleri (Higuchi 
salım kinetiğine göre) 
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Şekil 4-25: Formülasyonların pH 7.2 fosfat tamponundald karşılaştırmalı çözünme hızı 
grafikleri (Higuchi salım kinetiğine göre) 

e s 
'jij 
V) 

Cl) 
"'C 
"'C 
n:ı 

~ 
c 
~ -w 

*-

25 

20 

ıs 

ı o 

s 

o 

ı 

0 ,00 0 ,50 0,7 ı ı , oo ı,4ı ı , 7 3 2,00 2,45 2,83 3,46 

vZaman {saat) 

---P3 

o P4 

-.-c3 
C4 

---ST3 

Şekil 4-26: Formülasyonların pH 1.2 HCl çözeltisindeki karşılaştırmalı çözünme hızı 
grafikleri (Higuchi salım kinetiğine göre) 
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5. TARTIŞMA 

Ketorolak trometamol nonsteroidal antiintlamatuar bir ilaçtır. Özellikle ameliyat sonrası 

ağrıların tedavisinde narkotik analjeziklerle beraber kullanılarak narkotik analjezik ihtiyacını 

azaltır (Balestrieri ve ark, 1997; Picard ve ark, ı 997; Gupta ve ark, 200 ı). Ancak ketorolak 

trometamol tedavideki etkinliğinin yanında mide barsak kanalında ciddi yan etkilere sebep 

olabilmektedir (Singer ve ark, 2003). Ketorolak trometamolün yarılanma ömrü 4-6 saattir (Jo ve 

ark, 2002) . Bu nedenle vücuttan hızla uzaklaştırılan ketorolak trometamolün etki süresi kısadır. 

Bu özellikteki etkin maddeleri içeren geleneksel ilaç şekilleri ile tedavide dozlama sıklığı 

fazladır. Bu durum ilaçların yan etki görülme sıklığını arttırır, hastanın tedaviye uyuncunu 

azaltır ve tedavinin etkinliği düşürür. 

Oral yolla kullanılan uzun etkili ilaç şekilleri tedavide sağladığı avantajlarından dolayı 

sıklıkla kullanılmaktadır (S ing, Kim 2007 pp. ı 242- ı 26 ı). Matriks sistemler uzun etkili dozaj 

şekillerinin hazırlanmasında yaygın olarak kullanılırlar (Lotfipour ve ark. 2004). Bu çalışmada 

yarılanma ömrü kısa olan ketorolak trometamolün uzun etkili matriks tabietlerinin hazırlanması 

hedeflenmiştir. 

Çalışmanın başında ketorolak trometamolün fizikokimyasal özellikleri incelenmiş IR ve 

UV spektrumları alınmıştır. FT-IR spektrumu ile elde edilen pikler ketorolak trometemolün 

yapısında bulunan belirleyici grupları tanımlamıştır. FT -IR spektrumunda elde edilen pikler ve 

UV spektrumu literatür verileri ile uyumludur (United States Pharrnacopeia 2009). Ketorolak 

trometamolün ı 65- ı 70 °C'de bozunarak eridiği literatürde kayıtlıdır (Merck Index 

2003). Yapılan DSC çalışması sonucu ketorolak trometamolün erime derecesi ı 68.48 oc olarak 

tespit edilmiştir. 

Ketorolak trometamolün miktar tayini için kullanılan UV spektrofotometrik yöntemin 

validasyon çalışmalarında doğrusallık, gün içi ve günler arası kesinlik, doğruluk ve seçicilik 

tayinleri yapılmıştır (I CH Harmonised Tripartite Guideline ı 995; Tatar Ulu 2007). 

Doğrusallıkla çalışmaları distile su. pH 7.2 ve O. 1 N HCl çözeltisinde yapılmış sonuçta elde 

edilen standart eğrilerin determinasyon katsayıları sırasıyla 0.9998, 0.9999, 0.9972 

bulunmuştur. Her konsantrasyonda ölçülen absorbanslara ait % RSD değerleri 2'nin altında 

bulunmuş ve doğru denklemleri miktar tayininde kullanılmıştır. Kesinlik çalışmaları ile 

saptanan % RSD değerleri 2"nin altında bulunmuş ve yöntemin kesinliği ispat edilmiştir. 

Yöntemin doğruluğunda saptanan geri kazanma değerleri sınırlar içinde (ı 00 ± 2) bulunmuştur. 

Seçicilik çalışmalarında elde edilen formülasyanda kullanılan yardımcı maddelerin ketorolak 
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trometamolü maksimum absorbans gösterdiği 323 nın dalga boyunda absorbans vermediği ve 

miktar tayini metodunu etkilemediği saptanmıştır. 

Matriks tabietierin hazırlanmasında kullanılan toz karışımlar üzerinde yapılan yığın 

yo~uk, sıkıştırılmış yoğunluk ve % sıkışabilme değerinin tayinleri ile elde edilen sonuçlar 

toz karışımların tabietierin hazırlanmasında kullanılabilecek özelliklere sahip olduğunu 

göstermiştir (Carr 1965; Gennara ı 995; United States Pharmacopeia 2009). 

Uzun etkili tabietierin hazırlanması için yapılan ön formülasyon çalışmalarında 

Compritole ATO 888, Precirol® A TO 5, stearik asit, setil alkol ve setil stearil alkol gibi katı 

yaglar farklı oranlarda (o/o I O, 20, 30, 40 ve 50) kullanılmıştır. Dolgu maddesi olarak Avicel® 

PH 102, akış düzenleyici olarak o/o 0.8 kolloidal silikon dioksit ve kaydırıcı olarak % I 

magnezyum stearat kullanılmış ve tabietler 5- I 2 kp gibi farklı sertliklerde ve doğrudan basım 

yöntemi kullanılarak basılmıştır. Önce etkin madde içermeyen tabietler basılmış; basılan 

tabietierde kapak atma problemi ile karşılaşılınca formülasyona bağlayıcı olarak Povidon® K 30 

ve Povidone K 90 ilave edilmiştir. Tabietierde yapılan fiziksel analizler sonucunda % 5 

oranında Povidon® K 90 kullanılmasına karar verilmiştir. Ketorolak trometamol suda kolay 

çözündüğünden, dolgu maddesi olarak suda çözünmeyen ve akış özellikleri oldukça iyi olan 

Aviceı«> PH 102 kullanılmasına karar verilmiştir. Basım kuvveti arttırıldıkça tablet sertliklerinde 

de artış gözlemlenmiştir. Tablet sertliğindeki artış, tabietierin dağılma süresini uzattığından 

tabletler, 6-12 kp sertlikte basılmıştır. Compritol® A TO 888, Precirol® A TO 5 ve stearik asitin 

%30-40 kullanıldığı formülasyonların, 8 saat süresince dağılmadığı gözlemlenmiştir. Setil alkol 

ve setil stearil alkolün kullanıldığı formülasyonların 0.5 saat içinde dağıldığı gözlemlenmiştir. 

Bu verilerden yola çıkılarak Compritolıı A TO 888, Precirol~ A TO 5 ve stearik asidin katı lipit 

olarak kullanılmasına ve bu lipitlerle mukayese etmek amacıyla aynı oranda HPMC ve ksantan 

zarnk kullanılmasına karar verilmiştir. Böylece sudaki çözünürlüğü yüksek olan ketorolak 

trometamolün lipit ve hidrofilik polimer matriks tabietlerden salım özellikleri incelenmiştir. 

Ketorolak trometamol içeren ve içermeyen tabietler ve basımdan önce ketorolak 

trometamol içeren toz karışımiarı üzerinde fiziksel tayinler yapılmıştır. Toz karışımlarında 

~rlık sapması, 0/o sıkışabilme tayinleri; tabietierde ağırlık sapması, çap-kalınlık, % 

ufalanabilirlik, sertlik ve dağılma süresi tayinleri yapılmıştır. 

Etkin madde içeren toz karışımlarında yapılan ağırlık sapması tayininde en yüksek 

standart sapma ve relatif standart sapma değerinin ± 0.05 ve o/o I .27 olduğu tespit edilmiştir. Bu 

de~erlerin EP ve USP' ye göre etkin madde içeriğinin ± % I 5 oranında sapma sınırları içinde 

kalacak şekilde ağırlığının saptığı tespit edilmiştir. Toz karışımlarının sınırların içinde sapma 

göstermesi endüstriyel üretimde tablet ağırlığının tekdüze olup olmayacağının ölçülmesinde 

önemli parametrelerden bir tanesidir. 
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Etkin madde içeren toz karışımlarında yapılan yığın yoğunluk. ve sıkıştırılmış yoğunluk 

üzerinden tayin edilen % sıkışabilme değeri (Carr indeksi) tayininde elde edilen bulgular ve 

Carr tarafından bildirilen % sıkışabilme değerlerine göre tozların akış özelliklerinin 

de~erlendirildiği sınıflandırmada Compritol00 A TO 888, Precirol A TO 5 ve stearik asit içeren 

ketorolak trometamol tabietlerine ait toz karışımlarının akış özelliklerinin orta seviyede akış 

özelliği gösterdiği; Methocel~ HV 100000, ksantan zam k içeren ketorolak trometamol 

tabietlerine ait toz karışımlarının genellikle orta seviyede veya mükemmel akış özelliğine sahip 

old~ tespit edilmiştir (Tablo 4- ı 8) (Carr 1965). Formülasyanda kullanılan lipit ya da polimer 

oranının arttırılmasının, akış özelliklerini olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Bu veriler 

do~ltusunda, endüstriyel üretimde tabietierin basımı esnasında sorun çıkma olasılığı da düşük 

olacaktır. Bu toz karışımlarında düşük ağırlık sapması değerlerinin de gösterdiği şekilde etkin 

madde içeriğinin tekdüzeliği de sağlanacaktır. 

Etkin madde içermeyen ve içeren ı 80 mg ağırlığında hasılınası amaçlanan tabietierde 

yapılan ağırlık sapması tayinine göre ortalama ağırlık değerlerinin ı 76.72 mg ile 182.79 mg 

arasında; en yüksek standart sapma ve relatif standart sapma değerlerinin ± 0.003 ve % 1.7ı 

oldu~ tespit edilmiştir (Tablo 4- ı 9 ve Tablo 4-20). Ortalama 176.72 mg ve ı 82.79 mg ise ı 80 

mg' dan sırasıyla % ı .82 ve% ı .55 oranında sapmaktadır. Bu nedenle, etkin madde içermeyen 

ve içeren tabietierin Amerikan Farmakopesi ve Avrupa Farmakopesi'nde etkin madde içeriğinin 

± % ı5 oranında sapma sınırları içinde ağırlıklarının saptığı tespit edilmiştir. Bu parametre, 

tabletlerde etkin madde miktarının tekdüzeliğini belirler. 

Etkin madde içermeyen ve içeren tabJetlerde çap ve kalınlık değerleri USP'de bildirilen 

standartiara uygundur (Tablo 4-2 ı ve Tablo 4-22). Ortalama değerlerin birbirine olan yakınlığı 

ve ortalamadan sapmaların çok düşük olması, tabJet ağırlığının ve dolayısıyla etkin madde 

içeriğinin tekdüze olmasını sağlar. 

Etkin madde içermeyen ve içeren tabietierin o/o ufalanabilirlik değerleri farmakopelerde 

bildirilen ağırlık kaybının o/o I 'in altında olması şartına uygundur (Tablo 4-23 ve Tablo 4-24). 

Tespit edilen en yüksek değer o/o 0.45'dir. Ketorolak trometamol ilavesinin tabietierin 

ufalanabilirlik değerinde anlamlı bir fark yaratmadığı tespit edilmiştir. % ı 'in altındaki 

ufalanabilirlik değeri tabietierin mekanik dayanıklılığını gösterir. Tabietierin üretim 

aşamasından, ambalajlamaya ve nakliyesine kadar olan süreçte ve hastanın kullanımı süresince 

tabietierin fiziksel bütünlüğünü koruması için mekanik dayanıklı olması gerekmektedir (Gürsoy 

2004). 

Tabietierde sertlik tayinine ait bulgular ketorolak trometamol ilavesinin tablet 

sertliğinde özellikle lipit veya polimer oranının daha fazla olduğu formülasyonlarda azalmaya 

neden olduğunu göstermiştir (Tablo 4-25 ve Tablo 4-26). Precirol® A TO 5 içeren ketorolak 
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trometamol tabietlerinin en düşük sertlik değerlerini gösterdiği tespit edilmiştir (ortalama 2.06 

Kp). Ane~ bu tabietierin o/o ufalanabilirlik değerlerinin o/o 0.05 olması mekanik dayanıklılığı 

açısından ortalama 2.0 Kp sertlik değerlerinin bir sorun teşkil etmediğini göstermektedir. 

Etkin madde içermeyen ve içeren tabietierin distile suda 6-1 O saat süresince dağılmadığı 

gözlenmiştir (Tablo 4-27 ve Tablo 4-28). Tabietierin vücut sıcaklığında (37 ± 0.5°C) 

~lmadan 6 saat süresince kalması, Compritol® ATO 888, Precirol® ATO 5 ve stearik asit 

içeren tabietlerden etkin maddenin diftizyon ile salınacağını; Methocel® HV 100000 ve ksantan 

zamkı içeren tabietlerden ise tabietierin yüzeyinde oluşan ve devamlı olarak yenilenen jel 

tabakasından yine diftizyonla salmacağını göstermiştir (Talukdar ve ark, ı 998). 

Tabietierde yapılan ketorolak trometamol miktar tayini sonucunda etkin madde 

içeriğinin ortalamadan en fazla o/o 2.57 oranında saptığı, bu değerin Amerikan Farmakopesi ve 

Avrupa Farmakopesi'nde bildirilen ortalamadan %ı 90 ve %ı ı ı O arasında sapma şartına uyduğu 

görülmüştür (Tablo 4-29). 

Ketorolak trometamol içeren tabietierin distile su, O. ı N HCl çözeltisi ve pH 7.2 fosfat 

tamponunda çözünme hızı testi yapılarak, etkin maddenin tabietlerden salım profilleri 

karşılaştınlmıştır. Ketorolak trometamolün ı 2 saat süresince distile su, O. ı N HCl çözeltisi ve 

pH 7.2 fosfat tamponunda yapılan çözünme hızı testleri sonucunda, formülasyanda katı lipit ve 

polimer oranının artışının ilacın salını hızında anlamlı bir yavaşlama sağlamadığı (Compritol® 

ATO 888, Methocel® HV ı 00000 ve Ksantan zamkı); Precirol~ ATO 5'in daha yüksek oranda 

kullanıldığı formülasyanda ilaç salını hızını arttırdığı ve stearik asitin daha yüksek kullanıldığı 

formülasyanda ilaç salını hızını yavaşlattığı tespit edilmiştir (Tablo 4-30- 4-44, Şekil 4-6 - 4-

22). Distile suda yapılan çözünme testinde en yavaş satım Methocel~ HV 100000 içeren 

tabietierde (Formülasyon H4 ve H3) gözlenmiştir (p>0.5). Bu tabietierin 6. saatte ilacın sırasıyla 

%76.18 ± 1.09'unu ve o/o 71.22 ± 0.6Tisini saldığı tespit edilmiştir (Tablo 4-30-4-33, Şekil 4-

6 - 4-9 ). Methocel~ HV ı 00000 içeren tabietleri sırasıyla ksantan zamkı (Formülasyon K4 ve 

K3) (p>0.5), Compritol® ATO 888 (Formülasyon C4 ve C3) (p<O.OOı), stearik asit 

(Formülasyon ST4 ve ST3) (p<O.OO ı) ve Precirol® A TO içeren tabietierin (Formülasyon P3 ve 

P4) (p<O.OOI) takip ettiği tespit edilmiştir (Tablo 4-34, Şekil 4-ıO). pH 7.2 fosfat tamponu ve 

O. 1 N HCl çözeltisinde tekrarlanan çözünme testlerinde de benzer bir sıralama tespit edilmiştir. 

Ancak, ilacın O. 1 N HCl çözeltisindeki çözünürlüğünün (0.3 ı 5 mg/ml), distile sudaki (0.896 

mg/ml) ve pH 7.2 fosfat tamponundaki çözünürlüğünden (0.886 mg/ml) daha düşük olması 

nedeniyle, ilacın bu çözünme ortamında salım hızının en yavaş olduğu tespit edilmiştir. 

Hazırlanan uzun etkili tabietlerden ilacın her 3 çözünme ortamındaki salım profilleri O. derece, 

1. derece ve Higuchi kinetik modelleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Salım profillerinin 
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genel olarak matriks tabietiere özgü Higuchi kinetik modeline uygun olduğu tespit edilmiştir 

(Higuchi 1963; Üner ve Altınkurt 2004; Üner ve ark, 2005). 

Sonuç olarak, operasyon sonrası ağrıların tedavisinde klinikteyaygın olarak kullanılan 

ketorolak trometamolün katı lipitler, polimerler ve diğer tablet bileşenleri kullanılarak uzun 

etkili tabietleri hazırlanmıştır. Elde edilen bulgular özellikle% 30 ve% 40 oranında Methocel® 

HV 100000 ve% 30 ve % 40 oranında ksantan zamkı kullanılarak hazırlanan tabietierin uzun 

etkili ilaç salımı gerçekleştirdiğini göstermektedir. Uygun bulunan formülasyonların, hasta 

tarafından alınan günlük ilaç miktarını azaltarak literatürde ketorolak trometamol için bildirilen 

sistemik yan etkilerin ortaya çıkma olasılığını en aza indirmek ve ilacın sistemik dolaşımda 

kalış süresini uzatarak biyoyararlanımını arttırmak, tedavinin maliyetini düşürmek ve tedavi 

uyuncunu arttırmak gibi avantajlar sağlayacağı düşünülmektedir (Cao ve ark, 2009; Ghimire ve 

ark, 2010; Gürsoy 2002). 
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!Görevi Kurum Süre (Yıl- Yıl) 

ı. Ar-Ge Formülasyon Elemanı Bilim İlaç ve Ticaret A.Ş. 2009-

2. Ar-Ge Elemanı Biota Bitkisel Kozmetik Laboratuarı 2007-2009 

Yabancı Okuduğu nu 
Konuşma* Yazma* 

KPDS!ÜDS (Diğer) 

Dilleri Anlama* Puanı Puanı 

İngilizce Çok iyi iyi İyi 

Almanca iyi Orta Orta 

*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

Sayısal Eşit Ağırlık Sözel 

ALES Puanı 84 85 82 

(Diğer) Puanı 

Bilgisayar Bilgisi 

ı Program 
MS Office 

ı K~llanma becerisi 
Iy ı 

Özel İlgi Alanları (Hobileri): Latin dansları, tiyatro, yabancı dil öğrenmek 


