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Ö N S Ö Z 

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde öğretilmekte olan 
iki sene süreli Genel ve Endüstriyel Farmasötik Teknoloji dersi ko-
nularının birinci kısmım bu kitapta, diğer bir kısmını da 2. ci kitapta 
toplamış bulunuyorum. Gelecekte; birinci ve ikinci kitaba alınmamış 
konularla, Farmasötik mühendislik konularını 3 ncü kitap halinde 
yayınlamaya çalışacağım. 

Amaç öğrencilerin ihtiyacını karşılamak ise de, konular son bilim-
sel ve teknik ilerlemeleri de kapsadığından, sanayide, kontrolda, hasta-
nede ve serbest eczanede çalışan meslekdaşların da yeni bilgi ve örnek-
lerden faydalanacakları  kanısındayım. 

Ayrıca öğrencilerin ileride bilgilerini genişletebilmeleri için ve ilgi 
duyanlara yo] göstermek amacı ile her bölümün sonuna yararlanılan 
başlıca kaynaklar ilave edilmiştir. Literatür hacmim genişletmemek 
için, bir kaynaktan bir kaç bölümde yararlanılmasına rağmen ancak 
bir bölümde adı bildirilmiştir. 

Farmakopeler resmi kaynaklar olduğundan her bölümün litera-
tür kısmında adları belirtilmemiş, kitabın giriş yazısında genişçe an-
latılmıştır. 

Fabrikasyonda kullanılan cihazlar hakkında, en çok hangi bölümde 
yararlanıhyor ise orada geniş bilgi verilmiştir. Örneğin, süzme ve ber-
raklaştırma aletleri, 2. ci kitapta Paranteral çözeltiler bölümünde an-
latılmıştır. 

Kitabın bu baskısında birçok yeni örneklerle açıklamalar ilave 
edilmiş, Radyofarmasötikler  genişletilerek ayrı bir bölüm haline geti-
rilmiştir. 

Öğrenci ve meslekdaşlara yeni bilgilerle yararlı olmaya çahştım 
Bu yoldaki çabalarımın amacına ulaşması bana çalışmalarımda kuvvet 
kaynağı olmuştur. 

E. ÎZGÜ 
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G İ R İ Ş 

Genel ve Endüstriyel Farmasötik Teknoloji, doğal ve sentetik 
ilkel maddelerin ilaç haline getirilmesinin bilimsel esaslarını araştıran, 
endüstriye intikalini ve klinikte uygulanışını geliştiren bilim dalıdır. 

Ilaçsal bilimlerin bu dalına Osmanlıcada "Fenni Ispançiyari" 
denir. Eski fakat  anlamı çok doğru bir deyimdir. Kara Avrupasınm 
bazı yellerinde Galenik Farmasi adı ile anıkr; fakat  bu adın bütün 
konuyu kavramadığı, tarihi bir deyim olarak değerlendirilmesi gerek-
tiği de kabul edilir. Anglo-Sakson ve Skandinav memleketleri litera-
türünde "Farmasötiks" kelimesi bu konuda genel bir deyim olarak kul-
lanılır. Bu deyim, Genel Farmasötik Teknoloji, Klinik Farmasi, Bio-
farmasi,  Eczane tatbikatı ve Kozmetik gibi konuları kapsamaktadır. 
Endüstriye] Farmasötik Teknoloji ise, ilaç hazırlanmasındaki bib'msel 
esasların sanayie tatbik yöntemlerini, işlemlerde kullanılan alet ve 
makinelerin bilimsel esaslarını, Farmasötik mühendisliği ve fabri-
kasyonun ilaçlar üzerindeki etkilerini öğretir ve araştırır. Endüstriyel 
Farmasötik Teknoloji ilaçsal bilimlerin hızla gelişmiş ve çok önem-
kazanmış bir koludur. Yeni keşifler  artık sanayie çok kısa zamanda 
intikal etmektedir. Örneğin fotoğraf,  keşfinden  sonra ancak 112 senede, 
sanayie intikal etmişken, radyo 35 senede, televizyon 11 senede, atom 
bombası 6 senede ve transistor 5 senede sanayie intikal etmiştir. İlaç 
sanayiinde ise yeni bir ilacın fabrikasyona  intikali artık ortalama 5 
sene gibi kısa bir zamana inmiş bulunmaktadır. Bu hızlı gelişme sanayide 
eczacıları birçok problemleri kısa zamanda çözme durumu ile karşı-
laştırmıştır. Böylece teknik gereksinimlerle, ilaç hazırlama ilim ve sa-
natının tatbikatı eczanelerden endüstriye kaymış bulunmaktadır. Bu-
nunla beraber bilimsel yönden eczane eczacılığının görevleri önemini 
kaybetmiş değildir. Bugün eczane eczacısının görevi dünden daha önem-
lidir.Zira eczane eczacısı adedleri binlerle ifade  edilen yeni ve etkin ilaç-
lar karşısında halkı uyarmak ve halkı bu ilaçların bilmemezlikten ge-
len zararlı etkilerinden korumak görevi ile yükümlüdür. 
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Eczanelerde reçete ile ilaç imâlatı en gelişmiş memleketlerde ve 
örneğin isveç'te bile genel reçete miktarının % 8'ine düşmüş bulun-
maktadır. İlaç imâlatının hemen tamama yakm endüstrileşmesi ec-
zacıların endüstriyel alanlarda çalışma ve araştırmalara yönelmesini 
zorunlu kılmıştır. İlaç sanayiinin bu kadar hızJa gelişmesi araştırmalara 
verilen önemden ileri gelmiştir. Bugün ilaç alarmda yapılan yüz keşfin 
ortalama 60'ı endüstri laboratuvarJarında veya endüstrinin finanse 
ettiği kuruluşlarda olmaktadır. Araştırma büyük yatırım isteyen bir 
alandır. Örneğin 1965 yılında ilaç sanayiinde Amerika'da araştırmaya 
140 milyon sterlin, İngiltere'de ise 9 milyon sterlin sarfedilmiştir.  Or-
talama 5000 yeni madde üzerinde yapılan kimyasal, farmakolojik,  tok-
sikolojik, farmasötik  ve klinik denemelerden sonra ancak bir yeni 
ilaç insan sağlığına hizmet yolunda piyasaya verilebilmektedir. Bunun 
malî portesi ise yine ortalama 2 milyon sterlin kadardır. Tablo A-B. 

İlacın ne demek olduğunu en iyi bilenlerden birisi olarak, eczacı 
ilaç sanayiinin başında ve içindedir. Ana ve temel çalışma yerleri; 
araştırma - geliştirme, pilot imâlat, büyük fabrikasyon,  imalât makine-
lerinin dizaynı ve geliştirilmesi, ilaç sanayii mühendisliği, kontrol, bi-
limsel tanıtma, kap. (ambalaj) tesbiti ve kontrol vb. kısımlarıdır. İlaç-
tan beklenen fizyolojik  etkinin ana maddenin kendisi kadar ilaç haline 
getirilme tekniğine de bağb olduğu artık anlaşılmış bulunmaktadır, 
imâl eden fabrika  değiştikçe ilaçların, örneğin, Digoxin tabletinin 
etki değeri de çok kere değişmektedir. Değişik fabrikanın  aynı steroid 
madde içeren tabletlerinin kanda aynı seviyeyi temin etmediği de bi-
linen bir olaydır. Bu konu Biofarmasötiks  bölümünde daha genişçe 
anlatılacaktır. 

Gerek endüstride gerek pratik çalışmalarda ilaç haline konacak 
etken maddelerin belirli özellikte ve belirli standartlara uygun olması 
gerekir. Etken maddelerin ve ilaçların canlılara tedavi ve koruyucu 
olarak verilebilmesi için lüzumlu özelliklerini tesbit eden resmî kitap-
lara Farmakope denir. Yunanca Pharmakon (ilaç) ve Poiein (hazır-
lama) kelimelerinden yapılmıştır. Farmakopeler her devletin ilim oto-
ritelerine hazırlattığı bir talimatname ve kanun niteliğinde bir emir-
namedir. 

Farmakopelerde ilaçların özellikleri, kontrol ve tanıma metod-
ları, kullanma yol ve şekilleri, korunmaları ve kullanılacak miktar-
ları vb. gibi şart ve istemler yer alır. Gerek eczanelerde bulunan ve 
yapılan, gerekse fabrikalarca  hazırlanan ilaçlar, o memleketin, yoksa 
devletçe uygun görülen yabancı bir memleketin Farmakope istemlerine 
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Tablo: A-B 

Yeni bir ilaç etken maddesi ve ilaç şeklinin gelişimi 
Analitik, Biyolojik ve Farmasötik Çalışmalar (I A) 

Tanım, 
Yararlılık, 
zararlılık 
kontrolları 

Zararsızlık 
Ve 

Inertlik 
Kontrolları 

4-
Fiziksel özellikler 
Tanıma 

• Saflık,  + 
standardızasyon 
dayanıklılık 
Toksisite 
Teratojenite 
Karsinojenite 
Farmakokinetik 
Farmakodinamik 

I 

Fiziksel özellikleri 

+ 
Dayanıklılık 
Kimyasal inertliği 
Fizyolojik inertliği 
Akut toksisitesi 
Farmakodinamiği 
Absorbsiyona etkisi 

Görünüş ve alınış 
Stabilite 
İmalat özellikleri 
Kullanılış Kolaylığı 
Biyo yararlığı 

Kalitesi ve 
Uygunluğu 

Farmasötik 
özellikleri 

(II A ) 

İlaç 
Şekli 

Bileşimi ve tanıma 
Fiziksel özelliği ve stabilitesi 
kabı ile ilişkisi 
yabancı maddeler 
mikrobiyolojik bulaşım 
Biyofarmasötik  özelliği 
Farmakokinetiği 

+ 
Aday 
Ambalaj 
Malzemesi 

Koruma yeteneği 
Mikrobiyolojik yeteneği 
Safbğı  ve bileşimi 

. Etken madde ile alış verişi 
Tatbikata uygunluğu 
Fiziksel dayanıklılığı 

Farmakokinetik 
Biyoyararlılık 
Emniyet sınırlan 
Karşılıklı etkileşme 
Etken madde tek düzeliği 
Dayanıklılığı 
koruma koşulları 

|Uygunluğu| 

Müsaade için 
sağlık 
otoritelerine 
başvurma 
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uygun olması gerekir. Farmakopeler hâkim, hekim ve eczacı arasında 
karşlıklı anlaşma aracıdır. Bu kitaplar için eskiden kanun anlamına 
gelen Kodeks adı kullanılırdı. Bu ad çok genel bir anlam taşıdığından 
dünyaca terkedilmiş ve Farmakope adı kabul edilmiştir. 

Eskiden Farmakopelerde ilaç hazırlama formüllerine  çok önem 
verilirdi. Etken madde adedinin artması dolayısıyla bugün farmako-
pelerde daha çok ana madde özellikleri ve standartları verilmektedir. 
Buna göre farmakopeler  ilaç şartname ve kontrol bildirileridir denile-
bilir. Cumhuriyetten sonra ilk Türk Farmakopesi 1930'da yayınlan-
mıştır. Sonra 1940'da yeniden, 1948'de ilavelerle tekrar hazırlanıp, 
basılmıştır. 1956'da hazırlanması başlayan son Türk Farmakopesi 
1974'de basılıp yürürlüğe girmiştir. 

Özellikleri üzerinde yeteri kadar kimyasal ve klinik bilgiye sahip 
olunmayan maddelerle az kullanılan madde ve imalat formülleri 
Farmakopelere kabul edilmezler. Bu tip maddelerin özellik ve standart-
ları ile henüz kullanılmakta olan eski imalat formüllerini  her memle-
ketin eczacılar cemiyeti tarafından  hazırlanan (kitap) bildirgeler 
tesbit eder. Bunlara Millî Formüler, Farmasötik Kodeks, Dispensato-
rium vb. gibi adlar verilir. Bu kitaplar da devletlerce hâkim, hekim ve 
ve eczacı arasında karşılıklı resmi talimatnameler olarak kabul edilir. 
Bizde henüz böyle milli - mesleki bir kitap talimatname yoktur. 

Bu kitabın hazırlanmasında yararlandığımız farmakopeler  ve kı-
saltılmış adları: 

Türk Farmakopesi - (1974) 
Türk Kodeksi (1940 - 1948) 
Alman Farmakopesi 
Amerikan Farmakopesi 
Avrupa Farmakopesi . . 
Fransız Kodeksi 
ingiliz Farmakopesi 
İsviçre Farmakopesi 
İnternasyonal Farmakope 
Skandinav memleketleri Farmakopesi 
Amerikan-National Formulary 
İngiliz Farmasötik Kodeksi 
isviçre Farmakopesi açıklaması 

T . F . 
T . K . 
D . A B 
U . S . P . 
A F . 
F . K . 
B . P . 
İs .F .Ph.Helv . 
I . F . 
F . N . , D . F . , S . F . 
N . F . 
B . P . C 
K.Ph.Helv . 
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Bu kitapla evvela sıvı ve yan sıvı ilaç şekilleri ele alınmıştır. İkinci 
kitapda parenteral yolla kullanılan ilaç şeKilleri katı ilaç şekilleri -
ilkel madde - sıvağ, ilkel madde - ilkel madde ilişkileri, ilaç ve dış 
ortam ilişkileri, geçimsizlikler, ilaç sanayiinde teşkilat, sıhhi mal-
zemeler, kontrol vb. konular ele alınmıştır. 
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B ö l ü m 1 

SU 

İlaç sanayiinde ve eczanelerde yapılan hazır ilaç şekiPerinden 
(farmasötik  preparatlardan) su ile ilişkisi o1 mayanı yoktur. 

Türk Farmakopesi ve kodeks'eri (1930-1974) ile diğer memleket 
farmakopeleri  su denildiği zaman arıtılmış su anlaşılacağını kesinlikle 
bildirmişlerdir. Farmakopelerdeki arıtılmış (saflaştınlmış)  su, iki ayrı 
özellikte bulunur. 

I - Genel amaçlar için arıtılmış su 

II- Injeksiyon için arıtılmış su (Injeksiyonluk su) 

I - Genel amaçlar için arıtılmış su aşağıdaki yöntemlerle elde 
edilir. 

a) Damıtma (DisliJasyon) yöntemi ile 
b) Yabancı iotılardan arıtma (Deionizasyon) yöntemi ile 
c) Ter? osmoz yöntemi ile 
d) Elektrodializ yöntemi ile 

I I - Injeksiyonluk su - Buna pirojensiz su da denir. Distilasyonla 
(damıtma) ve özel koşullar altında elde edilir. Üç çeşidi vardır. 

a) Taze pirojensiz su (Bekletmeden parenteral çözelti hazır-
lamak için). 

b) Steril injeksiyonluk su 
c) Steril ve bakteriostatikli injeksiyonluk su 

Arıtılmış suların elde edilmesinde cihazları besleyen ana su 
çeşme suyudur. Çeşme suyundaki patojen olmayan mikroorganizmalar 
ilaçları bozduğu gibi organik maddeler ve metal tuzları da ilaçların 
özelliğine zarar vermektedir. Çeşme suyunun sınırlı olmayan özellik-
leri her zaman değişebilir. Bu bakımdan bütün farmakopeler  ilaç ha-
zırlamada yalnız arıtılmış su kullanılmasını emir etmişlerdir. 
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I - a) Arıtılmış suyun damıtma (Distilasyon) ile elde edilmesi: 
Damıtık su (Distile su) - imbikten çekilmiş sudur. 
Damıtma (Distilasyon) çok eski zamanlardan beri kullanılan bir 

yöntemdir. Mısırlıların papiruslarmda tarifleri  ve hatta kalıntılarda 
imbiklerin kabartma resimleri vardır. 

Suyun damıtılmasının amaçları: 
a) Suyu içindeki uçucu olmayan maddelerden ayırmak, 

b) Suyu karışmış olduğu ve buharlaşma sıcaklığı değişik olan 
diğer bir °ıvı veya uçucu maddelerden ayırmak. 

Damıtma değişik şartlarda yapılır: 

1 - Atmosfer  basıncında basit damıtma 
2 - Alçak basınçta damıtma (Vakum distilasyonu) 
3 - Parçalı (Fraksionlu) damıtma 
4 - Su buharı ile damıtma 

Damıtma gereçleri (Distilasyon cihazları) - imbikler: 

Isıtıcı, kazan ve soğutucu olmak üzere üç ana kısımdan yapıl-
mışlardır. Isıtma; direk ateş (havagazı, petrol), elektrik veya su buharı 
ile yapılır. 

Isı enerjisinin İletişimi: 

Isı enerjisi ya iletim (Kondüksion) ya yayıhm (Konveksion) veya 
ışınım (Radyasyon) ile bir yerden bir yere geçer. Saflaştırılmış  su ima-
latında ısı kaynağı elektrik, su buharı ve hava gazı olabilir. 

iletim (Kondüksion) ile ısı akımı enerjinin moleküller yardımıyla 
birbirine geçmesi yoludur. Genellikle katılarda oluşan bir iletimdir. 
Metaller elektriği ileten serbest elektronlara sahiptirler. Bu elektronlar 
ayın zamanda ısı enerjisinin iletiminde taşıyıcı görevi yaparlar. Bun-
dan dolayı metaller yüksek ısı iletkenliğine sahiptirler. 

Yayılım (Konveksion) da, ısı, ısınan maddenin gerçek hareketi 
ile bir yerden bir yere ulaşır. Bu çeşit ulaşım pompa veya pervane ile 
zorlanacak olursa buna zorlanan hareketle yayılma denir. Eğer ısı-
nan maddenin yoğunluğunun değişmesi ile ısı ulaşımı olursa buna do-
ğal hareketle yayılma denir. 

Direk ısı ile çalışan distilasyon cihazlarında ısı metalden iletim 
ile geçer. Bu şekilde oluşan ısı akımı; ısının akış müddetince (t), aktığı 
alanın genişliğine, birim uzaklık başına düşen sıcaklık (Temperatür) 
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farkına  ve ısının geçtiği maddenin, cinsine bağlıdır (Şekil 1-1) ve aşa 
ğıdaki denklem ile ifade  edilir. 

L 

/ 

a 
L 

/ 

a 
' / 

? 

Şekil 1-1 

Fourier denklemi: 

n i t a . A T A T 
Q = KAt • . j veya A L x A L 

K . A 

Denklemdeki K, cismin ısı iletkenliği (thermal conductivity) 
dir. Q = Birim zamanda akan ısıdır ve saniyede kalori ile ölçülür. 
A = Isı akışına dik açı teşkil eden alanın ölçümü ve A T / A L = 
Yüzeyler arasındaki bir;mseJ ışı farkı  (sıcaklık grsdyanı) T = İki 
yüzey arası ısı farkıdır.  A L / K . A = oranı termal dirençtir ve R ile 
gösterilir. Bu denklemde görüldüğü gibi bir distile su kazanının iyi 
ısınması yani ekonomik çalışması için sarfedilen  ısı enerjisinin suya 
kolay ve az kayıp ile iletilmesi gerekir. (Not: t birim zaman kabul edilerek 
formüllere  yazılmayabilir). Bunun içinde, evvelâ kazanın ısı iletkenliği 
yüksek olan (K'nın büyük olduğu) maddelerden yapılmış olması gerekir. 
Isı iletkenliği metrik sistemde Cal / c m 2 (san) (C° / cm) birimi ile ölçü-
lür. Aşağıda bazı maddelere ait ısı iletkenlikleri verilmiştir. (Tablo 1-1). 

Tablo: 1-1 
Isı - iletkenlik katsayısı - ((20°) 

Madde Cal Btu 
Bakır 0.918 2660 
Aluminyum 0.504 1460 
Taş, beton, ilâ. 0.0041 12 
Cam 0.0025 7.2 
Kiremit 0.0017 5.0 
Su 0.0014 4.1 
Hava 0.00005 0.15 

K = Btu / (ft2)  (hr) (F° / in) 
K = Cal/(cm2) (saniye (C° /cm) 
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Isı iletkenlik katsayısı K = 
At (AT/ A L ) 

K, kalınlığı 1 cm, kesiti 1 cm2 olan kalıptan, yüzleri arasındaki 
sıcaklık farkı  1°C olduğu zaman 1 saniyede geçen kalori demektir. 

örnek: 
L = 0.9 cm kalınlığında bakırdan bir kazan 
K = 0.918 Cal / (cm2) (saniye) ( C ' / c m ) 
Kazanın dış yüzü = 258 °C sıcaklıkta 
Kazanın iç yüzü = 123°C 

1 - Sıcaklık gradyanını bulun (Bakır saç içindeki) 

2-1 Saatte 1000 cm2 alandan iletim (kondüktivite) ile geçen ısı 
miktarı ne kadardır? 

, A T 258°C - 128°C 
= 144. 5 / cm AL 0,9 cm 

2. Q = KA. (T , - T 2 ) t Q = KAt A T 
A L 

0.918 x 1000 cm2 x 130 x 3600 
0.9 cm = 4.8 x 108 Cal 

Distilasyon cihazlarında ana su olarak çeşme suyu kullamhrsa, 
suyun sertliğini veren Ca, Mg, Fe gibi madenlerin sülfat,  karbonat 
ve bikarbonatları çökelerek kazan taşlarını yaparlar. Bu kazan taşları 
örneğin bakırdan yapılmış bir kazamn bakır tabakası üstünde ikinci 
bir taş tabakası yapar. Bu taş tabakasının ısı iletkenliği çok az oldu-
ğundan enerji kaybına sebep olur ve verimlilik düşer, bu olayı (Fo-
urier kanunu) aşağıdaki denklem ile çok açık görmek mümkündür 

A T A T 
ısının iletilme oranı R l + R 2 + L l ( C u ) 

+ T - + K(X A K 2 x A K 3 x A 

A T = iki yüz arasındaki sıcaklık farkıdır. 

L = iletkenin kalınlığı (m) 
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A = İletkenin kesit yüzeyi (m2) 

K = Isı iletkenliği 

R = Direnç 

T = Sıcaklık 

Denklemden anlaşılacağı gibi en ince taş tabakası bile ısı iletimini 
azaltmaktadır. 

Suyun sertliği memleketimizde Fransız derecesi ile anlatılır. Bir 
Fransız derecesi olarak söylendiğinde litrede 0.0103 gram CaCCVe 
tekabül eder - yaklaşık olarak 10 PPM dır - . Kazan taşma engel 
olmak için en iyi usul distilasyon cihazını deionize su ile beslemektir. 
Bunun dışında; az imalat için bir litetre çeşme suyuna 1.2 gram sod-
yum heksametafosfat  veya Sod. fosfat  atmakla taş yapabilen madde-
ler bulamaç haline getirilebilir. 

(NaP03 )6 + 6 H 2 0 6NaH 2 P0 4 

N a H 2 P 0 4 + CaC03 CaHP0 4 + NaHC03 

Bu şekilde tortu dibe çökelse de taş halinde katılaşmayıp bula-
maç haline geçtiğinden ısı iletimine az engel olur. Ancak kazan taşları 
gibi aralarında saklanan havanın patlayarak çıkmasına engel olamaz. 
Bu durumda da kazanlar yine sık sık temizlenmelidir. 

Buharla ısıtılan distilasyon kazanlarında ısı konvekaiyon ile ile-
tilir. Isı akıcı bir ortam olan buhardan katı bir cisim olan kazan duva-
rına, oradan da yine akışkan olan suya geçer. Ancak sıcak buhar, ka-
zanın daha az sıcak yüzüne çarpınca buharın ince bir tabakası diğer 
kısımlardan daha yoğun hale geçerek metalin yüzeyi üstünde bir film 
oluşturur. Bu filmin  ısı geçirme yeteneği asıl buhardan daha azdır 
ve burada bir kondüksion olayı olur. 

Şekil (1-2) de su buharı ile ısınan bir kazanda ortamlar arasın-
daki birim başına sıcaklık düşüşü görülmektedir. Burada oluşan film-
lerin iletkenliklerine (h) film katsayısı veya film ısı iletkenlik katsayısı 
(konveksion koefisyanı)  denir. Bu da oluşan filmin  ısı geçirgenliğini 
temsil eder ve katılardaki ısı iletkenliğinin aynıdır. Bu film tabaka-
sının ısının geçmesine karşı gösterdiği direnç, 

R = T 7 T 
denklemi ile gösterilir. 
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Cuhar f i l m i 
h 

1 

S ı c a k l ı k 

S u buharı 

Su filcıl 

Kazan 

3 

M 

kalınlığı 
Şekil: 1-2 

Toplam olarak üç ortamdan ısının geçiş oranı (değeri) aşağıdaki 
denklem ile bulunur: 

Isının iletilme oranı 

( j / s ) = 
A T 

hıx A 
d (L) 
K x A + 1 

İİ2 x A 

A T = Her iki akışkan ortam arasındaki sıcaklık farkı 

lı = Film katsayısı j / (s .m 2 .C°) (Şartlara göre değişebilir) 

d = Kalınlık 

k = Metalin ısı iletkenliği 

A = Yüzey ölçümü 
Film katsayısı buhar için 12 .000, kaynar su için 6.000, hava için 

2 dir. 

Distilasyon cihazlarının soğutucularında durum; akıcı soğuk bir 
ortamın, metal bir duvarın öbür tarafındaki  sıcak buhardan ısı al-
ması şeklindedir. Ancak burada ısı farkı  daima değişir. Soğuk su daima 
buharın ters yönünde akar, bunun bir faydası  da distilatm soğuk su-
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yun sıcaklığına yakın bir hale gelmesidir. Ters akımda soğuk su hareket 
halinde olduğundan buharın soğutucuya geldiği yerdeki soğuk suyun 
sıcaklığı ile distilatın çıktığı yerdeki soğuk suyun sıcaklığı az farke-
der. Isı iletimi hakkındaki bu bilgiler ilaç sanayiinde, kurutma, uçurma, 
sterilizasyon gibi daha birçok alanlarda da önemlidir. 

Distile su cihazlarının taşıması gerekli özellikler: Distilasyon ka-
zanları ve soğutucu genellikle kalaylı bakırdan veya kromlanmış saç-
lardan yapılır. Isı iletkenlikleri daha az olmasına rağmen paslanmaz 
çelik ve diğer alaşımlar tercih edilmelidir. Zira çıplak ve .kalaylı ba-
kır kazanlardan çekilen su bakır ionları içerir. Bütün distile su ci-
hazları normal atmosfer  basıncında çalışır. Bu bakımdan özel hallerde 
cam cihazlarda kullanılır. Bir distilasyon cihazı kısaca şu özelliklerde 
olmalıdır: 

1 - Kendi yapısından suya birşey vermemelidir. 

2 - Kaynarken sıçrayan damlacıkları soğutucuya geçirmeyecek 
bir damla tutucu teşkilatı olmalıdır. 

3 - Az masrafla  çok verimli olmalıdır. 

Böyle bir cihazın yapısı (Şekil 1-3) te görülmektedir. 
Bu cihaz klasik yöntem ile çalışan iyi bir cihazdır. Bugün verimi 

yüksek ve daha iyi nitelikte distile su veren aletler yapılmıştır. Bu 
tip cihazlar buharı soğutucuya basınçla göndererek soğumayı oluş-
tururlar -(Vapor Compression Distillation- Vapor Thermocompression 
Distillation)- (Şekil 1-4). 

Buhar elektrik ısıtıcısından hafif  vakum ile çıkar, bir pompa ile 
alınır ve soğutucuya basınçla verilir. Bu cihazlarda ana su aynı zamanda 
soğutucu su olarak da görev yapar. 

Yeni bir su distilasyonu cihazından distile su alınıp kullanılmadan 
evvel cihaz en az iki saat çalıştırılıp çıkan distile su atılmalıdır. 

(Not: Radyasyon ile olan ısı iletimi distile su yapımında kullanıl-
madığından burada bahsedilmemiştir.) 

Distile su Türk Farmakopesi ve diğer farmakopelere  göre organik 
ve inorganik maddeler (Cl, SO4, NH3, Ca, ağır madenler, okside olucu 
maddeler) içermeyen bir sudur. Buna göre uçurulunca % 0.001 -
0.003 g yani milyonda 1 0 - 3 0 kısımdan fazla  artık bırakmamalıdır 
(10 PPM - 30 PPM) 

Karbondioksit ve Distile Su: Özellikle, distilasyon esnasında so-
ğuyup kondanse olurken damlalar absorpsiyon ile havadan CO2 alır. 
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Şekil: 1-3 — Barnstead Su Distilasyon Cihazı 

1 — Ana-besleyici su borusu 
2 — Kapak vida kelebekleri (Bu kapak açılabilir) 
3 — Distile suyun çıktığı boru 
4 — Soğutucu - Komple 
5 — Sabit seviye tüpü 

6-7 — Seviye emniyet valfı  ve borusu 
8 — Boşaltma musluğu 

9-10 — Kazan kapağı 
11 —- Damla tutucu tertibatı 
12 — Kazan 
13 — Kazan iç yüzü 
14 — Seviye cam borusu 
15 — Isıtıcılar - Elektrik dirençleri 
16 —• Elektrik kutusu 
17 — Soğutma suyu girişi 
18 — Soğutucu ve besleyici su seviye üstü çıkışı 
19 — Buhar - Nefes  borusu. 



Çalışma şeması - Mascarini - Stilmas 

Taze distile edilmiş ve kaynatılmış su ağzı cam kapaklı kaplarda veya 
NaOH üzerinde saklanmadıkça havadan daimi olarak C 0 2 absorbe 
eder. 

Distile suyun içerdiği C0 2 , titrasyon çözeltileri için ve zayıf  asit 
tuzlarını içeren ilaçlar (Örneğin kalsium glukonat, asetil kolin, sul-
fadiazin  natrium, kongorot, fluorescein  natrium... vb.) için zararlı-
dır. Suyun reaksiyonunu asid yapar. 

17 



Distile suyun içerdiği C02 'y i azaltmak için: 

a) Ana su olarak deionize su kullanmak, 

b) Distile suyu sonradan kaynatmak (en az 10 dakika) 
c) Özel C0 2 tutucu teşkilata sahip distilasyon cihazları kullanmak 

gerekir. 

pH: Distile suyun Farmakopelere göre pH'sı 6 ilâ 8 arasında ol-
malıdır. 

Distile suyun pH'sı, çoğunlukla içerdiği - C0 2 - miktarı ile il-
gilidir. Karbondioksit suya iki yoldan girer: 

1 - Adi suyun içerdiği bikarbonatların parçalanmasından, 

2™ Havadaki karbondioksitin absorpsionundan. 

Her iksi de şu formülle  açıklanabilir: 

2 HCO3 5± H2O + C02 + CO3-
Karbondioksit miktarı ile distile suyun pH'sı arasındaki ilişki 

(Tablo 1-2) de görülmektedir. 

Tablo: 1-2 (23°C) de 

co2 Suyuıı C0 2 Suyun 
mg / Litre pH'ı mg / Litre pH'ı 

690 4.16 4.4 5.26 
315 4.31 3.6 5.31 
178 4.36 3.0 5.34 
90 4.61 2.8 5.35 
55 4.71 2.6 5.37 
24 4.89 2.4 5.39 
16 4.89 2.2 5.41 
9 5.1 0 7 
6.1 5.19 

Oksijen: Su havadan oksijen de absorbe eder. Bu oksijen disti-
lasyon esnasında uçar. Fakat sonra durma esnasında 0 2 ile tamamen 
doymuş hale gelinceye kadar tekrar oksijen absorbe eder. Meselâ 20°C'de 
bir litre su yaklaşık 6 .35 ml O2 tutar. Oksijen içeren distile su ile yapı-
lan Parenteral çözeltiler içerisinde Adrenalin, Apomorfin,  Askorbik 
asit gibi bir çok maddeler oksidasyona uğrarlar. 

Buna engel olmak için: Su kaynatılır ve soğurken (soğumaya 
bıraktığımız andan itibaren) içerisinden CO2 veya N 2 gazları geçirilir. 
Ancak hazırlayacağımız çözeltiye göre de C0 2 nin suyun pH'sını değiş-
tireceğini unutmamak gerekir. 
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Bakır: Distile sudaki bakır ionları birçok ilaçların (penisilin, as-
korbik asid, adrenalin, fenilefrin)  parçalanmalarını hızlandırır. 0 .2 
PPM miktarında bile katalizasyon yeteneği vardır. Bakır ionları, dis-
tilasyon esnasında ve saklamada suyun bakır veya bakır alaşımları 
ile temas etmesi ile suya geçer. Bakırın kalaylanması da buna engel 
değildir. Bakır ionlarına hassas madde çözeltilerinin 0.02 PPM'den 
az Cu içeren sularla veya tüm cam aletlerden çekilmiş distile su ile ha-
zırlanması gerekir. Ayrıca pratikte çözeltiye Cu tutucu (Chelating 
agent) 1er ilave edilmelidir. Bu amaçla genellikle etilendiamin tetra-
asetik asit ve tuzları kullanılır. 

Etilendiamin tetraasetiK asid bakır kelatı 

HOOCH 2 C C h L C O O H 

s • 
0 - c — o 

Bir litre distile suyun maliyet hesabı (Kısa ve pratik olarak): 

Çeşme suyu m 3 

îşçi saatte 
Havagazı m 3 

Elektrik Kw / s 
Alet fiyatı 

İşletme müddeti 
Saatte alman su lit / Saat 
Adi su sarfiyatı  lit / Saat 
Elektrik sarfiyatı  Kw / saat 
Havagazı sarfiyatı 

179 Krş 
87 Krş 

15000 TL 

325 Krş 

12.5 TL 

1500 saat 

5000 
20 

10 m3 

12 

amortizasyon 

Elektrik ile çalışıyorsa maliyeti: 
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12 x 87 325 x 1000 , 1.500 000 Kr. 1250 Bir litre 
20 + 1000 x 20 + 20 x 1500 + ~2Ö~ = ^ " k r ^ 

Ceryan için Adi su Amortisman İşçi 
Lit. Fi. Lit. Fi 1 Litre Fi. Lit. Fi. 

(Not: Kira veriliyorsa ilave edilmelidir.) 

Havagazı ile çalışıyorsa: 

179 x 10 325x1000 1500 000 1250 _ 
ı ftnft  . . o n "t" o n ı cnn ~r o n &ıo Kr. 20 1 1000x20 ' 2 0 x 1500 1 20 

(Not: Besleme ve soğutma için çeşme suyu kullanıyorsanız mali-
yet hesabını 3 ay sonra tekrar yapın ve fark  varsa neden olduğunu 
düşünün). 

I -b ) Deionizasyon ile Arıtılmış Su Elde Edilmesi: 

Deionize Su: Yabancı ionlardan temizlenmiş su demektir. Böyle 
bir suya Demineralize Su adı da verilir. Distile suyun elde edilmesinin 
zaman alıcı ve pahalı olması dolayısı ile eskidenberi ilaç sanayiinde 
kullanılmak için distile suya denk, fakat  distile edilmeden elde edile-
bilecek bir su üretimi için çalışılmıştır. Bu çalışmalarda Zeolit'in 
keşfiyle  önce suya sertlik veren maddelerin temizlenmsinde başarı sağ-
lanmıştır. Zeolit, yeşil kum denilen ve aluminyum sodium silikattan 
ibaret bir maddedir. Sentekik olarak da yapılmıştır. Yaklaşık olarak 
(Na 2 0, A1203 . 2Si02 . 6H 2 0) formülünde  gösterilir. 

Bu madde içerdiği sodyumu, temasa geldiği Ca ve Mg ile değiş-
tirerek suyun sertliğini azaltır. Fakat suya Na ionları verir. Buradaki 
ion alışverişi şöyle gösterilebilir: 

2NaR + CaS04 > CaR2 + Na 2 S0 4 

2NaR + MgCl2 > MgR2 + 2NaCl 

2NaR + Ca (HC03 )2 > CaR2 + 2NaHC03 

Bu şekilde, su, sertlik veren maddelerden kurtarılmıştır. Böyle 
bir su ancak kazan taşı oluşumuna engel olmak üzere kullanılabilir. 
Elde edilen suyun içinde tuzlar bulunduğundan suyun kaynaması 
için gerekli enerji sarfiyatı  artar. Ayrıca Zeolitin ion değiştirme ömrü 
de kısadır. Zeolit kısa zamanda bu yeteneğini kaybeder, tekrar tuz 
ile doyurulması ve kısa zaman sonra değiştirilmesi gerekir. 
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1930 senesinde, bazı katranların oksidasyondan sonra suyun ka-
tionlarını tutma yeteneği gösterdiği anlaşıldı. Bu tip maddeler sudaki 
kationları kendilerindeki hidrojenle değiştirirmektedir. Bu suretle 
sudaki kationlar tutulmakta fakat  suya verilen hidrojen suda kalan 
anionlarla serbest asid haline geçmektedir. 

2HR + CaS04 = CaR2 + H 2 S 0 4 

2HR + MgCl2 = MgR2 + 2HC1 

Görülüyor ki bu maddeler de suyu tamamen saflaştıramamakta-
dır. 1935'de İngiltere'de Adams ve Holmes fenol-formaldehid,  aro-
matik aminler - formaldehid  veya romatik sulfonik  asid türevleri-
nin formaldehidle  olan kondansasyonundan asid ve baz karakterde 
reçineler oluştuğunu saptaddar. Bu maddeler suyun ionlarından kur-
tarılmasında ve hatta kimyasal maddelerin (üretiminde) büyük ve yeni 
bir çağır açtı. Son zamanlarda polystyrene, poliakrilik polimerleri sul-
fonik  asid türevleri ile, sellüloz türevi polimerler de ion değiştirici 
olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

İon değiştirici maddeler sayesinde; yabancı anion ve kationlar-
dan arıtılmış ve distile su niteliğinde bir su elde etmek mümkündür. 
Böyle elde edilmiş bir suya Deionize su veya eski deyimle Demineralize 
su denir. 

İon değiştiricilerden asid gruplarını içerenler çevrelerindeki sı-
vının pozitif  elektrik yüklü ionlarını (kationlarını) tutarlar. Bunlara 
kation değiştiriciler denir. Bazik grupları içerenler ise negatif  elektrik 
yüklü ionları (anionları) tutarlar bunlara anion değiştirici denir. 

Kation değiştiricilerin aktif  grupları çoğunlukla - COOH, SO3H-
ve fenolik  OH gruplarıdır. 

Anion değiştiricilerin aktif  grupları çok kere bazik amino grup-
ları (tersiyer amin, katerneramonyum) dır. 

Her iki cins ion değiştirici de oluşan ion değiştirme olayları geri 
dönüşebilir. 

Eğer kullanılmış reçine sıvıya vermiş olduğu ionun (reçinenin 
taşıdığı ionun karşıt ionu) derişik çözeltisi ile karıştırılırsa reçine yine 
eski haline geçerek değiştirme kudretini kazanır. Bu olaya ion-değiş-
tiricilerin tazeleştirilmesi (regenerasyonu) denir. 
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S 0 3 H o 
SO H 
ı -i 

OH - C 6 H 4 + H - C - H H 4 C 6 - OH 

SO,H 
. 5 

OH - C 6 H 5 CH, 

SO^H 

H 3 C 6 - OH 

O 
Jl 

H-C-H 

OH s o 3 h 

c 6 h 2 - c h 2 - c 6 h 2 - c h 2 - . . 

GH. 

- s o 3 h - CH. 

SO,H 
5 

c 6 H 2 - CH2 

OH OH 

Fenol - Sulfonik  asid - Formaldehid kondensasyonu - Kation değiştirici rezin. 



OH 

C 6 H 4 + H - C - H 

C H 2 - N H - C H 5 

OH 

C6H4 

C H 2 - N H - C H 5 

OH 

C6H3 

C ^ -

C H , 

NH - C H , 

OH 

C 6 H 5 

C H 2 - IIH - C H j 

OH OH 

- ç 6 h 2 - c h 2 - ç 6 h 2 - c h 2 -

C H 2 - N H - C H j 

h 2 C - n - c h 3 

C H , 

H 2 C - N - C H 5 
C H 2 - I Î H - C H 5 

Ç 6 H 2 - C H 2 - Ç 6 H 2 - C H 2 

OH OH 

Aromatikamin - Formaldehit kondensasyonu Anion değiştirici rezili. 



S t i r e n - D i v i n i l b s n z e n Kcpolimeri K a t i o n Değiştirici 

1 - a - H Ç = C H ? H C = C H 2 

© 
A n a HC=CH, 

Stabilizatör S t i r e n - D i v i n i l b e n z e n 
p o l i m e r i 

monomer Ara fcağ maddesi 
( C r o s s l i n k i n g a g e n t ) 

(Çifte bağlı diğer bir m a d d e d e o l a b i l i r ) 

1-b ) Stiren-Divinilbenzeıı polimeri -f-  Sulfonlaştırıeı 

S 0 3 - H+ SO3- H+ 

CJÎ4 C f i H 4 

HC - CH2 - CH - CH2 - CH - CH2 

C 6 H 4 

c - c - c - c 

C 6 H 4 

SO3- H+ 

Stiren-Divinil benzen 
kopolimeri - Kation 

değiştirici 
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2 - a -

S t i r e n - D i v i n i l b e n z e n K o p o l ı m e r j 

A n y o n Değiştirici 

A n a 
m a d d e 

H Ç = C H _ 

[o; 
H C = C H 2 

A r a bağ 
maddesi 

Stabil izatör 

2 - b - S t i r e n - D i v i n i l b e n z e n Pol imeri 4. Klormetilcsyonlama 

maddesi 4 - A m i n g r u p l a r ı n ı t a ş ı y a n m a d d e 

- CH — C H — C H — C H - - I ^ C - C H — C H - C H -

(6) (6) i c ^ 2 n h r [O) (O] 
CH 

N(CH 
32 

Tersiyer amin (zayıf) 

2 - c -

N(C H 
3 2 

K a t e r n e r a m o n y u m 
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CH; - N - (CH3)3 

CH2 - N+- (CH3) '3 

c 6 h 4 

c ö h 4 

c - c - c - c - c - c 

cDH4 Stiren-Divinil benzen 
kopolimeri - Anion 
değiştirici - c - c - c -

C 6 H 4 

I 
C H 2 - N + - (CH 3 ) 3 

ton değiştirici olarak kullanılan reçinelerden, genel olarak: 

— Fenol formaldehid  sulfonik  asid ve Polistiren sulfonik  asid 
türevleri kuvvetli kation değiştiricidir. 

— Katerner amonyum - aromatik amin reçineleri kuvvetli anion 
değiştiricidir. 

— Karboksilik asidli reçeniler zayıf  kation değiştiricidir. 

— Alifatik  amin türevi reçineler zayıf  anion değiştiricidir. 

— Genellikle sellüloz türevleri zayıf  ion değiştiricidirler. 

Dietilaminoetil (DEAE) sellüloz anion değiştirici, karboksi metil 
sellüloz kation değiştiricidir. Bunlar daha çok enzim ve proteinlerin saf-
laştırılmasmda kullanılır. 

Polimerlerin ion alış verişlerini genel olarak şöyle göstermek müm-
kündür: 

Aktif  gruplar ion değiştiricinin cinsini tayin eder. Halbuki ara 
bağlar (Crosslinking) ve partikül büyüklüğü ion değiştirme kudretini 
temin eder. îyi bir işlem ancak aynı büyüklükteki daneler ile elde 
edilir. 

Sanayide daha birçok tipte ve tutulması istenen maddelere göre 
ion değiştirici reçineler yapılmıştır. Örneğin Vitaminlerden birçoğu 

R H+ + Na+ -
RSO3H + NaCl 
R+(OHl -+ Cl-

* RNa++H+ 
—> RSÖ3Na + HC1 
—> RC1- + H O -
-> RNH2HC1 + H 2 O R N H ( H O H ) + HC1 
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ion değiştiriciler vasıtasıyla ana çözeltilerden çekilirler. Antibiotiklerin 
yabancı cisimlerden temizlenmesi de bu yolla yapılagelmektedir. ilaç 
analizlerinde; bitkilerden alkaloid ve diğer maddelerin elde edilmesin-
de de ion değiştiriciler en önemli araçları teşkil ederler. Deniz suyun-
dan içmek için faydalanma yolu da bu bulgularla açılmıştır. 

Sanayide deionize su elde etme yöntemleri 

1 - Çift  yatak usulü (Resim 1-1) 

2 - Karışık yatak usulü 

1 - a - Çeşme suyu evvela kuvve t H bir kation değiştiriciden geçer, 
sonra oldukça zayıf  anion değiştirici reçine içerisinden geçerek dei-
onize olur. 

1 - b - Adi su evvela anionlarından sonra kationlarmdan kurtarıbr. 
Burada anionlar kuvvetli bir anion değiştirici ile tutulur ve kationlar 
hidroksit haline geçerler, bunlar da zayıf  bir kation değiştirici aracı-
lığıyle tutulur ve su bütün ionlarından kurtarılmış olur. 

2— ikinci yöntem karışık yatak yöntemidir. Burada her iki cins ion 
değiştirici reçine aynı sütun (kap) içinde birbiriyle karışık haldedir. 

Her üç usulde de bir suyun deionize olmuş sayılması için aşağıda 
yazılı olan kation ve anionlardan kurtarılmış olması gerekir. 

H+ , Na+ ,NH4 ,K+ ,Ca++ ,Mg++ ,Fe++ ,Fe+++, Mn++, Mn+++, A1+++, 
Zn++, Cr, Mo, Cİ-, S0~4 H P 0 4 - HC0 3 - , Si02 , H 3 B 0 3 , N O r , HS-

Kullanılmış reçineler bir süre sonra tuttukları ionlarla dolmuş 
olacaklarından kation değiştiriciler ( % 10 HC1) ile, anion değiştirici-
ler de ( % 5 - 1 5 Na2C03 veya NaOH) ile (rejenere edilerek) tazeleşliri-
lerek tekrar kullanılırlar. 

RCa + 2 HC1 > RH 2 + CaCl2 

RC1 + NaOH > ROH + NaCl 

Deionize Suyun özellikleri: 

iyi çalışan ve zamanında tazeleştirilmiş bir cihazla elde edilen de-
ionize suyun pH'sı ile distile suyun pH'sı aynıdır. 

Kuru artığı 10 P.P.M.'den az ve distile su ile eşittir. Distile suyun 
elektriksel iletkenliği bakımından direnci 20°C'de 50.000 Ohm'den 
fazladır.  Deionizasyon ile de aynı dirençte su elde edilebilir. 

Suyun direncini ölçen aletler (Purity meter): NaCl çözeltilerine 
göre ayarlanmıştır. Doğrudan doğruya sudaki kalıntıyı da gösterirler. 
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Adi Su 

RSO^H +NaCl 

RNHHOH 
1 HC1 

RSO^Na + HC1 

^ RNH^Cl -V- H 

Besim 1-1 Çift  yataklı deionize su cihazı 
(Giühane As. Tıp. Akademisi) 



R^NOH + NaCl ^ ~— R^KCl + NaOH 

RCOOH + NaOH RCOONa + H~0 

Plarışık yatak metodu 

"Adi Su 

bıW9tl i V Bazik 
Anion 

değiştirici 
Rezin 
RDH 

IûiT7otli Aaid 
Kation 

değiştirici 
Rezin 

HR 

H.O - ~ ~ 

R/(NOH + RSO^H R/fNCl  + RS07Na + H 2 0 
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Direnç birimi Ohm'dur. Bîr amperlik akım meydana gelmesi için 
bir voltluk potansiyele ihtiyaç gösteren dirence bir Ohm denir. 

Bir iletkenin direnci: R = E Vo t— _ Ohm 
1 Amper 

1.000.000 Ohm = 1 x 10' Ohm = 1 Megohm 
Direnç sıcaklık ile değişebilir. Değişik derecelerde NaCl çözelti-

lerinin gösterdiği direnç: 

PPM NaCl Direnç Megohm 
0.1 1 
0.5 0.5 
2 0 . 2 
5 0.1 

10 0.05 (50.000 Ohm) 
20 0.025 

Direncin tersi iletim. İletim birimi mho'dur 

mho = —̂  -- o h m - 1 , mho~6 = mikro mho 
ohm 

Pratikte iyi bir deionize su 2 PPM NaCl içeren bir suyun diren-
cinde veya daha yüksek dirençte olmalıdır. 

Tablo: 1-3 
Deionize suyun adi su ile karşılaştırılması* 

Techn. Bull. U.S .S . 63, London 

Adi su Deionize si 

PPM PPM 
Total sertlik CaCOj 257 1 

Ca 94 — 

Katyon Mg 5 — 

Bikarbonat Na 20 — 

Hidroksit 

Anion 

Karbonat 
Fosfat 
Klorür 
Sülfat 
Nitrat 

CaCOj 
P0 3 
cı 
so4 
no3 

190 

21 
46 
40 

10 

0.6 
0.5 
0.5 

Serbest mineral asid CaCO, 110 — 

Total kalevi CaCOj 190 10 
PH 7.7 6.5 
CO, 16 5 
Fe 0.05 0.02 
Silika SiOa 10 10 
Bulanık 1 Yok 
Total erimiş katı madde 350 21 
Konduktivitiy 20'C-gremmhos 490 10 
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Deionizasyon cihazlarının çalıştırılmasında dikkat edilecek noktalar: 

a) ion değiştirici maddeler ancak ionları değiştirirler, nonionik 
maddeleri ancak yüzey adsorpsionu ile tutabilirler. Bu bakımdan non-
ionik maddeleri çok fazla  olan adi bir suyun deionizasyonu sonucu 
suda bir miktar non-ionik madde bulunur. 

b) Deionizasyon bir süzme olmadığından mikroorganizmalar tu-
tulamaz. 

Bu sakıncaları gidermek için alınacak tedbirler şunlardır: 
1 - Reçineler bir defada  kesintisiz olarak kullanılmalı ve sonra 

hemen rejenere edilmelidir. 
2 - Reçinelerin kullanılması uzun aralıkla olursa reçineler mik-

ropların üremesine iyi bir ortam teşkil ederler. 
3 - Reçinelerden ilk geçen bir miktar su (aletin hacmine göre) 

atılmalıdır. 
4 - Bir kaç saat kullanılmadan kalmış reçineler organik klor bile-

şikleri ile (örneğin Klormelamin) dezenfekte  edilmelidir. 
5 - Aletlerden çıkan suyun hızı aletin büyüklüğüne, reçinenin 

cinsi ise adi suyun kabalık derecesine göre seçilip ayarlanmalıdır. 
Bütün bu tedbirler gözönünde tutulduktan sonra elde edilen de-

ionize sular Parenteral Preparatlar dışında bütün Galenik preparat-
larda, kullanılabilir. 

Deionize su taze olarak kullanılmalıdır. 
ton değiştirici reçineler sanayide patentli isimler altında satılır. 

Amberlit, Lewatit, Zerolit, Dowex vb. gibi 
ton değiştiriciler ilk kez kullanılmadan evvel uyarılır, buna akti-

vasyon denir. Tazeleme için reçineler cinsine göre bir gece asid veya 
alkalik çözelti içinde tutulur, sonra saflaştırılmış  su ile ion vermeyin-
ceye kadar yıkanır. Reçinelerden çıkan suyun direnci hiçbir zaman 50.000 
Ohm'dan aşağı olmamalıdır. Karışık yataktaki reçineler basınçlı 
hava ile yoğunluklarına göre üst üste getirildikten sonra sütuna sıra 
ile asid ve alkali vererek rejenere edilir. 

ton değiştiricilerin kapasitelerinin tayini: 

Cam kapakh 20 ml'lik bir erlen içerisinde dikkatle 1 gram anion 
değiştirici veya 1 gram kation değiştirici tartın. Üzerine kation değiş-
tirici için 100 ml 0.1 N NaOH ve anion değiştirici için 100 ml 0.1 N 
HCI ilave edin. 24 saat arasıra çalkalayarak bekletin. Üstte kalan sı-
vının kaleviyetini veya asitliğini 0.1 N HCI veya 0.1 N NaOH ile ve 
metiloranj ilave ederek ölçün. Sarfedilen  miktarlardan 1 gram reçi-
nenin tuttuğu anion veya kationu ekivalan / g ile ifade  edin. 
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ton değiştiricinin suda çöziinebilen kısmının tayini: 

Dikkatle 3 gram ion değiştirici tartın, 200 ml lik cam kapaklı şi-
şeye koyun. Uçma artığı bilinen 100 ml distile su ilave edin. 48 saat 
sık sık çalkalayarak bırakın. Kağıttan süzün. 

a) Süzüntü kokusuz olmalıdır. 
b) Renksiz olmalıdır. 
c) Kullanılan distile suyun artığından % 1.25'ten fazla  artık bı-

rakmamalıdır. Bu oran reçineye göre değişebilir. 

Tedavide ion değiştiriciler: 

Organizmadaki bazı ionları dışarı atmak maksadıyla hastalara 
ağızdan ion değiştiriciler verilebilir. Bir örnek olmak üzere burada 
soduim polystyrene sulfonat'ı  söyleyebiliriz. Bu madde günde dört 
defa  onbeş gram olmak üzere içilir. Bir gramı 110 - 125 mg potas-
yumu tutar. U . S . P . XVII 

I—G— Ters Osmos Yöntemi ile Saflaştınlmış  Su Elde Etme: 
Bu yöntemde çeşme suyundaki saf  su çekilerek, diğer bir deyimle 

sanki sıkılarak alınır. 

V 

O s r n o t i k b a s ı n ç t a n 

f a z l a b a s ı n ç i y o n l a r l a k o y u l a ş m ı ş 
adı su 

T Osmotik 
b a s ı n ç 

- t Y a r ı g e ç i r g e n z a r 
( rnemfcran  } 

Saflaşmış  su 
Şekil: 1-5 Ters Osmos Yöntemi Şeması 
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Adi su Şekil: 1-5 de görüldüğü gibi hücreden içeri girer ve sellü-
loz asetat, polisitiren, selofan,  polivinilklorür, etilsellüloz.. . gibi po-
limerlerden yapılmış yarı geçirgen zar (membran) üzerine basınç al-
tında verilir. Böylece normal osmosun tersine saf  su yoğun tarafa 
geçemez, tersine yoğun taraftan  -zar yardımı ile- ayrılır. Bu Ters Os-
mos Yöntemi ile distile su özelliğine yakın su elde edilebilir. Burada 
yarı geçirgen zar (membran) üierine, normal osmotik basıncın [ % 1 
NaCl çözeltisi 7.7 atm ve deniz suyu ( % 3.5 NaCl) 26.7 atm osmotik 
basınçdadır] yaklaşık 5-6 misli fazla  basınçlı su vermek lazımdır. 

Bu sistemin iyi randıman vermesi için şu şartlara dikkat etmek 
lazımdır: 

a) Besleme suyu süzülmüş olmalıdır 
b) Zar üstünde çökelme gibi olaylara engel olunmalıdır. 
c) Membran bakteri ve alglere karşı, bakterisitler veya pH ayar-

lamaları ile korunmalıdır. Besleme suyunun kabalık derecesini düşür-
mek, randımanı yükseltir ve birçok sakıncaları kaldırabilir. (Şekil: 1-6) 

Şekil: 1-6 Ters osmos işlemi ile saflaştırılmış  su üreten bir fabrikadaki  teşkilat. 
1) Ana su, 2) Süzgeç, 3) Katyon tutucu, 4) Asidlendirici, pH=5.8 
yapmak için, 5) Gazlardan kurtarıcı, 6) İyon tutucu zar bataryaları, 

7) Direnç ölçer, 8) Saflaştınlmış  su deposu. 
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I-d) Elektrodiyaliz Yöntemi ile Saflaştınlmış  Su Elde Etme: 

Bir elektrik alanından geçen çeşme veya deniz suyundaki pozi-
tif  ve negatif  ionlar anyon ve katyon geçiren ion değiştirici memb-
ranlardan geçerek sudan ayrılırlar (Şekil: 1-7) ve su saflaşmış  olarak 
elde edilir 

Adi su A d i su A d i s u 

K a t y o n 
g e ç i r e n z a r 

1' 

A n y o n 
g e ç i r e n z a r 

K a t y o n u 
b o t l aşmış su 

1 
Saflaşmış A n y o n u 

b o l l a ş m ı s s u 

Şekil: 1-7 Su Elektrodiyaliz hücresi 

Bu yol ile bugün sanayide deniz suyundan tatlı su elde edilmek-
tedir. Zarlar (Membranlar) ion değiştirici reçinelerden yapılmıştır. Bu-
rada da katyon değiştirici reçine S03~ grubu taşır ve anyon değişti-
ricilerde N (0113)3 gruplarını içerirler. 

III- Injeksionluk Su: Pirojensiz Su; bu suya parenteral çözelti-
lerin hazırlanmasında kullanılacak su da denilebilir. Distilasyon ile 
elde edilir. Distile sudan farkı  pirojen maddeler içermemesidir. 

Gerekli özellikleri taşıyan bir cihazdan distile edilir edilmez aynı 
taze distile su ile yıkanan kapalı kaplarda toplanmış ve sonradan kul-
lanılacak ise bu kaplarda hemen sterilize edilmiş bir sudur. Genel 



olarak, uçurulduğu zamau % 0.001 - 0.003 g kalıntı bırakır. Fakat 
tatbikatta milyonda 2 kısım kalıntıdan fazlası  uygun görülmemek-
tedir. PH'sı 6 - 7 . 6 arasındadır. 

Pirojen, ısı meydana getiren demektir, insanlara pirojen madde-
ler taşıyan bir su ınjeksionu yapıldığı zaman 15 dakikadan 8 saat son-
raya kadar titremeler, üşümeler başlar, sıcaklık ve nabız yükselir. Son-
unda terleme ile ateş düşer. Bu hallerle beraber kusmalar, baş ağrıları, 
albuminüri de görülebilir. 

Pirojen maddeler bugünkü bilgilerimize göre bakteri, mantar 
ve virüslerin metabolik ürenleri olup suda çözünen süzgeçlerden geçe-
bilen, ısıya dayanıklı maddelerdir. Fosfolipid,  lipo polisakkarit veya 
protein kompleks bileşikleridir. Büyüklük itibariyla 50 milimikron-
dan küçüktürler. 

Pyrogen deyimi ilk defa  1875 de İngiltere'de kullanılmıştır. 
Canlılarda bakteriye! bir sebebe bağlı olmayan ateş yükselmesi de ol-
duğu 1948 de Beeson ve arkadaşları tarafından  saptanmıştır. Bee-
son ve arkadaşları bu buluşlarına şöyle varmışlardı. Tavşan lökosit-
leri, inkübasyon sonunda ateş yapabilen maddeler meydana getire-
biliyorlardı. 1954 de bakteriyel kökenli ateş yapıcı maddelerin bir 
lipopolisakkarit türevi oldukları Luderitz ve arkadaşları tarafın-
dan açıklanmıştır. Böylece insanda ateş oluşumu - mikrobiyel kökenli 
de olsa şöyle izah edilmektedir: 

Mikroorganizmalar vücuda girdiklerinde, çıkardıkları yüksek mo-
leküllü lipopolisakkarit yapısında maddeler beyaz kürecikler ile reak-
siyona girerek bu hücrelerde mevcut küçük moleküllü polipetitleri 
dışarı çıkarırlar bu maddelere endojen pirojenler denir. Bu endojen pi-
rojenler hipotalamus da ısı mekanizmasını uyarırlar ve böylece vücut-
ta sıcaklık yükselmesine sebep olurlar. Ancak lipopolisakkarit olmayan 
bazı maddelerin de monosit ve lemfositlere  etki yaparak onlardan ateş 
yapıcı polipeptidler çıkardıkları da görülmektedir. Bu endojen piro-
jenlerin hipotalamusda E sınıfı  prostaglandinleri açığa çıkararak ateş 
yaptıkları da düşünülmektedir. 

Gram negatif  bakteri endotoksin lipopolisakkaridi şu kısımlardan 
oluşmuştur. A: Uzun zincirli yağ asidleri ve pirofosfat  köprüleri taşı-
yan glikozamin üniteleri, B: Ketodeoksioktamat bağlarını taşıyan 
oligosakkarit üniteleri. 

Bu lipopolisakkaridler ayrıca pıotein ve fosfobpidler  ile beraber 
kompleks halde hücre çeperinin yapısını oluştururlar. (Luderitz). 
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0 - Ö Z E L ZİNCİR ÇEKİRDEK LIPID A 0 - Ö Z E L ZİNCİR ÇEKİRDEK LIPID A 
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E t a n o l a m i n v e y a ğ a s i d l e r i . ( L u d e r i t z ) 

Pirojensiz su elde etmenin ilk şartı gayet temiz ortamda, kay-
narken sıçrayan su damlalarını soğutucuya kaçırmayan, distilasyon 
cihazları kullanmaktır. 

Böyle bir cihazdan çekilen su yine o anda bu su ile yıkanmış şi-
şelerde ve havadan düşecek mikroorganizmalardan korunarak top-
lanır ise tamamen pirojensiz bir su elde edilmiş olur. Böyle bir su he-
men kullanılmayacak ise ağzı kapalı kaplarda bir gece 37 derecenin 
çok altında veya çok üstünde (80 °C) tutmak şartıyla kullanılmasında 
sakınca yoktur. (Resim 1-2) Bir suyun bu şekilde pirojensiz olarak elde 
edilmesi sonradan pirojenlerden kurtarılmasından daha kolaydır. 

Lüzumlu tertibata sahip bir distile su cihazından çekilmiş taze 
su pirojensizdir. Böyle bir suyu özel bir amaç yok ise ikinci defa  distile 
etmeğe gerek yoktur. 

Pirojenli bir distile suyu pirojenlerden kurtarmak için aktifleş-
tirilmiş asbest süzgeçlerden veya aktif  kömürden geçirmek lazımdır. 
Bu iş çok pahalı ve zor bir iştir. 
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Steril Injeksiyonluk Su: Pirojensiz olarak elde edildikten sonra 
sterilize edilip steril halde kullanılmak üzere saklanan sudur. 

Resim 1-2-U.V. altında hara süzgeçli ve 80°C'de 
Pirojensiz su saklama tankı 

(Gülhane As. Tıp. Akademisi) 

Steril Bakteriostatikli Injeksıonluk Su: Sterilize edilmeden evvel 
içerisine bakteriostatik maddeler ilave edilmiş Injeksiyonluk sudur. 
Az miktarda (en çok 30 ml) parenteral çözelti hazırlamak için kul-
lanılır. 

Pirojen testi: Pirojen arama yöntemleri: 

a) In vivo 

b) In vitro 
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In vivo pirojen testi T. F. 1974 

Pirojen testi, injeksiyon yoluyla hastaya verilen ilaçların hastada 
ateş yükseltmesi tehlikesinin, kabul edilebilir bir düzeyde olup olma-
dığını anlamak amacı ile yapılır. Test dozu, pratik olarak, test hayva-
vanın kg'ı başına 10 ml yi geçmez; bu doz kısa bir müddet içinde 
hayvana injekte edilir. Bir ön hazırbk gerektiren veya özel şartlar is-
tiyen injeksiyon çözeltileri için monografilerinde  bilgi verilmiştir. 

Aletler: Bu test için kullanılacak cam kaplar, injektörler ve iğ-
neler 250° de en az otuz dakika ısıtılmalı veya uygun başka bir usulle 
pirojenlerden kurtarılmalıdır. 

Test hayvanları. Test için ağırlıkları 1500 g dan az olmayan, bir 
antibiyotik almamış, tam ve dengeli bir diyetli beslenmiş sağlam erişkin 
tavşanlar kullanılır. Hayvanlar ayrı ayrı ve sıcaklığı üniform 3°) 
oları bir yerde, herhangi bir uyarıcı etki olmadan ve rahatsız edilmeden 
bekletilir. Pirojen testi için ilk defa  kullanılacak olan hayvan, ilaç in-
jeksiyonu dışında, metod kısmında belirtildiği gibi çalışılarak bir de-
nemeye tabi tutulur. Daha önce pirojen testinde kullanılmış hayvanlar, 
pirojen testi için ilaç injekte edildiğinden itibaren iki hafta  geçmeden 
tekrar kullanılmamalıdır; hayvan daha önceki testte pirojen reaksi-
yonu göstermemiş ise kırk sekiz saat sonra test için tekrar kullanıla-
bilir. Bir tavşana testten önceki "üç gün içinde yapılan pirojen testinde 
uygun olmayan bir sonuç göstermişse veya önceki üç hafta  içinde 
sonucu uygun çıkmamış bir madde solusyonu ile teste tabi tutulmuşsa, 
bu test için kullanılmamalıdır. Herhangi bir zamanda pirojen testi 
için kullanılmış tavşan grubunun ortalama cevabı 1.2° yi geçmişse, 
bu tavşanlar testte kullanılmaz. 

Sıcaklığın saptanması! Maksimum sıcaklığa yükseldiği müddet, 
önceden doğru olarak tayin edilmiş olan ve sıcaklığı ± 1 ° kesinlikle 
ölçebilen klinik termometreler veya aynı duyarlıkta sıcaklık tesbit 
edebilen yazıcı aletler bu gaye ile kullanılır. Termometre, test hay-
vanının rektumuna en az 5 cm kadar sokulur ve önceden tayin edil-
miş olan maksimum sıcaklığa yükselme müddeti kadar bir zaman sonra 
hayvanm vücut sıcaklığı ölçülür. Elektrikli aletlerle çalışıldığında alet, 
hayvanın rektumuna muayene edilelecek çözeltinin injeksiyonundan 
doksan dakika önce sokulmuş olmalıdır. (Resim 1-3). 

Yöntem: 

Ön Test. injeksiyon çözeltisini muayenesinden önceki iki hafta 
içerisinde hiçnir testte kullanılmamış ve yukarıdaki özelliklere uygun 
olarak seçilmiş hayvanlara muayeneden bir ilâ üç gün önce mtravenöz 
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olarak, kg başına 10 ml olmak üzere, pirojensiz sodium Klorür çözel-
tisinin injeksiyonu yapılır. Bu test, sıcaklığı tavşanların yaşadığı böl-
melerin sıcaklığından 3°C den fazla  fark  göstermeyen ve hayvanların 
heyecanlanarak rahatsız olma tehlikesi bulunmayan sessiz bir odada 
veya aynı şartlarda tavşanların testten evvel 18 saat tutuldukları bir 
odada yapılır. Hayvanlara, bir gece önceden başlanarak test bitene 
kadar yem ve test anında da su verilmez. 

Resim 1-3. Pirojen testi (Sierex Ltd. London). 

Hayvanların vücut sıcaklıkları, injeksiyondan en az doksan daki-
ka önce başlanarak muayene edilecek solusyonun injeksiyonundan 
üç saat sonrasına kadar kaydedilir. 0 .6° den daha büyük sıcaklık değiş-
mesi gösteren herhangi bir hayvan esas testte kullanılmaz. 

Esas Test: Test üç tavşanlık gruplar halinde yapılır. 

Numunenin Hazırlanması ve injeksiyonu: Muayene edilecek sı-
vıların sıcaklığı injeksiyondan önce yaklaşık olarak 38.5°C ye getirilir. 
Injekte edilecek numune sıvısı pirojensiz sodyum klorür çözeltisi ile 
seyreltilir. Monografide  başka bir kayıt yoksa, herbir tavşanın kula-
ğının marjinal venası içerisine, dört dakikayı geçmeyen bir sürede 
çözeltinin injeksiyonu yapılır. Injeksiyon lıacmı kg başına 0.5 ml den 
az, 10 ml den çok değildir. 

Başlangıç ve Maksimum Sıcaklıkların Tayini: Başlangıç sıcaklık, 
muayene edilecek maddenin injeksiyonundan hemen önceki kırk dakika 
içerisinde ve otuz dakika arayla o tavşan için okunan iki sıcaklığın or-
talamasıdır. Maksimum sıcaklık, injeksiyondan sonra üç saat içersinde 
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kaydedilen en yüksek sıcaklıktır. Her hayvanın sıcaklığı, muayenesi 
yapılan çözeltinin injeksiyonundan en az doksan dakika önce başla-
nıp, injeksiyondan üç saat sonrasına kadar, otuz dakikayı geçmeyen 
aralıklarla kaydedilir. Herbir tavşanın maksimum sıcaklığı ile baş-
langıç sıcaklığı arasındaki fark,  onun teste verdiği cevabı gösterir. 
Eğer bu fark  negatif  ise teste cevap alınmamış kabul edilir. Başlangıç 
sıcaklığı tayin edilirken arka arkaya okunan iki derece arasında 0.2° 
den daha büyük bir sıcaklık farkı  gösteren tavşanlar testte kullanıl-
maz. Herhangi bir testte başlangıç sıcaklık dereceleri birbirinden 1° 
den fazla  fark  göstermeyen tavşanlar bu test için kullanılabilir. 39.8° 
den yüksek ve 38° den düşük başlangıç sıcaklığına sahip tavşanların 
hiçbiri bu testte kullanılmaz. 

Sonuçların Değerlendirilmesi, ilk test üç tavşanlık bir grup üze-
rinde yapılır. Gerekirse üçer tavşanlık 4 grup üzerinde tekrarlanır. 
Eğer ilk grubun toplam cevabı aşağıdaki cetvelin (Tablo 1-4) ikinci 
sütununda verilen değerin altında ise, test sonucu uygundur. Eğer 
toplam cevap ikinci ve üçüncü sütunlarda gösterilen değerler arasında 
ise, test yukarıda belirtildiği gibi tekrarlanır. Eğer toplam cevap üçün-
cü sütunda verilen değerlerden büyükse test sonucu uygun değildir. 

Tablo. 1-4 

Tavşan 
sayısı 

Toplam cevap aşağıdaki değerleri 
geçmiyorsa sonuç uygundur. 

Toplam cevap aşağı-
daki değerleri geçi-
yorsa sonuç uygun 

değildir. 

3 1.15° 2.65° 
6 2.80° 4.30° 
9 4.45° 5.95° 

12 6.60° 6.60° 

In Vitro Pirojen Testi: Limulus Testi 

Limulus Polyphemus (yengeç benzeri) adındaki sığdeniz hayva-
nının (Resim 1-4 a,b) (horseshoe-Crab) kan dolaşımındaki Amebocyte 
(kan hücresi) lerden elde edilen Lysate'm bakteriyel endotoksinlerle 
etkileşerek koagüle olması temeline dayanır. 

Endotoksin (Lipopolisakkarid) + Protein Lysate (Amebocyte 

Lysate) > Çökelti (Jel oluşumu). 
Bu test ile 0.001 mikro gram/ mililitre konsantrasyonundaki 

Escherichia Coli endotoksininin varlığı saptanabilmektedir. Limulus 
amebocyte lysate'i endotoksin içeren çözelti ile karıştırılınca - ko-
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Resim 1-4 . Lımulus polyphemus ve kanının alınışı 

agüle olur ve bir jel oluşur. Hastanelerde hazırlanan sodyum klorür 
ve glikoz çözeltileri için kullanılabilirliği yaptığ ınız deneyler ve özel 
yöntemlerle saptanmıştır. Tablo 1-5 

Limulus Testinin Yapılması: 
1.0 ml 

1.0 ml s u 

J Endotoksin 
Çözelti A 
(580 jıg/ml) 

E n d o t o k s i n 

Ç ö z e l t i B 

( 5 > j g / m l I 

99.0 ml s u v e 

1.0 m l e n d o t o k s i n 

ç ö z î l t i  A 

E n d o t o k s i n 

Ç ö z e l t i C 

(0.5 ( j g / m l ) 

9.0 m l s u v e 

1.0 m l e n d o t o k s i n 

ç ö z e l t i B 

1.0 m l 
[ — 

P o z i t i f s u 

k o n t r o l ü 

(0.05 ( j g / m l ) 

9.0 ml s u v e 

1.0 m l e n d o t o k s i n 

ç ö z e l t i C 

E n d o t o k s i n 

Ç ö z e l t i D 

( 0 . 5 f j g / m l ) 

9.0 ml n u m u n e v e 

1.0 m l e n d o t o k s i n 

ç ö z e l t i B 

P o z i t i f n u m u n e 

k o n t r o l u 

(0.05 f j g / m l l 

9.0 m l n u m u n e v e 

1.0 m l » n d o t o k s i n 

ç ö z e l t i D 

Şekil: 1 -8 . Endotoksin Çözeltisi A mn seyreltme çizelgesi 
(Mallinckrodt, ST. voyis) 
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Tablo 1 - 5 

E. Izgü, S. Çelik tarafından  Tuz ve Glikoz çözeltilerine uygulanan 
Limulus testi yöntemi 

1 2 3 4 5 6 

Pozitif  su Pozitif Iııjeksiyonluk Injeksiy onluk Beklemiş Çeşme 
kontrolü numune numune su distile suyu 

kontrol su 
suyu 

0.1 ml 0.1 ml 0.1 ml 0.1 ml 0.1 ml 0.1 ml 
+ + + + + + 

Lysate Lysate Lysate Lysate Lysate Lysate 
0.1 ml 0.1 ml 0.1 ml 0.1 ml 0.1 ml 0.1 ml 

+ + = = + + + + 

Bu yöntemde çeşme suyu pirojenden başka, organik ve inorganik 
maddelerin etkisini ve bekletilmiş suda çalışma ortamında mevcut mik-
roorganizma ve pirojen maddelerin ateş yükseltecek konsantrasyonda 
olup olmadığını anlamak için teste sokulmuştur. 

KAYNAKLAR: 

— E. İzgii, S. Çelik, J. Clinical Pharmacy 1, 129-135, 1976 
— Canderton D., Unit Processes in Phaımaey. 1968, London. 
— Glazko A., Chromatography, Remington's Pharm. Sci. 1965 
— Howard C.A., Introduction to Pharm. Dos. Forms. Lea Febriger. 1969 
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-— Sandell E., Pharmaceutics. 1969, Stockholm 
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— Whittet T.D., Int. Symp. On Pyrogen, London, 1975. 
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Bölüm: 2 

ÇÖZELTİLER - LIQUOR - SOLUTION 
(SOLÜSYONLAR) 

En az iki madde karışımından oluşan tektür (homojen) sıvı pre-
paratlara çözelti (Solüsyon - mahlul) denir. Bu farmasctik  deyimler-
den birincisi Fen ve Eczacılık fakültelerinde  Türkçe deyim olarak 
kullanılıyor. Solüsyon deyimi ise tıp da ve farmakopelerde  kullanılan 
bir sözciikdür. Mahlul yaşlıların bildiği Osmanlıca bir deyimdir. Kanımca. 
her üç deyimi de şimdilik seçkisiz olarak kullanmak pratik hayata daha 
uygun düşecektir. Bu bakımdan kitapta ençok çözelti ve bazanda diğer 
sözcükler kullanılmıştır. Tektür (Homojen) deyiminden birbiri ile her 
tarafta  aynı oranda karışmış, birbiri içinde her tarafta  aynı oranda 
çözünmüş veya dağılmış iki ve daha çok maddenin bir aradaki durumu 
anlaşılır. Katılar sıvı içinde; sıvılar diğer bir sıvı içinde, gazlar sıvı 
veya katı içinde, katılar diğer bir katı içijıde tektür - (Tek görünümde) 
karışım yapabilirler. Farmasötik yönden en önemli olanlar; sıvı içinde 
katı, sıvı içinde sıvı ve sıvı içinde gaz karışımlarıdır. Karışı larda çok 
olan kısma çözücü veya karışım ortamı yada Dispersion ortamı adı 
verilir. Çözünmüş kısma çözünen veya dağılan veya Dispers madde 
adı verilir. Genel olarak çözeltilere iki fazla  sistemler denebilir. Gerçek 
çözeltilerde fazladan  biri diğeri içinde tektür olarak ve moleküler bü-
yüklükteki daneler halinde dağılmıştır. Bir karışımda dispers faz  da-
neleri gözle görülebilecek veya hafif  büyülteçle farkedilebilecek  büyük-
lükte ise böyle karışıma Suspansion adı verilir. 

Dağılmış daneleri moleküllerden büyük fakat  Suspansionlardaki 
danelerden küçük olan karışımlara da Kolloid karışımlar denir. Bu üç 
tip karışımda da normal hallerde karışım ortamı ile çözülmüş madde, 
genellikle birbirine kimyasal bir etki yapmaz. Yani gerçek çözeltilerde, 
ortamın veya çözünmüş maddenin kimyasal özelliği değişmez. 

Ortam, örneğin uçurulursa bu ortamda çözünmüş madde aynen 
geride kalır. Çözünen maddeye kimyasal etki yapmayan çözücülere 
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Inert Çözücü denir. Ancak çözünen ile çözücü arasında karşılıklı bir 
ilgi ve zayıf  bir etkileşme yok demek değildir. Fakat iç etkileşme, faz-
ların kimyasal özelliklerini değiştirecek kadar kuvvetli olmamaktadır. 
Bu etki cins ve şekilleri ilerde anlatılacaktır. 

A- Sıvı içinde katı madde çözeltileri: 

Eczacılıkta en çok üzerinde çalışılan çözeltiler bu tip hakiki karı-
şım sistemleridir. 

Bir sıvı içerisine fazla  miktarda katı cisim konur ve belirli sıcaklık-
ta tutmak şartıyla karıştırılır veya çalkalanırsa katının bir kısım mole-
külleri sıvı molekülleri arasına dağılır. Bu dağılma katı maddenin dağı-
lan molekülleri ile dağılmamış molekülleri arasında bir denge (ekilib-
rium) oluşuncaya kadar devam eder. Böylece içindeki çözünmüş 
daneciklerle bunların çözünmemiş olanları arasında denge oluşmuş 
bulunan çözeltiye doymuş çözelti - (Satüre Solüsyon) denir. 

Belirli bir sıcaklıkta yapılan doymuş bir çözeltide çözünmüş olan 
madde miktarına o maddenin bu ortamdaki çözünebilme (çözünürlük) 
oranı denir. 

Bir maddenin aynı sıvıdaki çözünürlüğü (çözünebilme oranı) 
(karıştırılmak veya çalkalanmak şartıyla) ısıya bağlı olarak değişir ve 
aynı sıcaklıkta daima aynıdır.) 

Katı maddelerin sıvılarda çözünebilme oranlarının tayini: 

Belirli miktardaki sıvı içerisine (500 ml) hassas tartılmış fazlaca 
katı madde konur. Kap örneğin 20 °C sıcaklıktaki bir banyo içerisine 
batırılır ve içerisine dakikada 100 defa  dönen otomatik bir karıştırıcı 
yerleştirilerek karıştırılır. Birer saat ara ile süzgeçli bir pipetle belirli 
bir miktar çekilir miktar tayini yapılır veya uçurulur, Kalıntı kuru-
tulur ve tartılır. Bu işleme 24 saat veya denge oluşuncaya kadar, devam 
edilir. (Yani arka arkaya üç miktar tayini birbirine eşit olduğu zaman 
sıvı, katı madde ile doymuştur.) Bu anda çözünen miktar, hesaplanır 
ve katı maddenin bu ısıda çözünebilme oranı bulunur. (Şekil: 2-1) . Her 
miktar tayini için çekilen miktar sıvı kadar sıvı, kaba ilave edilmelidir. 

"Bir maddenin çözünebilme yeteneğini bildirmek için kullanılan 
kısım-deyimi 1 gram katı veya 1 ml sıvının çözünebildiği çözücünün 
ml sayısını gösterir ( T . F . ) . " 

Aşırı Doymuşluk: Belirli bir ısıda doymuş çözeltiden çözünmemiş 
kısımlar ayrıldıktan sonra çözelti soğutulursa, katı madde düşük ısıda 
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Şekil: 2 - 1 : Paracetamol'ün izotonik fosfat  tamponu (pH=7.4) 
içinde çözünme profili  (U. S. P. X I X çözünme hızı tayin aleti ile. Çözünürlük ortalama % 2.32 

(n=2) , n - l = 0 . 0 7 0 , P=0 .05 , C.L. = 2.32 ± 0.44) 

daha az çözünme yeteneğinde olduğu halde, bazen hiçbir çökelme ol-
maz. Böyle çözeltilere aşırı doymuş - Süper Sature — çözeltiler denir. 
Örneğin Sodyum Sülfat,  Potasyum asetat bu karakterde çözeltiler 
yapabilen maddelerdendir. 

Çözünebilme (Çözünürlük) üzerine etki yapan faktörler: 

Katı maddelerin sıvılar içerisinde çözünme miktarı ve hızı üze-
rinde birçok faktörlerin  etkisi vardır. Bu faktörler  hem biyoloji hem 
de ekonomi bakımından önemlidir. (Çözünürlük — Çözünebilme çö-
zünme yeteneği anlamında kullanılır). 

Katı madde ve çözücünün saflığı: 

Bir maddenin içerisindeki yabancı maddeler (Impurity) veya 
çözücünün saf  olmayışı katı maddenin çözünebilme oranı üzerine büyük 

45 



I 

etki yapar. Bu özellik bir maddenin erime noktası üzerine yabancı mad-
delerin etkisine benzer. Çünkü çözünebilme oranı üzerine — çözücü -j-
çözücü, çözücü katı, katı -f-  katı'nın birbirlerine etkileri söz ko-
nusudur. 

Değinme Yüzeyi: Katı madde sıvı içerisinde dağılıp erirken ilk önce 
katının yüzeyindeki moleküller sıvı ile çevrilir, bunun için katının sıvı 
ile temas eden yüzü ne kadar geniş olursa o kadar kısa zamanda çözün-
mesi mümkündür- Katı cismin sıvı ile temas yüzünün genişletilmesi 
için çok ince parçacıklar lıaline getirilmesi gerekir. 

Çözünme Hızı: Bir katının birim yüzeyinden birim zamanda 
çözünerek sıvıya geçen miktarına o maddenin ıntrinsink çözünme hzı 
denir. Birimi (g.lı-1. cm2)dir. Çözünen bir katının çözeltiye geçme -
difüzyon  - hızını kapsayan Fick kanunu (1855) gerçekte 1822'ıle 
Fourier tarafından  ortaya konmuş olan genel linear difüzyon  kanu-
nunun özel bir şeklidir. Fick kanununa göre: (Phil. Mag., 10,3,1855) 

dt zamanında A alanına geçen (difüzyona  uğrayan) madde miktarı, 
geçiş mesafesindeki  (dx), konsantrasyon değişim miktarı dc olduğu 
takdirde aşağıdaki denklemle ifade  edilebilir. 

de ds / dt = - DA - p -dx 

ds = Katı miktarı (A yüzeyine girişim yapan) 

A = Difüze  olduğu - girişim yaptığı alan 

dt = belirli bir zaman 

dc = Konsantrasyonun değişim miktarı 

dx = Geçiş mesafesi  (A yüzeyine dikey) 

diğer bir deyimle D difüzyon  sabitesi lcm2 kesit çapında bir alanı birim 
zaman içinde geçen ve kesite dikey yöndeki her santimetrede değişen 
konsantrasyonu belirli (sabit) olan madde miktarıdır. 

Bu denklemde; sistemdeki moleküler depreşme hariç, bütün diğer 
hareketler dışarda tutulmuş, sistemin sıcaklığı sabit ve sistem hare-
kstsiz kabul edilmiştir. Ayrıca bu kanun difüzyonu  tek yönde - linear -
kabul etmiştir. Burada karıştırma olmazsa çözeltide denge oluşumu 
için yıllar lazımdır. Ancak burada spesifik  yüzey ölçümünün artması 
ayrı bir rol oynamaktadır. 

Fick kanununda doymuş bir sıvı çemberinden geçme -difüzyon-
yeteneğinin çözünme hızını yönettiği kabul edilmiştir. 
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Noyes - Whıtney (J. Am. Chem. Soc. 19, 930, 1897) ise çözünme 
hızında difüzyonun  rolünü kabul etmekle beraber katı maddeyi çev-
releyen sıvı çemberinin çok ince olduğunu ve karıştırmakla sıvının 
diğer yerlerinde tektür hale geleceğini kabul etmişlerdir. 

Bu nsdenle--silindir şeklinde ve yüzey ölçümlerinin değişme ola-
nağı ihmal edilebilir azlıkta kabul eltikleri-benzoik asid ve kurşun 
klorür kristalleri ile çalışarak - çözünme hızının - doymuş çözelti 
konsantrasyonu ile o andaki çözelti konsantrasyonu arasındaki farkla 
orantılı olduğunu saptamışlar ve aşağıdaki denklemi önermişlerdir. 

dx 
= C (S - X ) (Orijinal denklem) 

S = Çözünebilme veya doymuş çözelti konsantrasyonu 

X = Çözeltinin o andaki konsantrasyonu 

C = Sabite t = Belirli zaman 

Noyes - Whitney'in çalışmalarından sonra Nernst ve Brunner 
(1904-1905) çözünen maddenin difüzyon  koefısıyanı  ile bulunan sabite-
ler arasındaki ilişkiyi sayısal olarak saptamaya çalışmışlar ve hete-
rogen reaksiyonların hızının, difüzyon  oluşumunun hızına bağlı oldu-
ğunu ileri sürmüşlerdir. Ancak böyle bir difüzyon  çemberinde kris-
talin yüzeyi ile bir denge oluşumu ve buradan esas çözeltiye geçiş ile 
böyle bir çemberin varlığı deneylerle isbat edilememiş ancak kabul 
edilmiş ve Fıck denklemi şu şekil ile ifade  edilmiştir. 

ds / dt = DA (C - S) Ih Bu denklemdeki P = K intrınsink çözünme 
h 

hızı sabitidir. Orijinal hali ile de Noyes-Wlıitney kanunu (Çözeltinin 
oluşum mekanizması üzerinde fikir  yürütülmeden) - deneylerle destek 
lenmiştir. 

Hixon-Crowell'in Küp-kök kanunu: (Industrial and Engineering 
Chemistry. 23, 8, 923, 1931). 

Bir katının çözeltisinin oluşum hızını ister difüzyon  hızı isterse 
kimyasal reaksiyon hızı tayin etsin, bu oluşumdaki en önemli faktör-
ler; konsantrasyon, yüzey ölçümü ve karıştırmadır. Bunlardan kon-
santrasyon en kolay ölçülebilen bir faktördür.  Karıştırma sabit tutul-
duğu takdirde, git gide küçülen veya değişen en önemli faktör  yüzey 
ölçümi; olmaktadır. Bundan dolayı Hixon-Crowell-çözünme hızını 
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konsantrasyon ve ana bir değişken olarak düzeltmeye gerek olmayan 
yüzsy ölçümüne bağlamışlar ve aşağıdaki denklemi önermişlerdir. 

S = Yüzey ölçümü 
dw / dt = - K 2 S (CS -C) C s = Çözünürlük konsantrasyonu 

C = Çözeltideki konsantrasyon 

Ağırlık olarak bu denklemde: W o- W = t zamanına kadar çö-
zünmüş olan kristalin ağırlığıdır. 

(Wo- W ) / V = C dir, yine W 9 / V = C s dir. 

Buna göre yerlerine konunca 

V ( d w / d t ) = - K 2 S ( W s - W 0 + W) olur. 

Kristallerin (küre) çözünürken biçimlerinde değişiklik olmadığı 
takdirde, yüzey ölçümleri hacımlarmın 2 / 3 üssü kadar değişir. Aynı 
geometrik katıların bu özelliklerinden dolayı veya S a v 2 / 3 veya W / d = V , 
dolayısı ile S = K 2 W 2 / 3 olur. Burada K 2 katının yoğunluğunu, ve 
kristalin biçim sabitesini (a) kapsar. 

Eğer özel bir hal olarak (genellikle az çözünen maddelerde) kon-
santrasyon değişimi [C % 10-15 C s , (kıdım kıdım çözünüp gitme) Sink 
condition] ihmal edilebilir olursa (C s -C) = C s olarak sabit kabul edilecek-
tir, bundan dolayıda çözünme hızı yalnız yüzey ile orantılı olacaktır. 
Buna göre yukardaki denklemi şöyle yazabiliriz, dw /dt = K W 2 ' 3 

Buradaki K, dansite, biçim ve hacımıda içine alan bir bileşik sa-
bitedir. 

Yukarıki denklem integre edilirse 
W0 ' /3 _ W ' / 3 = Kt (Küp - kök kanunu) denklemi oluşur. 

Bu denklem konsantrasyon değişiminin çok az olduğu hallerde 
yüzey değişimi ve karıştırma hızının çözünmede (transformasyon) 
hakim olduğunu göstererek tatbik edilebilir. Bu denklemin diğer bir 
kolaylığıda, zamana karşı ağırlık fonksiyonu  (çoğunlukla doğal olarak 
cebirseldir) eğrisi çizilirse bir doğru verir ve bu doğrunun eğimi K 
sabitesidir. 

Bu kanun bir tek kristali dikkate alarak geliştirilmiş isede bir 
çok danecikler bir arada ikende az bir hata ile tatbik edilebilir ve dane 
adedi sabitenin bir parçası olarak alınabilir. 

Fıck kanununda ve onun Nernst-Brunner tarafından  yapılan uy-
gulamasında ortam hareketsizdir. Zira ortam hızla karıştırılınca - h -
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değeri sonsuz küçülür. Fick ve Nernst-Brunner kavramına göre Wood 
(1964) m yaptığı çözünme hızı tayin yöntemi şekil 2-2 de görülmektedir. 

T e o r i k Ger cek 

.Katı k r i s t a l 
Mum t a b a k a s ı d i s k M u m t a b a k a s ı M u m _ _ d i s k Mum 

S ı v ı k .*. A S ı v ı J n 
S ı v ı S ı v ı 

S 

c 

ç ö z ü n m e h ı z ı 
S e k i l 2_2 W o o d Y ö n t e m i 

Bu şekildeki bir tayinde çözünme disk haline konmuş kristalle-
rin tek yüzeyinde oluşmakta ve diskin gözenekliği rol oynamaktadır. 
Sıvı karıştırılmazsa yalnız yoğunluk difüzyon  üzerine etkimektedir. 
Halbuki bir toz karışımmda-kristallerin bütün yüzeyleri, biçim faktörü 
[(ot — a I v2 /3) a = Yüzey ölçümü v = Hacım], sıvının karıştırılması ve 
değişen yüzey ölçümü etken olmaktadır, bundan ötürü bir çok değişik-
lik tekliflerine  rağmen bugün Hixon-Crowell küp-kök kanunu çok 
yakın dane büyüklüğü olan tozlarda ve özellikle az çözünen maddelerde 
pratik geçerliğini korumaktadır. Hixon-Crawell in W,,1'3 - W 3 = K.t 
denklemi pratik yönden değişik olarak şu şekildede ifade  edilmiştir. 

(Pedersen et. al. J. Pharm. Sci. 65. 10. 1976). 
Bu denkleme görede çözünmeyenin ağırlıkça oranı zamana karşı 

grafiğe  geçirilirse bu haldede doğru bir çizge oluşur ve çizgenin eği-
mide yine dane çapı ve yoğunluğu içeren K sabitesini verir. Son za-
manlarda, danelerin dağılım oranlarını daneciklerin biçimlerini ve adet-
lerini içermeye çalışan bir çok çözünme hızı denklemleri önerilmiştir. 
Şekil 2-3 a, b Hixon-Crowell ve çözünmeyenin ağırlıkça oranı denk-
lemine göre çizilmiş, çözünme lıızı profillerini  göstermektedir. 

(W t /Wo) ' /3 = 1 
ro. 

. t 
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t — ( D a k i k a ) 
Şekil: 2 - 3a. Aeetaminophenin çözünme profilleri  (E. tzgü, Ü. Güngör) 



Bu eğrilerin tam düz çizgi olmaması daneeiklerin biçimlerinde 
daima bir izometrinin bulunmamasından doğmaktadır. Polidispers 
daneler de (çok çeşitli irilikte ki danelerde) evvela küçük daneler çözü-
nüp, ortadan kaybolmakta ve bu kritik zamanda çözünme profilide 
değişmektedir. Bu anda tozdaki dane adedide azalmaktadır. 

Buna rağmen çok yakın elek numarasındaki tozlarda bazı sap-
malar olursada (ve eğer biçim faktörüde  göz önüne alınırsa) küp-kök 
kanunu pratik olarak işlerliğini korumaktadır. Ancak bu kanuna göre 
tam doğru bir sonuç almak için, katı danelerinin birim yüzeyinden 
çözünen madde miktarının, çözünmenin oluştuğu zaman içinde sabit ol-
ması (izotropik çözünme) lazımdır. Bu halde K sabitesi (çözünme hızı 
sabitesi) maddeye özel bir anlam taşır. Halbuki ilaç sanayiinde kulla-
nılan maddeler monodispers olmayıp polidispers tozlardır. Bu demektir 
ki kullandığımız katı maddelerin, biçim, büyüklük ve bunların toz 
içindeki dağılma oranları sabit değildir. Pratikte ancak birbirine çok 
yakın irilikteki tozlar (en yakın iki elek arası) % 3 hata ile monodis-
pers kabul edilir. Bundan dolayı pratikte K sabitesi yerine çözünen 
maddeye karşıt zaman eğrisi çizilir ve bunun ile çalışılan tozun çözünme 
hızı profili  saptanır (Şekil 2-4 a,b). Tektür ve tek biçim olmayan toz-
ların çözünme özelliğini saptayacak bir çok denlkemler önerilmiştir. 

Çözünme hızı tayini yapdması: 37°C'lik bir banyo içinde bulunan 
ağzı geniş bir balondaki 37°C'lık su içersine doymuşluk konsantras-
yonundan fazla  olacak miktar toz konur ve dakikada 100-150 devir 
yapan bir karıştırıcı ile karıştırılır, hemen ve sonra 5, 10, 15, 20, 30, 
40, 50, 60 dakikada 5-10 ml sıvı ucunda zar veya cam süzgeç bulunan 
bir pipetle çekilerek miktar tayini yapılır ve her çekilen kadar saf  su 
kaba ilave edilir. Canlılara verilen ilaçların biyoyararlığı yönünden 
yani etken maddelerin ilaç şekilleri içinden çıkıp organ sıvılarına geçe-
bilme yetenekleri bakımından, çözünme hızı anlamlıdır. Bu konuya 
biyoyararlık ve tablet bölümlerinde de değinilecek ve kullanılan alet-
ler hakkında bilgi verilecektir. 

Şekil 2-3, 2-3a, 2-4, 2-4a daki grafikler 
Acetaminophen'in Isotonik Fosfat  tamponu, pH=7.4 . (E. îzgü, 

Ü. Güngör) Profillerinin  değişik usullere göre çizilmiş şekilleridir. 

Method: 
Cihaz: Ervveka Dissolutiontester DT 
Çözücü: pH=7 .4 isotonik tampon çözeltisi 
Çözücü miktarı: 500 ml 
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Şekil 2 - 4 

Şekil: 2 - 4a. Acetaminophenin çözünme profilleri  (E. İzgü, Ü. Güngör). 
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Kullanılan madde miktarı: 500 mg 

Karıştırma hızı: 100 rpm 

Karıştırıcının tabandan yüksekliği: 2,5 cm 

Sıcaklık: 37°C 

Numunenin ortama ilavesi: Çözücü üzerine serpiştirilmek suretiyle 

Numune alma aralıkları: 3 dakika - 16 dakika toplam. 

Grafikler:  ikişer deneyin ortalamasıdır. 

I - Zamana karşı mg çözünen (500 ml de) madde miktarı Şek. 2-3 

I I - Zamana karşı % çözünen (500 ml de) madde miktarı Şek. 2-3a 
1/3 

/ W \ ' 

I I I - Zamana karşı ( 1 (W t t zamanında çözünmeden ka-

lan madde miktarı.) Şek. 2-4 (W 0 başlangıçta alınan madde miktarı) 
I V - Zamana karşı W 0 ' / 3 - W t ' / 3 Şek. 2-4a 
A (X) — Ticari acetaminophen, ortalama partikül büyüklüğü 

191.4 n (250/ 149) 

B (• ) Toplu değirmen ve havan yardımı ile inceltilmiş 
paracetamol ortalama partikül büyüklüğ.ü 96.5 fi.  (105/0.88) 

Not: Ticari acetaminophenden daha küçük partüküllü olanlar 

a) Islanmıyor 

b) Topaklanıyor 

c) Muntazam karışmıyor 

Çözünme Enerjisi: Çözünme esnasında çözünen madde molekül-
lerinin birbirlerini çekme kuvvetleri (kohezyon) yerine, çözücü ve 
çözünen moleküller arasında yeni bir iç etki dengesi kurulması gerekir. 
Bu iç etkileşme için bir kuvvet saıfedilir.  Bu enerjiye çözünme ener- . 
jisi veya ısısı denir. 

Eğer çözücü ile çözünecek moleküller arasındaki birbirini çekme 
enerjisi çok farklı  değerde ise bu maddeler birbirleriyle zor karışırlar. 
Her iki cins molekül arasındaki çekim enerjisi eşit ise bunlar enerji 
değişimine (alışverişine) sebep oJmaz ve birbirleriyle tektür (homojen) 
halde karışırlar, işte böyle karışımlara (ideal) gerçek çözeltiler denir. 
Böyle çözeltiler her oran ve sıcaklıkta Raoult Kanununa uyarlar. 

53 



Erime* Noktası ve Çözünme: İdeal çözelti yapabilen katı madde-
lerin çözünme yetenekleri üzerine ısının etkisi aşağıdaki denklem ile 
açıklanmıştır: 

T Y - A H f  r T m - T - 1 
L ° g X - R 2.303 ' L T . Tm J 

X = Mol itibariyla T derecesindeki çözünürlük (mol kesri -
mol bölümü) 

Tm = Katı maddenin Kelvin derecesi olarak erime noktası 

T = Çözeltinin Kelvin derecesi ile sıcaklığı 
A H f  = Katının erime noktasına geldiği zaman mol başına isa-

bet eden ısı miktarı (heat of  fusion).  Sıfır  derecedeki 
buzun, yine O °C deki suya dönüşmesi için beher gram buz 
başma ilave edilmesi lazım gelen ısı 80 Kal / g'dır ki 
buna buzun erime ısısı denir. 

R = Gaz sabitesi (1, 987 kal /molgram - her derece farkı  için). 
Not: R'in erg cinsinden değeri: 

„ _ dyn c m - 2 (basınç) x cm2 mo l - 1 (mol hacmi) 
T (273) = 

76 x 19.6 x 981 x 2 2 . 4 
273 

R = 8.313 x 107 erg derece-ı mol~ı 

o Q 1 9 "i /%7 
R = / 1 Q r X ı n 7 = 1-987 kalori derece"' mol~ı, (4.18 x 107) 

. İ O O X 1 U ı - ı T v 

mekanik ısı eşdeğeri 

loge 10 = 2.303 log1Q-e = 0.434 

e = Tabii logaritma tabanıdır ve 2, 71828 olarak kabul edilmiştir. 
Bu formüle  göre katının erime noktasına yakın temperatürde 

X'in kıymeti bire yaklaşır ve ideal çözelti oluşur. Bundan pratik bir 
anlam çıkar şöyle ki, erime noktaları düşük olan katı maddeler sıvı-
larda fazla  çözünebilirler. Bu düşünceyi kuvvetlendiren en açık olay 

* Erime sözcüğü kitapta olay bir sıvı içinde geçiyor ise çözünme karşılığı olarak kul-
lanılmıştır. Sıvı içinde olmadan bir maddenin erimesinden söz edilir ise katı bir maddenin ısı 
etkisi ile sıvılaşması anlamını taşır. Erime noktası gibi. 
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Polimorf  maddelerden monotropik (transition - geçiş noktası erime 
noktasından yüksek olan polimorf)  ve erime noktası düşük olanların 
çözücülerde daha fazla  çözünmeleridir. 

Aşağıdaki tablo erime noktası ve çözünme oranları arasındaki 
ilişkiye bir örnek olarak alınmıştır. 

tlaç Erime noktası Suda çözünme oranı 

Sulfadiazin  252 - 256 1 g /13 Litre 

Sulfamerazin  234 - 238 1 g / 5 

Sulfapiridin  1 9 1 - 1 9 3 l g / 3 . 5 

Sulfatiazol  173 - 175 l g / 1 - 7 

Riboflavin-Polimorf  1 291 - 293 60 mg / Litre 

Riboflavın  Polimorf  2 283 1200 " / " 

MetilprednisolonPolimorf  1 205 0.075 m g / m l 

Metilprednisolon Polimorf  2 230 0.16 mg/ " 

Sıcaklığın Çözünme Üzerine Etkisi: 

îdeal çözelti yapmayan katıların hangi sıcaklıkta ne kadar çözü-
nebildikleri hakkında Van't Hoff  denkleminden çıkarılan aşağıdaki 
denklem yardımıyla bir fikir  edinilebilir: 

S2 A H S T 2 - T , Log -ğ— = 
Sı 2.3 R • T , . T 2 

(2.303 R = (4.576) 

S 2 = T 2 sıcaklığındaki molar çözünebilme (çözünürlüğü) 

S! = T, 

A H = Dönüşüm ve çözünme ısısı. Çözücünün o andaki ısısı = 
Heat of  Solution 

örnek: Bir erlenmayere oda sıcaklığında 20 ml su koyun ve 5 
gram kristal potasyum nitrat ilave edip çözünene kadar çalkalayın 
sonra her defasında  0.40 gram olmak üzere yine kristal potasyum nit-
rat ilave ederek çalkalayın ve bu deneyi çözelti doymuş hale gelinceye 
kadar sürdürün. Sonlara doğru aralarda bekleterek tuzun dibe iyice 
çöküp çökmediğine bakın. Doymuş çözelti içersinde çözünmüş olan tuz 
miktarını hesaplayın. Erlenmayeri içindeki doymuş çözelti ile beraber 50 
± 2°C'lık su banyosuna hatırın ve yine 0.40 gramlık parçalar halinde 
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kristal potasyum nitrat ilave ederek banyo içinde çalkalayın ve bu 
işlemi doymuşluk oluşuncaya kadar yapın. Doymuş potasyum nitrat 
çözeltisindeki tuz miktarını hesaplayın. 

a) Potasyum nitratın oda sıcaklığındaki ve 50°C'daki doymuş-
luk miktarını ve yüzdeki oran farklarını  hesaplayın. 

b) Yukarıda verilen denklem ile çözünme ısısını ( A H s ) hesap-
layın. Denklemdeki Sı ve S2 potasyum nitratın birinci ve ikinci sıcak-
lıktaki mol fraksiyonlarıdır. 

Bir karışma esnasındaki enerji alışverişi negatif  ise ısı dışa verilir 
ve buna exotermik oluşum, pozitif  ise ısı absorbsiyonu olur, buna da 
endotermik oluşum denir. 

Bazı cisimler bir sıvı içinde çözünürken çözeltinin sıcaklığı düşer 
demiştik. Burada çözünme esnasında ısı absorpsionu vardır. Böyle 
hallerde eğer karışım ısıtılırsa katı maddenin çözünme oranı fazlalaşır. 
Birçok tuzlar bu özelliktedir. Bazı maddeler ise çözücü içinde erirken 
ısı verirler, çözeltinin sıcaklığı artar. Böyle maddelerin karışımı ısıtı-
lırsa çözünme yetenekleri azalır, örneğin Ca (OH)2 , CaSÖ4, kalsiyum 
gliserofosfat  bu tür maddelerdendir. Bazan da sıcaklığın (çözeltiyi 
ısıtma veya soğutmanın) katı çişimin çözünme yeteneği üzerinde fazla 
etkisi olmaz, örneğin NaCl gibi. 

(Şekil: 2-5) bazı cisimlerin çözünme yetenekleri üzerine sıcaklığın 
etkisini göstermektedir. 

Elektriksel etkiler: Çözünürlük üzerinde; çözünen ile çözücünün 
molekülleri arasındaki elektriksel iç etkileşmenin rolü olduğu yukarıda 
söylenmiştir. Bu iç etkileşmelere bir örnek olarak ion-dipol etkileşmesi 
gösterilebilir. 

NaCl ionlarının su dipolleri ile etkileşmesi tuzun erime noktası 
enerjisine üstün çıktığından tuz suda kolay çözünür. Dipol Dipol, 
Dipol - Etkilenmiş Dipol gibi daha bazı etkileşme tipleri de çözün-
mede rol oynar. 

İlaçların elektrik yüklü şekilleri örneğin tuzlar, elektrik yükü ta-
şımayan şekillerinden örneğin asid şekillerinden daha çok çözünür. 
Novobiosin monosodyum, novobiosin asidden çok çözünür. Sülfamit-
lerin sodyum tuzları sülfamitlerin  kendisinden fazla  çözünürler. At-
ropin sülfat,  atropinden ve diğer alkoloidlerin tuzları da esas alkolo-
idlerden çok çözünürler. Diğer türlerden ise; eritromisin glukoheptonat, 
kloramfenikol  sodyum süksinat, deksametasan sodyum fosfat  birkaç 
örnektir. 
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S ı c a k l ı k O 
Şekil 2 - 5 . Sıcaklığın çözünebilmeye etkisi. 

Bu genel kuralın bir ayrıcası ağır metal tuzları ile yağ asidi tuz-
larıdır. Örneğin Basitrasin çinko tuzu ve kloramfenikol  palmitat esas 
maddelerden daha az çözünürler. 

Polar gruplar içeren ve polar grupları su ile hidrojen bağları teşkil 
etmeye kabiliyetli olan organik maddeler suda çözünürler (molekül 
ağırlıkları çok fazla  olmamak şartıyla). Bu bakımdan etken olan polar 
gruplar şunlardır: OH, CHO, COH, CHOH, CH, OH, COOH, NO, 
CO, NH 2 , S 0 3 H . . . 

Nonpolar gruplar örneğin hidrokarbon zincirleri suda çözünme 
yeteneğini azaltırlar. Organik bir moleküldeki halojenler maddenin 
molekülünü ağırlaştırdıklarından çözünme yeteneği üzerine olumsuz 
etki ederler, ayııı organik moleküllede polar grup adedi çoğaldıkça suda 
erime yeteneği fazlalaşır:  Fenol C6H50H suda yüzde 5 çözünür, piro-
katekol C6H4(OH)2 suda % 50 ve pirogallcl C6H3(OH)3 suda çok çözünür. 
Genellikle polimerler ve yüksek moleküllü bileşikler suda çok az çö-
zünürler. Farmakopeller maddelerin çözünebilme oranlarını genellikle 
bildirirler. 
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Karıştırma: Katı maddelerin sıvı içerisinde çözünmesi esnasında 
katı maddeyi çevreleyen sıvı yavaş yavaş doymuş hale gelir ve çözünme 
durur. Eğer doymuş kısmı katı maddenin çevresinden uzaklaştırırsak 
katı madde yeniden çözünmeye başlar ve bütün çözünme böylece hız-
lanır. îşte Bu amaçla çözeltiler hazırlanırken daima çalkalanır ve karış-
tırılır. Bu hususta laboratuvarlarda küçük çalkalama makinaları ve 
küçük karıştırıcılar, sanayide ise kuvvetli motorlarla çalışan karıştı-
rıcılar kullanılır. Sanayi tipi karışıtırıcılardan en çok kullanılanı Şekil: 
2-6 a'da görülen pervaneli tipteki karıştırıcılardır. Bunlar büyük 
miktarlarda ve akıcı karakterdeki her çeşit çözeltinin hazırlanmasında 
kullanılabilirler. Sıvı içinde değişik yönlere çevrilebildiklerinden 
kullanma sahaları çok geniştir. 

Sanayide akışkanlığı fazla  fakat  miktarı az çözeltilerin hazırlan-
ması veya suspansion yapılması için kafes  tipi karıştırıcılar kullanılır. 
(Şekil. 2-6 b). 

Akışkanlığı çok az ve içerisindeki katı maddelerin parçalanması 
gereken çözeltiler ile kütlesi az viskozluğu fazla  çözeltiler veya (sus-
pansionlar için bıçaklı karıştırıcılar kullanılır (Şekil: 2-6 c). 

Anlatılan karıştırıcı tiplerinden başka daha bazı değişik karış-
tırıcılar da mevcuttur. 

Karıştırıcılar hazırlanacak çözeltinin cins ve miktarına ve özel-
liğine göre seçilmelidir. Diğer önemli bir nokta da şudur: Karıştırıcı-
nın imal edilmiş olduğu maden ve madde, karıştırdığı sıvının özel-
liğini bozucu bir etki yapmamolıdır. 

Çözünme esnasında madde etrafındaki  doymuş sıvı tabakasının 
oluşmasını önlemek için diğer bir yöntemde eriyecek maddeyi bir kese 
içinde sıvının içine sallandırmaktır. 

Bu durumda; çözünen madde ile doyan sıvı ağırlaştığmdan aşa-
ğıya doğru iner ve yerine taze sıvı çıkar, katı madde etrafındaki  sıvı 
yenüenir ve maddenin çözünmesi hızlanmış olur. 

Potasyum iodür veya sodyum iodür yardımı ile Iod'un alkolde 
kolay çözünmesi kullanılmadan evvel Iod Tentürü ve diğer Iod çözelti-
leri bu yöntemle yapılırdı. Bu yönteme Per-descensum yöntemi denir. 
Şekil: 2-7. 

Formül benzerlikleri ve etken grupların etkisi: 

Maddelerin çözünme oranları hakkında genel bir kural mevcut 
olmamakla beraber deneylerin verdiği bazı pratik fikirler  de mevcut-
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Eppenbach •• AGI - ;Mixer 
(bıçaklı karıştırıcı) 

Şekil: 2 • 6 

Eppenbach - Homo - Mixer 
(Kafesli  karıştırıcı) 
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tur. Gerek organik ve gerekse inorganik tuzlar suda daha çok çözü-
nürler organik çözücülerde az çözünürler. 

Şekil: 2 - 7 
Per descensum yöntemi 

Organik cisimler ilaç olarak en çok kullanılan maddelerdir. Bun-
ların çözünme oranları hakkında da şu genel kanılar vardır. Çözünecek 
maddelerin sfcrüktür  formülü  çözücünün strüktür formülüne  ne kadar 
benzerse o kadar kolay çözünür. Örneğin: Fenol; gliserinde çok çözü-
nür, benzende ise çözünmez (Similia Similibus Solvintur). 

Maddelerin, birbirlerinin çözünürlüğü üzerine etkisi: 
Bir madde ile doymuş olaıı bir çözeltide diğer bir madde eriye-

bilir. Ancak son konan madde ilk maddenin çözünürlüğünü ya azaltır 
veya çoğaltır. Bu etkinin kuvveti maddeden maddeye değişir. Bu hal-
ler özellikle çözünürlüğü az olan maddelerde çok görülür. 

Müşterek ion etkisi: 

a) Az çözünür bir elektrolitin doymuş çözeltisine aynı ionlardan 
birini taşıyan diğer bir elektrolit ilave edilirse, genellikle ilk çözünmüş 
maddenin çözünürlüğünü azaltır. Örneğin AgCİ'in çözünmesi gümüş 
tuzları veya klorürler ile azalır. 
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AgCİ AgCİ (Çözünmüş) A g + + Cl~ 
Bu olay kitlelerin etkisi kanunu ile açılanabilir, 
b) Müşterek ion etkisi ile az çözünür bir maddenin çözünürlüğü 

bazen çoğalabilir. Örneğin iodun suda KI ilavesiyle çözünmesi, süb-
limenin amonyum klorür ile suda çözünmesinin çoğalması veya civa 
iodürün yine KI ile çözünürlüğünün artması gibi. 

KI + I 2 — > KI3 

Hgl, + 2KI K 2 H g I 4 ^ 2K+ + (HgI 4 ) -~ 
Bu olaylarda çözünürlüğü çok olan bir kompleks tuzun oluşumu 

rol oynamaktadır. Kompleks oluşunca örneğin müşterek ion olan iodun 
artık müşterekliği ortadan kalkmıştır. Yine kompleks yaparak sodyum 
nitrat, nötr çözeltilerde demir tuzlarının çökmesini önler. Senyet tuzu; 
çinko, bizmut, baryum, kalsiyum tuzlarının çözünmesine yardım eder. 
Benzoik asid, sodyum asetat ve sodyum nitrat tuzları sayesinde suda 
daha fazla  eriyebilir. Boratlar; borik asitli, sitrik asitli ortamlarda daha 
çok çözünürler. Salisilatlar, benzoatlar, süksinatlar esansların, alkolo-
idlerin, suda erimelerine hizmet ederler (Kinin uretan, kafein  benzot 
v.b.'de olduğu gibi). Bir yardımcı madde ile diğer bir maddeyi çözmeye 
çalışırken esas maddenin bünyesinin veya aktivitesinin değişip değiş-
meyeceği de dikkatle göz önünde tutulmalıdır. Örneğin aspirin; sod-
yum sicrat çözeltisi içinde kolayca erir fakat  o nisbette kolay hidroliz 
olur. Şahsilik asid kalevi çözeltilerde kolay çözünürse de bakterisit 
hassasından bir miktar kaybeder. Ayrıca çözücüye ilave edilecek bazı 
maddelerde çözünürlüğü arttırabilir. Örneğin (Tetrasiklin+Üre), (Ste-
roidler Feııilsalisilat), (Nistatin -j- Sakkarin sodyum). 

Tuzların çökeltme Etkisi: 

Elektrolit olmayan bir maddenin çözünürlüğü genellikle elektro-
litler etkisile azalır, ancak nadiren de çoğalır. Organik maddeyi bir 
elektrolit solüsyonundan çökeltmeye - tuzla çökeltme- (Saltiııg out) 
denir. Kan proteinlerinin tuzlar yardımıyla birbirinden ayrılabilmesi 
bu olaya en iyi örnektir. (Seıum globulini Na 2 S0 4 Çözeltisi ile çökelir). 
Bu olay şöyle izah edilmektedir: İlave edilen elektrolit kendisinin hid-
ratasyonu için bir miktar suyu alınca organik maddenin çözüneceği 
ortam azalmış olur ve organik madde çökelir. Hidratasyon ise; kation-
ların Elektronegativiteleri ne kadar çok ise o kadar fazladır.  Örneğin 
sıra ile çökeltme etkisi: Lithium, Na, K, Rb ve sezyumda gitgide azalır. 
En az sezyumdadır. Berilyum, Mg, Ca, Sr, Ba sırasında ise elektronega-
tivite en az baryumdadır. 
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pH'nın çözünme yeteneği üzerine etkisi: 

Organik yapıdaki ilaçların çoğu ya zayıf  asid veya zayıf  baz özel-
liğindedir. Bu nedenle suda çözünebilmeleri büyük ölçüde ortamın 
pH sına bağlıdır. 

İonize olan maddelerin suda çözündükleri zaman oluşan disos-
yasyon, kitlelerin etkisi kanunu ile izah edilmiştir. 

K s u = ^ y 1 " K s u = [ H 3 0 ] + [OH]- = 1 0 -

[H30+ = [OH] - = 10-' , P H = -log [H30]+ = 10"P H 

örnek: Bir çözeltide hidrojen ionları konsantrasyonu 3 . 1 0 - 4 ion 
gram / litre ise bu çözeltinin pH sı ne kadardır ? 

p H = - log [H30]+ = - log (3 .10-1 4 ) 
p H = -( log 3 + log 10-4) = - 0,48 - (-4) 

p H = 3 .52 

Bu ana kurallardan yararlanarak, maddelerin ve bilhassa ilaç-
ların suda çözünme yetenekleri üzerine pH nın etkisini açıklamaya 
yardımcı olmak üzere aşağıdaki hatırlatmalar faydalı  olacaktır. 

Kuvvetli asid veya alkali çözeltilerinde pH hesaplanması: 

örnek: 1 - 0,01 M HCI çözeltisinin pH sı ? 

0,01 M = 10-2 dir pH = - log [10-2 ] = 2 

Örnek: 2 - 0,00049 M HCI in pH sı? 

[H 3 0+] = 0,00049 = 10-4 x 4,9 

P H = - log (4,9 x 10-") 

P H = -(0,69 - 4) = 3,31 

örnek: 3 - 0,01 M NaOH m pH sı? 

[OH-] = 10-2 ' 1 0 " 1 4 = [H30+] [10-2] 

[ H 3 O + ] = î o - 1 2 ' 1 0 - p H = p H = 1 2 

örnek: 4 - 0,016 M NaOH ın pH sı? 

pOH = - log [ O H - ] = [10-2 x 1,6] 

pOH = -(log 1,6 + log 10-2) = -(0,20 - 2) = 1,80 

P H = 14 - pOH = 14 - 1,80 = 12,20 
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Konsantrasyonu bilinen çözeltilerde pH hesaplanması: 

- Bazı zayıf,  asidi kuvvetli tuz çözeltilerinde pH? 

P H = i - (pKa - log CJ ' P H = L (pKS n - p K b - log CJ 

C = Mol /Lit . 

Örnek: 0,02 M anilin klorür de pH ? (C4HSNH3C1-) pK a = 4,56 

pH = - L (4,56 - log 0,02) = 3,13 

- 0,1 M NH4C1 de P H ? p K b = 4,75 

pH = - i - (14 - 4,75 - log lO-ı) = 5,13 

Asidi zayıf,  bazı kuvvetli tuz çözeltilerinde pH? 

pH = 4 " (pKS u + pK a + log Cb ) C = Mol/ Lit. 

P H = 7 + - i - (pKa + log Cb ) 

örnek: 0,1 M NaCH3COO çözeltisinin pH ? pK a = 4,74 

pH = (14 + 4,74 + log 0,1) - 8,87 

Henderson-Hasselbalch yukarıdaki pH denklemlerini tampon çö-
zeltiler için (diğer deyimle; ortamda bir zayıf  asid ve onun tuzu veya 
bir zayıf  baz ve onun tuzu bir arada bulunuyor ise) aşağıdaki şekilde 
düzenlemiştir. 

Zayıf  asid, kuvvetli baz tuzu: (Henderson-Hasselbalch) 

g _ g S : Tuzun molar konsantrasyonu 
pH = pKa -j- log —— Sa : Asit kısmın molar konsan-

* trasyonu. 

Tuzun M - Asid kısmı M pH = P K a + log A s i d k ı s m ı M ' 

„ ^ . . Tuz (S) pH = pKa + log 
Asid (S.) 
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Kuvvetli asid, zayıf  baz: S b : Baz kısmın molar konsantrasyonu 

S : Tuzun molar konsantrasyonu 

S b Bazın M 
pH = P K a + log - ğ ^ - ğ - = T u z u n M _ Bazın M ' 

„ , . Baz (Sb) 
ı l H = + ^ r J s T v e > -

Baz 
pH = p K w - p K b + log Tuz 

Bu denklemler yardımı ile çözeltisini yaptığımız bir organik tuzun 
hangi pH nın altında veya üstünde çökelti vereceğini diğer bir deyimle 
çözeJmiş tuzdan asid veya bazın açığa çıkacağını hesaplayabiliriz. 

Örnek: 1 - %5 sodyum sülfadiazin  solusyoni-:ıdan hangi pH'nın 
altında sülfadiazin  çökelir ? 

Sulfadiazinüı  çözünürlüğü 1 / 1 3 litre, Mol. A. 250 

Sülfadiazin  Sod. Molekül ağırlığı: 272 

pK a = 6,48 
50 0.077 

pH = 6,48 + Log 272 250 
07077 

250 
Yaklaşık olarak pH = 9,26 nın altında çökelme olacaktır. 
NOT: Hidro-alkolik sıvılarda maddeler daha çok çözünebilir 

ve disosyasyon sabitesi de değişir. 
örnek: 2 - Yüz ml'sinde 1 gram sodyum fenobarbital  bulunan bir 

solüsyonda hangi pH'dan aşağıda serbest fenobarbital  açığa çıkar. 

Fenobarbitalin molar çözünürlüğü: C 0 = 0.005 mol/ 1 ve 
pKa = 7.41 (25 °C) 

Sodyum fenobarbitalin  molekül ağırlığı: 254 

Tuzun molar konsantrasyonu = ^ ^ = — = 0.039 m o l / 1 

w ı c - in • • ı \ 7 ii i i (0.039 - 0.005) pH (Çozunebılen ıonıze kısmın) = 7 . 4 1 -+- Log ^ 

= 8.24 
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Bu pH'dan aşağıda fenobarbital  çökelir. 
Aminofillin  çözeltisi de mesela pH 8 in altına düşerse teofillin  kris-

talleri ayrılır. 

örnek: 3 - % 1 atropin sülfat  hangi pH nın üstünde çökelir. 

Atropin sülfat:  Mol Ag. 695 

Atropin p K b = 4 . 3 

Atropinin molar çözünürlüğü : 0.0025 

0,0025 
P H = 14 - 4,3 + log t ^ = 8,6 

— — - 0,0025 
695 

pH = 8.6 üstünde atropin bazı ayrılarak çökelir 
Örnek: 4 - 0,0294 mol/litre kokain hidroklorür içeren bir solüs-

yondan hangi pH'nm üstünde kokain çökelir ? 

p K b = 5,59 molar çözünürlüğü: 5, 60 x 10~3 

P K a = p K w - p K b = 14 - 5,59 = 8,41 

XI O , 1 0 ' 0 0 5 6 

P H = 8,41 + log 0 ; Q 2 9 4 _ Q 0 0 5 6 

8,41 + (-0,63) = 7,78 
25° ve sulu çözeltilerde asidlerin disosyasyon sabiteleri 

K a PK„ 
Aluminyum hidroksit 3 .72 X ı o - 5 4.43 
Asetik asid 1 .75 X ı o - 5 4.76 

Barbiturik asid 1 .05 X ı o - 4 3.98 
Benzoik asid 6 .3 X ı o - 5 4.20 
Borik asid 5 .8 X ı o - 1 0 9.24 

Dialil barbiturik asid 1 .6 X ı o - 8 7.78 
Dietil barbiturik asid 1 .2 X ı o - 8 7.90 
Feniletil barbiturik asid 3 .9 X ı o - 8 7.41 
Fenol 1 .3 X ı o - 1 0 9.89 
Formik asid 1 .76 X ı o - 4 3.75 
Fosforik  asid 7 .5 X ı o - 3 2.12 

6. .2 X ı o - 8 (2 H) 7.21 
4. 8 X ı o - 1 3 (3 H) 12.32 
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Glisin (izoelektrik noktasında) 1.67 x 1(H0 9.78 

Hidrojen sülfür  (H2S) 5.7 x IO"8 9.96 

1.2 x 10-15 (2 H) 14.92 

Hipokloröz asid 3.5 x IO - 8 7.46 

Karbonik asid 4.31 x 10~7 6.37 

5.6 x 10-11 (2 H) 10.25 

Kromik asid 3.2 x 10"4 (2 H) 6.49 

Laktik asid 1.38 x 10~4 3.86 

Nikolinik asid 1.34 x 10~5 4.87 

Öksalik asid 6.5 x 10~2 1.19 

6.1 x 10-5 (2 H) 4.21 

Pikrik asid • 4.2 x 1 0 1 0.38 

Sakkarin 2.5 x 10~12 1.60 

Sabsilik asid 1.06 x IO"3 2.97 

3.60 x 10-1 4 (2 H) 13.44 

Nitrik asid 8.7 x 10~4 3.06 

1.8 x 10-5 (2 H ) ' 4.74 

4.0 x 10-6 (3 H) 5.40 

Sülfürik  asid 1.2 x 1 0 J (2 H) 1.97 

Sulforoz  asid 1.72 x IO"2 1.76 

6.24 x 10-8 (2 H) 7.20 

Tartarik asid 9.6 x 10-4 3.02 

2.9 x 10-5 (2 H) 4.54 

Ürik asid 1.3 x IO"4 3.89 

25 °C ve sulu çözeltilerde bazların disasyasyon sabiteleri 

K b P K b 

Amonyum hidroksit 1.3 x 10~6 5.89 
Apomorfin  1 x 10~7 7.00 
Asetanilid 4.1 x 10-1 4 13.39 
Atropin 4.47 x 10~5 4.35 
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Dionin 7.6 X ı o - 7 6 .12 
Emetin 1.7 X ı o - 6 5 .77 
Etanolamin 2.77 X ı o - 5 5 .56 
Fizostigmin 7.6 X ı o - 7 6, .12 
Glisin 2.26 X ı o - 1 2 11. .65 
Kafein 4 .1 X ı o - 1 4 13 .39 
Kokain 2 .6 X ı o - 6 5 .59 
Kinin 1.0 X ı o - 6 6 

1.3 X ı o - 1 0 (2 OH) 9 .89 
Kinidin 3.5 X ı o - 6 5 .46 

1 X ıo-10 (2 OH) 10 .0 

Metil kırmızısı 3 X ı o - 1 2 11 .52 

Morfin 7.4 X ı o - 7 6 .13 
Narkotin 1.5 X ı o - 8 7 .82 
Papaverin 8 X ı o - 9 8 .10 

Pilokarpin 7 X ı o - 8 7 .15 
2 X ı o - 1 3 (2 OH) 12 .7 

Prokaiıı 7 X ı o - 6 5 .15 

Striknin 1 X ı o - 6 6 
2 X ı o - 1 2 (2 OH) 11 .7 

Teofilin 1.9 X ı o - 1 4 13 .7 
Üre 1.5 X ı o - 1 4 13 .82 

Yüzey etken maddelerin çözünürlüğe etkisi: 

Etken maddeyi miseller içerisine koyma yöntemi; 
Özellikle HLB değeri 15 civarında olan liofilik  yüzey aktif  mad-

deler çözünürlüğü arttırıcı olarak kullanılırlar. Bu konu sahife  (197) de 
anlatılmıştır. 

Sıvı karışımlarının etkisi: Maddeler çok kere bir sıvıda az eri-
dikleri halde bu sıvının diğer bir sıvı ile karışımında çok eriyebilirler. Bu 
konuya ikinci kitapta örnekler verilmiştir. 

Maddelerin sıvılarda çözünme yetenekleri T . F . de aşağıdaki 
gruplara ayrılmıştır. 
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Çok çözünür 

Kolayca çözünür 

Çözünür 

Az çözünür 

Güç çözünür 

Çok güç çözünür 

Pratik olarak çözünmez = 1 

= 1 kısım madde bir kısımdan daha az 
sıvıda çözünür. 

= 1 kısım madde 1-10 kısım sıvıda çözünür. 

= 1 

= 1 

= 1 

= 1 

10-30 

30-100 " 
'100-1000 " 
'1000-10000 " 

'10000 kısımdan fazla  sıvıda 
çozunur. 

Çözeltilerin yüzde oranlarının tanımlanması: 

a / a Ağırlık içinde ağırlık 

a / h Hacım içinde ağırlık 

h / h Hacım içinde hacım 

h / a Ağırlık içinde hacım 

(100 gram karışımın gram olarak 
içerdiği maddenin ifadesi) 
(100 ml karışımın gram olarak 
içerdiği maddenin ifadesi) 

(100 ml karışımın hacım olarak 
içerdiği maddenin ifadesi) 
(100 gram karışımın hacım olarak 
içerdiği maddenin ifadesi) 

Farmakopelerin çözünme oranlarını belirtme şekilleri: 
a) 1 gram madde (20°C) X gram çözücüde çözeJir. 

(1 - j - 19) veya (60 gramda 1 gram) . . . gibi. 

b) Ağırlık hesabıyla yüzde: 100 gram doymuş çözelti Y gram 
madde içerir, g / 100 g. doymuş çözelti. 

c) Ağırlık - Hacım konsantrasyonu: g /100 ml 

100 ml doymuş çözelti X gram madde içerir. 

d) Çözücünün çözebilme yeteneği: 

1 - 100 gram çözücü X gram maddeyi çözer. 

2 - 100 ml çözücü X gram maddeyi çözer. 

B) Sıvı içinde sıvı çözeltileri: 

Eczacılıkta birbiriyle karışabilen sıvıları iki sınıfa  ayırmak müm-
kündür: 

1 - Birbiriyle her zaman her oranda karışabilen sıvılar: Su-alkol, 
gliserin - alkol, su - gliserin . . . v.b. 
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2 - Birbiriyle ancak belirli oranda karışabilen sıvılar. 
1— Birinci sınıf  karışımlardan ilaç ve kimya sanayiinde en çok kul-

lanılanı Su - Alkol karışımıdır. Bu karışımın bir özelliği karışma es-
nasında enerji yaymasına karşılık hacminin küçülmesi olayıdır. Bun-
dan dolayıdır ki belirli bacımlarda karıştırılan su ve alkol karışımının 
toplam hacmi evvelden hesapianamaz ve ancak tecrübe ile öğrenilir, 
örneğin: 555.6 ml 90° lik h / h alkol ile 471.4 mı distile su karıştırı-
lır, 15.5° ye getirilirse, hacım küçülmesinden dolayı 1000 ml 50° lik 
alkol elde edilir. Yine Örneğin; 

500 ml (95° h / h ) alkol 

500 ml su 
970 ml (49° h / h ) alkol verir. 

Bu işlerde kolaylık olmak üzere tecrübe ile saptanmış sulandırma 
cetvelleri yapılmıştır. Bu cetveller de iki cinstir: 

a) Hacım hesabıyla sulandırıp yine hacmen belirli oranda alkol 
elde edilmesini gösteren cetveller (Tablo: 2-1) 

Tablo: 2 - 1 

20° Su ile 1 litreye tamamlanacak 
İstenilen alkol (95 derecelik h / h) alkolden 
yüzdesi h / h alınacak miktar 

90 947 ml 
80 842 ml 
70 737 ml 
60 632 ml 
50 526 ml 
45 474 ml 
25 263 ml 
20 210 ml 

b) Ağırlık hesabıyla karıştırılıp hacmen yüzde belirli alkol elde 
edilmesini gösteren cetveller (Tablo: 2-2). 

Tablo: 2 - 2 
1940 T . K . - F . K . 1937 

Mevcut Alkol 
derecesi, yüzde 
h / h 

Elde edilen derece h / h Mevcut Alkol 
derecesi, yüzde 
h / h 

50 60 70 80 90 
Mevcut Alkol 
derecesi, yüzde 
h / h 

Alkol Su Alkol Su Alkol Su Alkol Su Alkol Su 

96 
90 
70 

gram 
437-547 
496-504 
681-319 

gram 
555-445 
609-391 
835-165 

gram 
665-335 
728-272 

gram 
738-217 
858-142 

gram 
913-87 
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Pratikte; 95 derecelik h / h alkol ve diğer derecelerdeki h / h 
alkollerden belirli derecede h / h alkol elde etmek için şöyle bir yöntem 
az bir hata ile kullanılabilir: 

örnek: A) Eldeki alkol derecesi 
B) Elde edilmesi istenen derece 

B kadar hacım A'dan alınıp su ile A kadar hacma tamamlanır. 
(Normal sıcaklığa geldikten sonra tamamlanmak üzere.) 

Örnek: 90 derecelik h / h alkolden 43 derecelik h / h alkol yapmak 
için; 90 derecelik alkolden 43 hacım alınır, su ile 90 hacma tamamla-
nır. Ağırlık hesabıyla pratik usulde sulandırmak için de şöyle hareket 
edilir: 

örnek: Yüzde 50 a / a alkolü yüzde 92 a / a lık alkolden hazırla-
mak için: 

50 gram 92 °C (yüzde a / a) alkol tartın, su ilave ederek ağırlığı 
92 grama getirin (Yaklaşık bir yöntem olduğu unutulmamalıdır). 

Düşük dereceli alkol h / h hazırlamak için yüksek dereceli alkolden 
ahnacak miktarın (hacım) hesabı: 

X = h Tablo: 2-1 in denklem şekli 
c 

a = İstenilen hacım 

b = İstenen derece h / h 

c = Eldeki alkolün derecesi h / h 

h = Yüksek dereceli (eldeki) alkolden alınacak hacım 
örnek: 500 ml 50 h / h derecelik alkol yapmak için 95° h / h al-

kolden kaç ml alıp su ile 500 ml ye tamamlayacağız. 

5 ° ° q - 5 0 = 263,16 ml. yo 

263,16 ml 95° h / h alkol alıp su ile 500 ml ye tamamlanacaktır. 

Yukarıdaki denklemin genellikle bilinen şekli: 

V» x d , = V 2 x d 2 

500 x 50 = 95 x Y 
Alkol su karışımlarının alkol dereceleri muayyen temperatürde 

(15 - 20 °C) piknometre, areometre ve Mohr terazisi aracıyla tayin 
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edilen yoğunluğundan (dansitesinden) özel cetvellere bakılarak öğre-
nilebilir. Bu konuda hacmen yüzde alkol miktarlarım gösterir areometre 
(alkolmetreler) mevcuttur. Bunların bir kısmı sıcaklık derecesini gös-
teren termometreleri de içerirler ki derecesi ölçülen alkolün aynı za-
manda sıcaklığı da ölçülmüş olur. 

Alkol derecelerinin birbirine çevrilmesi: 
1 - hI h alkol derecesini a / a derecesine çevirmek için: 
Eldeki alkol derecesi h / h x 0.7938 (absolut alk. yoğunluğu) 

Eldeki alkolün yoğunluğu 

Örnek: 80.22 (yüzde h / h) derecelik alkolün a / a olarak derecesi: 

80.22 x 0.7938 
Ö7863 = 7 3 " 9 9 a / a y U z d e 

2 - a / a alkol derecesinin h / h alkol derecesine çevrilmesi: 

Eldeki alkol derecesi a / a x Kendi yoğunluğu 
0.7938 ' 

Örnek: 90.29 yüzde a / a alkolün h / h yüzdesi: 
90.29 x 0.822 

0 9 3 8 = 9 3 3 9 h / h y u z d e 

1974 T . F . de üç çeşit etil alkol vardır: 
Ethanolum-Alkol: Hacmen yüzde 95-96.8 veya ağırlık olarak 

92.5-95 etil alkolü içerir. Yoğunluğu 0.8125-0.8055 dir. 
Ethanolum Absolutum- Mutlak Alkol (Aıcohol Absolutus): 

Ağırhk olarak yüzde 99 etil alkol içerir. Yoğunluğu: 0.790-0.793 dür. 
Ethanolum Dilutum-Seyreltik Alkol: Hacmen yüzde 69.1-71 

ağırhk olarak 61.5-63.5 etil alkol içerir. Yoğunluğu: 0.886 - 0.888 dir. 
Alkolü ve diğer solüsyonları, ağırlık yüzdesi hesabı ile; sulandırmak 

veya solüsyonların konsantrasyonunu yükseltmek için aşağıdaki pra-
tik iki formülden  de faydalanılabilir. 

i ) z = A ( * ~ e ) 
e - s 

E ( a - e ) 
2) Z 

a - s 
A = Üzerinde işlem yapılacak çözeltinin ağırlığı 
E = Karışma ürününün ağırlığı 
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Z = ilave edilecek çözeltinin ağırlığı 
a = Üzerinde işlem yapılacak çözeltinin yüzde (%) oranı 
e = Karışma ürününün istenilen yüzde oranı 
s = İlave edilecek çözeltinin yüzde oranı 

örnek: 1. 

2 Eldekinin ağırlığı (eldekinin yüzdesi-istenen yüzde) 
İstenenin yüzdesi-ilave edileceğin % 

Elimizde 100 gram % 94 lük a / a alkol var, bundan % 60 lık a / a 
alkol yapacağız. 

. . . , . . 100 (94 - 60) 9400 - 6000 
100 gram 94 a / a lık = t = z-r = 56.6 
alkole ilave edilecek su 0 0 

örnek: 2. 
Son ağırlık (eldekinin % - istenen %) 

Z = 
S u Eldekinin % - ilave edileceğin % 

Elimizde % 94 a / a alkol var, bize 100 gram % 50 lik lazım. 

t, j-ı , 1 0 0 ( 9 4 ~ 5 0 ) 4400 
İlave edilecek su gram = „— = —— = 47 

94-0 94 
Karışacak = 47 g. su + 53 g. ( % 94 a / a) alkol 
örnek: 3 - % 16 lık 100 gram H2SÖ4 üzerine ne kadar % 96.7 

lik H 2 S O 4 ilave edilirse % 30 luk olur. 

100 (16 - 30) 
1 } Z = 30-96.7 = 2 1 g r a m 

Örnek: 4 - 121 gram yüzde 30 luk H 2 S 0 4 elde etmek için mevcut 
% 16 lık H 2 S O 4 üzerine kaç gram % 96.7 lik H2SÖ4 ilave etmeliyiz? 

2 > z - 1 2 1 1 ^ : 7 3 0 ) - " e — 

Aynı formüller  - ağırlık hesabıyla - alkole de tatbik edilir. Dis-
tilasyondan elde ettiğimiz 7.3 kilogram yüzde 34.8 lik alkolü yüzde 
60 lığa çıkarıp tekrar kullanmak istiyoruz, acaba buna kaç gram % 
93 .5 lik alkol ilave etmeliyiz ? 

Z - 7XUs60> = ^ 
örnek: 5 - Akümülatörümüz için, dansitesi (20°C), 1.28 olan 10 

litre sülfirik  asit lazım. Elimizde D = 1.84 sülfürik  asit var. 
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10 L. , D = 1.28 sülfürik  asit hazırlamak için ne kadar 
= 1,84 sülfürik  asit ve ne kadar su karıştırmalıyız ? 

D = 1.28 = % 37.60 a / a 
D, = 1.84 = % 97.50 a / a 
10 L. (D 1.28) = 12.8 kg 

12.80 (97.50 - 37.6) 
Z = = 7.895 kg su 97.50-0 

12.80 - 7.895 = 4.905 kg H 2 S 0 4 

4.905 H2S04, D = 1.84 (YoğunluK) 
7.895 Kg su 
Aynı cins madde karışımları için pratik usul: 
Elimizde bulunan sülfürik  asidlerin dansiteleri: 

d = 1.435 , d = 1.824 
Bunlardan d = 1.520 olan sülfürik  asit yapacağız. 

1.435 

1.520 

1.824 
Yukarıdaki sülfürik  asidlerin yüzde oranları: 

d = 1.435 = 54 % a / a 
d = 1.824 = 92 % a / a 
d = 1.520 = 62 % a / a 

3 0 ( A l ı n a c a k ) 

8 ( K o n a c a k ) 
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% 54 lükten 30 kısım alıp % 92 likten 8 kısım ile karıştırırsak % 
62 lik asid elde edilir. 

2 - Belirli oranlarda karışabilen sıvılar: Su - Fenol, Eter-Su, Su -
Kloroform  . . . v.b. gibi; böyle karışımların kendilerine mahsus hal-
leri vardır, örneğin bunlardan tipik olanı Su - Fenol karışımıdır. Fe-
nolün su içinde erimesi belirli derecede belirli ve özel bir hal gösterir. 

Fenol soğukta su içerisinde % 5 erir, sıcaklık yükselirse sıcaklık 
ile orantılı olmadan bu erime çok az artar ve ancak 68.4°C de % 34 
eriyebilir. Değişik olarak su fenol  içinde soğukta ancak % 20 kadar 
erir, bu oran sıcaklık ile fazla  artmaz ve 68.4°C de ancak % 34 eriye-
bilir. işte bu 68.4°C ye Fenol - Su karışımının kritik çözelti sıcak-
lığı denir. Bu derecenin üstünde Su ve Fenol her oranda karışabilir 
(Şekil: 2-8a). Nikotin - Su karışımı ise çift  taraflı  kritik çözelti sı-
caklığı gösterir (Şekil: 2-8b) 

Eğrilerin iç (A) alanlarında fenol  veya nikotin ile su iki tabaka 
halinde ayrılabilir. Dış (B) alanlarında ise homojen bir karışım elde 
edilir. 

b 
Nikotin - Su karışımı 
Kritik solüsyon sıcaklığı 

O İJ ıû « w to JO (o w 

Yüzde Nîktrt+n 

a 
Fenol - Su karışımı 
Kritik solüsyon sıcaklığı 

YCJ'24» teflol 
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Sıvılaştırılmış Fenol T.F., 
Phenolum Liquefactum-Liquefied  Phenol 

Fenol 
Su y.m. 

80 g 
100 g için 

Fenolü bir kapta ve su banyosu üzerinde eriyinceye kadar ısıtın, 
suyu ilave edin ve karıştırın. Sıvılaştırılmış fenol  20 derecede 11 kısım 
suda erir. 4°C nin altında kristalleşir veya tabakalara ayrılır. Para-
finler,  kollodyon ve sabit yağlar ile karıştırılamaz, bu amaçla ancak saf 
fenol  kullanılır. 

Antiseptik - Salisilatlı Fenol Çözeltisi 
Phenosalyl 

Solute Antiseptique de Phenol Salicyle F. K. 1937 

NajCOj ve gliserini bir miktar suda çözün. Geri kalan suda fenol, 
mentol, sod. salisilat ve sod. Benzoatı su banyosunda eritin. Evvelki 
sol. ile karıştırıp su ile 1000 grama tamamlayın. Yüzde 1 ilâ 4 lük çö-
zeltileri gargara olarak kullanılır. 

Fenol Krist 

Gliserin . . . 

150 

100 
15 

18 

3 

0.5 

Na2C03 krist 
Sod. Salisilat 
Sod. Benzoat 
Mentol . . . . 

Su y.m. . 1000 g için. 

Bir reçete örneği: 14.12.1971 
Rx 

Infusion  de Camomille 
Borax 

Glycerine 

300 g 
5 g 

30 g 
Eau Oxygene 

Laudanum 
Phenosalyl 

5 g 
VI goutte 

2 saatte bir gargara yapılacak 
İst. Üniv. Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Hast. Kürsüsü 
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Gazların sıvılar içindeki çözeltileri: Bu tip çözeltiler farmasötik 
pratikte az kullanılır. Amonyak çözeltisi, hidroklorik asit ve ileride geniş 
olarak anlatılacak olan Aerosoller bu sınıf  çözeltilere örneklerdir. 

Bir gazın bir sıvıda erimesi basınca, ısıya, ortamdaki tuz miktarına 
bağlıdır. 

Basıncın etkisi Henry Kanunu ile izah edilir. Bu kanuna göre; 
seyreltik çözeltilerde erimiş olan gazın konsantrasyonu; belirli dere-
cede, solusyonun üzerinde ekilibrium halindeki basınçla orantılıdır. 

C = K . P 

C = Erimiş gazm g / l konsantrasyonu 

P = Solusyonun üzerindeki erimemiş gazın kısmi basıncı. 

K = Orantı sabitesi. 

Bu husus yoğun ( % 27-30) amonyak çözeltisi şişelerini açarken 
çok güzel anlaşılır. Şişe oda sıcaklığında açılırsa sıvının üzerindeki basınç 
ile çözünmüş amonyak, basınç kalktığı için birdenbire fışkırır.  Böyle 
şişeler evvela buz içinde soğutulur ve kapakları havlu ile sarıldıktan 
sonra açılır. Burada gaz basıncı rol oynadığı gibi sıcaklığın da büyük 
rolü vardır. Zira gazların sıvılarda erimeleri sıcaklık ile ters orantılı-
dır. Gaz solustonlarına herhangi bir tuz atılırsa erimiş gaz dışarı kaçar, 
burada -Salting out hadisesi oluşur. Çözeltilerin içerisinden karbon-
dioksit geçirirken kesintisiz gaz verilmesi bu sebeplendir. 

Çözeltilerin Dayanıklılığı (Stabilite): 

Çözeltiler en az dayanıklı farmasötik  şekillerdir. Fizyolojik ba-
kımdan birçok yeğ tarafları  (absorpsiyon kolaylığı, içilme kolaylığı, 
dozaj kolaylığı v.b.) var ise de çok çabuk bozulmaları sakıncalı taraf-
larıdır. Çözeltilerin içindeki etken maddeler durmakla hidroliz, oksi-
dasyon ve daha birçok türde bozulma gösterirler. İlaçların bozulma 
sebep ve şartlarını daha iyi anlamak için kimyasal olayların aşamala-
rını bilmek ve takibetmek gerekir. 

Reaksiyon Kinetiği: 
Bir reaksiyon içinde geçen aşamaları ve bu aşamaların oluş hızını 

bu hız üzerine komponentlerin ve reaksiyonda oluşan maddelerin kon-
santrasyonlarının etkisi ile, sıcaklığın, basıncın, çözücünün ve kata-
lizörlerin etkisini araştıran bir konudur. Bu konu yalnız sentez için 
değil, bir ilacın dayanıklılığının tayini, metabolizması ve tedavi etki-
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sinin araştırılması bakımından da Önemlidir. Reaksiyona giren mad-
delerin çeşitliliği, birbirleriyle zıt yönler alması ve hatta aynı zamanda 
çeşitli reaksiyonların oluşabilmesi bakımından bu konu oldukça derin 
teorik ve pratik seziş ve bilgiye ihtiyaç gösterir. Bir reaksiyonun hızı, 
bu reaksiyona giren maddelerin kimyasal değişime uğrama süresi 
demektir. Kinetik yönden kimyasal reaksiyonlar, sıfır  derece, birinci 
derece, ikinci derece, üçüncü derece reaksionlar gibi gruplara aynhr. 
Stabilitc ve biyofarmasötiği  iyi anlamak için ilk üç reaksiyon derece-
sine birer örnek vermek faydalı  olacaktır. 

Sıfır  derece (Zero - Order) reaksiyon ile değişim: 

Maddenin konsantrasyonuna değil, örneğin maddenin tuttuğu 
elektromağnetik ışık enerjisine (tuttuğu kuvantuma) bağlıdır. Boya-
lar, bazı enzim reaksiyonları gibi. 

Eğer bu denklem C dikey eksene ve t yatay eksene olmak üzere 
eğri ile gösterilirse düz bir eğri elde edilir ve eğrinin eğimi (Slope) 
- K ye eşittir. Şekil 2-9 

•> Ct = — Kot , K o t 
e 

0 t z a m a n saat 
Şekil: 2-9 0 derece reaksiyon eğrisi ile değişim 

Co = İlk andaki konsantrasyon (sabittir) 
C t = t zaman sonraki konsantrasyon. 
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Birinci derece reaksiyon ile değişim: Reaksiyon hızı reaksiyona 
giren maddelerden birinin konsantrasyonu ile doğrudan doğruya or-
antılıdır. Ye kısaca şu denklem ile ifade  edilir: 

dc 
dt K .C . 

Bu denklem, Integrasyon ve adi logaritmaya çevirilirse: 

K = — log —— veya 2.303 C r 

t 2 - tı C2 

K 2 t 3 ° 3 (log Cı - log C2) , log C2 = log Cı 2 

olur. 

dc = Komponentlerden birinin konsantrasyonunun azalma 
hızıdır (Eksi işareti azalmayı ifade  eder). Örneğin bir 
hidrolizde ana madde zaman ile azalır. 

K = Hız sabitesi 

C = Esas maddenin konsantrasyonu (t zamanındaki değişme-
miş madde) 

t = Belirli - (geçen) zaman 

Ci , C2 = tı ve 12 deki madde konsantrasyonu (tı başlangıçta 
sabit veya sıfır  demektir). 

Normal bir grafik  kağıdında log C2 ye karşı t çizilirse bir doğru 
elde edilir. Bunun eğimi de K / 2.303 dür. Şekil 2-10 

5 
6 

d 
cr 

3 

b 

Eğim 2 - » 3 

Sıman 

Şekil: 2-10 birinci derece reaksiyon eğrisi 
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Bu~reaksiyona tipik örnek, şekerin ve hidrojen peroksitin hidro-
lizleridir. 

Genellikle ilaçlar birinci derece reaksiyon ile parçalanır. 

C 1 2 H 2 2 O u + H , 0 > C 6 H 1 2 0 6 + C 6 H 1 2 0 6 

2 H 2 0 2 > 2 H 2 0 + 0 2 

Burada reaksiyon hızı direkt olarak ve yalnız hidroliz olmayan 
şeker ve diğerinde hidrojen peroksitin konsantrasyonu (C) ile orantı-
lıdır. 

örnek: % 25 lik bir şeker çözeltisinin 30 gün sonra polarinıetre 
veya titrasyon ile konsantrasyonu tekrar tayin ediliyor ve % 10 a düş-
tüğü görülüyor. 

a) Acaba buradaki hidroliz reaksiyonunun hız sabitesi (K) ne 
kadardır ve b) mesela 90 gün sonra şekerin (Sakkaroz) konsantras-
yonu ne kadar olacaktır? 

. „ 2.303 , 25 
a ) K = ötî— İ 0 S 30 6 10 

K = 0.767 x 0.398 = 0.0305 gün~ı = Q gün 

b) 0.0305 = log J L , C = 1.615 % 

Bir çözeltinin hazırlandığı an içinde bulunan ilaç konsantrasyo-
nunun yarıya indiği zamana da o ilacın yarı ömrü (yarılanma süresi) 
denir. 

2.303 Cı , C, „ 2.303 . „ t , / 2 = — ^ — log — — , ( - £ — = 2) , K = — log 2 
1 1/2 1 1 / 2 1 1 / 2 

log 2 = 0.3009 , t , / 2 = Q ' ^ 9 3 

örnek: 2 - Bir çözeltideki etken maddenin ne zamanda nekadar 
(mesela % 10) eksileceği şöyle hesaplanır: 

„, 2.303 . 100 n / 0.104 
t . o% = log — ^ t 1 0 % K & 90 , ü / 0 ~~ K 
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Şeker Çözeltisi örneğini ele alırsak; 

« ' " - T İ 

Örnek: 3 -

Rn Ra A - » He 

Radon Radyum Helyum 
K, = 0.1812 gün 

1 - Yarılanma süresi? 

2 - Radonun % 80 inin bozunması için geçen zaman ne kadardır? 

0.693 1 - t , / a = 0.182 

2 - 0.182 = l o g 
t S ( 1 - 0 - 8 ) geri kalan 

0.182 = ± | 2 L log M -
z ^ geri kalan 

t = 8 . 8 8 gün 

' yerine — yazılabilir 
j  — _ 

Burada kayıp olan 

Örnek: 4 - Dibromosüksinik asidin (su ile) hidrolizi 

C4H4O4 Br2 > C 4 H 3 0 4 Br + HBr 
Bu parçalanmada reaksiyonun birinci derece bir reaksiyon oldu-

ğunu saptama: 

a) Hesapla, b) Eğri ile (Şekil: 2-11) gösterilmesi 

Deneyler: t = 0 10 20 30 40 50 60 
5.11 3.77 2.74 2.02 1.48 1.08 0.80 

C2 veya mevcut olan 
a) Her zaman aralığındaki K bulunur. 

„ 2.303 C, K = — log 
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b) 

Mevcut 
k a l a n 

L o g C2 

E ğ i m K 
2.303 

K = 0.0309 d a k i k a 

10 20 30 L, 0 50 

Şekil: 2-11 Parçalanma hızı eğrisi 

60 

0.7084 
S 

K = 2.303 
t ı o 

log 5.11 
3.77 

\ 
0.576 

K 1 = 0.0309 
K 2 

K 3 

k 4 

K S 

K, 

log C2 = log Cı 

Ortalama 0.0309 dakika 

K 
2.303 

t (Ci sabittir) 

İkinci derece reaksionlar: Bu reaksiyonlarda reaksiyon hızı reak-
siyona giren her iki komponentin de reaksiyonu veya bunlardan birinin 
konsantrasyonunun ikinci üssü ile orantılıdır. Bu ikinci sınıf  reaksi-
yonlarda da lıız şu denklem ile ifade  edilir: 

dc A 
dt 

dc B 
dt = K. Ca. Cb. 

Eğer A ve B maddelerinin ilk konsantrasyonlarına a ve b dersek 
her iki komponentten reaksiyona uğramış miktar mol olarak (x) olur-
sa, reaksiyon hızı şöyle hesaplanır: 
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dx 
dt 

K = 

= K (a - x) (b - x) 

2.303 , b (a -x ) log 
t (a-b) (b-x) 

(a-x) ve (b-x) maadelerin t zamanındaki konsantrasyonlarıdır. 
Her iki komponent ortamda aynı konsantrasyonda iseler reaksiyon hızı 
şu denklemle bulunur: 

K 
= — ( — — ) 

at \ a - x / 
Bu tip reaksiyonlar - örneğin, etilasetatın alkalik ortamdaki 

hidroliz ve saponifikasyonunda  oluşur. Burada her iki komponen-
tinde konsantrasyonları - reaksiyon hızında rol oynar. 
CH3COOC2H5+ NaOH >CH3COONa + C 2H 5OH 

K = Litre j  mol saniye 
İki komponentten birinin konsantrasyonunun ikinci üssünün 

rol oynadığı ikinci derece reaksiyona örnek olarak da lıidro iodik asi-
din parçalanması gösterilebilir 

2HI > H 2 + I 2 

Burada reaksiyon hızı: - • ^ ^ = K . C. (IH)2 ile ifade 
edilir. 

Şekil: 2-12 Reaksiyon derecelerinin eğrilerle karşılaştırılmasını 
göstermektedir. 

Sıfır  derece reakaior 
\ Ar-—— Birinci derece» 

İkinci derece R 

Yarılanma Süresi 

0 »4 »3 1 - 2 İ . 6 2 
Zaisaıv-Sana 

Şekil: 2-12 
Reaksion derecelerinin mukayesesi (Martin et .al.) 
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Hidroliz: Daha çok organik esterlerde oluşursa da, amid, lakton, 
laktam gibi gruplarda da olur. tonik tipteki, zayıf  asid veya zayıf  baz-
ların tuzlarıhın hidrolizlerine protolysis denir. Burada biz moleküler 
tip hidrolizden bahsedeceğiz. 

Hidroliz için esas ortam su ise de yalnız su ile hidroliz çok yavaş 
olur. Hidrolizin özellikle esterlerde - sulu ortamda - hızla oluşması 
ortamdaki hidrojen (hidronium) ve hidroksil ionlarının katalitik etkisiyle 
olur. 

Hidrojen ve OH ionlarının ortamdaki konsantrasyonları ise or-
tamın pH sı ile değişir. O halde esterlerin hidroliz hızı da ortamın 
pH sı ile değişir. 

Bir esterin hidrolizi solüsyonunun konsantrasyonunu belirli za-
man aralıkları ile tayin ederek takip edilir. Elde edilen sonuçlar kon-
santrasyona karşı (y) zaman (x) eğrisini çizmekle görülür. Eğrinin 
eğimi de reaksiyonun hızı hakkında fikir  verir (Şekil: 2-13, b). 

Zaman(gün) 
Şekil: 2-13 

Reaksiyon hızma pH nm etkisi: 
Reaksiyon hızının pH ile ne kadar arttığı, ortalama çeşitli pH 

lar da tamponlar ilave edildikten sonra zamanla tayin edilen konsant-
rasyonlardan hesaplanır. (Şekil: 2-14). aspirinin hidroliz hızının pH 
ile nasıl değiştiğini göstermektedir. 

Aşağıda aspirinin değişik pH lardaki solüsyonlarda parçalanma 
hızı (K) birleştirilmiş olarak görülmektedir. 

Şekil (2-14) de görülüyor ki, hidrojen ionu, hidrolizi katalize 
eder. (AB), hidroksil ionu ise reaksiyonu kuvvetle hızlandırır (Eğri-
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deki FG kısmı) p H 5-8 arasında (DE) hız hemen sabittir. pH 2-12 
arasında (C) hız asgariye düşmektedir. 

K = Parçalanma hm sabitesi. 
Gün -1 

Dilüe solüsyon (3X10-3 M) 

(L.. f.  Edvvards, Tr.ans, Faraday Soc. 46. 723. 1950) 

Şekil: 2-14 Aspirinin birleştirilmiş hidroliz eğrisi 

pH 8-12 arasında aspirinin parçalanması en hızlıdır. Buna göre 
aspirinin mide ortamında yavaş hidrolize olduğu, bağırsak ortamında 
ise daha çabuk parçalandığı anlaşılmaktadır. 

Bu seri reaksiyonlar aşağıdaki gibi altı safhada  oluşmaktadır: 

K, 

K„ 
A + H 2 0 -

A + OH- -

ch s cooc 6 h 4 coo - + II30+ 

HOC6H4COOH + CH3COOH + H+ 
(Asidde, düşük 

pH da) 

- - - HOC6H4COOH + CH3COOHİ ( p H d a n 

HOC6H4COOH + CH3COO-İ
 ETKILENMEDEN) 

K, 
hoc 6 h 4 cooh + ch3cooh) ( K a t a l i z e 

B + H 2 0 5 • HOC6H4COOH + CHjCOO" ) »İmadan) 

B + OH >• HOC6H4COO- + CH3COO- (Alkalide, yüksek 
PH da) 
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Aspirinin hidroliz hızı sabitesi de ısı ile değişir, Örneğin: 

24°C de ve pH 8-9 .5 arasında 2.625 x 10-3 (Arrhenius ilişkisi) 

37 °C de " » " 2.909 x 10-3 dür. 

Amid bağının hidrolizeine en iyi misal kloramfenikolün  hidroliz 
ile parçalanmasıdır. Nötr ve asidik ortamda oldukça dayanıklı fakat 
alkali ortamda pH = 9 un üstünde çok dayanıksızdır. 

H H 

-C - C - CH2OH 

i H IM - G - CHC1-

0 

Kloramfen iko l 
2,2 Dikloro - N - [ B-lıiüroksi-a (hidroksimetil)-p nitrofenetil] 
asetamid. 

H II 

G - CH-.0H + CL-CHCOOH 

OH NH, 
Kloramfenikolün  hidrolizi ile amid bağının kopması. 

Laktam bağının hidrolizi ile Penisillin G aşağıdaki gibi inaktif  hale 
geçer. Penisillin pH 5'den aşağı ve 8'den yukarı çok çabuk parçalanır. 

Asid ve baz etkisi ile Diazepammda laktam halkası açılır, bu parça-
lanma pH 5-6 arasında ve oda ısısında hem H + ve hem de OH~ etkisi 
ile olur - 2 - metilamino - 5 - kloro - benzofenon  ile glisin oluşur. 
Yüksek sıcaklıkta ise parçalanma daha ileri giderek ayrıca karbostril 
ve Akridon adlı türevlerde oluşabilir. 
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R - CONH - C 
I 

o 

O ıı 

P e n i s i l l i n 

B 

/ C H 3 
- CııJ 

COOH 

/ C 1 I 3 
E-C-NH-ÇH-CH 1 - C H J / 0 

-CH - O ? .İ—N • "OH 

OH 
il 

R-CONH-C-C' 
I I 

HOO-C N-

CH, 

R-

COOH 

Penisilloik Asid 
etken değildir. 

O 
C - OH 

CH 

Cıı 

- H -

CH, 

| C H 3 / O 
CH - C - OH 

Peuilllk asîd - İnaktlftir. 

X H H.OH" 

2 Metı'lamino 5kloro 
benzofenon 

T 1-CHJCOOH 

Glisin 

Diazepam: 7-Kloro - 1,3 dihidro - 5 - fen  il - 1 metil - 2 H - 1,4 -
benzodiazepine - 2 on -

Hidrolitik reaksiyonlar sırasında genellikle bazı yan reaksiyonlar 
da oluşur ve bunun sonucu ortamda hidroliz ürününden başka mad-
deler de oluşur. Bu tip reaksiyonlara en iyi örnek Atropinin sulu çözel-
tileridir. Atropin sulu çözeltilerinde hidroliz olarak tropik asid ve 
tropanoPa parçalanır. Bu parçalanma hidronium ve hidroksil ionları 
ile katalize edilir. Ancak hidroliz esnasında ve ortamın sıcaklığı yüksek 
ise aynı zamanda termal bir parçalanma da oluşur. Böylece atropinden 
su çıkması ile Apo atropin oluşur. 
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Yine aynı reaksiyon zincirinde dimerizasyon olur ve Apoatropinden 
de belladonin oluşur. Burada önemli olarak iki hususa işaret etmet yerin-
de olur. Bunlardan birincisi hidrolizle atropinin kaybolması, yani biolojik 
aktivitesinin azalması, ikincisi de saklama şartlarının uygun olmayışı ne-
deni ile ortamda toksik etkili apoatropin ve belladoninin oluşmasıdır. 
Aşağıda formüller  ile bu zincirleme reaksiyon kısaca şematize edilmiştir. 

Ht f  opın Rpoaİrop'O 

H O 
I U 

- C - C - 0 • N - C H , -C-C-Q-< )N-ch3] + H20 
ıı 
CHı 

< — 1 -C C + H 0 < ) N - C H 3 

ch,OHN°h \ L 1 

ropıU Rs'ı3 l r o p « 

^ \j 

Ç-0-< >N-CH>| 
c< ve j3 

Ûellacionio 

c - o - < 
ıı ' 
0 

Çözeltiler içindeki her maddenin en dayanıklı olduğu bir pH 
değeri vardır. Örneğin potasyum penisilin G pH = 6 - 6 . 5 da Yit 
Bj pH 1-4 de, Yit B 2 pH 1-6 da, Yit B ı 2 p H 4 - 5 te en çok dayanıklıdır. 

Hidrolize ve genellikle ilaçların kimyasal olarak bozulmalarına 
engel olmak için veya hidroliz hızını azaltmak için: 

a) Etken maddeye zarar vermemek şartıyla ortamdaki suyu 
azaltmak ve çözücü olarak alkol veya propilen glikol gibi maddeler kul-
lanmak faydalı  olabilir. Ancak örneğin Alkol penisilini inaktive eder. 

b) Ortamın pH sını, reaksiyon hızının en az olduğu alana getirmek, 
c) Diğer katalizörlere mani olmak gerekir (Isı, ışık ve metaller). 
Sıcaklığın Etkisi: Sıcaklık genellikle kimyasal reaksiyonların hı-

zını arttırır. Sıcaklık ile reaksiyon hızı arasında kantitatif  bir ilişki 
olduğu Arrhenius tarafından  şu denklem ile açıklanmıştır: 

Log K = log S - E. 
2.303 R 

4.576 
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K = Reaksiyon hızı (zaman olarak) 

E a = Aklivasyon enerjisi (aktifleşme  enerjisi) 
R == Gaz sabitesi (Her derece için mol başına 1.987 kalori / mo') 
T = Absolut sıcaklık (273 °K - suyun donma derecesi) 

S = Frekans faktörü  (Moleküllerin birbirine çarpama sıklığı) 
Bu denklem gösteriyor ki sıcaklık arttıkça reaksiyon hızı artar. 

Buna göre sıcaklığın her 10° C artması ile genel olarak reaksiyon hızı 
2 ilâ 3 misli artmaktadır (Şekil: 2-15). ilaçların bozulmasını önlemek 
veya geciktirmek için soğukta saklanmasının en önemli sebebi budur. 

Şekil: 2-15. İlaçların yüksek sıcaklıkta parçalanma hızı 

Arrhenius denklemine göre sıralı birçok derecelerdeki K tayin 
edildikten sonra log K ya karşı 1 J T eğrisi çizilirse eğriniu eğimi, 

olur 
2.303 R 

Bu eğriden aktivasyon enerjisi hesaplanır. Bir reaksiyon için ne 
kadar fazla  aktivasyon enerjisine ihtiyaç varsa o reaksiyon zor oluyor 
demektir. Diğer bir deyimle ilacın stabilitesi fazla  demektir, ilaçların 
oda sıcaklığındaki dayanıklılığını tayin etmek çok uzun zaman bekle-
meyi icabettirir. Bunu önlemek için hızlandırılmış stabilite testi yapılır. 
Bu testte ilaçlar yüksek sıcaklıklarda (30-İ0-50-60-70-80°C) de tu-
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tulur ve reaksiyon hızları tayin edilir. Sonra Log K ya karşı 1 / T eğ-
risi çizilir. Denklemde S sabit kabul edilirse çizilen eğri düz bir eğri 
olduğundan eğri 30° veya 40°C den aşağı uzatılırsa örneğin 20 °C deki 
reaksiyon hızı (K) bulunur. Ayrıca E a da hesaplanır. Şekil: 2-16. 

268 284 282 30 35 32 33 34 
1 / T x l 0 3 

Şekil: 2-16. Aktivasyon enerjisi ve parçalanmanın sıcaklığa bağlı olduğunu tayin metodunu 
gösteren Arrbenius Eğrisi (Lachman et al.) 

Bulunan K yardımı ile de ilacın t%ıo veya t ı / 2 zamanı hesap-
lanır. 

Elde gayet az bilgi var ise yani hızlandırılmış test ancak iki yük-
sek sıcaklıkta yapılmış ise veya bir sıcaklıktaki K değeri ile aktivasyon 
enerjisi biliniyor ise Arrhenius denkleminin integrasyonundan çıicaıı 
şu denblem ile oda sıcaklığındaki reaksiyon hızı veya aktivazyon ener-
jisi bulunabilir. 

i = E a r T a - Tı 
° g Kı 2.303 R L T 2 T, J 

T 5 7 6 
Hidrolitik reaksiyonlarda genel olarak aktivasyon enerjisi 10 ila 

30 Kcal / mol arasında değişir. 
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Örnek: 1 - İlk konsantrasyonu 400 ünite / ml olan bir ilacı oda sı-
cağında 24 ay sonra kontrol ettiğimizde konsantrasyonun 336 üniteye 
düştüğünü görüyoruz. Bu ilacın yüzde 10 aktivitesini kaybettiği zaman 
artık kullanılmaması lazım geldiği icabediyor ise; kullanma müddeti ne 
kadardır (expiration date) ? 

2.303 , Co 2.303 . 100 
K = — — İ 0 g C~ = 24 l 0 g 84~ 

0 / 2.303 , Co (100) 
t %ıo = tc  İ 08 K e Co % 1 0 (90) 

(0,007266) 

Cevap: 14,5 ay 

örnek: 2 - Bir ilacın parçalanma hız sabitesi 393 °K (120°C) (Kelvin-
absolut) derecesinde 1.173 saat - 1 ve 413°K (140°C) derecesinde ise 
4.860 saat - 1 olduğuna göre aktivasyon enerjisi ne kadardır? (Martin) 

4.860 Ea 413 - 393 
log 1.173 2 . 3 0 3 x 1 . 9 8 7 4 1 3 x 3 9 3 

E a = log . 4.576 

Cevap: 23 Kcal / mol. 

Örnek: 3 - Birinci derece reaksiyon ile parçalanan bir ilaç 100° 
de bir saatte etkenliğini % 30 kaybediyor. Aynı ilaç 110° de 20 daki-
kada etkenliğini % 23.7 kaybediyor. Acaba bu ilaç oda sıcağında da 
ne kadar zamanda aktivitesinden % 10 kaybeder. 

2.303 . Cı 2 303 . 100 
1 1 0 = l o g c r = 2Ö l o g " t t t 

2.303 , C. 2.303 , 100 
K ı » o = - E ^ — log " c r = — 6 ö - l o g ~W 

K 2 = 0.1135 dakika - 1 (110°) 
K, = 0.006 dakika - 1 (100°) 

K 2 E a (T2 - T,) 
log K, 2.303 R (T2 . T,) 
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0.0135 E„ 383 - 373 
log 0.006 2.303 x 1.987 ' 383 . 373 

E a = 23.000 Kal.mol-ı 

Buna göre 25 °C de hız sabitesi = 

0.0135 _ 23.000 383 - 298 _ 
0 g K 2 5 ~ 2.303 x 1.987 ' 383 x 298 

K = = 2.4 x IO"6 dakika-> " 5.600 

% 10 aktivite kaybı için geçecek zaman = 

2.303 , Cı 2.303 , 100 
* = ~ ~ Ğ 7 = 2.4 x 1 0 - 6 l 0 g - 9 0 

t = 4.32 x 10" dakika 
t = 30 gün 

örnek 2 deki problemde t % 10, 20°C de ne kadardır? 

4.80 23000 413 - 293 log K 2 0 4.576 ' 413 x 293 

log 4.860 - l o g K 2 0 = 2 3 0 0 0 X 1 2 0 
4.576 x 21009 

0.686 - log K 2 0 = 4.98 
- log K 2 0 = 4 . 2 94 

K 2 0 = 0.00005 

0 / 2.303 , 100 
^ /o 1 0 = n nnnnç I o S 0.00005 6 90 

t%ıo = 46060 X log 1,1 = 1906.5 saat-1 

t%ıo = 79.45 gün 
Oto Oksidasyon: Çözelti içindeki etken maddeler, ışık ve metal-

lerin katalitik - uyarıcı etkisi altında oksijen ile okside olurlar. Bu ilk 
uyarma reaksiyonları ve sonra oluşan zincirleme reaksiyonlar henüz 
her madde için aynı formülde  gösterilecek kadar anlaşılmış değilse de, 
aşağıdaki gibi kısaltılarak gösterilebilir. İlk önce uyarma enerjisi ile 
çok az bir oksidasyon oluşur. Bundan sonra oksidasyon olayları hızla-
nır ve zincirleme bir seri reaksiyon meydana gelir. 
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1) RH — j M — _ > R. + H . 
Metaller ve ıonıze 

edici ışınlama 
Açığa çıkıp o anda aktif  hale geçen radikal (Kök) havanın oksi-

jeni veya sıvıda erimiş olan oksijen etkisiyle oksitlenir ve peroksit 
oluşur. 

2) R . + 0 2 > R 0 2 

Oluşan perok:it hem ana maddeye etki yaparak tekrar aktif  bir 
radikal oluşturur; 

3) RH + R 0 2 R + ROOH 
hem de ortamdaki peroksit ve hidroperoksit birbiri ile etkileşir, 

4) R 0 2 + ROOH > inaktif  maadeler 

sonunda etkisiz ve yabancı maddeler oluşur. Bu reaksiyonlarda oluşan 
Radikal ve peroksitler aynı etkilerle parçalanma ve oksidasyonu sür-
dürürler. Böylece aktif  maddenin etkisi gitgide azalır, ortamda inaktif 
maddeler, Aldehitler, ketonlar ve sair birleşikler oluşur. Bunlardan ba-
zılarının da toksik olabileceği hatırdan çıkarılmamalıdır. 

örneğin, Anestezide kullanılan Eter içerisinde, Peroksitler ve Al-
dehidler aranır. Bu oksidasyon türevleri toksik maddelerdir. 

Vitamin C okside olunca dehidro şekline dönüşür, bundan sonra 
da daha parçalanıp inaktif  hale geçer. 

0 
\ 

0 = c CH - CHOH - CHpOH 1/ 0 2 

HO - C C - OH 

Askorbik asid 

n + + 

Cu 

0 

0 = C CH - CHOH - CHo0H ı ( c-

0 = C C = 0 

Dehidro ashorbikasid 
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Çözeltilerdekı Vitamin C ııin ok-idasyonunda Demir, Bakır Man-
ganez Katalitik rol oynar. Suyun içinde erimiş olan oksijen ise ok-
sidasyon için başlıca kaynaktır. Doymamış yağların oksidasyonu da 
aynı etkenler altında olur. Thiamin nötre yakın veya alkalik çözel-
tilerde oto oksidasyonla inaktif  olan tiokrom'a dönüşür. Aşağıda Epi-
nefrinin  alkalik ortamdaki oksidasyon basmakları görülmektedir. 

E p i n e f r i n i n , h a v a n ı n oksijeni v e alkalik ortam 
nedeni i!e o k s i d a s y o n u 

OH OH 

H 0 ~ < ( O ) •CHCH2NHCH3 — » C H C H ^ H C I - L j 

OH ° _ . . . . . 
E p ı n e f r ı n Epınefr ınkınon 

HG 
HC—' 

CH» 

A d r e n o l u t i n 
(toksik) 

-OH H 
OH 

C H 3 

A d r e n o k r o m 
(toksik) 

Oto oksidasyona engel olma çareleri: 
a) Hava ve sudaki oksijenin etkisini önlemek, 
b) Ağır metalleri ortamdan çıkarmak, 
c) Işıktan korumak, 
d) Reaksiyonın uyarılmasını önlemektir. 
Oto oksidasyonu durdurmak veya yavaşlatmak için, reaksiyon 

zincirini kırmak da, ayrı bir engelleme teşkil eder. Havanın oksije-
ninden çözeltileri korumak için çözeltiler mert gaz altında hazırlanır 
(N, C02 ) . Suda erimiş oksijenin etkisine mani olmak için çoğunlukla çö-
zelti içinden N-gazı geçirilerek oksijen kovulur. 
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Işıktan korumak; imalatı ışıksız yerde yapmak ve sonra da solus-
yonu ışık geçirmez kaplarda saklamakla olur. Bu konu ilerde ayrıca 
anlatılacaktır. 

Anti oksidanlar: Oto oksidasyonu önleyen maddelere anti oksi-
danlar denir. Bu maddeler reaksiyonu uyarma enerjisini asıl madde-
den evvel kullanabilen maddelerdir. 

Anti oksidanlar koruma görevlerini şu yollarla yaparlar: 
a) İlk uyarma ile kendileri oksitlenirler, 
b) Katalizatörleri tutarlar, 
c) Oynak hidrojenlerini peroksitlere vererek kendi bünyelerinden 

aktif  olmayan radikallerin oluşmasını sağlarlar. 
Bu üç tip koruma yolu genel bir anlam taşır. Çünkü asıl madde 

ve koruyucunun yapısına göre daha birçok bilinmeyen reaksiyonların 
geçtiği muhakkaktır. Tablo 2-5 ve 2-6 da çok kullanılan bazı anti 
oksidanlar görülmektedir. 

Tablo: 2-5 Ortamı su olan çözeltilerde çok kullanılan antioksidanlar 

Hafif  asid ortamda 
Adı ve formülü yüzde oranı 

Sodyum sülfit  - Na2S03 0.10 - 0.20 
Sodyum bisülfit  - NaHS03 0.10 - 0.20 
(Pirosülfit)  Sodyum metabisülfit  - Na2S205 0.10 - 0.20 
Sodyum formaldehid  sulfofısilat 

CH20HS03 Na. 2HzO 0.05 - 0.10 
Tioüre - H2N - C - NH2 

| | 
0.05 - 0.10 

S 
Sistein - CH2 - CH - COOH 

| t 
10-® mol/Litre 

1 1 
SH NH2 

Askorbik asid 0.01 - 0.05 

Tablo: 2-6. Ortamı yağ ye yağımsı olan çözeltilerde kullanılan antioksidanlar 
Adı ve formülü  Yüzde oranı 

Amil gallat 

OO.O(CH2)4.CH. 

HO ' -

OH 

Propll gallat R- C0.0(CH2)2.CHj 

01! 

Butil hidroksi anisol j I 

O.CHJ 

-C(CHj)3 

0.05 - 0.10 

0.05 - 0.1C 

0.005 - 0.02 
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(CHJ)J C -C(CH )̂, 
3util lıidroksi 

toluol 

C H , 

0.005 - 0.02 

Nor-diiııdro-euayeretik a3idı.K!WA> 
ııo , — ^ . on 

/ 
HO / ' ) >CH2-C1I - ÇIL - CH 

CHj CHj 
OH 

DL.-alfa  Tokoferol  - CH, '3 C I !5 

0.01 - 0.025 
Yağ ve besinler için 

0.05 - 0.075 
5 Besinler ve Vazelin 

J> ^(0:I2),-CİI-(0«2)3-0H - ( C H 2 ) j - CU i f i i n _ 

OK, 

HO-
CH, 

Antioksidanlarla beraber (Sinerjik etki gösterdiklerinden) % 
0.005 - 0.01 Sitrik asid veya fosforik  asid veya yerine göre lesitin 
ve sefalin  ( % 0.05 - 0.1) kullanılması tavsiye edilmiştir. 

Çözeltilere renk vermek için kullanılan maddeler 

Çok eskiden beri ilaçların psikolojik etkisini arttırmak, ilaçları 
birbirinden ayırmak ve diğer maksatlar için boya maddelerinden ya-
rarlanılmıştır. 

Çözeltilere renk vermek için kullanılan boyalar doğal ve sentetik 
olarak iki grupta toplanır. 

Klorofil  ve karotenler bitkisel, koşenil hayvansal boyalardır. 
Solüsyonlarda en çok sentetik boyalar kullanılmaktadır. Birçoğunun 
evvelce taş kömür katranından çıkan maddelerden elde edilmiş olması 
dolayısı ile bugün de bunlara katran boyaları denirse de, çoğu değişik 
sentez yollarıyla elde edilirler. 

Boyaların bazıları organizma için zararlı ve hatta kanserojen mad-
delerdir. Onun için üzerlerinde inceleme yapılıp zararlı olmadıklarına 
kanaat getirilmiş olanlar ilaçları boyamada kullanılabilirler. Her dev-
let kendi sınırları içinde ilaç ve besinlere konacak boyaları tesbit et-
miştir. Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı bu görevi yapar. Hükümetlerce 
kullanılmasına müsaade verilmemiş boyalar zararlıdır ve kullanan 
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cezalandırılır. Boyaları sınıflara  ayırıp zararlılık derecelerini incele-
yen memleketlerin başında Amerika Birleşik Devletleri gelir. Amerika'-
nın boya sınıflandırması  bütün dünyaya rehber olmuştur. Amerikan 
sınıflandırmasına  göre boyalar üç sınıfa  ayrılır. 

a) Besinler, ilaçlar ve kozmetikte kullanılabilecek boyalar. 
b) ilaç ve kozmetikte kullanılabilecek boyalar. 

c) Ancak dıştan kullanılan ilaçlara konacak boyalar. 

Bu ilaçlara Amerikalılar, sertifika  verilmiş ilaçlar derler. Birinci 
grup ilaçlar FDC harfleriyle,  ikinçi grup DC harfleriyle  üçüncü grup 
da DC haricen işaretiyle işaretlenir. Mesela Ponceau 3 R. Amerikan 
listesinde FDC red No: 1 diye gösterilir. 

Boyalar çözeltilere genellikle % 0.005 ilâ 0.001 oranında ilave 
edilir. Boyanın etken madde, yardımcı maddeler ve ortamın pH sı ile 
geçimsizliği olmaması gerekir. Boyalar preparatlara (dilüe) seyreltİK 
çözelti halinde ilave edilmelidir. Işığa karşı boyaların dayanıklılığı da 
değişiktir. Boyanmış bir solusyonun her imalatta aynı renkte olması 
psikolojik bakımdan çok mühimdir. Renk değişikliği etken madde ve 
kalite bakımından şüphe doğurur. Tablo 2-7 de çok kullanılan boya-
ların sertifika  numaraları ve adları verilmiştir. 

Bütün bu maddelerin - kendileri, esansları, şurupları, alkolik 
ekstraları veya kimyasal etken kısımları - yerine göre kullanılır. Bu-
gün daha çok istenen kokuyu veren sentetik madde karışımları kul-
lanılmaktadır. 

Farmakopelerde Ölçüler 

1948 Türk Kodeksi birçok formüllerde  miktar karşılığı olarak 
kısım deyimini kullanır ve K harfi  ile gösterilir. Kısım deyiminden ağır-
lık anlaşılır. Mesela 3 k. alın, 20 ml ye su ile tamamlayın, demek; 3 
gram madde tartılıp suda eritilecek lıacım, su ile 20 ml ye tamamla-
nacak demektir. Bu deyim farmakopelerde  artık kullanılmamaktadır. 
Geniş bilgi için Bölüm 20 ye bakıma. 

Sıcaklık 

Farmakopeler artık oda sıcaklığı terimini kullanmamaktadır. 

Örneğin, BP bütün ölçmelerin, özel bir kayıt yoksa, 20°C de ve 
U . S . P . 25°C de yapılmasını istemektedir. T . F . de çözünebilme, dan-
site için 20°C olarak bir işaret koymuştur. 
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Tablo 2-7 

Çok kullanılan ve suda çözünen boyalar ve FDC numaralan: 
DC Black No . l Hafif  yeşilimsi, Blue-Black 
DC Orange No.4 Açık portakal 
DC Red No. 22 Sarımsı pembe 
DC Green No. 5 Kirli mavimsi yeşil 
DC Red No. 2 Hafif  kirli kahve 
FDC Blue No . l Açık yeşilimsi mavi 
FDC Green N o . l Açık yeşil 
DC Red No . l Mavimsi kırmızı (al) 
FDC Red No.3 Mavimsi pembe 
FDC Yellow No.5 Hafif  yeşilimsi sarı 
FDC Violet No . l Açık mavimsi menekşe 

Yağda çözünen boyalar: 
DC Green No. 6 
DC Yellow No. 11 
DC Red No. 18 
DC Violet N o . l 

Kirli mavimsi yeşil 
Yeşilimsi mavi 
Mavimsi kırmızı 
Kirli mavimsi menekşe 

Çözeltilere tatlılık veren maddeler: 
Kalsiyum siklamat 
Kalsiyum sakkarin 
Sodyum siklamat 
Sodyum sakkarin 

Gliserin, bal, şeker ve sorbitol 
Çözeltilere koku ve lezzet veren maddelerden bazıları: 
1 - Ağaç çileği 
2 - Anason 
3 - Benzaldehid 
4 - Etil asetat 
5 - Gül 
6 - Kakao 
7 - Karanfil 

8 - Kardamom 
9 - Kiraz 

10- Kişniş 
11- Lavanta 
12- Limon 
13- Metil salisilat 
14- Meyan kökü 

15- Nane 
16- Portakal 
17- Tarçın 
18- Timol 
19- Tolu 
20- Vanilin 
21- Zencefil 

T . F . ve bütün dünya farmakopeleri  sıcaklık için (Celcius) san-
tigrad derecesini kullanır. Avrupa Farmakopesi sıcaklıkları aşağıdaki 
gibi adlandırmıştır. 

Dondurarak soğulma (deep freeze)  -15 - 0°C 

Buzdolabında soğutma 0 - 6°C 
Serin yerde tutma 6 — 15 °C 
Oda sıcaklığı 15 - 25 °C 

Anglosaksonlar reçete paratiğinde Fahrenheit derecesini de yaz-
maktadırlar. 
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(F°) Fahrenheİt = ° * 1 8 + 32 = 1,8 C + 32 

(C°) Celcius = ( F X 1 0 = (F - 32) x 0,556 
lo 

c ° F° C° F° 
15 59 37.5 99.5 
20 68 40 104.0 
25 77 70 158.0 
30 86 90 194.0 
37 98.6 100 212.0 

Ağırlık, Hacim, Uzunluk Ölçüleri 

Bütün farmakopeler  metrik sistemi kabul etmişlerdir; gram, ml, 
(cm3), cm, cm2. Anglosaksonlar reçetelerinde ve pratik hayatta sık sık 
kendi özel ölçülerini de kullanırlar (Reçete bölümüne bakınız). 

Dansite, Mililitrede ağırlık, Spesifik  ağırlık: T.F. 
Dınsite: Dmsite CGS sistemi ünitelerine göre, bir ünite hacım-

daki kütle olarak ifade  edilir. Dansite ölçmeleri, genellikle 20°C'de 
santimetre küpte gram olarak ifade  edilir. Bu farmakopede  dansite 
ölçmeleri, 20°C'de hava ilmesi düzeltilerek, mililitrede gram olarak ifade 
edilmiştir. 20°C'de mililitrede gram olarak bir sıvının dansitesi hava 
itmesi için bir düzeltme ilave edilerek, 20° de mdilitredeki ağırlıktan, 
aşağıdaki cetvele göre hesaplanır: (Bu kitapta densite yoğunluk karşı-
lığı olarak kullanılmıştır). 

Mililitrede ağırlık 

(gram olarak) Düzeltme 

0.60 ila 1.03 0.0011 

1.04 ila 1.72 0.0010 

1.73 ila 2.00 0.0009 
Mililitrede ağırlık: Bir sıvının mililitredeki ağırlığı, 20° de pik-

nometreyi dolduran miktarının havada gram olarak ağırlığını pikno-
metrenin 20°'de mililitre olarak kapasitesine bölmekle hesabedilir. 
Piknometrenin kapasitesi, dansitesi 0.0012 gram / mililitrede olan 
havada, pirinç dirhemlerle tartıldığı zaman, 20°'de bir litre suyun ağır-
lığı 997.19 g, olduğu esasına göre bulunur. 
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Spesifik  ağırlık: Bir maddenin spesifik  ağırlığı, o maddenin belli 
sıcaklıkta ve verilen bir hacımdaki ağırlığının aynı sıcaklık ve aynı 
hacımdaki suyun ağırlığına oranıdır (bütün tartımlar havada ayapıl-
mak şartıyla). 

Pratik hayatta sıvıların dansiteleri areometreler yardımıyla ölçü-
ler. Areometreler suya göre ayarlanmıştır ve iki türü vardır: a) Sudan 
ağır sıvıların dansitesini ölçenler, b) Sudan hafif  sıvıların dansite-sini 
ölçenler. 

Suya göre direkt dansite ölçen areometrelere Dansimetre denir. 
Dansite ölçmek için sanayide ve bilhassa Kara Avrupasında bazan 
Baume dansimetresi denen areometreler de kullanılır. 

Baume areometresi tuzlu suya göre keyfi  olarak işaretlenmiş alet-
lerdir. Sudan ağır ve sudan hafif  sıvıları ölçen iki tipi vardır. Sudan 
ağır Baume derecelerinde sıfır  noktası üsttedir. Sudan hafif  sıvıları 
ölçen aletlerde ise sıfır  noktası alttadır. Memleketimizde daha çok akü-
mülatör sülfürik  asidinin yoğunluğu, şarapların, kostik soda solüsyon-
ları v.b.lerinin yoğunlukları Baume derecesi ile söylenir. 

Dansite ve Baıınıe derecelerinin birbirine çevrilmesi: 

U . S . A . Standartlar Bürosu verilerine göre 15.56°C de: 

a) Sudan ağır sıvılar için: 

D = „ B° = 145 - 1 4 5 
145 - B° D 

b) Sudan hafif  sıvılar için 

_ 140 _ 140 
D - 130 -f-  B° B - " D " ~ 1 3 0 

D = Dansite B° = Baume derecesi 
örnek: 1.28 dansiteli sülfürik  asid kaç Baume'dir 

B ° = 1 4 5 " = 3 1 7 2 
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Bölüm: 3. 

TÜRK FARMAKOPESİ 1974, T.K. 1948 ve DİĞER FARMAKOPELERE 
ALINMIŞ ÖNEMLİ ÇÖZELTİLER ve AÇIKLAMALARI 

Farmakopelere kabuı edilmiş çözeltilerin gerek bileşimleri ve gerekse 
amaçları çok çeşitlidir. Bu bölümde genel olarak ağız yolu ile alman ve 
dışardan kullanılan çözeltiler ile sterilizasyonu mecburi olmayan çö-
zeltiler verilmiştir. Farmakopelere geçmiş bu tip çözeltiler genel olarak 
üç usulde hazırlanırlar. 

a) Basit çözme yöntemi ile 

b) Kimyasal reaksiyon ile 

c) özetleme (Ekstraksiyon) yöntemi ile 

Aşağıda söz edilen preparatlar günümüzde kullanılanlardan seç-
melerdir. Gerekli açıklamalara önem verilerek ele alınmışlardır. Diğer 
teknik bilgiler Farmakopelerden öğrenilebilir. 

Adrenalin Çözeltisi T.K. Solutio Adrenalini, 

1 / 1000 adrenalin (C 2 H I 3 0 3 N) içerir. 

Adrenalin 0.1 g 
Sod. Klorür 0.8 g 
N / 1 HidrokloriJs asid 1.0 ml 
Sodyum sülfit  0.08 g 

Su y.m. 100 g için 

Burada antimikrobik madde eksiktir. Örneğin Klorbutanol % 
0.5, Klorkrezol % 0.1 - ilave edilebilir. 

Adrenabn suda 400'e bir erir, asidle hidroklorür tuzu haline geçer 
ve çözünmesi artar. Sodyum klorür izotonik yapmak içindir. Sod. sül-
fit  ise antioksidandır. Bu adrenabn solusyonu steril değildir, injeksiyon 
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için kullanılmaz, ancak topik olarak (mevzii) kullanılır. Rengi esmer-
leşmiş veya dibinde çökelti bulunan solüsyonlar kullanılmamalıdır. 
İyice kapalı, renkli şişelerde ışıktan saklı tutulmalıdır. 

Bir defalık  maksima doz 1 g 

Bir günlük maksima doı. 4 g 

Alibour Suyu T.K. - Aqua Zinco - Cuprica, 

Bakır sülfat  1 K 

Çinko sülfat  4 K 

Safran  tentürü 1 K 

Kafurlu  ispirto —- 10 K 

Distile su 984 K 
Ayrı bulundurulacak ilaçlardandır. Haricen kullanılır. İyi kapalı 

şişelerde ışıktan saklı olarak tutulmalıdır. Uzun zaman beıdetilirse 
sarı rengi kaybolur. 

Astrinjan ve protektif  olarak kullanılır. 

Aluminyum Subasetat Çözeltisi T.K. — Solutio Aluminiı Subacetatis, 
liquor Alumini Subacetatis 

Aluminyum sülfat,  18H20 100 K 

Kalsiyum karbonat 46 K 

Sseyreltik asetik asit 120 K 

Su K.m. 

Aluminyum sülfat  takriben 270 K suda ısıtılmaksızm eritilir, sü-
zülür ve su ile 1.149 dansiteye getirilir. 367 K berrak solüsyona 60 
K su ile ezilmiş kalsiyum karbonat yavaş yavaş ve karış lırmak sure-
tiyle ilave edilir. Karışıma azar azar dilüe asetik asit ilave edilir. Bu 
esnada solusyonun sıcaklığı 20 °C yi geçmemelidir. Karışımdan gaz 
çıkmaymcaya ve kalsiyum sülfat  tamamen çökünceye kadar sık sık 
sallanıp en az üç gün bırakılır. Sıvı bir bezden geçirilip tortudan ay-
rılır. Tortu yıtanmamalıdır, ayrılan sıvı süzülür ve su ile 1.042 kesafe-

145 tine getirilir. (B° = 145 - = 5.84) Berrak, renksiz ha-1.04Z 

fif  asetik asit kokulu, tatlımsı bir sıvıdır. Turnosol kağıdını kızartır. 
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Bu çözeltide yaklaşık yüzde 8.5 etken madde vardır, miktar ta-
yininde yüzde 2 .6 AI2O3 verir. Bu miktar ve oranlar kalite kontrolü 
için verilmiştir, reçetelerde hesap konusu olmaz. Reçetede, ana çözelti 
etken madde olarak hesaplanır. 

T . K . 'deki bu imalat şekli iyi sonuç vermemektedir. Çünkü 46 
kısım karbonat 60 kısım suda bulamaç olmaz. CaC03 toz halinde, azar 
azar ve karıştırarak aluminyum sülfat  çözeltisine ilave edilirse daha 
iyi sonuç alınır. Oluşan kimyasal reaksiyon aşağıdaki şekillerde göste-
rilebihr: 
1 - A12(S04)3 .18H20 + 3CaC03 + 4 CH3COOH > 

2A10H(CH3C00)2 + 3CaS04 + 3C02 + 19H20 
2 - A12(S04)3 + 3CaC03 + 3H 2 0 > Al (OH)3 + 3CaSO"+ 3C02 

OCOCH3 
/ 

2A1(0H)3 + 4CH3 COOH > 2A1 - OH + 4 H 2 0 
\ 

OCOCH3 

3 - a) A1,(S04)3 18H20 + 6H 2 0 2AI(OH)3 + 3H2SO* + 
18H20 

b) 3H 2 S0 4 + 3Ca03 * 3CaS04 + 3H 2 0 + 3C02 

OCOCH3 

c) 2A1(0H)3 + 4CH3COOH • 2A1 - OH + 4 H 2 0 
\ 

OCOCH3 

Asid nötralizasyon için lÜKumlu miktarın 2 / 3 ü kadar koumuş-
tur. Asetik asidin etkisi bitmeden süzülür veya eksik miktar asetik 
asid konursa kolloidal Al (OH)3 jelatinimsi bir halde ayrılır. Fazla 
konursa nötr asetat oluşur. Aluminyum subasetat çözeltisi durdukça 
bulanır ve kuvvetli bazik tuz ayrılır. İçerisine % 0,9 kadar borik asid 
veya pH 4 ü geçmeyecek kadar tartarik asit ilave edibrse dayanıklıhğı 
artar. 

OCOCHj OH 

Al - OH + H 2 0 * Al - OH + CH3COOH 
\ \ 

OCOCH3 OCOCH3 

Dıştan antiseptik ve astrinjan olarak kullanılır. Kullanmadan evvel 
30-60 misli sulandırılır. Reçetelerde çoğunlukla şöyle yazılır: 
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örnek: 1 -

Rx 
Solute de Sous acetate d'lumin %3 500 cc 

Bunun manası: Kodeksin Aluminyum Subasetat çözeltisinden 15 
ml alıp su ile 500 ml ye tamamlanacak demektir. Çok dikkat etmek 
lazımdır. 

örnek: 2 -

Rx 

Sol. Al. Subacetate %1 100 ml 

Alkol 100 ml 
Us. Ex. 

Rx 
Sol. Al. Subasetat %1 \ aa 
Alkol \ 100 ml 

Us.Ex. 
Her iki reçetenin açıklaması: 

Rx 

Sol. Al. Subasetat 1 ml 

Su 99 ml 

Alkol 100 ml 
Us. Ex. 

Aluminyum Asetat Tartrat Çözeltisi-Liquor Aluminii Acetico - Tartarici 
7.Alman Farmakopesi -

Aluminyum sülfat  30 K 

Asetik asid 10.9 K 

Kalsiyum karbonat 13.5 K 
Su 160.0 K 

Tartrik asid Y . M . 

Aluminyum sülfat  oda 20°C 135 K suda etitilir. Üzerine kal-
siyum karbonat yavaş yavaş ve karıştırarak ilave edilir. Gaz çıkmadı 
durunca, geri kalan su ve asetik asid karışımı ilave edilir. Karışım ara 
sıra çalkalayarak 3 gün bekletilir. Süzülür ve 100 ml sine 3.5 kısım tar-
tarik asid ilave edilir. Dansitesi 1.042 dir. Aynen T . K . Aluminyum 
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Subasetat bileşirr indedir - % 8.5 Aluminyum subasetad ve % 2.60 
(yaklaşık) AI2O3 verir. 

Tartarik asid hem stabiliteyi artırır hem de nötrleştirir - tampon 
etkisi yapar. pH = 4 . 0 den az olmamalıdır. 

(Aluminyum asetal - Aluminyum subasetat çözeltileri istenince 
bu çözelti verilir). 

Kullanılması: Yine seyreltilerek kullanılır. 

Alüminyum Asetat Çözeltisi U.S.P.-Solutio Aluminii Acetatis. 
Burow Çözeltisi 

Yüzde 4 .8 - 5.8 gram Aluminyum asetat (CHsCOO^Al içerir. 
Yüz gramı 1.20 - 1.45 gram AI2O3 verir. 

Alüminyum subasetat çöz. 545 ml 

Glasiyal asetik asid 15 ml 
Su y.m. 1000 ml için 

Nötr subasetat çözeltisidir. Bu çözelti de 1 0 - 4 0 misli sulandı-
rıldıktan sonra kullanılır. Stabilizan olarak % 0.6 borik asid ilave edile-
bilir. 

Benzalkomi Chloridi Solutio T.F. 
Benzalkonyum Klorür Çözeltisi 

Benzalkonyum Klorür C2H5CH2N+ (CH3)2R CI~ formülündeki 
alkil dimetilbenzilamonyum klorürlerin bir karışımı olan katerner amon-
yum bileşiği bir deterjan ve antiseptiktir. Doğrudan doğruya suda eri-
tilerek hazırlanır. Pratikte yüzde 10 ila 17 lik derişik çözeltileri hazır 
olarak satıhr. 

Kullanma oranlan: 
Ameliyat öncesi sağlam derinin temizliği için : 1 / 500 

Mukoza ve zedeli deri için - en yüksek 1 / 1000 

Kadın doğumda, yara ve yanıklarda : 1 / 1000 

Mesane ve vajen lavajı için : 1 / 10000 

Göz damlalarına koruyucu olarak : 1 / 5000 

Sterilize edilmiş aletlerin kısa bir müddet 

saklanması için : 1 / 500 
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Benzalkonyum ve benzeri katerner amonyum antiseptikleri deri 
ve mukoza üzerinde uzun zaman bırakılmaz. 

Kauçuk malzemeler bu çözeltiler içersinde saklanmaz. 

Deterjanlı katran çözeltisi U.S.P. XV 
Liquor Carbonis Detergens 

Maden kömürü katranı 200 g 

Polisorbat 80 50 g 

Alkol y.m. 1000 ml için 
D . A . B . 6 ve B . P . 1958 ve İsviçre Farmakopesi bu preparatı 

Cortex quillaja ile veya bunun tentürü ile yapar, pratik olarak quil-
laja yerine saponin ile de yapılabilir. Saponin veya polisorbat yüzey 
gerilimini düşürür ve katranın aktif  maddelerinin alkolde kolay erime-
sini sağlar. Sulandırıldıktan sonra (1+9) haricen kullanılır. 

Hydrogenii Peroxydi Solutio Concentrata T.F. 

Derişik Hidrojen Peroksit Çözeltisi (Perhidrol) 

Derişik Hidrojen Peroksit Çözeltisi % 30 a / h dan az H202 içer-
memelidir. 

Hidrogenii Peroxydi Solutio T.F.- Hidrojen Peroksit Çözeltisi 
(Oksijenli Su - Eau Oxygenee) 

Hidrojen Peroksit Çözeltisi yüzde 3.0 a / h dan az ve 3.5 a / h 
dah çok H2O2 içermemelidir. 

Pratikte oksijenli su ( % 3 a / h), perhidrolden ( % 30 a / h) sulan-
dırılarak hazırlanır. 

Oksijenli su durmakla, çalkalamakla, oksitleyici ve redükleyici 
maddeler ile metal ve alkaliler karşısında etkenliğini kaybeder. 

Pratikte stabilizasyonu için % 0.05 aset-anilid % 0.02 fenase-
tin % 0.02 fosforik  asid ve daha bazı maddeler ilave edilir. Amerikan 
Farmakopesi stabilizan madde miktarını % 0.05 olarak sınırlamıştır. 

Kosmetik alanda perhidrol ( % 30 luk oksijenli su - derişik hidro-
jen peroksit çöze'tısi) 100 volümlük hidrojen peroksit adı ile söylenir. 
Bu deyim hacımının 100 misli oksijen verdiğini anlatır. Bu deyime 
göre oksijenli su ( % 3 lük oksijenli su) 10 volümlük olarak adlandırı-
lır. Saç boyalarını saçlardan temizlemek ve saçların rengini açmak 
için şu bileşim sağlık verilmiştir: 
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Rx 
Amonyak (d.0.88) 1 g 

Hidrojen peroksit çöz. 20 Yol 50 g 

Kalevi Sodyum Hipoklorit Çözeltisi T.K. 
Labarraque çözeltisi, Solutio Natrii Hypochloris Alcalinum. 

Litrede 6.5 gram etken klor içerir. 
Klorlu kireç (Kireç kaymağı) 25 K 
Sodyum Karbonat 50 K 
Su y.m. 1000 K için 
Porselen bir havada klorlu kireç (klorlu kireç % 25 aktif  klor içerir 

- T . K . ) üzerine aynı miktar su azar azar ilave edilerek ezilir ve tek-
rar aynı miktar su konup karıştırılır, dibe çöken ağır kısımlar üstündeki 
sıvı 1000 ml lik bir kaba aktarılır. Tortu üîerine tekrar su konup ezi-
lir, yine aynı kaba aktarılır ve böylece toplam suyun üste ikisi sarfe-
dilinceye kadar işleme devam edilir. Geri kalan su içerisinde sodyum 
karbonat eritilir ve evvelki karışıma ilave edilir. Durulmağa bırakılır 
ve su ile 1000 kısma tamamlanıp süzülür. Klor kokulu, alkali reaksiyon-
da bir sıvıdır, asid ortamda hacminin iki misli klor verir. 

CI 
/ 

Ca + Na2C03 » CaCO, + NaCl + NaClO 
\ 

ocı 
Hipokloritlerin aktivitelerinin aktif  klordan çok oksitleyici etki-

den ileri geldiğine inanılır, örneğin; kireç kaymağı su ile temas edince 
doğuş halinde oksijen açığa çıkar. 

H 2 0 
CI > 2 CaCl2+ 0 2 

/ 
2 Ca 

\ 
OCI 

Bundan dolayıdır ki renk giderici ve antiseptiktir. Hipoklorit-
lerin aktif  kloru; asitlendirilmiş ortama iyodürler ilavesi}le tayin edilir. 

CI 
/ 

Ca + 2HCJ > CaCl2+ Cl2 + H 2 0 
\ 

OCI 
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NaClO + NaCl + H 2 S 0 4 » C l 2 + Na 2 SO,+ H 2 0 
C l 2 + 2Nal > 2NaCl + I 2 

Görülüyor ki aktif  klor kimyaca hipoklorite ekivalan olan klor 
miktarıdır. 

Labarraque Sıvısı hazırlanmadan evvel; kullanılacak kireç kay-
mağının aktif  klor miktarı tayin edilip ona göre lüzumlu miktar alın-
malıdır. 

Hesap örneği: 

% 25 aktif  klor içeren malde den 24 g alınırsa 

% 2 0 " " x 2 4 x 2 5 
X = 20 

iyi kapatılmış şişelerde, ışıktan saklı olarak muhafaza  edilme-
lidir. Hazırlanması çeker ocak altında yapılmalıdır. Kuvvetli dezen-
fektan  ve deodorandır. Aynı zamanda renk giderir. 

Nötür Sodyum Hıpoklorit Çözeltisi T.K. 

Dakin çözeltisi, Solutio Natrii Hypocbloris Neutrum. 

Litrede yaklaşık 0.5 gram etken klor verebilen bir çözeltidir. 
Sodyum bikarbonat 15 K 

Labarraque çözeltisi (yaklaşık) 830 ml 
(0,50 gram Klor vermeğe yeter miktar) 
Potasyum permanganat 0.1 g 
Su y.m. 1000 ml için 

Bu çözeltide NaHC03 ortamı nötürleştirmek için kullanılmıştır. 

iyi kapalı şişelerde ışıktan saklı ve serin yerlerde muhafaza  edil-
melidir. Enfekte  yaraların pansuman ve yıkanmasında kullanılır. İr-
ritandır. Permanganat özellikle diğer sıvılardan ayrılması için ilave 
edilmiştir. Taze hazırlanmalıdır. Pyoscyanu? engfeksiyonlarmda  ya-
raları yıkamak i(,in kullanılır. 

Sod. hipoklorit sanayide a) Soğuk NaOH çözeltisi içinden klor 
gazı geçirerek elde edilir. 

2NaOH + Cl2 > NaClO + NaCl + H 2 0 
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b) NaCl çözeltisinden elektrik akımı geçirilerek elde edilir. Bu 
yöntemde evvela klor anodda, NaOH katodda oluşur, soma bunlar 
oda sıcaklığında temasa gelirlerse (NaCIO) ve (NaCl) oluşur. 

Kireç kaymağı beklemekle aktif  klorunu kaybeder her zaman da 
tazesi bulunmaz. Bu nedenle piyasadaki sodyum hipoklorit çözelti-
lerinden Dakin çözeltisi hazırlanabilir. Piyasadan hipoklorit çözeltisi 
alınır, klor miktarı tayin edilir, ve aşağıdaki gibi kullanılır. Yaptığımız 
piyasa araştıımasında % 4-10 arasında NaCIO bulduk. Genellikle 
% 6-10 sod. hipokıorit içeımelidir. 

NaCIO + 2KI + 2HC1 21 + NaCl + 2KC1 + H 2 0 

74.5 * 71 CI2 

Rx 

Sodyum hipoklorit çözeltisi y.m 

(0,5 gram kloı verecek kadar) 

Sodyum bikarbonat y,m 

(Fenolftaleinle  çalkalanınca kırmızı 

renk vermeyecek miktar) 

Potasyum permanganat 0.1 g 

Su y.m. 1000 ml için. 
Bu çözelti yanıkların yıkama suyunu dezenfekte  etmek için kul-

lanılır. 

İçme suyunun dezenfeksiyonu  için 1 PPM serbest klor (fazla) 
bulunacak miktarda ilave edilmelidir. B . P. C. 

Kalsiyum Sülfür  Çözeltisi N.F. 

Vleminckx çözeltisi, Liquor Caicis Sulfuratae, 
Sulfuraled  Lime lotion 

Sönmemiş kireç 165 g 
Süblime kükürt 250 g 

Su y.m. 1000 ml için 

Kireç bir miktar suda söndürülüp kükürtle karıştırılır, bu karı-
şım yavaş yavaş 1750 ml kaynayan suya ilave edilir. Karışım hacmi 
1000 ml kalıncaya kadar kaynatılır ve arasıra çalkalanır. Bu hacımla 
daha bir saat kaynatılır ve hacım su ilâvesiyle daima aynı tutulur, so-
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Soğutulur, süzülür su ile yıkanarak 1000 ml ye tamamlanır. Karışımda 
en fazla  kalsiyum polisülfür  ve kalsiyum tiosülfat  oluşur. 

12S + 3Ca (OH)2 2CaS5 + CaS203 + 3 H 2 0 

Berrak, kırmızı renkli, hidrojen sülfür  kokan bir sıvıdır. Turno-
sola karşı kalevidir. 

Tam dolu ve sıkı kapalı şişelerde saklanmalıdır. Dokuz misli su-
landırılarak, Scabicide (Uyuz tedavisinde) olarak kullanılır. 

Kalsiyum Sülfür  Çözeltisi Ph. Helv. 
Kalsiyum oksid 10 g 
Kükürt 20 g 
Adi su 160 ml 

10 g CaO 10 g su ile söndürülür, üzerine 20 g kükürt ve 150 ml su 
konur ve bir saat geri veren soğutucu altında kaynatılır, soğuduktan 
sonra süzülür. Uyuz tedavisinde kullanılır. 

Kloroformlu  Su T.K. 

Aqua Chloroformii 
Kloroform  5 K 
Su 1000 K 

Doymuş bir çözeltidir. Kloroform  durmakla uçar ve bozulur. 
Bazı farmakopeler  solusyonun dibinde daima bir miktar kloroform bu-
lunmasını tavsiye ederler. Az da olsa koruyucu etkisinden dolayı sıvağ 
olarak kullanılır. İyi kapalı şişelerde, ışıktan saklı tutulmalıdır. Dahi-
len kızdırıcı olarak nane suyu ile beraber kullanılmıştır. 

Kurşun Subasetat Çözeltisi T.K. 

Solutio Plumbi Subasetatis, Kurşun Sirkesi 

Kurşun asetat 3 K 
Kurşun oksid (Iitharge) 1 K 

(Mürdesenk) 
Su 10 K 

Kurşun asetat, kurşun oksidle ezilir, üzerine su ilave edilir, karı-
şım kapalı kapta katı maddeler tamamen veya pek az artık bırakarak 
eriyinceye kadar sık sık çalkalanıp bir hafta  beklenir. Bulanık olan sıvı 
kapalı kapta durulmağa bırakılır, süzülür. Karbon dioksidsiz su ve al-
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kol ile berrak karışımlar verir, turnusolu mavileştirir fakat  fenolftale-
ini pembeleştirmez. 

Dansitesi 1.232 - 1.237 dir. Bu çözelti durdukça havadan 

karbondioksit çeker ve kurşun subkarbonat çöker. 

Sarfiyata  uygun küçük şişelerde saklanmalıdır. 

Aşağıdaki reaksiyon en yakın olasılıktır. 
PbO + Pb(CH3COO)2 + H 2 0 » Pb (CH3COO)2 + Pb(OH)2 

Çözelti özellikle süzülürken havadan korunmalı ve kuru şişelere 
veya taze kaynamış su ile yıkanmış şişelere konmalıdır. 

Bu çözelti doğrudan doğruya kullanılmaz, sulandırıldıktan sonra 
kullanılır. Ancak kurşun zehirlenmesi yapabileceğinden insanlarda 
kullanılması terkedilmiştir. 

Seyreltik Kurşun Subasetat Çözeltisi T.K. 

Kurşun suyu, Solutio Plumbi Subasetatis Diluta, Aqua Plumbi 

(Eau de Goulard) 
Kurşun subasetat çözeltisi 2 K 
Su 98 K 

Bu solusyonun hazırlanmasında muhakkak taze kaynamış, soğu-
muş distile su kullanılmalıdır, aksi halde bulanır. Fransızlar adi su 
ile yaparlar ve beyaz bir çözelti haline gelir, onun için beyaz su demiş-
lerdir fakat  yanlış bir hazırlamadır. 

Iodi Solutio Aquosa T.F. 
Lugol Çözeltisi T.F. 

Yüzde 5 Iyod a / h, yüzde 10 potasyum iyodür a / h içerir. 
Iyod 50 g 
Potasyum iyodür 100 g 
Su y.m. 1000 ml için 

Poliiyodür derişik çözeltide daha çabuk oluştuğundan iyodla potas-
yum iodür beraberce ezildikten sonra azar azar su ilave edip ancak 
suyun yarısında tamamen erittikten sonra diğer yarısı ilave edilmeli-
dir. I.F., bu çözeltiyi deionize su ile hazırlaar. 

Sıkı kapatılmış renkli şişelerde ve 35 °C nin altında saklanmalıdır. 
Dahilen tirotoksikozda ve haricen germisit olarak kullanılır. 
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Potasyum Arsenit Çözeltisi I.F. 

Kalii Arsenitis Solutio, Solutio Fowleri. 

Yüzde 0.95 a / lı dan az, yüzde 1.05 a / h den fazla  AS2O3 içermez. 

Arsenik trioksid, toz halinde 10 g 

Potasyum hidroksid çözeltisi ( % 5 a / h ) 10 ml 

Dilüe hidroklorik asid ( % 10 h / h) 28 ml veya 
y.m. 

Etanol ( % 20 h / h) y.m. 100 ml için 

Arsenik trioksit, potasyum hidroksit çöseltisinde ısıtılarak eri-
tilir. 500 ml etanol % 20 ilave edilip turnosola karşı nötr oluncaya kadar 
damla damla ve çalkalayarak seyreltik hidroklorik asid ilave edilir. 
Etanol % 20 ile 1000 ml ye tamamlanır. 

AS203 + KOH > 2KAS02 + H 2 0 

Berrak, renksiz, kokusuz bir sıvıdır, tadı hafifçe  tuzludur, zehir-
lidir. Fowler sıvısı, potasyum iodür, kireç suyu ve tannik asid ile çökelti 
verir. Bazı alkoloidler Potasyum arsenitle reaksion vererek çökelir. Ok-
sidan maddeleri redüksiyona uğratır. İyi kapalı şişelerde ve 35 °C yi 
geçmeyen sıcaklıkta saklanmalıdır. 

Bir defalık  maksima dozu 0 .5 g (20 damla) 

Bir günlük maksima dozu 1.5 g (60 damla) 

Sabunlu Krezol çözeltisi Ph. Helv. VI 
Solutio Cresoli Saponata 

Yüzde 50 ham krezol içeren kolloid bir çözeltidir. 

Cresolum crudum 50 g 

Sapo kalinus 50 g 

Sabunu krezole karıştırıp 50°C'de eriyinceye kadar ve berrak bir 
çözelti oluncaya kadar ısıtın. 

Kırmızı esmer renkli, berrak ve krezol kokulu koyu bir sıvıdır. 
Turnusol kağıdını mavileştirir. 10 ila 20 misli sulandırıldıktan sonra 
dezenfektan  olarak kullanılır. 

Sabunun burada görevi suda % 2 kadar çözünebilen krezolün 
yüzey gerilimini düşürerek çözünmeyi arttırıcı etki yapmaktır. 
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LİMONATALAR 

Asidli • Tatlı Çözeltiler 

Hidroklorik Asid Limonatası T.K. 

Limonada Hydrochlorica 

Dilüe hidroklorik asid 8 K 

Su 892 K 

Basit şurup 100 K 

Dişlerin minasını bozmaması için kamışla içilmesi tavsiye edilir. 

Laktik Asid Limonatası T.K. 

Limonada Latica. 
Laktik asid 1 K 

Su 89 K 

Basit şurup 10 K 

Yaklaşık yüzde 0.9 toplam laktik asit içerir. Bazı ishallere karşı 
kullanılmıştır. 

Mağnezyum Sitrat Limonatası T.K. 

Limonada Magnesii Citrici, 

I - Sitrik asid, H 2 0 32 g 

Mağnezyum karbonat 20 g 

Su 300 g 

Basit şurup 100 g 

Limon tentürü 1 g 
Sitrik asit suda eritilir, mağnezyum karbonat yavaş yavaş ka-

rıştırılarak ilave edilir. Reaksiyon bittikten sonra süzülür ve üzerine 
1 g limon tentürü ve şurup konur. 

Yukarıdaki çözelti içinde 50 g mağnezyum sitrat oluşmuştur. 

örnek: 

Rx 
Limonade Citro-Mağnesienne-
Citrate de mağnesie 50 g 

112 



Kodekse göre yapınız, 
Faites selon codex Turc. ' 
Fiat secundum pharmacopoea Turcica 

Bu limonata eskiden Limonade Roge adı ile bilinirdi. Fakat asıl 
orijinal Limonade Roge bunun tamamen aynı değildir. Hastanın ya-
şına göre bu limonata iki, üç misli sulandırılarak verilir. 

Bu reçete için Türk Kodeksinin 50 gramlık mağnezyum sitrat 
formülü  yapılır, ve yarı yarıya sulandırılır. 

Bu limonatayı gazoz haline getirmek için mağnezyum karbonat 
2 gram eksik konur, limonata hazırlanıp şişeye konduktan sonra 4 
gram sodyum bikarbonat ilave edilip tıpası iyice kapatılıp sıkıca bağ-
lanır. Burada meydana gelen reaksiyonda aşağıdaki üç çeşit mağnez-
yum sitratm oluşma olanağı vardır. 

Kullandığımı? mağnezyum karbonat T . K . ne göre (MagC03)3_ 
Mag(OH)2 3 H 2 0 veya (MgCOj)., Mg(OH)2 4 H 2 0 terkibindedir. Yüzde 
40 MgO'e tekabül eder. Buna Mağnezyum subkarbonat da denir. 

Sitrik asid 3 karboksilli bir asid olduğuna göre limonata içerisinde 
Üç cins mağnezyum sitrat da oluşur. 

Rx 
Limonata magnesia 
Magnezyum sitrat 25 g 

Mg 
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Bu çözelti çok çabuk küflenir.  Bu bakımdan daima taze hazır-
lanıp verilir. 

Purgatif  olarak kullanılır. Dayanması için sterilize edilebilir. Şu-
rup ilavesinden evvel kaynamaya yakın ısıtılıp soğuduktan sonra li-
mon tentürünü koyup süzülmesi dayanma bakımından faydalı  olabilir. 
Fazla şeker ve karbondioksid dayanmasını azaltır. 

Kokulu ve Tatlı Çözeltiler 

Teofillinli  Posyon, Fransız Milli Formüleri 

Teofillin  1.50 g 
Sodyum benzoat 2 g 
Turunç kabuğu şurubu 60 g 
Su y.m. 15 g için 

Zamklı Posyon T.K. 

Potio Gummosa, (Potion Gommeuse,Julep Gommeux) 

ince toz edilmiş Arabistan zamkı 10 K 
Şurup 30 K 
Turunç çiçeği suyu 10 K 
Su 100 K 

Zamk havada iyice ezilir, yavaş yavaş su ve sonunda Turunç çi-
çeği suyu ilave olunur. Genellikle sıvağ olarak kullanılır. Kolloid özel-
liğinden dolayı özellikle lezzeti yakıcı ve hoş olmayan maddelerin ko-
laylıkla içilmesini temin eder. 

Dikkat edilirse posyonlar muhakkak şurup ve çok kere aromatik 
maddelerle hazırlanmış çözeltilerdir. Dahilen kullanılırlar. Yukarıda 
formülleri  verilen ofisinal  posyonlara benzer olarak hekim tarafından 
etken maddeler içeren aromatikli ve şuruplu çözeltilerde yazılıp, tertip 
edilebilir. Böyle tertiplere de posyon şeklinde formüller  denir. 

örnek: 
Rx 
Bromure de Sodium 
Luminal Sodique 
Sirop d'ecorce d'orange amere 
Eau de fleur  d'oranger 
Sig: Günde üç defa  birer çorba kaşığı. 

5 g 
0 . 3 0 g 

50 g 

250 g 
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REKTUM YOLU İLE KULLANILAN ÇÖZELTİLER 

Enema - CIysmus 

(Tenkiye - Lavman) 
Rektum ve sigmoid yolu ile kullanılan sulu veya yağlı, çözelti, 

emülsiyon veya süspansiyonlardır. Amaçlarına göre değişik adlar alır-
lar. Bağırsağı boşaltıcı - Purgatif,  parazitlere karşj-Antelmentik, teskin 
edici - Sedatif  ve anti inflamatuvar,  tanımada kulllanılan - diagnos-
tik ve benzeri lavmanlar gibi. Bağırsakta bir müddet kalması lazım 
gelen lavmalara Rentention (tutulacak) Enema adı verilir. Purgatif 
amaçlı lavmanların dışındaki lavmanların çoğu (retention enema) bir 
müddet tutulacak enemalardır. 

Purgatif  enemalar; bağırsağı - aşağı kolon ve rektumu boşalt-
mak için kullanılırlar. Bu boşaltma işlemi iki ayrı etki ile meydana 
gelir. 

a) Basınç etkisi ile bağırsak peristaltizmini uyararak; erişkin-
lerde rektum 12-15 cm uzunluktadır. Kolon sise 150-160 cm boyunda 
ve yaklaşık 750 ml sıvı alabilecek hacımdadır. Basınç etkisi ile paris-
taltizmin uyarılması için en az 500 mı sıvı verilmesi gerekir. Bu sıvı 
peristalcizmin uyarılması ile kısa bir müddet sonra dışkı ile beraber 
dışarı atılır. 

b) Osmotik etki ile peristaltizmi uyararak; bu çözeltiler hipertonik 
yapıdadırlar. Kanın suyunu osmos ile bağırsağa çekerek ve osmos 
olayı ile peristaltizmi de uyararak bağırsağın boşalmasını oluşturur-
lar. Bu tip enemalar bir defada  100 ml den fazla  kullanılmazlar. Hazır 
ve rektal kanülü bulunan sıkılabilir plastik kaplarda saklanırlar. 

Purgatif  amaçla yüzde 0.9 sodyum klorür çözeltisi veya kayna-
tılmış ılık çeşme suyu kullanılabilir. Resmi kitaplardaki lavman for-
müllerine aşağıda örnekler verilmiştir. 

Nişastalı Lavman T.K. 

CIysmus Amyli 
İnce toz edilmiş buğday nişastası 15 K 
Su 590 K 

Nişasta 100 K soğuk su ile iyice karıştırılır, suyun geri kalanı kay-
namaya kadar ısıtılır, azar azar ve çalkalayarak karışıma dökülür. 
Retention lavmanıdır. Diyare ve anteritlerde anti inflamatuvar  olarak 
kullanılır. 
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Sabunlu Lavman B.P.C. 1968 

Soap Enema 
Yumuşak potas veya sodyum sabunu 50 g 

Su y.m. 1000 ml için 
Erişkinlerde 500-750 ml kullanılır. 

Sodyum Fosfat  Lavmanı B.P.C. 1973 

Phosbpate Enema 

Sodyum asid fosfat  16 g 

/ Sodyum fosfat  6 g 

Su (taze kaynamış soğumuş) 100 ml için 

Koruyucu madde y.m. 

Hipertonik bir çözeltidir. 100 ml kullanılır. 

Rektum ve Sıgmoid kolon için lavman 

Sorbitol 40 g 

Dioktil sod. sulfosuksinat  0.1 g 

Su y.m. 100 ml için 

Hipertonik bir çözeltidir. 50-100 ml kullanılır. 

Tedavi amacı ile etken madde taşıyan lavmalar: 

Paraldehidli Lavman B.P.C. 1973 
Paraldehid 100 ml 
Sodyum klorür çözeltisi % 0.9 y.m. 1000 ml için 

Taze hazırlanmalıdır. 300 ml den fazla  kullanılmaz. Kg başına 
5 ml olarak hesaplanır, hipnotik - antikonvulsan. 

* 

Prednisolon Lavmanı B.P.C. 1973 

Prednisolon sodyum fosfat  20 mg prednisolon'a 
tekabül eden miktar 

Su y.m. 100 ml için 
Çözeltinin pH sı tamponlarla veya sonradan pH 7 - 7.5 a ayar-

lanır. Koruyucu bir madde de katılabilir. Bir defada  100 ml kullanılır. 
Prednisolon sodyum fosfat  yerine yine aynı miktar hidrokortizon'a 
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tekabül eden hidrokortizon sodyum fosfat  da kullanılabilir. Sigmoid 
ve rektumun ulseratif  kolitisinde kullanılır. Hastaya sıvıyı bir gece, 
içinde tutması tavsiye edilir. 

Tanımada kullanılan lavmanlar 
Baryum Sülfat  Lavmanı B.P.C. 1968 

Barium Sülfat  Enema 
Baryum sülfat 
Arabistan zamkı müsilajı 
Nişastalı lavman y.m. 
Teşhis için kullanılır (Diagnostik) 

120 g 

100 ml 
500 ml için 

Yıkama Sıvıları - (Lavajlar - Irrigasyon sıvıları) 

Yaralar ve vücut boşluklarını yıkamak için kullanılan çözelti-
lerdir. 

Amerikan Farmakopesinde (U .S .P . X I X ) aşağıdaki yıkama sı-
vıları vardır. 

— Lavajlık steril su: (Steril water for  Irrigation): 
Injeksiyonluk su ile hazırlanır ve antimikrobik madde içermez. 

. — Lavajlık steril sodyum kloriir çözeltisi: Yüzde 0.9 sodyum 
klorür içerir. Yara ve vücut boşluklarının yıkanmasında kullanılır. 
Kolonu yıkaiak için en az 1500 ml gereklidir. Injeksiyonluk su içeri-
sinde hazırlanır. 

— Lavajlık steril glisin çözeltisi: Yüzde 1.5 amino asetik asit 
içerir. Injeksiyonluk su içerisinde hazırlanır, steril ve pirojensiz bir 
çözeltidir. 

— Lavajlık steril neomisin sülfat  ve Polimiksin B sülfat  Çözeltisi; 
Bir mililitresinde 40 mg neomisin ve 200000 ünite polimiksin B sülfat 

bulunan steril sulu bir çözeltidir. Mesanenin yıkanmasında ve anti bakte-
ıiyel olarak kullanılır. Yıkamada bu: çözeltinin 1 ml si bir litre lavajlık 
sodyum klorür çözeltisi ile seyreltilir ve 24 saatte bir litre kullanılır. 

— Nötür sodyum Hipoklorit çözeltisi; yaraların yıkanmasında 
kullanılır. 

Diş etleri ve ağız içi mukozasına sürülmek üzere hazırlanan sıvı ve 
yarı sıvı preparatlardır. Çoğu antiseptik etken maddeleri içerirler. 

COLLUTORIA 
Kollutuvar - Collutoires 

117 



Bölüm: 4 

ESANSLAR - AROMATlK SULAR - HOŞ KOKULU SULAR 

Aromatik sular; esanslar veya diğer hoş kokulu uçucu maddelerle 
doymuş, berrak sulu çözeltilerdir. 

Esanslar - Uçucu yağlar: 

Bitkilerin kokularını veren maddelerdir. Doğal olarak bulun-
dukları gibi, elde ediliş anında da oluşabilirler. Örneğin gül esansı doğal 
olarak bulunur, amber ise ısı ile distilasyon anında oluşur. 

Esans deyimi su buharı ile uçan anlamına gelir ise de bitkisel ve 
diğer kaynaklardan çeşitli yollarla elde edüen kokulu maddelere veri-
len genel bir isimdir. 

Esansların kimyasal bileşimleri çok karışık ve çoğunun da tama-
men tesbit edilememiştir. Genellikle yapıları organik maddelerin karı-
şımlarından ibarettir. Esasen yapıları ve hatta tipik kokuları mevsime, 
toprağa, elde edilme yöntemlerine göre de değişebilir. 

Esansların yapısına; organik asidler, esterler, alkoller, hidrokar-
bonlar, aldehidler, ketonlar, fenoller,  azot ve sülfür  bileşikleri ve kom-
pleks organik birçok bileşikler girer. 

Hidrokarbonlar: 

Esansların kokudan çok ana ortamını teşkil eden maddelerdir. 
Isopren ve isopenten türevleridir, genel olarak bunlara Terpenler denir. 
Zincir uzunluklarına göre, terpen, seski terpen ( 1 1 / 2 ) , diterpen, 
triterpen gibi adlar aldıkları gibi siklik ve asiklik olarak da sınıflara 
ayrıbrlar. 

Genel formülleri  C|0H l 6 ve zincirdeki doymuşluğa göre de CnH2n-4 
formülüne  uyarlar (Cı5H2 6 seski terpen). 

Terpenler Isopren türevleri diye de söylenebilir. 
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Esterler: Bornilasetat, metil salisilat, benzil benzoat, geranil ase-
tat, v.b. 

Fenoller: Timol, Karvakrol, Kavikol v.b. 

Fenol esterleri: Anetol, Öjenol, Safrol  v.b. 



larda esanslar absorbe edilmiştir. Bu yöntem ile gül, menekşe portakal 
çiçeği gibi, leylak gibi esanslar elde edilir. 

b) Dijestiyon: Maserasyonun hafif  bir ısıda yapılmasıdır. 

c) Enfleurage:  Çerçeveler içindeki cam levhalar üzerine ince ta-
bakalar halinde sığır iç yağı ve axonge karışımı sürülür, bunların üze-
rine çiçeğin kokulu kısımları yayılır ve çerçeveler (chassis) üstüste 
konarak belirli bir süre bırakılır. 24-48-72. . . saat sonra, çiçekler elle 
veya vakumla alınıp yerlerine yenileri konur. Çiçekler bu iş esnasında 
canlıdırlar ve çıkardıkları esanslar yağ tarafından  absorbe edilir. Sonra 
yağlar toplanır, bunlara pommade denir. 

Pomad'lar sonra alkol ile ekstraksiona tabi tutularak esanslar çe-
kilir. Bu yöntemle en iyi randıman veren bitkiler yasemin ve menekşe 
köküdür. Bu yöntem daha az kullanılmaktadır. 

d) Tüketme (Perkolasyon): Saf  petrol eteri heksan, lıeptan gibi 
organik çözücülerle esanslar bitkilerden çekilir. Özel cihazlarda çiçek-
ler raflara  serilir ve petrol eteri çiçeklerden geçerek esansı çeker. Sonra 
çözücü vakum distilasyonu ile uçurularak esanslar elde edilir. Böyle 
elde edilen ürüne concrete denir. Bu yöntemle gül, portakal çiçeği, 
leylak, helyotrop. . . gibi esanslar elde edilir. Bu şekilde elde edilmiş 
gülyağına katı gülyağı denir. Türkiye'de 400 kg gülden 1 kg konkret 
elde edilir. 

Concreteler bir miktar mum içerirler. Bunları az miktarda abso-
lüt alkolde eritip sonra - 20°C'ye soğutunca erimiş olan mumlar ay-
rılır. Bu işlem ile elde edilen ürüne absolutes denir. Ye gayet kuvvetli 
kokuludur, pahalı olmasına rağmen parfümeride  çok kullanılır. 

Endüstri bakımından kârlılık-verimlilik: 

Esans endüstrisinin bugünkü durumu en ilkel zamanlardaki şe-
kille en modern fabrikasyon  metodları arasında değişmektedir. 

Aromatik bitkiler çok kere yabani halde veya çıktığı memleketin 
özel bahçelerinde yetişmektedir. Bu süretle esans endüstrisi de baba-
dan oğula geçen bir aile endüstrisi manzarası gösterir. Esatıscılık çok 
kere de bir ailenin esas meşguliyeti yanında ikinci ek bir iş alamdır. 
Esasen aromatik bitkilerin en geniş şekilde dağınık veya toplu yetiş-
tikleri bölgeler dünyanın geri kalmış bölgeleridir. Buralarda belirli 
aileler az miktarda ve belirli esansı en ilkel metodlarla üretip toptan-
cılara ve ihracatçılara ulaştırırlar. Bununla beraber üretici esanslarını 
hiçbir zaman yok fiatına  satmaz stok yapmayı tercih eder. Buna rağ-
men geri kalmış bölgelerdeki işçilik ücretlerinin ucuz olması esans-
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Esterler: Bornilasetat, metil salisilat, benzil benzoat, geranil ase-
tat, v.b. 

Fenoller: Timol, Karvakrol, Kavikol v.b. 
Fenol esterleri: Anetol, Öjenol, Safrol  v.b. 

121 



Diğer bileşikler: Indol, metil antranilat, kumarin 

Bu tabii maddeler bugün çok kullanılan sentetik esansların da 
esas maddelerini teşkil ederler. 

Fiziksel Özellikleri: 

Taze elde edildikleri zaman genellikle renksizdirler. Hava tema-
sında ve zamanla renklenirler. Bu renkler tekrar distilasyonla giderile-
bilir. 

Esanslar lıavaııın oksijeni ile çok çabuk okside olurlar ve kokuları 
değişir. Dansiteleri genellikle 0.848 - 1.065 arasındadır. Esansların 
çoğu optikçe aktiftir.  Suda erimezler. Esansların bileşimindeki en çabuk 
okside olan ve bozulan maddeler Terpenlerdir. Terpenler özel yöntem-
ler ile esanslardan çekilebilirler. Terpeni alınmış esanslara de-terpene 
esanslar denir ve adi esanslardan bem çok pahalı hem de koku bakı-
mından 30-40 misli kuvvetlidirler. 

Esansların elde edilmeleri: 

a) Damıtma (Distilasyon) 

b) Sıkma (Ekspresyon) 

c) Özetleme (Ekstraksiyon) 

a) Damıtma: En eski zamanlardan beri kullanılır ve esası bitki-
lerden esansların su buharı ile ayrılmasıdır. 

Bugün üç tip distilasyon yöntemi kullanılmaktadır: 

1 - Su ve buhar distilasyonu 

2 - Su distilasyonu 

3 - Direkt buhar distilasyonu 
Her üç cins distilasyonun esası da birbiriyle karışmayan iki sıvı-

nın distilasyonu teorisine dayanır. 

Birbiriyle karışmayan iki madde yanyana iken bunların buhar 
basınçları birbirine eklenir ve bu basınçların toplamı dış basınca eşit 
olduğu sıcaklıkta her iki madde birden kaynar ve distilasyona uğıar-
lar. Böylece iki fazlı  bir sıvı sisteminde kaynama derecesi ayrı ayrı her 
iki sıvının kaynama derecelerinden daima daha düşüktür. Bunun için-
dir ki esanslar bozulmadan distile edilebilirler. 

Örneğin Su 760 mm basınç altında 100°C de ve benzen 80°C de 
kaynar. Bu iki sıvının karışımı 760 mm basınç altında 69°C de kay-
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narlar ve bu kaynama derecesi karışımda her iki sıvı mevcut olduğu 
müddetçe devam eder. 

Su ile Damıtma (distilasyon): Bu yöntemde bitki kısımları kay-
nayan su ile doğrudan doğruya temastadır. Suyun üzerinde yüzer ya 
da suya tamamen dalar. Kazan ateşle veya dışardan sıcak su buharı 
ile ısıtılabilir. Toz edilmiş badem, gül petalleri ve portakal çiçekleri bu 
yöntemle distile edilebilirler (Şekil: 4 - la ) . 

Su ve buharı ile damıtma: madde su ile temasta değildir. İmbik 
içinde altı delikli bir raf  üzerindedir. Su bu delikli rafın  altında bulunur. 
Su doğrudan doğruya ateşle veya yine su buharı ceketiyle ısıtılır. Kay-
nayan suyun buharı deliklerden ve bitki parçaları içinden geçerek esans-
ları distile eder (Şekil: 4 -1 b). 

Direkt buhar ile damıtma: imbik veya kazan içinde su bulunmaz. 
Bitki kısımları yine delikli bir raf  üzerindedir. Hariçten sıcak ve genellik-
le basınçlı su buharı sevkedilir. Buhar bitki içinden geçer (Şekil: 4 - l c ) . 
Her üç metodda da beraber distile olan esanslar yine buharla beraber 
soğutucudan geçerek özel kaplarda toplanırlar. Bu toplama kapları-
nın ilk şekilleri Florentin kaplandır. Bugün daha çeşitli cinsleri vardır 
(Şekil: 4 - ld ) . 

Damıtmada (Distilasyonda) dikkat edilecek noktalar: Su disti-
lasyonunda bitkinin imbiğin kızgın kenarına değerek yanmamasına 
dikkat etmek, bitkiyi tel sepet içine koymak lazımdır. Direkt buhar 
distilasyonunda ise aşırı sıcak buhar birdenbire sevkedilirse kuru bit-
kileri kavurur ve fena  kokulann oluşmasına sebep olur. 

Toz bitki parçalarının buharla distilata geçmemesi için özellikle 2 
ve 3 üncü yöntemlerde evvela bitki hafifçe  ıslatılmalıdır. Bütün bun-
lara rağmen su buharı ve ısı esansların kısmen olsun bozulmalarına 
sebep olur. 

Damıtmada genellikle damıtık (distilat) (su ve esans) fazla  mik-
tarda su ve az miktarda esans içerir. 

Damıtmanın hızı ve elde edilecek distilat miktarı bitkinin içerdiği 
% esans miktarına bağlıdır. Örneğin 100 kg kişniş tohumu 8 kg esans 
verir. Tecrübeler ortalama olarak distilatın (buhar esans karışımı) 
% 0 5 esans içerdiğini saptamıştır. Buna nazaran 1600 kg buhara 
(distilat) ihtiyaç vardır ki 8 kg kişniş esansını alabilelim. Eğer saatte 
200 kg distilat alabilecek surette distilasyon yapılırsa bitki 8 saatte 
esanstan tamamen kurtarılmış olur. 100 kg gül 25-30 gram esans verir. 
(Resim 4-1). 
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E s a n s l a r ı n B i t k i l e r d e n 

F l o r e n t i n k a p l a r ı 

Şekil: 4-1. 
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Resim: 4-1. İsparta'da gül yağı distilasyonu 1955 

Sıkma-Ekspresyon yöntemi: 

Ancak bazı esansların elde edilmesi için kullanılır. Bu yöntemde 
ısı kullanılmadığından gayet yüksek kalitede esans elde edilebilir. 
Limon, portakal, bergamot esansları meyvelerin taze kabuklarından 
bu şekilde sıkma ile elde edilirler. Ekspresyon (sıkma) yöntemi de üç 
tipe ayrılır. 

a) Elle sıkma 
b) Güğüm metodu 

c) Makinalarda sıkma 

a) Kabuklar meyvalardan ayrıldıktan sonra derin olmayan kap-
larda suya batırılıp elle sıkıkr ve sonra çıkan esansın ayrılması için 
ayırma kaplarına konup toplanır. 

b) Meyvalar içleri pürtüklü ve dikenli güğümlerde döndürülerek 
zedelenen kabuktan akan esans toplanır. 

c) Meyvalar makinalarda parçalanır, sonra silindirlerden geçi-
rilerek levha haline getirilir, bu anda katı kısımlar silindirlerden kazı-
narak alınır ve emülsion halindeki esans ve su karışımı ayrılır. Sonra-
dan sıvı santrifüj  edilir ve esans alınır. Katı kısımlar sonradan bir defa 
da buhar distilasyonuııa tabi tutulur ve ikinci kalite esans ayrılır. 

Özetleme - Ekstraksiyon Yöntemi: 
a) Islatma (Maserasyon): Kokulu bitki kısımları özellikle çiçekler 

yağlarla belirli bir süre temasta tutulur. Sonra yağlar süzülür, bu yağ-
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larda esanslar absorbe edilmiştir. Bu yöntem ile gül, menekşe portakal 
çiçeği gibi, leylak gibi esanslar elde edilir. 

b) Dijestiyon: Maserasyonun hafif  bir ısıda yapılmasıdır. 

c) Enfleurage:  Çerçeveler içindeki cam levhalar üzerine ince ta-
bakalar halinde sığır iç yağı ve axonge karışımı sürülür, bunların üze-
rine çiçeğin kokulu kısımları yayılır ve çerçeveler (chassis) üstüste 
konarak belirli bir süre bırakılır. 24-48-72. . . saat sonra, çiçekler elle 
veya vakumla alınıp yerlerine yenileri konur. Çiçekler bu iş esnasında 
canlıdırlar ve çıkardıkları esanslar yağ tarafından  absorbe edilir. Sonra 
yağlar toplanır, bunlara pommade denir. 

Pomad'lar sonra alkol ile ekstraksiona tabi tutularak esanslar çe-
kilir. Bu yöntemle en iyi randıman veren bitkiler yasemin ve menekşe 
köküdür. Bu yöntem daha az kullanılmaktadır. 

d) Tüketme (Perkolasyon): Saf  petrol eteri heksan, heptan gibi 
organik çözücülerle esanslar bitkilerden çekilir, özel cihazlarda çiçek-
ler raflara  serilir ve petrol eteri çiçeklerden geçerek esansı çeker. Sonra 
çözücü vakum distilasyonu ile uçurularak esanslar elde edilir. Böyle 
elde edilen ürüne concrete denir. Bu yöntemle gül, portakal çiçeği, 
leylak, helyotrop. . . gibi esanslar elde edilir. Bu şekilde elde edilmiş 
gülyağma katı gülyağı denir. Türkiye'de 400 kg gülden 1 kg konkret 
elde edilir. 

Concreteler bir miktar mum içerirler. Bunları az miktarda abso-
lüt alkolde eritip sonra - 20°C'ye soğutunca erimiş olan mumlar ay-
rılır. Bu işlem ile elde edilen ürüne absolutes denir. Ye gayet kuvvetli 
kokuludur, pahalı olmasına rağmen parfümeride  çok kullanılır. 

Endüstri bakımından kârlılık-verimlilik: 

Esans endüstrisinin bugünkü durumu en ilkel zamanlardaki şe-
kille en modern fabrikasyon  metodları arasında değişmektedir. 

Aromatik bitkiler çok kere yabani halde veya çıktığı memleketin 
özel bahçelerinde yetişmektedir. Bu süretle esans endüstrisi de baba-
dan oğula geçen bir aile endüstrisi manzarası gösterir. Esanscılık çok 
kere de bir ailenin esas meşguliyeti yanında ikinci ek bir iş alanıdır. 
Esasen aromatik bitkilerin en geniş şekilde dağınık veya toplu yetiş-
tikleri bölgeler dünyanın geri kalmış bölgeleridir. Buralarda belirli 
aileler az miktarda ve belirli esansı en ilkel metodlarla üretip toptan-
cılara ve ihracatçılara ulaştırırlar. Bununla beraber üretici esanslarını 
hiçbir zaman yok fiatına  satmaz stok yapmayı tercih eder. Buna rağ-
men geri kalmış bölgelerdeki işçilik ücretlerinin ucuz olması esans-
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ların tahminden daha ucuz bir maliyet göstermesini sağlar. Böyle 
ilkel bir karakter gösteren endüstri, dünyanın değişik bölgelerine ve 
bu bölgelerde de değişik sahalara dağılmış bir haldedir. Nakil vasıta 
larının ilkelliği, yolların olmaması ve aromatik bitkilerin bir merkezde 
toplanıp işlenmesine imkan vermemektedir. Denilebilir ki imbiklerle 
insanlar, aromatik bitkilerin arkasından bölge bölge koşmaktadır. Bu 
durum bugün dahi özelikle bazı esanslar için (Hindistan, Çin, Gana) 
aynı ilkclikle devam etmektedir. Senede bir defa  ürün alınacak aromatik 
bir bitkinin işlenmesiyle modern bir fabrika  hiçbir zaman yaşayamaz. 
Böyle bir fabrikanın  yaşaması için her mevsimde çeşitli aromatik bitki 
işlenmesi gerekir. Bunun için fabrikaların  bölgesinde çeşitli aromatik 
bitkiler bulunan bir yerde kurulması veya kendi civarını işlediği gibi 
diğer bölgelerden ucuz nakliyatla aromatik bitki getirterek çahşması 
gerekir. Böyle modern ve merkezleşmiş sanayi daha çok Fransa'da ve 
Amerika'da görülmektedir. Bunlardan Amerikadakiler yalnız citrus 
esanslarını üretirler. Denilebilir ki modern sanayi ancak belirli saha-
larda ilkel bölge sanayii ile rekabet yapabilmektedir. Bundan dolayı 
gelişmiş memleketler sentetik esans yapma gayretlerini genişletmiş 
ve bunda başarılı olmağa başlamışlardır. 

Esansların muhafazaları: 

Esanslar mümkün olduğu müddetçe cam kaplarda 20°C yi geçme-
yen sıcaklıkta ve karanlıkta saklanmalıdır. Eğer cam kap olmazsa ka-
lın galvanize veya kalaylı demir kaplar kullanılmalıdır. Aluminyum 
veya paslanmaz çelik kaplar ancak bazı esanslar için kullanılır. Bu şartlar 
altında saklanmak koşulu ile esansların muhafazası  için antioksidan 
maddelere gerek yoktur. 

Esansların damla ağırlıkları ve normal damla adedi: 
Damla; farmasötik  bir ölçü olarak her zaman kullanılan bir araçtır. 
Bir damlanın ağırlığı şu formülle  tayin edilir: 

, r d.G.TC 
M = 

g 
M = Gram olarak damla ağırlığı 
d = Damlanın aktığı deliğin çapı 
•k = 3.14159 
g = Yer çekimi ivmesi - 981 cm / san2 

G = Yüzey gerilimi dyn / cm (su için 73 dyn / cm) 

12 



Bu formül  teorik damla ağırlığını verir. Halbuki damla koparken 
çok ufak  bir parçası yapışarak kalır. 

£ Hakiki damla ağırlığı 
Teorik damla ağırlığı 

K = Düzeltme faktörüdür. 

Örneğin: 3 mm dış çapı 0.6 mm iç çapı olan bir damlalıktan su 
için K = 0.71 dir. 

Formüllerden anlaşıldığına göre bir damlanın ağırlığına etki ya-
pan en önemli faktörler: 

a = Damlalığın ucunun çapı (d) 
b = Sıvının yüzey gerilimi (G) 

Bu faktörlerden  (b) her sıvıya göre daima değişecektir. Fakat 
(a) sabit yapılabilir. İşte bunun için milletlerarası bir damlalık ölçüsü 
kabul edilmiş ve buna da standart damlalık veya normal damlalık de-
nilmiştir. 

Normal damlalık - Standart damlalık: İyi kalite camdan yapıl-
mış damlatma ucu yüzünün dış çapı 3 milimetre ve iç çapı 0.6 mm olan 
bir damlalıktır. Normal damlalalıkla 15°C de distile suyun 1 gramı 
20 damla gelir. Buna göre distile suyun normal bir damlası 0.049 ilâ 
0.051 gıramdır. 

Bir sıvının içerisinde erimiş olan maddeler sıvının yüzey gerilimini 
değiştirirlerse damla ağırhğı da değişir. 

Bundan başka bir sıvının damla ağırlığına şu faktörler  de etki 
edebilirler: 

Damlalığın yapıldığı maddenin cinsi, damlatmanın sürati (üf-
leme gibi), damlalığı tutuş vaziyeti (damlalık daima dik tutulmalıdır) 
ve sıcaklık. Bir sıvının yoğunluğa ve viskoz]oğn damla ağırlığına etki 
etmez. Örneğin: Yüzey gerilimleri aynı olup yoğunluğu farklı  olan sı-
vıların damla ağırlıkları - dolayısıyla damla adedi - aynıdır, fakat 
damla hacımları değişiktir. Yine böylece viskozlukları farklı  sıvılaıın 
damla ağırlıkları aynı fakat  damlama süratleri farklıdır.  Bir sıvının bir 
grammın standart damlalıkla verdiği damla adedine noımal damla 
adedi denir. 

_ , , .. Bir gram sıvı Damla adedi = — — ^ . * „— Damla ağırlığı 
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Sanayide kalite kontrolünde imal edilen normal damlalıkların 
Relatif  Standart sapmaları 

-el = 
M 

Ix1
2- ( I X , ) 2 / N 

N - 1 x m = % î 7 . 5 
x 

dan fazla  olmamalıdır. 
Esanslar çeşitli preparatlar içerisine hoş koku vererek alımlarım 

kolaylaştırmak için genellikle damla ile ilave edilirler. Ayrıca etkileri 
çok keskin bazı ilaçlar da hastalara damla ile verilirler. Bu bakımdan 
bazı sıvıların damla ağırlıklarını ve adetlerini bilmek hem faydalı  ve 
hem de lüzumludur. 

Tablo 4-1 bazı sıvıların 15 °C deki damla ağırlıklarını ve adet-
lerini göstermektedir. 

Tablo 4-1. 

Bir gramının 
damla adedi 

Bir damlanın 
ağırlığı mg 

Anason esansı 44 24 
Gül esansı 50 20 
Karanfil  esansı | 36 28 
Kekik esansı 51 20 
Lavanta esansı 52 19 
Limon esansı 53 19 
Nane esansı 51 20 
Tarçın esansı 36 28 
Adrenalin çözeltisi 20 50 
Afyon  tentürü 45 22 
Alkol 95° h / h 65 16 
Belladon tentürü 50 20 
Digitalin çözeltisi 50 20 
Eter (0.720) 84 12 
Iod tentürü 60 17 
Kloroform 55 18 
Alkol. Kompose melisa çöz. 52 19 
Potasyum arsenit çöz. 32 31 
Striknos tentürü | 54 19 

Hoş Kokulu (Aromatik) Sular: 

Eski Mısırlılar zamanından beri esansların distilasyonla elde edil-
mesi ve bu işlemlerden geri kalan ve esanslarla doymuş bulunan su-
ların tıpta kullanılması özellikle Avrupa'da 15. asırdan sonra başlar. 
Buna rağmen aromatik sular 18. asrın içerisinde farmakopelere  girmiş 
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bulunmaktadır. Hala çeşitli farmakopelerde  bir iki tane olsun aromatik 
su mevcuttur. Memleketimizde ilk farmakopenin  tarihi çok yeni ol-
masına rağmen halk tababetinde aromatik suların kullanılması çok 
eskidir. T . F. iki aromatik su formülü  vermiştir. 

Aromatik sular nadiren deva olarak kullanılırlar (Taflan  suyu). 
Hoş lezzette o1 mayan bazı maddelerin çözeltilerinin kolay içilebilmesi 
için, düzeltici bir koku ve lezzet temin etmek maksadıyla kullanılırlar. 
Süspansiyon ve emülsiyonlarda (çok kere sıvı faz  olarak) sırf  koku 
vermek üzere kullanılırlar. Bu maksat haricinde bazı sıvı veya katı 
maddelerin lezzet ve kokularını örtmek maksadıyla da kullanılırlar. 

Aromatik sular; esansların ve diğer kokulu uçucu maddelerin dis-
tile sudaki doymuş çözeltileridir. Genel olarak iki yöntemle elde edilirler: 

a) Damıtma - Distilasyon yöntemi ile 
b) Esansların suda eritilmesiyle 
Distilasyon yöntemi ile aromatik su elde edilmesi: 

Esansların üretiminde genişçe anlatıldığı gibi bitkinin koku veren 
parçalarına göre uygun bir distilasyon cihazıyla ve aynen esans elde 
eder gibi hazırlanır. Elde edilen distilattan esans ayrılır ve içerisinde 
az bir miktar esans erimiş bulunan su alınarak kullanılır. Çeşitli far-
makopeler distilasyonda kaç kısım drogdan ne kadar aromatik su elde 
edileceğini ve kısmen de distilasyon yöntemini tarif  etmişlerdir. Dis-
tilasyonla aromatik su elde edilmesinde en önemli nokta esanslarda 
söylendiği gibi aşırı ısı ve droğun kazan kenarlarına değmesinden 
oluşan yanma neticesi fena  kokuların oluşmasına sebebiyet vermemektir. 

İçerisinde gayet az esans bulunan droglar (örneğin gül) den kuv-
vetli kokulu bir su elde etmek için ilk elde edilen distilat tekrar kaza-
na konarak ikinci ve hatta üçüncü defa  taze drogla beraber tekrar 
distile edilir. Böyle elde edilen sulara double, triple . . . distile ve bu 
işleme de - Cohobation - denir. 1940 T . K . ' d e distilasyon ile elde 
edilen aromatik sular şunlardır: Aqua Aurantii Floris - Aqua Rosae, 
Aqua Laurocerasi. 

Aqua Aurantii Floris T.F. 

Turunç Çiçeği Suyu 
Yeni toplanmış taze turunç çiçekleri 1 K 
Adi su yeter miktar 
Citrus Aurantium Amare L (Rutacea) taze çiçeklerini (citrus vul-

garis Risso da olabilir) su buharı ile imbikten çekerek elde edilir. 2 K 
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ürün çıkarılıncaya kadar distilasyona devam olunur ve ıslak süzgeç 
kağıdından süzülür. 

Hoş kokulu, renksiz, berrak veya pek hafif  bulanık bir sıvıdır. 
Yaklaşık 1 kg su 0.03 gr kadar esans içerir. Ticarette taklitleri buluna-
bilir, en çok taklidi Eau de brouts d'oranger (Petit Grain çiçeklerinden 
çıkar) ve Antranil asidi metil esteri çözeltitileridir. Taklitlerden ayır-
mak için aşağıdaki reaksiyonlar faydalıdır. 

a) 50 cm3 turunç çiçeğu suyu 20 cm3 N / 10 NaOH ile geri çeviren 
bir soğutucu altında yarım saat kaynatılır, koku kaybolmaz. (Antra-
nil asidi metil esteri çözeltisi ise, koku kaybolur). 

b) Ultraviole ışınları altında şiddetli mor floresans  gösterir. (Eau 
de brouts d'oranger ise zayıf  bir floresans  verir). 

Saklanması: Turunç çiçeği suyu kahverenkli bir litrebk ve tama-
men dolu şişelerde ağızları pamukla tıkandıktan sonra serin ve ışıksız 
yerde muhafaza  edilmelidir. 

Aqua Rosae T.K. 

Gül Suyu 
Rosa damescena Miller veya Rosa gallica L'nin taze çiçeklerinin 

petallerinin su buharı ile distilasyonundan elde edilir. Berrak, renksiz 
ve belirgin gül kokulu bir sıvıdır. 

Saklanması: Elde edilir edilmez gerekiyorsa süzülmeli, renkli 
bir litrelik şişelerde ağızları gevşekçe pamukla kapatılıp serin ve ışık-
tan uzak olarak saklanmalıdır. 

6. Alman ilaç kitabı 1 litre suya 4 damla esans koyarak hazırlar. 

Aqua Laurocerasi T.K. 
Taflan  Suyu - Eau de Laurier-Cerise 

Yeni toplanmış taflan  yaprağı 1 K 

Su 4 K 

Prunus laurocerasus L (Rosecea) nin taze yaprakları kıyılır ve 
0.7 kısım çözelti elde edilinceye kadar orta bir ateş üzerinde su buharı 
ile distilasyon yapıhr. Elde edilen distilat esansı eritmek için kuvvetle 
çalkalanır ve esansın fazlası  ıslak süzgeç kağıdından süzülmek suretiyle 
ayrılır. İçerisindeki HCN miktarı tayin edilir ve icabında distile su ila-
vesiyle 100 gramında 100 mg HCN olacak şekilde ayarlanır. Taflan  suyu 
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tıbbi etkisinden faydalanmak için kullanılan bir sudur. Ancak belirli 
miktarlarda alınabilir. Taflanın  etken maddesi olan siyanhidrik asid 
bitkinin içerisinde serbest halde bulunmaz, yapraklar koparıldıktan 
sonra enzimler ve nihayet su buharı ile distilasyonda oluşur. Taflan 
yapraklarında canlı iken prulaurasin adındaki glikozit mevcuttur. 

, C N 
c 6 H 5 . C H ( , 0 , 

X 0 . C H ( C H . 0 H ) 5 C H C H 2 . O H 

Yapraklar koparılmca faaliyete  geçen enzimler bu glikozidi parça-
lar. Benzaldehidsiyanhidrin ve glikoz serbest hale geçerler. Su buharıyla 
distilasyon esnasında siyanhidrik asid açığa çıkar. Fakat bu parça-
lanma daha çok reversibldir. Distilatta benzaldehid, siyanhidrik asid 
ve benzaldehid siyanhidrin denge halinde bulunur. 

CN 

C 6 H 5 C < % Hp C ^ t n + C ^ O g 

0CGH0 5 O H 

P r u l a u r a s i n Benzaldehitsiyanhidrin Gl ikoz 
(glikozid) 

özellikle bu denge, yapıdaki HCN'in lehine olmak üzere 48 saat 
kadar bir zaman içinde oluşur. Bunun için distilatın bir müddet bekle-
dikten sonra filtre  edilmesi gerekir. Üretilecek taflan  suyundaki ben-
zaldehid ve siyanhidrik asid miktarı kullanılan bitkinin içerdiği gli-
kozit miktarına bağlıdır. Prulaurasin glikozidi ise yaşh yapraklarda 
az, genç yapraklarda çoktur. Onun için daima taze ve genç yeni sür-
gün yapraklar hiç bekletilmeden distilasyona tabi tutulmalıdır. 

% HCN 
Yaşlı yaprakta 0.16 
Orta yaşlı yaprakta 0.25 
Yeni süren yaprakta 0.45 

Siyanür asidi yaprak saplarmın kabuklarında mevcuttur. Yap-
rakların saklanması zararhdır, siyanür asidinin çoğalıp, uçmasını sağ-
lar. Distilasyon için yaprakların ufalanması  da doğru değildir, kesil-
melidir. Distilasyon işlemi için kanaatimizce daha uygun bir metod 
V. İsviçre Farmakopesinde yazılıdır ve şöyledir: 
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"100 kısım, Mayıs tan Ağustos a kadar toplanmış taflan  yaprak-
ları taze saplarıyla beraber parçalanmadan kesibr ve üzeri su ile ta-
mamen örtülünceye kadar su konur. 12 saat bekledikten sonra 70 
kısım distilat elde edilinceye kadar distilasyona tabi tutulur. Distilat 
içerisinde 5 kısım alkol bulunan bir kapta toplanır. Siyanhidrik asid 
miktarı ölçülüp 1 alkol 19 su karışımı ile 1000 kısma tamamlanır". 

Taflan  suyu berrak olmahdır. Reaksiyonu nötür veya pek bafif 
asid olmalıdır. Diğer tanıma ve muayene yöntemleri farmakopelerde 
yazılıdır. 

Saklanması: Küçük ve sıkı kapaklı şişelerde ve tam dolmuş olarak 
serin yerlerde, ışıktan muahfuz  olarak saklanmalıdır. 

Bir defalık  maksima doz 2 g 
Bir günlük maksima doz 6 g 

Taflan  suyu yerine kullanılabilen sular: 

Arjııa Antygdalarum Amarum - Acı Badem Suyu: 

Prunus amygdalus Stoks (Amygdalus communis L. var amara 
D.C.) türünün çekirdek ve tohumlarından elde edilir. İçerisinde Amygda-
lin glikozidi vardır. Amygdalin benzaldehid siyanhidririn gentiobiozitidir. 

Acı bademde bulunan emülsin fermenti  bu glikozidi parçalar. 
Benzaldehid-siyanhidrik asid ve iki mol gbkoz oluşur. 

/ C N 

c < - H c . g h r 
b > - o c h ( c h o h ) 5 . c h . c h 2 o 

H ( C H 0 H ) 5 C H . O H ^ O H 

Amigda l in 
0 — I 

C 2 0 H 2 7 O n N + 2 H 2 0 > C6H5CHO + HCN + 2C 6 H ] 2 0 6 

Farmakopeler taflan  ve acı badem sularımn birbiri yerine kulla-
nılmasına izin verirler. 

Taflan  suyunun yapay olarak elde edilmesi: 
Birleşik Amerika ve Almanya'da taflan  suyu yerine benzaldehid-

siyanhidrinin çözeltileri kullanılır. VI. Alman Farmakopesine göre 
(D.A.B. -1956) aşağıdaki gibi hazırhnır: 
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Alkol 
Su 

Benzaldehid siyanhidrin 11 K 
500 K 

1489 K 
Benzaldehid siyanhidrin alkolde eritilir ve su ilave edilir. Su ila-

vesiyle madde disosyasyona uğrar. 

Aromatik sularm esanslardan elde edilmesi: 

Bu yöntemin esası, esansları suda eriterek aromatik su elde et-
mektedir. Esanslar genellikle suda çok az eriyen maddelerdir. Bu 
bakımdan bazı esansların suda erimesini fazlalaştırmak  için alkolün 
yardımına müracaat edilir, yine esansların suda erimelerini fazlalaş-
tırmak üzere 40-50°C deki distile su kullanılır. Esansların suda eritil-
mesiyle elde edilen aromatik suların kokulan kuvvetli olmakla bera 
ber, distilasyonla elde edilenlere göre aromaları daha az hoş ve tadları 
daha keskindir. Üç türlü hazırlama yöntemi vardır: 

a) Basit eritme yöntemi: 1-2 gram esans 100 cm3 distile suda 
çalkalanarak eritilir ve 1-2 gün sonra ıslak filtre  kağıdından süzülür 
( U . S . P . ) . Bu yöntemde uzun zaman çalkalamak gerekmekte esans 
kolaylıkla eriyememektedir. 

b) Yardımcı maddeler etkisi ile eritme yöntemi: Türk Kodeksi 
(1940) bu yöntemle aromatik su hazırlamak için şu genel formülü  ver-
miştir: 

Evvela talk esansla iyice ezilip karıştırılır, henüz kaynatılıp 40-
50 °C ye soğutulmuş su yavaş yavaş dikkatle çalkalanarak ilave olunur, 
durulduktan sonra tamamıyla berrak veya nihayet pek hafif  bulanık 
bir sıvı elde etmek üzere süzülür. Bu yöntemde talk esansın su ile temas 
yüzeyini çoğalttığından suyun esansla kısa zamanda doymasını temin 
eder. Ayrıca çözünmemiş esansın filtrasyonuna  da yardım ederek daha 
berrak bir süzüntü alınmasına sebep olur. 

Saf  talk yerine gayet ince saf  kum tozu veya ince tiftiklenmiş 
filtre  kağıdı da kullanılabilir. Böyle hazırlamada saf  su kullanılması 
şarttır. Adi su kullanıldığı taktirde esanslarda erimeyen bileşikler 
oluşabilir. Talk yerine mağnezyum karbonat-kalsiyum fosfat,  kaolin 
gibi maddeler de tavsiye edilmişse de suda az da olsa eriyebilmesinden 
dolayı oluşturacakları alkalik reaksiyon bu suların alkaloid tuz!arıyla 

Taze kaynamış soğumuş su 

Esans 
Saf  talk 

1.5 K 
15 K 

1000 K 
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beraber kullanılmalarına mani olurlar. Bu yolla elde edilen aromatik 
sulardan T .K . ' de bulunanlar: 

Âqua Cinnamomi T.K. 

Eau de Cannelle - Tarçın Suyu 
Esans 1.5 K 
Alkol 99 K 
Talk 15 K 
Su 900 K 

1.5 K esans 99 K alkolde eritilip su ile çalkalanır ve sonra süzülür. 
Talkın buradaki görevi daha çok süzmek, sıvının berrak çıkmasını 
temin etmekdir. iyi çalkalanmış bir tarçın suyunun ilk süzüntüsü 
alınıp tekrar süzülürse su daima berrak olarak elde edilir. 

Aqua Melissae T.K. 

Eau de Melisse - Melisa Suyu 
Esans 1.5 K 
Alkol 99 K 
Talk 15 K 
Su 900 K 

Aynen tarçın suyu gibi alkol yardımıyla hazırlanır, esans alkol 
karışımı su ile iyice çalkalanır, sonradan talk ilave edihp çalkalama 
tekrar edihp süzülürse daima berrak bir su elde edilir. 

Aqua Menthae Piperitae T.F. 

Eau de Menthe - Nane Suyu 
Esans 1 g 
Talk 10 g 
Su 999 g 

1 g esans 10 g talk ile iyice karıştırıldıktan sonra 999 g su ile iyice 
çalkalanır, birkaç gün bekledikten sonra süzülür. Bu suyun hazırlanması 
için nane yapraklarının su buharı ile distilasyonu da yapılabilir. ( T . F . ) 

Bu her üç aromatik su yöntemine göre yapılıp dikkatle süzülür 
se daima berrak elde edilir. Bulanık olmalarına sebep esansın fazla 
kullanılması ve süzmenin iyi yapılmamasından ileri gelebilir. Aromatik 
suların esanslardan elde edilmesinde esansları daima tartarak kullan-
mak ve hiçbir zaman damla ile alınmamalıdır. Esansların 1 gramları 
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esasen 40-60 damla arasında değişir. Suda çok az eriyen esanslardan 
bir damla fazla  kullanılsa hem iktisaden zarar edilir hem de aromatik 
suyun fizik  özellikleri üzerine zararlı etki edebilir. 

c) Esansları erimeyi fazlalaştırıcı  maddelerle çözmek: Polioksi-
etilen sorbitan monolaurat gibi maddeler yardımıyla talk ve alkol 
kullanmadan bazı esanslardan kolayca aromatik sular elde edilebilir. 

Nane esansı 12 ml 
Polioksietilen sorbitan monolaurat 11 ml 
Distile su y.m. 100 ml için 

Bu yöntem ile hazırlanan sular çok kere dayanıksızdır. 

1953 İngiliz Farmakopesinde bir de konsantre aromatik sular 
vardır. Bu sular 20 gram esansı (örneğin tarçın veya nane esansı) 600 
gram alkolde eritip su ile litreye tamamlayarak hazırlanır. Bunlardan 
aromatik su elde etmek için 30 misli su ile sulandırılır. 

Aromatik suların saklanması: 

Aromatik sular ancak preparata yetecek kadar hazırlanmalı ve çok 
miktarda stok yapılmamalıdır. Bu sular içindeki esanslar ışıkta bozul-
dukları gibi mikroorganizmlerin üremeleri sonucu koku ve lezzetlerini 
kaybederler. Esasen hazırlanmaları için taze kaynamış soğumuş saf 
suyun kullanılmasına bir sebep de mikroorganizmalardan mümkün 
olduğu kadar kurtarmaktır. 

Genellikle aromatik sular, sıkı kapaklı kaplarda saklanırsa kabın 
içindeki havada anaerobik mikrobların çoğalmasından dolayı çabuk 
bozulurlar. Bundan ötürü aromatik suları ağzı pamuk tıkalı renkli 
şişelerde saklamak tavsiye edilmiştir. Bu suretle daima taze hava kaba 
girip çıkabilir. Aromatik sular çok soğukta saklanırsa dondukları zaman 
kolayca bozulabilirler. Aromatik suların bozulmalarını önlemek için 
koruyucu maddeler ilave edilmelidir. Ayrıca İsviçre Farmakopesi 
distilasyonla elde edilen gül suyu ve portakal çiçeği suyunu ağızları 
pamuk tıkalı renkli şişelerde 1 saat 80° lik su banyosunda tuttuktan 
sonra serin bir yerde ışıktan mahfuz  olarak saklamayı salık verir. 

KAYNAKLAR: 

— Baytop T., Türkiye'nin Tıbbi ve Zehirli Bitkileri. 1963 
— Brecht Van Schimmel., 50 Jahre, 1956 
— Gstirner F., Einführung  in die Arzeizubereitungen, 1949 
— Guenther E., The Essential Oils, 1949 
— Miltitzer Brichte über Atherische öle., Leibzig, 1957 
— Monte et Bovi J. Am. Pharm Assoc 11, 12, 1955 
— Rechenberg, Theorie der Gewinnung der Aetherischen öle, 1910 
— Tanker. M, Tanker, N., Farmakognozı II. 1976 - Keman Matbaası. 
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Bölüm 5. 

Ş U R U P L A R 

Sirupi - (Sirops) 

Şuruplar: Etken madde ve yardımcı maddelerin, derişik şeker çö-
zeltilerindeki sıvı preparatlarıdır. Yalnız şekerin suda çözünmesi ile 
hazırlanmış şuruba basit şurup (sirupus simplex - sirop simple) denir. 
Şuruplara içerdikleri maddelere göre de, adlar verilebilir, Örneğin; 
kodein şurubu, tolu şurubu gibi. Şeker'e ilave olarak şuruplara bazı 
hallerde şekerin kristalleşmesini önleyici veya diğer maddelerin çözün-
mesini kolaylaştırıcı olarak, gliserol, sorbitol ve benzeri poliollerde 
konabilirler. Diabetikler için sakkaroz içermeyen fakat  tatlılık verici 
maddelerle şurup kıvamında - çözeltiler de hazırlanabilir. 

Şuruplar yüksek miktarlarda şeker içerdiklerinden diğer mad-
deler için iyi çözücü değillerdir. Aromatik maddeler içeren şuruplar, 
diğer sıvılara kolay içilebilir bir özellik vermek için ilave edilirler. Te-
davi edici olarak hazırlanmış şurupların etken maddelerinin bu ortamda 
dayanıklı olması şarttır. 

Şuruplar aşağıdaki yöntemlerle elde edilirler: 
a) Sıcakta hazırlama: İçerisinde uçucu maddeler bulunmayan veya 

etken maddeler varsa, ısıya dayanıklı olan şuruplar bu yöntemle ha-
zırlanırlar. Bu yöntemin diğer bir amacı da kısa zamanda şurup ha-
zırlamaktır. Şeker suyu ilave edilip tamamen eriyinceye kadar ısı-
tılır, bir taşım kaynatılır, süzülür ve bütün ağırlık tekrar su ile gerekli 
miktara getirilir. Sıcakta hazırlama yöntemi ile elde edilen şuruplar 
eğer enfüzyon,  dekoksiyon veya organik maddeyi içeren diğer sıvı-
larla hazırlanacak ise, şeker sıvıda eritildikten sonra kaynayıncaya 
kadar ısıtılarak, koagüle olabilecek albüminoz maddelerden kurtarıl-
malı, sonra bezden geçirilmelidir. 

Hazırlama sırasında şurup fazla  kaynatılırsa sakkaroz invert 
şekere döner ve oluşan hekzozlardan furfural  türevleri (4-Hidroksimetil 
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furfural  veya furfural)  oluşur bunlar hem renk verir ve hem de analizleri 
güçleştirir. Ancak yetecek kadar kaynatmanın özellikle mantarları 
öldürmesi ve dolayısıyla şurupların dayanması üzerinde olumlu et-
kisi olduğu gibi sonradan bulanıklık yapacak albuminli maddelerin 
çökmesi için de faydası  vardır. 

b) Uçucu ve aromatik maddeler veya sıcakta bozulan maddeleri 
içeren şuruplar paslanmaz çelik karıştırıcısı bulunan kazanlarda ve 
normal sıcaklıkta hazırlanır. 

c) Perkolasyon yöntemi: Dibi ıslak pamukla tıkanmış bir perkolatör 
içerisine şeker konur ve üzerinden sıvı geçirilerek eritilir. Bu iş için şeker 
muhakkak granül halinde olmahdır. Akan damlalar ne çok hızlı nede 
çok yavaş damlamalı, gerekirse alman sıvı tekrar şeker üzerinden ge-
çirilmelidir. Sanayide aromatik şuruplar için kullanılan bir yöntemdir. 

Şuruplar hemen hemen daima ağırlık üzerinden a /a hesaplanarak 
hazırlanırlar. Çeşitli yöntemlerdeki üretimler anında, uçan sudan do-
layı imalattan sonra şurup ya tartılır, ya ölçülür ve noksan su ilave 
edilir. Bu iş için özel olarak hazırlanmış yüzde şeker miktarını gösteren 
ve sakkarometre denilen areometrik araçlar kullanılır. Sakkarometre 
olmadığı takdirde dansiteyi gösteren areometreler de aynı işi görebilir. 
Şurupların imalinde gayet temiz şeker kullanılmalıdır. Diğer ilave edilen 
maddelerin de şekerli sıvılarla geçimli olması gerekir. Şuruplar hazır-
landıktan sonra temiz ve sık bezlerden geçirilmeli ve gerekiyorsa ter-
cihan dıştan ısıtılan veya basınçla süzen süzgeçlerden süzülmelidir. 
Şurupların berraklaştırılması için herhangi bir madde kuHamlmamalı-
dır. Böyle maddeler şurubun ilerde daha kolay bozulmasına sebep olur. 
Eskiden filtre  kağıdı parçacıkları veya kömür kullanılırdı, bunlar dahi 
kullanılmamalıdır. Esasen dikkatli hazırlanan bir şurup için böyle 
araçlara başvurmaya lüzum kalmaz. 

Şurupların üretimi anında, ısı ve ortamın pH'sınm asit olması 
şekerin invert şeker haline geçmesini kolaylaştırır. Invert şekerin koyu 
rengi olduğu gibi fermentasyonu  da daha kolaydır. Inversiyon ile oluş-
mış olan levülozun tadı ise sakkarozdan yaklaşık olarak 1 / 4 daha 
tatlıdır. Şuruplarm kaynadıktan sonra renklerinin koyulaşması da 
levülozdan ileri gelir. Sterilizasyonda da aynı hal oluşur. Oluşan hek-
zozlardan ısı etkisiyle 5-Hidroksimetil furfural  meydana gelir, bunun 
kendisi ve polimerleri sarı ve koyu renkli olduğundan şuruplar renk-
lenir. Sanayide daha büyük imalatta şuruplar mümkün olduğu hallerde 
direkt ateşle ısıtılmadan hazırlanmalıdır. Bu hususta, buharla ısınan 
ve sıcaklığı kontrol edilebilen kazanlar en iyi araçlardır, imalatta sıvı 
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içerisine şeker konmadan karıştırıcı çalıştırıJmalı ve sıvı karışırken şeker 
ilave edilmelidir. 

Şuruplar 200°C'ye yakın sıcaklıkta ısıtılırsa bir kısım şeker karame-
lize olur ve rengi siyahlaşır. Şuruplar gerektiği ve etken maddesi zarar 
görmeyecek hallerde 20 dakika 120°C'de otoklavda sterilize edilebilirler. 

Şuruplar mümkün olduğu kadar doymuşluğa yakın fakat  doy-
muş olmayan miktarda şeker içermelidir. Bu hal şurupların saklan-
ması bakımından çok önemlidir. Şuruplarda şeker konsantrasyou düş-
tükçe mikroorganizmaların üremesi kolaylaşır. Doymuşluğa yakın 
konsantrasyonda şeker içeren bir şurupta mikrroorganizmalar zor 
ürerler. Buna sebep, şurubun yüksek dansitesinin mikroorganizmaların 
kendi osmotik basınçları ile uygun olmasıdır. 

Şuruplar; mantarlar, mayalar ve bakteriler vasıtasıyla bozulurlar 
Bu bozulma şurubun bulanması, çökelti oluşması, fermantasyon  ve küf 
kokması şeklinde görülür. 

Buna mümkün olduğu kadar mani olmak için: Örneğin, sıcakta 
yapılan şurup, hazırlanır hazırlanmaz sıcakken kuru şişelere konmalı, 
ağızları kapatılmış olarak, soğuduktan sonra buharlaşıp şişenin boğa-
zında toplanan su damlacıklarını şişeyi çalkalamak suretiyle şurupla 
karıştırmalıdır. Aksi halde şurubun yüzeyine düşecek su damlaları 
orada şeker konsantrasyonunu düşürüp dansitesini azaltacağından 
mikroorganizmaların çabuk üremesine sebep olur. 

Hazırlanan şurup basit şurubun konsantrasyonuna yakın yoğun-
lukta ise yukarıdaki yöntem iyi netice verir ve koruyucu herhangi bir 
maddeye gerek göstermez. Şuruplar serin fakat  soğuk olmayan yerlerde 
ışıktan korunmuş olarak saklanmalıdır. Sanayide bazı preparatlara 
tatlılık vermek için ya kısmen veya tamamen (şeker yerine) sıvı glikoz 
konur. Bu madde de yine yüksek konsantrasyonda olmadıkça mikroor-
ganizmalar için iyi bir ortam oluşturur. 

özsu Şurupları: 
özsu (Usare) lardan yapılacak şuruplarda durmakla jelatinleşme -

pelteleşme oluşabilir. Buna sebep usarelerdeki pektin ve albuminli 
maddelerdir. Bu halin önüne geçmek için, meyve usareleri elde edilir-
ken; a) Meyve ezilip fermentasyona  bırakılır, b) Meyve ezilir, içerisine 
pektolase-pektinase enzimi ilave edilip bekletilir. Her iki yöntemde de 
amaç pektini parçalamaktır. 

Fermentasyon yöntemi uzun sürer, bu esnada küflenme ve sir-
keleşme oluşabilir. Usarenin koku ve rengi de değişir. 
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Pcktolase ilavesi; bir kilo meyve ezmesine 2-3 gram pektolaz en-
zimi ilave edilip 48 saat bekletmekle yapılır. Bu yöntemde bekleme 
müddeti kısadır. Usarenin sirkeleşme tehlikesi de azdır. 

Her iki yöntemde elde edilen ezme sıkılıp süzüldükten sonra şe-
kerle karıştırılıp şurup yapılır. Her iki yöntemde de usare elde eder-
ken ezmeye uygun miktarda Sodyum Benzoat veya para hidroksi 
benzoik asit esterleri ilave edilerek küflenmeyi  önlemek gerekir. 

Şurupların mikroorganizmalardan korunmaları: 

Şuruplar, ışıktan ve ısı değişmelerinden korunduğu ve sıkıca ka-
patılmış kaplara konduğu taktirde oldukça uzun zaman mikroorga-
nizmaların bozucu tesirinden korunmuş olurlar. Fakat büyük imalatta 
zaman zaman havadaki mikroorganizmalar preparatlara karışırlar, 
şurupların bozulmasına sebep olan en mühim mikroorganizmalar man-
tarlardır. Mantarların üremesiyle şurupların evvela fiziksel  özellikleri 
değişir, sonra da kimyasal değişmeler oluşur. Bu hadiseleri önlemek 
için mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerine mani olunması 
icapeder. 

Şuruplar kısa zamanda kullanılacak iseler korunmaları önemli 
bir problem oluşturmaz, örneğin; Reçete ile hazırlanan şurup ve pos-
yonlarda ve hemen kullanılacak farmakope  formüllerinde  koruyucu 
madde ilavesine gerek yoktur. 

Etken maddeleri koruyucu özellikte olmayan şuruplar ve şuruplu 
preparatlarm mikroorganizmalara karşı korunması gerekir. 

Şuruplar genellikle kimyasal maddeler yardımıyla korunurlar. 
Sterilizasyon bir defada  kullanılacak şuruplar için düşünülebilir. 

Şuruplarda ve genellikle ağızdan alınacak preparatlarda kullamlan 
koruyucu maddelerin özellikle toksik olmaması ve etken maddelerin 
etkilerine karışmaması ve çok az miktarıyla etken ve dayanıkh ol-
maları gerekir. Ayrıca koruyucu madde preparatın tadını, lezzetini 
ve kokusunu bozmamalıdır. Bugün ağızdan alınacak farmasötik  pre-
paratlar için kullanılması yeğ tutulan maddeler sorbik asid, benzoik 
asid, benzoik asit esterleri ve tuzlarıdır. 

Koruyucu etki ortamın pH sı ile yakından ilgüidir. Aşağıda bu 
maddelerden bazı mikroorganizmalar ve özellikle mantarlara karşı 
koruyucu olarak kullanılanlar özellikleriyle sıralanmıştır. 

1 



Benzoik asit 

B e n z o i k a s i d 

CÖOH 

Sodyum benzoat 
C6H5 COONa 

P-hidroksi benzoik asit esterleri 

P - h i d r o k : 

İO 

b e ik 
e s t rle - ) 

ıa 

CO O R 

Metil esteri 

Propil esteri 

Asit ortamda etkendir. Etken 
olan hali disosye olmamış şeklidir. 
Suda yüzde 0.29 erir. Çözeltilerde 
yüzde O.1 oranında kullanılır. 

Benzoik asitten daha az et-
kendir Asit ortamda etkisini göste-
rir. Yüzde 0 .2 oranında kullanılır. 

Asit ve nötr ortamlarda et-
kendirler. En çok metil, butil ve 
propil esterleri kullanılır. Her es-
terin değişik mikroorganizmlere kar 
şı etki değeri değişiktir. Bundan 
dolayı bu esterlerin karışımı ter-
cih edilir. Bu maddeler ester ol-
duklarından alkali ortamda parça-
lanırlar ve etki değerleri azalır. Bu 
esterlerin 21 °C de değişik pHlardaki 
yarı ömürleri şöyledir: 

pH 6 tı / 2 565 saat 

pH 8 " 94 saat 

pH 9 " 38 saat 

Suda yüzde 0.25 erir. Yüzde 
0.15 oranında kullanılır. 

Suda yüzde 0.02 erir. Metil 
esteri ile beraber, yü?de 0.07 metil 
ve 0.03 propil olmak üzere kulla-
nılırlar. Propil esteri daha kuvvetli 
fungustatiktir. 

Sorbik asit 

CH 3 - CH = CH-CH = CH - COOH Yüzde 0.15 - 0.20 oranında 
kullanılır. 

Kloroform Yüzde 0.15 - 0.25 iken ko-
ruyucu etki gösterebilir. Ancak 
uçucudur. 

1 



(B-Feniletil alkol 

C H ^ H O H 

Yüzde 0 . 3 - 0 . 5 oranında iken 
koruyucu etki gösterebilir. Gül ko-
kusuna benzer kokuda bir sıvıdır. 
Asid ortamda daha kuvvetli etki 
gösterir. 

Alkol Ancak en çok yüzde 15-20 o-
ranında iken etkendir. 

250-400 PPM a / a S 0 2 vere-Sodyum pirosülfit 
Na2S20s (Sod. metabisülfit) 

Şurupların ölçülmesi: 

cek kadar iken etkendir 

Şuruplar ve posyonlar genellikle kaşık ile içilirler. Bundan dolayı 
gerek Farmakopelerin ve gerekse hekimlerin etken maddeleri gram ile; 
sıvağı hacım olarak (m) ile) yazması tavsiye edilir. Bu sayede hekim 
vereceği ilaç miktarını kolayca hesaplar ve hastanın ne kadar etken 
madde içmiş olduğu da kolay anlaşılır. 

Şuruplar ve posyonlar hastaya verilirken daima ml ile verilmeli 
yani ölçülü kaplar kullanılmalıdır. Ölçülü kaplar her zaman evlerde bu-
bulunamayacağmdan bugün adet olduğu şekilde kaşık hesabıyla veıi-
lirler. Genel olarak kaşıkların hacımları aşağıdaki gibi kabul edilir: 

Ancak çay kaşığı denince bizim memleketteki çay ve kahve ka-
şıkları anlaşılmamalıdır. 

Bizim kullandıklarımız 1 ilâ 2.5 ml arasmda sıvı ahr. Bizde tıbbi 
maksatlar için, çay kaşığı denince mama kaşığı veya Pipezol kaşığı 
(Resim 5-1, soldan birinci veya ikinci kaşık ) kullanılması doğru olur, 

Çay kaşığı 
Tath kaşığı 
Çorba kaşığı 

5 ml 
10 ml 
15 ml 

TÜRK FARMAKOPESİNE ALINMIŞ ŞURUPLAR 

Basit Şurup T.F. 

Sirupus Simplex, (Sirop Simple) 
Şeker 
Su 

64 g 
36 g 

Sıcakta hazırlanır. Dansitesi 1.315 - 1.330 dur. 
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Resim: 5-1. Kullandığımız çeşitli çay kaşıkları. 

Amerikan Farmakopesi U . S . P . XVIII , basit şurubu perkolasyon 
yöntemi ile hazırlar. 850 g şeker kafi  su ile perkolatörde tüketilerek 
1000 ml ye tamamlanır. Bu şurubun dansitesi 25 °C de 1.313 tür. 

ipeka Şurubu T.F. 

Ipecacuanhae Sirupus 
ipeka tentürü 10 g 
Basit şurup 90 g 

Yüzde 0.019 ipeka alkaloidlerini içerir (Emetin, sefelin). 
Bu şurubu F . K . ipeka ekstraktı ile U . S . P . de ipeka fluid  eks-

traktı ile hazırlar. Ancak bunların alkaloid oranları T . K . dan farklı-
dır. Çocuklar için en iyi kusturucudur. Bir yaşından büyüklere (zehir-
lenmelerde) bir dolu çorba kaşığı içirilir ve üzerine bir bardak su veri-
lir. Yarım saat sonra kusmaz ise bir defa  tekrar edilir. 

Kodein Şurubu T.F. 

Codeini Sirupus 
Toz edilmiş kodein 0.2 g 
Dilüe alkol 5 g 
Basit şurup 95 g 
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Yüzde 0.2 Kodein içerir. 

Bir defalık  maksima dozu 25 g 

Bir günlük maksima dozu 100 g 

TÜRK KODEKSİNE ALINMIŞ ŞURUPLAR (1948) 

Afyon  Şurupları T.K. 

Sirupus Opii (P . İ . ) , 

Afyon  ekstrası 2.5 K 

Basit şurup 992.5 K 

Su 5 K 

Afyon  ekstrası suda eritilir, çözelti şurupla karıştırılır, Yüzde 0.05 
gram anhidr morfin  içerir. 

Bir defalık  maksima dozu 30 g 

Bir günlük maksima dozu 100 g 

Hafif  Afyon  Şurubu (Diakod Şurubu) T . K . 

Siıupus Opii Dilutus 

Afyon  şurubu 2 K 

Basit şurup 8 K 

Yüzde 0.01 anhidr morfin  içerir. 

Kuvvetli Afyon  Şurubu T.K. 

(Sirop thebaique) 
Afyon  tentürü 50 K 

Basit şurup 950 K 
Yüzde 0.05 anhidr morfin  içerir. 

Ağaç Çileği (Ahududu) Şurubu T.K. 

Sirupus rubi Idaei, (Sirop de framboise) 
Ağaç çileği usaresi 7 K 

Şeker 13 K 
Taze kırmızı ağaç çileği ezilir, üzeri hafifçe  örtülür, sık sık karış-

tırmak şartıyla oluşan usareden süzülerek alman numunenin 10 ml si 
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5 ml alkolle karıştırılınca bulanıklık meydana gelmeyinceye kadar oda 
sıcaklığında bırakılır (pektin ve albuminli maddelerin çökmesi), sı-
kılır ve usare durulmağa bırakılır. Süzülür, berrak usareye şeker ilave-
siyle şurup yapılır. 

Ezintiye Pektase enzimi ilave edilir ise pektinin parçalanması 
süratlendirilip bekletme müddeti azaltılabilir. 

Akdiken Şurubu T.K. 

Sirupus Rhamni Cathartici, (Sirop de Nerprumn) 
Akdiken usaresi 7 K 
Şeker 13 K 

Taze akdiken meyveleri ezilir, üzeri örtülür, süzülerek alman bir 
numuneden 10 ml si 5 ml alkol ile karıştırılınca bulanıklık vermeyinceye 
kadar oda sıcaklığında sık sık karıştırıbp bırakılır. Bu müddet içinde 
hafif  bir fermentasyon  oluşur ve bu sayede pektin, albuminli maddeler 
gibi kolloidler çöker, hem usaıe berraklaşır ve hem de süzüjmesi kolay-
laşır, sonra sıkılır, usare durulmağa bırakılır, süzülür ve tamamen ber-
rak olan usareye şeker ilavesiyle şurup yapılır. Rengi mor kırmızıdır. 
Kalevilerle yeşilimsi bir renk verir. Etken maddesi oksimetilantraki-
non'dur. En çok müshil olarak verilir ve AJman rakısı (Calapa Tentürü) 
ile verilmesi adet haline gelmiştir. 

Iodotanen Şurubu T.K. 

Sirupus Iodotannicus 

Iyod 1 K 
Potasyum iyodür • 1 K 
Su 10 K 

Gliserin 50 K 

Tannik asid 2.5 K 

Ratanya şurubu 250 K 

Basit şurup 685.5 K 

Iyod ve potasyum iyodür suda eritilir, tannik asit gliserinde eritilip 
ilave edilir. Sonra ratanya şurubu konup karıştırılır. Sık sık karıştırmak 
üzere ve 1 ml şurup -f-  9 ml su karışımına birkaç damla nişasta çözeltisi 
damlatınca mavileşmeyinceye kadar, yaklaşık 60°C de tutulur, basit 
şurup ilave edilir ve karıştırılır. Berrak, kırmızı esmer, biraz buruk 
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Ratanya Şurubu T.K. 

Sirupus Extracti Ratanhiae 
Ratanya ekstrası 25 K 
Su 50 K 
Basit şurup 975 K 

Ratanya ekstrası suda sıcakta eritilir. Çözelti kaynar şuruba ilave 
edilir. Ağırlığı 1000 kısma ininceye kadar kaynatılıp bezden geçirilir. 

Ravent Şurubu T.K. 
Sirupus Rhei (Sirop de rlıubarbe) 

Dilim dilim doğranmış ravend rizomu 10 K 
Potasyum karbonat 1 K 
Su 80 K 
Tarçın suyu 20 K 
Şeker 120 K 

Ravent ve potasyum karbonat üzerine su ilave edilerek sık sık 
karıştırmak şartıyla 12 saat adi sıcaklıkta bırakılır, benzden geçiri-
lerek elde edilen sıvı bir taşım kaynayıncaya kadar ısıtılır, soğuduktan 
sonra süzülür. Süzüntünün 60 kısmına tarçın suyu ve şeker ilavesiyle 
şurup hazırlanır, esmer kırmızı renklidir. Çabuk bozulur. Sıcakken ta-
mamen doldurulmuş sıkı kapalı kaplarda saklanmalıdır. Etken madde 
olarak Aııtrakinon glikozidlerini ve özellikle Krizofanein,  Rheume-
modingükozidi ve Rhein glikozidini içerir. K2CO3 rezinlerin kolayca 
erimesini ve glikozitlerin parçalanmamasını temin için ilave edilmiştir. 
Az miktarı iştah açıcı, çok miktarı (30 gram) müshil etkisi gösterir. 

Sitrik Asid Şurubu T.K. 
Sirupus Acidi Citrici 

Toz edilmiş sitrik asid 1 K 
Basit şurup 97 K 
Limon tentürü 2 K 

Bu şurup uzun zaman saklanırsa limon esansının bozulmasından 
dolayı terebentin kokusu oluşabilir. 

Tolu Şurubu T.K. 

Sirupus Tolutanus 
Tolu balsamı 
Su 
Şeker 

5 K 
100 K 
y.m. 
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5 m) alkolle karıştırılınca bulanıklık meydana gelmeyinceye kadar oda 
sıcaklığında bırakıhr (pektin ve albuminli maddelerin çökmesi), sı-
kılır ve usare durulmağa bırakılır. Süzülür, berrak usareye şeker ilave-
siyle şurup yapılır. 

Ezintiye Pektase enzimi ilave edilir ise pektinin parçalanması 
süratlendirilip bekletme müddeti azaltılabilir. 

Akdiken Şurubu T.K. 
Sirupus Rhamni Cathartici, (Sirop de Nerprumn) 

Akdiken usaresi 7 K 
Şeker 13 K 

Taze akdiken meyveleri ezilir, üzeri örtülür, süzülerek alman bir 
numuneden 10 ml si 5 ml alkol ile karıştırılınca bulanıklık vermeyinceye 
kadar oda sıcaklığında sık sık karıştırıbp bırakılır. Bu müddet içinde 
hafif  bir fermentasyon  oluşur ve bu sayede pektin, albuminli maddeler 
gibi kolloidler çöker, hem usare berraklaşır ve hem de süzülmesi kolay-
laşır, sonra sıkılır, usare durulmağa bırakılır, süzülür ve tamamen ber-
rak olan usareye şeker ilavesiyle şurup yapılır. Rengi mor kırmızıdır. 
Kalevilerle yeşilimsi bir renk verir. Etken maddesi oksimetilantraki-
non'dur. En çok müshil olarak verilir ve Alman rakısı (Calapa Tentürü) 
ile verilmesi adet haline gelmiştir. 

Iodotanen Şurubu T.K. 

Sirupus Iodotannicus 

Iyod 1 K 

Potasyum iyodür • 1 K 

Su 10 K 

Gliserin 50 K 
Tannik asid 2 .5 K 
Ratanya şurubu 250 K 

Basit şurup 685.5 K 

îyod ve potasyum iyodür suda eritilir, tannik asit gliserinde eritilip 
ilave edilir. Sonra ratanya şurubu konup karıştırılır. Sık sık karıştırmak 
üzere ve 1 ml şurup -f-  9 ml su karışımına birkaç damla nişasta çözeltisi 
damlatınca mavileşmeyinceye kadar, yaklaşık 60 °C de tutulur, basit 
şurup ilave edilir ve karıştırılır. Berrak, kırmızı esmer, biraz buruk 

1 



lezzetli bir şuruptur. Kinin, Striknin ve bazı diğer alkoloid tuzlarıyla 
tortu verir, demir tuzları ile renklenir. 

T.K. her ne kadar organik bileşik halinde yüzde 0.1 iyodu ve yüzde 
0.1 potasyum iyodürü içerdiğini söylerse de bu şurupta iodun hepsinin 
yalnız organik bileşik halinde olduğu şüphelidir (L. Rosenthaler). Çünkü 
hem tanenin gallik asidi ile organik bir bileşik halinde ve hem de hidro 
iyodik asid halinde bulunduğu saptanmıştır. 

Adisyon RCH = CHCOOH + I 2 > RCHI.CHI.COOH 

Oksidasyon RCH 2 .OH + I 2 > R.CHO + 2HI 
Diğer bazı memleketler ( U . S . P . XIV) bu şurup yerine hidroi-

odik asitten doğrudan doğruya bir şurup yaparak kullanırlar. Her iki 
şurubun kullanma amaçları aynı ise de içerdikleri iyod bileşikleri bakı-
mından birleşimleri aynı sayılamaz. Burada potasyum iyodür iodu, 
gliserin de taneni kolay eritmek içindir; ratanya şurubu ise mevcut 
tanen miktarına bir destek olmak amacıyla ilave edi'miştir. Tecrübeler 
göstermiştir ki iyod ratanya şurubundaki tanenle birleşmektedir. Bu 
şurup bugün kullanılmamaktadır. Ancak öğrenci için iyi bir pratik 
çalışma konusudur. 

Birleşik - ipeka Şurubu T.K. 

Sirupus îpecacuanhae Compositus, Sirop de Desezsartz 
Ufalanmış  ipeka kökü 3 K Mağnezyum sülfat  10 K 
Sinameki yaprağı 10 K Beyaz şarap 75 K 
Yabani kekik 3 K Turunç çiçeği suyu 300 K 
Gelincik çiçeği 12.5 K Şeker y.m. 

ipeka kökü ve sinameki yaprağı beyaz şarapta 12 saat maseras-
yona bırakılır, sıkarak bezden geçirilir, süzülür; tortuya kekik ve ge-
lincik ilave edilir, üzerine kaynar su dökülür, altı saat bırakılır, sıka-
karak bezden geçirilir, oluşan sıvıya turunç çiçeği suyu ve mağnezyum 
sülfat  ilave edilir, süzülür ve karışım şaraplı sıvı ile birleştirilir. Sıvının 
10 kısmı için 18 K şeker ilave edilir ve bu su banyosunda şurup hazır-
lanır, bezden süzülür. Burada magnesium sülfat  kolloidleri çöktür-
mek için konmuştur. Bu şurup söktürücü olarak öksürükde kullanılır. 

Kakao Şurubu U.S.P. 

Cocoa Syrup 
Kakao 180 g Sod.klorür 2 g 
Şeker 600 g VanUin 0.2 g 
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Sıvı glikoz 

Gliserin 
180 g Sod.benzoat 1 g 

50 ml Su y.m. 1000 ml için 

Koyu Ferro iyodür Şurubu T.K. 
Sirupus Ferrosi Iodidi (P . I . ) , Sirop d'lodure de Fer 

Demir tozu 
İyod 

12 K 
41 K 
50 K 

1 K 
Su 
Sitrik asid 

Basit şurup 850 K 
Yaklaşık yüzde 4 .1 iyod'a tekabül eden yüzde 5 ferro  iyodür içe-

rir (Fel2). 

Demir tozu ile su cam bir balona konur, karışıma sürekli sallana-
rak ve gerekirse soğutularak, yavaş yavaş iod ilave edilir, oluşan yeşi-
limsi çözelti bir süzgeç kağıdından, önce içinde sitrik asit eritilmiş olan 
soğuk basit şuruba süzülür, balon ve süzgeç su ile yıkanarak şurubun 
ağırlığı 1000 kısma tamamlanır. Berrak açık yeşilimsi renkli bir şuruptur. 

Hazırlama sırasında fazla  sıcaklıktan kaçınmalıdır. Sıcaklık bem 
iodun uçmasına ve bem de ortamda bir miktar ferri  iodürün oluşmasına 
sebep olur. Süzme pilili kağıtta yapılmalıdır. 

Demirin lüzumundan fazla  kullanılmasına sebep iodun tamamen 
tutulmasını emniyet altına almaktır. Sitrik asit ilavesiyle bir miktar 
şeker invert şeker haline geçer. Bu suretle oluşan glukoz ve levüloz 
redüktör olduklarından, Fe^'nin oksidasyonunu ve ferri  birleşiği ile 
I'mn ayrışmasını önler. 

Bu işlemde bazı memleketler tartarik asit veya hipofosforöz  asid 
kullanırlar. Şuruptaki ferri  tuzları serbest iodun oluşmasına engel 
olur ve renginin kırmızılaşmasını önler. Ağzı iyi kapalı renksiz şişelerde 
saklanır. Işık sakkarozun invert şekere dönmesini hızlandırır. Bu şurup 
doğrudan doğruya kullanılmaz, bunun 1 / 1 0 seyreltik şekli kullanılır. 
Reçetede sadece ferro  iodür şurubu yazılmış ise seyreltik ferro  iodür 
şurubu verilir. Seyreltik ferro  iodür şurubu yapmak için koyu şurup 
Basit şurup ile on misli seyreltilir. Bugün kullanılmamaktadır. Ancak 
öğrenci için iyi bir pratik çalışma konusudur. 

2 I + Fe 

254 56 
Fel2 

•> 310 
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Ratanya Şurubu T.K. 

Sirupus Extracti Ratanbiae 
Ratanya ekstrası 25 K 
Su 50 K 
Basit şurup 975 K 

Ratanya ekstrası suda sıcakta eritilir. Çözelti kaynar şuruba ilave 
edilir. Ağırlığı 1000 kısma ininceye kadar kaynatıkp bezden geçirilir. 

Ravent Şurubu T.K. 
Sirupus Rhei (Sirop de rhubarbe) 

Dilim dilim doğranmış ravend rizomu 10 K 
Potasyum karbonat 1 K 
Su 80 K 
Tarçın suyu 20 K 
Şeker 120 K 

Ravent ve potasyum karbonat üzerine su ilave edilerek sık sık 
karıştırmak şartıyla 12 saat adi sıcakbkta bırakılır, b&nzden geçiri-
lerek elde edilen sıvı bir taşım kaynaymcaya kadar ısıtılır, soğuduktan 
sonra süzülür. Süzüntünün 60 kısmına tarçın suyu ve şeker ilavesiyle 
şurup hazırlanır, esmer kırmızı renklidir. Çabuk bozulur. Sıcakken ta-
mamen doldurulmuş sıkı kapalı kaplarda saklanmalıdır. Etken madde 
olarak Antrakinon glikozidlerini ve özellikle Krizofanein,  Rheume-
modinglikozidi ve Rhein glikozidini içerir. K2CO3 rezinlerin kolayca 
erimesini ve glikozitlerin parçalanmamasını temin için ilave edilmiştir. 
Az miktarı iştah açıcı, çok miktarı (30 gram) müshil etkisi gösterir. 

Sitrik Asid Şurubu T.K. 
Sirupus Acidi Citrici 

Toz edilmiş sitrik asid 1 K 
Basit şurup 97 K 
Limon tentürü 2 K 

Bu şurup uzun zaman saklanırsa limon esansının bozulmasından 
dolayı terebentin kokusu oluşabilir. 

Tolu Şurubu T.K. 

Sirupus Tolutanus 
Tolu balsamı 
Su 
Şeker 

5 K 
100 K 
y.m. 

1 



Tolu balsamı suyun yarısı ile kapalı olarak iki saat su banyo-
sunda sık sık çalkalanarak dijestiyona bırakdır; balsamlı çözelti az 
sık bir bezden geçiribr ve balsam üzerine suyun diğer yarısı konur ve 
yine aynı tarzda 2 saat dijestiyon yapıbr, sıvı bezden geçirilip evvelki 
çözelti ile birleştirilir, soğumaya bırakılır. 10 K sıvı için 18 K şeker 
ilave edilir, su banyosunda ağzı kapalı olarak şurup hazırlanır, kağıt-
tan süzülür. Etken maddesi Cinnamein denilen ve benzoik asidle tarçın 
asidinin esterlerinden ibaret bir reçine, vanillin, serbest organik asitler 
ve esanslardır. Tolu şurubu en çok kullanılan ve hemen bütün maem-
leketlerce tanınmış bir şuruptur. Aromatik bir madde olarak lezzet 
ve kokusu için kullanılır. 

T . K . yöntemi iyi yöntemdir, fakat  dijestiyon zamanı fazladır 
ve esasen iki saatlik dijestiyon sonunda soğutulan çözeltiden birçok 
asid ve esterler kristalleşerek ayrıhr. 

Sık sık karıştırılarak bir saatlik tek dijestiyon ile uygun yeter-
likte bir şurup elde edilebibr. 

Koku ve lezzet veren aromatik maddelerini daha fazla  elde etmek 
için diğer memleketler değişik usuller kullanırlar. 

Tolu Balsamı Şurubu Ph.Helv VI 

Sirupus Balsamı Tolutani 
Balsamum tolutanum 5.5 g 
Aethanolum 94-95 % 11 g 
Glycerolum 85 % q .s . 
Aqua q . s . 
Sirupus simplex 900 g 

Tolu balsamı geri çeviren bir soğutucu altında ve su banyosunda 
alkol içersinde çözülür sonra - soğutucunun içinden akıtmak sureti 
ile — içersine 70°C'sıcakhkta 45 g gliserol ve 40 g su karışımı ilave 
edilip yarım saat yine soğutucu altında ısıtılır. Bir gece kendi haline 
bırakılır ve süzülür. Süzüntü gliserol 4- su karışımı ile 100 grama ta-
mamlanır ve sonra 900 g basit şurup ile karıştırılır. 

Turunç Kabuğu Şurubu T.K. 

Sirupus Aurantii Amari Cortici, (Sirop d'Ecorce d'Orange Amere) 
Kurutulmuş turunç kabuğu 1 K 
Dilüe alkol 1 K 
Su 10 K 
Şeker y.m. 
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Turunç kabuğu gayet ince doğranır, kapalı bir kapta alkolle 12 
saat maserasyonu bırakılır, sonra üzerine 70°C'ye ısıtılmış su ilave edilir, 
6 saat temasta bırakıbr, süzülür, süzüntünün her 10 kısmı için 18 kısım 
şeker ilave edilir ve kapalı bir kapta su banyosunda eritilir, süzülür. 

Zamk Şurubu T.K. 

Sirupus Gummi 
Arabistan zamkı 10 K 
Şeker 56 K 
Su 34 K 

Zamk su ile temasa bırakıbr, tamamen eriyinceye kadar sık sık 
karıştırılır, şeker ilave edilir, 45-50°C'de eritibr, sonra kaynamaya 
kadar ısıtılır, kaynar kaynamaz bezden geçirilir. Saman sarısı renkte 
yapışkan bir şuruptur, çabuk bozulur. Bundan dolayı diğer bazı mem-
leketler koruyucu madde ilave ederler. 

Piperazin Şurubu U.S.P., Ph.Helv.VI. 

Pipezol 
1 ml pipezol Sirop 100 mg Pipeıazim Hexahidrata tekabül eden 

yaklaşık 550 mg piperazin sitrat, şeker, koruyucu, tampon ve aroma-
tizan maddeler içerir. 

Solucan için; akşam yatarken 3 çorba kaşığı içilir. Müshile gerek 
yoktur. 

Oksiyür için; 7 gün pipezol karşığı (5 ml) ile talimatına göre içilir. 

Kodein Fosfat  Şurubu Ph.Helv. VI 

Kodein fosfat  2.50 g 
Su 11.50 g 
Metil paraben 0.56 g 
Propil paraben 0.24 g 
Alkol 5 g 
Basit şurup 980 g 

KAYNAKLAR: 

— Lambin, S. Actualite pharmaceutique d'Hygiene et d'education sauitaiıe 1-1962-1963 
— Münzel K., SAZ. 91, 372, 1953 
— Münzel K., Pharmaceutica, Açta Helvetiae 34, 11, 1959 
— Raval N. N „ Parrott E. J. J. Pharm. Sci. 56. 274. 1967. 
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Bölüm: 6 

ANA ORTAMI SU OLMAYAN ÇÖZELTİLER 

Ana çözücüsü Alkol olanlar: Spiritus 1ar. 
Çeşitli maddelerin; alkol, eter, kloroform,  gliserin v.b. de veya bun-

ların karışımlarında çözülmesiyle elde edilir. Elde ediliş şekillerine göre 
değişik isimler altında birçok preparatlar mevcuttur. Bazdarına tentür 
adı da verilmişse de bu tip preparatlar basit çözeltilerdir - esansların 
alkolde eritilmesi gibi. 

Doğrudan doğruya sıvıda çözme yöntemi ile elde edilen preparatlar: 

İyod Tentürü T.F. 1974 
İodi Sulutio Spirituosa, Etanollü İyod Çözeltisi 

(Teinture d'İode) 

Yüzde 2 .0 a / h iyod ve yüzde 2.5 a / h sodyum iyodür içerir. 

İyod 20 g 

Sodyum iyodür 25 g 

Etanol (yüzde 50) y.m. 1000 ml için 
Maddeler iyice karıştırılır ve etanolde çözülür. 

İyot Tentürü istenince bu tentür yapılır veya verilir 

İyod tentürünün dayanıklılığı üzerine etkisi olan faktörler  şunlardır: 
Iyod konsantrasyonu, alkol konsantrasyonu, iyodun ve alkolün saflığı. 

İyod tentürü potasyum veya sodyum iodürsüz olarak yapıldığı 
taktirde iyod ortamdaki su ile aşağıdaki şekilde bir reaksiyon verir: 

I 2 + H 2 0 ^ HI + HIO 

Iyod ve oluşan hipoiodik asit etil alkol üzerine etki ederek etil iyodür, 
etilen iodür, asetaldehid... ilâ gibi organik iod bileşiklerini oluşturur. Bu 
yolla serbest iod konsantrasyonu düşer ve antiseptik değer azabr. Ay-
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rica HI irritan etki yapar. Sodyum iodür bu reaksiyonlara engel olur. 
Çünkü poliiodür kompleksi yaparak serbest iodu tutar. 

I 2 + Na > Nal3 

Farmakope özelliğine uygun olmayan herhangi bir alkol içerisinde 
bulunabilecek aldehit, furfurol,  organik ve inorganik asidler iyod ten-
türü içinde serbest iod miktarının derhal azalmasına ve zararlı organik 
iyod bileşiklerinin oluşmasına sebep olurlar. Bazı iyod tentürlerinin ga-
yet kötü ve bulantı verici kokması çok kere saf  olmayan iod ve alkolle 
hazırlanmış olmalarındandır. Esasen sodyum tiosülfat  ile yapılacak 
direkt bir titrasyon böyle bir iod tentüründe serbest iodun hemen 
büyük kısmının kaybolduğunu gösterir. 

îod tentürünün saklanmasında şişenin, cam veya bakalitkapak 
ile kapatılması gerekir. Mantar kapakla temasa gelecek tentür organik, 
inorganik bileşikler yapabilir ve bunlar da tentürün bozulmasına se-
bep olurlar. Işığın dayanmağa önemli bir etkisi olmadığına genellikle 
kanaat getirilmiştir. Sıkı kapanmış cam kapaklı şişelerde.saklanmalıdır. 
Renkli şişeye konması tavsiye edilir. 

Alkollü Eter (Lokman Ruhu) T.K. 

Spiritus Aethereus 

Eter 1 K 

Alkol 3 K 
Ferahlatıcı olarak suya veya şekere damlatılarak kullanılır. 

Anasonlu Amonyak Çözeltisi T.K. 

Spiritus Ammonii Anisatus (Liquer Ammoniacal Anisee) 

Amonyak çözeltisi 5 K 

Alkol 24 K 

Anason esansı 1 K 

Anason esansı alkolde eritilir ve üzerine amonyak çözeltisi ilave 
edilir. Uyarıcı ve balgam söktürücü olarak kullanılır. 

Aromatic Ammonia Spirit N.F. XII 

Amonyum karbonat 34 g 

Seyreltik amonyak çözeltisi 90 ml 

Limon esansı 10 ml 
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Lavanta esansı 1 ml 
Miristika esansı 1 ml 
Alkol 700 ml 
Su y.m. 1000 ml için 

Refleks  uyarıcı olarak tatlı çözeltilere katılarak kullanılır. 

Hebra Sabunu Tentürü T.K. 

Spiritus Saponis Hebrae 
Potas sabunu 33 K 
Lavanta esansı tentürü 33 K 
Alkol 34 K 

Potas sabunu; lavanta tentürü ve alkol karışımında eritilir ve 
birkaç gün durduktan sonra süzülür. Deterjan ve şampuan olarak kul-
landır. 

Solutio Iodi Spirituosa (T.K. 1948) 
Yüzde 6 . 8 - 7 iyod ve yüzde 2 . 8 - 3 potasyum iyodür içerir, 

îyod 7 K 

Potasyum iyodür 3 K 
Alkol 90 K 

İyod ve potasyum iodür ısıtmaksızın alkolde eritilir. 
İyod ve potasyum iyodür cam bir havanda iyice ezilmeli ve sonra 

alkol ile karıştırılıp şişesine aktarılmalıdır. Ancak böyle hazırlamada 
iod ve potasyum iodür çok geç erir, bunu kolay ve kısa zamanda ha-
zırlamak için şöyle hareket edilmesi uygundur: Ticarette satılan alkol 
yüzde 95-96 °C liktir. İod tentürü içinde 90 lık alkol gereklidir. 

Elimizdeki 96° lik alkolden 90 gram 90° lik alkol hazırlamak için 
ne kadar 90° lik alkol alıp ne kadar su ilave edileceği ya tecrübe ile veya 
pratik formüllere  göre hesaplanır ve bu su yaıdımı ile kısa zamanda 
tentür hazırlanabilir. 

Örnek: Yüz gram tentür hazırlamak için evvelâ aşağıdaki hesap 
yapılır ve bu hesap bir defa  yapılır bir yere hazırlayarak daima kul-
lanılır. 

Alkol Alkol 
96 % h / h = 9 3 . 9 . % a / a 
90 % h / h = 8 5 . 6 % a / a 
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hafta  bırakılır. Aktarılır veya pamuktan süzülür, su banyosunda 100 
K kalıncaya kadar distile edilir. Sarımsı veya esmerimsi, berrak şef-
faf  bir sıvıdır. Yapıştırıcı ve koruyucu olarak kullanılır. Gutaperka 
Polaquinum (Sapotaceae) türlerinden elde edilip kurutulan bir usaredir, 
yüzde 10 gliserinli su veya alkollü su içerisinde hava ve ışıktan saklı 
olarak muhafaza  edilir. 

Reçete Örneği: Akneye karşı bir çözelti 

(J.Swiss de Pharm. 114, 21, 500, 1976) 

Resorcini 4 .0 

Acidi salicylici 2 .0 

Spirit. Camphorati 6.0 

Spirit. Aromatici j aa 20.0 
Spirit. Diluti \ a ( i 

20.0 

Aqua destillata 200 

M.f.Solutio,  D . S . : Aknespiritus 

ALKOLALAR, ALCOHOLATA, ALCOOLATS 

Taze veya kuru bitkisel drogların alkol ile distilasyonundan elde 
edilirler. Droglar parçalanır, üzerine alkol ilave edilerek aromatik mad-
delerin alkole geçmesi için serin bir yerde bir süre bekletilir, sonra 
buharla ısınan imbiklerden distile edilerek uygun miktar distilat alınır. 
Bu hususta genellikle seyreltik alkoller kullanılır. Renksiz aromatik 
sıvılardır. Sıkı kapalı kaplarda uzun zaman saklanabilirler. Bugün böyle 
uzun işler yerine önceki bahiste tarif  edilen preparatlar gibi esansların 
alkolde eritilmesiyle hazırlanırlar. 

Çoğunlukla diğer preparatlara koku vermek için kullanılırlar. 

Garus Alkolası T.K. 

Alcoholatum Gari 

Sarı sabır 5 K 
Mirra 2 K 
Karanfil  5 K 

Hindistan cevizi 10 K 
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Tarçın 
Kıyılmış safran 

20 K 
5 K 

4250 K 
750 K 

Alkol 
Su 

Maddeler ufalanır  ve iyi kapalı bir kapta seıin bir yerde dört gün 
su ve alkolle maserasyona bırakılır. Sıvı süzülür ve 1000 K su ile karış-
tırılır, 4500 K alkola elde edilinceye kadar su banyosu üzerinde disitile 
edilir. Berrak renksiz bir sıvıdır. 

Eliksirler; berrak tatlı ve genellikle hidro-alkolik aromatik pre-
paratlardır. Ya sıvağ (Vehicle) olarak veya bizzat deva olarak kullanı-
lırlar. Daima aromatik maddeler içerirler. Esas sıvı alkol-su ise de, 
gliserin veya şurup hem tatlılandırmak hem de sıvı kitleyi çoğaltmak 
için yardımcı olarak kullanılır. 

Basit olarak değişik maddelerin sıvı kitle içinde eritilmesiyle ha-
zırlandıkları gibi çeşitli sıvı ve diğer maddelerin karışmtırılması ile 
de elde edilirler. 

Fransız Farmakopesi yüzde 20 şeker içerdiklerini ve bütün kit-
lenin yüzde 20 h / h alkol içerdiğini yazarsa da bu bir genel kural de-
ğildir. 

Vehicle olarak; genellikle alkollü sıvılarda erimesi kolay ve lezzeti 
hoş olmayan maddeler için kullanılırlar. Ancak alkol dereceleri düşük 
olduğundan tentür ve ekstreler için iyi bir sıvağ değillerdir. Bunun aksi 
olarak eliksirlere fazla  su ilave edilirse bulanırlar. Çünkü alkol derecesi 
düşeceğinden bazı maddeler açığa çıkarlar. 

ELİKSİRLER - ELIXIRIA 

Fenobarbital İksiri U.S.P. XVIII 

Phenobarbital Elixir 
Fenobarbital 
Portakal esansı 
Amaranth çöz. 
Alkol 
Gliserin 
Şurup 
Su y.m. 

150 ml 
450 ml 
150 ml 

1000 ml için 

4 g 
0.75 g 

10 ml 
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Gliserinin yarısı ile maddeler iyice ezilir, sonra gliserinin gerisi 
konur. Kum banyosunda 115-120°C'ye kadar ısıtılarak karıştırılıp 
tamamen çözelti haline getirilir. 

Nitrofurazon  Çözeltisi N.F. X I 
Nitrofurazone  Solutioıı 

Polietilenglikol 1540 
Polietilenglikol 300 
Octilfenoksi  polietoksi etanol 

Nitrofurazon 

Su 

2 g 

325 g 

325 g 

3.3 g 

344.7 g 
Lokal antibakteriyel 



Bölüm 7 

A E R O S O L L E R 

Gaz basıncı ile püskürtülerek kullanmak için hazırlanmış ilaç 
şekilleridir. 

Aerosol, anlam olarak püskürtülmüş ince sis demektir. Ancak 
bu gün köpük ve toz sisi halinde püskürtülerek kullanılan hazır ilaç 
şekillerine de aereosol denmektedir. Aerosoller solunum yolu ile veya 
topik ve lokal olarak da kullanılırlar. 

Aşağıda sıralanan özelliklerinden dolayı çok sevilmişlerdir. 
a) istenilen miktar ilaç geri kalan ilaca mikrop bulaşmadan dışarı 

alınabilir. 

b) Etken madde hava ile temas etmediğinden oksidasyondan ge-
nellikle korunmuştur. 

c) ilaç steril ise bütün kitle bitinceye kadar bu steriJitesini korur. 

d) Etken madde tatbik alanına değişik şekilde, köpük, sis, fıskiye 
halinde püskürtülebilir. 

e) Etken madde tatbik alanına dengeli bir tabaka halinde yayıla-
bilir. 

Aerosol şeklindeki preparatlardan teneffüs  ederek kullanılacak-
lara Inhalasyoıı Aerosolleri, dıştan kullanılacaklara Püskürtme Aero-
solleri (Spray'ler) denir. 

Bu tip preparatları hazırlarken diğer preparatlarda olduğu gibi 
formülün  saptanması, etken maddenin dayanıklılığı, fizyolojik  yarar-
lığı gibi bütün bilimsel ilkeler gözönünde tutulur. Diğer preparat şe-
killerinden temel farkı:  Aerosollere değişik ilaç şekli olma özelliğini 
ambalaj kısmı, püskürtücü gaz ve ilacın formülü  verir. Amaç 'astma 
tedavisinde kullanmak ise, ilaç ince daneli sıvı veya katı halde olabilir. 
Buna göre ilacın broııkiollara erişebilmesi için (Şekil: 7-1) denecikle-



N 
p _ üb p R o 

b N b + N a r B 

P = P a + P b sistemin total buhar basıncı 
P a = A püskürtücüsünün karışımdaki kısmi buhar basıncı 
PA° = Saf  A püskürtücüsünün buhar basıncı 
Na = A püskürtücüsünün molar konsantrasyonu 
N b = B püskürtücüsünün molar konsantrasyonu 
P b = B püskürtücüsünün karışımdaki kısmı buhar basıncı 
PB°= Saf  B püskürtücüsünün buhar basıncı 

moi = , t ğ ; r l ı k , . 
Molekül ağırlığı 

örnek: 12 / 11 (30-70) püskürtücü karışımının 21 derecedeki bu 
har basıncı ne kadardır? 

m o 1 " = = ° - 5 0 9 5 

30 
m o 1 - = W = 0 2 4 8 1 

Raoult Kanununa göre: 

P - m " „ p 
" ı ı = ; 7T- X f i l 

m u + m 

P " - 0.5095 T o 2,81 * 1 3 4 = 9 0 1 P ' İ a 

F " - 0-2481 İ T 5 0 9 5 * 8 4 9 ~ 2 7 8 0 * 

12 / 11 (30-70) püskürtücü karışımının tüm buhar basıncı: 

9.01 + 27,80 = 36.81 = 2,54 Bar = 2,5 Atm 

Not: Psia; inch kareye düşen pound absolut anlamına gelir. Ang 
losaksonlar bu basınç birimini kullanırlar. 

1 at (teknik) = 7.35559 x 102 mmHg 
1 atm (fizik)  = 7.6 x 102 mmHg 
1 Kpm~2 = 10"4 teknik atmosfer  (at) 
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1 at = 10" Kpm- 2 

1 Kpm = 9.6784 x 10~5 (Fiziksel atmosfer  atm) 

1 atm = 1.033227 x 10* Kpm- 2 

Kpm- 2 = Metre kareye düşen kilogram kuvvet 

(Kilogram - force  per square meter) 

Psig = Monometre basınçı Psia = Psig -f-  15 (14.7) 

Psia x 0.069 = Bar Psia x 0.068 = atm 

Bar x 0.986 = Atm Torr = 1 /760 atmosfer 

Bar = 106 x dyn / em2 1 mm Hg = 1 Torr = 1/ 760 atm 

Farmasötik sanayide Aerosollerde genellikle 2 ila 5 bar basınç is-
tenir. (Yaklaşık olarak 29 ila 70 Psia) 

Püskürtücü karışımlarının buhar basıncı üzerine sıcakhğın etkisi 
Şekil 7-2'de görülmektedir. 

Kaplar: 

Aerosol kapları kalaylı çelik, aluminyum, paslanmaz çelik ve cam-
dan yapılırlar. Hangi cinsten olursa olsun aerosol kapları 50°C'de 11 
bar basınca dayanabilmelidir. Kalaylı kapların yapıldığı kalaylı çelik 
üzerindeki kalay miktarı ve kalaylı levhaların boyutları özel rakam-
larla ifade  edilir. Kabm cinsi özellikle içerisine konacak etken madde 
ile geçimli olup olmadığına göre seçilir. Kap ilacı bozmamalı veya ilacın 
bozulmasını katalize etmemelidir. Ayrıca ilaç da kabı aşındırmamalıdır. 

Valf: 

ilacın dışarıya istenilen şekilde püskürmesini temin eden kısımdır. 
Diğer deyimle, Valfın  cinsi, ilacın fiziksel  yönden püskürme şeklini 
tayin eder. 

Valflar  püsküren ilacın miktarı yönünden iki çeşittir: 

1 - Devamb ilaç püskürten (Kesintisiz) 

2 - Belirli miktar ilaç püskürten (Ölçülü) 

Kesintisiz ilaç püskürtme Valfları: 

Valflar  çeşitli materyalden yapılırlar. Tek parçalı olmayıp çeşitli 
kısımları vardır. Yapıldığı fabrikaya  göre değişmelerine rağmen genel-
likle şu kısımlardan yapılmıştır (Şekil 7-3). 
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Sıcaklık (F°) 

Freon 12/11 karışımının sıcaklık basınç ilişkisi 
(E.l. D U P O N T ) 

Şekil 7-2 

Şekil 7-3 valf  takımı 

1. Uyarıcı düğme (Aetuatör): Valfın  açılıp kapanmasına hizmet 
ettiği gibi çeşitli tip ve genişlikteki delikleri ile ilacın istenilen şekilde 
püskürmesini temin eder. 
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2. Püskürtme gövdesi: Plastikten yapılır. Uyarıcı düğmeye alt-
tan yerleşmiştir. Bir veya birkaç delikli olabilir. Bu delikler 0.02 cm 
ilâ 0.1 cm çapındadır. Bu delikler ana kaba dalan borudaki ilacın yatak 
ve gövdeye girip biraz genişlemesini temin eder. 

3. Conta: Kauçuktan yapılmıştır. Gövde deliklerini kapalı tut-
maya yarar. 

4. Yay: Çelikten yapılmıştır. Düğmeye basılınca Valfın  açılıp 
kapanmasını temin eder. 

5. Yerleştirme kapçığı: Valfı  ana kap üzerine oturtan kısımdır. 
Kalaylı, çelik veya alüminyumdan yapılmıştır. Ortası delikli - kapak 
gibi, kab'a oturmuş durumdadır. 

6. Yuva: Plasikten yapılmıştır. Kabcığa alttan yerleşir. Genel-
likle 0 .2 cm çapındadır. Püskürtme borusu (gövdesi) buraya girer. 
Üstü geniş, altı dar iç içe geçmiş boru görünüşündedir. 

7. Dalma borusu: Genellikle plastikten yapılmıştır. Genellikle 
çapı 0.3 cm kadardır. Yatak borusuna takılır ve ilacın alt kısmına 
yakın mesafeye  kadar uzar. 

ölçülü Valflar: 

Ölçülü odacıkları bulunan valf  tipleridir. Bir defada  ancak belirli 
miktar ilacın püskürmesini temin eder. Bilhassa çok etken maddeler 

Modihaler-Riker Lab.England 
Şekil: 7-4 
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Aerosol ana maddesinin yapısı: 
Formüller iki kısımdan yapılmıştır: a) Püskürtücü, b) Etken 

maddenin konsantre çökeltisi. 
Bir Aerosolün çalışabilmesinde en kritik nokta basınçtır. Basınç; 

püskürtüciinün cinsine ve miktarına, etken madde konsantratının 
miktarına ve özelliğine bağlı olarak değişir. Bundan dolayı bu hususta 
genel bir formül  verilemez. Çünkü her ayrı ilaç formülü  için ayrı bir 
püskürtücü cins ve miktarı seçilmesi gerekir. Genellikle: Havaya püs-
kürtülecek Aerosollerde püskürtücünün fazla  olması gerekir. Bunlar 
21 °C de 3 ilâ 4 bar basınçla çalışır ve yüzde 85 e kadar püskürtücü içe-
rirler. Deri üzerine püskürtülmek için kullanılacak aerosoner 3 ilâ 5 
bar basınçta çalışırlar ve yüzde 70 kadar püskürtücü içerirler. Inlıalas-
yonlarda püskürtücü çok fakat  basıncı düşüktür. Şekil: 7-5. 

Alupent 
Formül 
1-(3,5-dihidroksifenil)-
2 - i s o p r o p i l a m i n o - e t a n o l - s ü l f a t 

300 inhalasyon 

Y e ş i l renkli kapak mahfaza çıkarılır A ğ ı z l ı k kısmı dışarı çekilir 

D e r i n nefes verilir A ğ ı z l ı k kısmı a ğ z a sokulur, Nefes bir süre içerde tutulur, s o n r a 
h a z n e n i n dip kısmına yukarıdan tekrar n o r m a l şekilde nefes alınıp 
aşağı d o ğ r u kuvvetlice basılır; bu verilir 
sırada derin bir nefes alınır 

Şekil: 7-5. Alupent ölçülü Aerasol kullamş~şekli 

Köpük veren aerosoller 2.5 ilâ 5 bar basınçta çalışırlar ve yüzde 
6 ilâ 10 püskürtücü içerirler. 

Etken madde konsantratı; çözücü, antioksidan, yüzey aktif  madde 
gibi çözelti veya emülsiyon veya süspansiyonların hazırlanmasında 
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kullanılan maddeleri de içerirler. Farmasötik sanayide kullanılan püs-
kürtücüler çok kere sıvılaştırılmış gazlar olduğundan bu haldeki püs-
kürtiicüler aynı zamanda etken maddenin çözücüsü veya sıvağı vazifesini 
de görürler., 

Köpük veren Aerosollerdeki konsantrat sıvılaştırılmış püskürtücü 
ile emülsion halindedir. Ancak florlu  hidrokarbonlar nonpolar madde-
lerdir ve su ile karışmazlar, bunun için de yüzey etken maddelerden fay-
dalanılır. Valf  açılıp, karışım (emülsion) havaya karışınca püskürtücü 
danecikleri hemen uçar ve etken madde köpük halini alır. 

Püskürtücü seçerken, gazın kab ile geçimsizliğine, etken madde 
veya eriticisi ile olan ilişkisine dikkat etmek gerekir. Örneğin triklor 
mono flor  metan su ve alkol ile geçimsizdir ve hidroklorik asit oluşumuna 
sebep olur. 

C C I 3 F + H 2 0 HC1 + CHCbF + 
Oluşan asit metal kabı aşındırır. 
Ayrıca püskürtücüler kimyasal olarak inert iseler de, etken mad-

deyi lüzumundan fazla  veya az parçacıklara ayırırlar ise irritasyoıı 
oluşturabilirler. Sis halinde incelen madde mukoza, rektum, vajen ve 
bir kısım deriden daha kolay absorbe olabilir, bu halde de etki değeri 
değişebilir. 

Püskürtücü ve çözücüler reçete ile satılan inhalasyonlar hariç, 
çok fazla  teneffüs  edilirlerse toksik etki yaparlar ve kardiyak aritmi 
ile ölümler olabilir. Şekil 7-6 alveolleden gaz alış verişini göstermektedir. 

Şekü: 7-6 
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Ayrıca sanayiin diğer alanlarında zirai ilaçlamalarda, boya sanayiinde 
ve diğerlerinde kullanılan bu klorlu hidrokarbonların stratosferde  UV 
ile parçalanınca kloru açığa çıkaracağı; 

bu klorun stratosferdeki  ozonu parçalayarak güneşin zararlı ışınlarını 
tutan ozonun azalmasından deri kanserlerinin çoğalacağı konusu üze-
rinde durulmaktadır. 

Aerosol Sistemleri: 
İki fazlı  sistem: (Şekil 7-7 a) 
Bir buhar ve bir de sıvı fazından  yapılmıştır. Eğer etken madde 

sıvılaşmış püskürtücüde çözünebiliyor ise başka çözücüye lüzum yok-
tur. Konsantrat böyle hazırlanır. Bu sistemde en çok, püskürtücü No. 12 
kullanılır. Bu madde yüksek basınçla çok ince sis oluşturur. Eğer daha 
büyük daneciklerle püskürtme istenirse 12 no'lu püskürtücü yanına 
diğer püskürtücüler örneğin No. 114 de ilave edilir. Ayrıca örneğin 12 
no'lu püskürtücünün buhar basıncını azaltmak için, konsantrata, alkol, 
propilen glikol, etil asetat, gliserin, aseton gibi eriticiler ilave edilebilir. 
Püskürtücü miktarı formülün  yüzde 5 ilâ 85 i kadar olabilir. Püskürtücü 
karışımlarında No. 12 miktarı aıttıkça basınç da artar, örneğin 12 / 114 
(20-80), 12/114 (45-55), 12/114 (55-45) karışımlarında en fazla  basınç, 
sondaki karışımdadır. 

Formüllerdeki alkol ve diğer çözünmeyi kolaylaştırıcı maddelere 
yardımcı çözücü (Co-Solvent) denir. 

c ı + O , 

CIO + o 

—CIO + 0 2 

CI + O: 

Üç fazlı  sistem (Şekil 7-7b) 

jivılaş:ûl. a :: r.l 
vo et̂ sn :ıa-de 
'•or.Bontra «ı 

O 

iki Fazlı Aorosol .'ç Fa7.l1 Aerosol 
a 

Şekil: 7-7 a,b 
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Etken madde konsantratı, ya saf  olarak bulunur veya su ile püs-
kürtücü kanşımmdaki bir emülsion veya süspansiyon halindedir. Gaz 
halindeki püskürtücü bu konsantrat ile karışmaz. Bu tip aerosolde 
püskürtücü buharı üstte, konsantrat ortada ve sıvıJaşmış püskürtücü 
altta olmak üzere üç faz  vardır. Böyle sistemlerde püskürtücü ile sulu 
konsantratın emülsiyon yapmasını kolaylaştırmak için formüle  yar-
dımcı maddeler ve yüzey aktif  maddeler (Span 20, 40, 80 
% 0 . 5 ilâ 2 oranında) ilave edilir. Püskürtücü miktarı formülün  yüzde 
25 ilâ 60 ı kadardır. Bu aerosoller içi plastik kaplı (epoxy) metal kap-
lara konur ve özel valfları  vardır. 

Thimerosal Aerosol N.F. 

Monoetanolamin 292 mg 
Edetik asit 21. 1 mg 
Saf  su 6. 1 ml 
Thimerosal 1 .0 g 
Aseton 100 ml için 
Alkol y-m. 1000 ml için 

Bu tip aerosoller ya püskürme şeklinde (spray) veya köpük şek-
linde fışkırırlar.  Dayanıklı köpük sistemlerinde genel formül  şöyledir: 

Etken madde 
Yağ veya mumlar 
y / s yüzey aktif  madde 
Su % 75-95 

Püskürtücü 12 /114 (60-40) % 5-25 

Püskürtücü emülsionun dış fazını  teşkil ederse s / y tipi çabuk 
söııen köpük oluşur. Püskürtücü emülsionlarda iç fazı  oluşturursa (y / s) 
dayanıklı köpük oluşur. Ayrıca oluşan köpüklerin çabuk sönmesi is-
tenirse alkol ve diğer bazı maddeler formüle  ilave edilir. 

Sıcak köpük sistemi: Özellikle traş kremleri için kullanılan aero-
sollerde tatbik edilir. 1967 de kimyasal reaksiyonlarla ısıtma yöntemi 
bulunmuştur. Bu sistemde iki kimyasal madde aynı kapta fakat  ayrı 
bölmelerde bulunur. Valf  çalışmca her iki madde aynı zamanda püskürür 
ve köpük içinde birleşince oluşan kimyasal reaksiyondan sıcaklık 
oluşur. 
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H 2 0 2 + SOa- • H 2 0 + SO4-

Bu reaksiyonda gram başına 548 kalori açığa çıkar. 

Suspansion veya Dispersion Sistemi: 

Etken madde püskürtücü içerisinde çok az çözünür ve çok ince 
parçacıklar halinde dağılmıştır. Bu suspansion halindeki parçacık-
ların çökelme hızlarını azaltmak için bazı yüzey aktif  (HLB sayısı 
10'dan az olan) maddeler veya suspansion yapıcı maddeler ilave edilir. 
Bu sistem özsllikle inhalasyon için kullanılacak aerosollerde tatbik 
edilir. 

Rx 
Adrenalin bitartrat (1 ilâ 5 mikron) 0.50 
Sorbitan trioleat 0 .50 
Püskürtücü 11 49.50 
Püskürtücü 12 49.50 

Bu tipte en önemli olan nokta katı parçacıkların çökelerek büyü-
melerini önlemektir. 

Sıkıştırdmış gaz sistemi: Püskürtücü, kap içinde ve konsantratın 
üzerinde gaz halinde bulunur. Püskürtücü hiçbir zaman sıvılaşmamış-
tır ve konsantratta da erimiş halde değildir. 

Üstteki bu gaz basıncı konsantratı iterek dışarı fışkırtır.  Valftan 
yalnız konsantrat fışkırır,  gaz çıkmaz. Bu maksatla en çok nitrojen 
gazı kullanılır. Bu tipte püsküren konsantratın fiziksel  şekli ve danecik 
büyüklüğü yalnız valfın  cinsine bağlıdır. Burada püskürmeden çok 
bir fışkırma bahis konusudur. Bu sayede öksürük şurupları, vitamin 
preparatları, kremler ve kozmetikler aerosol halinde çok kullanılırlar. 
Gazın basmcı 7 ilâ 8 bara kadar yükselir. Zira fıştırdıkça  konsantrat 
azalır ve gazın genişlemesinden dolayı aerosol kullanıldıkça fışkırma 
zayıflar. 

Aerosollerin Doldurulması: İki yöntemle yapılır: Soğukta dol-
durma ve basınçla doldurma. 

a) Soğukta doldurma; hem etken madde konsantrau, sıfır  dere-
cenin altında hem de püskürtücü - 35 ilâ - 4 0 ° C ye kadar soğutulur. 
Püskürtücüler ancak bu derecelerde sıvı haline geçebilirler. Soğutucu 
sistem aseton ve karbon dioksid buzundan ibarettir. Evvelce soğutul-
muş kaba soğuk konsantrat konur, sonra sıvılaştırılmış gaz ilave edi-
lir ve valf  sistemi hemen yerleştirilerek kapatıhr. Sıvağı su olan kon-
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santratlar bu yöntem ile doldurulamaz. Çünkü su buz kristalleri ha-
line geçer. Püskürtücü kaybı olur ve yanıcı püskürtücüler bu yöntemde 
kullanılamaz. Emü'sionlarda zarar göıür. Küçük imalat için elverişli 
değildir. 

b) Basınçla doldurma: Normal sıcaklıkta kaplar içerisine etken 
madde konsantratı konur, valf  takılır ve kap tam kapatılır. Sonra 
basınçlı bir büretten, valf  içerisine sıvılaştırılmış gaz itilerek püskür-
tücü doldurulur. Büretteki basınç ile kabtaki piiskürtücünün basınç-
ları eşit olunca, büretten artık püskürtücü akmaz. Bu yöntem far-
masötik sanayide en çok kullanılan yöntemdir. Püskürtücü ziyanı 
yoktur. Çözeltiler havadan az nem kaparlar. 

c) Basınçlı gazla doldurma: Kablara konsantrat konur. Valf  yer-
leştirilir ve kap tam kapatılır, sonra vakum ile kabın havası boşaltılır 
ve nitrojen, CO2 veya diğer gazlar basınçlı gaz bombasından kabın 
içerisine verilir. Ancak verilen gazın kab içerisinde istenilen basınca 
gelip gelmediği bombaya takılı ayrı bir basınç ölçeği ile kontrol edilir. 

Kontrollar: 1) Aeresol kaplan doldurulup kapatıldıktan sonra 
gaz kaçırıp kaçırmadığı ve valfın  sağlam olup oTmadığı kontrol edilir. 
Bunun için aerosol kapları 55 °C sıcaklıkta ki bir su banyosuna bal iri-
lir. Gaz kabarcığı çıkıp çıkmadığına, patlama olup olmadığına bakılır. 
2) Bu yöntemde ( U . S . P . ) valf  sökülür, kutu boşaltılır yıkanır. Hepsi 
100°C'de kurutulur sonra tartılır (Wb), Tam dolu ve açılmamış kabın 
ağırhğından (W 0 ) çıkarılır. (W<~Wb) = Fark, 12 kutu ile yapılanca 
senede % 3,5 dan fazla  olmamalıdır. Bu muayenelerden başka, püsküren 
daneciklerin büyüklüğü, püskürme lıızı ölçülür, valfların  püskürme mik-
tan, kapların kalitesi, konsantratm kontrolü, Akut toksisite, göz ve 
deride irritasyon araştırmaları gibi kontrollar yapılır. 

Aerosollerin Etiketleri: Aerosoller imalat esnasında en son amba-
lajlanna (kaplarına) konan preparatlardır. Etiketleri de genellikle kap 
üzerine fabrika  tarafından  yazılmış olarak bulunur. İster eczanede 
hekim tavsiyesine göre etiketlensin, ister fabrikada  olsun, aeresol eti-
ketlerinden en az şu ihtarlar bulunacaktır: 

a) İçi basınçlıdır (İçeriği basınç altındadır). 
b) Kabı delmeyin veya ısıtmayın 
c) Çocukların erişebileceği yerlerde saklamayın 
d) Ateşten uzakta kullanın 
e) Hidrokarbon ve hidrokarbon sınıfı  püskürtücü içeren Aerosol-

(Spray)lerin etiketine; içinize çekmeyiniz (inhalasyon için kullanılanlar 
hariç) zararlıdır ve ölüme neden olabilir yazılacaktır. 
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U . S . P . 19 daki Inhalasyon Aerosollerı 

Epineplırine Inhalation - Oral - % 1 Sudaki çözelti 
Isoproteranol Hydrochloride - Oral- % 0.25-0.50-1 Sudaki Çö-

zelti bir defada  125jlg 

N . F . 14 deki Aerosoller 

Betamethasone Valirate Aerosol: % 0.15 Püskürtücüdeki çözelti 

Haricen kullanılır. Suspansiondur. 

Dexamethasone Aerosol: % 0.01 losyon 

Dibucain Hydrochloride Aerosol: % 0.25 Alkalik çözelti, Harican kul-
lanılır. 

Isoproterenol Sülfat  Aerosol: 2 mg / ml 
Püskürtücüdeki suspansiondur ve valf  bir defada  80 p. g madde verir. 
Povidone - Iodine Aerosol: % 5 çözelti Haricen - anti infektif 

ATOMÎZÖR VE NEBÜLlZÖRLER 

İlaçları hava cerayanı ile püskürten ambalaj tipleridir. Bu alet-
ler içerisindeki sıvı veya katı ilaç gaz basıncı altında sıkıştırılmış değil-
dir. ilacın püskürmesi Bernoulli prensibine dayanır. Bu prensibin kı-
saca anlamına göre gaz ve sıvı akımlarında süratin fazla  olduğu yerde 
basınç azdır. Şekil 7-8 de görüldüğü gibi dalma borusu ucu üzerinden 
hızla geçen hava oradaki dış basıncı azaltır ve hava basıncının baskısı 
ile sıvı dışarı fırlar  ve üflenen  hava ile püskürür. 

Kılcal bora 

Dalma borusu üzerindeki memenin büyüklüğüne göre püsküren 
danecikler çok küçük ve bir sis halinde püskürürse alet Nebülizör 
adını abr. Genellikle üst nefes  yolları tedavisinde kullanılırlar. 
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A) Liofob  Kolloidler: 

Dispersion ortamına hiçbir elektriksel ilgi duymayan, aralarında 
ortamla bir çekme kuvveti bulunmayan ve genellikle küçük molekül 
veya danelerin toplulukları halinde bulunan-kolloidlere liofob  kollo-
idler denir. Ortamdan veya eriticiden korkan anlamına gelir. Örneğin 
inorganik daneciklerin herhangi bir ortamdaki dağılımları gibi (Altın, 
kükürt, demir v.b. gibi) 

İnorganik maddeleri kolloid hale getirmek için özel kimyasal veya 
teknik yöntemler kullanılır. 

a) Öğütme yöntemi (Kaba daneleri kolloid büyüklüğüne kadar 
inceltmek). 

b) Kondensasyon yöntemi (Molekülleri kolloid büyüklüğe ge-
tirmek için - agıegasyon - Kimyasal veya fisiksel  yöntemler). Ge-
nel olarak liofob  kolloidler az dayanıklı ve elektriksel etkilere çok has-
sas sistemlerdir. Birinci yöntem süspansionlar bahsinde anlatılacaktır, 
ikinci yönteme aşağıdaki iki örnek verilmiştir. 

2 FeCl3 + 6 H 2 0 > Fe 2 0 3 , 3H 2 0 + 6 HCI 

Kolloid demir oksit hidratı 

2H2S + S0 2 > 3S + 2 H 2 0 

Kolloid kükürt 

T.K.de mevcut liofob  kolloid preparatlar: 

Kolloid gümüş (Argentum Colloidale-Argent colloidale) 

Madeni parlaklıkta yüzde 70 gümüş geri kısmı albümin içeren 
yeşilimsi siyah küçük pulcuklardır. Suda kolloid halde erir, çok seyrel-
tik çözeltileri berrak ve şeffaf  görünürler. Piyasada collargol adı ile 
tanınmıştır. Merhem halinde kullanılır. 

Gümüş Proteinat (Argentum Proteinicum - Argent proteinique) 

Açık kahve renkli ince bir tozdur. Yüzde 8 gümüş içerir. Suda 
kolay erir. Suda oldukça ionize olduğundan çözeltileri bakterisit etki-
dedir. Özellikle lavajlar için kullanılır. Fakat nisbeten irritandır. Çö-
zeltileri daima kaynamış soğumuş distile su ile ve taze hazırlanmalıdır. 
Işıktan saklı tutulmalıdır. Piyasada protargol adı ile tanınmıştır. 

Gümüş Vitellinat (Argentum Vitellinicum-Vitellinate d' argent): 

Gümüşün diğer bir protein bileşiğidir. Koyu kırmızı ve mavimsi 

ışıltılar veren pulcuklardır. Yüzde 20 gümüş içerir. Suda çok erir. Çö-
zeltisi hafif  kalevidir. İrritasyon etkisi azdır. Nonionik özellik gösterir 
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fakat  gümüşün antiseptik özelliklerini taşır. Çözeltileri kaynamış so-
ğumuş distile su ile ve taze hazırlanmalıdır. Piyasada Argyrol adı ile 
tanınmıştır. 

Her iki gümüş protein bileşiğinin çözeltileri hazırlanırken madde 
su üzerine konup karıştırmadan beklenmelidir. Zira içlerinde bulunan 
koruyucu kolloid özelliğindeki proteinler suda yavaş yavaş erirler. Eğer 
bu maddelerin üzerine su konursa üstteki proteinler birden su alarak 
şişer ve maddenin erimesini zorlaştırır. Gümüş protein bileşikleri liofob-
sol teşkil ettiklerinden az bir elektrolit etkisiyle derhal çökelirler. Bun-
dan dolayı adi cam şişelerdeki çözeltileri uzun zaman dayanmaz. Bu 
bileşikler uzun zaman kullanılamaz, mukoza ve deride sonradan düzelme-
yecek renklenmeler yaparlar. % 0,5-1 lik çözeltisi doğumlardan sonra 
koruyucu ve bakterisid olarak çocukların gözlerine damlatılır. 

Altın (Au1 9 8 ) Injeksiyon çözeltisi U.S.P. 19 

Radyoaktif  altının steril, pirojensiz kolloidal çözeltisidir. Koru-
yucu olarak (StabiUzan) jelatin ve ayrıca uygun redükleyici maddeler 
içerir. Radyoaktif  altınm yarı ömrü 2.70 gündür. Çözelti koyu kiraz 
rengindedir. Kolloid danelerin büyüklükleri 2 milimikron ilâ 60 mili-
mikron kadardır. Radyasyon etkisi ile çözelti ve şişe kararabilir. Bu 
hal altının kolloidal halden çıktığını gösterir. Organ boşluklarına -
plevra, periton. . . v.b. zerk edilir. Kanser tedavisinde kullanılır. Sod-
yum klorür çözeltisi ile beraber verilir. Mutad dozu 30 ilâ 150 mili-
küridir. (Altının atom ağırlığı = 196, 966). 

Kolloid daneciklerin elektrik yükü: Bir sıvı içinde dağılmış kolloid 
daneler iki yolla elektrik yükü kazanırlar. 

a) Çözeltideki ionlardan birine fazla  ilgi duyup onu yüzeylerinde 
adsorbe ederek. Örneğin ortamda yalnız su varsa danecikler çoğunlukla 
negatif  elektrik yüklenirler. Zira daha çok hidroksil ionu adsorbe eder-
ler. ( H + O H - ) Yine örneğin, dilüe gümüş nitrat çözeltisine eki molar 
miktarda potasyum iodür ilâve edilir ise kolloid gümüş iodür oluşur 
ve ortamda gümüş ionu fazla  olduğundan ve danelerce adsorbe edildi-
ğinden danelerin yükü pozitif  olur. Bu karışımda gümüş nitrat, po-
tasyum iodürün üzerine ilâve edilirse kolloid danecikler iodür ionunu 
adsorbe ettiklerinden negatif  elektrik yüklü olurlar. Ag+ NO3- -)- K+ I -

(Ag I) Ag+ veya, K+I- + Ag+ N03~ (Ag I) I " 
b) Daneciklerin yüzeyindeki aktif  grupların (COOH v.b.) ionize 

olması, ile diğer bir deyimle ortamın pH sına göre elektrik yüklenirler. 
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Daneciklerin yüzeyindeki elektrik yükü kendine en yakın ve temas-
taki ortam tabakasına kuvvetli etki yaparak ortam içindeki karşıt 
iyonların yaklaşmasına ve böylece partikül yüzeyi ile sıvı ortam 
arasında elektriksel kudret veya gerginlik bakımından tabakalar oluş-
masına sebep olur. Partikül yüzeyine yapışmış elektriksel tabakanın 
potansiyeline Elektrotermodinamik potansiyel denir. Bu potansiyel 
danenin yüzeyi ile ortamın elektrikçe nötr olan uzak mesafeleri  ara-
sındaki elektriksel kudret farkında:a  doğar. 

Kolloid daneciklerin yüzeyine yapışık elektriksel tabakaya yakın 
fakat  daha yaygın ve karşıt elektrik yüklü ionlarla çevrili bir tabaka 
mevcuttur. İşte bu tabaka ile nötral ortam tabakası arasında da elek-
triksel bir potansiyel vardır. Kolloid danelere yapışık elektriksel taba-
kanın dış yüzeyi ile (kayma yüzeyi) çözeltinin elektriksel nötr bölgesi 
arasındaki potansiyel farkına  Zeta potansiyel veya elektrokinetik 
potansiyel adı verilir. (Şekil 8-2). 
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Şekil: 8-2 Â yüzeyindeki (danenin yüzeyi) potansiyel elektrotermodinamik 
B'deki potansiyel Zeta potansiyeldir. 

Şekil: 8-2 A yüzeyindeki (danenin yüzeyi) potansiyel Elektro-
termodinamik, B deki potansiyel Zeta potansiyeldir. Bir sıvı içindeki 
elektrik yüklü danecik bir elektrik sahası içerisine konursa dane karşıt 
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elektrik kutbuna doğru hareket eder. Bu hareket, daneciği çevreleyen 
kayma tabakasındaki ionların elektriksel kabiliyeti ile olur. Bu harekete 
elektroforetik  hareket kabiliyeti ve bu işe de elektroforez  denir. Zeta 
potansiyel mili volt ile ölçülür, zeta potansiyelin az veya çokluğu elek-
troforetik  hareket kabiliyetinin az veya çok olmasını temin eder. Bu 
potansiyel Zetametre denen aletlerle ölçülür. Suspansion ve emülsion 
bahislerinde bu konunun tatbik yerleri anlatılacaktır. 

B) Liyofil  Kolloidler (Lyophilic): 

Bulunduğu ortamı seven, onunla geçimli olan kolloidlerdir. Bu 
tipte kolloid danecikler ile dispersion ortamı arasında elektriksel bir 
(çekim) ilgi mevcuttur. Kolloid danecikler genellikle büyük tek mole-
küller halindedir ve sevdikleri (elektriksel alaka duydukları) ortamda 
kolayca dağılırlar, kolloid dispersion oluştururlar. 

örneğin arap zamkının, kitre zamkının, jelatin ve metil selülozun 
sudaki çözeltileri bu tip kolloid dispersionlardır. Bu maddeler makro-
moleküller ve müsilaj bahsinde anlatılacaktır. Su ve sulu ortamları 
sevip bu ortamlarda dağılan kolloidlere Hidrofilik  kolloidler denir. 
Organik ortamı seven ve organik ortamlarda kolay dağılıp kolloid dis-
persion oluşturan kolloidlere de yağı seven anlamında Lipofilik  kolloid 
denir. 

Koruyucu Kolloid Etkisi: 

Liofob  bir kolloid sol de kolloid daneler hep aynı elektrik yüklü 
olduklarında Brown hareketi sayesinde bir müddet dayanıklılık gös-
terir. Fakat böyle sol'e hariçten girecek bir elektrolit bu sol'deki dane-
ciklerin elektrik yüklerini kısmen de olsa ortadan kaldıracağından ya-
vaş yavaş agregatlar meydana gelerek koagülasyon (pıhtılaşma) oluşur. 
Örneğin birer alkol sol olan tentür veya sıvı ekstralar camın etkisiyle 
(elektrolit) bulanma gösterirler. Liofob  bir sol, bir elektrolitle beraber 
ilaç olarak verilmek istenirse liofob  kolloidi bu elektrolitin etkisinden 
korumak icap eder, aksi halde sol, gel haline geçer veya koagüle olur. 

Bu oluşuma engel olmak için liofob  sol içerisine bir liofil  kolloid 
ilave edilir. Liofil  madde ortam ile uyuşmayan daneler arasına girerek 
(adsorbsion) liofob  daneleri ortamın etkisinden bir manto gibi korur. 
Örneğin proteinler hidrofil  kolloidlerdir. Liofob  gümüş kolloid sol'leri 
için koruyucu etki gösterirler. 

Argentüm proteinicum veya Argentum Vitellinicum içerisinde 
bir miktar fazla  protein mevcuttur, bunun sebebi sol'deki liofob  gümüş 
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protein bileşiğini elektrolitlerin tesirinden korumak ve kolay çökme-
lerine mani olmaktır. Liofil  bir kolloidin koruyucu kudreti altın sayısı 
(gold number) denilen sayı ile ölçülür. 

Altın sayısı: 10 ml koyu kırmızı kolloid altın sol'ünün mor renge 
dönmesine engel olan koruyucu maddenin mg miktarıdır (Tablo: 8-1). 

Tablo: 8-1 Bazı koruyucu kolloidlerin altın sayısı 

Kolloid Altın sayısı 

Jelatin 0.005-0.01 
Albumin 0.1 
Arap zamkı 0.10-0.20 
Kitre 2 

Geller: Kolloid bir dispersiondaki daneler veya moleküller -
dispersion ortamını aralarına tamamen sıkıştırırlarsa sıvı, yarı katı 
hale geçer. Bu hale gel hali denir. Bunda danelerin konsantrasyon çok 
luğu, elektriksel değişimler ve bazı fiziksel  etkenler sebep olur. Geller 
oluşmuş halde iken iki fazlı  veya iki konponentli yarı katı bir sistem 
görünümündedirler. Stabil sistemler değillerdir. 

Geller genellikle üç yöntemle hazırlanır: 

a) Kolloidin dağıldığı ortamı değiştirmekle - sulu ortama alkol 
ilave etme gibi— 

b) Kimyasal reaksiyonla - Al2 (S0 4 ) 3 veya mağnezyum sülfat 
üzerine karbonatlar veya sodyum hidroksit ilavesinde Al(OH)3 
veya Mg(OH)2 oluşumu poliakrilik asid (Carbopol) çözeltisine 
sodyum hidroksit ilave edilirse gelleşir. 

c) Dispersionun hazırlandığı sıcaklığı değiştirmekle - Gelatin 
suda sıcakta kolloidal bir çözelti yapar. Soğuyunca geloluşur. 
Metil sellüloz kolloidal çözeltisi ısıtılırsa gelleşir. 

Gel yapabilen maddeler genellikle hidrofilik  özelliktedir. Carbo-
pol, metil sellüloz, sodyum karboksi metil sellüloz, agar, bentonite -
Reşadiye kili-, Jelatin en çok kullanılanlardır. 

Liyofilik  ve liofobik  kolloidlerin genel ayrıcalıkları: 

Liyofil  Kolloidler 

— Ortamda kolayca dağılır.Kitre 
zamkı, agar, arabistan zamkı, Je-
latin, M.C 

Liyofob  Kolloidler 

— Ortamda kolay dağılmaz. Kol-
kükürt, kolloid arsenik, kolloid 
demir. 
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— Dağıldığı ortamın (Dispersiyon 
artamınm) viskozluğunu artırır. 
— Elektrolitlerin etkisine daya-
nıklıdır. Ancak çok yüksek kon-
santrasyondaki elektrolit etkisi ile 
çökelirler. (Salting out) 
— Elektrolit ile çökelmiş kolloid -
Elektrolit ortamdan çıkarılırsa 
tekrar dispers hale geçer. 

— Dağıldığı ortamın viskozluğu-
na etki yapmaz. 
— Elektrolitlerin etkisine çok 
duyarlıdır. En ufak  elektrolit et-
kisi ile daneler üzerindeki elektrik-
sel yük nötürleşir. 
— Elektrolit ortamdan çıkarıldık-
tan sonra da kolloid dispers hale 
geçemez. 

C) Amfifil  Kolloidler- Asosyasyon Kolloidleri: 

Aynı molekülde zıt elektriksel ilgi bölgesi taşıyan maddelerdir. 
Bu moleküller birbiriyle birleşerek (50 ve daha çok miktar) çok büyük 
kolloid büyüklükte topakçıklar oluşturabilirler . Bu büyük daneciklere 
misel (yumak) adı verilir. Amfifil  moleküller çok seyreltik iken misel 
yapamazlar. Ancak belirli bir konsantrasyonda moleküller bir araya 
gelip misel yapabilir. Bu konsantrasyona Kritik misel konsantrasyonu 
denir. 

Amfifil  maddelerin moleküllerindeki elektriksel bölgeler bazen 
hidrafilik  bölge, bazen kuvvetli lipofilik  bölge, bazen de her iki yanı 
birbirine eşit olabilir. Bu karakterlerinden dolayı amfifil  moleküller 
iki ayrı cins sıvı arasındaki ara yüzeyinde toplanabilirler. Bu halde 
molekülün hidrofilik  kısmı sulu faza  ve lipofilik  kısmı da organik faza 
dönüşük olarak dizilirler. Böyle ara yüzeyde toplanan amfifil  madde-
lere (yüzey aktif)  yüzey etken maddeler denir. (İleride daha geniş an-
latılacaklardır) 

Bu iki faz  sıvı / gaz, sıvı / sıvı olabilir. 
Şekil: 8.3 de bir amfifil  molekülün gösterilişi ve ortama göre ara 

yüzeyde dizilişi görülmektedir. 
Şekil: 8.2 Amfifil  misellerin ara yüzeyde yön alışları 
Amfifil  maddeler elektriksel kuvvetlerinin üstünlüğüne göre (ani-

onik) anion grubu yüzey etken, (kationik) kation grubu yüzey etken ve 
amfolitik  (nonionik) olarak üç sımfa  ayrılırlar. 

Yüzey gerilimi: 
Karışımlardaki iki fazı  birbirinden ayıran yüzeye ara (sınırsal) 

yüzey denir.* Farmasötik bakımdan önemli beş tip ara yüzey vardır. 

* Buna iç yüzey adıda verilir. 
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Amfifil  Molekül 

Lipofil  gurup 

Şekil: 8-3. Amfifil  misellerin ara yüzeyde yön alışları. 

Ajıionik 

Uü-
0 so 3 / Na 

Sod. lauril Sülfat 

Kationil-: 

Hava 

Sotil triaatil anonvum Bronür 

ıtojv- lonik 

\CH 3 (CH 2 ) 1 f pH ,C (CHgOCH^^H 

Poli.ıltoiotilan Laurileter 

Aofolit 

Ç 

Diraetildodesil anıonio propansulfonat 

Şekil: 8-4 Anionik, Kationik Nonionik ve Amfoterik  Amfifiller 

Bunlar, sıvı-gaz, sıvı-katı, sıvı-sıvı, katı-gaz ve katı-katıarasındaki 
sınırsa! yüzeylerdir. Yalnız bir maddenin örneğin bir sıvının yüzeyinden 
bahsedildiği zalan bu sıvının gaz (hava) ile ara (smırsal) yüzeyinden 
söz ediliyor demektir.** 

Bir sıvının her molekülü çevresindeki moleküller tarafından  bütün 
yönlerde bir kohezyon kuvveti ile çekilmesine rağmen, sıvının, yüze-
yindeki moleküller yalnız sıvının içinedoğru çekilirler. Çünkü üst yönde 
hava vardır. Bu dengeli olmayan çekiş sıvının üst yüzeyinin küçül-
mesini, bombeleşmesini sağlar (minumum yüzey alanı). 

Bir sıvının yüzeyini küçültme gayretine o sıvının yüzey gerilimi 
denir (y). Diğer bir deyimle; yüzey gerilimi; bir sıvının yüzey alanını 
1 cm2 genişletmek için gereken enerjiye denir ki dyn / cm ile ifade  edi-
lir. Enerji/yüzey = erg / cm 2 = dyn / cm (kuvvet - mesafe). 

Buna üst yüzey adıda verilmektedir. 
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Örneğin: bir sıvının üzerine bir iğne bırakılırsa sıvının üzerinde 
durabilir. Çünkü sıvının yüzeyindeki moleküller içerdekilerin çekimi 
ile zar gibi gergin bir tabaka oluşturmuşlardır. Bu iğne ile sıvının temas 
yüzeyinde, smırsal yüzeyde elektriksel bir potansiyel vardır. Bu elek-
triksel enerji ve potansiyel her iki maddenin birbirine yapışmasını 
sağlar (Adhesion kuvveti). İğneyi yukarı doğru kaldırırsak sıvı yüze-
yinin bir parçasını da beraber kaldırmağa çalışır ve sıvının yüzeyi 
bir miktar yükselir. Fakat iğneyi çekmek için sarfettiğimiz  kuvvet fazla 
gelince iğne sıvıdan kopar. İşte sıvının yüzeyinin bu suretle genişle-
meye karşı gösterdiği direnç, sıvının yüzey gerilimini oluşturur. 

Bir yüzey birbiriyle karışmayan iki sıvı arasında olursa bu yüzeyin 
gerilimine ara (smırsal) yüzey gerilimi denir. 

Örneğin: Yağ ve su arasındaki yüzey gerilimi nedeni ile yağ su ile 
karışmaz. Yağ su içerisinde çalkalan-nca yani büyük sınırsal yüzey par-
çalanınca, parçalanan her kısım kendi yüzeyine en küçük alanı vermek 
üzere küre şekline (damla) geçer. Böylelikle su içinde erimekten kendini 
korumuş olur. 

» 

Bazı cisimlerin yüzey gerilimleri 

Madde Yüzey gerilimi 
d y n / c m 

Cıva 485 
Su 72-73 
Parafin  33 
Kloroform  27 
Hint yağı 39 
Zeytin yağı 35 

Suya karşı smırsal 
Madde yüsey gerilimi 

d y n / c m 
Cıva 375 
Klorofoı  m 32 
Zeytin yağı 22 
Oleik asid 15 

Fizikokimyasal özellikleri birbirine karışmalarına engel olan cisim-
ler bir araya gelince aralarında daima sınırsa! bir yüzey oluşur. 
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Yüzey gerilimin ölçülmesi: 
Genel olarak pratikte yüzey gerilimini ölçmek için, kapiller (kılcal) 

yükselme yöntemi, halka yöntemi ve damla yöntemi kullanılır. 

Kılcal yükselme yöntemi (Şekil: 8-5) 

Bir sıvı içerisine kılcal bir boru batırılırsa sıvı boru içinde yük-
selir. Çünkü camın yüzeyi ile sıvının molekülleri arasındaki adheison 
kuvvetleri, sıvının kendi molekülleri arasındaki kohezyon kuvvetin-
den büyüktür. Bu sayede sıvı kılcal borunun yüzeyini ıslatır ve bu 
yüzeyin üzerine yayılarak boru içinde yükselir. 

Şekil: 8-5 

Yüzey gerilimi dolayısıyla; yükselme gücü yer çekimi gücüne 
eşit oluncaya kadar sıvı kılcal boru içinde yükselecektir. Boru içindeki 
sıvının Meniscus'u ile ana sıvı yüzeyi arasındaki yükseklik farkı  sıvı-
nın yüzey gerilimi ile orantılıdır. 

Yükseliş h, sıvının dansitesi d, kılcal borunun yarı çapı r, ve yer 
çekimi ivmesi de g olursa yüzey gerilimi aşağıdaki denklem ile hesap-
lanır. 

y = 1 / 2 hdgr-dyn / cm 
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Halka veya Koparma yöntemi: 
Yüzey gerilimi y olan bir sıvı içine r yarı çaplı bir HH halkası dal-

dıralım. Bu halkayı, bir f  kuvveti ile yukarı doğru çekmek istediğimiz 
vakit, sıvının halka çevresine yapışarak halka ile beraber yükseldiğini 
ve f'nin  belirli bir değerinde halkanın sıvı yüzeyinden koparak ayrıl-
dığı görülür. 

f'nin  kopmayı sağlayan değeri, halkayı sıvı içine çeken yüzey 
gerilimi kuvvetlerinin toplamına eşittir (Şekil 8-6a). Halkanın bir iç 
bir de dış çevresi olduğundan bütün çevre uzunluğu 4 71 r dir. Bütün 
uzunluğa etki yapan yüzey gerilimi kuvveti 4 n r y olur. Halkayı sıvı-
dan ayırmak için lüzumlu kuvvet f  buna eşittir. 

f  = 4 71 r y 

Bu denklemdeki f'yi  ölçmek için aynı esasa dayanan, platin hal-
kalı Lecomte Du Noüy aleti kullanılır (Resim 8-6b). 

Şekil: 8-6 Lecomte Du Noüy yüzey gerilimi ölçme aleti 

1 



Ölçülen f  kuvveti ve sabit ölçülü halka yardımıile y kolayca bulunur: 

f 
7 

Damla yöntemi: Basit bir damlalıkla - Stalagmometre ile veya 
Donnan pipeti ile - yapılır. Esası yüzey gerilimi bilinen bir sıvının 
damla ağırlığı veya adedini aynı şartlarla kontrol edilen diğer bir sıvı-
nın damla adedi veya ağırlığı ile mukayese ederek ölçmektir. Bir dam-
lalığın ucunda veya bir pipetin ucunda damlayı tutan kuvvet borunun 
r yarıçapı ve sıvının yüzey gerilimi ile orantılıdır. 

Damla borunun ucundan koptuğu anda yüzey gerilimi damlanın 
P ağırlığına eşittir: 

P = Kr y 

Deney yüzey gerilimi y'olan ikinci bir sıvı ile tekrarlanırsa dam-
lanın ağırlığı: 

P' = Kry' olur. K = düzeltme faktörü 

(Çünkü damla borusundan koparken bir parçacık boruya yapışıp kalır). 
O halde biz y yı bilirsek (yani birinci sıvının yüzey gerilimi) ve 

P ile P ' yü de terazi ile tartarsak y'yı hesaplayabiliriz. 
Donnan Pipeti: Bu aletle daha çok birbiriyle karışmayan sıvı-

vıların ara yüzey gerilimi ölçülür (Şekil: 8-7). Pipet içerisine, karışmaz 
iki sıvıdan dansitesi küçük olan konur ve pipet diğer sıvıya daldırılır. 
Pipetin üst hava musluğu açılarak hafif  sıvının belirli miktarının dam-
lalar halinde ikinci sıvının yüzeyine çıkmasına olanak verilir ve damla 
adedi sayılır. Diğer yüzey gerilimi bilinen bir sıvının aynı miktarını damla 
adedi ile mukayese edersek yeni sıvının yüzey gerilimi bulunur. 

Örneğin suya karşı Hint yağının yüzey gerilimi zeytinyağının iki 
misli kadardır. Yani Donnan Pipeti ile su içinde Hint yağının belirli 
miktarı zeytinyağından iki misli az damla verir. Bu yöntemler eczacı-
lıkta, bir Amfifil  kolloidin yüzey gerilimini düşürmedeki etki değerini 
ölçme bakımından da önemlidir. 

Yüzey etken (aktif)  maddeler: 

Ara yüzeylerde toplanan amfifil  kolloid moleküller, uçları ayrı 
ayrı fiziko-kimyasal  ilgi duydukları fazlara  doğru yönelerek dizilirler. 
Böylece aradaki sınırsal yüzey amfifil  madde ile karışır ve yeni bir ara 
yüzey haline geçer ve gerilimde bir değişiklik ve bir düşme olur. 
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Donnan 

pipeti 

E . E 

Şekil 7-8 

Kritik misel konsantrasyonunun altında amfifil  moleküller hava-
sıvı arası yüzeyinde monomerler halinde toplanırlar. Bu toplanma ara 
yüzeyin amfifil  ile dolmasına kadar devam eder. Bu zamana kadar ara 
yüzey gerilimi düşer. Doymuşluk başladığı anda miseller oluşur ve artık 
yüzey gerilimi de düşmem. Şekil: 8-7a amfifil  madde konsantrasyonu 
ile çözeltinin fiziksel  özelliklerindeki değişiklikleri göstermektedir. 
Ara yüzeyde toplanarak yüzey gerilimi düşüren bu maddelere yüzey 
etken (aktif)  maddeler denir (Şekil: 8-8). 

Amfifil  kolloidJerin ara yüzeylerde toplanıp yüzey gerilimini dü-
şürmeleri her ara yüzey için aynı kudrette değildir. Her amfifil  madde 
bir cins ara yüzeyin gerilimini en yüksek derecede düşürür. Amfifil 
bir madde daha çok gaz / sıvı ara yüzeyinde toplanıyor ve yüzey geri-
limini düşürüyor ise gazın sıvı içerisinde kolloidal dağılmasına neden 
oluyor demektir. 

Bu tip amfifil  bileşiklere köpük yapıcılar denir. Amfifil  bir madde 
sıvı I sıvı ara yüzeyinde toplanıp bu yüzeyin gerilimini düşürmeyi 
yeğ i atan eyilimde ise, birbiriyle karışmayan iki sıvının birinin diğeri 

/ 

7 
A 

1 



K r i t i k k o n s a n t r a s y o n 

Y ü z d e S o d . L a u r i l S ü l f a t 
Şekil: 8-7 a Aıufifil  konsantrasyonu ve fiziksel  özellik değişimi 

içerisinde kolayca dağdmasına neden olacak demektir. Böyle amfi 
fillere  (Emülgatör - Emülsifyan)  Emülsiyon oluşturucular adı ve 
rilir. 
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Eğer bir amfifil  madde sıvı ile katı arasındaki smırsal yüzeylerde 
toplanıp yüzey gerilimini düşürmeyi yeğ gören eyilimde ise böyle mad-
delere de ıslatıcı, temizleyici, çözünmeyi kolaylaştırıcı maddeler adı 
verilir. 

Bunlardan Farmasötik Teknolojiyi ilgilendirenler daha çok emül-
siyon oluşturucular, temizleyiciler ve ıslatıcı maddelerle çözünmeyi ko-
laylaştırıcılardır. Emülsiyon oluşturucu (Emülgatör-Emülsifyon)  mad-
deler daha ilerde aynntılı olarak anlatılacaktır. 

Islatıcı ve Temizleyici Amfifiller  (Detergents - Wetting agents-
Netzmittel): 
Bu maddeler daha çok sıvılarla katı maddeler arasındaki sınırsa! 

yüzeylerde etki gösterirler. Sıvıların temasta olduğu katının temas 
yüzeyinde yayılmasını, diğer deyimle katıyı ıslatmalarını temin eden 
maddelerdir (Resim: 8-1). Bu cins bir amfifiün  düşürdüğü yüzey geri-

Resim: 8-1. a) Saf  suyun temiz bir cam üzerine sıçramış hali, b) İçinde deterjan 
bulunan suyun cam üzerine sıçramış hali (Spalton, 1953) 

limi, liflerden  dokunmuş bir katı cisim, örneğin bir kumaş ile bir sıvı 
arasındaki yüzeye ait ise, sıvının lifler  arasından dokuya nüfus  etme-
sini temin ediyor demektir. Dokuya giren veya katının yüzeyine dağı-
lan sıvı, amfifi!  madde etkisiyle yüzeydeki küçük yabancı cisim dane-
ciklerinin de yüzey gerilimini düşürerek sıvı içerisinde dağılmalarını 
ve dolayısıyla katının temizlenmesini sağlar. Bu olaya temizleme veya 
yıkama etkisi denir (Deterjan etki). Temizleme etkisinin hakiki şekli 
bilinmemekle beraber aşağıdaki olaylarla ilgili olduğu anlaşılmış bu-
lunmaktadır: 
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Kalı üzerindeki kirler çoğunlukla yağ ve yağımsı maddelerdir. 
Su içerisine konan Deterjan madde (temizleyici) molekülleri özellikle 
su ılık veya sıcak olursa hemen hemen misel yapmadan molekül ha-
linde eririrler. Molekülün hidrofob  tarafı  kir etrafında  ve hidrofil  kısmı 
da su tarafında  olarak kir ile su ara yüzeyinde toplanır. Bu suretle katı 
ile kirin arasındaki yüzeye nüfuz  ederek pisliğin katı üzerinden kop-
masını ve pisliğin su içerisinde dağılmasını temin eder. Böylece katı 
madde veya kumaş kirden kurtulur (Şekil: 8-9). 

Yüzey gerilimi yüksek olan maddeler Lir birini ıslatamaz; su y 
— 72.8 dyn / cm olduğu için y  = 31 dyn / cm olan polietileni ıslat-
maz fakat  hepten ıslatır. Teflonu;  yüzey gerilimi 19 dyn / cm olan hep-
tan ıslatmaz fakat  y  = 11 dyn / cm olan perfluoroheptan  ıslatır. 

Yukarıda anlatılan olayda, doku veya katı yüzeyinin elektriksel 
yükü de ilgilidir. Temiî leyicinin hidrofil  grubunun elektrik yükü ile 
katının (dokunun) yüzeyindeki elektrik yükü çoğunlukla aynı ve ne-
gatiftir.  Bu bakımdan temizleyici tarafından  sarılan kir katının yü-
zünden koptuktan sonra bir daha yapışamaz ve sıvı içerisinde kalır. 

Değinme açısı: 

Temizleme olayında en önemli faktörlerden  birisi de; sıvının katı 
yüzeyi ile yaptığı değinme açısı - (Contactangle) nın değeridir. 

Görüldüğü gibi düz bir yüzey üzerindeki sıvı damlası katı yü-
zeyi ile sıfır  ilâ 180° açı yapar (Şekil: 8-10). 

Değinme açısı bir sıvının bir katı yüzeyinde dağılmasını değer-
lendiren bir ölçüdür. 

Değinme açısı çok küçük ise damlanın şekli basık ve yayıktır ve 
katının yüzeyini kaplar. Eğer değinme açısı sıfır  olursa bütün yüzeye 
dağılır, o yüzeyi ıslatır. Örneğin temiz bir cam ile deterjanlı su arasm-

Şekil: 8-9. 
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Şekil: 8-10 

daki açı sıfırdır,  yağlı bir yüzeyle su damlasının değinme açısı genel-
likle 100-110° dir. 

Yüzey gerilimi ne kadar düşük olursa damla katı yüzeyde o kadar 
yaygın olur. Temas açısı 180° ye yaklaştıkça ıslatma yok denecek kadar 
azdır. 

Değinme açısının lıangi kuvvetler etkisinde olduğunu Young 
Denklemi daha iyi açıklar (Şekil: 8-11). 

Y J y s ı 
Şekil: 8-11 

Görülüyor ki ys büyük, yL küçük olursa ıslatma fazla  olacaktır. 
Bu bakımlardan ara yüzey ve yüzey gerilimlerini düşüren bir madde 
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ıslanmayı kolaylaştıracaktır. Örneğin bu etkiden suspansion hazırlar-
ken katıları daha iyi ıslatıp tektür dağıtmak için faydalanıhr.  Metil 
prednisolon suspansionlarına az miktar polisorbat 80 ilâvesi ince bir 
dağılım temin eder. 

ys = ysl + yl. Cos 0 = Young Denklemi 

Cos 0 = y S " y s I 

yi 

ys = Katının yüzey gerilimi 

yl = Sıvının yüzey gerilimi 

ysl = Katı-sıvı ara yüzey gerilimi 
Temizleyicilerle ıslatıcılar arasındaki fark: 

Her iki cins maddede sıvı katı ara yüzeyinde toplanıp smırsal 
yüzey gerilimini düşürürler ve değinme (temas) açısını küçültürler. 
Islatıcılar küçük molekül yapısında olmaları ve yüksek kritik misel 
konsantrasyonuna sahip bulunmaları nedeniyle sıvı katı ara yüzeyine 
kolayca girerek katının ıslanmasını temin ederler. 

Deterjanlar ise oldukça büyük molekül yapısında olduklarından 
ve düşük kritik misel konsantrasyonuna sahip bulunduklarından giriş 
yetenekleri daha azdır, tam ıslatma etkisi yapamazlar. 

Pratikte deterjanların ıslatma yeteneklerini çoğaltıp, yıkama et-
kilerini çabuklaştırmak için içlerine yardımcı maddeler ilave edilir. 

Deterjan olarak kullanılan maddeler ve temizleyici preparatlar: 

Bugün yüzlerce sentetik deterjan madde yapılmıştır. Bunlara 
örnek olmak üzere aşağıda her tipten birkaç tanesinin adları verilmiştir. 

a) Anionik deterjan maddeler: 

Alelade sabunlar 

Sodyum Lauril Sülfat 

Sekonder sodyum alkil sülfat  (teepol) 

Sodyum sulforisinoleat 

Dioktil alkil aril sulfonat 
Sodyum alkil naftelen  sulfonat 

Oleik asid esterlerinin sodyum sulfonatları  (Igepon T) 
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Stearil alkol türevlerinin sulfonatlari 
Alkillenmiş aromatik sulfonatlarm sodyum tuzları 
Monoetilfenil  fenol  sodyummonosulfonat 
b) Nonionik deterjan maddeler: 

Birçok etilen oksidin aşağıdaki maddelerle kondensasyon türev-
leridir. Lauril alkol, Stearil alkol, Oleil alkol, Alkilaril türevleri, Do-
desilfenol  v.b 

Temizleyici preparatlar: 

Temizleyici maddeler genellikle sanayide yalnız başına kullanıl-
mazlar. Hakiki deterjanlara yardımcı maddeler ilave edilerek, girişim 
yetenekleri ve köpük yapabilmeleri arttırılır, kirlerin tekrar çökmeleri-
nin önüne geçilir ve mekanik etki ile atılmaları kolaylaştırıkr. Böyle 
karışım halinde hazırlanan preparatlar her firmanın  özel tecrübesine 
dayanır. 

Temizleyici preparatlarda kullanılan yardımcdar: 

Kaolin, bentonit, normal kil 
Sodyum karbonat 
Sodyum ortosilikat 
Sodyum metasilikat 
Trisodyum fosfat 
Polifosfatlar 

Sodyum sülfat 

Metil sellüloz ve C.M.C. 
Nitrilo-asetik asid türevleri ve 
Etilendiamin tetra asetik asid 

Oleil peptidler 

Sod. Perklorat, Perborat 

Deterjan etkinin kontrolü: 

(absorbsiyon) 
(sertlik giderici-alkali) 
(tekrar çökelmeye karşı) 
(dispersion yapıcı) 
(deterjan etkiyi arttırıcı) 
(dispersion yapıcı, tekrar çökel-
meye karşı, sertlik giderici) 

(Sinerjik etki) 

(sinerjik ve çökelmeyi önleyici) 
(toprak alkali madenlerle komp-
leks yapıcı) 

(köpük yapıcı ve deterjan yar-
dımcısı) 

(beyazlatıcı) 

Birçok yöntemler arasında Farmasötrik Teknoloji bakımından 
bir fikir  vermek için aşağıdaki yöntem anlatılmıştır: 
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5 x 10 cm boyutunda cam parçasını üst kenarına yakm delin 
(asmak için). Sabunlu su ile iyice temizleyip yıkayın. 105°C de kuru-
tup desikatörde soğutun. Bir iki saat trikloretilen içinde tutun, tek-
rar 105°C de kurutun, soğumadan; 60°C ye kadar ısıtılmış iç yağı veya 
vazelin içine 5 cm kadar batırıp 5 saniye tutun. Çıkarıp deliğinden 
asarak oda sıcaklığında 12 saat tutun. Camın kenarlarını aşan yağlı 
kısımları kazıyıp atın. mg a kadar tartın (yaklaşık 50 mg gelir). 

İçerisinde yaklaşık 400 ml belirli konsantrasyondaki deterjan 
çözeltisi bulunan beherglası sabit sıcakkktaki bir su banyosuna otur-
tun. Yağlanmış camı iki saniyede bir olmak üzere bu deterjan çözel-
tisi içerisine 50 defa  batırıp çıkarın. Camı asılı olarak 105 °C de bir saat 
tutun. Desikatörde soğutun ve tartın. Yıkanıp atılan yağ miktarının 
yüzdesini hesaplayın. Bu oran deterjanın yıkama etkisinin değerini 
verir. 

Köpürme kontrolü: 
Belirli konsantrasyondaki köpük yapıcı madde çözeltisinin sağ-

ladığı köpüğün yüksekliği ve kalıcılığı ile ölçülür. 
Kullanılacak alet: Dereceli bir cam boru almır. Bir ucu; deliğine 

33 G 3 cam havalandırma hunisi geçirilmiş lastik bir mantarla kapa-
tılır. Cam havalandırma hunisi, evvela bir yıkama şişesine ve sonra 
azot bombasına bağlanır (Şekil: 8-12). 

Solüsyon 

Şekil: 8-12. Köpürtme ile deterjan etki kontrolü 
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Muayene edilecek yüzey etken madde çözeltisinden 10 ml boruya 
konur, içerisinden dakikada takriben 100 gaz habbesi geçecek şekilde 
beş dakika azot gazı geçirilir. Köpüğün yüksekliği ve dayanıklılığı 
tayin edilir. 

Deterjan preparatların Farmasötik sanayide en çok kullanıldığı 
alan, ampul, şişe ve kapların kir ve yağımsı maddelerden temizlenme-
sidir. Bundaki başarı ilaçların kapları içinde dayanma süresini art-
tırır. Adi sabunlara nazaran yeğ tutulmaları basit olarak; kireçli sular 
ile çözünmeyen bileşikler yapmazlar, bunun için çeşme suları ile kolay 
temizleme yapabilirler. Kirlere ve dokuyagirerek tam temizlik yapar-
lar. Çok az miktarlar ile temizleme etkisi gösterirler ve sabunlar gibi 
yüzeylerde artık filim bırakma olasılıkları azdır. Ayrıca ucuzdurlar. 
Ancak deri ve mukozada (özellikle preparatlar) kuvvetli tahriş yap-
tıklarından (şampuanlar hariç) vücut temizbği için kullanılmazlar. 
Bu praparatlar ile temizlik yapıldıktan sonra kaplar su ile iyice yıka-
nmalıdır. 

Çözünmeyi arttırma ve Amfifil  kolloidler: 

Çözeltiler bölümünde bazı maddelerin diğer cisimlerin çözünme 
yeteneklerini arttırdıkları anlatılmıştır, örneğin KI, iyodun çözünmesini 
arttırır; üretan, kininin çözünmesini arttırır, ilâ. Bunlar dışında bazı 
yüzey gerilimi düşürücüler de maddelerin çözünebilmelerini arttırırlar. 

Çözünmeyi arttıran Amfifil  kolloidlerden bazıları: 

Alkil aril amin sulfonat  (Santomerse 43) 
Setil dimetil benzil amonyum klorür (Triton K-60) 
Dioktil sodyum sülfosüksinat  (Aerosol OT) 
Sodyum lauril sülfat  (Gardenole) 
Polioksil 40 Stearat U . S . P . (Myrji) 
Polisorbat 80 U . S . P . (Tween 80) 
Polioksietilen sorbitan monopalmitat (Tween 40) 
Polioksietilen sorbitan monostearat (Tvveen 60) 

Moleküldeki polioksietilen zincirleri Tweenlere hidrofüik  özellik 
kazandırır. Yağ asidleri zinciri ise Tweenlerin Lipofilik  kollarıdır. 

Çözünmeyi artırma mekanizması: 
Çözünebilmeyi kolaylaştırmanın sebepleri üzerinde yapılan araş-

tırmalar bu olayın oluşması için misellerin bulunması veya oluşma-
sının şart olduğunu göstermiştir. 
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Buna göre çözünebılmenin artmasının şu suretle mümkün olduğu 
tahmin edilmektedir: 

a) Suda zor çözünebilen hidrofob  madde molekülleri yardımcı 
madde misellerinin hidrokarbon merkezleri içerisine sıkışır ve orda 
(Şekil: 8.13a). Çözünür. 

b) Hidrofob  madde molekülleri yardımcı madde misel dizileri 
arasına adsorbe olur (Şekil: 8-13b) ve ana çözücüde daha daha fazla 
çözünme oluşur. 

Yüzey etken maddelerin çözünebAlmeyi 
artırma mekanizması 

O L I 

Yüsoy otkiıı 
nolekiil 

Şekil: 8-13a 

j/V/Z/fl 
hidrofob  maddo 

Şekil: 8-13h 

Çözünebilmeye etkin bir yüzey aktif  maddenin etki derecesi yüzey 
etkin maddenin yapısına, çözünebilmesini arttıracağı maddenin bün-
yesine ve sıcaklığa göre değişir. 

Bunun yanında yüzey etken madde ile beraber ortama gliserin, 
etilen glikol veya propilen glikol gibi çok değerli alkoller ilave edilirse 
yüzey etken maddenin çözebilen etkisi fazlalaşmaktadır.  Böyle mad-
delere Peptizan maddeler adı da verilir. Bunlar sayesinde misellerin 
topaklanması ortadan kalktığından kolloid dağılma hem daha mükem-
mel olmakta, hem de uzun zaman dayanmaktadır. 

Bir maddenin yüzey etken madde aracılığıyle bir sıvıda tamamen 
veya kısmen erimesi yüzey etken maddenin tabiatına ve konsanteras-
yonuna ve esas maddenin miktarına bağlıdır. 
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Buna göre çözünmesi arzu edilen maddenin sıvı içinde, ya tam 
çözeltisi, ya emülsionu, ya da suspansionu oluşur. 

Şekil 8-14 de su, Tween 20 ve nane esansının değişik oranlarda 
karıştırılması ile elde edilen üçlü sistemin üçgen faz  diagramı görül-
mektedir. 

< 
0• Malley et a l j»Ajn0Pharm.Aa30C.Sci.Ed.47,1958 

Şekil: 8-14 

Esans ve Tween 20 nin % 50 çözeltisine yavaş yavaş su ilave edi-
lince evelâ homojen Lir karışım (I. bölge), sonra koyu bir jel (II. bölge), 
sonra berrak bir çözelti (III. bölge) oluşmaktadır. Daha sonra da ay-
rışma olmakta ve iki ayrı tabaka oluşmaktadır. 

Farmasötik Teknolojide güç çözünebilen maddelerin yüzey 
etken maddeler yardımıyla kullanılmasına ait birçok örnekler vardır. 
Bunlardan en basiti - Liquor Cresoli Saponatus - dır. Bu formüldeki 
sabun bir yüzey etken maddedir ve çözünmeyi arttırıcı bir özelliktedir. 
Çözelti bu sayede kolayca sulandırılabilir. 

Deoksikolik asidin sodyum tuzu kolestrolün suda çözünmesini 
kolaylaştırır. E vitamini tweenler sayesinde suda erir hale getirilip 
injeksiyonluk çözeltileri yapılabilir. 

Aromatik suların hazırlanmasında esanslar Tweenler sayesinde 
suda çözülüp konsantre aromatik sular hazırlanır. 
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A ve D vitaminleri Tweenler sayesinde suda çözünmüş hale geçer-
ler. Vitamin A palmitatın ve vitamin D 2 nin suda dayanıklı dis-
persion haline geçen toz şekilleri bu sayede hazırlanmıştır. 

Böylece hazırlanmış Kı vitamini ampulleri mevcuttur. 

Çözülmeyi arttırıcı maddeler daha çok injeksiyonluk çözeltilerin hazır-
lanmasında, elixir, gargara gibi preparatlarda ve dahilen alınacak for-
müllerde kullanılmaktadır. İlerde haricen kullanılan preparat formül-
lerindeki yerleri de genişçe anlatılacaktır. Ancak yardımcı madde 
miselleri içine veya araşma gömülen esas maddelerin bazı etkilerini 
kaybettikleri saptanmıştır, örneğin kokain, antibiotikler ve antisep-
tiklerde bu hal oluşur. Heksaklorofen  çözeltisine yüzde 8 den fazla 
nonionik deterjan ilave edilirse dezenfektan  etkisi azalır. 

Çözünebilmeyi arttırıcı maddeler kullanılırken kation aktif  veya 
anion aktif  olmalarına göre esas madde ile geçimsiz olabilecekleri daima 
göz önünde tutulmalıdır. 

Temizleyici ve ıslatıcı maddelerin tıpta ve Farmasötik formüllerde 
kullandması: 

Anion gurupları yüzey etken maddeler. 

Dioktil sodyum slfosuksinat  ( U . S . P . ) : Anion gurubu yüzey 
etkin bir maddedir. Beyaz mumu andırır. Suda az erir. Dıştan kul-
lanılan preparatlarda ilaçların kolay dispersionu için kullanılır. Ağız-
dan alınınca farmakolojik  olarak inert bir maddedir. Fakat bağırsakta 
yüzey gerilimini azaltarak suyun gaitaya nüfusunu  temin eder. Bu 
sayede dışkı yumuşar, dolayısıyla kabızlığı önler. 

Büyükler için günde 60-100 mg kullanılabilir. 

Şurup, çözelti ve kapsül halinde preparatlan vardır. 
Sodyum tetradesil sülfat  (N. N. D .): Anion aktif  yüzey etken bir 

maddedir. Krem, merhem ve losyonlarda ıslatıcı olarak kullanılır. 
Injeksiyonluk çözeltileri Varicose venaların obliterasyonunda kulla-
nılır. Çünkü Scleroz yapıcı özelliğe sahiptir. Injeksiyonluk çözeltileri 
yüzde 1, 2, 3 oranında hazırlanmıştır. 

Anion aktif  yüzey etkin maddelerin bazıları asid ortamda gram 
pozitif  bakterilere karşı anti infektif  etki gösterirler. Mandelatlar, asid 
boyalar (asid füksin)  ve asit sabunlar gibi. 

Ayrıca dezenfektan  maddeler içeren sabunlar da genel dezenfek-
sion için yardımcı olurlar (Hexachlorophene Liquid Soap. U . S . P . ) 
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Kation gurupları yüzey etken maddeler. 

Evvelce anlatıldığı gibi bu sınıf  yüzey etkenler aşağıdaki grup 
maddeleri kapsarlar: Yağ aminlerinin tuzları, katernar amonyum bi-
leşikleri, alkil piridinium türevleri, polifenilmetan  boyaları (brilliant 
green, auramin, kristal violet) ve benzerleri gibi. Kation aktif  yüzey 
etkenler genellikle antiinfektif  tesirde maddelerdir. Yüzey etken ola-
rak diğer şekil preparatlar içinde çok kullanılmazlar. Gram pozitif  ve 
gram negatif  bakterilere karşı etkilidirler. Hidrofob  kısımları pozitif 
elektrik yüklüdür. Ortamın pH sı yükseldikçe antibakteriyel etkileri 
artar. Anionik yüzey etkenlerle geç;msizdirler. Bundan dolayı sabunla 
temizlenmiş bir yere veya deriye iyice su ile yıkanmadan, kationik 
deterjan (antiseptik) tatbik edilmemelidir. 

Kation grupları yüzey etken maddeler genellikle; 

a) N H 4 + amonnium kökünün dört hidrojeni yerine alkil veya aril 
gruplarının gelmesiyle, 

b) Heterosiklik köklerdeki nitrojenin tamamen alkil veya aril 
gruplarıyla doyurulmasıyla oluşmuşlardır. 

Yirusid, sporosid ve fungusid  etkileri yoktur. 
Aletlerin steıilizasyonunda kullanılamazlar. Ancak steril aletlerin 

steril muhafazası  için kullanılır. 
Serum, kan, sabun (anyonik deterjanlar) yağ ve diğer organik mad-

delerin varlığı antibakteriyel etkilerini azaltır. 
Deri dezenfeksiyonu  için çok kullanışlı olmalarına rağmen deride 

bir film teşkil etmeleri sakmcah görülmektedir. 
içecek kaplanyla yiyecek kaplarının dezenfeksioııu  ve temizli-

ğinde kullanılması faydalıdır.  Ancak ortamda sabun mevcut olma-
makdır. 

Benzalkonyum klorür T . F . , ve setilpridinium Chloride B.P., bak-
bakterisit olarak kullanılan katerner amonyum bileşikleridir, (çözel-
tiler bölümüne bak). 

Nonionik yüzey etken maddeler: Bunların yapılışları evvelce an-
latılmıştı. Bu tip maddeler daha çok injeksiyonluk çözeltilerde krem, 
merhem ve losyonlarda çözünmeyi arttırıcı, emülsiyon oluşturucu ve 
ıslatıcı olarak kullanılırlar. Örneğin İngiliz Farmakopesindcki Deok-
sikortontrimetil asetat, bidrokortizon asetat, fitomensdion,  predni-
solon ve propiliodon injeksiyonluk çözeltilerinde çözünmeyi, ıslanmayı 
arttırıcı maddeler mevcuttur. 
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Sıvı kristaller: Kritik misel konsantrasyonunun az üstünde misel-
ler küre biçiminde (yumak) dirler. Amfifil  madde konsantrasyonu 
arttıkça miseller silindir ve çomak biçimleri oluşturmaya başlarlar. 
Çomak şekli oluşturma amfifilin  uzunluğuna, dallanma şekline ve doy-
muşluğuna göre değişir. Bu konuda diğer bazı faktörlerde  rol alır. pH, 
karşı iyonlar vb . . . gibi. 

Bu çomak şeklindeki miseller, konsantrasyonları arttıkça hareket 
sahaları daraldığından viskoz-elastik bir çözelti halini alırlar. Konsant-
rasyon yükseldikçe bir çok bileşikler katı hale geçmeden yeni bir faz 
oluştururlar. Bu fazda  miseller yönelmiş uçlu çomaklar ile, üst üste 
dizilmiş (Lamel) tabakalar halindeki çomakların bir karışımı duru-
mundadır. Böyle karışıma, sıvı kristal fazı,  faz  içindeki çomak dizi-
lerine de sıvı kristal veya mezomorflar  denir. Çünkü bunlar hakiki sıvı 
ile katı hal arasındaki oluşumlardır. 
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Bölüm 9 

V t S K O Z L U K - Z O R A K I Ş 
VE 

RHEOLOGY - REOLOJÎ 

Zor karşısında cisimlerde bir gerilim oluşur, biçimleri değişir (de-
forme  olurlar). Basınç veya itme gibi zorlamalar ile oluşan gerilim, 
cismin üzerinden kaldırıldığı zaman cisim eski biçimine dönerse bu 
biçim değişimine elastiki değişim denir. Eğer gerilim kalktıktan sonra 
da biçim değişimi (deformasyon)  devam ederse bu hale akış denir. 
Reoloji, akışı inceleyen bilim dalıdır, ölçülemeyecek derecede küçük 
bir zor etkisiyle oluşan gerilim sonucu biçimini sürekli olarak değiş-
tiren cisimlere Akışkan (sıvı ve gaz) denir. Sıvıların akmaya karşı direnci 
ile ilişkin özelliğe Viskozluk (zorakış) denir. 

Bu özellik şöylede tarif  edilebilir: Araları sıvı ile dolu iki düz-
lemden birinin diğeri üzerinden kayması için gerekli kuvvete viskoz-
luk özelliği denir. Bu direnç cismin akarken moleküllerinin birbirine 
sürtmesinden ileri gelir. Viskozluk (zorakış) onaltıncı asırda Isaac 
Newton tarafından  incelenmiştir. 

Şekil: 9.1 bir su blokunu temsil etmektedir. Bu su blokunua üst 
üste paralel su molekülü düzlemlerinden yapılmış diye kabul edelim. 
Eğer A yüzeyi F kuvveti ile (zorlanırsa) itilirse B yüzeyi sabit durmaya 
çahşır. Böylece A yüzeyi ile B yüzeyi arasındaki düzlemler birbirin-
den farkh  biçimde hareket eder. 

Kuvvetin zorladığı yere yakın düzlemler hızlı ve tabana yakın 
(B yüzeyine yakın) düzlemler daha yavaş hareket eder. Alt düzlem 
(B) yerinde durabilmek için F kuvvetinin karşıt yönde aynı değerde 
bir kuvvet ile direnir. Böylece bir gerilim oluşur. Kuvvetin zorladığı 
sıvı yüzeyi A olduğuna göre birim yüzey başına düşen kuvvet F / A 
kayma (akış) gerilimini gösterir. Görülüyor ki düzlemlerin bir biri 
üzerinden kayma gerilimi sonucu bir yer değişimi oluşur. Bu yer deği-
şiminde düzlemler arasındaki uzaklığa X ve düzlemlerin kayma (akış) 
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H ı z 

Şekil: 9-1 

hızına V denirse dv / dx oranına kayma sonucu biçimsel değişim ça-
bukluğu (oranı) denir. Newton hakiki karışımlarda ve normal sıvılarda 
kayma geriliminin; kayma sonucu oluşan biçimsel değişim çabukluğu 
(oranı) ile doğru orantılı olduğunu saptamıştır. 

F dv dv 
—â— = v —t— F = n dx ' dx ' 

Bu denklemdeki orantı sabitine (Yiskozluk) zorakış kat sayısı 
veya sadece Viskozluk denir, (rj Yunanca eta harfidir). 

V 

Kayma gerilimi 
F / A (zora karşı direnç) dyn / em2 

dv / dx Biçimsel değişim çabukluğu cm. Saniye / cm 

biçimsel değişim çabukluğu (oranı),na (dv / dx) kısaca çabukluk grad-
yam da denmektedir. 

Biçimsel değişim gerilen bir çişimin boyutlarında veya şeklindeki 
bağıl (relatif)  değişmeyi anlatır. 

Viskozluk ölçüsü Poise'dir. (Puvaz) 

Yukarıdaki formüle  göre boyutsal olarak yazılırsa: 

. dyn / cm2 Gram Poıse = — ; = ; cm. saniye / cm cm. saniye 
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Bu değerlerin kısa yazılış şekli şöyledir: 

P = (Gm) (cm)- ' (saniye) -1 

Poise büyük değerler ifade  ettiğinden pratikte bunun yüzde biri 
olan Centipoise (cps) kullanılır. Örneğin oda sıcaklığında distile suyun 
viskozluğu bir centipoisedir. 

Viskozluk, akmaya karşı direnç zorakış olduğuna göre akıcılığın 
tersidir. 

Hakiki çözeltiler ile ideal (viskoz) zorakan sıvılarda kayma gerüimi 
ile biçimsel değişim çabukluğu (oranı) doğru orantılıdır. Böylece 
viskozluk aynı şartlar altında daima sabittir. Aşağıdaki (reogram) 
eğride ((Şekü: 9-2) görüldüğü gibi kayma eğrisi sıfır  noktasından iti-
baren düz bir hattır. Böyle sıvılarda moleküller birbiri üzerinde mun-
tazam kayarlar (iç sürtme sabittir) ve Newton denklemine tam uyarlar. 

Bu formüle  uygun özellikler gösteren sıvılara Newtonian sıvılar 
veya (ideal vizkoz) tam zorakan sıvılar adı verilmiştir (Şekil: 9-2 ve 

I = 1 

Şekil: 9-3). 

- 1 
Saniye 

dv 
dx 

Kayma gerilimi (F/'A)dyn.cnf^ 

Şekil: 9-2. Nevtonian sıvılarda akı; eğişi 
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p p 

a 

N 

Şekil: 9-3. Newtonian ve psödo plastik sıvılarda akış. 

Tektür (homojen) olmayan çözeltiler ile kolloid çözeltiler, süspan-
siyonlar, emülsiyonlar, müsilajlar, mağmalar, geller merhemler de New-
ton formülü  işlemez. Böyle sıvılarda kayma gerilimi ile biçimsel de-
ğişim çabukluğu arasında doğru bir orantı yoktur. Diğer deyimle; 
viskozluk ile biçimsel değişim çabukluğu doğru orantılı değildir. Ya-
pılan viskozluk tayinlerinde elde edilen eğri böyle hallerde düzgün 
olmayan bir şekil gösterir. 

Newton formülüne  uygunluk göstermeyen sıcılara Newtonian 
olmayan sıvılar denir. Böyle sıvılardaki viskozluk ile biçimsel deği-
şim çabukluğu (çabukluk gradyanı) arasındaki ilişki şekil: 9.4'de 
görülmektedir. 

Newton denklemine uygunluk göstermeyen sıvılar akışkanlık yö-
nünden dört grupta toplanabilir: 

Plastik akış: (Bingham akışı) 

Bazı sıvılar hemen akmazlar. Zor (kayma gerilimi) belirli bir be-
ceri değerine (yield value) eriştikten sonra akışkanlık gösterirler. 

Yukarıdaki eğrilerde görüldüğü gibi (Şekil 9-4 b) biçimsel değişme 
tam sıfır  noktasında başlamaz. 
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dv/d x 
i.ılcal bora metodunda 
alam hacındır «al/s an. 
Rotasyon tipi ale«ie 
dakikada d-inagtür. 

(r.p.a.) 

Kayna gerilimi F/A 
Şekil: 9-4 a) Newtonian sıcıda akış, b) Plastik akış, c) Dilatant akış, d) Psödo plastik akış 

Basınç (dyn / cm) veya skalada okunan 

Böyle sıvılarda sıvının içindeki makromoleküller veya daneler 
birbirlerini kolay kaymaktan alıkoyar. Ortam sıkı bir yapı gösterir. 
Örneğin bazı süspansiyonlar, merhemler, emülsiyonlar gibi. Böyle 
hallerde ortama yüzey etken maddeler ilave edilirse biçimsel değişi-
min başlama noktası değişebilir. Örneğin Amerikan Farmakopesindeki 
Bentonite Mağma ve Tokat'ın Reşadiye kili % 2-5 çözeltisi plastik akış 
gösterir. 

Psödo Plastik Akış: 

Şekil: 9.4'de görüldüğü gibi böyle hallerde biçimsel değişim: 
sıfırdan  başlar. Fakat sonraları gittikçe artar biçimsel deiğişim çabuk-
luğu fazlalaştıkça  viskozluk azalır, özellikle uzun lifli  ve misel oluş-
turan çözeltiler psödoplastik bir kıvam gösterirler. Karıştırdıkça cı-
vıklaşırlar. örneğin birçok tıbbi emülsiyonlar, kitre zamkı müsilajı, 
alginatlar, metil sellüloz çözeltileri bunlardandır. Psödoplastik sistem-
ler örneğin zamklar değişebilen viskozluklar gösterirler bundan dolayı 
böyle maddeler belirli bir değişim çabukluğu gösterdikleri viskozluk 
ile andırlar ki buna gözüken viskozluk denir. 

Dilatant Akış: 

Psödoplastik akışın karşıtı özellik gösteren bir sistemdir (Şekil: 
9-4 c). Biçimsel değişim çabukluğu fazlalaştıkça  viskozluk artar. Karış 
tırdıkça ortam koyulaşır. Bazı süspansiyon ve emülsiyonlar böyledir. 
Yağlı boyalar gibi (Şekil: 9-3). 

207 



Tiksotropi (Thixotropy): 
Şekil: 9-5 de görüldüğü gibi bazı karışımlarda kayma gerilimi ile 

biçimsel değişim çabukluğu (oram) devamlı artar ve görünür viskozluk 
zamanla azalır. Bu viskozluk düşmesi geri dönebilir. Gerilim kalkınca 
sistem kendisini zamanla toplamaya başlar, gerilim ile viskozluğu 
azalan, gerilim ortadan kalkınca eski viskozluğuna dönüşen karışım-
lara Tiksotrop maddeler denir. 

KAYMA GERİLİM! 
Şekil: 9-5. Tiksotropik karışımlarda reogram 

Süspansiyonlar, emülsiyonlar, merhemler ve bazı kolloid dis-
persiyonlarda thixotropy görülür. Çalkalanınca cıvıklaşan ve durunca 
zamanla katılaşan maddeler bu özellikte karışımlardır. 

Viskozluk tayin yöntemleri: 

Pratikte viskozluk bağıl (relatif)  bir deyimdir. 20 °C deki su ile kar-
şılaştırılarak saptanır. Viskozluk sıcaklık ile değişir. Viskozluk yak-
laşık olarak her ısı yükseliş derecesi başına % 2 azalır. 

log rj = log S + Es 
2.303 R 

J _ "T" 

Poise ile hesaplanan absolut viskozluk, aynı sıcaklıkta sıvının 
kendi yoğunluğuna (dansitesine) bölünürse kinametik viskozluk bulunur. 
Bunun ölçüsü ise stok = 100 centistok'dır. 

Buna göre eterin kinamatik viskozluğu 20°C de 0.2 suyun 1, gaz-
yağınm 2.5, sıvı parafinin  20 ile 70 ve balın 10000 centistok dur. Vis-
kozluk biçimsel değişim'e (akmaya, deşilmeye) karşı direnci ölçülebi-
len herhangi bir aletle yapılabilir. 
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Bu konuda en çok kullanılan (Şekil: 9-6) hassas aletler Oswalt 
tüpü, Ubbelohde tüpü gibi kılcal viskozimetreler ile (Şekil 9-6), düşen 
(küre) bilya aletidir. 

Şekil: 9-6 da sıvı B borusundan D balonuna doldurulur. Vakum 
veya bir basınçla bu sıvı depodan K kılcal borusu yardımıyla A ana 
deponun I] işaretine kadar çekilir. Belirli sıcaklıkta veya sabit su ban-
yosunda bir süre tutulur. Sonra sıvı kendi ağırhğı ile I2 işaretine kadar 
inmek üzere serbest bırakılıp kronometre ile bu süre saptanır. Sıvı ana 
depoya çekildiği zaman ancak D deposunun alt ucuna kadar gelmelidir. 
Kılcal viskozimetreler absolut viskozimetrelerdir. Bunlar Hagen-Po-
iseuille kanununa göre sıvıların viskozluklarını hakiki (akışlarına göre) 
ölçülmeye yararlar. Saymaca (itibâri) aletler değillerdir. 

Newtonian sıvıların viskozlukları Hagen-Poiseulle denklemi ile 
hesaplanır. 

r] = Kinematik viskozluk 

g = Yerçekimi ivmesi 
h = Oluşan basınç yüksekliği 

r = Kılcal borunun yarıçapı (cm) 
1 = Kılcal borunun uzunluğu (cm) 

v = Akış hacmi 

t = Akış süresi (saniye) 

B — -

ö 

Şekil: 9-6. Oswald tüpü 
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Bu formül  sonsuz uzunluktaki kılcal borular içindir. Bu denklemde 
bazı düzeltmeler yapılır. Sonuç olarak; fabrikalar  yaptıkları aletlerin 
özelliklerine göre denklemdeki ikinci komponenti bir sabite haline ge-
tirip verirler. Buna göre denklem şu hale gelir: 

rj = t x C 
C = Aletin sabitesi 

Örnek: Ubbelohde Yiskozimetresi ile (kabaca) bir sıvının viskoz-
luğu şöyle hesaplanır: 

Kılcal boru - No. 1 Ayar faktörü  K = 0.01001 
Akma zamanı 169.98 saniye 
Saat tutma hatası % 7 - yavaş 

Hagenbach - Couette tashih faktörü  169.98 saniye için - 1.48 
saniyedir. 

Kinematik viskozluk (169.98 - 1.48) x 0.01 = 1.685 cst. 
Bağıl (Relatif)  viskozluk karşılaştııma ile bulunur ve boyutsuzdur: 

V , = Viskozluğu bilinen sıvının kinematik viskozluğu 

V 2 = Numunenin kinematik viskozluğu 

tı = Akış zamanı (saniye olarak) 

t 2 = Numunenin akış zamanı (saniye olarak) 
Yukarıda da söylendiği gibi bu denklemler ancak Newton kaide-

sine uyan sıvılar içindir. Buna uyamayanlar için birçok tashih faktör-
leri ilave edilir. 

Düşen bilya metedu 

Stokcs'un düşme formülünden  yararlanarak Höppler tarafından 
hazırlanmış bir alettir (Şekil: 9-7). 

Viskozluk bu aletle aşağıdaki formüle  ve yöntemine (tarifname-
sine) göre hesaplanır: 

tj = F (Sk - Sf)  K. 

rj = Absolut viskozluk (cp) 

F = Bilyanın düşme süıesi (saniye) 
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Şekil: 9-7. HAKE-Kugelfall  (Düşen bilya) Viskozimetresi a,b = Belirli düşüş mesafesi,  B = 
Bilya, F = Düşme borusu, R Sabit sıcaklık banyosu 

Sk = Bilyanın dansitesi (fabrika  bildirir) 

Sf  = Sıvının aynı sıcaklıktaki dansitesi 

K = Bilya sabitesi (fabrika  bildirir) 
Örnek: Yüzde 40 şeker çözeltisi: 2 No'lu bilyanın dansitesi 2.40, 

çözeltinin dansitesi 1.18, bilya sabitesi 0.0749, düşme süresi 67.9 
saniye ve ısı da 20°C dir. Buna göre şeker çözeltisinin absolut visko-
zitesi: 

20° = 67.9 x (2.40 - 1.18) x 0.0749 = 6.20 cp 

= V (Centistok) = 5 . 2 5 cSt 

Ticari amaçlarla hazırlanmış ve özellikle yağlar için Engler, Say-
bolt gibi özel taksimat ve deneysel ölçülerle viskozluk tayini yapan 
aletler varsa da burada dahaçok farmasötik  Rheologi bakımından ön-
emli olanları ele alınmıştır. 

Newton kaidesine uymayan sıvıların gözüken viskozlukları DU 
sıvıların içinde dönen cisimlerin dönmesine veya sıvıyı zorlayan kuv-
vete karşı gösterdikleri dirence göre hazırlanmış (saymaca) aletlerle 
yapılır. 
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Rotasyon tipi vıskozimetreler (Şekil: 9-8) : 

Bir silindir içerisinde asılı ve bir göstergeye bağlı ikinci bir silin-
dir vardır. Dış silindir içerisine denenecek sıvı konur. Dış silindir dön-
dürülür. Dönme ile sıvı hareket ederek içteki silindiri de döndürür. 

Rotasyon sistemi çalışan Viskoziflietre  seması 
Şekil: 9-8 

Bu tip viskozimetrelerin çalışmalarının eğrisel açıklaması Şekil: 
9.8a'da görülmektedir. 

Newtonian 

8 

Non- Newtonian 
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O = K . n . W 
K = Eğitim 
O = Açısal sapma 

W = Dış silindirin açısal dönme hızı 
Rotasyon tipi viskozimetrelerden iç silindiri dönen ve dış kabı 

sabit viskozimetre Şekil: 9.8b'de görülmektedir. 
Bu alette viskozluk aşağıdaki denklemle bulunur. 

t] = F . U . S . 

1-Skala 
2-Döner silindir 
3-Ölçülecek sıvı 
A-Sabit sıvı kabı 
5-Hız gücü göstergesi 

Şekil: 9-8b Viscotester . Hake 

F = Aletin kendi viskozluk ölçü faktörü  (Fabrika bildiriyor) 
U = Hız faktörü  - alete verilen devir gücü 
S = Skalada okunan dönüş momenti - sayısı 

F faktörü  standart bir sıvı ile tayin edilebilir: 
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Bu dönme hızı sıvının kaymaya (burada dönmeye) karşı direncini 
gösterir. Bu direncin şiddeti göstergeden bkunur. Okunan kıymet alete 
göre özel ve deneysel bir kıymet gösterir (İtibari-Conventionale). Bu 
prensibe dayanan aletlerden tanınmış diğer biride Brookfield  ve Vis-
costester - Haake viskozimetresidir. Bu alette dış silindir değil iç 
silindiı çekül gibi asılı olarak sıvı içinde dönerek kaymaya karşı direnci 
ölçer. Stormer viskozimetresi de aynı esasta ucuz ve kullanılması da-
ha basit bir alettir (Şekil 9.9). 

Asılı silindirin sıvı içinde belirli adetteki dönüşü için geçen zama-
nın, su veya referans  diğer bir sıvı içinde aynı adetteki dönüş zamanına 
bölünmesiyle bağıl viskozluk ölçülmüş olur. Reolojik deneylerde döner 
silindir tipi Viskozimetreler çok kullanılır 

Penetrometre - Konsistometre: Vazelin gibi yumuşak ve çok 
kıvamlı maddelerin (merhemler ve ilâ) kıvamını ölçmek üzere hazır-
lanmış ve saymaca ölçme sistemine dayanan bir aletir (Şekil: 9.10) 

Şekil: 9-9. Stormer viskozimetrsi Şekil: 9-10. Penetrometre-Konsistometre 

Esası, resimde görüldüğü gibi ucunda sivri ve belirli uzunlukta bir 
iğne bulunan ağır bir huninin, kıvamı ölçülecek maddeye batma süratini 
ölçmekten ibarettir. U . S . P . bu aletle beyaz vazelinin kıvamını ölçer. 
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Reolojinin farmasötik  teknolojide uygulanması: 

Özellikle süspansiyon, emülsiyon ve merhemler için büyük kıy-
met taşır. Süspansiyon ve emülsiyonlar hem akıcı olmalıdırlar hem 
de kolayca çökme ve kaymaklanma göstermemelidirler. 

Bunun için içlerine kıvamı arttıracak (süspansiyon oluşturucu, 
destekleyici) maddeler ilave edilir. Destekleyicinin miktarı ise maddenin 
kıvam değişikliği (akıcılığı) hakkında bilgi edinilmesiyle tayin edilir. 

Vazelin ve diğer merhem sıvağlarına çeşitli maddeler (mum, sıvı 
parafin.  . ilâ) ilâve edilince bu maddelerin kıvamları değişiklik gös-
terir. Böylece yukarıda söylediğimiz maddelerin özelliklerini tesbit 
etmek için Reogramlarmın tetkik edilmesine gerek vardır. Bazı sis-
temlere ilave edilen (Bentonit, Aluminyum stearat ve ilâ. . .) maddeler 
o sistemlerde thixotropy özelliği oluştururlar. Thixotropy özellikle 
süspansiyonlarda çok önemlidir. Gel haline gelmiş bir süspansiyonda 
asalak daneler çökelmez. Halbuki kullanmadan evvel kuvvetle çal-
kalanınca akıcı hale geçer ve kolayca içilir veya sürülebilir. Bütün bu 
özellikleri temin edebilmek için preparatların Reolojisini bilmek ve 
ona göre çalışma yönünü tayin etmek gerekir. 

Metil sellüloz: B . P . ; Metil sellüloz 450 nin % 2 çözeltisinin 20°C 
deki Viskozluğu; Ubbelohde tipi kılcal viskozimetre ile tayin edilir ve 
400-500 centistok arasında olmalıdır. 

Sıvı parafin:  B . P . ; normal sıvı parafin  ve hafif  sıvı parafinin  Vis-
kozlukları Ostwald kılcal viskozimetre ile ölçülür. 37.8°Cde normal 
parafinin  viskozluğu 64 centistok'dan az olmamalıdır. Hafif  sıvı para-
finin  viskozluğu ise 30 centistokdan fazla  olmamalıdır. 

Nitro sellüloz: B . P . , (Pyroxylin). % 6 çözeltisinin 20°C deki 
viskozluğu düşen bilya aleti ile tayin edilir ve 1100 ilâ 2450 centistok 
arasında olmalıdır. 

Kanın viskozluğu Yaklaşık (in vivo) 2.70 Centipoisedır. (37 °C) 
(Geigy Sci. Table.) 

KAYNAKLAR: 

— Druck Schrift  No. 2190, Jena Glaswerk-schott, Gen. Mainz. 
Sears F.W., Zemansky M.W., Üniversite fizii  kısım I. Ali Sümer, Dizerkonca Matbaası, 

1970, İstanbul. 
— Venmard J.K., Elementary Fluid Mechanics, 4th. ed John Wiley and Sons N.Y. 1961 
— Van Wazer J.R., et al. Viscosity and Flowesurement A Laboratory Handbbok of  Reology. 

Intersc. Publishers, N.Y. 1963 
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Bölüm 10 

MAKROMOLEKÜLLÜ MADDELER VE ÇÖZELTİLERİ 

Moleküllerinin büyüklüğü kolloid daneler kadar olan maddeler-
dir. Moleküllerinde en az. 103 atom bulunur. Molekül şekilleri iki tür-
lüdür. a) Yuvarlak biçimde olanlar, glikojen, hemoglobin ve yumurta 
akı gibi. b) Düz veya şerit şeklinde liflerden  ibaret olanlar, sellüloz, 
pektin ve jelatin gibi. 

Makromoleküllerden hidroksil gruplarını fazlaca  içerenler hidro-
fil,  büyük yapıda hidrokarbon zinciri içerenler de lipofildir.  Makromo-
lekül yapıdaki maddeler doğal maddeler oldukları gibi sentetik de ola-
bilirler. Her iki cins maddelerden birçokları ilaç sanayiinde yardımcı 
maddeler olarak kullanılırlar. Genellikle böyle maddelere polimerler 
de denir. 

( - CH~ - CH - ) 2 , • n 

C İ 

Polivinil Klorür 

( - CH~ - CH - ) 
^ I 

OH 

Polivinil alkol 

n 

CH2-0-CHJ 

Metileellüloz N 
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Hidrofil  Kolloid Çözeltileri: 

Düz yapıdaki makromoleküller, bir çözücü (su) ye değindiğinde 
içerdiği iplik şeklindeki küçük moleküllerin, büyük kütleden yavaş 
yavaş ayrılıp çözünmesi sonucu bir şişme gösterirler. Su evvelâ mad-
deye girer ve sonra iplik şeklindeki molekülleri solvatize eder. Bundan 
dolayı madde şişer ve bir gel balini alır. Bu tip maddelere hidrokollo-
idler denir. 

İplik molekülleri ne kadar uzun ise şişme de o oranda kuvvetli 
olur. Sellüloz eter ve esterleri olan metil, etil, karboksimetil selluloz-
da hal böyledir. İplik şeklindeki molekülleri içeren maddelerin çok 
seyreltik çözeltileri çözücünün viskozluğuna fazla  etki etmez. 

Konsantrasyon yükseldikçe viskozluk artar. Fakat belirli bir 
konsantrasyondan sonra viskozlukta anormal değişmeler hasıl olur 
ve moleküller arasında sıkı bir doku teşekkül eder. Diğer deyimle sol 
halinden gel durumu hasıl olur ki Farmasötik alanda buna musilaj 
denir. Küre şeklindeki polimerlerde gel hali daha geç oluşur ve bunlarda 
viskozluk anormallikleri az görülür. 

Farmasötik Teknolojide iplik (düz) şeklindeki makromolekül-
ler (hidrokolloidler) büyük uygulama alam bulmaktadır. Böyle müsi-
laj oluşturan maddeler aşağıdaki amaçlarla kullanıbrlar: 

a) Lezzet düzeltici olarak 

b) Koyulaştırıcı ve viskozluk arttırıcı olarak 

c) Yapıştırıcı olarak (granül ve tabletlerde) 

ORGANİK DÜZ MAKROMOLEKÜLLÜ MADDELER 

-Musilaj yapabilen maddeler-

Doğal Kaynaklılar: 

Arabistan zamkı - Gummi Arabicum: 

Acacia Senegal ve diğer bazı akasya türlerinin gövde ve dalların-
dan akıp havada katılaşan zamktır. 

Poliarabik asidin Kalsiyum, Mağnezyum, Potasyum tuzlarının 
karışımından ibarettir. 

Dallanmış iplik şeklindeki moleküllerden yapılmıştır. Molekülü, 
Galaktopiranoz, Glukonik asid, Ramnopiranoz, Arabofuranoz  ünite-
leri birleşerek meydana getirmişlerdir. Molekül ağırlığı (3 .000.000) 
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üç milyonu bulur. Anionik bir polielektrolitlir. Ayrıca oksidaz ve per-
oksidaz enzimlerini içerir ki bu enzimlere karşı hassas olan maddeler 
için geçimsizlik oluşturur. Suda yaklaşık yüzde 35 kadar erir, ısı ile 
erimesi artar. Alkol % 60 h / h dan fazlasında  erimez. Sudaki reaksi-
yonu asiddir. Suda pH 7 de en yüksek viskozluğu gösterir. Sabunlarla 
ve ağır metallerle geçimsizdir. Sol'leri uzun zaman durursa bozulur. 
Koruyucu maddeler ilave edilmelidir. 

Kitre zamkı - Tragacantha: 
Anadolu'da, İran'da yetişen değişik Astragalus türlerinin göv-

delerinden sızan ve havada katılaşan musilajdır. Ana yapısı Traga-
kantin ve Basorin'den ibarettir. Birincisi çözelti yapan, ikincisi ise Gel 
durumunu oluşturan maddedir. 

Tragakantin; Karbonhidrat ve Galaktronik asidden yapılmış-
tır. Asid kısmen serbest ve kısmen de metil esteri halindedir. Çok 
zayıf  anionik bir polielektrolittir. 

Basorin' kompleks, metoksillenmiş asidlerden ibarettir. Kitre 
zamkı toz edilmeden evvel parçalar 50 °C ye kadar ısıtılırsa kolay toz 
olur. Toz edildikten sonra özelliği durdukça değişir ve suda gayrimun-
tazam viskozluk gösterir. 50 °C nin üstünde kurutulmamaJıdır. Sud& 
Solden gel'e giden çözeltiler yapabilir. Kaynağına göre yüzde 0.1 den 
yüzde 2 ye kadar muntazam viskozluk artması gösterebilir, yani sol 
tam oluşabilir. Arabistan zamkı ile fazla  geçimli değildir. Bizmut sub-
nitrat, rivanol, pH-4 den fazla  asid ve pH 7.5 dan yüksek alkalik 
reaksiyon gösteren ortamlar çok miktarda gliserin, sorbitol ve alkol 
ile geçimsizdir. 

Yaptığımız çalışmalar kafurun  kitre kalitesini tayin etmeye hiz-
met edecek bir geçimsizlikte olduğunu göstermiştir. 

Nişasta - Amylum, Amidon: 

Türkiye ve Amerika'da en çok Mısır, Avrupa'da patates nişastası 
yapılır. 

Aliloz ve Amilopektin molekülleıinden yapılmıştır. Her ikiside 
ayrı tipte polisakkarid maddeleridir. Bunların nişasta içindeki nis-
petleri nişastanın cinsine göre değişir. 

Amiloz iplik tipi molekül yapısındadır. 

Nişasta danelerinin soğukta şişme kabiliyetleri azdır. Sıcaklıkla 
orantılı olarak artar. Çözeltilerinde p H = 4.5-7 arasında (5-8 pata-
tes) dir. 
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Nişasta pastası yapıp imalatta kullanmak için 90-95 °C de 70 
dakika kaynatmak lazımdır. Böylece tam bir gel haline geçebilir. An-
cak fazla  ısıtılırsa depolimerize olarak özelliğini kaybeder. 

Nişasta Gel'i Thixotropi gösterir. Eczacılıkta en çok mısır, buğday 
ve patates nişastası kullanılır. Pirinç nişastası daneleri çok küçük ol-
duğundan (5-35 mikron) yüz pudralarında besinlerde kullanılır. En 
büyük daneler (5-100 mikron) patates nişastasındadır. Küçük imalat 
ve ev nişastalarında protein ve ağır metal fazla  olduğundan (Izgü, 
Dikmen) Farmasötik teknolojide kullanılmamalıdır. 

GOOCH 

II ÖİI COOH 

P e k t i n . Mol -25000-50000 

Pektin: 

Turunçgillerin kabuklarının iç kısımlarının veya elma posaları-
nın dilüe asidlerle ekstraksiyonundan elde edilir. Yüzde 7 metoksil 
grubu ve yüzde 78 Galakturonik asid içerir. 

Suda yüzde 5 eriyerek viskoz bir gel yapar. Polimerizasyon oranı 
düşük ve fazla  esterleşmiş olan pektinler suda daha kolay erirler. Çö-
zeltileri turnosola karşı asiddir. Çok zayıf  anionik bir polielektrolit-
tir. Yüzde 10 dan fazla  rutubet olmadığı taktirde kuru toz halinde uzun 
müddet dayanıklıdır. Çözeltileri zamanla viskozluklarmdan kaybeder-
ler. Buna sebep pektinik asidin parçalanmasıdır. Bu hal soğukta bile 
oluşur. 20°C'dan yüksek sıcaklıkta ise viskozluk kaybı daha hızlıdır. 

Viskozluk kaybı üzerine pH nın etkisi de fazladır.  Viskozluğun 
normal ve en yüksek olduğu pH 3 ilâ 4'tür. Bu pH nın üst veya altında 
çözeltilerin viskozlukları hızla düşer. Bazı organik bileşikler pektinik 
asidin kolloidal yapısı üzerine etki yaparak viskozluğun değişmesi 
ne sebep olabilir. Diğer taraftan  bazı ionik tuzlar da pektin çözeltileri-
nin viskozluğunun düşmesine sebep olurlar. 
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Âlginik asid ve Âlginatlar: 

Deniz alglerinden elde edilen alginik asid ve bunun sodyum tuzudur. 

Anionik bir polielektrolittir. Mannuronik asid birimlerinden ol-
uşmuş bir poliuronik asiddir. Ünitelerde karboksil gurubu serbest, 
aldehit grupları glikozid bağı ile kapsanmıştır. En çok sodyum alginat 
kullanılır. Hemen hemen kokusuz ve tatsız, sarımsı beyaz bir tozdur. 
Suda zor akar kolloid bir çözelti yapar. 

Alkol ve diğer polialkollerde erimez. Amonyum ve mağnezyum 
tuzlan çözünmeye etki etmez, fakat  kalsiyum tuzları ağır metaller ve 
Fenilmerküri bileşikleri gel teşekkülüne sebep olur. Sudaki yüzde 1-2 
çözeltisinin pH'sı 6 kadardır. 

Agar: Dallanmış iplik şeklinde moleküllerden ibarettir. Noni-
onik Agariboz ünitelerinden yapılmıştır. Suda evvelâ şişer sonra sıcakta 
çözünür. Sıcaklık 30°C'nin altında düşünce sert bir gel oluşturur. Gel-
leri thixotropy gösterir. 

Yarı sentetik (zamklar) Makromoleküller: 

Metil selluloz - Methylcellulosum: 

Sellulozun metileteridir. Pamuk veya odun sellulozu sodyum 
hidroksid ile alkali selluloz haline konur, sonra yüksek sıcaklıkta ve 
basınç altında metil klorür veya dimetil sülfat  ile eterleşlirilir. 

R - O H + N a O H * (R-OH. Na OH = R-ONa . H 2 0 ) 

Selluloz Alkali sellulozu 

(R-OH.NaOH = R - O N a . H 2 0 ) + 2CH3C1 > 2R-OCH 3 + 
NaCl + 2 H 2 0 

Metil selluloz 

Yüzde 26 ilâ 33 metoksil içerir. 
Sellulozun her glikoz biriminde 3 hidroksil bulunduğundan birçok 

metil selluloz çeşitleri olabilir. Bunlar birbirlerinden özellikle çözüne-
bilmeleri ve viskozluklariyle ayrılırlar. 

Farmasötik bakımdan en kullanışlı olanları her glikoz biriminde 
1 ilâ 2 metoksil grubu içerenlerdir. 

Beyaz renkte, kokusuz, tadsız bir tozdur. Alkalilere ve dilüe asid-
lere karşı dayanıklıdır. 

Soğuk suda çok erir, sıcak suda erimez^ Organik çözücülerde de 
erimez. Yağlarla temasta özelliğini kaybetmez. Genellikle sudaki çö-
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zekileri kullanılır. Nötr çözeltileri çok çeşitli viskozluk ve yoğunlukta 
olabilir. Nonionik bir makromoleküldür. Sudaki çözeltilerinin reaksi-
onu nötrdür. 

Yüzde 0.05'lik çözeltisinin yüzey gerilimi 48-52 d y n / c m (25°C), 
Yüzde 0.5 çözeltisinin sıvı parafin  ile ara yüzey gerilimi 11-21 dyn/ 
cm'dir (27°C). 

Çözeltilerin hazırlanması: 

Metilselluloz hidrofilik  bir kolloid olduğundan yavaş yavaş lif 
tabakalarının ıslanmasiyle çözünür. Çözünme hızı ortamdaki inor-
ganik maddelerin cisine göre değişebilir. Çözeltileri en kolay olarak 
şöyle hazırlanır: Lüzumlu suyun 1 / 3'ü 80-90 dereceye kadar ısıtılır. 
Metil sellüloz ile karıştırılır. Yarım saat kendi haline bırakılır. Geri 
kalan su soğuk olarak ilâve edilip iyice karıştırılır. Sıvı soğutuldukça 
(10°C) berraklaşır ve erime tam olur. Bu şekilde hareket edilmezse to-
paklanma olur, çözünme çok zorlaşır. Sıcak su bütün liflerin  aynı za-
manda ıslanmasına yardım eder. 

Viskozluğa göre Metilselluloz çeşitleri: 

Metilselluloz çeşitleri; yüzde 2'lik çözeltilerin 20°C'de gösterdiği 
Absolut viskozluğa göre numaralanmışlardır. Metil sellüloz numaraları 
aynı zamanda Centipoise cinsinden viskozluğu ifade  eder. Meselâ, metil 
sellüloz 25'in viskozluğu ( % 2) 25 Centipoise'dır. 

Viskozluk tipi 100 ve daha aşağı olanların viskozlukları verilen vis-
kozluğun yüzde 80'inden az ve yüzde 120'sinden fazla  olmamalıdır. Vis-
kozluğu Ostwald, Ubbelohde tipi aletlerle ölçülür. Metilselluloz çözel-
tileri, jelatin, agar ve diğerlerinin aksine sıcakta gel haline geçer ve 
katılaşarak çöker. Halbuki diğerleri ısıtılınca çözelti, soğutulunca 
Gel olurlar. 

Tuzlar metilsellulozun gel haline geçmesini kolaylaştırır. Bu ba-
kımdan fosfatlar,  sülfatlar  ve tartatlar metilselluloz sollerini kolayca 
bozarlar. Halbuki klorürler, nitrat ve asetatlar nispeten daha az etki-
lidirler. 

Yüzey gerilime etken maddelerden ıslatıcı tipler metilselluloz çö-
zeltilerinin viskozluklarını arttırırlar. Metilselluloz çözeltileri hazır-
lama esnasında mikrop ve pisliklerle karışmazsa uzun zaman dayanır. 
Fakat her ihtimale karşı, çok bekleyecek çözeltilere koruyucu ilâve 
edilmelidir. Düşük viskozluktaki metilselluloz filim yapma için ve 
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yapıştırıcı olarak tercih edilir. Yüksek viskozluk tipindekiler ise emul-
sioıılann stabilizasyonu için kuUanıhr. 

Karboksimetilselluloz: Anion gurubu etken polielektrolit'dir. 

Sullulozun glikolik asidinin Sodyum tuzudur. 

3od •Karbokai-
metilsellüloz 

C K 2 - 0 - C H 2 - C 0 0 Na 
— N 

Sellulozun pohkarboksimetil eterinin sodyum tuzudur demek 
daha doğurudr. Sellulozun konsantre sodyum hidroksid ve sonra da 
monoklorasetik asit ile muamelesinden elde edilir. Beyaz, granülller 
halinde, kokusuz, tatsız bir tozdur. CMC'rumuzu ile gösterilir. Buna 
sodyum karboksimetil selluloz da denir. Farmasötik teknolojide kısaca 
karboksimetilselluloz adı kullanılır. 

Yüzde 1 lik çözeltisinin pH, sı 6.5 ilâ 8'dir. Toz halindeki madde 
higroskopiktir. Suda ve alkalik ortamda kolayca erir. 

Üç viskozluk tipinde bulunur: 
Düşük viskozluk tipi : % 2 çözelti 25-50 cps. 
Orta " " : % 2 " 400-600 cps. 
Yüksek " " : % 1 " 1500-. . . cps. 

Sudaki çözeltisine MgS04 Mg (N0 3 ) 2 , MgCl2, Ca(N03):, CaCI2, 
kalsiyum asetatın etkisi yoktur. Baryum nitrat ile Tixotropik bir gel 
oluşturur. Ferri klorür, Ferro sülfat,  Aluminyum sülfat  ve bazik kur-
şun asetat CMC'yi çözeltilerinden çöktürürler. Diğer zamklarla geçim-
lidir. Anionik polielektrolit olduğundan asitlere karşı hassastır. Sudaki 
çözeltileri yüzde 40 a / a Alkol içerince çöker. 

Suda kolay erimesi için önce sıcak su ile karıştırmalı ve devamlı 
karıştırılmalıdır, önce az alkol veya gliserin ile ezilirse suda daha kolay 
erir. Çözeltileri mikroplardan kolayca etkilendiğinden koruyucu mad-
deler ilâve edilmelidir. 

224 



Tam sentetik Makromolekiiller: 

Polivinil alkol (PVA): 

Polivinil asetatın sabunlaştırılması ile elde edilir. Vinil alkol po-
limerizatıdır. Polimerizasyon derecesine göre değişik tipler gösterir. 
Higroskopik bir tozdur. Suda çözünebilmesi polimerizasyon derecesine 
göre değişir. Çözeltileri renksiz ve hafif  sarımsıdır. Gliserinde erir. 
Diğer organik çözücülerde çözünmez. Çözeltileri nötr reaksiyondadır. 
Alkol ve sodyum asetat viskozitesini artırır. Asit ve alkalilere karşı 
hassastır. Boratlar çöktürücü etki yaparlar. Çözeltilerini hazırlamak 
için su ile iyice karıştırıp ısıtılır. 

Polivinilpirolidon (PVP): 

Vinilpirolidonun polimerzatıdır. Nonionik bir makromoleküldür 
Beyaz, kolay dağılan bir tozdur. Toz halinde dayanıklı, kokusuz, tad-
sız bir maddedir. 

H 2 C 

h 2 C 

C H 2 

c=o 
I 

-CH-CH, 
N 

Polivinilpirolidon 

Suda, organik birçok çözücülerde ve aerosol püskürtücülerinde 
çüzünür. Molekül ağırlığı ortalama 10.000, 40.000, 160.000 ve 360.000 
olan tipleri vardır. Farmasötik saniyide özellikle 40.000 olanı yeğ tu-
tulur. Bazı maddelerle kompleks yaparak onların çözünebilmesini ko-
laylaştırır. Çözeltileri yüksek ısıda ısıtılırsa aldehitlerin oluşmasiyle 
sararır. Fazla miktarda tuzlar örneğin sodyum sülfat  soğukta, sodyum 
klorür sıcakta PVP, yi çöktürür. Derişik çözeltileri su ile bir gece bek-
letildikten sonra kolayca hazırlanabilir. Bugün sentetik olarak yapılmış 
daha bazı makromoleküller de farmasötik  sanayide kullanılmakta 
(poliakrilik asid - Carbopol gibi) dir. 

Koaservasyon - Coacervation: 

Hidrofilik  kolloidlerden karşıt elektrik yüklü olanlar aynı çözelti 
içerisinde bir araya gelirlerse danecikler topakçıklar halinde birleşerek 
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bir tabaka meydana getirirler. Bu kolloid topakçıklarla dolmuş taba-
kaya koaservat denir. Böyle makromolekül çözeltilerinin birleştikten 
sonra kolloidal iki tabaka yapmalarına da Coacervation'adı verilir. 

Örneğin Gelatin pH - 4.7'nin altında pozitif  elektrik yüklenir. 
Arap zamkı ise negatif  elektrik yüklüdür. Bu iki kolloidin çözeltileri 
belirli oranlarda birleştirilirse Koaservasyon oluşur. Koaservasyon 
elektrik yüküne gerek olmadan da meydana getirilebilir. 

örneğin Gelatin çözeltisine alkol, sodyum sülfat,  nişasta ilave 
edilirse koaservasyon oluşur. Bu olaydan farmasötik  sanayide mik-
rokapsül yapmak için yararlanılır. Müsilaj oluşturan maddeler bugün 
nadiren ilaç olarak kullanılırlar. (Agar ve sodyum karboksimetilsellu-
loz konsantipasyona karşı kullanılır.) Asıl kullanılma alanları koruyucu 
kolloid olarak emülsionlarda, destekleyici ve koyulaştırıcı olarak süs-
pansiyonlarda, yapıştırıcı ve kitle verici olarak tablet ve granüllerde, 
film oluşturucu olarak drajelerde ve değişik birçok amaçlarla diğer 
preparatlarda kullanılırlar. 

Reçete tatbikatında kullanılmak üzere Faı makopelerde müsilaj 
formülleri  vardır. Bunlara aşağıda birkaç örnek verilmiştir. 

Arabistan Zamkı Müsilajı T*K. 
Mucilago Gummi Arabici 

Arabistan zamkı 1 K 

Su y.m. 2 K 

Kitre Zamki Müsilajı B.P.C. 
Mucilago Tragacanti 

Kitre zamkı tozu 12.5 g 

Alkol (90°) 25 ml 
Su y.m. 1000 ml için 

Jelatin Müsilajı D.F. 
Mucilago gelatini 

Jelatin 4 K 

Su 10 K 

Nişasta Müsilajı B.P.C. 
Mucilago amyli 

Nişasta 25 

Su y.m. 1000 

K 

K için 

Efedrin  Sülfat  Jeli N.F. 
Gelatum Ephedrine sulfatis 
Efedrin  sülfat  10 K 
Kitre zamkı 10 K 
Metil saiisilat 0.1 K 

Kireçli Müsilaj B.P.C. 
Chalk Mixture, pediatric 
Kalsiyum karbonat 20 g 
Kitre tozu 2 g 
Şurup 100 ml 
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Ökaliptol 

Gliserin 

Su 

1 K Tarçın suyu 

150 K Kloroformlu  su 

830 ml Su 

4 ml 
500 

1000 ml içi» 
inorganik makromoleküllii maddeler: Kil, alüminyum hidroksid, 

magnezyum ve bazı diğer silikatların birlikte oluşturduğu maddelerdir. 
Bunların makromolekülleri kolloid büyüklüğünde veya ona yakın bü-
yüklüktedir. Genellikle biç başka etki olmadan dispersiyon ortamından 
ayrılabilirler. Bunun için bu tip makromoleküllerin su ile karışımları 
(Mağma, Gel) suspansionlar bahsinde anlatılacaktır. 
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Böliim 11 

SUSPANSÎONLAR 

Sıvı içinde katı madde karışımlarıdır. Bu karışımlardaki dağıl-
mış danelerin büyüklükleri mikroskopla ve gözle görülebilecek çaplarda 
olabilirler. Bunlara kaba dispersion da denebilir. Ölçü ile ifadesinde 
danelerin çapları yaklaşık olarak 0.1 mikrondan büyüktür. Farmasötik 
bakımdan üç çeşit suspansion vardır. Haricen kullanılacak olanlar 
(losyonlar-sulu pudralar), içilmek için hazırlanan suspansionlar ve in-
jeksiyonluk suspansionlar. Dağılım (Dispersion) ortamı sıvı veya yarı 
katı olabilir. Ortamın sıvısı, kullanmadan evvel ilâve edilecek şekilde 
de hazırlanabilir. 

Bütün suspansionlar bir katı bir de sıvı fazdan  yapılmış olduk-
larından bu fazlar  daima birbirinden ayrılma eğilimindedir ve sonunda 
ayrılırlar. Eczacının görevi suspansionlardaki bu doğal ayrışma hızını 
yavaşlatmak ve ayrdmış ise tekrar kolayca tektür bir karışım haline 
gelebilmesini temin etmekdir. 

Suspansionlar ilâç sanayiinde çok hazırlanan ilaç şekillerdendir. 
Kısaca sebeplen şunlardır: 

a) İlâç katı halde olduğundan geç bozulur. 
b) İlâcın kötü lezzeti maskelenebilir. 
c) Sıkıştırılmış ilâç şekillerinden daha kolay absorbe olacak hale 

geçebilir (ağızdan alınınca). 
d) Injeksionluk şekilleri depo etkisi gösterir. 
Daneleri Islatma: Bir suspansion içindeki (partiküller) (katı da-

neler) ortama karşı, liofil  veya liofob  olabilir. Makromoleküllü dane-
cikler ve bazı maddeler ortamı sever ve tektür bir dağılım yaparak orta-
mın viskozluğunu arttırırlar. Buna karşın büyük danecikler örneğin 
ilaç tozları; sülfamitler,  talk çinko oksit, bi«mut subnitrat, antibiotik 
tozlar ve benzerleri ortama karşı fazla  ilgi duymazlar. 
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Böyle maddelerin iyi ve oldukça dayanıklı suspansion yapabil-
meleri için ortama ilgi duyup tektür bir dağılım yapmaları lazımdır. 
Böylece liofob  danelerin ortama ilgi duymalarını temin etmek için 
ilk iş; ortam ile daneler arasındaki yüzey gerilimini azaltmak ve da-
neleri ortam ile ıslatmaktır. Diğer bir deyimle daneler ile ortam ara-
sındaki temas açısını ortadan kaldırmak lâzımdır. Aksi balde katı 
daneleri sıvının yüzeyinde yüzer veya çökelir. 

Liofob  daneciklerin ortam sıvısı ile ıslanabilmesini temin için yüzey 
etken maddelerden yararlanılır. Hidrofilik  makromoleküUerden kar-
boksi metil selluloz, kitre, killer ve benzerleri de bu amaçta yardımcı 
olabilirler. Yüzey etken maddelerin tozları ıslatma değeri ıslaklık 
noktası, akma noktası tâyini yöntemleri gibi birçok yöntemlerle tâyin 
edilir. Bu değerler, tozun, ıslatıcının, ortamın cinsine göre değişir. 
Tozların kolay ıslanmasına, gliserin, alkol, propilen glikol de yardım 
ederler. Pratikte tozların önce bu maddelerle ezilmesi (formülde  varsa) 
ıslatmayı kolaylaştırır. 

Daneciklerin birbiriyle elektiriksel ilgisi. 

Kolloid bahsinde anlatıldığı gibi suspansion içerisindeki liofob 
daneciklerin yüzeylerinde adsorbsion sonucu veya ortamın pH'sma 
göre elektriksel bir tabaka oluşur. Bu elektriksel tabaka daneciklerin 
birbirini itmesine sebep olur ve bir araya gelip topaklanmalarını (flo-
kulasyon) engeller. Bu tabakanın itici potansiyelini azaltırsak veya 
danecikleri iyi ıslatmaz isek daneler ya topaklanır veya çökelip sert-
leşir. Bu potansiyel, dane etrafını  çevreleyen tabakanın kalınlığı, yü-
zeyde toplanan ionlarm büyüklükleri ve değerleri ile değişir. Ortamda 
ionların konsantrasyonu çok fazla  olursa daneciklerin adsorbsion 
kudreti azalacağından daneler birbiriyle birleşip çökelebilir. Bir tip 
ionun danelere çok alâkası da yine aynı hale sebep olur. 

Ortama ilâve edilecek elektrolitler de yukarıki duruma sebep 
olacak konsantrasyona ulaşırsa topaklanma veya çökelme meydana 
gelir. Daneciklerin elektriksel yüklerine karşıt yükteki ionlar ilâve-
side flokulasyona  sebep olur. ionların bu flokulasyon  yapma kudreti 
Schulze-Hardy kaidesine göre îonun değeri arttıkça bir, on ve yüz misli 
artar. Meselâ monovalanslılar bir ise iki valanslılar 10, üç valanslılar 
100 misli daha etkendir. Valans ve konsantrasyonunun bir liofobik 
suspansionun flokulasyonu  üzerindeki etkisi, Zeta potansiyelde oluşan 
değişiklikleri ölçmekle anlaşılabilir. Suspansionun danecikleri çökel-
meye başlayınca iki tabaka oluşur: Sıvı berrak tabaka, gevşek topak -
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çıklar halindeki çökelti tabakası. Çökelen tabakadaki danecikler to-
pakçıklar halinde (floc)  ise birbirini çok yavaş çekeceklerinden çökelme 
hızlı olur. Fakat çökelti gevşektir. Çökelen daneciklerin yüzeyleri çok 
büyük (çok ince dane) ise birbirlerini kuvvetle iterler ve çok yavaş 
çökelirler. Fakat çökelince de katı bir çökelti yaparlar. Floküle olmuş 
bir suspansion, içerisindeki danecikler altılmamış yün topakçıklan 
gibi gevşek bir koku manzarası gösteren suspansiondur. 

Farmasötik bakımdan floküle  olabilen suspansionlar makbuldur. 
Çünkü az bir çalkalama ile tekrar (homojen) bir dağılım yaparlar. Bu 
hale isteyerek sebep olunur. Çünkü toprak (floc)lar  birbirini az çekerler 
ve dolayısiyle gevşek bir çökelti oluşur bu da çalkalamakla tekrar 
tektür dağılım yapar. Tam flokulasyon  daneciklerin yüzeyindeki aynı 
cins elektrik yükünü hafifçe  arttırmak suretiyle de önlenecektir. Buna 
peptizasyon denir. Ancak böyle bir suspansionda flokulasyonu  önlemiş 
(defloculated)  daneler birbirini daha kuvvetle iterlerse de iyi ayarlan-
maz ise danecikler birbirleriyle daha kuvvetli birleşip katı (kek) bir çök-
elti oluştururlar. Böyle çökeltiler sallanmakla kolay dağılmaz. Peptizan 
olarak bazı elektrolitler kullanılır. Eğer bu ilâve edilen elektrolit mik-
tarı daneciğin adsorbe edeceği miktarı geçerse Zeta potansiyeli kritik 
değerin altına düşürür. Zeta potansiyeli yüksek olan danecikler bu 
potansiyeldeki az bir düşme ile derhal topaklaşıp çökelirler (benzer 
yüklü danelerin birbirini itmesi Zeta potansiyel etkisiyle olur). 

Çökelme Hızı: 

Farmasötik bakımdan çökelmeyen suspansion yoktur. Ancak 
iyi hazırlanmış suspansionlar da çökelme geç olur. Bir suspansionun 
çökelme hızı üzerine, suspansiondaki daneciklerin büyüklüğü, dane-
ler arasında çekme kudreti, dane ve ortamın dansiteleri ve dispersion 
ortamının viskozluğu etki yapar. Bir suspansion içindeki danelerin çö-
çökelme hızı Stokes denklemi ile hesaplanır. 

V = Çökelme hızı (cm / sn) 
r = Danelerin yarı çapı 

D = Danelerin çapı 

d ı = Danelerin dansitesi (g / ml) 

d = Sıvı fazın  dansitesi 

V 2r2(d ı -d2 ) g 
9 rj 

D 2 (d 1 -d 2 ) g 
18 rj 
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g = Yerçekimi ivmesi. 980.7 cm saniye.2 

yj = Ortamın Viskozluğu - Poise 

Stokes denklemi, daneleri küre şeklinde ve aynı çapta olan dilüe 
suspansionlar için hakiki hızı verir. Halbuki farmasötik  suspansionlarda 
dane büyüklükleri ve şekilleri çok değişiktir. Ayrıca bu denklem elek-
triksel çekişmeleri, çarpmaları, konsantrasyon ve benzer etkenleri göz 
önünde tutmaz. Buna rağmen bu denklemden suspansionun çökelme 
hızına üç önemli etkenin var olduğu anlaşılmaktadır. Bu etkenler: 

A) Danelerin büyüklüğü: Daneler büyüdükçe çökelme hızı artar. 

B) Danelerin dansitesi: Danenin dansitesi fazlalaştıkça  çökelme 
hızı artar. 

C) Dispersion ortamının viskozluğu: Viskozluk arttıkça çökelme 
hızı düşer. 

Ancak bu faktörleri  temin etmek için yapılacak çalışmaların he-
men iyi bir suspansion temin edeceği sanılmamalıdır. Zira çok viskoz 
bir ortamda daneler geç çökelir. Fakat bu defa  suspansion uygun akı-
cılıkta olmaz. Çok küçük daneciklerinde çökelince katı bir çökelek 
yaptığı ve sonradan çalkalanınca dağılmadığı evvelce söylenmiş idi. 
Stokes formülünde  Örneğin iki dansite arasındaki fark  sebebiyle -
hız negatif  çıkarsa daneciklerin çökelmeyip üste çıktığı anlaşılır. Buna 
kaynaklanma veya kremalaşma denir. Stokes denklemi yüzde 2'den 
az konsantrasyondaki farmasötik  suspansionlarda oldukça yeterli 
sonuçlar verebilir. Ancak tıpta kullanılan ve özellikle içilmek için ha-
zırlanan suspansionlar genellikle % 2'den fazla  ve çok kere 100 ml'de 
10 gramdan çok katı madde içerir. Böyle konsantre suspansionlardaki 
çökelme hızı ve koşulları üzerinde araştırmalar yapılmalıdır. 

Şurası unutulmamalıdır ki suspansion imalinde tek faktör  ve tek 
kontrol metodu ile çalışmak yanlıştır. Meselâ yalnız ortamm viskoz-
luğunu kontrol ederek imalât yürütülemez, çünkü katı daneler arttıkça 
viskozluk da artar. Ayrıca zeta potansiyel tâyini, flokulasyon  hızı 
tâyinleri de yalnız sulu suspansion ortamlarında değer ifade  eder. 

Flokulasyonlu suspansion sisteminin oluşturulması: 

Suspansion daneciklerinin birbirlerine gevşek bağla bağlanıp 
topakcıklar yapmasının istenen bir hal olduğu evvelce söylenmiştir. 
Bu durumu temin etme çarelerini özetlemek faydalı  olacaktır. Yüzey 
etken maddelerle yeterli dereceyi aşmamak üzere danecikleri ortamla 
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ıslatmak; bu maksatla ionik veya non-ionik yüzey etken maddeler kul-
lanılabilir. Elektrolitler ilâvesiyle partiküller arası itişmeyi azaltmak 
ve zeta potansiyeli düşürerek birbiriyle gevşekçe birleşmelerini temin 
etmek. Meselâ bizmut subnitrat süspansiyonunda daneler positif  elek-
trik yükü ile kuvvetle yüklüdür. Bu hal elektroforezle  anlaşılmıştır. 
Zeta potansiyel yüksektir. Bu suspansion içerisine yeteri kadar mono-
bazik potasyum fosfat  veya az miktar bentonit (kil) ilâve edilirse 
danecikler negatif  fosfat  ionu veya silikat adsorbe ederler, zeta potan-
siyel düşer ve flokulasyon  kolaylaşır. Aşağıda bizmutsubnitrat ile 
kil arasındaki çekim görülmektedir. Kil konmadan karışımdaki dane-
lerin zeta potansiyeli 28 mv iken kil ilâvesi ile bizmutsubnitrat daneleri 
negatif  bir çember ile çevrelendiklerinden zeta potansiyel 20 mv'a 
düşer. Bu sayede flokulasyonlu  süspansiyon elde edilmiş clur. Fakat 
negatif  yük yeter miktarı aşarsa çökelme daha hızlı ve kuvt etli olarak 
kekoluşur. 

2 NaNO 4- HNO 
3 3 
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Makromolekiillü organik hidrofilik  maddeler de koruyucu kol-
loid görevi görerek itişmeyi azaltıp flokulasyonu  kolaylaştırırlar. Jela-
tin, karboksi metil selluloz, kitre ayrıca viskozluk arttırarak da faydalı 
olurlar. 

Flokulasyonsuz suspansion sisteminin oluşturulması: 

Flokulasyonsuz sistem Stokes kanununun istemlerine tam uyarak 
hazırlanan sistemlerdir. Bunlarda elektriksel yüke etki yaparak flo-
kulasyon temini yoktur. 0 halde çok ince dane temini ortamın vis-
kozitesinin yeterli olması ve ortamın dansitesinin artırılması flokulas-
yonu önlenmiş suspansion sistemlerinin hazırlanmasında düşünülecek 
hususlardır, özel elektrolit ilâve edilmeden, prezervatif  ve diğer ilâve 
maddeler de, flokulasyona  mâni olabilir. Bu özellik deneylerle anlaşılır. 

Suspansionlarda katı daneler fazının  hazırlanması: 

Genellikle iki yol ile hazırlanır: 

A) Fizikokimyasal yolla daneciklerin oluşturulması: Çökeltme 
yöntemi 

B) Hazır danelerin suspansion yapacak küçüklüğe getirildikten 
sonra kullanılması: Öğütme veya Dispersion yöntemi. 

A) Çökeltme Yöntemi: Genellikle, çözücüyü değiştirerek çökeltme, 
ortamının pH sını değiştirerek çökeltme veya çift  dekompozisyon 
usullerinden biri ile yapılır. 

Örnekler: Prednisolonun sulu metanoldeki çözeltisi distile su 
üzerine ilâve edilirse gayet kolay suspansion yapılabilen prednisolon 
seski hidrat danecikleri oluşur. Çözünürlükleri pH'ya göre değişen 
maddelerin çökeltilmesi ortamın pH'sının ayarlaıımasiyle temin edilir. 
Meselâ; Estradiol alkalik ortamda erir. Estradiolün sodyum hidrok-
sitteki konsantre çözeltisi seyreltik veya zayıf  bir asit çözeltisi üzerine 
ilâve edilirse estradiol çok ince kristal toz halinde çökelir. 

İnsulinin iso elektrik noktası pH = 5 civarındadır. Bazik bir pro-
tein olan protamin ile karıştırılırsapH = 6 .9 -7 .3 arasında Insulin çö-
kelir ve böylece ınsulin protamin suspansionu elde edilir. B. P. 1968'-
deki Corticotropin Zink Hydroxide Injektionun da Steril kortikotro-
pin ve Çinko klorür solusyonu üzerine Sodyum hidroksit ilâ-* e edilir, 
çinko Hidroksit oluşturulur. Bu kolloid hidroksit kortikotropini ad-
sorbe ederek suspansion haline geçirir. Formüle sonra stabilizan olarak 
sodyum fosfat  ilâve edilir. 
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Mağnesium Hydroxide Mıxture B.P. 1973 

Mağnesium Sülfat 
Sodyum Hidroksid 
Hafif  Mağnesium Oksit 
Kloroform 
Su 1000. ml 

4 7 . 5 g 

1 5 . 0 g 

5 2 . 5 g 

2 . 5 g 

A = Sod. Hidroksit 150 ml suda çözülür MgO ilâve edilir ve 2500 
ml ye su ile tamamlanır. 

B = M g S 0 4 2500 ml suda eritilir. 

A + B Karıştırılır. Çökmeye bırakılır. Berrak kısım atılır. Çözelti 
sık doku bir bezden torbaya alınır, sızdırılır. Su ile iyice yıkanır (ancak 
eser sülfat  kalıncaya kadar). Çökelti alınır. Su ile karıştırılır. Kloroform 
ilave edilip 1000 ml ye su ile tamamlanır. Çift  dekompozisyon usulü 
en basit çökeltme yöntemidir. U . S . P . XVII'deki beyaz losyonda, 
Çinko sülfat  ile âdi pDtasyum sülfür  (bu madde potasyum tiyosulfat 
ve potasyum polisülfür  karışımıdır) ün karışmasında Çinko polisiil-
füı-  suspansionu oluşur. 

B) Dispersion veya öğütme yöntemi: Bu usulün esası; toz edici 
değirmenlerden geçirilmiş tozların bizzat veya suspansion sıvağı içer-
sinde kolloid değirmenleri denen (Şekil 11-1 ve Resim 11-1) öğütücü-
lerden geçirilmesidir. 

j Rotor 

Soğutucu 
B U 

S t a t o r 

Şekil: 11-1 
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a b 
Resim 11-1 Kalloid Değirmenleri 

Kolloid değirmenleri iki ana kısımdan yapılmıştır. Şekil 11-1 
Stator denilen bir yatak ile Rotor denen ve konik şekilde döner kı-
sımdan ibarettir. Daneler yatakla döner kısım arasında ezilerek ince-
lir. Bu aletin adı kolloid değirmeni olmasına rağmen daneleri kolloid 
büyüklüğü kadar inceltmezler. Döner kısım dakikada 3000-20000 
devir yapabilir. Bir mikron büyüklüğüne yakın incelikte dane öğütebilir. 

Bu aletlere verilen suspansiondaki danelerin büyüklükleri 100 
mesb'den fazla  olmamalıdır. Alet öğüttüğü daneleri santrifüj  kuvveti 
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ile atar. Aletin hızla dönmesi ve ezme mesafesinin  az olması dolayısıyla 
çabuk kızar. Bunu önlemek için hava veya su ceryanı ile soğutulur. 

Daneleri öğütme ve mikronize etmek maksadile Fluid enerji 
değirmenleri de kullanılır. Bu değirmen, tozlar bölümünde anlatıl-
mıştır. Resim 11-la ve b kolloid değirmenleri ve çalışmalarını göster-
mektedir. 

Suspansionlard? Viskozluk verici ve destekleyici (Suspending 
agent) maddeler: 

Katı daneciklerin birbirine kolayca yaklaşmalarına engel olmak 
ve daneciklerin ortam ile olan dansite farklarından  ileri gelen çökelme 
hızlarını azaltmak için bazı organik ve inorganik makromoleküllü mad-
delerden yararlanılır. Bu amaddeler genellikle hidrofil  kolloidlerdir. 
Bunlar hem koruyucu kolloid ve hem de viskozluk verme görevi yaparlar. 

Makromoleküllü hidrokolloidler, evvelki bahislerde anlatılmıştır. 
Burada inorganik koruyucu ve viskozluk verici maddeler anlatılacaktır. 

İnorganik koruyucu kol!oidler:Bu sınıfı  kolloid silikatlar oluş-
tururlar. Bu maddeler su temasında molekülleri arasına su alarak (hid-
ratasyon) şişerler. Bu sayede hem koruyucu kolloid görevini görürler 
ve hem de ortamın viskozluğunu arttırırlar, genel olarak kil sınıfı  mad-
delerdir. 1847'de Damour ve Salvetat tarafından  Fransada bulunan 
üç tabakalı kil türüne montmorillonit adı verilmiştir. Bu tip killer hid-
rate Aluminyum Silikatdan ibaret olup, molekülde Silisyum'un metal 
oksids oranı 4'dür. As miktarda da Na, K, Ca, Mg, Fe içerirler (kil, 
clay, Tonerde). Molekül yapıları düz-ağ şeklindedir ve düz-ağlar üs-
tüste tabakalar halindedir. 

Böyle maddeler su ile temasa gelince su molekülleri kilin mole-
kül tabakaları arasına girerek hidratasyon yapar ve kilin molekül 
katları C ekseni yönünde genişler (Şekil 11-2), diğer deyişle şişer. Nor-
mal olarak tabakalar arasındaki mesafeler  yaklaşık olarak 9.6 A°'dan 
başlar. Araya su moleküllerinin girmesiyle iki misline kadar biiyür. 
Böylece bir gel oluşur. 

Montmorillonit tipi killerin hidratasyon dereceleri üzerine şu 
faktörlerin  etkisi vardır; konsantrasyon, karıştırma şiddeti ve zamanı 
ortamın pH'sı, ortamda bulunan elektrolitlerin cinsi ve miktarı, Ortam-
da alkol veya yüzey etken maddeler bulunup bulunmadığı. Killer 
daima sulu ortamda kullanılırlar. İyi bir bulamaç elde etmek için kil 
su üzerine yavaş yavaş ve karıştırılarak ilâve edilmelidir. Kilin cinsi-
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B - AKIS -

Şekil: 11-2 Montmorillonit 

ııin, karıştırma şeklinin ve kullanılan cihazın iyi bir bulamaç elde edil-
mesinde büyük rolü vardır. Elde edilecek bulamacın pH'ı 8 .5 -9 .5 
arasındadır. Killerin danecikleri negatif  elektrik yükü taşırlar. Ortama 
fazla  pozitif  yüklü daneler ilâve edilirse onlarla birleşip topaklanırlar, 
ancak çok az positif  yük ilâvesi bazan viskozluğun artmasına yarar. 
Elektrolit ilâve edilecekse kil bulamacı yapıldıktan sonra ilâve edil-
melidir. Alkol kil bulamaçlarının viskozluğunu azaltır, zaman ve hare-
ret çoğaltır. Killer genellikle asid adsorbe etme kabiliyetindedirler. 
Esasen killer kation değiştirme özelliğindedir. Mantmorillonit tipi 
killerin bulamaçları plâstik viskozluk gösterirler ve Thixotropik'dirler. 
Kilin sudaki dispersionlarında mikroplar üreyebilirler, bundan dolayı 
kationik olmayan koruyucu maddeler ilâvesi faydalıdır. 

Memleketimizin killeri üzerinde yaptığımız (E. İzgü, T. Baykara 
A . Ü . Eczacıhk Fakültesi Bülteni (6.2.1976) araştırmalarda Tokat'ın 
Reşadiye ilçesinin Koçpınar köyünde bulunan killerin montmorıllonit-
Bentonit tipi şişebilen killerden olduğu saptandı. Bu kilin Özellikleri 
U . S . P . Bentoniti ile karşılaştırıldı. Reşadiye kilinin, pH sı ( % 2) 
10-10,25, şişme yeteneği B . P . sınırının üstünde, jel yapma yeteneği 
(Resim 11-2) (B.P 1973) normalin üstünde bulundu. 

Reşadiye kilinin katyon değiştirme yeteneği 114 mEq/ 100 gram ve 
bentonitten (U.S. P . ) çok üstün bulunmuştur. Arsenik miktarı Farma-
kopenin verdiği sınırın çok altındadır, % 5 a / a çözeltisi tiksotropi özel-
liğini taş'maktadır. Bütün bu özellikler memleketimiz ilaç sanayii için 
Bentonite gerek duyurmayacak niteliktedir. (Şekil 11-3 ve Şekil 11-4) 

Bentonit (U .S .P . , B . P . ) : Tabii, kolloidal, aluminyum silikat 
hidrat'dır. Çok ince, soluk krem rengi, kokusuz ve toprak tadında bir 
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Resim: 11-2 Tokat Reşadiye killeri ye bentonitin jel yapma yetenekleri 

mî 

60 

/.O 

20 

° 1 2 3 4 5 6 7 9 Numune nr 

Şekil: 11-3: Türk killerinin sudaki şişme değerleri 
No: 1 ve 3 Tokat Reşadiye killeri No: 9 Amerikan Bentoniti 

tozdur. Suda erimez fakat  suda hacminin 20 misli kadar şişer. % 2 a / h 
suspansionunun pH'ı 9-10.5 arasındadır. Bentonit saf  su ile bulamaç 
yapıldıktan sonra kurusada tekrar yine bulamaç haline geçebilir. Ağır-
lığının 8 ilâ 14 misli su ile merhem kıvamı alabilir. Nemçeker (Hig-
roskopik dir). 
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r.p.m 

60 

30 

12 

6 

1.5 
20 60 Skala değeri 

Şekil: 11-4. Tokat Reşadiye Koçpınar köyü kilinin % 5 a/a Iık süspansiyonunun, 
çeşitli pH'lar da sistem karıştırıldıktan hemen sonraki reogramı. — — : pH: 7.88, —O—: 

pH: 5.98, -—X—: pH: 4.56(Ölçmelerde viskozimetrenin 2 nolu mili kullanılmıştır). 
Ölçmeler oda ısısında ve Brookfield  Viskozimetresi ile yapılmıştır. 

Killer bağırsakta absorbe olmadığından hem haricen hem de dahi-
len kullanılabilirler. 

İlâç sanayiinde Bentonitten başka şu maddeler de kullanılmak-
tadır: 

Hectorit. Aluminyumsuz kil-mağneziyum lityum silikat hidrat. 
Veegum: Mağneziyum aluminyum silikat hidrat (haricen ve dahilen 
kullanılabilir). Kozmetikte: Pudralar ve göz preparatlarmda kullanılır. 

Killer diğer organik destekleyicilerle (suspending agent) meselâ 
metil sellulozla beraber kullanılabilirler. 

Suspansionlarda stabilizan olarak kullanılan maddelerin, etken 
maddeler ve diğer yardımcı maddelerle geçimli olmaları lâzımdır. 

Tablo 11-1, yukarıda ve evvelki konularda ayrı ayrı anlatılmış 
olan stabilizan (viskozluk artırıcı ve destekleyici) maddelerin özel-
likleri toplu olarak göstermektedir. 

Suspansionların hazırlanması ve kontrolü: 

Suspansionların imâlatında genel bir formül  yoktur. Her formül 
kendine özel işlem ister. Bu sebeple burada ancak genel bazı kaideler-
den bahsedilecektir. 
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Tablo: 11-1 

D estekleyiciler 
Dayanıklı 

olduğu pH Genel geçimsizliği Hazırlanması 

Yosun ekstraları 4-10 K, Ca, Mg, NH3 ionları %0. 5-2, su üzerine konur 
ve % 10'dan fazla  alkol ve itice karıştırılır 

Alginatlar 4-11 Ca ve ağır metal tuzla- % 1-2, evvelâ glisrien ile 
rı, % 10'dan fazla  alkol ıslatılır, sonra su ile kar-
Zink oksid ve % 10- ıştırılır. 

Pektin 2 - 9 dan fazla  alkol % 1-3, karıştırmakla. 
Bismuth sub nitrat, 

Kitre zamkı 3 - 9 kâfur % 0,5-1, karıştırıp bir 
Taninler, yüksek kon- müddet beklenir. 

Metil sellüloz 2-12 santrasyonda tuzlar Evvelâ sıcak suda karış-
Demir tuzlan ve şap- tırıp sonra soğutulur. 

C.M.C. 3-11 lar Karıştırmakla. 
Fazla miktarda Ca ve 

Killer 3-10 iki ve üç değerli elekt- Su üzerine serpilir ve bek-
rolitler lenir. 

Özel çökeltme ile elde edilme metodları dışında katı daneler evvel-
den hazırlanır ve istenilen küçüklüğe getirilirler. Katı daneler kolloid 
değirmenlerinde mikronize edilirler.Sıvı ortam ile karıştırıldıktan sonra 
da aynı aletlerle tektür (homojen) hale getirilirler. Ancak homojeniz-
yon esnasında oluşacak yüksek ısı ve hızlı karıştırma bazı polimerlere 
- meselâ zamklara - zarar verebilir. Zamklı ortam ile katı maddeler 
karıştırılırken veya zamklı ortam hazırlanırken hidratasyon için ka-
rıştırma yerine bekleme yeğ tutulmalıdır. Zamklar evvelâ yüzey etken 
ıslatıcı ile karıştırılırsa daha kolay hidratize olur. 

İçilecek Süspansiyonlarda genel imalat aşaması: 

Etken maddeler 
i . 

Öğütme ve karıştırma 
I 

Tatlılaştırma (Süzülmüş sıcak şurup) 
I 

Nemçekici, destekleyici, yüzeyetken maddeler 
I 

Boya ve koruyucular 

^ 
Soğulma 
Değirmenden geçirme 
i 

Vakum ile hava kabarcıklarını alma 
I 

Su ile yeterli hacme getirme 
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I 
Havalandırmaksızın karıştırma 

Karıştırarak doldurma 
Suspansionlar daima hazırlanmış bulunmaz. Etken maddelerin 

çabuk bozulmalarını önlemek baJamından bazan katı maddeler ile diğer 
yardımcı maddeler toz halinde karıştırılır, mikronize veya homojenize 
edilir ve kaplara konur. Kullanmadan evvel sıvı ilâve edilip çalkala-
yarak suspansion haline getirilir. İnjeksiyonluk ve oftalmik  olarak 
kullanılacak suspansionlar aseptik şartlarda hazırlanırlar. 

Suspansionlara etken madde dışında ilâve edilecek yardımcı mad-
deler, flokulasyon  yapmayı arzu edip etmemeye göre değişir. 

Kullanılan yardımcı maddeler: 

Viskozluk artırıcılar ve — Makromolekiillü maddeler, killer. 
destekleyiciler 

Yoğunluk artırıcılar — Polialkoller. 

Tampon maddeler — Sod. sitrat ve fosfat  gibi uygun tuzlar, 
Islatıcılar — Yüzey etken maddeler. 
Flokulan maddeler = 

(kuvvetli elektrolitler) — Uygun tuzlar. 

Koruyucu kolloidler — Lesitin, jelatin, selluloz. 
Antioksidanlar — Sod. Formaldehid Sulfoksilat  v.b. 
Nemçekiciler — Gliserin v.b. 
Koruyucu maddeler — Fungusit - Fungustatik vb. 
Tad vericiler — Şeker ve sakkarin. 
Lezzet düzelticiler — Kokulu şuruplar vb. 

Renk vericiler — Boyalar. 

Örnekler: Asetil Sulfisoksazol  Suspansionu U.S.P. 19 
pH-5 .5 arasına ayarlanır. ( % 93-107) 
Eritromisin Suspansionu U.S.P. 

Islatıcı (Dispersion yapıcı) ve tampon içerir. 

Sulfamethizole  Oral Susp. N .F .14 tamponlu sulu süspansiyondur. 
( % 9 0 - % 110) 
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Sulfamethoxazole  Oral Susp. N . F . 14 ( % 95 - 110) 

Steril Testolactone Susp. N . F . 14 intra musküler kullanılır 1 ml 
de 100 mg anti kanserojen ( % 90 - % 110). 

Tetrasiklin Suspansionu U.S.P. 

Destekleyici, ıslatıcı, tampon, boya, lezzet düzelticisi ve koruyucu 
maddeler içerir. 

Yardımcı maddeler kendi amaçları dışında flokülasyon  üzerine 
olumlu veya olumsuz etki yapabilirler. Yardımcıların etkisi değişik 
formüllerde  değişik olabilir. Yardımcı maddelerden en çok kullanılan 
destekleyici (Suspending agent) maddelerdir, iyi bir destekleyici; sus-
pansion dururken yüksek viskozluk vermeli, kap çalkalanınca cıvık-
laşarak suspansionun kabdan kolay akmasını temin edebilmelidir. 
Tiksotropik özellik veren yardımcı maddeler çok kere arzu edilir ve İn-
jeksiyonluk preparatlarda özellikle istenir. 

Suspansionlarm kalite kontrolü: 

Suspansionlarm görünüşü tektür, kabdan akışı kolay olmalı çö-
kelti veya kaymaklanma göstermemeli, eğer bu hal varsa çalkalamakla 
tekrar tektür hale geçebilmelidir. Katı danecikleri mümkün olduğu 
kadar benzer biçim ve büyüklükte olmalıdır. İnjeksionluk ise iğneyi 
tıkama özelliği göstermemelidir. Bütün bu özellikleri kontrol etmek 
için tek bir yöntem yoktur. Bir suspansionun göze çarpan ilk özelliği 
çökelmiş olup olmamasıdır. Halbuki her suspansion çökelir. Fakat 
iyi bir suspansion geç çökelmelidir. 

Etken madde için: oral suspansionlarda miktar tayini, steril in-
jeksiyonluk süspansiyonlarda ayrıca etken madde sapma sınırları, 
iğneden geçebilme, kristal büyümesi ve viskozluk tayinleri yapıhr. 
N F 14'e göre etken madde miktardan % 85- % 115 arasında ol-
malıdır. 

Çökelme hızı ve durumunun tâyini: 

Bu konuda çökelti hacmi oranlarını tâyin etmek genel bir fikir 
verebilir. Bir cam silindire belirli hacimde suspansion konur. Suspan-
sionun yüksekliğine Ho denir Sonra belirli zamanlarda 1, 2, 3, 4 saat 
ve daha uzun süre çökelen kısmın yüksekliği saptanır. (Hu). Ayrıca aynı 
hacımda suspansion normal hızla santrifüje  edilir ve çökeltinin yük-
sekliği saptanır. Bu çökelti en fazla  çökelme yüksekliğini verir. 
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Bir normal grafik  kâğıdının ordinatına Hu / Ho oranı ve absisede 
zaman yazılarak bir eğri elde edilir. Bu eğriden başlangıçta - O - za-
manın Hu / Ho oranı l'dir. Gitgide azalır ve en sonunda santrifüj  ile elde 
edilen orana düşer. Eğri daima sağa aşağı doğru incektir. Bu eğri ne 
kadar az düşüklük gösterirse suspansion iyi ve nekadar dik bir düşme 
gösterirse o kadar kötü özelliktedir denebilir. Böyle bir eğri üstte kalan 
berrak kısma karşı zaman ile de kolayca elde edilebilir. Ayrıca uzun 
zaman bırakılıp çökeltilmiş bir suspansionun tekrar çalkalamakla tektür 
hale geçip geçmediği de kalite hakkında bir fikir  verebilir. 

Reolojik kontrol: 

Suspansionların özelliklerinin zamanla değişip değişmediği hak-
kında Reolojik kontroller değerli fikirler  verebilir. Reolojik tâyinler 
yüksek kayma gerilimi (yüksek devir) altında yapılmamalı ve tâyin 
hem tektür hale getirilmiş, hemde hiç sarsılmamış haldaki suspansionda 
yapılmalıdır. Bu konuda Brookfield  tipi bir Yiskometre en kul'anışiı 
olanıdır. Bu aletle suspansionun değişik derinliklerindeki reolojik özel-
liklerin saptanır. Değişik zamanlar beklemiş olan bir sıra suspansionda 
yapılan tâyinlerde, okunan değerlere karşı aletin milinin dönme adedi 
bir grafik  halinde çizilirse; 

Partiküllerin zamanla ne hızla çöktüğü anlaşılabilir, tyi bir sus-
pansionda, milin dönüşü ile beraber alette okunan değerde çabuk bir 
yükseliş görülmez. Yani eğri uzun zaman düz olarak devam eder. 

Dane büyüklüğü ve büyümesinin kontrolü. 

Suspansionlarda daneler flokulasyon  ve sedimantasyon esnasında 
birbiriyle birleşir ve büyür, ayrıca kristal şekilleri de değişir. Bunun 
biolojik yararlılık üzerine olumsuz etkisi vardır. Zaman zaman sus-
pansionun değişik yerlerinden alınan numünelerin mikroskopla kris-
tal büyüklükleri kontrol edilmelidir. Çökelmede katı danelerinin dan-
siteleri ve büyüklüklerinin esas faktör  olduğu evvelce söylenmişi ir. 
Katı daneciklerin büyüklüklerini ve çökelme ile ilgilerini kontrola bir 
bir örnek olarak P . P . 1973'ün hafif  kaolin (kaolinum leve) de yaptığı 
aşağıdaki muayeneler gösterilebilir. 

a) Kaba danelerin tâyini: 

3.5 cm, çapında 16 cm, yüksekliğinde cam kapaklı bir silindire 
5 g. kaolin koyun. Üzerine yüzde bir a / h sodyum pirofosfat  çözelti-
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sinden 60 ml. ilâve edin. İyice çalkalayın. Beş dakika bekletin. Bir 
pipet yardımı ile ve pipetin ucu daima sıvının yüzeyinden 5 cm. altta 
olmak üzere 50 ml. sıvı çekin. Geri kalan sıvıya 50 ml. su ilâve edip 
tekrar iyice çalkalayın. Beş dakika kendi haline bırakın. Evvelki şe-
kilde 50 ml. sıvı çekin, bu işi 400 ml. suspansion çekilinceye kadar tek-
rarlayın. Silindirde kalan kışımı bir kapsüle koyun uçuran. Artığı 
150 °C'de sabit ağırlığa kadar kurutun, tartın. 25 mg'dan fazla  olma-
malıdır. 

b) İnce danelerin tayini: 5 gr maddeyi cam kapaklı bir kabda 
250 ml su ile 2 dakika kuvvetle çalkalayın. Çapı 5 cm olan bir silindire 
hemen aktarın bundan 20 ml çekip bir kapsüle koyun. Kuruluğa kadar 
uçurun ve 105°C'de sabit ağırkğa kadar tutun. Silindirdeki süspan-
suyonu 20°C'de 4 saat kendi haline bırakın. Sonra bundan 20 ml çözel-
tiyi pipetin ucu sıvının yüzeyinin 5 cm altında olmak üzere çekin. Bir 
kapsüle koyun, kuruyuncaya kadar uçurun ve 105°C'de sabit ağırlığa 
kadar tutun ikinci kez çekilip kurutulan artık miktarı birinci kez çe-
kilip kurutulan artık miktarının % 70'inden az olmamalıdır. 

örnekler: 

Kaolin Mixture With Pectin N.F.XI 

Kaolin 200 g- esas ilaç 

Pektin 20 g- destekleyici 

Kitre zamkı-toz 2 g- destekleyici 

Benzoik asid 2 g- koruyucu 

Sakkarin sodyum 1 g- tad verici 

Gliserin 20 ml. dansite artırıcı 

Nane esansı 0 75 ml. koku verici 

Su y.m. 1000 ml için 

İshale karşı içilerek kullanılır. 

Genellikle sıvı, yarı sıvı ve dıştan sürülerek kullanılan hazır ilaç 
şekillerine Losyon denir. Süspansiyon şeklindeki losyon (sulu pudra) 
lara birkaç örnek aşağıda verilmiştir. 

Haxachlorophene Detergent Lotion U . S . P . 19 

Deterjan çözeltisi içinde % 3 Hexachlorphene içerir. 
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Calamin Lotion U.S.P. 19 

Calamine 80 g ) 
> esas madde 

Zink oksit 80 g > 
Gliserin 20 ml. yardımcı madde 
Bentonit mağma ( % 5 Bentoit) 250 ml stabilizan 

Kalsiyum hidroksid sol y.m. 100 ml. için sıvağ ve 
peptizan 

Bu losyonun Fenollusu yüzde 1 fenol  içerir. 

Calamine: Ferri oksid ile renklendirilmiş Zink oksiddir. 

Calamine Lotion B.P. 1963 

Calamine (X) 50 g ) 
V esas madde 

Zink oksid 150 g ' 
Bentonit 30 g stabilizan 
Sodyum sitrat 5 g peptizan 
Sıvılaştırılmış fenol 5 ml esas madde 
Gliserin 50 ml ıslatıcı ve dan-

Saf  su y.m. 

site verici 

1000 ml. için 
Calamine (x): Ferri oksid ile renklendirilmiş bazik çinko karbo-

nattır. Bu calamine Lotionlar bizde hekimlerin reçetelerde yazdıkları 
sulu pudralara benzerler, fakat  daha çok dayanıklı ve tektür yapıda 
hazırlanmışlardır. 

U.S.P. 19 daki Oral Süspansiyonlar: 

Alumina and Mağnesia oral Suspansion 
Aluminum Hydroxide Gel " 

Chloramphenicol palmitate " 

Chlorthiazide " 
Magaldrate (antasid) " 
Mağnesia and Alumina " 
Milk of  Mağnesia " 
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Methenamıne Mandelate 
Nitrofurantoine 
Nystatme 
Primidone 
Pyrvinium pamoate 
Sulfisoxazole  Acety] 
Thiabendazole 
Trisulfapyrimidin.es 

U.S.P. 19'daki Oftalmik  Suspansionlar: 

Hydrocortison Acetate Ophtalmic Suspansion. Medrysone Oph-
talmic Suspansion. Tetracycline Hydrochloride oplıt. Susp. (Yağda) 

U.S.P. 19'daki İnjeksionluk Suspansionlar: 

Aluminum Stearate with Penıcillin G Procaine (yağda) 

Prompt Insulin Zinc 
Protamin " 
Medroxyprogesterone Acetate 
Penicillin G. Benzathine 
Prednisolone Acetate 
Progesteron 
Triamcinolone Hexacetonide 
Triamcinolone Hexacetonide 

Corticotropin Zinc Hydroxide 
Epinepbrine (yağda) 
Extended Insulm Zinc 
Insulin Zinc Suspansion 
Isophane însuline 

Reçete Örneği: 
Acetylsalicylic acid 
Phenacetin 
Cafeine  citrate 
Compound tragacanth powder 
Chloroform water to 

5 grs. 
5 grs. 
2 grs. 
5 grs. 

112 fi.  Oz 

246 



Açıklaması: 

Aspirin 0.325 g 

Fenasetin 0.325 g 

Kafein  sitrat 0.160 g 
Arabistan zamkı 0.07 g 
Kitre zamkı 0.05 g 
Nişasta 0.07 g 
Şeker 0.15 g 
Kloroformlu  su 15 cc. 

Not: Bu suspansion kısa müddet için kullanılır. Böyle bir müs-
tahzar yapılamaz. Taze hazırlanır. 

KAYNAKLAR: 

— Barr M.J., Am. Pharm. Assoc. 4. 1964 
— Fîsher E.K. Collcidal Dispersions, John w il ey and Sons, 1950 
— Hiestand E.N.J. pharm. Sci. 1. 1964 
— İzgü, E., Dikmen E., Ecz. Fak. Mecmuası 1978 
— Kennon L, J., Soc. Cosmetic Chemist. 17. 313. 1966 
— Martin A.N.J. Pharm. Sci. 50.523.1961 
— Oldehue. J.Y.J., Pharm. Sci. 50. 523. 1961. 
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Bölüm 12 

EMÜLSİONLAR - SÜBYELER 

Birbiriyle gerçek çözelti halinde karışmayan iki sıvıdan birinin 
diğeri içinde dağılması ile oluşmuş tektür görünüşlü, uoktürlü (hete-
rojen) sistemlere emülsion denir. Sıvılardan dağılmış olanı, karışımın 
iç fazını  (dispers faz),  diğeri ise dış fazını  (dispersion ortamını) oluş-
turur. Bugün emülsion tipi preparatlar reçete ile sık hazırlanmamakta 
ise de, ilâç sanayii ve kozmetik yönünden bilimsel özelliklerinin bilin-
mesi teknik ve sağlık bakımından önemlidir. Birbiriyle karışmayan en 
tanınmış iki sıvı yağ ile sudur. Bu bakımdan genel olarak emülsionlar 
üç gruba ayrıhr: 

a) Dış fazı  su, iç fazı  yağ olan emülsionlar: Bunlara su içinde yağ 
y / s emulsionları denir. Süt böyle bir doğal emülsiyondur. 

b) Dış fazı  yağ, iç fazı  su olan emülsionlar: Bunlara yağ içinde su 
s / y emulsionları denir. Kireç linimenti böyle bir emulsiondur. 

c) Çok fazlı  (Multıple) emülsiyonlar su / yağ / su emülsiyonları. 
Enfluenza  aşısı multiple emülsion halinde de hazırlanmıştır. Ayrıca 
Ensülinin ve Metotraksatm bu tip emülsionları hazırlanabilmiştir. 

î ç faz  hacminin toplam hacmına oranına faz  volum oranı denir. 

Emulsioııların Genel Amaçları: 

A) Kötü lezzeti kapamak (maskelemek) balık yağı emülsiyon-
larında hint yağı emülsiyonlarda olduğu gibi. 

B) Gastrik absorpsiyon hızmı değiştirmek: Hızlandırmak veya 
yavaşlatmak. Bazı ilaçlar y / s tipindeki emislsyon şeklinde iken (gris-
eofulvin  - sulfonamid)  daha kolay absorbe olmaktadırlar. 

Emülsionlar kullanılış yerlerine göre de üç gruba ayrılırlar. 
1- İçmek için kullanılacak emülsionlar: Hint yağı emulsionu, 

sıvı vazelin emulsionu vb. gibi. 
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2 - Sürülmek için, dıştan kullanılacak emulsionlar. Losyonlar, 
linimetler, bazı merhemler vb. gibi. 

3 - Injeksionluk emulsionlar: Phytonadioıı emulsionu U.S .P , 
soya yağı emülsiyonu (Intravenöz besleme için.) ve benzerleri gibi. 

Genel olarak emulsionlar termodinamik yönden az dayanıklı ilâç 
şekilleridir. Bu preparatların hazırlanmasında ve dayanıklılıklarının 
arttırılması için Stokes kanunun verilerini gözönünde tutmak gerekir. 

= 2r2(d,-d2)g 
9 r] 

Buna göre dağılan danelerin mümkün olduğu kadar küçük ve 
tekbiçim olması lâzımdır. Emulsionlardaki dağılmış danelerin çapları 
0.1 ilâ 100 mikron (mikrometre) arasındadır. 0,1 nm çapında damlacık 
içeren emulsionyonlara mikroemulsiyon denir ve bunların görünüşleri 
saydamdır. Ancak daneler küçüldükçe yüzleri genişler fakat  danelerin 
birbiriyle birleşme çabaları artar. 

Danelerin birbirleriyle birleşerek yüzeylerini küçültme çabalarında 
en önemli etken yüzey gerilimleridir. Ayrıca yüzey gerilimi oluşturan 
kohezyon kuvvetlerine karşı ayrı cins sıvı molekülleri arasında da 
adhezyon kuvvetleri mevcuttur. Bundan dolayı da iki sıvı arasında 
bir ara yüzey gerilimi vardır. Bu iki cins kuvvetin karşılıklı denge du-
rumları sıvıların birbiriyle karışıp karışamamasını sağlar. 

Meselâ sıvı vazelin ile su arasındaki ara yüzey gerilimi 57 dyn / em-
dir. Oleik asit ile su arasındaki ara yüzey gerilimi ise 15 dyn / cm'dir. 
Bu her iki ayrı formülden  birincisinde sıvı vazelin ile su birbiriyle, 
ikinci formülden  (oleik asitle sudan) daha zor karışacak demektir. 

Bu zor karışan sıvıların karışmalarını kolaylaştırmak, emülsi-
onun dayanıklılığını (stabilitesini) arttırmak için ilk önce ara yüzey 
gerilimlerini düşürmek gerekir. Ara yüzey gerilimini düşürmek için 
fazı  küçük daneler halinde dağıtmak için, sarfedilecek  enerjiyi de azalt-
mak demektir. Örneğin: Sıvı vazelin ile su arasındaki yüzey gerilimi 
57 dyn / cm'dir. 1 ml. sıvı vazelin in küre halindeki yüzeyi 4.8 cm2 dir. 
Bunu 1 mikron çap büyüklüğünde danelere ayırdığımız zaman dane-
lerin toplam yüzey ölçümü 6 .104cm2 olur ve bunun içinde 57 x cm 2 =erg 
enerji sarfedilir.  Eğer biz ortamın yüzey gerilimini on defa  düşürür -
sek, aynı miktar sıvı vazelini aynı küçüklükteki danelere ayırmak 
için on defa  az (erg) enerji sarfedilir.  Açıklama: sıvı vazelin. l;j.m 
çapında (d) damlalara ayınlırsa, 1 mikron çap = 10~4 cm. Bu çapta 
bir damlanın: 
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Yüzey ölçümü = d27r = 4r2n  = 7T.10-8 = 3,14.10~8 cm2. 

Kürenin (damlanın) hacmi = = — — -

Bir damlanın hacmi = 0.5236 . 10~12cm3 

1 cm3 damladan yukarki hacımdan kaç damla oluşur ? 

1 /0 .5236 . 1 0 - 1 2 = 1,91.1012 adet. Bu kadar adet damlanın yü-
zey ölçümü 1,91.101 2 x 3,14.10~8 , tüm yüzey ölçümü = 6.104cm2 

dir. lcm3 sıvı vazelini 1,91.1012 adet damlaya ayırmak için yapılan iş: 

(57 d y n / c m = 57 erg. cm~2 olduğundan), 

0.342 57x6.104 cm2 = 0,342.107 erg veya , 1 Q _ = 0,08 Kal. sarf  edilir. 4. lo4 

(1 joule = 107 erg, 4.184 joule = 1 kal) 

Denklemden anlaşıldığı gibi yüzey gerilimi küçülürse yapılacak 
iş için sarf  edilecek enerjide küçülecektir. 

Sıvıların birbiri içerisinde dağılmalarını temin eden veya kolay-
laştıran maddelere emülsion oluşturucu (Emulsifyan-Emülgatör)  adı 
verilir. O halde ara yüzey gerilimlerini düşürerek birbiriyle karışmaz 
sıvıların birbiri içinde dağılmasına yardım eden yüzey etken maddeler 
de birer emülsion oluşturucudurlar. Ancak yüzey gerilimini düşürmekle 
bir emülsion kesinlikle dayanıklı (stabil) bir karışım hali göstermez. 
Emulsionlarm stabiliteleri için daha bazı diğer faktörler  de olduğu an-
laşılmaktadır. Örneğin yalnız sabunlar ile yüzey aktiviteyi düşürmekle 
oluşan emülsionlar kısa zamanda bozulmaktadır. 

Diğer bir örnek; yüzey gerilime hiç etken olmayan hidrokolloid-
ler ile inoganik kolloidler dayanıklı emülsionlar oluşturmaktadırlar. 
Emülsion oluşturucuların (Emulsifyanların)  dayanıklılık üzerine olan 
etkilerini açıklayan birçok teoriler mevcuttur. 

a) Yüzey filmi  teorisi: Emülsiyon oluşturucu maddeler ayrı bir 
faz  olarak dağılmış küreciklerin yüzeyinde adsorbe olup bir filim oluş-
tururlar. îşte bu filmin  iki tarafındaki  yüzey geriliminin şiddeti emul-
sionun cinsini tâyin eder. Kürecikler etrafında  oluşan filmi  hem su ve 
hem de yağ fazı  ıslatır, bundan dolayıdır ki filmin  iki yüzü ayrı ayrı 
yüzey gerilimi gösterir (Şekil 12-1). 
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Fila Teorisi Ceaası 

Su MolekUileri 
O 
O 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

C = ! 

C = ] 
C = ] 
c = 3 
c = ı 

r 
EaüİBİfvan 

Ya* Molekülleri 

V 5 

X O 

tekil İ4-1 

Bu filmin  hangi tarafında  yüzey gerilim fazla  ise film o tarafa 
doğru bükülür, yani o tarafa  doğru içbükey bir hal alır ve o taraftaki 
sıvıyı çevirir. Bundan dolayıda emulusion oluşturucu madde her şeyden 
evvel yağ su tabakaları arasında adsorbe edilmiş olmalıdır. Meselâ bir 
değerli maden sabunları suda kolayca dağıhr. Çünkü sabun ve su ara-
sındaki yüzey gerilim çok düşüktür, halbuki yağda kolayca dağıla-
maz, bu demektir ki sabun filmi  su tarafından  daha çok ıslatılır, dola-
yisiyle sabun filminin  su tarafındaki  yüzey gerilimi azdır, bundan dolayı 
da yağ tarafına  doğru kıvrılarak yağ küreciklerini çevirir. Bu suretle 
yağ / su tipi emulsion oluşur. 

İki ve üç kıymetli maden sabunları ise yağda daha fazla  dağıldık-
larından bu defa  film su tarafına  kıvrılıp su küreciklerini çevirerek su / 
yağ tipi emülsion oluşturur. 

C 1 7 H 3 5 . C 0 0 Na C,7 H35-COO 

Y / S , 
\ 

Ca S/Y 

Lipofil  . Hidrofil C17 H35-COO 
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b) Yönelmiş uçlar teorisi: Bu teori özellikle çok değerli metal 
sabunlarının bir kıymetli sabunlardan değişik tipte amulsion oluştur-
malarının sebeplerini açıklamaya çakşır. Sabun ara yüzeyde adsorbe 
olunca moleküller bir tabaka teşkil eder. Bu tabakanın suda çözüne.ı 
katyon taşıyıcı ucu su tarafına  ve yağ asidleri kısmı da yağ taraına 
yönelir (Şekil 12-2). 

Yönelmiş U ç l a r Teorioi 

Su Yağ 

a) Y/S Emli 1 e ionu „b) S/Y Emulsionu 
Dikdörtgen 1er hidrokarbon gurubu 
yuvarlaklar tuz guruplarıdır 

Şekil: 12-2 

Molekülün hangi kısmı büyük ise ve daha geniş bir şekilde etra-
fındaki  sıvıda erirse adsorbe olmuş misel o tarafa  doğru dış bükey bir 
bir hal alır. Örneğin bu misel, tek değerli metal sabunlarında metalin tuz 
yaptığı kısım su tarafında  çok eridiğinden dolayı konveks bir şekil 
alır ve (yağ / su) su içinde yağ emulsionu oluşturur. 

Çok değerli sabunlarda ise molekülde fazla  yağ asidi bulunduğun-
dan adsorbe olan miselin yağda eriyen ucu o tarafa  fazla  meyledip 
çekildiğinden misel yağ tarafında  konveks bir hal alır ve dolayısiyle 
su / yağ tipi bir emülsion oluşur. 

Ancak bu teoride tam değildir. Çünkü tek değerli gümüş sabunu 
beklenenin tersine s / y emulsionunu stabilize eder. Ayrıca bu teori-
ler ile Polar grupları o'mayan emülsion oluşturucularm etkileri açık-
lanamamaktadır. Bazı emülsionlar, içlerinde dağılmış olan ince katı 
maddeler sayesinde stabil hale geçerler. Meselâ gazyağının sudaki 
emulsionu ince dağılmış ferri  hidroksid yardımıyle stabilize edilebilir. 
Aynı şeküde mağnezyum trisilikat, kaolin, kalsiyum karbonat, poli-
vinilalkol y / s tipi emulsionları stabilize ettikleri gibi carbon black de 
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su / yağ tipi emülsion yapar. Bu hâdiselere sebep olarak da katı mad-
delerin ıslatılabilme dereceleri ileri sürülmektedir. Meselâ kaolen su 
tarafından  daha fazla  ıslatılabildiğinden y / s emulsionu oluşturur 
denilmektedir. 

Karışım yüzey filmi:  Suda çözünmeyen bazı maddeler hidrofil 
yüzey etken maddelerle birleşerek karışım veya kompleks filmler  oluş-
turabilirler. Böyle filmler  tek maddeli filmlerden  daha dayanıklıdırlar. 
Sıvı vazelin-su emulsionunda oluşabilen kompleks film teşekkülüne 
ait örnekler Şekil 12-3'te görülmektedir. 

J-

Vjy 

Ç )̂ Sod.setil sülfat 

âEj Koleatorol 
^Sıkı bir film  va 

atabil emUleion 

) Sod.setil sulf. 
" > — O l e i l alkol 
"İyi kompleks,faka  t 
gavşek bir film ve 
dayanıksız emiilaion 

Şekil: 12-3 

^ 3od.8etil.sulf. 

0 Sod.oloat 
Zayıf kompleks«sıkı 

film,oldukça otabil 

emülsion 

Görülüyorki bu kompleks filmi  teorisi de her zaman aynı geçerli-
liği göstermiyor. 

Zeta potansiyel: Zeta potansiyelin (kolloid bahsine bak.) yüksek 
olması emulsionun stabilitesi için mühim bir faktördür.  Bu sayede 
flokulasyon  ve emulsionun bozulması önlenebilir. Örneğin zeta potansiyel 
25 millivoltun altına düştüğü zaman sistem kinetik bakımdan dayanıklı 
olmamakta ve emulsionda ayrışma başlamaktadır. Ancak bu elektriksel 
film (potansiyel) teorisi de tek başına bir emulsionun stabilitesinde 
emülsion oluşturucusunun etki şeklini göstermeye yeterli değildir. 

Emulsionların stabilitesinde dane büyüklükleri, ortamdaki elek-
trolitlerin cinsleri, fazların  oranı gibi daha birçok etkenler mevcuttur. 
Emülsion oluşumuna ait etki teorilerine göre çalışarak dayanıklı bir 
emülsion yapmak çok zor ve zaman alıcıdır. Sanayi ise pratik metod 
ve değerler arar. 
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A m f i f i l E m ü l s i y o n O l u ş t u r u c u l a r ı n 

H L B d e ğ e r l e r i v e ö z e l l i k l e r i 

H L B 

Hidr 

2 0 -

o f il 

15 -

Lipol 

10 

Ç ö z ü n m e y i a r t t ı r ı c ı 

- Y / S 
E m ü l s i y o n o l u ş t u r u c u 

• T e m i z l e y i c i 

— I s l a t ı c ı 

- S / Y 
E m ü l s i y o n o l u ş t u r u c u 

Şekil: 12-4 

HLB Sistemi: Pratik bakımdan emülsionların dayanıkhbğına yar-
dımcı olmak ve oluşan emülsionun özelliklerini önceden bilmek için 
yapılan çalışmalar sonunda Griffin  tarafından  rakamlara dayanan bir 
fikir  ve yöntem geliştirilmiştir. Yüzey gerilime etki yaparak dayanık-
lılığı artıran emülsion oluşturucular genellikle amfifil  maddelerdir. Bu 
maddeler hidrofil  ve lipofil  grupları taşırlar. Bunların molekül içindeki 
denge oranları bu emülsion oluşturuculara özelliklerini verir ve bu 
dengeye HLB (hidrofilik  lipofilik  denge-balance) adı verilir. Yüzde yüz 
hidrofil  karakterde olan bir bileşimin HLB değerine 100 denir. Fakat 
rakamı küçültmek için genellikle 1 / 5'i söylenir. Böylece bu değer 20 
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olur. Bu usule görede emülsion oluşturucular O ilâ 20 HLB sayıları 
arasında toplanır. 

Emülsion oluşturucular ve özellikle bunlardan non-ionik olanlar 
HLB değerlerine göre farklı  etkenlik gösterirler. Bu değerler fiziko 
kimyasal ve deneysel usullerle tâyin edilirler. 

Amfifil  maddelerin HLB değerlerine göre gösterdikleri özellikler 
Tablo 12-4 ve Şekil 12-5'de görülmektedir. HLB-10-11 olanlar or-
talama değer taşırlar. Buradan aşağısı lipofilik,  yukarısı hidrofilik 
karakter gösterirler. 

rr 

Yağ tabakası < 

- i 2  l — 
COO „ t'.f  ÔH > 

. < — ? 0 < < «o ^—| \v, ° j s -0 coo 
OH OH '-1 ^ —̂-o 

SPAN80 ° N " ° V o 
H L ö - 4 , 3 ^ V , O , \ > 

Z o ^ £ 
o"7 TWEEN 81 

HLB-10 
7WEEN 80 <*0 
HLB—15 5 

^ o » 
3u t a b a k a s ı 

Şekil 12-5 
Emulsionu yapılacak her madde belirli bir HLB sayısına ihtiyaç 

gösterir. Bu demektir ki maddeler ancak belirli HLB sayısındaki oluş-
turucular sayesinde tektür bir dispersion verir. 

Bazı lipofil  maddelerin y / s emulsionunu yapmak için gerekli oluş-
turucuların HLB sayıları: 

Acidum Stearinicum 17 
Adeps İane 12 
Alcohol cetylicus 15 
Cera alba 9 
Oleum gossypium 6 
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Öleum ricıni 14 
Parafinum solidum 10 
Parafinum subliquidum 10 
VaseJinum 7-8 

Bazı yüzey etken maddelerin HLB değerleri: 

Adı HLB 

Sorbitan 1 • 8 

Sorbitan tristearat 2 .1 

Propilen glikol monostearat 3.4 

Gliserol monostearat 3.8 

Sorbitan monostearat 4.7 

Sorbitan monolaurat 8 .6 

Polioksietilen (4) sorbitan mono staerat 9.6 

Polioksietilen (20) sorbitan tristearat 10.5 

Polioksietilen (400) glikol monooleat 11.4 

Trietanolamin oleat 12 

Polioksietilen (20) sorbitan monostearat 14 .9 

Polioksietilen (30) stearat 16 

Sodyum oleat 18 

Potasyum oleat 20 

Sod. Lauril sülfat  40 Yaklaşık 
Amaça göre birkaç yüzey etken madde karıştırılarak en uygun 

HLB kıymeti elde edilebilir. Esasen su-yağ sisteminde her yağ için ayrı 
bir HLB değerine gerek duyulur. 

Su-Sıvı parafin  sistemi için gerekli HLB değerinin tâyini: 

Örnek: 

Gerekli maddeler: sıvı pratifn,  span 80 (HLB-4.3) , Tween 80 
(HLB-15), santigram terazisi, oniki adet 250 ml'lik geniş ağızh şişe, 
termometre. 

Teknik: 50 ml su ve 50 ml sıvı parafinden  ibaret sistemden ayrı 
oranlarda span 80 ve Tween 80 kullanılarak aşağıdaki gibi dokuz em-
ülsion yapın. 
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Birinci emülsion 4.5 g. span (80) ve 0.50 g. Tvveen (80) 
İkinci emülsion 4.0 g. span (80) ve l g. Tween (80), ve diğerlerini 

de spanı 0.5 indirerek, Tweeni 0.5 çoğaltarak hazırlayın. Hazırlamada 
sapanı 60 °C deki sıvı parafinde  ve Tweeni de 70°C'deki suda çözdükten 
sonra birbirine karıştırıp iki dakika iyice çalkalayın. Sonra 5 dakika 
araşır a çalkalayın ve bırakın. 

24 saat sonra emulsionlardan hangisinin daha basit, tektür gö-
rünüşlü ve mükemmel olduğunu saptayın. 

En iyi emülsion, sıvı parafin  için en uygun HLB kıymetini verir 
ve HLB değeri şöyle hesaplanır. 

( % Span X HLB değeri) + ( % Tween X HLB değeri) = 
Emülsion için uygun HLB değeri. 

örnek: bu hesap ilk emulsionda şöyledir: 
(0,90 X 4.3) + (0.10 X 15) = 5,37 
Formüller için lüzumlu HLB'nin hesaplanması: 

Lüzumlu HLB 
Zeytin yağı % 30 10 
Setil alkol % 1 15 
Lanolin % 2 12 
Emülsiyon oluşturucu % 5 
Su % 62 

Zeytin yağı + seti! alkol + lanolin, formülün  % 33'ünü oluş-
turuyor. Herbiri ayrı ayrı bu % 33'ün içindeki miktar oranında kendi 
HLB'lerini ister 

30 /33 X 10 = 9.1 Zeytin yağı için 
1 / 3 3 X 15 = 0 . 5 Setil alkol için 
2 / 3 3 X 12 = 0 . 7 Lanolin için 
Toplam 10.3 

Bu lipofil  faz  10.3 HLB sayısında emülsion oluşturucusuna gerek 
gösterir. Tween ve spanın yukarı ki HLB de karışım vermeleri için: 

15 x + 4.3 ( l - x ) = 10.3 
10.7x = 10,3-4,3 

x = - j j p p = 0.56 ( % 56) 
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Tween 80 (HLB = 15) bundan 56.0 kısım. 

Span 80 (HLB = 4 . 3 ) bundan 44.0 kısım. 

karıştırıldığı takdirde HLB sayısı 10.3 olan bir emülsion oluşturucusu 
elde edilmiş olur. Bundan da formüle  yüzde 5 ilâve edilir. 

Ödev problem: 

Sorbitan monostearat (HLB 4.7) ve Polioksietilen (20) sorbitan 
monostearat (HLB 14.9) kullanarak HLB'si 8.7 olan 40 gram emül-
siyon oluşturucu hazırlayın. 

Emülsion oluşdurucular için, Kısaca öyle bir temel kabul edilebilir: 

Hidrofilik  grubu dominant olan emülsion oluşturucular y / s tipi 
emulsionları oluştururlar. Diğer bir deyimle suda çözünebilen Emül-
sion oluşturucular y / s tipini, suda çözünmeyenler de s / y tipini oluş-
tururlar. 

Hidrofilik  ve lipofilik  grupları aynı kudrette olan cisimler ise ça-
lışmanın koşullarına göre herhangi bir tipi tercih ederler. Pratikte emul-
sionun stabilitesi ve mükemmelliği üzerinde emülsion oluşturucunun 
HLB kıymetinin büyük bir anlam taşıdığı görülmektedir. Ayrıca et-
ken maddenin absorpsiyonununa da etkisi vardır. 

İyi bir emülsion oluşturucu için diğer bazı koşullar da şunlardır: 

a) Emülsion oluşturucunun temin ettiği dayanıklılık uzun sür 
melidir. 

b) Emülsion oluşturucunun kendisi dayanıklı olmalıdır. Yani 
zamanla kimyasal ve fiziksel  değişikliğe uğramamahdır. 

c) Emülsion içindeki maddelere ve ortamın pH'sına karşı inert 
olmalıdır. Bazı emülsion oluşturucular belirli alkali veya asid ortamda 
etken değildir. Demek oluyorki bir emülsion oluşturucu bütün amaç-
lar için kullanılamaz. 

d) İçten kullanılacak olan emülsionların oluşturucuları non-tok-
sik olmalı dışardan kullanılacaklar için ise non-irritan olmalıdır. 

e) Kokusuz, lezzetsiz, renksiz ve özellikle UCUÜ olmalıdır. Bugün 
endüstride kullanılan yüzlerce emülsion oluşturucular arasından ancak 
sınırlı bir miktarı ilâç sanayiinde kullanılmaktadır. Eczacılıkta kul-
lanılanları ayrı ayrı gruplar halinde incelemeden önce emülsion yap-
manın teknik yönden de amaç ve faydalarmı  kısaca görelim: 
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Emülsion hazırlamakta teknik amaç yağ ve yağımsı maddelerin 
ekonomik şekilde seyreltilmcsidir. Yağları seyreltmenin ilk çaresi or-
ganik sıvılarda eritmektir. Bu ise hem pahalı ve hem de saklama ba-
kımından tehlikeli olduğu gibi çözücü çok kere irritan veya toksik bir 
madde olabilir. 

Bu konuda basit bir örnek olarak sanayideki DDT emulsionları 
gösterilebilir. Emülsion halindeki yağ ve benzerleri deriye sürüldüğünde 
dağılmaları daha kolay ve geniş olur. 

Fizyolojik yönden amaçlar evvelcede açıklanmıştır. Yağların ba-
ğırsakta hazmedilmesi için bunların safra  tuzları, kolesterol ve alkali 
sabunlar yardımıyle emülsion haline geçirildikleri bilinmektedir. Yağ-
ların emülsion halinde içilmesi özellikle yağ / su tipinde çok kolaydır. 
Çünkü dış faz  su olduğundan yağ lezzeti duyulmamaktadır. Yağların 
emülsion halinde iken kolay absorbe ve dilüe olmasından dolayı yağ ve 
benzeri ilâçların emülsion halinde damara zerkedilme olanakları var-
dır. Meselâ vitamin K oksid, soya yağı gibi maddelerin emülsionları 
damara şırınga edilmektedir. Emülsion halindeki damlaların yüzey 
ölçümü çok büyüktür. Bu bakımdan da kimyasal ve biolojik reaksi-
yonlar çabuklaşır ve kolaylaşır. 

İlâç sanayiinde kullanılan emülsion oluşturucuların adedi endüst-
tride kullanılan yüzey etken maddelerin ancak küçük bir miktarıdır. 
İlâç endüstrisi dışında emülsion oluşturucuların kullanıldığı alanların 
bir kaçı şunlardır: Cilâ maddeleri, boyalar, yapıştırıcılar, besinler, zirai 
püskürtme maddeleri, asfalt  emülsionları ve ilâ. 

Emülsionların dayanıklılığında; faz  oranları, ortamın viskozluğu 
ve kullanılan yöntem ve aletlerin etkileri: 

Su ve yağ oranı: Bir emülsion içindeki dispers faz  hepsi aynı bü-
yüklükte ve tamamen küre şeklindeki parçacıklardan ibaret farzedilirse 
bu parçacıklar belirli bir hacmin pratik olarak ancak yüzde 74'ünü 
işgal edebilirler. Diğer bir deyimle; bir gaz tenekesini hepsi aynı büyük-
lükte kürelerle tamamen doldurursak küreler tenekenin ancak % 74'ünü 
işgal edebilir. 

Bu doldurma kürelerin çapları ile ilgili değildir. Geriye yaklaşık 
yüzde 25 bir boşluk kalır. 

Bu örneği yağ ve su olarak alırsak Y / S tipinde yağ kürecikleri 
% 74 hacmi doldurunca su da % 26'sını dolduracak ve nihayet su ve 
yağ fazlarının  ayrılması yani emülsionun bozulma olasılığı a s olacaktır. 
Pratikte en stabil emülsionlar faz  oranları % 40 ile % 60 olanlardır. 
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Bundan fazlası  yarı katı bir durum gösterir. Bu bakımdan dispers faz 
bu orana yakın oldukça emülsionun stabilitesi artmış demektir. Bunun 
için de damlacıkların dispersion derecesinin yüksek olması gerekir. Diğer 
bir deyimle, damlalar o kadar küçük ve tekbiçim olmalıdır ki hacmi 
tamamen ve muntazam doldursun. (Şekil 12-6). Ancak böyle bir hal 
ideal bir durumda olabilir. Pratikle buna yaklaşmak söz konusudur. 
Buna uyarak emülsionün viskozluğu da artar. 

Şekil 12-6 Emüioionıarda damlacık büyüklüklerinin dağılım eğrileri. 

Emülsion oluşturucu maddeler aşağıdaki sınıflara  ayrılabilirler: 

A) Sentetik emülsion oluşturucular 

B) Doğal kaynaklı organik emülsion oluşturucular. 

€) Çözünmeyen katı ve ince toz halindeki emülsion oluşturucular 

D) Kuasi - (quasi) gerçek dışı emülsion oluşturucular. 

A) Sentetik yüzey etken emülsion oluşturucular: Amfifil  mad-
delerdir. Aşağıdaki alt sınıflara  ayrılırlar: 

a) Anionik (Molekülün anion grubu yüzey etken) olanlar: 

Toprak alkalilere hassastırlar. Kaba suda çökelti verirler, y / s 
tipi emülsion yaparlar. pH-10 ve üstünde daha kuvvetli emülsion oluş-
tururlar. Detergent olarak vücut ve diğer temizliklerde kullanılabilirler 
Çözücü olarak da kullanılmışlardır. (liquor cresoli saponatus). Bazı 
dezenfektan  maddeler içinde hem (vehicle) sıvağ ve hemde emülsion 
oluşturucu olarak kullanılırlar. 

' A 
Kaba damlacıklı emülsion 

/ 
Küçük damlacıklı emülsion 

1) Alkali sabunları . . . R COO M (M-metal). 
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örnek: Klorksilenollü ve heksaklorofenli  sabunlar gibi, sabunlar 
hazır olarak kullanıldıkları gibi emülsionu yapılacak ortam içinde de 
oluşturulabilirler (in sitü). 

Bu oluşum yeğ tutulur. Çünkü sentez esnasında sabun ara yüzeyde 
daha kolay toplanır kanısı vardır. 

Türk kodeksinde (1948) aşağıdaki ilaçlar sabun ile yapılmışlardır: 
Liquor Cıesoli Saponatus 

Linimentum Ammoniae 

Linimentum Ammoniae Camphroatum 
Linimentum Opodeldoc 

2 - Toprak alkalisi ve ağır metal sabunları. 

Ca, Mg, Zn, Al gibi metallerin yağ asidi eriyle esterleridir, su /yağ 
tipi emülsion oluştururlar. 

örnekler: 

Linimentum Calcium (Kireç linimenti) T . K . 1948 

Zinc Cream (Cremor Zinci) B . P . 1973. (ZnO, Ca (OH)2 oleik asid 
araşit yağı, lanolin, su^. 

3 - Organik sabunlar (Amino Sabunlar): 

Genellisle Trietanolaminin yağ asidleriyle esterleridir. (HLB-12). 
Monoetanolamin, Dietanolamin esterleri de kullanılırlar. Morfolin  es-
terleride bu sınıftandır.  Bu sabunlar daha çok kozmetikte kullanılırlar. 

Stearat j H PH2
 C H

2
 0 H 

C H 5 ( C H 2 ) 1 6 -C-O- İ / -C H 2 C H 2 OH 

0 : 
| C H 2 C H 2 O H 

anion Kation 

Bunlar kireçli sularda az çökelirler, toprak kalevilerine has-
sas sabunlardır. Ancak moleküldeki hidrofilik-lipofilik  denge daha 
uygun olduğundan alkali sabunlarına nazaran daha stabil emülsionlar 
oluşturabilirler. Reaksiyonları da nötr olduğundan aşındırıcı etkileri 
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yoktur, dıştan kullanılacak preparatlar için elverişlidirler. Y / S tipi 
emülsion yaparlar. Alkali sabunlarda olduğu gibi in sitü olarak oluş-
maları yeğ tutulur. 

örnek: 

Benzyl Bedzoate lotion N.F. XIV 1975 

Benzil benzoat 250 ml 
Trietanolamine 5 g 
Oleik asid 20 g 
Su 750 ml 

4 - Sulfatlanıuış  Bileşikler: 

Genel Formülleri: 

0 
I! 

R - S -
II 
o 

•o M1" 

Yağ alkollerinin sülfürik  asidle etkileşmelerinden elde edilirler 
ve bunların Alkaii tuzları kullanılır. 

Sodyum lauril sülfat:  C ı 2 H 2 5 - 0 - S 0 2 - 0 N a 
Trietanolaminlaurilsülfat:  C ı 2 H 2 5 - 0 - S 0 2 0 N H (C.H4OH). 

Sodyum lauril gliseril sülfat,  Sodyum setil stearil sülfat  (Lannette E), 
sodyum risinolil sülfat  vb. bu sınıftandır. 

Bu sınıf  emülsion oluşturucular kalsiyuma hassas değillerdir. De-
ğişik pH'lara dayanırlar. Reaksiyonları nötr'dür. Yanlarında serbest 
yağ alkolleri olursa daha stabil emülsionlar verirler. 

Örneğin % 10 sodyum lauril sülfat  ve % 90 setil-stearil alkol 
içeren bileşik (Duponal C), (Lanette N) çok kullanılan bir emülsion 
oluşturucudur. Yağ / Su tipi emülsion oluştururlar. 

örnekler: 

Emülsifiying  Wax (Anionic Emülsifing  Wax) B.P. 1973 

Setostearil alkol 90 g. 
Sodyum lauril sülfat  10 g. 
Su 4 ml. 
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Beıızyl Benzoate Application B.P. 1973 
Benzyl Benzoate 
Emülsifiying  wax 
Su y.m. 

Saç temizleyici-Şampuan 

Sodyum laurileter sülfat 
Lauril dietanolamid 
Form alin 
Su y-m. 

5 - Sulfonlanmış  Bileşikler: 

Genel Formül: 

250 g. 
20 g. 

1000 ml için 

15 
3 
0,1 

100 ml için. 

0 : 
II 

R - O - S - O 
II 

0 

M 

Yağ alkolleriyle tüten süjfirik  asid veya klor sulfonik  asidin etki-
leşmesiyle elde edilirler. Bu reaksiyonda kükürt atomu direkt olarak 
karbona bağlanır. 

Sodyum setil sulfonat:  CH 3 (CH 2 ) 1 6 -CH 2 C0 2 -0Na 

Sodyum nonilbenzen sulfonat:  C 9 H 1 9 .C / Iİ4 .S0 2 0Na 

Sodyum dioktilsulfosüksinat  (Aerosol OT): C 1 9 H 3 6 0 4 CH-S0 3 Na. 
Bu gruptan özellikle Alkilaril sulfonatlar  çok kullanılırlar. Reak-

siyonları nötr ve kalsuyuma az duyarlıdırlar. Bazıları çözünmeyi ko-
laylaştırıcı olarak da kullanılmaktadır. Aerosol OT hem çözünmeyi 
kolaylaştırıcı etkide, hemde ıslatma etkisine sahip bir maddedir. 

b) Kationik (Molekülün katyon grubu yüzey etken) Bileşikler: 

Evvelce kolloidler bölümünde anlatılmıştır. Çoğunluğu katerner 
amonyum bileşiğidir. (R4N)+ Cİ - y / s tipi emülsion yaparlar. Daha 
çok bakterisit olarak kullanıbrlar. Kationik emülsion oluşturucular 
kalsiyuma duyarlı değillerdir. Bakterisit değerleri alkali ortamda daha 
fazladır. 
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c) lonlaşmayan (Nonionik) Emülsion oluşturucular: 

I - Zayıf  su /yağ tipi emülsion oluşturucular: 

Polihidrik alkollerin yağ asid'eri esterleridir. 

En çok kullanılanları gliseril monooleat ve gliseril monostearat'dır. 

CH2OOC-C I 7H3 , CH2OOC17H35 

CH - OH CH - OH 

CH2OH CH- OH 

Gliseril monooleat Gliseri'monostearat 

(Monolein D . F . ) (Monostearin N . F . ) 
Moleküllerinde lipofilik  gurup galiptir. Emülsion oluşturma yete-

neğini çoğaltmak için içerlerine sabunlar veya sulfatlanmış  anionik 
emülsion oluşturucular katıkr. 

örneğin içersinde az miktarda Sod. Lauril sülfat  ilâve edilmiş olar 
gliseril monostearat SE tam emülsion oluşturur (Estax. SE) 

Ticarette Teğin adiyle satılan maddede içersinde az miktarda Sod. 
stearat bulunan gliserilmono stearattır. Bu maddeler özellikle merhem-
lerde ve merhemlerin su tutması için kullanılır. 

Ticaretteki monolein ve monostearin bir miktar di ve trigliserid 
içerirler. Bu sımfta  Dietilen glikol stearat ve oleat, gliseril m'onorisi-
noleat gibi gliseridler de vardır. Ayrıca çok zayıf  olarak yağ alkolleri 
de sıvağlara su tutma özelliği verdiklerinden bu sınıfta  anlatılır. Selil-
alkol, laurilalkol, kolesterol ve bunların karışımları gibi (Lanolinin sa-
bun^ştırı'masiyle elde edilen lanolin alkolleri karışımı % 30 kolesterol 
içeıir). 

örnekler: 

Cetrimide emiilsifiying  ointment B. P. 1973 

Yumuşak sarı vazelin 500 g 
Setostearil alkol 270 g 
Sıtt vazelin 200 g 
Cetıimide 30 g 

2 - Kuvvetli su / yağ tipi emülsion oluşturucular: 
Mannitol ve sorbitol anhidridlerinin (Mannitan ve sorbitan) yağ 

asidleriyle esterleridir. 

2 4 



HI;XITOI. Hi;XITANS and MHXIDtS SPAN or ARLACEL 

CH,-OM 
SORIIITOI. 

CH - CH.OOCR 

CH - CH - CH:OOC« 

P. Usun - i n c i r 
Yag as id i 
brvlri-esidir 

(A tla3 .p"wdsr '- ornpnny. ıILlzâuç  ten. nh are . U • î -fi) 

Sorbitan monolaurat 
Sorbitan monopalmitat 
Sorbitan monostearat 
Sorbitan monooleat 
Sorbitan trioleat 
Sorbitan sesquioleat 

(Span veya Arlacel 20) Crill 1 
( " " " 40) " 2 
( " " " 60) " 3 
(Span veya Arlacel 80) Crill 4 
( " " " 85) 
Arlacel C 

Hepsinin moleküllerinde lipofiJ  gruplar daha kuvvetlidir. Fakat 
hidrofil  grup ile uygun bir denge teşkil ettiklerinden kuvvetli su / yağ 
tipi emülsion oluştururlar. 

3 - Yağ /su tipi emülsion oluşturucular: 

Yağ asidlerinin polioksietilen (polietilen glikol) esterleri, yağ al-
kollerinin polioksietilen eterleri ve spanların polioksietilen türevleridir. 

Genel Formülleri: 

a) R - C O O ( 0 - C H 2 - C H 2 - ) : Q H 

Polioksietilen 40 stearat (Polyoxyl 40 Stearate) 

b) R - ( 0 - CH2- CH2~)nOH 
Polioksietilen stearil alkol (Cremophor A) 
c) Sorbitanesterleri. 

Spanların polioksietilen türevleridir. 
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Polioksietilen (20) sorbitan Mono-oleat (Polysorbate 80 U . S . P . ) 
ve Tween 80 in yaklaşık formülü 

Polioksietilen sorbitan Mono -Jaurat (TVeen 20)) 

" -Palmitat (Tween 40) 

" -Stearat (Tween 60) 

Polioksietilen propilen glikol Mono-stearat (G-2162). Yukarıdaki 
kuvvetli y / s tipi emülsion oluşturucular yüksek hidrofil  özelliği içer-
diklerinden emülsionlarmda stabiliteyi kuvvetlendirmek için emül-
sion oluşturucunun HLB değerini ayarlamak amacı ile çoğunlukla bir 
miktar s / y tipi benzer sınıf  emülsion oluşturucular ile karışık olarak 
kullanılırlar. Evvelce de anlatıldığı gibi emülsion oluşturucular karış-
tırılarak istenilen HLB değerleri elde edilebilir. 

Örnek: % 60 Tween 80 ve % 40 Arlacel 80 içeren bir karışımda; 
toplam HLB değeri şöyledir: 

Arlacel 4 .3 x 0.4 = 1.7 
Tween 80 15.0 x 0.6 = 9.0 

10.7 

Amfoterik  yüzey etkenler: Amin karboksılatlar gibi ortamın pH 
sına göre veya karşıt maddelere göre anion veya kation grubu yüzey 
etkenlik gösteren maddelerdir. Genel formülleri  ( N B 4 ) + (R COO)~dir. 

B) Doğal kaynaklı organik emülsion oluşturucular: 

Sodyum glikokolat y / s tipi 
Sodyum taurokolat • y / s tipi 
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Saponinler 

Arabistan zamkı 

y / s tipi 

y I s tipi 
Lesitinler (Yağ cinsine göre y / s ve s / y tipi emülsion oluştururlar) 

C) Katı ve ince toz halindeki inorganik maddeler: 

Bu maddelere çözünmeyen emülsion oluşturucular da denebilir. 
Genel olarak inorganik ve kolloidal daneler halindeki maddelerdir. 
Hem yağ ve hem de su tarafından  ıslatılabilirler. Emülsion oluşturma 
etkilerinin mekanizması henüz kesin olarak anlaşılamamıştır. 

Suspansion bahsinde anlatılmışlardır (kil ve benzerleri). 

D) (Kuasi) gerçek dışı emülsion oluşturucular: 

Yüzey etkinlikleri az ve sınırsal yüzeyde filim oluşturma özellik-
leri düşük maddelerdir. Böyle maddeler ancak yüksek konsantras-
yonlarda ortamın viskozluğunu yükselterek emülsionları stabiliîe 
edebilirler. Bundan dolayıdır ki bu maddeler yardımiyle hazırlanmış 
emülsionlar sulandırıJmakla derhal bozulurlar. Bu tip maddeler evvelce 
anlatılan müsilaj maddeleridir. Bunlardan yalnız Arabistan zamkı polia-
rabik asidin ve tuzlarının yüzey etkinliği sayesinde bu sınıftan  ayrılır. 

Kitre zamkı, karaya, salep, nişasta, pektin, Alginatlar, Agar, 
selluloz türevleri, Polivinil türevleri, Carbopol 934 (Poliakrilik asid). . . 
gibi maddeler bu sınıftandır. 

Bu sınıf  maddelerin en büyük meziyetleri özellikle gerçek emül-
sion oluşturuculara yardımcı stabilizen olarak hizmet etmeleridir. 
Bu sayede hem stabil ve hem de ucuz emülsion hazırlama mümkün ol-
maktadır. Ortamın viskozluğınun etkisi Stokes formülünde  görül-
düğü gibidir. Viskozluk arttıkça krema oluşum hızı azalır. Bir emül-
sionda damlacıkların toplu halde sıvının üstünde toplanmasına krema 
oluşumu - Kaymaklanma denir. 

Bir eıııülsionun kısa bir zamanda kremalaşıp kremalaşmadığına 
bakarak mükemmel hazırlanıp hazırlanmadığına hüküm verilemez. 
Çünkü ticarette iyi bir emülsion hazırlamak için zaman sarfından  çe-
kinilerek dispersionun mükemmeliyetine önem vermeden ortamın 
viskozluğunu arttırarakkremalaşmanın önüne geçildiğini görülmektedir. 

Emulsionlarda ve çok komponentli sistemlerde su, yağ, emülsi-
yon oluşturucu faz  dengesinin üçgen Diagram ile saptanması: (Şekil 
12-7 a) 
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100% B 

Şekil: 1 2 - 7 a) Üçgen faz  diyagramı 

Şekil 12-7 a daki eşkenar üçgenin her köşesi üç ayrı komponent-
den birini yüzde yüz (a / a) tanımlar, diğerlerini sıfır  olarak temsil eder. 
Üçgenin kenar çizgileri her bir komponentden ikisinin karışımını gös-
terir. Meselâ AB kenarı A ile B maddelerinin, BC kenarı B ile C mad-
delerinin, CA kenarı C ile A maddesiuin karışım oranını verir. Böylece 
100 parçaya ayrılan her kenar üzerindeki bir nokta iki komponentin 
karışandaki yüzde oranını verir. Örneğin AC kenarındaki y noktası A 
ve C maddelerinin % 50 karıştığını gösterir. Yine BC kenarı üzerindeki 
Z noktası % 30 B ve % 70 C karışımını gösterir. Üçgen içindeki her 
hangi bir noktadan her üç kenara paralel olarak çizilen hatların top-
lamı üçgenin bir kenarı uzunluğ nidadır. Aynı şekilde üçgenin içindeki 
her hangi bir noktadaki (X) karışımın içindeki üç maddenin toplamıda 
bütün bileşimin yüzde toplamına eşittir. 

Örneğin: X noktasındaki karışımın içinde yüzde 50 A maddesi 
yüzde 20 B maddesi ve yüzde 30 C maddesi vardır ve toplam yüzde 
yüzdür. 
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Üçgenin her kenar uzunluğu - köşesindeki iki maddenin yüzde 
karışımını verir (A + B, B + C). Bir kenara paralel olarak üçgenin için-
de çizilen hat ana kenar uçlarındaki maddelerin karışım içindeki yüzde 
oranlarının azaldığını ve bu paralele tam karşı gelen köşedeki üçüncü 
maddenin karışıma katıldığını gösterir. Örneğin ef  paraleli üzerindeki 
X noktasında karışımın içinde yukarda söylendiği gibi % 50 A + % 
20 B + % 3 0 C maddesi bulunur. Yine gh paraleli üzerindeki X nok-
tasındaki karışımda % 5 5 A + % 3 0 C + % 15 B maddeleri bulunur. 
Aynı hal diğer kenarlara (AB ve BC) çizilecek paralel üzerindeki nok-
talar içinde aynıdır. Bir köşeye karşı ve bir kenara paralel çizilen hat 
üzerindeki bir maddenin karışımdaki yüzde oranı daima sabittir diğer 
iki maddenin oranları değişir. Örneğin ef  doğrultusu üzerinde B mad-
desinin yüzde konsantrasyonu daima % 20 dir, A ve C nin yüzde mik-
tarları değişebilir. Yine örneğin gh doğrultusu üzerinde her noktada 
B maddesinin konsantrasyonu % 15 dir, A ve C maddelerinin konsant-
rasyonları değişir. Üçgenin bir köşesinden örneğin C köşesinden AB 
kenarına çekilen bir çizgi (CD) üzerindeki her noktada karışımın sabit 
bir oran içinde kaldığı görülür. Şöyleki CD çizgisi boyunca A ve B 
maddelerinin oranı karışım içinde sabittir ve örneğin A / B oranı burada 
3 / 1 olarak sabittir. Eğer D noktasındaki AB karışımından hareket edi-
lir ve ard arda C maddesi bu karışıma ilave edilirse karışım!ardaki A 
ve B maddelerinin miktarları azalır C nin çoğalır fakat  tüm karışımda 
A / B oranı sabittir ve karışımı gösteren nokta daima DC doğrultusu 
üzerindedir. Bir aradaki üç komponentden biri diğeri içinde kısmen 
çözünebilir ise (su, benzen ve alkol gibi) su, ve benzen bir biri ile karışınca 
su benzen ile doyar ve benzende su ile doyar, alkol ise her ikisi ile de 
karışabilir. 

Benzen su karışımına alkol ilave edilirse şöyle bir faz  oluşurki bu 
fazda  her üç komponentde çözünmüştür. (Şekil 12-7 b). 

AC kenarı ikili bir sistemi gösterir. Aa ve Cc noktaları üzerinde 
suyun benzende ve benzeninde sudaki hakiki çözeltileri oluşur, a ve c 
arasında iki sıvı tabakası oluşur afdeic  (binodal eğri) iki fazlı  sistemin 
sınırlarını verir. Üçgenin diğer kısmı tek sıvı fazını  gösterir. AC ye 
paralel olmadan çizilen hatlar üçüncü komponentin değişen ikili karışım 
oranındaki çözünürlüğünü gösterir. Komponent B nin % 50 AC karı-
şımına ilavesi ile d noktasında ikili fazın  tek sıvı fazı  haline dönüşme-
sine sebep olur. A ve C nin 25-75 oranındaki karışımında ise B madde-
sinin ilavesi C noktasında tek sıvı fazının  oluşmasına neden olur. 
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Şekil: 12 - 7 b) Alkol - benzin - su iiçgen faz  diyagramı 

Çok-tiir bir sistemdeki öteki kısımlardan kesin ara yüzeyler ile 
ayrılmış tektür kısma faz  denir. Katılarda her katı ayrı bir fazdır. 
Doymuş bir çözelti; katı, sıvı ve gaz olarak üç fazlı  bir sistemdir. Alkol 
ve su tam karışırlar buna tek sıvı faz  (tek fazlı  sıvı) denir. Benzen ve 
su karışmaz buna ikili sıvı faz  denir. Gazlar tek faz  verirler. Üçgen faz 
diyagramının kullanılma yerleri sırası geldikçe kitapta görülecektir. 
Bu konunun değişik bir uygulaması mikrokapsullerin koaservasyonla 
elde edilmesinde "en uygun faz  ayrışmasının - koalesensin" ne zaman 
başladığının saptanmasında görülür. Bu konuda yaptığımız bir çalış-
manın faz  diyagramı aşağıda görülmektedir. (Şekil 12-7 c). 

Diyagramda görüldüğü gibi jelatinin bir faz  halinde ayrılıp mik-
rokapsülü en uygun şekilde oluşturacağı konsantrasyon % 3 jelatin, 
% 10.95 sodyum sülfat  ve % 86.05 su Konsantrasyonu olarak saptan-
mıştır. İlk defa  kürsümüzde yapılan jelatin süksinat mikrokapsülünde 
ise (E. İZGÜ, T. DOĞ AN AY, A.Ü. Ecz. Fak. Mec. 6,1, 1971) % 3 je-
latin süksinat, % 5.86 sodyum sülfat  ve % 91.14 su konsantras-
yonunda, fazlar  mikro kapsulemeye en uygun olarak ayrışma göster-
mişlerdir. 
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jalcılin (pH 5 2 ) 
o Koaservasyon başlangıç 
• MikrokapsüUeme ıcin uygun 
çalışma noktalurı 

©Colsılan nokta 

Jelatin türevi [pH L 3) 
& Koaservasyon başlangıcı 
i Mikrokupsiileme için uygun 

çalışma noktaları 
( * ) n o k t a 

Şekil: 1 2 - 7 c) Jelatinin ve jelatin Süksinat Koaservasyonu üçgen faz  diyagramı 
(E. İzgii, T. Doğanay) 

Emülsionlarııı viskozluklarına etki yapan faktörler: 

a) Dış fazın  kendisi ve içersinde çözünmüş diğer maddelerle bera-
ber viskozluğu 

b) Iç fazın  kendi viskozluğu. 
c) Fazların hacım oranları, örneğin derişik emülsionlar o kadar 

koyu olabilirler ki bazan akmaları mümkün olmaz. (Şekil 12-8). 

Q| 
't* 

m •H O 

N O ü CO 

L.T1 
Tö~ ÎÜO 

ı ç f a z ı n  y ü z d e s i 

Şekil: 1 2 - 8 Y/ S tipi bir emülsionda dispers danelerin çoğalması ile mekanik sıkıştırma sonucu 
viskozluk yUkselir. Yukarıda % 50  ve daha konsantre yağ /su emülsionlarımn mikroskopik man-

zaraları görülmektedir. 
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d) Dispers faz  damlacıklarının (globüHeriııin) büyüklüğü. Dis-
pers faz  damlacıkları nekadar küçük olurlarsa emülsion o oranda vis-
koz olur (Şekil 12-9). 

Şekil: 1 2 - 9 

Yukarıda görüldüğü gibi iç fazın  viskozluğa etkisi dış faz  aynı 
olmak şartiyle-ancak çok yüksek konsantrasyonlarda açıkça görülür. 
Emülsionların dayanıklılığına ve biyo yaralığ>na etken faktörleri  şöyle 
özetleye biliriz: Yağın ve emülsion oluşturucunun özelliği, damlacık-
ların büyüklüğü, viskozluk, dispers fazın  hacmi ortamın pH sı, sulu 
kısmın ionik kuvveti, ve sıcaklık. 

Emülsionların hazırlanmasında kullanılacak yöntemler emülsion 
oluşturucunun cins ve karakterine bağlıdır. Bununla beraber yapıla-
cak ilk iş; bütün yöntemlerde; yağın az miktarını veya bepsini suyun 
belirli bir miktarı ve emülsiyon oluşturucu ile karıştırıbp Primer bir 
emülsion haline getimektir. Ancak bu işden sonra geri kalan, yağ, us 
ve diğer sıvılarla karıştırılır. Yapılan bu ilk işe primer emülsion'un 
hazırlanması denir. Bunun anlamı fazlar  arasındaki yüzey filmini 
globülleri çevirecek küçük dilimlere parçalamaktır. Hangi yöntemde 
olursa olsun bütün yağ ve su birarada emülsion oluşturucuda ilave 
edildikten sonra karıştırılıp veya çalkalanıp emülsion yapmaya çalı-
şılırsa hiçbir zaman başarılamaz. Emülsionun hazırlanmasındaki bece-
rinin sırrı primer emülsionun hazırlanmasındaki başarı derecesindedir. 
Emülsionun hazırlanması için havan kullanıldığı takdirde havan eli 
fazla  bastırılmadan fakat  muntazam ve süratle hareket ettirilmelidir. 
Havan eli parmaklar arasında tutulup sürekli olarak dairevi hareket 
ettirilmelidir. Havan ebnin herhangi bir tarafa  doğru çevrilmesinin veya 
çevirme istikametinin değiştirilmesinin emülsionun oluşumunda rolü 
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yoktur. Porselen ve cilâsız havan yeğ tutulmalı ve havanın büyüklüğü 
yapılacak emülsion miktarının 3-4 katı olmalıdır. 

Pratikte kullanılan üç yöntem vardır (özellikle Farmakope pre-
paratları için): 

a) Kuru zamk yöntemi (Kontinental yöntem). 

b) Yaş zamk yöntemi (İngiliz yöntemi). 

e) Şişe yöntemi 

Her üç yöntem primer emülsionun hazırlanması bakımından bir-
birinden ayrılırlar. 

Kuru zamk yöntemi (4-2-1 yöntemi) 

Primer emülsionun oluşumu için her 4 hacım sabit yağ için 1 kısım 
arabistan zamkı ve iki kısım su kullanılır. Kuru arabistan zamkı tozu 
kuru bir porselen havana konur. Yağ ilave edilir, tektür hale getirmek 
için 2 kısım su hesaplanıp ilave edilir ve süratle ve primer emülsionun 
oluşmasına kadar (5 dakika) karıştırılır. Primer emülsionun oluşumu 
kitlenin tektür krem rengini alması ve karıştırırken şak şak diye ses 
çıkarmasından anlaşılır. Sonra eğer formülde  şurup veya gliserin varsa 
ilâve edilir ve nihayet emülsion sulu kısmın geri kalanı ile azar azar 
sulandırılır. Ençok kullanılan ve az zaman alan bir yöntemdir. 

Yaş zamk yöntemi: Primer emülsionun oluşumu için yine 4 yağ, 
2 su, 1 zamk oranı kullanılır. Ancak zamk evvela su ile ıslatı-
larak müsilaj haline konur, bunun üzerine yavaş yavaş ve karıştırarak 
yağ ilave edilir. Karışım çok koyulaşınca az miktar su ilave edilirse yine 
çalışılabilir, ve yağ alabilir bir hale geçer ve sonra azar azar yağın hepsi 
ilave edilir. Primer emülsion oluştuktan sonra da 2-3 dakika karıştırıp 
sonra sulu kısmın geri kalanı ile seyreltilir. Bu yöntem daha çok esans-
ların emülsionlarında ve kitre zamkının stabilizan olarak kullanıldığı 
hallerde yeğ tutulur. 

Şişe yöntemi: En çok esans ve uçucu maddelerin emülsionu için 
kullanılır. Çoğunlukla sabun oluşumu yardımiyle hazırlanan sıvı emül-
sionlarda bu usul yeğ tutulur. Esanslar dansitelerinin düşüklüğü dola-
yısiyle daha fala  zamka gereksinme gösterirler. Bir kısım kuru arabis-
tan zamkı şişeye konur ve iki kısım esans veya uçucu yağ ilâve edilir. 
Tamamen karışmcaya kadar çalkalanır, sonra 2 kısım su hepsi birden 
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konup emülsion haline gelinceye kadar vurma şeklinde çalkalanır. Geri 
kalan sulu kısım yine azar azar konur ve şiddetle çalkalanır. 

Genellikle şurup ve gliserin az miktarda olmak şartiyle yardımcı 
etki gösterirler. Elektrolitler, bazlar, alkollü sıvılar fazla  miktarda ilave 
edilirse Arabistan zamkı ve diğer zamkların emülsion oluşturucu etki-
lerini azaltırlar. Bunun için böyle maddeler daima azar azar ve seyrel-
tilmiş bir şekilde ilâve edilmelidir. İçilecek emülsionlarda çoğunlukla 
resmi kitaplar Arabistan zamkını (Primer emülsion oranları Arabistan 
zamkına göredir) ve bazan da Arabistan zamkı ve kitre zamkı karışımını 
kullanırlar. Karışım halinde kontinental yöntem iyi sonuç verir. (Kitre 
zamkı Arabistan zamkının en az beş misli Viskozluk gösterir.) 

Diğer içilebilen maddelerden agar, jelatin, pektin, metil selluloz 
da aynı yöntemlerle kullanılırlar. Reçete hazırlama pratiğinde kuru-
zamk yöntemi zaman ve sonuç bakımından yeğ tutulur. Yağ, emül-
sion oluşturucu ve su oranı tecrübelere göre değişebilir. Örneğin sıvı 
parafin  primer emülsionları için bazen 2 .2 .1 . oranı kullanılır. Aslında 
bu konuda yağın konsantrasyonu ve viskozluğun büyük rolü vardır. 
Yağı volüm olarak almak daha iyi sonuç verir. 

Bu bakımdan T. K'deki balıkyağı emülsionu bir örnek olabilir. En 
çok kullanılan (kontinental) kuru zamk yönteminde başarılı olmak için 
dikkat edilmesi lâzım gelen noktalar şöylece özetlenebilir: Kullanılan 
bütün malzeme kuru olmalıdır, yağ kuru kaplarda ölçülmelidir. Toz 
zamk, yağ ile ancak tamamen karışacak kadar kısa bir müddet karıştı-
rılmalıdır. Yağla zamk uzun süre karıştırılırsa zamk yağı emer ve suda 
çözünmesi zorlaşacağından emülsionun oluşumu güçleşir. Primer emül-
sion oluşumu için lüzumlu suyun bepsi birden ilave edilmelidir. Hızlı 
ve devamlı bir karıştırma yapılmalıdır. Karıştırma sırasında özellikle 
havanla çalışırken havan eli dik olarak ve parmaklar arasında tutulup 
yine havan elinin alt yuvarlağı havanın dibine dikey vaziyette karıştırma 
yapmalıdır. Türk kodeksinde (1948) içilecek tohum emülsionu, yağ 
emülsionu ve bir de balıkyağı emülsionu tarif  edilmiştir. Bu her üç tip 
emülsion da y / s emülsionudur. 

LOOK'LAR 

Look: Badem içersindeki fosfoproteinler  yardımıyle oluşturulmuş 
yağ emülsionlarıdır. Özellikle bazı maddelerin içimini kolaylaştırmak 
amacı ile suspansion hazırlamak için kullanılır. Böyle karışımlar çabuk 
bozulduğundan buzdolabında saklanmalıdır. 
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Beyaz Look F.K. 

Looch Blanch 

Potion Emülsive Gommeuse 

Kabuğu çıkarılmış tatlı iç badem 40 g 

Kabuğu çıkarılmış acı iç badem 3 g 

Şeker 30 g 

Kitre zamkı tozu 0.5 g 

Turun çiçeği suyu 10 ml 

Su 100 ml 

Bademler sıcak suya konup sonra kabukları temizlenir. Porselen 
havanda iyice ufalanıp  ezilir. Yarısı kadar su ve 25 gram şeker ilave 
edilerek pat kıvamına kadar iyice karıştırılır. Sonra azar azar suyun geri 
kalanı ile emülsion haline konur. Sonra ıslak temiz bezden geçirilip 
sıkılır. Önce 5 gram şeker ve sonra bu emülsionun az bir miktarı ile kitre 
zamkı ezilir. Sonra bütün emülsion karıştırılır ve en sonunda aromatik 
su ilave edilir. 

Rx 

Sous nitrate de bismuth ) 
s aa 

Sirop de belladone ) 

Bromure de patasse 

Looch blanch 

Yemeklerden yarım saat evvel biı 

Rx 

Oxyde blanc d'antimone 

Sirop de polygala ) 
> aa 

Sirop de thebaique) 
Looch blanch 
Eau q .s .p . 

Günde üç çorba kaşığı. 
Primer yağ emülsionlarınm kontinental yönteme göre hazırlanması 

için Ph. Helv. VI (1977) de genel olarak şu formül  verilmiştir: 

30 g 

6 g 
200 g 

tatlı kaşığı 

6 g 

60 g 

150 g 
300 ml 
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Yağ 10 g 
Arabistan zamkı 5 g 
Su 7.5 g 
Su veya hidrofil  faz  100 g 

Yağ ve zamk havanda iyice karıştırılır ve karışıma 7.5 kısım su 
ilave edilerek primer emülsion hazırlanır. Sonra geri kalan su azar azar 
ilave edilir. Burada primer emülsionların oluşumu için 2 yağ, 1 zamk, 
1.5 su alınmıştır. 

Balık Yağı Emülsionu Ph. Helv. VI 1977 

Emülsio Olei Jecoris 

Balık yağı 500 g 
Tarçın esansı 0.5 g 
Nane esansı 0.25 g 
Anason esansı 0.07 g 
Enzimden kurtarılmış arabistan zamkı 10 g 
Kitre zamkı tozu 4 g 
Gliserin % 85 20 g 
Çöven tentürü 7 g 
Vanilin 0.15 g 
Sakkarin sodyum 0.10 g 
Benzoik asit 1.0 g 
Su 500 g 

Emulsio Paraffini  Liquidi Ph. Helv. VI 

Sıvı vazelin (0.828-0.888) 500 g 
Arabistan zamkı 10 g 
Kitre zamkı tozu 4 g 
Gliserol % 85 20 g 
Çöven tentürü 7 g 
Vanilin 0.10 g 
Benzoik asid 1.0 g 
Sakkarin sod. 0.10 g 
Su 500 g 
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Emülsionlarm rengi: Emülsion için kullanılan bütün sıvılar genel-
likle ışığı geçirebilen sıvılardır. Ancak aynı kırılma indeksine sahip ol-
madıklarından emülsionlar süt gibi görünüşte ve bazen de hafif  sarı 
renkli olurlar. Genellikle bir emülsionun iç fazı  ne kadar konsantre olursa 
ve ne kadar çok ince dispers daneler halinde ise emülsion o kadar beyaz 
görünüşte olur. Eğer dispersion ortamı ile dispers fazın  ışığı kırma in-
deksleri aynı olursa o zaman emülsion saydam olur. 

Emülsion tipinin saptanması: 

A) Emülsionlar genel olarak dış fazlariyle  seyreltilebilirler. Meselâ 
Y / S tijji bir emülsion ancak su ile ve S / Y tipi emülsionlarda yağ 
yardımı ile seyreltilebilir. Buna göre emülsion tipi şöyle anlaşılabilir: 
Bir beherglas içersindeki su üzerine tipi saptanacak emülsiondan 
birkaç damla damlatılır. Damla su ile karışıp dağılırsa Y / S tipidir. 
Eğer damlalar halinde kalırsa S /Y tipidir. Aynı işlem zeytinyağı üzerine 
damlatılarak da yapılır. Muntazam karışma hali S / Y tipini gösterir. 

B) Yağda veya suda çözünebilen boyalar yardımiyle tayin: Yağda 
çözünen sudan III ve suda çözünen metilen mavisi kullanılır. Emülsiona 
sudan III ilave edilip mikroskopla veya gözle bakılırsa boya yağda çözün-
düğünden ancak yağ fazını  boyar, bu suretle eğer emülsion Y / S tipi ise 
emülsionun rengi değişmez. HalbuKİ S / Y tipi emülsionlarda renk der-
hal değişir ve boyanır. Metilen mavisi ise aksi şekilde hareket eder. Emül-
sion oluşturucu kolloid elektrolit ise yani non-ionik değilse boya bazen 
oluşturucu ile birleşir; yanlış kanı verebilir. Bunun için; böyle şüpheli 
hallerde deneyi bir defa  da anion aktif  Eritrosin ve katyon aktif  Metilen 
Mavisiyle tekrar etmelidir. Boyaların % 2 çözeltilerini kullanmak en 
uygundur. Bu her iki yöntemin sonuçlan mikroskopla incelenince 
daha kolay anlaşılabilir. 

C) Elektriksel iletkenlik yöntemi: Y / S tipi emülsionlar elektriği 
kolayca ilettiği halde S / Y tipi emülsionlar zayıf  iletkendirler. 

D) Yağ ve su arasındaki ışığı kırma farkından  da yararlanılarak 
emülsion tipleri saptanabilmektedir. 

Emülsion tipinin değişmesi: 

Y / S tipi bir emülsiona S / Y tipini oluşturan kuvvetli bir emül-
sion oluşturucu ilâve edilirse emülsion S / Y tipine dönebilir. Yine Y / S 
tipi bir emülsiona içindeki oluşturucu ile reaksion vererek tabiatını değiş-
tiren bir madde ilave edilirse emülsionun tipi değişebilir, örneğin sod-
yum sabunu ile stabilize edilmiş bir emülsiona CaCl2 bolca ilave edilirse 
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kalsiyum sabunu oluşarak emülsion S / Y tipine döner. Bunun aksi 
olarak da çok değerli sabunlar tek değerli alkali hidroksidlerle Y / S 
tipini sağlayan sabunlar haline geçebilir. Nihayet su ve yağ oranlarını 
değiştirmekle de bir emülsionun tipi değiştirilebilir. 

Emülsionların mikroorganizmalardan korunması: 

Emülsionların etken maddeleri dışındaki bütün yardımcı maddeler 
mikroorganizmaların üremesini kolaylaştırıcı maddelerdir. Bunun için 
mutlaka bir antimikrobik madde ile korunmaları gerekir. Emülsionlarda 
kullanılacak koruyucular da genci kurallara uygun özellikte olmalı-
dırlar. Yani toksik olmamalı, stabil olmalı, kokusu, rengi uygun ol-
malı, vb. gibi. Bu tip preparatlarda en çok üreyen mikroorganizmalar 
mantarlardır. Bundan dolayı koruyucu olarak genellikle fungustatik 
maddeler yeğ tutulur. Bunlar şuruplar ve çözeltiler konusunda geniş 
olarak anlatılmıştır. Ancak burada şu nokta üzerinde durulması yerinde 
olur: Fungustatik ve fungusit  maddeler yardımcı maddeler ile değişik 
cinste etkileşerek etkilerinden kaybedebilirler. Tablo 12-1 Bu konuda 
açık bir fikir  vermektedir. Emülsiyonlara antimikrobik ve anlioksidan 
ilave edilirken antimikrobik maddenin her iki faz  arasındaki dağılım 
katsayısı (Partition coeficient)  göz önünde tutulmalı ve özelhkle Fun-
gustatik maddeler için su fazındaki  miktarı % 50 fazla  yeterliğe çıkar-
malıdır. Çünkü emülsiyon yapıcılarda antimikrobik maddeyi misel-
leri içersinde saklayabilirler. 

Tablo 12 - 1 
Tween 80 yanında metilparabenin koruyucu miktarları 

C anlının Cinsi Tween % Metil Paraben % 

Aerobacter aerogenes 0 0.075 - 0.080 
»» »» 2 0.18 - 0.20 
»» »» 4 0.28 - 0.30 
9» 9» 6 0.40 - 0.42 

Emülsionların yağ fazlarını  oksidasyondan korumak için de çözel-
tiler ve şuruplar konusunda anlatılan anti oksidanlar kullanılır. Emül-
sionlarda oksidasyona başlıca neden, karıştırma sırasında giren hava, 
dolayısıyle oksijendir. 

Emülsion imalatında kullanılan makinalar: 

1 - Karıştırıcılar 
2 - Homojenizatörler (tektürleştiriciler) 
3 - Kolloid değirmenleri 
4 - Titreşim cihazları 
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Karıştırıcılar: Çözeltiler konusunda anlatılan cihazlardır. Şekil 
2-1 ve şekil 12-10 yapılacak imalâta göre kazanın çıkıntılı olup olma-
yacağını, pervanenin vaziyetinin (dik ve meyilli) karışma hareketleri 
üzerine olan etkilerini göstermektedir. Karıştırıcılar ile çok miktarda 
emülsion yapılabilir. Karıştırmada ısı çoğunlukla oluşmaz. Ancak ka-
rıştırıcılar ile yapılan emülsionlara bol hava karışır. Bu aletlerle ince 
bir dispersionda yapmak mümkün değildir. 

Şekil: 12 - 10 

Kazan pervane tipi karıştırıcılar dışında, küçük çapta imalât 
için, bıçaklı bir yatak içinde döner pervaneli makineler de vardır. Bu 
makineler ile orta derecede dispersion elde edilebilir. Resim 12-1'de 
bu tip bir karıştırıcı görülmektedir. 

Homojenizatörler: Evvelce karıştırıcılarla hazırlanmış olan emül-
sionun damlacıklarını küçültüp ince bir dispersion oluşturmak için kul-
lanılırlar. Karışımı çapı çok küçük delik veya arası çok dar yarıklar-
dan basmçla geçirme esasına dayanırlar. Fabrikalarda çok büyük tip 
makineler kullanıldığı gibi (Şekil 12-11 b) eczane ve pilot çalışmalarda 
kullanılan el aletleri de vardır. Bunlara pistonlu tip aletler denir. Şekil 
12-l la 'da bu tip bir homojenizatör görülmektedir. 

Kolloid değirmenleri: Suspansion bahsinde anlatılmıştır. Rotor 
stator arası, ezici ve yırtıcı aralık 0.005 santimetreye kadar olabilir. 
Bu aletleri kullanırken burada da ısınma tehlikesi gözden ırak tutul-
mamalıdır. 

Titreşim aletleri: Ultrasonik dalgalar ile damlacıkları parçalar-
lar. Laboratuvar modelleri vardır. Sıvı ve viskozluğu az ve diğer alet-
lerle yapısı bozulabilen etken maddelerin emülsionlarını hazırlamak 
için kullanılırlar. 

Emülsionların saklanması: Emülsionlar buzdolabında —|—4,+5 derece 
arasında saklanmalıdır. Donma ve yüksek ısı emülsionların çabuk 
bozulmalarına neden olur. 
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Resim: 12 • 1 

Sıvı Parafin  Emülsionu. N.F. 1975 

Sıvı parafin 500 ml 

Arabistan zamkı 125 g 
Şurup 100 ml 

Vanilin 40 mg 

Alkol 60 ml 

Su y.m. 1000 ml için 
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Y a r ı k 

B a a ı n ç l a 
ge len. 

Emülsion 

1 
A l e t i n gövdee 

İnce yarık 

Ş a f t ı 5> 

govdepi 

\ \ Çıkış 

Un Ayar 
Yayı 

Şekil 1 2 - İ l a Sanayi tipi yarıklı Homojenisatör 

Şekil 1 2 - 1 1 b) Pompalı Homogenisatör 



Injeksiyonluk Yağ Emülsiyonu (Intralipid - Vitrium - isveç) 

Fraksiyone soya yağı 10 g 

Fraksiyone yumurta sarısı fosfoli-

pitleri 12 g 

Gliserol 25 g 

Su y.m. 100 ml için 

Suspansionlarda olduğu gibi dışardan kullanılan Emülsion'lara da 
Losyon ve Application denir. Hexaclorophene Detergent Lotion U . S . P . 
gibi 

Örnekler: 

Gamma Benzene Hexachloride 
Application B.P.C. 1973 

Emülsifiying  Wax 
Gamma Benzene 
Hexachloride 
Xylene 
Lâvanta esansı 
Su y.m. 

40 g 

1 
150 ml 

10 ml 
1000 ml için 

Rx 
Resorsin 0.05 

Kükürt 0.50 
Gliseril monostearat 0 .50 

Gliseril distearat 0.50 
Setil alkol 0.10 
Su y.m. 100 g için 

Rx 

Benzocaine 

Emülsion liquid paraffin  B . P . to 

Sig: Swallow slowly undiluted 

3 grs 
120 mins 

Açıklaması: 

Anestezine 
Sıvı vazelin 
Arabistan zamkı 
Kitre zamkı 

0.267 g 

5 g 
1.25 g 

0.05 g 
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Gliserin 

Sod. Benzoat 
1.25 g 
0.05 g 
0.005 g 
0.025 g 

Vanillin 

Kloroform 

Distile su 10 ml 

KAYNAKLAR: 

Becher P., Emulsions - Theory and Practice, Reinhold Co, N.Y. 1965 
Davis, S.S., J. Clincal. Pharm. 1.1.1976 
Griffin  W.C.J., Soc. Cosmet, Chem. I. 311. 1949. 
Griffın  W.C., Lynch M.J., Lauthrop L. Drung and Cosmet. Ind 101. 41. 1967 
Rahm H., Saliva M. Speiser M. Pharm. Açta. Helv. 44.1. 1969 
Pisano F.D., Kortenbauder H. B., J. Am. Pharm Assoc. Sci. Ed 310. 1969 
Seiller M., Legra T., Puisieus F., Leaher A., Ann., Pharm Français 25. 11. 1967 



Bölüm 13 

SIVILARIN KAPLARINA İLETİLMESİ 

İlaç sanayiinde hazırlanan çözeltiler: 

a) Bekleme, dinlendirme kaplarına (tanklara) iletilir. 

b) Süzme cihazlarına iletilir. 

c) Direkt olarak konacakları kaplara iletilir. 

Bu işler için iki yöntemden faydalandır: 

1 - Yerçekimi (Gravite) yardımı ile iletme 

2 - Pompalama veya tulumba ile iletme 
Gravite ile iletme: Özel basınçlı cihazlara gerek göstermeyen bir 

yöntemdir. Çözeltinin hazırlandığı tank yüksekte, akıtılacağı kap veya 
alet alçaktadır. 

Bu suretle akıtma ya aynı katta veya iki kat arasında olur (Resim 
13-1). Akma hızını arttırmak için üst katta imalât kazanları bulunur. 
Bu kazanların alt katında da toplama, bekletme tankları veya doldur-
ma cihazları vardır. Bu şekilde hazırlanmış olan sıvı preparat son am-
balajına kadar iletilir. Bu yöntem fazla  alet kullanılmaması bakımından 
ucuz fakat  yavaş işlenmesi bakımından da zaman alıcıdır. 

Pompalama yöntemi: Çözeltileri, enerji veren yani sıvıyı basınçla 
harekete geçiren makinelerle bir yerden bir yere iletmektir (Şekil 13-1). 
Genel olarak dışardan aldığı enerjiyi içinden geçmekte olan sıvıya ak-
taran su makinalarına pompa veya tulumba denir. Bir tulumbanın suya 
aktaracağı enerji, tulumbanın miline bir uyarma makinesi (elektrik 
veya benzin motoru) bağlanmasiyle temin edilir. 

Sudan enerji alan makinalara Türbin denir. Türbin sudan aldığı 
enerjiyi diğer bir enerji alan makinaya, (jenaratör, değirmen taşı, kas-
nak mili gibi) nakleder. 
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Resim: 13 - 1 -a ) aynı katta, b) iki ayrı katta sıvı nakli 

Birinci 
Depo 

I 
î raalat kazanı 

İkinci kat 

Şekil: 1 3 - 1 Pompalama ile sıvı iletimi. 

Kısaca pompa veya tulumbalar sıvıların potansiyel kinetik ve ba-
sınç enerjilerini mekanik enerjiye dönüştürerek akmalarını sağlayan ve 
akışta meydana çıkan iç ve dış sürtünme kayıplarını karşılayan maki-
nelerdir. 
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Pompa veya tulumbalar iki sınıfa  ayrılır: 
1 - Yolumetrik tulumbalar (sabit hacım basan) 
2 - Santrifüj  tulumbalar (dinamik Tip).- Türbo tulumbalar. 

Volumetrik tulumbalar enerjiyi sıvıya bir piston vasıtasiyle ve 
belirli bir hacım içersinde sıkıştırmak suretiyle ulaştırır. Bu enerji nakli 
devamlı olmayıp kesintilidir. Piston ileri gidip sıvıyı sıkıştırınca enerji 
suya geçer. Piston çekilince enerji ulaşımı durur. 

Santrifüj  tulumbalarda enerji iletimi kesintisizdir ve dönen bir 
çark aracılığıyle sıvının kinetik ve basma enerjisini arttırmak suretiyle 
sıvıya geçer. Bu ana prensipler de gösteriyor ki volumetrik pompalarda 
bir an oluşan atalet (Inertia) kuvvetlerini yenmek icab edeceğinden 
kapasite daha azdır. Hangi tip pompa-tulumba olursa olsun bu ma-
kinalar sıvıların bulundukları düzeyin yükseltilmesi, basınçlarının ve 
akış hızlarının arttırılması ve akışta sürtünme dirençlerinin azaltılması 
için kullanılırlar. Genel farkları,  volumetrik tulumbalar yüksek basınç 
ve basma yüksekliği verebilirler, Santrifüj  tulumbalar ise daimi akım 
ve hız temin ederler. 

Suya enerji veren makinalarda kullanılan bazı deyimler. 

Q- Debi: Bir tulumbanın içinden birim zaman içinde geçen hacım 
veya ağırhk cinsinden sıvı miktarı, saniyede metreküp, saatte litre. . . 
Hm- Basma yüksekliği Sıvının tulumbanın basma tarafı  ile emme 
tarafı  arasındaki enerji farkı.  Kg. m. ve manometrik olarak yalnız metre. 
Devir adedi: Tulumbanın bir dakika içinde yaptığı devir adedi. 
Devir / dakika, d / d. 
Verim: (tj) Tulumbanın, içinden geçen sıvıya aktardığı enerji-
nin dışarıdan tulumba miline verilen enerjiye oranıdır. 

B . B . - Güç: Tulumbanın harekete geçirilmesi için gerekli birim 
zamandaki iş miktarı. Buhar beygiri cinsinden. İş / zaman. 

Bernoulli teoremine göre; içinde sıvının aktığı bir sistemin her 
hangi bir noktasındaki total mekanik enerji o noktadaki potansiyel 
enerji basınç enerjisi ve kinetik enerjinin toplamından oluşur. İlâç sa-
nayii bakımından bizi daha çok hangi tulumbanın nerede verimli ola-
cağı ve ne kadar kuvvete gerek duyacağı ilgilendirir. 

Tulumbalarda genel verim, içinden geçen sıvıya verdiği enerji-
nin, dışardan tulumba miline verilen enerjiye oranı ile ifade  edilir. 
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ıjg = Verim, N c = sıvıya geçen güç N o = Tulumba miline ve-
rilen güçtür. 

Tulumbanın miline tatbiki gereken buhar beygiri cinsinden güç: 

N - l l ı 

yQ = Ağırhk debisi (y özgül ağırlık, Q hacımsal debi), 
H m = Her kilogram sıvının tulumbaya girişindeki toplanı enerji-

si ile tulumbadan çıkışındaki tophm enerjisi arasındaki artıştır. Buna 
manometrik basma yüksekliği denir ve - kg.m. veya yalnız metre ile 
söylenir. 

Tulumbaların verimi büyük makinelerde 0.90'a yaklaşır. Küçük-
lerde ise 0.40 ilâ 0.50 kadardır. 

1 - Volumetrik (hacimsel) tulumbalar (prmpalar): Kapalı ve be-
lirli bir hacım içindeki sıvıyı piston, dişli, lokma, palet gibi vasıtalarla 
istenildiği kadar sıkıştırarak büyük basma yüksekliklerine ulaştıra-
bilen tulumbalardır. Bunlardan su yerine hava basanlara kompresör 
adı verilir. 

Pistonlu tulumba (Şekil 13-2a): Bir silindir içinde ileri geri hareket 
eden bir pistonun sıvıya yaptığı basınca dayanarak çalışır. Silindirde 
giriş ve çıkış supabları vardır. Pistonun geri gelmesi ile silindirde oluşan 
kısmi vakum, giriş supabını açar ve silindire su dolar. Piston ileri harekete 
geçince basınçla giriş subabı kapanır, bu defa  çıkış subabı açılarak sı-
vıyı basınçla dışarı atar. Oldukça az miktar sıvı iletimi ve fazla  basma 
yüksekliği için kullanılırlar. Pistonun kenarlarından, segmentlerden 
kaçak yapabileceği için, aşındırıcı ve viskoz sıvıların iletiminde kul-
lanılmazlar. 

Diyaframlı  pompa: Aynen pistonlu pompa (tulumba) gibidir. Ancak 
bu makinede (Şekil 13-2b), piston sıvıya değinmez. Piston ile sıvı 
arasında esnek çelik veya plastik bir diyafram,  bir perde vardır. Pis-
ton ile diyafram arasında ya hava ya bir yağ vardır. Diyafram silindire 
yapışmış, kaynamış olduğundan sıvı piston tarafına  sızıp kaçak yapa-
maz. Piston ileri geri gidip geldikçe diyafram ileri geri bombeleşir ve 
önündeki sıvıyı çeker ve iter. Özellikle benzin, asit, alkali gibi sıvıların 
ilet'minde yeğ tutulan makinalardır. 

Dişli Pompalar: Bu tip makinelerde enerji iletimi - hareket, ileri 
geri olmayıp bir gövde içinde dönen iki dişli yardımiyle oluşur. Şekil 
13-2c'de görüldüğü gibi iki dişliden biri motor aracılığı ile dıştan dön-
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dürülür. Diğer dişli ise dişlerin iç içe geçme kısmı yardımiyle bu hare-
kete katılır. Bu suretle her iki dişli ters yönde dönerler. Bu dönme 
hareketi esnasında A bölgesindeki sabit gövde ile diş arasındaki boş-
lukta bulunan sıvı B bölgesine geçecek ve iki dişli ortada birbirine gir-
diğinden tekrar A kısmına dönemiyecektir. A bölgesi pompanın emme 
bölgesi B bölgesi de basma - atma tarafıdır.  Ufak  debilerde ve ufak 
basma yüksekliklerinde verimlidirler. Özellikle viskoz sıvıların ileti-
minde kullanılırlar. Aşındırıcı sıvılar için kullanılmamalıdır. 

Lokmalı pompalar (Şekil 13-2d): Dişli yerine daha düz yüzlü ve 
sessiz çalışmayı temin eden lokmalar aracılığı ile enerji iletimi yapan 
makinelerdir. Hafif  sıvılar ve gazlar için çok kullanılırlar. 

Paletli pompalar (Şekil 13-2e): Silindir içersinde dönen bir eksan-
trik rotor ile bu rotor içine yaylar aracılığı ile girip çıkan paletlerden 
ibarettir. Eksantriksel hareket ile silindirin yüzeyinden uzaklaşan pa-
let, yay yardımiyle uzar ve silindir ile temasını korur. Bu devre esna-
sında oluşan hacım genişlemesi emmeyi temin eder. Bunlardan başka 
makinenin silindir kısmı içten heliks şeklinde ve içinde dönen rotor 
kısmı da eksantrik şeklinde olan ve Monopomp denen tulumbalar da 
vardır, özellikle filtrelere  gönderilecek sıvılarda yeğ tutulur. Zira yük-
sek basınç temin eder. 

2 - Santrifüj  tulumbalar (Pompalar) (Şekil 13-3a, b): iki ana kı-
sımdan yapılmışlardır: 1 - Dönen organlar - çark ve mil, 2 - Tulumba 
gövdesi - muhafaza.  Dönen organlar enerjiyi milin üzerindeki çark 
kanatları yardımı ile suya iletir. Çarkın bir tarafından  meydana gelen 
emme ile sıvı çark kanatları arasına girer. Bu suretle çark kanatları 
suyu bir dönme hareketi yapmaya zorlar. Çark kanatları ile çarkm 
taban ve tavanı arasında kalan sıvı, çarkın çıkış tarafına  doğru, dönme 
hareketi sırasında meydana gelen santrifüj  kuvvetleri tarafından  itilir. 
Bu radyal hareket sıvının devamlı akışını ve emmeyi temin eder. Şekil 
13-3a. değişik tip ve hızda (d/d)çahşaıı tulumba çarklarını göstermek-
tedir. 

Tulumba gövdesi dönen organları korur ve sıvının çarka girme-
sini ve çarktan çıkan sıvının toplanmasını ve hakiki enerjinin basınç 
enerjisine çevrilmesini temin eder. Tulumba gövdesinin çıkış tarafında 
çarkı terkeden sıvıyı toplayarak çıkış ağzına sevkeden kısmına sal-
yangoz adı verilir. Büyük tulumbalarda sıvının hareket enerjisini ba-
sınç enerjisine çevirmeyi kolaylaştıran sabit kanatlar vardır. Bu kanat-
lara yayıcı - difüzör  adı verilir (Şekil 13-3b). 
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A 

Piston 
Fisto* 

/ 
Pistonlu Pompa Hava veya 

(lUlumba) 

Ûiyafrâmlı  Pompa 
(îlılumba) 

İki Lokmalı Pompa (Tulumba) Dişli Pompa (Tulumba) 

Valfi 
Diyafram vıys 

Giriş Valfı 

Paletli Pompa (Tulumba) 

Şekil 13-2 

Santrifüj  tulumbalar farmasötik  ve kimyasal endüstride çok kul-
lanılırlar. Fazla basınca gerek göstermeyen çok miktardaki sıvıları 
kirli ve bulaşık suları akıtmada yeğ tutulurlar. Santrifüj  tulumbalar 
kolaylıkla aşınmaz materyelden yapılabildiklerinden aşındırıcı sıvı-
ların naklinde de çok kullandırlar. 
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Difüzörlü  pompada basınç, difüzörlerden  dolayı daba fazladır. 

Santrifüj  tulumbaların en önemli kusuru çabşmaya ilk başladığı 
zaman çark ve gövde içinde hava bulunması dolayısıyle emme yapa-
maması ve muhakkak ilk çalışması için sıvı ile beslenmeye gerek gös-
termesidir. 

Bu kusur emme yönüne özel, geri vermeyen bir valf  ilavesiyle 
kısmen önlenmektedir. Şekil 13-4'te vakumla kurulma teşkilâtında 
santrifüj  ve paletli pompaların birleşik kullanılmaları görülmektedir. 

Şekil: 13 - 4. Vakumla kurutmada pompaların kullanılması. 

KAYNAKLAR: 

— Ergin A., Su makinalan, Teknik Üniv. 735, 1968 
— Faust A.S., et. al., Principles of  Unit Operations, John Wiley and Sons N.Y. 1960 
— Ganderton D., Unit Process in Pharmacy, Heineman London 1968 
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şiinülmüş koşullar o kadar çeşitli olmuştur ki hemen hemen bütün ilim 
adamları üniversal bir sıvağın mümkün olmayacağı üzerinde birleş-
mişlerdir. İyi bir sıvağ aşağıdaki özellikleri içermelidir. 

1 - Deriye zarar vermemelidir. 

2 - Havaya, ışığa ve genellikle ilaçlara karşı dayanıklı olmalıdır. 
3 - İyi Penetrasyon yeteneği göstermelidir (Koruyucu merhemler 

ile, göz merhemlerinde bu yetenek az olmalıdır). 
4 - Su tutma yeteneğinde olmalıdır. 

5 - Taşıdığı etken maddeyi deriye verebilmelidir. 

6 - Kolay yıkanabilir olmalıdır. 

Göz merhemi sıvağılarma gelince: 

1 - Mukozaya etki bakımından yetenekli olmalıdır. 

2 - Göz yaşı içinde toplanmış olan toksin ve zitoksinleri absorbe 
edebilmelidir. 

3 - Kuvvetli su çekici etkisi ile ödemleri kurutabilmelidir. 

4 - Yumuşatıcı etkide olmalı ve tedaviye yardım etmelidir. 

Eski devirlerden beri merhem sıvağlarının ilâçların deriye tesirin-
deki önemleri anlaşılmış ve daha iyi sıvağlar bulmaya çalışılmıştır. 

Polano merhemlerde sıvağın önemini şu cümlelerle açıklamıştır. 
"İyi seçilmiş bir sıvağın birçok vak'alarda ve özellikle irritabl, had ve 
eksüdatif  vak'a larda çok faydalı  etkisi vardır, eğer seçilen sıvağ böyle 
bir etki göstermezse ancak o zaman ilâç ilâve edilmelidir". 

Merhem sıvağı tipleri U . S . P . ' y e göre dört gruba ayrılır: 

1 - Hidrokarbon sıvağları (yağlı ve yağımsı sıvağlar) 

2 - Absorbsiyon sıvağları 

3 - Su ile yıkanıp tenıizlenebilen sıvağlar. 

4 - Suda çözünebilen sıvağlar. 
Her tip sıvağın da kendine göre kullanıldığı ve yeğ tutulduğu hal-

ler vardır. İlerde daha mükemmel sıvağlar bulunacağı da muhakkak-
tır. Ancak ilâçların deriye nüfuzunda  yalnız sıvağın değil bizzat deri-
nin de büyük rolü vardır. 

Dermatolojik preparatların etki dereceleri üzerinde aşağıdaki 
faktörler  önemli rol oynamaktadır: 
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Bölüm 14 

MERHEMLER 

Unguenta 

Dıştan kullanılacak veya vücut boşluklarına tatbik edilecek oda 
sıcaklığında yarı katı, vücut sıcakhğında akışkan!aşan ilaç şekilleridir. 

Türk kodeksi (1948) merhemi şöyle tarif  eder: "Merhemler katı 
yağ, sıvı yağ, lanolin, vazelin ve benzeri sıvağlarla yapılan, dışarıdan 
kullanılmaya mahsus ilaçlardır. Merhemler âdi sıcaklıkta çoğunlukla 
tereyağı kıvamındadır". 

Bu tarif  ileri bir anlatıştır. Hakikaten bugün yağlara, vazelin ve 
lanoline, fiziksel  yönden benzer birçok sentetik maddeler sıvağ olarak 
kullanılmaktadır. Bu gün merhem sıvağı olarak kullanılan o kadar çe-
şitli maddeler vardır ki merhemin tarifini  bunları saymakla yapmak 
miimkün değildir. Bu bakımdan merhemlerin fiziksel  özelliğini bu 
günkü anlayışa göre tarif  etmek daha doğrudur. Böyle bir düşünüşle 
merhemler, Plastik Gel'lerdir denebilir. Merhemler plastik yapıdadır., 
çünkü belirli bir kuvvet ile (basma, yarma, sürtme, dağılma.. . ve ilâ) 
şekillerini değiştirirler ve bu sayede deri veya mukozaya tamamen 
dağılırlar. Gel tabiatında maddelerdir, çünkü ambalajları içinde şekil-
lerini koruyabilirler. 

Merhemlerde etken maddeyi taşıyan ortama sıvağ (Vehicle-exi-
pient) denir. Diğer bir deyimle, merhem sıvağı etken madde içermeyen 
bir merhemdir. Merhemler tıbbi preparatlarm en eskilerindendir. Araş-
tırmalar merhemlerin milâttan 3000-5000 sene evvel Babilliler ve 
Asuriler tarafından  kullanılmış olduğunu göstermektedir. Eski Mısır 
medeniyetinde de kullanılan merhemlerin izleri ehramlarda bulun-
muştur. İncelemeler en eski medeniyetlerin merhem sıvağı veya 
merhem olarak katı ve sıvı yağları kullandıklarını göstermektedir. Bu 
amaçla hayvansal yağların yeğ tutulduğu anlaşılmaktadır. Hayvansal 
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yağlar çok kere rezinler, mumlar, madeni maddeler ve bitkisel kök 
tozları ile karıştırılarak kullanılırdı. Asuriler ve Mısırblar, balı, mum-
ları, zamkları da bu amaçla kullanmışlardır. Ancak eski medeniyetlerde 
merhemler daha çok kozmetik olarak kullanılmıştır. Sonradan mer-
hemlerin yapılışına bitkisel yağlar da girmiştir. Milâttan 200 sene 
sonra Claudius Galenos zeytinyağı, giUyağı, mum ve suy içeren bir 
merhem formülü  oluşturmuştur. Eski Arap, Çin, Hint ve Roma me-
deniyetlerinde de merhemlerin kullanıldıkları bilinmektedir Bugün 
Pat'lar, Linimentler, Mumlar diye ayırdığımız preparatlar eski devir-
lerde merhem olarak adlandırılmışlardır. Eski devirlerde özellikle 
hayvansal yağların deri üzerinde özel bir etkisi olduğunada inanılmış-
tır. Bu kanı 18 inci yüz yıla kadar uzamıştır. 

19 uncu yüzyılın yarısından sonradır ki merhem sıvağlarının birle-
şiminde yeni maddeler kullanılmaya başlanmıştır. Bu seriden olarak 
1858'de Schacht, gliserin ve nişastayı merhem sıvağı olarak kul-
lanmış ve bunu bir kısım Farmakopelerde kabul etmiştir. 1873'de va-
zelin A.W.Miller tarafından  kullanılmıştır. Eski Yunanlılar tarafın-
dan Oesypus adı ile kullanılmış olan yapağı yağı (lanobn) nin tedavi-
deki kıymeti 1885'te Oskar Liebrich tarafından  tekrar keşfedilmiştir 
1907 senesinde Alman dermatoloğu Unna, Lanolin alkolleri, vazelin ve 
sudan oluşan yeni bir sıvağ tertip etmiştir. Bugün merhem sıvağlarını, 
çok kere hakiki yağ olmayan maddeler veya bunların yağlarla yaptık-
ları karışımlar veya emülsiyonlar oluşturmaktadır. 

1930 Türk Kodeksi 15 ve 1940 Türk kodeksi ise 16 merhem for-
mülü içerir. Aşağıdaki grafik  (Tablo 14-1) Türk-Amerikan Farmako-
pesi ve National Formulary'nin değişik senelerde içerdikleri merhem 
miktarlarını göstermektedir, ki merhemlerin henüz tababette geniş 
bir yer işgal ettiklerini göstermesi bakımından anlamlıdır. 

Toblo 1 4 - 1 
Değişik Zamanlarda Farmakopelerdeki Merhemler 

Farmakopenin adı Monografi Formülü Verilen 

Türk Kodeksi (1940) 16 16 
Türk Farmakopesi (1974) 16 3 
U .S .P . (1970) 19 9 
U . S . P . (1975) 38 4 

İDEAL MERHEM SIVAĞI: 

Çok eski zamanlardan beri ideal bir merhem sıvağının nasıl olması 
lâzım geldiği üzerinde birçok fikirler  ileri sürülmüştür. Bu konuda dü-
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şünülmüş koşullar o kadar çeşitli olmuştur ki hemen hemen bütün ilim 
adamları üniversal bir sıvağın mümkün olmayacağı üzerinde birleş-
mişlerdir. İyi bir sıvağ aşağıdaki özellikleri içermelidir. 

1 - Deriye zarar vermemelidir. 

2 - Havaya, ışığa ve genellikle ilaçlara karşı dayanıklı olmahdır. 
3 - İyi Penetrasyon yeteneği göstermelidir (Koruyucu merhemler 

ile, göz merhemlerinde bu yetenek az olmalıdır). 
4 - Su tutma yeteneğinde olmalıdır. 

5 - Taşıdığı etken maddeyi deriye verebilmelidir. 

6 - Kolay yıkanabilir olmalıdır. 

Göz merhemi sıvağılarına gelince: 

1 - Mukozaya etki bakımından yetenekli olmalıdır. 
2 - Göz yaşı içinde toplanmış olan toksin ve zitoksinleri absorbe 

edebilmelidir. 

3 - Kuvvetli su çekici etkisi ile ödemleri kurutabilmelidir. 
4 - Yumuşatıcı etkide olmalı ve tedaviye yardım etmelidir. 

Eski devirlerden beri merhem sıvağlarının ilâçların deriye tesirin-
deki önemleri anlaşılmış ve daha iyi sıvağlar bulmaya çalışılmıştır. 

Polano merhemlerde sıvağın önemini şu cümlelerle açıklamıştır. 
"İyi seçilmiş bir sıvağın birçok vak'alarda ve özellikle irritabl, had ve 
eksüdatif  vak'a larda çok faydalı  etkisi vardır, eğer seçilen sıvağ böyle 
bir etki göstermezse ancak o zaman ilâç ilâve edilmelidir". 

Merhem sıvağı tipleri U . S . P . ' y e göre dört gruba ayrılır: 

1 - Hidrokarbon sıvağları (yağlı ve yağımsı sıvağlar) 

2 - Absorbsiyon sıvağları 
3 - Su ile yıkanıp temizlenebilen sıvağlar. 
4 - Suda çözünebilen sıvağlar. 

Her tip sıvağın da kendine göre kullanıldığı ve yeğ tutulduğu hal-
ler vardır. İlerde daha mükemmel sıvağlar bulunacağı da muhakkak-
tır. Ancak ilâçların deriye nüfuzunda  yalnız sıvağın değil bizzat deri-
nin de büyük rolü vardır. 

Dermatolojik preparatlarm etki dereceleri üzerinde aşağıdaki 
faktörler  önemli rol oynamaktadır: 
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1 - Derinin durumu (normal - hasta) 

2 - Merhemin sürüldüğü yer (deri - mukoza) 

3 - Merhemin sürüldüğü alanın kıllı olup olmadığı. 

4 - Sıvağın tipi 

5 - Sıvağ için kullanılan materyelin cinsi 

6 - Sürme esnasında yapılan ovma müddeti. 

Sıvağ ve sıvağları oluşturan maddeler: 

Hidrokarbon sıvağları (Yağlı ve yağımsı sıvağlar): Çok az miktar 
su tutabilen, uzun zaman kurumadan deri üzerinde kalan ve zamanla 
az bozulan sıvağlardır. Esas maddelerini yağlar ve yağ hissi veren mad-
deler oluşturur. Bir kısmı deriden çok az absorbe olan maddeler olup, 
daha çok emolient (yumuşatıcı) ve koruyucu etkilerinden yararlanılır. 
(Vazelin v.b.). Diğer bir kısmından ilâçlar oldukça çabuk deriye nüfuz 
edebilirler (Axonge - Domuz içi yağı vb.). 

Bu sıvağlar temas edilince yağ hissi verirler, deri ve kumaşlardan 
çok zor temizlenirler. Bakterisit ve bakteriyostatik ilâçlar için iyi sıvağ-
lar olmadıkları in-vitro tecrübelerle anlaşılmıştır. 

Ayrıca bu sıvağlar iltihapların akmasına engel oldukları gibi deri-
nin salgı ve solunumuna da engel olurlar. 

Hidrokarbon Tipi Merhem Sıvağlarında Kullanılan Maddeler 

Vazelin: (Paraffinum  Molle - Vaselinum): Ham petrolün 300 °C'-
de uçucu olmayan kalıntılarının tasfiyesiyle  elde edilir. Sarı ve beyaz 
cinsi vardır. 

Vaselinum Albüm: (VaSelin blanche, White petrolatum), Vaselinum 
Flavum (Vaseline jaune): Saıı olanın rengi gideıilmemiştir daha çok 
doğaldır. Kimyasal yapısı parafin  sınıfı  dallanmış zincirli hidrokarbon-
ların karışımından ibarettir. Yarı saydam, yumuşak 35-45 °C'de eri-
yebilen bir maddedir. Suda çözünmez, alkolde çok az çözünür, kloroform 
ve eterde çözünür. Gel yapısındadır. (Resim 14-1) Yapay olarak, sıvı pa-
rafin  içersinde katı parafini  çözerek yapılırsa da bıınun kıvamı başkadır 
ve eridiği zaman mavimsi floresans  vermez. Ayrıca çekihnceuzamaz. Bu 
suretle doğal vazelinden ayırdedilir. Gel yapısı yoktur. 

Gerek sarı ve gerekse beyaz vazelinin kıvamı, dayanıklılığı ve özel-
likle kimyasal reaksionlara karşı inert olması, merhem sıvağı olarak yeğ 
tutulacak noktalardır. Meselâ iyod gibi etken cisimlerin merhemleri 

2 5 



Penpsyivania Mm  Zmwm 
Resim: 1 4 - 1 

vazelin ile yapılabilir. Genellikle vazelinin içindeki etken maddeler 
deriye çok geç nüfuz  ederlerse de bazı maddelerin de yeter derecede 
nüfuz  ettikleri saptanmıştır, (iyod, metilsalisilat gibi). 

Kaynaklarına göre vazelinlerin özellikleri oldukça değişiktir. Ay-
rıca vazelin eriyip soğumakla, havanda veya makinalarla çalışmakla 
özelliğini değiştirebilir. 

Plastibase: Patentli yapma bir vazelindir. 5 kısım polietilen (mol. 
21000) ve 95 kısım ağır sıvı parafinin  13 0 derecede karıştırılıp soğuk 
merdaneler üzerinden geçirilmesi suretiyle elde edilir. (Mutimer et. al.-
J. Am. Pharm. Assoc. Sci. en 45, 1956) Gel yapısına sahiptir. -15 ila 
60°C'ler arasında kıvamını korur. 

Katı parafin:  Düz zincirli hidrokarbonlardan yapılmıştır. Petrol 
veya linyit katranının yüksek derecelerdeki uçma kalıntılarından elde 
edilir. Erime derecesi 68-72°C'dır. Vazelin ve diğer merhem sıvağlarma 
kıvam vermek ve erime derecelerini yükseltmek için kullanılır. 
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Jelene: Bir Amerikan patentidir. Madenî yağlar ile yüksek mole-
küllü hidrokarbon mumlarının birleştirilmesinden elde edilmiştir. Va-
zeline benzer yumuşak, renksiz bir maddedir. Katranlar, Metilsalisilat, 
kâfur  ve mentol ile karışınca çok yumuşak bir hal alır. Kıvamını artır-
mak için mumlarla karıştırılması zordur. 

Ceresin (Yermumu - Ozokerit-): Beyazımsı sarı renkli yumuşak 
bir maddedir. Erime derecesi 61-78°C'dir. Küçük zincirli hidrokar-
bonlardan ibarettir. Bu madde de vazelin ve diğer sıvağların erime dere-
celerini yükseltip kıvam vermek için kullanılır. Galiçya ve Karpat 
dağlarında bulunur. 

Tek değerli ve düz zincirli alkollerin esterleri: 

Balmumu: Balmumu, arıların balından süzülüp eritilerek tas-
fiye  ile elde edilir. San ve beyaz cinsi vardır. Beyez balmumu; güneş 
veya diğer vasıtalarla sarı mumun beyazlatılmasiyle elde edilir. 

Her iki cinsinde erime noktaları 62-66,5 °€'dir. 

Cetaceum (Balık nefsi  - Spermaceti - Blanc de Baleine): Bali-
naların başlarındaki boşluklardan çıkarılır. Erime derecesi45-54°C'dir. 
Bir karışım olan terkibinde, en çok setil palmitat bulunur. 

Carnauba mumu: Copornicia Cerifera  bitkisinin yaprak sapı ve 
yaprağından elde edilir. Başlıca miricil serotat'dan ibarettir. Erime dere-
cesi 84-86 °C'dir. 

Bütün bu mumlar merhemlerin ve özellikle vazelinin kıvamını art-
tırmak için kullanılırlar. Kullanılma oranları merhemlerde çoğunlukla 
yüzde 5 kadardır. İçlerinde bulunan az miktardaki yağ asidleri alkali-
lerle sabunlaşıp stabilizan görevi görebilir. En az serbest asid içeren 
cetaceum'dır. Bütün mumlar oldukça dayanıklı maddeler olmasına 
rağmen zamanla ve hava temasında bozulabilirler. 

Trigliseridler (Hayvansal ve bitkisel yağlar): 

Hayvansal yağlardan en çok kullanılmış olanı domuz iç yağı (Ax-
onge)dır. Diğer iç yağları da sıvağ olarak az miktarda kullanılmıştır. 
Bitkisel yağlar ise daha çok erime derecelerini düşürmek amacıyla 
mumlar ve diğer sert sıvağlara katılır. Genellikle yağlar deriden oldukça 
kolay absorbe olurlar. 

Adeps Suillus: Axonge-Domuz iç yağı: Domuzların iç ve böbrek 
yağlarından elde edilir. Yumuşak, beyaz renkli 34-42 derecede eriyen 
bir yağdır. İod sayısı 46-66'dır, asidlik derecesi ise 3'ü geçmemelidir. 
İçindeki katı gliseridler bu yağa Gel yapısı verirler. Gerek Axonge ve 
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gerek âdi iç yağı ve gerekse bitkisel yağların hava ve ışık etkisiyle tat 
ve kokuları değişir, bu hale ransidleşme denir. Ransidleşmenin ilk ba-
samağı; yağların çifte  bağlarına oksijen girmesi ve peroksidlerin oluşu-
mudur. ikinci basamakta geri kalan yağlar peroksidler aracılığıyle 
oksidleşip aldehit, keton ve küçük moleküllü ysğ asidleri oluşur ve yağın 
kokusu ve tadı değişir. Böylece irritaıı bir özellik kazanır ve merhem 
sıvağı olma kabiliyetini kaybetmiş olur. Yağların bu hale uğramaması 
için içine hava ve ışık girmeyecek kaplarda, mümkünse cam kaplarda 
saklanması gerekir. Isı ransidleşmeyi çabuklaştırır, soğuk ise geciktirir. 

Axonge ve iç yağları ondokuzuncu asrın ortalarına kadar fazla 
miktarda kullanılmışlardır. 1843'de Desehaps axonge'a Benzoe (Asil-
bent) ilâve ederek ransidleşmesini önledi. Bundan sonra Benzoeli Axonge 
farmakopelerde  uzun zaman yerini korudu. 

Asilbentli Domuz Yağı T.K. 

Adeps Benzoatus - - Axonge Benzoinee 

Domuz yağı 50 Kısım 

Asilbent (Benzoe) 1 Kısım 

Kuru sodyum sülfat  3 Kısım 

Asilbent kurutulmuş sodyum sülfatla  ince toz haline getirilir. Yağla 
karıştırılır. 60 derecede karıştırarak iki saat tutulup süzülür. Bu haliyle 
a.xonge uzun zaman dayanabilir. Benzoenin stabilizan etkisi evvelâ 
Benzoik ve Sinamik aside bağlanmış isede 1933'de Husa ve arkadaş-
ları tarafından  axonge'ı ransi'Jeşmeye karşı koruyan maddenin benzoe 
içindeki koniferil  benzoat olduğu saptanmıştır. Buna rağmen axonge 
çok uzun zaman dayanamaz. Axonge'ı muhafaza  için bugün %0.01 
Nordihydroguajeretik asid kullanılır. 

Hidrojenlenmiş yağlar: Pamuk yağı, araşit yağı, Hint yağı gibi sıvı 
yağların çifte  bağlarına madeni katalizörler, basmç ve sıcaklık yardımıyla 
hidrojen bağlanırsa yarı katı, beyaz renkli yağlar elde edilir. Bu yağ-
lardan hidrojenlenmiş araşit yağı beşinci İsviçre Farmakopesi tarafın-
dan merhem sıvağı olarak kabul edilmiştir. Bu yağlar, ucuz, axonge'a 
nazaran daha dayanıklı ve deriden axonge kadar nüfuz  edebilme yete-
neğindedirler. Özellikle yüksek sıcaklıkta bozulmadan sterilize edile-
bilirler. 

t 
Sılicone'lar (Silikon): Hidrokarbon polimerlerinin karışımların-

dan ibarettirler. Dokununca yağımsı his verdiklerinden bu sınıfa  alınır-
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lar. Göz merhemlerinde kollanılmazlar. Inert maddelerdir. Vazeline % 
30 oranında karıştırılarak deriyi irritanlara karşı korumak için kulla-
nılır. (Dimetilsilioksan - Dimethicon. N . N . D 1964). Bunlara orga-
nopolisilioksanlar da denir. 

CH-

CH, -Si-0 
3 I 

CH-, L 

'CII, 

Si-0 

CH 
3 _ 

GH 3 

Si-CH-

CII 3 

Diraetil silioksan 

Parlak ve berrak sıvılardır. Kokusuz ve tadsızdırlar. Suda çözün-
mezler. Polimer zincirine bağlı olarak viskoziteleri değişir. Farmasötik 
sanayide en çok silikon 200 kullanılır. Bunun viskozluğu 350 Centis-
tok'dır. 

örnekler: 

Borik Asid Merhemi T.K. 

Unguentum Acidi Borici, Pommade boriquee 

İnce toz edilmiş borik asid 1 K 
Vazelin 9 K 

Belladon Merhemi T.K. 

Unguentum Belladonnae, Pommade Belladonee 

Belladon özeti 3 K 
Gliserin 2 K 
Asilbentli domuz yağı 25 K 

Belladon özeti gliserinde yumuşatılır ve arilbentli domuz yağı ile 
iyice karıştırılır. 

Veteriner Kantarit Merhemi T.K. 

Unguentum Cantharidis Pro uso Veterinario 

Orta incelikte toz edilmiş Kantarid 2 K 
Zeytin yağı 2 K 
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Asilbentli domuz yağı 2 K 
Sarı balmumu 21 K 
Terementi 2 K 
Orta incelikte toz edilmiş ferbiyum 1 K 

Kükürt Merhemi T.K. 

Unguentum Sulfuratum,  Pommade soufree 

SübJime kükürt 1 K 
Badem yağı 1 K 
Asilbentli domuz yağı 8 K 

Cıva Merhemi T.K. 

Unguentum Hydrargyri, Pommade mercurielle 

Cıva 30 K 
Susuz lanolin 5 K 
Zeytin yağı 1 K 
Domuz yağı 40 K 
İç yağı 24 K 

Cıva, lanolin ve zeytin yağı karışımı ile, lup altında cıva habbe-
leri görülmeyinceye kadar ezilir, üzerine eritilmi ş ve biraz soğutulmuş 
domuz yağı ve iç yağı karışımı ilâve olunur. Cıva merheminin hazır-
lanmasında, lanolin civanın yüzey gerilimini düşürerek ince zerrelerha-
halinde dağılmasını temin eder. Veteriner amaçlar için kullanılacak 
olan cıva merhemlerinde esans terebentin ve insanlar için kullanılacak 
olanlarda tentür benjoin, cıva oleat, cıvayı kolay dağıtmada yardımcı 
olarak kullanılabilir. Esasen bu merhem civanın lanolin yardımıyla 
yağdaki emülsiyonudur. Yardımcı maddeler cıvanın yüzey gerilimini 
düşürdüklerinden çok ince globül halindeki emülsiyonun oluşumunu 
kolaylaştırırlar. (Bu merhem tarihsel ve teknik bir örnek olarak anla-
tılmıştır). 

Sarı Cıva Oksit Merhemi T.K. 

Unguentum Hydrargyri Oxidi Flavi, Pommade d'oxyde Jaune demercure 

Sarı cıva oksid 1 K 
Sıvı parafin  1 K 
Lanolin 10 K 
Vazelin 88 K 



Sarı cıva oksid sıvı parafinle  homojen ve yumuşak bir karışım olun-
caya kadar havanda ezilir, lanolin azar azar ilâve edilir, karışım vaze-
linle iyice karıştırılır. Bu merhem demir aletlerle temas ettirilmemeli-
dir. Reçetede yalnız cıva oksid diye yazılmış ise sarı cıva oksid merhemi 
verilmelidir. 

White Ointment U.S.P. 19. 

Unguentem Albüm, Unguentum Simplex 

Beyaz bal mumu 50 g 

Beyaz yumuşak vazelin 950 g 

Absorbsiyon Sıvağları: 

içersine su ilâve edildiği zaman kıvam ve şekillerini değiştirmeden 
bu suyu tutabilen sıvağlardır. İki tip absorbsiyon sıvağı ayırdedilebilir. 

a) Anhidr olup sonradan fazla  miktarda su tutabilenler. Bu tip-
ler çoğunlukla hayvansal sterol'lerle hidrokarbon sıvağlannm karı-
şımlarıdır ve su I yağ tipi emülsiyon yaparlar. 

b) Kendi yapısında esasen emülsiyon halinde su bulunduğu halde 
sonradan ilâve edilen fazla  suyu da tutabilen sıvağlar. 

Absorbsiyon sıvağlarının eczacılıkta ve kozmetikte geniş kullanılma 
alanı vardır. Sıvı ilâçlarla hazırlanacak merhemler bu tip sıvağlarla 
hazırlanır. Antiseptik ilâçlar bu sıvağlardan daha fazla  deriye nüfuz 
ederek etki gösterirler. Emolian etkileri vardır. Deri üzerinde kuru-
madıklarından koruyucu etkileride vardır. Genellikle emülsiyon halin-
deki ilâçlar deriye daha çok nüfuz  ederler. 

a) Birinci tip absorbsiyon sıvağlarında; suyu tutma kabiliyetini, 
diğer deyişle su / yağ tipi emülsiyon oluşturma özelliğini veren maddelerin 
başlıcaları Lanolin ve Lanolinden elde edilmiş steroller (alkoller) ve bun-
ların esterleridir. 

Adeps Lanae Anhydricus - Susuz Lanolin - Graisse de laine 
anhydre T . F . : 

Koyun yününden (yapağı) dan elde edilen yağımsı maddedir. Açık 
sarı renkte, merhem kıvamında ve özel kokuludur. Suda erimez, organik 
çözücülerde erir, erime derecesi 34-40 °C'dır. Ağırlığının iki misli su ile 
karışabilir ve bu halde de yine merhem kıvamını kaybetmez. Vazelin 
ve yağlara ilave edilince bu maddelere su tutma yeteneği verir. Bu özel-
liğinin terkibindeki alkollerden ileri geldiği saptanmıştır. (Not: Lanolin 



denince yüzde 20-25 su içeren madde anlaşılır.) Susuz lanolini oksit-
lenmeden korumak için içersine 200 PPM. butil hidroksi anisol veya 
butil hidroksi toluol konur. 

Lanolin - Lanolinum T.K. 

Susuz lanolin 13 K 
Su 4 K 
Sıvı parafin  3 K 

Unguentum Simplex-
Basit Merhem T.F. 1974 

Susuz Lanolin 50 g 

Katı parafin  50 g 
Setostearil alkol 50 g 
Vazelin, yumuşak 850 g 

Lanolin U.S.P. F.K. 

Susuz lanolin 75 K 
Su 25 K 

Ung. Hydrocortisoni T.F. 
Hidrokortizon Merhemi 

Hidrokortizon 1 g 

Susuz lanolin 1 g 
Vazelin, yumuşak 9 g 

Çinko Oksit Merhemi T.F. Unguentum Zinci Oxidi 

Çinko oksid 15 K 

Basit merhem 85 K 

Çinko oksid eşit miktarda, eritilmiş vazelin ile sıcak bir havanda 
iyice ezildikten sonra geri kalan vazelin ile iyice karıştırılır. 

Steroller 
Kolesterol 
Dehidrokolesterol 
Dihidrokolesterol 
M-Kolesterol 
Oksi Kolesterol 
Seti! Alkol 
Stearil Alkol 
Seril, Lanil Alkol 

Susuz Lanolinin yaklaşık bileşimi 

Triterpenik alkoller 
Lanosterol 
Agnosterol 

Asidler 
Karnaubik 
Miristik 
Palmitik 
Serotik 

Lanopalmitik 
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Kolesterol: 

Hayvansal organizmada çok bulunan steroid bir alkoldür. Ticaret-
te en çok koyunların omuriliğinin sabunlaşmayan kısımlarından petrol 
eteri ekstraksiyonu ile elde edilir. Beyaz veya bafif  sarımsı bir tozdur. 
147-150 derecede erir, suda çözünmez. Aseton kloroform ve bitkisel 
yağlarda çözünür. Vazelin içersine lanolin ve lanolini oluşturan çeşitli 
maddeler karıştırıldıktan sonra hazırlanan Fenolsulfonftalein  merhemi 
tavşanlara tatbik edilerek fenolsulfonftaleinin  deriden absorbsiyon 
derecesi, idrardaki miktarı tâyin edilerek ölçülmüştür. (Zopf,  et. al.J. 
Am. Pharm. Assoc. Sci. ed. 41, 1952) Alınan sonuçlara göre etken mad-
denin absorbsiyonuna etkenlik sırası şöyledir. En fazla  kolesterol ve 
lanolin, sonra azalarak; triterpenik alkoller, alifatik  alkoller, kolesteril 
palmitat, kolesteril stearat ve kolesteril asetat. 

Lanolin, özellikle su içerdiği için., uzun zaman durursa ransiditesi 
artar ve irritan bir hal alır. Ayrıca lanolinle hazırlanmış merhemlerin 
ışık gören kısımları kararır. Nihayet lanolin içeren sıvağların civa ve 
gümüşlü merhemleri zamanla siyahlaşır. Serbest iod 1 anolinin doyma-
mış bileşikleri ile birleşir. Lanolinin zamanla peroksid miktarı fazla-
laşır. Bundan dolayı oksidasyona hassas maddeler, lanolinden etkile-
nirler. Bunun önüne geçmek için Propil-galJat, But^hidroksianisol ve 
benzsrleri antioksidanlar ilâve edilebilir. Lanoline karşı insanlarda has-
sasiyet tesbit edildiğinden, absorbsiyon sıvağlarında emülsiyon oluş-
turucu olarak kolesterol ve diğer lanolin alkolleri kullanılmaktadır. 
Amerikan Farmakopesi hidrofilik  petrolatum formülünde  kolesterolü, 
İngiliz Farmakopesi ise Unguentem Alcoholum lanae formülünde  diğer 
lanolin alkollerini kullanır. 

Lanolin alkolleri: Lanolini alkali ile muamele ettikten sonra ko-
lesterol ve diğer alkolleri içeren kısmın ayrılmasiyle elde edilir. Steroid 
ve triterpenik alkollerin bir karışımından ibarettir. % 3 kolesterol, 
yüzde 5 lanolin alkolleri içeren vazelin, saf  iken tutabildiği suyun üç 
misli su tutabilir. Kolesterolün vazeline % 2-3 ilâve edilmesi yeterli-
dir. Bunun için vazelin 80-90 °C'de eritilir, kolesterol ilâve edilerek eri-
yinceye kadar aynı ısıda karıştırılır, sonra soğuyuncaya kadar karış-
tırmaya devam edilir. 

Aquaphor, Eucerin, Protegin, Hidrosorb: 

Bu preparatlar lanolin alkolleri ve vazelinden hazırlanmış ticari 
preparatlardır. Genellikle ağırlıklarının iki misli su tutarak su / yağ 
emülsiyonu haline geçmiş bütün absorbsiyon sıvağları yumuşatıcı etki 



gösterirler (yağlı kremler). Lanolin emülsiyonlarını; Fenol, Rezorsin, 
Liquor Carb Detergent, ağaç katranı, ihtiyol gibi maddeler bozabilirler. 

Nonionik emülsiyon oluşturucu maddelerden bazıları da örneğin 
sorbitan seskioleat ve sorbitan mono-oleat, vazelin ve mum karışımına 
kuvvetli su / yağ emülsiyon yapabilme özelliği kazandırır. Ancak bu 
emülsiyon oluşturucuların hidrofilik  lipofil  dengeleri çok düşüktür. 

Örnekler: 

Wool Alchols Ointment B.P. Hydrophilic Petrolatum U.S.P. 19 
Unguentum Alcoholicum Lanae Su tutabilen Vazelin 

Lanolin alkolleri 60 g Kolesterol 30 g 
Katı parafin 240 g Beyaz mum 80 g 
Vazelin, yumuşak 100 g Stearil alkol 30 g 
Sıvı parafin 600 g Vazelin-beyaz yumuşak 860 g 

Oily Cream B.P. Rx 
Unguentum Aquosum Sorbitan seskioleat 10 K 
Ung.Alcoh. Lanae 500 Balmumu 5 K 
Su 500 Vazelin 60 K 

Sıvı Parafin 25 K 
Rx 

Sorbitan monooleat 6 K 
Serezin 15 K 
Vazelin 24 K 
Sıvı parafin 45 K 
Lanolin 10 K 

b) Kendisi emülsiyon olup ayrıca su tutabilen sıvağlar: 

Bunlar da su / yağ tipi emülsiyon sıvağlarıdır. Kold kremler (serin-
leten krem) genel örnekleridir. 

Kold kremler deri üzerine sürüldüğü zaman emülsiyon şekli bo-
zulur ve suyun uçması sayesinde serinletici bir his verirler. Bazı or-
ganik emülsiyon oluşturucularla elde edilmiş fakat  yağ / su tipi emül-
siyon olan kold kremler de vardır. Ancak temas etkileri yağlıdır. 
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Cold Cream U.S.P. 19 

Serinleten krem 

Cetaceum 125 g 
Cera Alba 120 g 
Paraffinum  Liquidum 560 g 
Natrium Biboricum 5 g 
Aqua 190 ml 

Helmerik Merhemi T.K. 

Unguentum Helmerich, Pommade d'Helmerich 

Tasfiye  edilmiş süblime kükürt 10 K 

Potasyum karbonat 5 K 

Su 5 K 

Zeytin yağı 5 K 

Domuz yağı 35 K 

Gül Suyu Merhemi N.F. 

Rose Water Ointment- Unguentum Aqua Rosae Petrolatum 

Spermeçeti-Blane de Baleine 125 g 

Beyaz balmumu 120 g 

Sıvı parafin  560 g 

Sod. Borat 5 g 

Gül suyu (keskin) 125 ml 

Su 165 ml 

Gül esansı 0.2 ml 
Bu tip serinleten kremler (cold cream'ler) Amerikan kosmetik ala-

nında (Cleansing cream). temizleyici - yüzü silmek için tavsiye edilir. 

Uyuz Merhemi T.K. 

Unguentum Antipsoricum, Pommade antipsorique 

ÇöktürüJmüş kükürt 10 K 

Çinko sülfat  10 K 
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Potas sabunu 15 K 

Susuz lanolin 10 K 

Su 5 K 

Sarı vazelin 50 K 

Kükürt 10 kısım vazelin ile iyice ezilir, sırasiyle potas sabunu, la-
nolin ve geri kalan vazelin karıştırıkr. Çinko sülfat  suda eritilip sıcak 
çözelti halinde ilâve edilip karıştırılır. 

Zinc Creanı B.P. 

Çinko Oksit Merhemi 

Çinko oksit 320 g 
Oleik asid 5 ml 

Araşit yağı 320 ml 
Anhidr lanolin 80 g 

Kireç suyu y.m. 100 g için 

Kolloid Gümüş Merhemi T.K. 

Kolloid gümüş 15 K 

Su 15 K 

Susuz Lanolin 35 K 

Vazelin 35 K 
Kolloid gümüş su ile ezilmeksizin bir havanda karıştırılır, karı-

şım tamamiyle tektür oluncaya kadar bırakılır; önceden sıvı haline geti-
rilen lanolin ve vazelinin hemen soğumak üzere olan karışımına ilave 
edilip karıştırılır. 

Beyaz (Amonyaktı) Cıva Merhemi T.K. 

Unguentum Hydrargyri Albi (Ammoniati) 
Pommade mercurielle blanche (ammoniacale) 

Merküri klorür 27 K 
Amonyak çözeltisi y.m. 
Su 780 K 
Susuz lanolin 50 K 
Beyaz vazelin 125 K 



Merkiiri klorür 540 kısım sıcak suda eritilir. Süzülüp soğutulduk-
tan sonra biraz fazlaca  amonyak, % 10 ilâve edilir. Yaklaşık 40 kısım 
amonyaklı civa çökeltisi düz ve tartılmış filtre  kâğıdında toplanarak 
240 K. su ile yıkanır ve suyun akması bitinceye kadar karanlıkta bıra-
kılır. Çökelti filtre  kâğıtları arasında ağırlığı 17 kısım kalıncaya kadar 
sıkılır ve ıslak iken lanolin ve vazelin ile karıştırılır. 

Bu formülde  40 K. amonyaklı çökeltinin alınması kesin bir ifade 
olmadığı gibi filtre  kâğıtları arasında kurutulan çökelti de daima aynı 
derecede kuru elde edilemez. Merhemin etken madde oranı da daima 
aynı olmaz. Bunun içindir ki diğer memleket farmakopeleri  meselâ 
U . S . P . bu merhemi doğrudan doğruya Hg NH2Cl'den hazırlar. Mem-
leketimizde Hg NH2C1 maddesine Precipite Blanc denir. Halbuki Fran-
sız Farmakopesi Precipit'e Blanc diye Hg2Cl2 (Protochlorure de Mer-
cure par precipitation) maddesini tarif  eder. Bu hususa dikkat etmelidir. 
Amerikalılar da bizim gibi Hg NH2Cl'e beyaz çökelti adını vermişlerdir. 

Beyaz (Amonyaklı) Cıva Merhemi U.S.P. 18 

Unguentum Hydrargyri Ammoniati, Whitc precipitate Oin1 ment 

Amonyaklı cıva, ince toz halinde 50 g 
(Hg NH2C1) 

Sıvı parafin  30 g 

Beyaz merhem (White ointment) 920 g 

Reçete Örneği: (İsviçre) 
Rp: 

Neemycini 0 . 5 - 1 % 
Sülfür  precipit. 3 % 
Icbthyoli 2 % 
Pastae Zinci \ 

> aa ad 
Ung. Lenientis ) 50 
M. f.  Ung. D. S. Aknepate 

Su ile yıkanıp temizlenebilir sıvağlar: 

Eskiden beri yağ ve yağ hissini veren maddeler yerine, sürüldüğü 
yerden kolay çıkan sıvağ maddeleri aranmıştır. Bu araştırmalar özel-
likle 1940'tan sonra çok hızlanmıştır. 1885'de Unna, çinko oksid 
merheminin hazırlanması için jelatin, gliserin ve sudan ibaret bir sıvağ 



Mukozalar arasında en hassas ve nazik Lir yapıya sahip olanı göz 
mukozasıdır. Bu bakımdan mukoza için kullanılacak ilaçlar göz mu-
kozası dikkate alınarak hazırlanır. Göz mukozası için zararlı olmayan 
bir ilacın diğer mukozalar için de zararlı olmayacağı düşülür. 

Oftalmik  olarak kullanılan ilaçlar pratikte şu sahalara tatbik edi-
lirler: Göz kapakları ve özellikle kirpiği içeren kısımlar, lakrimal sıvı-
nın dışarı çıkma yolları, konjektiva, kornea, göz yumrusunun ön kısmı, 
iris ve cihar. . 

Yerel (Lokal) tatbik edilen ilaçların göz yumrusunun çok derin 
kısımlarına Vitreous Choroid ve Retinaya etki ettikleri şüphelidir. Göz 
hastalık!arının büyük bir kısmında banyo ve damla ile az fayda  temin 
edilir. Böyle hallerde en iyi ve başaıılı yol jel ve merhem kullanmak-
tır. Bu şekilde hasta bölgeleri ilaçla daima temas haline getirmek müm-
kündür. Bu konuda jel'ler yapışkan olmaları, çabuk akmaları ve çabuk 
bozulmalarından dolayı az kullanılmaktadır. Merhemlerde ise sıvağ 
aşındırıcı olmamalıdır. Vazelin bir çok gözcüler tarafından  beğenil-
mektedir. Kolesterol ve lanolin içeren vazelin daha başarılı görev göre-
bilir, çünkü göz yaşı ile ıslak bir sahada su çeken, su ile karışabilen bir 
sıvağ daha çok etkendir. 

ingiliz Farmakopesi 1973 göz merhemleri sıvağları için aşağıdaki 
bileşimi vermiştir. 

Sıvı parafin  10 g 
Lanolin 10 g 
Sarı yumuşak parafin  80 g 

Göze sürülen merhemin hasta göz kapaklarının birbirine yapış-
masına da engel olarak kaydırıcı bir etkisi olması gerekir. Bugün her 
ne kadar vazelin çok kullanılmakta ise de gözcüler daha çok göz yaşı 
ile karışabilen tipleri yeğ tutmaktadır. Bu konuda yağ / su tipi emül-
siyon sıvağları çok yararlı olmalarına rağmen henüz tam başarıh bir 
sıvağ bulunamamıştır. Su / yağ tipi sıvağlarda etkiyi fazlalaştırmak 
için bunları hazırlarken su yerine tampon çözeltilerin kullanılması yeğ 
tutulmahdır. Tamponlar sıvağ içine konacak ilâçların stabilitesini temin 
ve irritasyonun azalmasına yardım ederler. Metil selliilozun % 2 çözel-
tisinin aşındırıcı olmayan vc yüksek aktivite gösteren ve göz dışı ilti-
haplarda kullanılmaya elverişli merhemler yaptığı bildirilmiş ise de; 
metil sellüloz kapalı yaralarda yabancı cisim etkisi gösterdiğinden göz 
yaralarında kullanılamaz. Lanolin, parafin  ve yağların birçok sakın-
caları olduğu gibi amaca, sentetik zamklarla hazırlanan sıvağlarmda 
uygun olduğunu iddia edenler de vardır. 
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Merküri klorür 540 kısım sıcak suda eritilir. Süzülüp soğutulduk-
tan sonra biraz fazlaca  amonyak, % 10 ilâve edilir. Yaklaşık 40 kısım 
amonyaklı civa çökeltisi düz ve tartılmış filtre  kâğıdında toplanarak 
240 K. su ile yıkanır ve suyun akması bitinceye kadar karanbkta bıra-
kılır. Çökelti filtre  kâğıtları arasında ağırlığı 17 kısım kalıncaya kadar 
sıkılır ve ıslak iken lanolin ve vazelin ile karıştırıbr. 

Bu formülde  40 K. amonyaklı çökeltinin alınması kesin bir ifade 
olmadığı gibi filtre  kâğıtları arasında kurutulan çökelti de daima aynı 
derecede kuru elde edilemez. Merhemin etken madde oranı da daima 
aynı olmaz. Bunun içindir ki diğer memleket farmakopeleri  meselâ 
U . S . P . bu merhemi doğrudan doğruya Hg NH2Cl'den hazırlar. Mem-
leketimizde Hg NH2C1 maddesine Precipite Blanc denir. Halbuki Fran-
sız Farmakopesi Precipit'e Blanc diye Hg2Cl2 (Protochlorure de Mer-
cure par precipitation) maddesini tarif  eder. Bu hususa dikkat etmelidir. 
Amerikalılar da bizim gibi Hg NH2Cl'e beyaz çökelti adını vermişlerdir. 

Beyaz (Amonyaklı) Cıva Merhemi U.S.P.18 

Unguentum Hydrargyri Ammoniati, White precipitate Oin1 ment 

Amonyaklı cıva, ince toz halinde 50 g 
(Hg NH2C1) 
Sıvı parafin  30 g 

Beyaz merhem (White ointment) 920 g 

Reçete örneği: (İsviçre) 
Rp: 
Necmycini 0 . 5 - 1 % 
Sülfür  precipit. 3 % 
Ichthyoli 2 % 
Paslae Zinci \ 

> aa ad 
Ung. Lenientis ) 50 
M. f.  Ung. D . S. Aknepate 

Su ile yıkanıp temizlenebilir sıvağlar: 

Eskiden beri yağ ve yağ hissini veren maddeler yerine, sürüldüğü 
yerden kolay çıkan sıvağ maddeleri aranmıştır. Bu araştırmalar özel-
likle 1940'tan sonra çok hızlanmıştır. 1885'de Unna, çinko oksid 
merheminin hazırlanması için jelatin, gliserin ve sudan ibaret bir sıvağ 



teklif  etmiştir. Denebilir ki bu sıvağ bilimsel inceleme ile ortaya konmuş 
ilk yıkanabilir merhem sıvağıdır. 

1927'de Zakaris nişasta pastasının ve nişastalı gliserinin ve kitre 
zamkı jel'inin maden tuzları aracılığıyla uzun zaman korunabileceğini 
ve nişastalı gliserinin merhem sıvağı olarak kullanılmasını önermiştir. 
1929'da Karstan, yağların yapışma benzeyen Tegin'in % 1 0 - 2 0 
sudaki emülsiyonun merhem sıvağı olarak kullanılmasını teklif  etmiş 
ve bu sıvağlarm kurumadığını ve sıvıların açığa çıkmasını önlediğini 
ileri sürmüştür. Jorek 1933'de değişik amaçlar için kullanılmağa 
yarayan Lanette Wax ile yapılmış dört sıvağ formülü  vermiştir. Ayrıca 
sıvağların su ile emülsiyon oluşturduklarını, dayanıklı olduklarını bil-
dirmiştir. Gershenfeld  ve Miller 1933'te değişik bakterisit maddelerin 
değişik sıvağlardaki etki değerlerini tetkik etmişlerdir. % 2 fenol  ve 
% 0.1 süblime ile yaptıkları deneylerde gliseril monostearat, gliserin ve 
sudan ibaret bir sıvağ ile, stearik asid, trietanolamin, gliserin ve sudan 
oluşan bir sıvağı bakterisit maddeler için en uygun sıvağ olarak öner-
mişlerdir. Bu deney Anglosakson aleminde su ile yıkana bilen sıvağlar 
üzerinde çahşmaları hızlandırmıştır. 

Mozik 1937'de pektin'in merhem sıvağı olarak kullanılmasını 
önermiştir. Pektin ve sıvağları hakkında incelemelerimize dayanarak 
ilerde daha geniş bilgi verilecektir. 

Pektin'in merhem sıvağ; olarak kullanılması daha çok ekonomik 
sebeplerden ileri gelmektedir. Hatta 1937 ve sonraları Alman Hükü-
meti hemen bütün merhemlerin Pektin ile yapılmasını tavsiye etmiştir. 
1937'de Griffin  bentonit'in değişik oranlardaki jel'Jerinin gliserin ve 
lanolin kıvamlarını verdiklerini göstermiş ve jel'in absorbsiyon özel-
liğinin bazı dermatozlarda çok faydalı  olduğunu bildirmiştir. 

1940'da Cox ve Goerlich hidrofilik  sıvağlarla yaptıkları bir sıra 
denemeler sonucu olarak yeni bir formül  saptamışlardı. Bu formül 
gliseril monostearat, bentonit, gliserin ve sudan ibaret idi. Bu formül 
yağsız ve su ile karışabilir olarak vasıflandırılmıştır.  Hemen hemen aynı 
zamanda Johnston ve Lee de bir hidrofilik  sıvağ tertip etmişlerdi. Fa-
kat bu çalışmacılar kendi formüllerinin  ısıya fazla  hassas olduğunu bil-
dirmişlerdir. 1940'da yapılan genel bir incelemede; antiseptik ilaçların 
yağ / su emülsiyonu tarzında yapılmış sıvağlarla daha çok etki göster-
dikleri öne sürülmüştür. 

Beeler'in 1942'de yaptığı deneyler National Formulary'nin ilmi 
komitesi tarafından  desteklenmiş ve hatta sonradan ofisinal  bir hid-



rofilik  sıvağın Amerikan Farmakopesine alınması düşüncesini kuvvet-
lendirmiştir. Daha sonra bütün sıvağlar arasında emülsion sıvağ-
Jarının her bakımdan eski tip sıvağlara üstün olduğu bildirilmiştir. 
1945'de Zopf'un  tertip etmiş olduğu hidrofilik  sıvağ formülü  Ameri-
kan Farmakopesine giren formülün  esasını teşkil etmiştir. 

1947'de değişik merhem sıvağlarmdan ilaçların dokuya girişimini 
mukayese eden bir çalışmada yıkanabilir sıvağlardan ilaçların deriye 
daha çok nüfuz  ettiği bildirilmiştir. 

1950'den sonra yıkanabilir merhem sıvağları üzerinde çalışmalar 
devam etmiştir. Her konuda olduğu gibi yıkanabilir tip sıvağlarda da 
bir kullanma sınırı vardır. 

Özetle, yıkanabilir merhem sıvağları su içinde yağ tipi y / s emül-
siyon sıvağlarıdır. Diğer sıvağlara nazaran derinin normal fonksiyon-
larına çok az engel olurlar, kolayca temizlenebilirler ve bir çok madde-
ler bu sıvağlardan deriye daha çok nüfuz  edebilirler. Bu meziyetlerine 
karşılık yıkanabilir sıvağ] arın dış fazları  su olduğundan iyi korunmaz-
larsa sularını kaybederler ve küflenmeye  karşı hassastırlar, bundan do-
layı koruyucu maddeler kullanılması gerekir. Ayrıca kullanılan emül-
siyon oluşturucu maddelerin de çok dikkatle seçilmesi gerekir, aksi 
halde irritan ve hassasiyet verici olabilirler. 

Yıkanabilir sıvağlar genellikle 3 kısımdan oluşur: 

a) Yağımsı ve kütle verici kısım, b) Emülsiyon oluşturucular, c) Su 
ve sulu kısım. 

Su kısmı asıl formülün  % 10-80'iui oluşturur ve birçokları ayrıca 
su tutabilirler. 

Örnekler: 

Stearil alkol 
Beyaz vazelin 
Propilen glikol 
Sod. Lauril sülfat 
Su 

Hydrophilic Ointment U.S.P. 19 

250 Stabilizan ve kitle verici 

250 Kitle verici 
120 Nem çeken - yumuşatıcı 

10 Emülsiyon oluşturucu 

Metil paraben 
Propil paraben 

370 
0,25 

[Koruyucu 
0,15 ' 



Bu tip merhemlerde kitle verici özelliklerine ilave olarak ikinci 
derecedeki (yumuşatıcı, emülsiyonu stabilize edici vb.) etkilerinden de 
yararlanılan maddeler genellikle şunlardır: 

Beyaz vazelin: Evvelki bahislerde tarif  edilmiştir. 

Alkoller (C : 2 - C1 8 ) : Setil, Stearil.. alkoller ekseriya kıvam 
verici olarak kullanılırsa da emülsiyonu stabilize edici ve emolient et-
kileri de kuvvetlidir. Yağ hissi vermezler, su /yağ tipi emülsifyan 
iselerse de bu kabiliyetleri çok azdır. Esas kitleyi teşkil etmek için 
% 5-20, katılık vermek için ise yüzde 1-5 oranında kullanılırlar. 

Setil alkol CH3(CH2)I4CH ?OH Beyaz pullar veya granüı 
halinde katı bir maddedir. 45-50 °C'de erir. 

Stearil alkol CH3(CH2)1 6CH2OH Beyaz pullar veya granül 
galinde katı bir maddedir. 56-60°C'de erir. 

Setostearil alkol Seti' ve stearil alkol karışımıdır (1 + 1). 
ingiliz Farmakopesi tarafından  kabul ediimiş bir terkiptir. 

Emülsiyon oluşturucu içeren yağ alkolü karışımları: 

Setil ve stearil alkol karışımlarına belirli oranda Sod. Lauril sülfat 
ilave edilerek hazırlanırlar. 

Emulsifying  Wax B.P. 

Setostearil alkol 95°C'de eritilir, Sod. Lauril sülfat  ve su ilave edi-
lip, 115°C'ye kadar ısıtılır ve köpükler kesilinceye kadar bu derece bı-
rakılıp soğutulur. Hemen hemen beyaz renkli, mum kıvamında bir 
maddedir. Erime derecesi 43 °C'den aşağı değildir. Yağ / su emülsiyonları 
oluşturur. (Gerek U . S . P . 'nin hidrofilik  merhemi ve gerekse B . P . 'nin 
bu tip sıvağı göz merhemlerinde kullanılmaz. Sod. Lauril sülfat  aşın-
dırıcıdır). 

Lanette-Wachs SX: Çok kullanılan bir maddedir. Setostearil al-
kolün % 10 oranında sülfat  veya fosfat  bileşiklerini içeren bir çeşididir. 
Yağ / su tipi emülsiyon sıvağı hazırlamak için kullanılır, 

Asidler: Genellikle stearik, oleik, palmitik asidler gibi yüksek mo-
leküllü yağ asidleridir. Alkalilerle sabunlar yaprak emülsifyan  madde 
oluştururlar. Asidlerin karbon atomları 12'den 18'e doğru yükseldikçe 

Seto stearil alkol 
Sod. Lauril sülfat 
Su 

90 

10 
4 



yaptıkları sabunların emülsifyan  etkileri kuvvetlenir. C2 0 'den yukarı 
çıktıkça azalır. Kold krem ve yağsız kremler de çok kullarıdırlar. 

Polihidrik alkollerin esterleri: Bu sınıfı  yağ asidlerinin glikol ile 
mannitol esterleri teşkil ederler. Gliseril mono stearat, Dietilenglikol 
oleat, Sorbitol mono laurat, Sorbitol distearat. . . vb. gibi 

Gliseril mono stearat: C 3H 5 (0H) 2C J 8H 350 2 - M . A . : 357,57-
Beyaz, muma benzer bir maddedir, erime derecesi 55°C'nin üstün-
dedir. Suda çözünmez fakat  çok az sabun veya diğer yüzey etken mad-
deler yardımiyle suda dispers hale geçebilir. Saf  iken emolient etkisi 
ve merheme verdiği parlaklık için kullanılır. İçerisinde az miktar Sod. 
Stearat içeren SE işaretini taşır.(Self  emülsifying)  ve emülsiyon oluş-
turucu olarak kullanılabilir. Emülsifyan  (y / s) kabiliyetini kazanmış 
olan gliseril mono stearat anyon aktif  karakter taşır. Bundan dolayı da 
asid ve kalsiyum ionlarma karşı duyarlıdır. Tegin, Estax isimli ticari 
preparatlar başlıca kısımları gliseril mono stearat olan preparatlardır. 

Polihdroksi alkoller ve polimerler: 

Dietilen Glikol, Propilen Glikol, Gliserol, Sorbitol yıkanabilen sı-
vağlara özellikle hiğroskopik özelliklerinden dolayı girerler. Bu sayede 
dış fazın  (suyun) kolay uçmamasını temin ederek merhemin çabuk 
kurumasını önlerler. Kolay sürülme yeteneği verirler. 

Merhemlerde kullanılan emülsiyon oluşturucular: 
Kolloidler ve yüzey etken maddeler bölümünde anlatılan emül-

siyon oluşturucular (emülsifyan)  arasından bir kısmını teşkil ederler. 

Anyonik (Anyon gurubu yüzey etken) emülsiyon oluşturucular: 
Sabunlar: (Sod. stearat, Sod. Oleat, Sod. risinolat, Sod. palmitat, Po-
tasyum oleat, Potasyum stearat, Amonyum oleat, vb). 

Amino sabunlar: Trietanolamin, 2 amino-2-metil-l-propanol gibi 
aminlerin yağ asidleriyie yaptığı sabunlardır. Bu sabunlar kalsiyum 
iyonuna karşı daha dayanıklıdırlar. Özellikle kosmetik kremler için 
tercih edilirler. 

Sabunlar ya hazır olarak merhem sıvağı içerisine ilâve edilirler 
veya merhemi imal ederken oluşurlar. Çok kuvvetli yağ / su emülsiyon 
oluşturucuları olmakla beraber bazan irritan ve hassasiyet meydana 
getirici olduklarından dikkatle kullanılmaları gerekir. 

Yağsız krem tipi merhem sıvağları sabun içeren sıvağlardır Kos-
metikte ve özellikle Amerikan parfümerisinde  bu tip sıvağlara Vanis-



hing Cream'ler denir. Deriye sürülüp oğulunca kaybolurlar. Bı sıvağlara 
fazla  su ilâve edilerek daba akıcı bir bal veribrse, Hindistan cevizi yağı 
ilâve edilirse köpüren traş kremleri yapılmış olur. Tabii böyle formül-
lere, yumuşatıcı, koku verici, köpüğü stabilize edici ve kolay ıslatıcı 
özelbkte maddeler de ilâve edilirler, 

Sulfatlanmış  yağ alkolleri: Çok kuvvetli emülsiyon oluşturan 
maddelerdir. En çok tanınmışları: 

Sodyum lauril sülfat:  C 1 2 H 2 J 0S0 3 Na Eşit miktardaki ka-
Sodyum setil sülfat:  C l 6 H 3 3 0S0 3 Na rışımları Sod. setil ste-
Sodyum stearil sülfat:  C 1 8 H 3 7 0S0 3 Na aril sülfattır. 
Trietanolamin lauril sülfat:  C I 2 H 2 5 0 S 0 3 NH(C2H4OH)3 

Bu maddeler suda çok erirler ve kireçli sularda dahi çökelti bırak-
mazlar. Alkil sülfatların  kalsiyum tuzları suda çözünür. 

Sulfonlanmış  bileşikler: Sülfat  bileşikleri gibi kuvvetli emülsif-
yanlardır. Bunlar hidrolize kaışı dayanıklıdır. Bunlardan Dioktıl Sod-
yum Sulfo  süksinat ( U . S . P ) , (Aersol. O . T . ) krem ve merhemlerde çok 
kullanılır. 

Sulfatlanmış  hidrojene yağlar: 

Sulfatlanmış  hidrojene yağlardan özellikle sulfatlanmış  hidrojene 
Hint yağı su ile karışabilir. Bizzat kendisi merhem kıvammdadır. Na-
dir de olsa emülsifyan  olarak Kold krem ve yağsız kremlerde kullanıl-
mıştır. Sodyum tuzu detergent olarak kullanılır. 

Katyonik (Katyon grubu yüzey etken) emülsiyon oluşturucular: 

Bunlar daha çok bakterisit olarak kullanılırlar. Merhemlerde emül-
siyon oluşurucu olarak kullanılmazlar. 

Non - tonik emülsiyon oluşturucular: 

Evvelki bölümlerde anlatıldığı gibi kompleks ester ve esler-eter-
leridir. Genellikle hekzahirdik alkollerin alkilen oksit, yağ asidleri ve 
yağ alkolleri ile olan bileşikleridir. Bu maddelerin hidrofilik  karakterini 
serbest hidroksil grupları ile etilen oksit grupları verir. Lipofilik  karak-
terleri ise uzun hidrokarbon zincirindedir. (Span, Arlacel. Tween, Crih, 
Cremopher. v.b.) 

örneğin U . S . P . Unguentum Picis Carbonis formülünde  poliok-
sietilen sorbitan mono oleat'ı katranın dispers hale gelmesi için kul-
lanmıştır. 
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Yıkanabilir merhem sıvağlarında non - ionik emülsifyanlar  karı-
şım halinde kullanılabilirler. Az miktardaki su / yağ emülsion oluşturucu 
kuvvetli yağ/ su emülsion oluşturucu ile beraberken stabilizan görevi 
görür. Yıkanabilir merhem sıvağlarında kullanılan diğer hayvansal, 
bitkisel ve anorganik maddeler şunlardır: Zamklar, Agar, Alginatlar, 
Nişasta, Dekstrin, Pektin - Jelatin. 

Organopolisilioksanlar: Silikon] ar: 

Merhem kıvamında olanları vardır. Meselâ metilpolisiloksan, va-
zelin kıvamındadır. İnert, erimeyen ve deriye irritan olmayan mad-
delerdir. Koruyucu merhem sıvağı olarak tavsiye edilmişlerse de az 
kullanılmaktadırlar. 

Yıkanabilir merhem sıvağlarının hazırlanması: 

Genellikle yağ fazı  katı maddelerden oluşduğundan yağlı kısımlar 
eritilir ve 70°C'de tutulur. Sulu kısım içinde emülsiyon oluşturucu 
ve diğer çözünebilen maddeler eritilir ve 70°C'ye kadar ısıtılır, sonra 
karıştırılarak ve azar azar, sulu kısım yağlı kışıma ilâve edilir ve soğu-
yuncaya kadar karıştırılır. 

Emülsiyon tipi sıvağlarm özelliklerini, emülsiyon oluşturucu mad-
deler tâyin ederler. Bundan dolayı çok dikkatle seçilmelidir. 

Emülsifying  Ointment B.P. Aqueous Cream B.P. 

Emülsifying  Wax 300 g Emülsifying  Ointment 300 g 
Vazelin 500 g Chlorocresol 1 g 
Sıvı parafin  200 g Su 69.9 g 

Wilkinson Merhemi T.K. 

Pommade Wilkmson 
Kayın ağacı katranı / aa 
Tasfiye  edilmiş Sübl. Kükürt / 10 K 
Kalsiyum karbonat / 
Sarı vazelin / 
Potas sabunu / aa 20 K 

Kükürt ve kalsiyum karbonat karıştırılır. Sarı vazelin ve potas 
sabunu ilâve edilerek tekrar karıştırılır. En sonra kayın ağacı katranı 
ilâvesiyle hepsi ezilir. Vazelin ve sabun su banyosunda eritilip katran 
ile karıştırıldıktan sonra havandaki tozlarla karıştırılırsa daha iyi bir 
merhem elde edilir. 



Yıkanabilir sıvağlara örnekler: 

Rx Rx 

Stearil alkol 25 g Setil alkol 7 g 
Vazelin 25 g Stearil alkol 3 g 
Gliserin 12 g Mum 4 g 
Sod. Lauril Sulf. 1 g Gliserin 8 g 
Su 37 g Sod. Lauril sulf. 1 g 
Koruyucu y.m. Su 50 g 

Rx Rx 

Gliseril monostearat SE 15 g Strearik asid 15 .2 g 
Sıvı parafin 5 g Gliserin 9 g 
Su 75 g Trietanolamin 0 .76 g 
Koruyucu y.m. Su 75 .22 g 

Rx Rx 

Lanette Wax SX 20 g Setil alkol 8 g 
Sıvı parafin 5 g Mum 0 .5 g 
Gliserin 5 g Propilen glikol 5 g 
Su 70 g Tween 20 2 .5 g 

Arlacel 40 2 .5 e 
Su 31 .5 g 

Suda çözünebilen sıvağlar: 

Bu sıvağlara bazan yanbş olarak yağsız sıvağlar da denir. Bütün 
sıvağ kütlesi suda erir. İçlerinde mum, lanolin, vazelin. . gibi suda 
çözünmeyen maddeler bulunmaz. Bundan dolayıdırki böyle sıvağlara 
su ve sulu ilâçlar ilâve edilmez. (T.K. 'deki gliserin merhemi gibi.) Bu 
grubun balıca sentetik maddeleri değişik molekül ağırlığındaki poli-
etilen glikollerdir. 

Polietilen Glikoller: Su ve etilen oksidin kondensasyon polimer-
leridir. H(OCH2CH2)nOH. Etilen oksid adedine göre değişik fiziksel 
özellikte bulunurlar. Etilen oksid ile su arasındaki kondensasyon reak-
siyonu, ürünün molekül ağırlığı 7500 oluncaya kadar devam ettirile-
bildiği gibi daha evvel de durdurul abihr. Ticaretteki adları Carbowax, 
Cremolin, Poly Wachs.. v.b. di:c. 
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Bu şekilde değişik karakterde polimerler elde edilir. Böylece mole-
kül ağırlığı 200 - 700 olan polietilen g'ikoller sıvıdır. Molekül ağırlık-
ları 1000 den yukarı fazlalaştıkça  kıvamları vazelin kıvamından mum 
sertliğine kadar artar. 

Bunlardan 5 tanesi U . S . P . 19 tarafındanda  kabul edilmiş ve 
sıvağ olarak kullanılmıştır. 

Polietilen glikel 400: H(OCH2CH2)nOH genel formülündedir. 
n - 8.2 - 9.1'dir. Renksiz koyu bir sıvıdır. Hafif  higroskopiktir. Su, 
alkol, aseton ve diğer glikollerle karışabilir. 

Polietilen glikol 4000: H(OCH2CH2)nOH genel formülündedir, 
n = 68 - 84'dür. Bir kısmı dört kısım suda çözünür. Erime derecesi 
53-56 °C' olan beyaz pul gibi bir maddedir. 

Polietilen glikol 600 koyu sıvı, 1500 toz, 6000 beyazımsı pullar 
halindedir. 

Polietilen glikoller farmakolojik  bakımdan lanolin ve vazelinden 
daha irritan değillerdir. Kolayca sürülüp kolayca temizlenebilirler. 
Mumlar, yağ alkolleri, vazelin ve yağlarla sıcakta karışıp merhem for-
müllerine de girebilirler. 

Polyethylene Glycol Ointment 

Polietilen Glikol Merhemi 
U.S .P .19 

Polietilen glikol (4000)) 400 g 
Polietilen glikol (400) 600 g 
Polietilen glikolleri su banyosunda 65°C'ye kadar ısıtın, soğumaya 

bırakın. Sonra katılaşıncaya kadar karıştırın. Bu formülde  Polietilen 
glikol 4000'in oranı değiştirilmekle sıvağın kıvamı istenilen özelliğe 
getirilebilir. 

MUKOZA ÎÇÎN KULLANILAN MERHEM SIVAĞLARI 

(Göz Merhemleri) 

Tıp tarihi boyunca mukoza için kullanılacak ilaçlara özel bir önem 
verilmiştir. Buna sebep mukozanın deriden çok daha hassas ve nazik 
yapılışı ve kılcal damarların en çok bulundukları yöreler olmasıdır. 

Dıştan kullanılan ilaçlarda mukoza denince organizmanın, burun 
içi, vajen, üretra, rektum, ağız içi ve göz kapaklarını içten çeviren doku-
lar anlaşılır. 
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Mukozalar arasında en hassas ve nazik bir yapıya sahip olanı göz 
mukozasıdır. Bu bakımdan mukoza için kullanılacak ilaçlar göz mu-
kozası dikkate alınarak hazırlanır. Göz mukozası için zararlı olmayan 
bir ilacın diğer mukozalar için de zararlı olmayacağı düşülür. 

Oftalmik  olarak kullanılan ilaçlar pratikte şu sahalara tatbik edi-
lirler: Göz kapakları ve özellikle kirpiği içeren kısımlar, lakrimal sıvı-
nın dışarı çıkma yolları, konjektiva, kornea, göz yumrusunun ön kısmı, 
iris ve cihar. . 

Yerel (Lokal) tatbik edilen ilaçların göz yumrusunun çok derin 
kısımlarına Vitreous Choroid ve Retinaya etki ettikleri şüphelidir. Göz 
hastalıklarının büyük bir kısmında banyo ve damla ile az fayda  temin 
edilir. Böyle hallerde en iyi ve başaıılı yol jel ve merhem kullanmak-
tır. Bu şekilde hasta bölgeleri ilaçla daima temas haline getirmek müm-
kündür. Bu konuda jel'ler yapışkan olmaları, çabuk akmaları ve çabuk 
bozulmalarından dolayı az kullanılmaktadır. Merhemlerde ise sıvağ 
aşındırıcı olmamalıdır. Vazelin bir çok gözcüler tarafından  beğenil-
mektedir. Kolesterol ve lanolin içeren vazelin daha başarılı görev göre-
bilir, çünkü göz yaşı ile ıslak bir sahada su çeken, su ile karışabilen bir 
sıvağ daha çok etkendir. 

İngiliz Farmakopesi 1973 göz merhemleri sıvağları için aşağıdaki 
bileşimi vermiştir. 

Sıvı parafin  10 g 
Lanolin 10 g 
Sarı yumuşak parafin  80 g 

Göze sürülen merhemin hasta göz kapaklarının birbirine yapış-
masına da engel olarak kaydırıcı bir etkisi olması gerekir. Bugün her 
ne kadar vazehn çok kullanılmakta ise de gözcüler daha çok göz yaşı 
ile karışabilen tipleri yeğ tutmaktadır. Bu konuda yağ / su tipi emül-
siyon sıvağları çok yararlı olmalarına rağmen henüz tam başarılı bir 
sıvağ bulunamamıştır. Su / yağ tipi sıvağlarda etkiyi fazlalaştırmak 
için bunları hazırlarken su yerine tampon çözeltilerin kullanılması yeğ 
tutulmahdır. Tamponlar sıvağ içine konacak ilâçların stabilitesini temin 
ve irritasyonun azalmasına yardım ederler. Metil selliilozun % 2 çözel-
tisinin aşındırıcı olmayan ve yüksek aktivite gösteren ve göz dışı ilti-
haplarda kullanılmaya elverişli merhemler yaptığı bildirilmiş ise de; 
metil sellüloz kapalı yaralarda yabancı cisim etkisi gösterdiğinden göz 
yaralarında kullanılamaz. Lanolin, parafin  ve yağların birçok sakın-
caları olduğu gibi amaca, sentetik zamklarla hazırlanan sıvağlarında 
uygun olduğunu iddia edenler de vardır. 

316 



Bütün bu genel görüşlere rağmen denebilir ki hastalığın ve ilâcın 
cinsine göre, absorbsiyon sıvağları ve yıkanabilir sıvağlardan biri yeğ 
tutabilir. Ancak kullanılan sıvağ göz için aşındırıcı olmamalıdır, içindeki 
ilâcı göz yaşı içine verebilmeli ve kolayca tatbik edilebilmelidir. 

Hidrokarbon ve absorbsiyon sıvağlarma evvelce örnekler verilmişti. 
Göz için tertip ettiğimiz y / s tipi bir emülsiyon sıvağı formülü  (örnek) 
aşağıdadır. 

Göz merhemlerinin imalatında aseptik teknik kullanılır. (Kulla-
ndan bütün maddeler evvelce sterilize edilir sonra şekillendirilir ve ste-
ril kaplara konur. U.S.P. 19 Göz merhemlerinin steril olmsını ister). 

Merhemlerin hazırlanması: 

Merhemler iki yöntemle hazırlanır: 

a) Normal sıcaklıkta karıştırma ile, 

b) Eritme ile. 

Yöntemlerin seçilmesi sıvağın cinsine ve ilâçların karakterine 
bağlıdır. 

Normal sıcaklıkta karıştırma yöntemi: Daha çok yumuşak kı-
vamda olan sıvağlarla çalışırken kullanılır. Bu işlemde havan, merhem 
tablası ve makinalardan yararlanılır. Havan, sıvağa fazlaca  miktarda 
sıvı ilâve edilecekse veya fazla  miktarda katı madde katılacaksa yeğ 
tutulur. 

Merhem tablası: Üzeri zımparalı dört köşe kalın bir camdan iba-
rettir. Bunun üzerinde ayası geniş paslanmaz çelik, kauçuk veya kemik 
spatül ile çalışılır. Temizlenmesi, üzerindeki merhemin alınması gayet 

Rx 

Setil alkol 

Spermeçeti 

Lanolin anhidr 

Gliserin 

Polioksietilen sorbitan 

monooleat 

Sorbitan monooleat 

Su 

2 . 5 g 

2 . 5 g 

1 8 g 

4 g 

3 g 

1 2 g 

5 4 g 
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kolay bir yöntem olduğa gibi çok ince ve iyi dağılmış merhemler de elde 
edilebilir. Salisilik asid., iyod, tanin, cıva bileşikleri gibi maddeler için 
çelik spatül kullanılmamalıdır. Normal sıcaklıkta karıştırma usulü, özel-
likle reçete hazırlamakta tercih edilen yöntemdir. Reçete tekniğinde 
sıvı ilâçlar Ichthyol, Huile de cade vb. önce bir miktar sıvağla karış-
tırıp sonra sıvağın kalan kısmıyla karıştırılırsa tektür bir merhem elde 
elde edilir. 

Su ile hazırlanmış ekstralar önce bir miktar su ile, alkolle hazır-
lanmış ekstralar da önce bir miktar alkolle ezildikten sonra sıvağ ile 
karıştırılır. Kullanılan çözücüde eriyebilen ilâçlar da varsa eritilerek 
ilâve edilmeli ve sıvağla karıştırma vakit geçirmeden yapılmalıdır. 

Rx 

Mentol 
Belladon ekstrası 
Tannik asid 

Vazelin 

M. et. ft.  ungt. Art. Sec. 

Mentol az miktarda alkolde çözülüp üzerine aynı miktar su konur 
ve bu çözelti ile Ekst. belladon ezilir ve hemen bir miktar vazelin ile 
karıştırılır. Tannik asid diğer kısım vazelin ile karıştırılıp her ikisi bir-
leştirilip tektür hale getirilir. 

Fluid ekstralar bir miktar uçurulup sonra sıvağ ile karıştırılır. 

Katı meddeler: Evvelâ havanda iyice toz edilir ve sonra havanda 
veya tablada aynı miktar sıvağ ile tektür hale gelinceye kadar ezilir, 
karıştırılır. Eğer fazlaca  miktar katı madde var ise sıvağ eritilip toz ile 
iyice karıştırılmahdır. (Emülsiyon tipi sıvağlar hariç). Ayrıca merhe-
min pürtüktü olmamasını temin için tozlar çok az miktarda sıvı para-
fin,  badem yağı, gliserin, hint yağı gibi sıvılarla ezilip ince bir hale 
getirilir ve sonra sıvağla karıştırılır, örneğin çinko oksid çok az miktarda 
gliserin ile, cıvalı maddeler çok az miktarda sıvı parafin  ile inceltilebilir. 
Sıvağın içindeki sıvılar inceltmede de kullanılabilir. 

Eritme Yöntemi: 

Sıvağ, mum parafin  gibi sert maddelerle yumuşak maddelerin bir 
karışımından ibaret ise eritme yöntemi kullanılır. Ayrıca ilâç eğer sı-
vağın erimiş halinde çözünebilir ise yine bu yöntem yeğ tutulur. Sa-
niyede en çok kullanılan yöntem eritme yöntemidir. Sıvağın eritilerek 
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hazırlanmasında önce en yüksek derecede eriyen maddeler su ban-
yosunda eritilir, sonra diğerleri ilâve edilir. Eritmenin bir faydası  da 
sıvağı yabancı maddelerden kurtarmak için süzebilmektir. 

Rx 

Salisilik asid 
Benzoik asid 
Timol 
Lanolin 
Vazelin 

V az elin ve lanolin su banyosunda hafifçe  eritilir, timol ilâve edilip 
eriyinceye kadar karıştırılır. Asidler havanda iyice toz edilir ve erimiş 
sıvağ azar azar ilâve edilerek homojen hale getirilir. 

Sıvı ilâçların sıvağlara ilâvesi: Sıvılar için en iyi sıvağlar absorb-
siyon sıvağlarıdır. Absorbsiyon sıvağlarına sıvılar normal sıcakbkta 
ilâve edilir. Çünkü yüksek sıcaklıkta su / yağ emülsiyonu bozulur. 

Kolloid maddeler, özellikle katılar suda dispers hale getirdikten 
sonra lanolinle absorbe edilmeli ve nihayet vazelinle karıştırılmalıdır. 

Rx 

Arjirol 

Vazelin 
Arjirol az miktar suda dağıtılır ve sonra vazeline ilâve edilir. Alka-

loid tuzları her zaman suda çözüldükten sonra bir absorbsiyon sıvağı 
içersine alınmalıdır. 

Peru Balsamı: Merhem sıvağları içersinden genellikle ayrılan ve 
zor karışan bir maddedir. En iyi şekil vazelinli sıvağlarla elde edilir, 
ancak vazeline bazı yardımcı maddeler ilâvesi gerekir, örneğin sabun, 
hint yağı. . . gibi. 

Rx 

Kükürt çiçeği 
Peru balsamı 
Yeşil sabun 
Vazelin 

Hidrofilik  merhem sıvağları da Peru balsamı için uygun sıvağlardır. 
Peru balsamı hint yağı içinde yüzde elli kadar çözünebilir; bundan ya-
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rarlanılarak peru balsamı esit miktar hint yağı ile karıştırıldıktan sonra 
vaselinle karıştırılırsa oldukça dayanıklı merhem elde edilebilir. 

Rx 

Beta naftol 
Çöktürülmüş kükürt 
Peru balsamı 

Vazelin 
Peru balsamı 4-5 ml hint yağı ile iyice karıştırılır ve sonra bir mik-

tar vazelinle karıştırılır; kükürt ve betanaftol  bir parça vazelinle ayrıca 
karıştırılır. Ve her iki merhem birbiriyle ve nihayet sıvağm geri kala-
niyle birleştirilir. 

Katranlar; Özellikle kömür katranı vazelin ile tamamen karışmaz, 
bu konuda nişasta ve polisorbat 80 iyi bir yardımcı olabilir. Çinko oksitli 
katran merhemlerinde önce çinko oksid ile sıvağ iyice karıştırılır. Sonra 
yardımcı ile karışmış katran ilâve edilir. Katranı tartmak için de üzerine 
vazelin sürülüp darası alınmış bir yağlı kâğıt kullanmak çok faydalı-
dır. Kömür katranı yıkanabilir sıvağlarla da karışabilir. 

Katı maddeler kesinlikle kristal halinden çıkarılmış olmalı ya sıvı 
vazelin yardımı ile iyice ezmeli veya sıvağda ezilmeli veya bir çözücüde 
eritilmiş olarak sıvağa katılmalıdır. 

İyod; eğer merhem halinde kullanılacak ise sıvağ olarak vazelin 
yeğ tutulmalıdır. Diğer sıvağlarla birleşikler yapabilir. 

Pirogallol emülsiyon sıvağlarını bozabilir. 
Taninli merhemler emülsiyon sıvağları içinde hazırlanmalı, icabe-

derse emülsiyon oluşturucu maddeler sıvağ olarak seçilmelidir. 

Rezorsin için vazelinli sıvağlar yeğ tutulmalıdır. 
Antibiotikli merhemler; penisilin ve streptomisin için ve hattâ 

Tirotrisin ve basitrasinli merhemler için tercihan susuz ve steril sıvağla 
aseptik şartlar altmda çalışmalıdır. Bu merhemlere bazı koruyucu mad-
delerle tampon maddeleri de ilâve edilebilir. 

Merhemlerin sanayide hazırlanması ve kullanılan aletler: 

Büyük çapta imalât için, eğer sıvağ çok yumuşak halde değilse, 
çoğunlukla eritme usulü kullanılır. Sıvağlar buharla ısınan kaplarda 
eritilir (Resim 14-2) 

320 



Resim: 1 4 - 2 Sıcakta sıvağ eritme kazanı 

Sonra aynı kaplarda veya diğer kaplara aktarılarak bu kaplarda 
ilaçlarla karıştırılır (Resim 14-2) ve merhem kıvamı alıncaya kadar 
çahşıbr. Karıştırmada en zararlı şey merhem içine hava karışmasıdır. 
Çok hızlı ve açıkta dönen karıştırıcı, merheme hava karıştırır. Karışan 
hava hem etken maddenin hem de sıvağın oksidasyonunu hızlandırır. 
Hava, merhem tüplere konduktan sonra kabı -ısı etkisiyle- patlatabi-
lir veya merhemin tüpten muntazam çıkmasına engel olur. Bunu ön-

Resım: 14 • 3. Day Pony karıştırıcısı 
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İemek için.: Merhemler üstü kapalı ve az hava boşluğu bulunan kap-
larda karıştırılmalıdır. Kapalı ve kısmen vakum ile havası alınan ka-
zanlarda karıştırma işinin yapılması en ideal olan usuldür. Böyle işle-
yen cihazlar vardır. 

Hazırlanmış merhemler pürüzsüz bir hale getirilmek için değir-
menlerden geçirilir. 

Merhemler için kullanılan değirmenler: 

a) öğütücü tipler b) Ezici tipler: 

Öğütücü makineler (Resim 14-4): Aynen buğday değirmeni pren-
sibinde çalışırlar. Merhem biri sabit diğeri hareketli iki yüzey arasında 
ezilir. Bazı tiplerin merhemi bastırmak ve işlemi süratlendirmek için 
üstten itme, piston tertibatı vardır. Yüzeyler arasından geçerek ezilen 
merhem, silindirleri kazıyan bir tertibatla alınır. 

Resim: 14 . 4. Spangenbeıg değirmeni, Mannheim 

Bazı değirmenlerde uzun zaman dönmekle oluşan kızmayı önlemek 
için su ceketi vardır. Bu tip değirmenlerin verimi azdır, fakat  pürüzsüz 
merhem elde edilir. 

Ezici makineler (Resim 14-5): Bunlara silindirli değirmenler de 
denir. Tek ve üç silindirli cinsleri vardır. 

Tek silindirlide, merhem bir huni aracılığıyle çelik, porselen, taş. . ' -
dan yapılmış silindir üzerine gelir. Silindir döndüğü yönde merhemi 
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alıp çevirir, bu çevirme sırasında merhem silindire çok yakın vaziyette 
duran bir sabit yüzey arasından geçerek ezilir ve silindir üstüne yakın 
bir yerde silindiri silen bir bıçak tarafından  alınarak toplanır. 

Uç silindirli değirmenler (Resim 14- 5): Üçü bir sırada ayrı ayrı 
süratle ve birinci ile üçüncü aynı, ortadaki aksi istikamette dönen si-
lindirlerden oluşmuştur. (Şekil 14-1). Silindirler çelik, porselen, mermer 
gibi geç aşınır ve inert maddelerden yapılmıştır. 

Resim: 14 - 5. Üç silindirli merhem ezici 
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Merhem I ile II nci silindir arasına konur, silindirler aksi istika-
mette dönerek merhemi aralarına alıp ezerler ve sonra yine merhem 
ikinci silindir aracılığıyla II ve III arasına gelir. Burada da aksi yönde 
işleyen silindirler arasında ezilir ve pürtüksüz hale gelir, silindir üze-
rinden alınır. Silindirler arası ayar edilebilir. 

Her iki cins merhem değirmenleri bütün merhem cinsleri için iyi 
sonuç vermez. Amaça uygunluk imalatçı tarafından  tayin edilmelidir. 

Merhemlerin korunması, konacağı kaplar ve kontrolleri: 

Merhemler genellikle oda sıcaklığında (20 - 25°C) saklanmalıdır. 
Zorunluk olmadıkça merhemleri buzdolabında saklamaya gerek yoktur, 
etken maddeler • kristalleşebilir. Ancak Penisilinli ve diğer antibiotikli 
merhemler buzdolabında saklanabilir. 

Merhemlerin korunması için eczane pratiğinde en iyi kap; cam veya 
cilâlı porselen kaplardır. Bu kapların yayvan ve geniş ağızlı olanları en 
uygun olanlarıdır. Sıkılabilir tüplerin kalaylanmış veya lâkla kaplanmış 
olması gerekir. İçi lâklı veya parafinli  mukavva kutular eczanelerde 
çok kullanılırsa da bunlar özellikle y / s tipi merhemler ve genel olarak 
emülsiyon tipi sıvağlar için güvenli değildir. Çünkü lâkın hatalı veya 
tam temas etmediği yerlerden mukavva, su yağ gibi maddeleri emerek 
sıvağı bozabilir. Tüm plastik kapların merhemlere etkisi merhemin 
etken maddesine göre değişir, incelenmelidir. 

Merhemler için en iyi kap sıkılabilir tüplerdir. Bu tüpler; kalay-
lanmış kurşun, kalay, içi lakh alüminyum ve plastik maddelerden yapı-
labilir. Bu konuda dikkat edilecek nokta, merhem sıvağının ve merhem 
içindeki etken maddelerin tüpe etki etmemesi veya tüpün yapıldığı mad-
denin, merhemin fiziksel  ve kimyasal özelliklerini değiştirmemesidir. 
Tüpler merhemlerin kirlenmesini önlediği gibi merhemin hava etkisiyle 
bozulmasını da önler. Merhem tüpleri için ideal madde kalaydır. Özel-
likle oftalmik  merhemlerin kalay tüplere doldurulması en uygun olan 
yöntemdir. Aycak y / s tipi sıvağlarla yapılmış merhemlerin kalay tüp-
leri aşındırdığı saptanmıştır. Böyle merhemler deneme yapmadan 
kalay tüplere konmamalıdır. Kurşun tüplerin iç yüzlerinin kalay mik-
tarı için azami bir sınır konamaz. Ne kadar fazla  olursa o kadar iyidir. 
Oftalmik  merhemler için (zorunlu hallerde) kalaylanmış kurşun tüp-
lerin iç yüzeylerindeki kalay mikrarı % 12,5'tan az olmamalıdır. Oftal-
mik tüplerin ağzı imalattan hemen sonra hermetik olarak kapatılmış 
olmalıdır. 
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Diş patları için böyle tüplerde kalay miktarı % 5'ten az olmaz. 
Diğer kosmetik preparatların konacağı kurşun tüplerinin iç yüzey-
lerindeki kalay miktarı ise % 3'ten az olmamalıdır. 

Plâstik maddelerin merhemlere karşılıklı etkisi mümkündür. 
Dikkatle kullanılmalıdırlar. Alümünyum tüplerin içi lâklı olmalıdır. 
Alüminyum hem ilâcı bozar hem de kendisi ilâçtan etkilenebilir. 

Tüplerin sterilizasyonu: Aseptik hazırlanan merhemlerin konacak-
ları kapların da steril olması gerekir, Alüminyum ve kalay tüpler 120 °C'-
de 20 dakika otoklavda, 140°C'de üç saat veya 170°C'de iki saat kuru 
havada sterilize edilebilir. Tüplerin iç ve dış lâkları bu ısılardan etkilen-
mez. Plâstik kapak ve tüpler etilen oksid ile sterilize edilebilir. 

Tüplerin doldurulması için elle işleyen (Resim 14-6) aletler var 
olduğu gibi döner otomatik (Resim 14-7) aletler de vardır. 

Bu aletler tüpü belirli miktarda doldurdukları gibi aynı zamanda 
diplerini kapama işini de yaparlar. Bu aletlerin hazneleri çok kere elek-
trik veya su ile hafif  ısıtılır ve merhemin daima homojen halde tutul-
ması için de özel bir karıştırıcı içerirler. 

Fiziksel Kontrollar: 

Merhemlerin tüpten çıkabilmesi: Merhemler tüplere doldurulurken 
dikkat edilecek nokta içerde hava bırakılmamasıdır. Merhem tüpün 
kapağı açılınca kendi kendine dışarı fırlamamalı,  ancak çok bastırılarak 
dışarıya çıkarılabilecek kadar da katı kıvamlı olmamalıdır, örneğin, 

Resim: 14 - 6. El ile işler merhem tüpü doldurucusu. Kapatıcı ve dip sıkıştırıcısı. 
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Resim: 14 - 7. Otomatik tüp doldurma ve kapatma makinesi. 

göz merhemleri tüplere hafif  baslırılınca dışarı çıkabilmelidir. Bu ba-
kımdan merhem sıvağlarımn tüpe konunca dışarı çıkabilme yeteneği 
Resim 14-8'deki aletle kontrol edilir. 

Bu aletle tüpten 10 saniye içinde 0.5 cm. uzunluğunda bir mer-
hem parçasının çıkarılabilmesi için gerekli basınç gram olarak ölçülür. 
Her fabrikanın  kendine göre bir ayarlama basıncı vardır. 

Miktar Kontrolü: (U .S .P . 19) On tüp üzerinde yapılır. 60 grama 
kadar merhem içeren tüplerde, bildirilen miktarın % 10 undan ve 60 
ilâ 150 gramlık tüplerdeki merhem miktarı % 5 iaden az olmamalıdır. 

Metal parçası kontrolü: Göz merhemlerinde özellikle metal par-
çacıkları aranır. 10 tüp de yapılan mikroskopik kontrolda 50 mikro-
metre ve daha büyük çaptaki metal danecik adedi 50 yi geçmemelidir. 
(U .S .P .19 . - 1975) 
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Resim: 14 • 8. Merhemleri tüpten çıkartma basıncım ölçen alet. 

ÇERALAR 

Çeratum 

Çok miktarda mum içeren koyu kıvamlı ve merhemler gibi deriye 
sürülerek kullanılan preparatlara Çeralar denir. 

içerdikleri fazla  mumdan dolayı deri üzerinde erimezler. Bu ba-
kımdan koruyucu amaçla doğrudan doğruya veya bez üzerine sürül-
müş olarak kullanılırlar. 

Genellikle astrinjan, stimülan (kurşun subasetat, kantarid, tere-
bantin) maddelere sıvağ olarak da hizmet görürler. Çeralar eritme usulü 
ile hazırlanır. Ancak eritilmiş kütle mumların tekrar billûrlaşmaması 
için soğuyuncaya kadar karıştırılmalıdır. Bu preparatlar kolayca ran-
sitleşir. Bundan dolayı 40°C'nm altında saklanıp taze hazırlanmalıdır. 

Örnekler: 

Kurşun Subasetat Çerası N.F 8. İhtiyollü Çera 

Beyaz mum 200 g Ihtammol 3 g 

Vazelin 200 g Tannik asid 2 g 
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Kâfur  20 g 

Lanolin 200 g 

Kurşun subasetat çözeltisi 200 g 

Belladon merhemi 
Kurşun subasetat 
çerası 

1 5 g 

3 0 g 

Dudak Çerası Ph. Helv. 

Beyaz mum 

Parafin 

Sıvı parafin 

Gül yağı 

4 0 g 

2 0 g 

40 g 

2 gtt 

PAT'LAR 

Pasta'e - Pates 

İçersinde yüzde 50-70 katı ilâç içeren koyu kıvamlı merhemlerdir, 
içlerindeki toz maddeler bu ilâçlara hafif  kurutucu özellik verir. Böyle 
bir kütle içersindeki etken madde deriden daha geç absorbe olur. Bun-
dan dolayı çok kere astrinjan ve antiseptik ilâçlar bu halde kullanılır-
lar. Patların sıvağları genellikle yağlı veya hidrokarbon sıvağları ol-
makla beraber Pektin, Kitre, Gelatin, Nişasta gibi suda çözünen müsilaj 
maddeleri de olabilir. 

Merhemlerde olduğu gibi yağlı patlar derinin kıl ve saçlı kısımlarına 
sürülemezler. Suda jel oluştururlar ıslak deriye daha kolay tatbik edilip 
kolayca yıkanabilirler. 

Patların hazırlanması: Aynen merhemlerin hazırlanması gibidir. 
Ancak fazla  miktarda toz madde var olduğundan tozların önce erimiş 
sıvağm az bir kısmı ile veya az miktar gliserin, sıvı yağ gibi yardımcı 
maddelerle iyice ineeltilmesi lâzımdır. Fazla miktarda hazırlanan pat-
ların mutlaka merhem değirmenlerinden geçirilmesi gerekir. 

Tozlar iyice kurutulur, karıştırılıp elenir ve havanda, eritilmiş 
vazelinle tektür hale getirilir. 

Çinko Oksid Patı U .S .P . 19. 

Pasta Zinci Oxidi, Pate d'oxyde de Zinc 
Çinko oksid 

Talk 

Vazelin 2 K 

1 K 
1 K 
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Zinc Gelatin U .S .P - D.A B. 

Unna Patı, Colle de Zinc 
Çinko oksid 
Jelatin 
Gliserin 
Su 

1 0 0 g 

1 5 0 g 

4 0 0 g 

3 5 0 ml 

Varislerde sargı üzerine sıcak akışkan halde iken sürülerek kul-
lanılır. Elâstik çorap gibi görev görür. 

Tedavi bakımından merhemler: 

Merhemler değişik maksatlarla kullanılırlar. Tedavi edici, anti-
septik, koruyucu, yumuşatıcı. . ilâ. gibi. Bunlardan koruyucu olanlar 
hariç, merhem sıvağlarının içindeki etken maddeleri, kolayca ve etkili 
bir şekilde organizmaya vermesi lâzımdır. Bunun için sıvağlarm içer-
sine konan ilâçların deriden geçip geçemedikleri, her ilâç ve her sıvağ 
için ayrı ayrı bilinmelidir. Bir ilâcın organizmaya girebilmesi veya de-
ride etki gösterebilmesi için deriye nüfuz  etmesi lâzımdır, ilâçlar deriye 
iki yolla girerler: 

1 - Foliküller yolu, 2 - Epidermis yolu (Şekil 14-2). 

Şekil: 14 - 2. Deride (Percutaııe) absorbsion yolları: 1) Boynuz hüc. tabakası 2) Epiderm 

Folikiiller den 
geçiç yolu 

Epiderm den 
geçiş yolu 

barajı 3) Malpiki tabakası, 4) Corium. 
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Bu yöntemlerde şu yollar izlenir: 

1. Deriye merhemi sürdükten sonra hayvanın kan idrar veya 
feçesinde  etken madde aranır. 

2. Eğer merhem deriye tatbikten sonra belirli organlar tarafın-
dan tutuluyor ise bu organlardaki miktarları saptanır. 

3. Farmakolojik veya fizyolojik  etkinin başladığı zaman saptanır. 
Örneğin bir merhem içindeki strikninin etkisi konvulziyonlarm baş-
lamasiyle anlaşılır. 

4. Biopsi yaparak dokudaki değişiklikler incelenir. 

5 . Klinikte insanlara merhem tatbik ederek sistemik etki ve atıl-
ma miktarları incelenir. 

6. Merhem sıvağlarına radyoaktif  maddeler (I1 3 1 , S35 veya bun-
ların organik bileşikleri) katılıp hayvanlara tatbikden sonra radyo-
aktivite izlenir. Bugün için in vivo yöntemler içersinde en önemli olanı 
bu yöntemdir. 

B- In Vitro yöntemler iki ana gruba ayrılır. 

1 - Mikrobiolojik yöntemler, 

2 - Kimyasal ve fiziksel  yöntemler. 
1- Mikrobiyolojik yöntemlerin esası; mikroorganizmalar ekilmiş 

ortamlara konan merhemdeki etken maddelerin üremeyi durdurabilme 
yeteneğinin ölçülmesidir. 

Bugün en çok kullanılan mikrobiyolojik yöntem Reddish tarafın-
dan ileri sürülüp sonradan Amerikan besin ve ilâç idaresi lâboratuvar-
larınea Cup Plate yöntemi adı ile geliştirilen yöntemdir. (Resim 14-10). 
Özellikle antibiotik, antimikotik ve antibakteriel maddeler için kul-
lanılır. Esası şöyledir: Bir petri kutusuna üreme ortamı konur, belirli 
tipte bir mikroorganizma örneğin, M. Pyogenes var. Aureus aşı-
lanır. Petri kutularındaki agar besleme ortamının ortasına veya çeşitli 
yerlerine metal borucuklar içersinde merhemler yerleştirilir. Sonra 
37°C'de üremeye bırakılır. Belirli müddet sonra merhem borucukları 
(cup) nm etrafındaki  steril alanın genişliği ölçülür. Bu yöntem ile mer-
hem sıvağının karakteri hakkında fikir  edinilebildiği gibi, belirli 
miktar merhem içindeki; örneğin Antibiotik miktarı da ölçülebilir. 
Resim 14-10'daki I numaralı merhem az, iki numaralı merhem ona 
oranla daha çok etkendir. 
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Resim: 14 - 10. Cup plale metodu ile merhem sıvarlarının kontrolü 

2 - Kimyasal ve fiziksel  yöntemlerin esası; merhem sıvağlarmdaki 
belirli ortamlara çıkan veya nüfuz  eden etken maddeleri kimyasal veya 
fiziksel  olarak saptamaktır. 

Bu yöntemler içersinde en pratik olanı aşağıdaki Kromatoğra-
fik  metoddur. (E. İzgü). 

Prensip: Filtre kâğıtlarına emdirilen reaktiflerle  merhem içersin-
deki etken maddelerin verdikleri renk sınırlarının saptanması ve muka-
yesesidir. 

Kullanılan malzeme: Petri kutuları, Desikatör, 1.1 cm. Yüksek-
liğinde ve 1.7 cm. çapında cam halka (borucuk), Whatmann No. 1 
filtre  kâğıdı, Ebonit spatül ve bağet. 

Etken maddeler ve reaktifler:  Salisilatlar için FeCh- Sulfamitler 
için Ehrlich ayracı - Iod için Nişasta - Alkaliler için Fenolftalein.  . . 
ve ilâ. . 

örnek: Eserin Salisilatın değişik merhem sıvağlarından relatif 
difüzyonunun incelenmesi: 

Bir petri kutusunun iç çapında, dört Whatmann No: 1 filtre  kâ-
ğıdı alınır (Bu kâğıtlara çıplak el ile dokunmamalıdır), üzerine kurşun 
kalemle iki dikey çap çizilir ve her 0.5 cm'de bir işaret konur. Çapların 
birbirini kestiği merkezde yine merkezi aynı olmak üzere 1 cm çapında 
bir daire daha çizilir ve bu kısım pürüz yapmadan kesilerek çıkartılır. 
Bu şekilde kâğıdın ortasında dairevi bir boşluk temin edilir. 
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Dört filtre  kâğıdı (yukardaki açıklamaya göre hazırlanmış) hoş ve 
uygun büyüklükteki dört beherglas üzerine konur. Filtre kâğıtları 
l 'er ce. FeCU ( % 10) ile iyice ıslatılır. Kâğıtlar beherglaslarm üzerinde 
ve bir müddet sonra alt üst edilmek üzere karanlıkta kendi hallerinde 
kurumağa bırakılır. 

Kurumuş filtre  kâğıtları, dört ayrı petri kutusu içersine yerleş-
tirilir. Temiz bir desikatör içersine 5 cc. su konur ve bu desikatörün 
ızgarası üzerine aralarında aralıklar bırakılmak üzere evvelce hazır-
lanmış dört perti kutusu üst üste ve ağızları açık olarak yerleştirilir ve 
desikatör kapatılır. Petri kutuları böylece desikatörde 24 saat bırakı-
lır. Bu süre sonunda taze hazırlanmış olan Eserin ( % 1) merhemlerinin 
herbirinden 2.5 gram tartılır ve evvelce tarif  edilmiş olan cam halka-
lara konur. Merhemlerin cam halkalara konmasında kauçuk spatül 
kullanılmalı ve işlem temiz cam bir yüzey üzerinde yapılarak halkalar-
daki merhemlerin her iki yüzünün de pürüzsüz ve düzgün olması temin 
edilmelidir. Sonra teker teker petri kutuları, kapakları kapatılarak de-
sikatörden çıkartılır, üzerleri işaretlendikten sonra merhemdi halkalar 
filtre  kâğıtlarına tam merkezdeki boş daireye merkezi olarak oturtulur. 
Halkaların kenarları merkez dairesinin kenarlarına gelmelidir. Sonra 
hemen petri kutuları ağızları açık olarak yine desikatöre yerleştirilir, 
ve desikatör kapatılır. Bütün bu işlemler sırasında en çok dikkat edilmesi 
gereken nokta filtre  kâğıtlarının rutubetlerini kaybetmemelerini temin 
etmektir ki bunun için de çok süratle hareket etmek gerekir. Böylece 
işlemin deneysel kısmı bitmiştir. Şimdi saat başı cam halka etrafında 
oluşacak renkli dairenin genişliği saptanır. Bu tesbit için desikatörün 
üzerinden veya kenarlarından bakmak bile yeterlidir. Gerekirse petri 
kutularının kapakları hemen kapatılmak şartiyle dışarı alınıp tetkik 
edilerek tekrar açık olarak yerlerine konulabilir. 

Bu tecrübede, halkaların etrafında  FeCl3'ün Eserin Salisilat ile 
verdiği menekşe renk oluşur, (Resim 14-10). 

Resimde görüldüğü gibi belirli zaman içinde en büyük menekşe 
halka H . O . ( U . S . P . 1950) tarafından  oluşturulmuştur. Daha sonra 
F. 73 emülsion sıvağı (y / s) gelir. H. P. ise 24 saatte çok küçük bir 
halka vermiştir. 

Kör tecrübe ise hiçbir değişiklik göstermemiştir. 

Kalevi göz merhemlerinin mukayesesi (Resim 14-11): Evvelce 
tekniğini tarif  ettiğimiz şekilde, filtre  kâğıtları fenolftalein  çözeltisi 
ile ıslatılır ve kurutulur. 
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Resim: 14-11. Çeşitli sıvağlardan eserin salisilatın difiizyonunuc  kromatoğrafik  tetkiki 
E. Izgü. 

Yine evvelce olduğu gibi dört ayrı filtre  kâğıdı dört petri kutusu 
içinde özel desikatörde 24 saat tutulur, sonra cam halkalara konmuş 
olan dört cins sıvağla hazırlanan kalevi merhemler evvelki gibi filtre 
kâğıtlarına yerleştirilip desikatöre konur ve 24 saat sonra renk sınır-
ları okunur. (Kalevi merhem, Sod. bicarbonate 2 g, Sod. Biborate 1 g, 
Su 10 g, Sıvağ 87 g) 

Kısa zamanda en geniş renk sınırı H. O. tarafından  meydana 
getirilmiştir. Bundan sonra yine F. 73 emülsion sıvağı (y / s) gelmekte 
ve H. P. ise çok az bir renk sınırı vermektedir. Oluşan renkler kalevi 
ortamda Fenolftalenin  verdiği eflâtun  renktir, ve çok bariz olarak oluş 
maktadır. Carbowax sıvağı hiç renk oluşturmamaktadır. Resimde 
görülen koyu ve düzensiz diffüzyon  sahası ise sıvağın bizzat kendisi-
nin nüfuzundan  oluşmuştur ki Fenolftalein  ile oluşacak rengi verme-
mektedir. Sıvağın nüfuzuna  sebep ise Carbowax'ın bizzat kendisinin 
suda çözünür olmasıdır. 

Bu teknik daha bir çok sıvağ cinsleri ve etken maddelere uygu-
lanabilir. 

In Vitro yöntemler fizyolojik  bakımdan sınırlı bir kıymet ifade 
ederse de sıvağlar hakkında genel bir fikir  verebileceğinden çok kul-
lanışlıdırlar. Hepsinin esası diffüzyon  hızını saptamaktır. 
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Resim: 14 - 12. Kalevi göz merhemlerinin kromatoğrafik  teknikle mukayesesi (E. Izgü.) 

Sıvağ seçimi: Belirli amaçla kullanılacak Lir merhemin sıvağı 
önce içersine konacak maddenin cinsine, etki şekline ve bilhassa tıbbi 
maksada göre seçilmelidir. 

örneğin emülsion tipi sıvağlarda etken madde dış fazda  erimiş 
olursa etkisi daha kolay görülür, y / s tipleri daha çok Seborrhoe, Akne 
ödemler, Pyodermiler, saç dibi ve yağ bezleri iltihaplarında yeğ tutu-
lurlar. s / y tipleri ise akut ve kronik ekzamalarda, kafa  ve yüzdeki 
iltihaplarda kullanılırlar. Yağımsı ve yağlı sıvağlar, yumuşatıcı ve 
koruyucu olarak yeğ tutulur; daha çok psoriasis ve pruritis senilis de 
kullanılır. 

Suda eriyen sıvağlar antiseptik maddeler ve özellikle kuaterner 
amonyum bileşikleri için yeğ tutulmalıdır. Bunların dışında sıvağ-
dan beklenen en önemli bir özellikde bizzat kendisinin zararsız olma-
sıdır. Yani sıvağ herhangi bir tahriş ve hassasiyet yapmamabdır. 

Suda çözünen tipler gözde tahriş meydana getirebilirler. Göz mer-
hemleri için iyi seçilmiş ve kontrol edilmiş y / s tipi sıvağlarla yağ ve 
yağımsı sıvağlar kullanılmalıdır. Bütün bu, maksada göre aranan özel-
likler In Vitro ve In Vivo deneylerin birlikte yapılmasiyle saptanabi-
lirler. Bunlar dışında sıvağlar çeşitli etken maddelerle geçimli olmalı, 
kolayca sürülmeli ve kaplara kolayca konup şekillerini koruyabilmeli-
dirler. Ayrıca merhemler bulundukları kapları bozmamalıdırlar. 
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Merhemlerin korunmaları: Merhemler her farmasötik  şekil gibi 
bozulmaktan korunmak isteyen maddelerdir. Yağlı sıvağlar acır, ko-
kuşur, pislenir; emülsionlar kurur, emülsion bozulur, küflenir;  suda 
çözünenler şeklini kaybeder, mikroplanır. 

Bütün bu olasıhklara karşı su içeren sıvağlara P-oksibenzoik 
asid esterleri ilâve edilerek küfleomelerinin  önüne geçilebilir. (Göz 
merhemi olmamak şartiyle). Sıvağlara ayrıca antioksidanlar, ağır ma-
den tutucular, tamponlar ilâve edilebilir. Bunlara ilâveten merhemler 
genel olarak oda sıcaklığında, ışıktan ve hava temasından korunmuş 
olarak saklanmalıdırlar. 

örnek: 
Araştırıcı büyük bir İsviçre ilâç fabrikasının  deri için hazırladığı 

üç tip preparatın takdim edilişi: 
Losyon 

Akışkan, hidrofilik,  su içinde yağ emülsionu (pH. 6.6), yağımsı ve 
yapışkan olmasına rağmen, akut iltihaplı deride tutunur. Deri üstünde 
oluşturduğu filim görünmez, salgının çıkmasını önlemez ve kolayca 
yıkanabilir. 

Krem 
Hidrofilik,  su içinde yağ emülsionudur. Gayet yumuşak kıvam-

dadır. İçinde deriye uygulanabilen lipidler ve çok miktarda su vardır 
Derinin pH'sına yakın bir pH'dadır (5.5), salgının ve ısının çıkıp git-
mesini önlemediğinden serinletici etkisi vardır. 

Merhem 
Yağ içinde su emülsionudur Yüzde 70 sıvağ içerir. Ve pürüzsüz bir 

merhemdir, deriden su kaybını önler. Yumuşatıcı ve kaypak özelliği 
dolayısiyle etkisi derinlere kadar ulaşır. Emülsiyonun viskozluğu az 
olduğundan gözenekleri tıkamaz. 

FLASTERLER - YAKILAR 

Emplastra - Emplatres 
Dıştan; koruyucu, destekleyici (suportif)  ve etken maddelerle 

deriyi uzun zaman temasda bırakıcı olarak kullanılan preparatlardır. 
Bugün eczanelerde çok seyrek hazırlanmakta daha çok sanayide 

yapılmaktadır. 
Flasterler amaçlarına göre iki gruba ayrılırlar: 
1- İlaçlı flasterler  2 - Yapıştırıcı basit flasterler. 

1 - İlaçlı flasterler  sıvağlarına göre iki tipe ayrılır: 
a) Sıvağının esası sabunlar veya diğer hidrokarbon (yağ, mum. .) 

maddeleri olanlar, 
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b) Sıvağının esası kauçuk olanlar. 
a) Sabun esasındaki ilaçlı flasterler'in  ana yapısını kurşun sabun-

ları, yağlar, reçineler, zamklar ve terebantin gibi maddeler oluşturur. 
Tabakalar halinde kumaş ve kağıt üzerine sürülmüş olarak veya çubuk 
şeklinde hazırlanırlar. Âdi sıcaklıkta katı ve yoğurulabilir kıvamda-
dırlar, ısıtılınca sıvı hale geçebilirler. 

Esas kütle içindeki kurşun sabunu sedatif  ve hafif  astrinjandır. Re-
çine, terebentin ve zamklar stimülan ve yapıştırıcı etkidedirler. Flas-
terlerin kumaş ve kağıt üzerine sürülerek kullanılan şekillerine yakı adı 
verilir. 

Yakı hamurunun kalınlığı 1 mm'yi geçmemelidir. Esasen ofisinal 
olan flasterler  veya yakılar bez üzerine sürülerek bekletilmemelidir. 
Zira çabuk kuruyup çatlarlar ve renklerini kaybederler. 

b) Kauçuk flasterler:  Kauçuk, reçine, çinko oksid veya diğer 
bitkisel tozlar ile etken maddelerden yapılırlar. Bu tip flasterler  (yakılar) 
in eczanelerde yapılmasına olanak yoktur. Çünkü kauçuk esasındaki 
flasterlerin  hazırlanması için büyük çapta alet ve makinalara ve çok 
ince tekniğe gerek vardır. Bu hususta yalnız flaster  hamurunun değil, 
kumaşının dokusunun veya plastik yaprağın da çok büyük önemi vardır. 

Kantarit Yakısı T.K. 

Emplastrum Cantharidum, Emplâtre Vesicatoire 
Orta incelikte toz edilmiş kantarit 2 K 
Zeytinyağı 1 K 
Sarı balmumu 4 K 
Terebantin 1 K 

Kantarit zeytinyağı ile kapalı bir kapta ve su banyosunda 2 saat 
ısıtılır, sonra mum ve terebantin ilave edilip eritilir, soğuyuncaya kadar 
karıştırılır. Soğumuş yakı hamuru gliserinle silindir çubuklar haline 
konur. Bu yakı rutubette küflenir. 

Yakdarın bez üzerine sürülmesi. 

Yakı kütlesi bir kapta ısıtılır ve pamuktan yapılmış bez üzerine 
ılıkken akıtılır ve ısıtılmış bir spatülle yayılır. Bu iş çabuk yapılmalıdır. 
En çok kullanılan fakat  eczanelerde yapılmayan hardal yakısı toz edil-
miş siyah hardal tohumlarının benzen ve karbonsülfürde  hazırlanmış 
kauçuk çözeltisine karıştırılmasiyle elde edilir. Hardal tohumları daha 
evvel petrol eteri ile yağlarından kurtarılmalıdır. 
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Resim: 14 - 13. Sanayide Flaster hamurunun beze a) sürülmesi b) çözücünün uçurulması 

Bu yakı kızıştırıcı (rubefisiyan),  stimülan ve irritan olarak kul-
lanılır. Bu etkiler ise alil izitoyosiyonattan ileri gelir. Bu madde sinig-
rin glikozidinin myrosin fermenti  yardımı ile hidrolizinden oluşur. En-
zimin tesiri yakıyı tatbik etmeden evvel ılık suda ıslatınca hızlanır. 

CH, 

—CH 
I 

CH—OH 
I 

O CH—OH 

CH—OH 
N - C H 2 - C H = C H 2 

-CH —S - C 

O S O 3 K 

Sinigrin 
C 6 H n 0 5 + S = C = N - C H , C H = C H 2 + KHS0 4 

Alil hardal yağı 
(Alil isotiosianat) 

Myrosin 
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Kauçuklu yakı formülü  örneği: 

Kauçuk % 20 -- 25 
Hardal yağı (veya kırmızı biber) y.m 
İris tozu % ıo -- 15 
Rezin % 20 -- 25 
Lanolin % ıo -- 25 

2 - Yapıştırıcı basit flasterler:  (Resim 14-14) İlaç içermeyen doğ-
rudan deriye yapıştırılan kauçuk esasındaki fiasterlerdir.  Bunlar yal-
nız pansuman malzemelerini vücuda tesbit için kullanılırlar. Resim 
14 - 13 a ve b. sanayide basit yapıştırıcı flaster  hamurunun bez üze-
rine sürülmesi (a) ve sonra uçabilen çözücünün flasterlerden  uzaklaş-
tırılması (b) için kullanılan makineleri göstermektedir. 

Resim: 14-14 Değişik flaster  çeşitleri 

BASİT FLASTERLERİN ÖZELLİKLERİ VE KONTROLLARI 

Boyu : İstenilen uzunluğun % 98'inden az olmamalıdır. 
Eni : İstenilen enin 1.6 mm. sinden fazla  dar olmamalıdır. 
Bez : Beyaz veya ten renginde tektür boyanmış olacak, ka-

rışık renkli ve bezin kendi liflerinden  başka ve kirlilik gösteren yabancı 
maddeler içermemelidir. Bez yerine plastik film de olabilir. 
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Bezin tek yüzü basınç'a hassas (basınca yapışan) pürtüksüz, mun-
tazam, boşluksuz ve yapışkan bir karışım içermelidir. 

Yapışkan karışım, bezin diğer yüzüne geçmemiş olacaktır. Temiz 
yüz rule halinde iksn üzerine gelen yapışkan yüzden kolayca ayrıl-
malıdır. 

FJaster bir uçundan küçük bir ende yırtıldığı zaman en az bir met-
resi yaklaşık aynı ende düz olarak yırtılabilmelidir. 

Bezin yaklaşık özellikleri: 1 cm2 deki atkı sayısı 23, çözgü sayısı 
27 olup toplam iplik sayısı 55 olmalıdır. İplik sayılarında 2 yukarı ve 
2 aşağı olmak üzere adetler değişebilir, ancak toplam 55 tutması yeğdir. 
Bezin cinsi reyon, polimer doku (Nylon, perlon, dakron. . . v.b.) veya 
plastik yaprak şeklindede olabilir. O zaman özellik koşulları değişir. 
Yapıştırıcı madde miktarı 1.0 gram / 100 cm2 den az olmamalıdır. 

Saklanabilme kabiliyeti: 37°C'de beş gün tutıdduğunda normal 
özelliğinden bir şey kaybetmemelidir. 

Flasterin sarıldığı rule kısmı bagalit, plastik veya madeni madde-
lerden veya basınçla sertleştirilmiş mukavvadan yapılmış olabilir. Ru-
lenin her iki başı, sarılı flasterin,  kalınlığı kadar genişlikte ve plastik 
veya madeni bir maddeden yapılmış olmalıdır. Flaster sarılı rule, bütün 
parçaları ile dıştan kendine sıkıca temas eden ve sıkı kapanan paslan-
maz veya kalaylı madeni veya bağalit veya plastik bir muhafaza  içine 
konmalıdır. Bu muhafaza  ayrı bir kapağı içeriyorsa bu kapak sarsıntı 
veya silkme ile açılıp düşmemelidir. 

Flasterin boyu, eni, imal eden fabrikanın  adı ve serin yerde sak-
layınız ifadesi  flasterin  muhafazası  üzerine yazılmış olmalıdır. (39,40). 

KONTROLLAR: 

Gerilmeye karşı direnç: 

Gerilmeye karşı direnç, flasterler  açılıp en az 4 saat 21°C'de ve 65 
relatif  rutubette bırakıldıktan sonra ölçülür. Bez flasterlerde  çözgü 
yönüne göre yapılan kontrolde direnç her 2,54 cm genişlik için 20,41 
Kg dan az ve plastik film flasterlerinde  2 Kg dan az olmamalıdır. 

Teknik: 

Ölçme sabit hız tipi aletlerde yapılır. Resim 14-15. Bu aletlerin genel 
özelliği şöyledir; Numuneyi tutan kıskacın ağzı 25 mm den az olma-
yan genişlikte, düz ve pürüzsüz yapıda ve ağırlık yönüne paraleldir. 
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Resim: 14 - 15. Healograph direnç ye yapışma kontrolü aleti. 

Kontrol edilecek bezin genişliği 19 mm den fazla  değilse kıskacın 
ağzı en az 25 mm genişlikte olmalıdır. 19 mm den geniş ve 44 mm 
den az genişlikte bezler için kıskacın ağzı en az 50 mm olmalıdır. Eğer 
numunenin eni 44 mm den fazla  ise 25 mm lik, bir şerit kesilir ve 50 
mm lik ağızlı kıskaç kullanılır. 

Numunenin bütün köşeleri yarı çapı 0,4 mm olan daire yayı ha-
line getirilir. 

Kıskaçların ağızları teste başlanıldığı zaman birbirinden 76,2 mm 
uzakta olacaktır. Kıskaçlar muayene başlayınca birbirinden dakikada 
30,5 cm ( ± 13 mm) hızla uzaklaşacaktır. Makinenin göstergesi kopma 
olur olmaz duracaktır. 
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Yapışma kuvveti: 

Bez flasterlerde  2,54 cm genişliğinde ve yaklaşık 15 cm uzunluğun-
da flaster  üzerinde yapılır. Bu parçanın 2,54 x 5,08 cm lik 12, 90 cm2 

tutan bir uç kısmı temiz plastik veya cam bir yüzey (plak) üzerine 
yapıştırılır. 850 g lık kauçuk bir merdane ile bu yapışma iyice temin 
edilir. Merdane dakikada 30 cm bir hızla 2 defa  flaster  üzerinden ge-
çirilir. Bu işlemde plastik veya cam plağın sıcaklığı 37°C'ye yakın ol-

malıdır. Sonra gerilmeye karşı direnci ölçen ve yukarıda tarif  edilen 
aletin kıskaçlarından birine flasterin  serbest ucu, diğerine de cama ya-
pışan cam ucu yerleştirilir. Flasterin camdan kopup ayrılması için sar-
fedilecek  çekiş kuvveti (çözgüye paralel istikametteki) 18 kg dan az 
olmamalıdır. Bu test 10 defa  yapılmalıdır. 

Saklama: 

Flasterler 20 - 25 °C arasında ve güneşten korunarak saklan-
malıdır. 
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B ö l ü m 15 

RADYOFARMASÖTİKLER 

RADYOAKTİF MADDELERLE HAZIRLANAN İLAÇ ŞEKİLLERİ 

Badyofarmasötikler  özel nicelikleri olan preparatlardır. Bundan 
dolayı ancak yeterince bilgiye sahip olan eczacılar tarafından  kulla-
nılabilirler. Öğrencilerin bu konudaki özel bilgileri kolay kavrayabil-
meleri için radyoaktiflik  ve radyofarmasötikler  üzerinde ancak temel 
bilgiler verilmiştir. 

Temel ve Genel Bilgiler: 

Nuklid: Çekirdeğindeki proton ve nötronların sayısına göre nu-
maralarla ayırt edilebilen atomlardır. 

Atom numarası: 

Çekirdekteki proton sayısıdır. Atoma kimyasal karakterini verir. 
Doğal nuklid'lerin atom numaraları 1 ila 92 dir. Bundan sonrakiler 
örneğin 102 ye kadar olanlar insan yapısıdır. Bir elementin yalnız 
bir atom numarası vardır. 

Kütle numarası: 

Çekirdekteki ağırlığı olan daneciklerin - Proton ve nötronların -
toplam sayısıdır. Kütle numaraları daima küçük fakat  tam sayılarla 
değişir. 

Aynı atom numarasını taşıyan (aynı elemente ait) fakat  değişik 
kütle numarasındaki nuklid'lerdir. Aynı elementin izotoplarında atom 
numarası değişmez, fakat  kütle numarası değişir ve dolayısı ile ağırlığı 
değişir. 

345 



~ 59 Kütle no Co 
27 Atom no 

A t o m numarası K ü t l e n u m a r a s ı 
Örnek: 

ssRa- — h ^ — . H -
2 2 2

 8*
R
°

222
 — + ^ 

Pn218 * ^ P i l 2 1 4 P b 2 1 4 ^ . R;214 
8 4 He4 8 2 8 2 fi  8 3 

TJ238 - > Tlı234 4- He4 

2 He 

9 0 Th 2 3 4 > 9 1 Pa 2 3 4 + -1 e 
Protactinium 

Burada bir nötronun protan'a dönüşmesi 
ile bir elektron atıldığına inanılmaktadır. 

3Li7 -f-  jH1 *-2He4 -f-  2He 4 -f"  enerji (Gamma ışınları) 
Kütle (7.01 43) + (1.0073) > (4.0015) + (4.0015) + (0.0186 — E =mc 2 ) 

Kütle kaybı enerjiye dönüş. 

Dayanıksız nuklid'Ier: 

Bunlara radyonuklid veya Radyoaktif  nuklidler denir. Radyoak-
tif  nuklidler parçalanırken çekirdeklerinden a (alfa),  (3 (beta), y (gamma) 
adı verilen ionize edici radyasyon (ışın) yayarlar. 

Bu ışınlar ya beraber veya ayrı ayrı çıkabilirler. Alfa  ışınları Heli-
um çekirdeği yapısında danelerdir. Beta ışınları positron ve negatron-
lardan yapılmış danelerdir. Gamma ışınları ise yüksek enerjili foton-
lardan ibarettir. Radyoaktiflik  kimyasal reaksionların derecesini kontrol-
da etkili olan ısı, basınç gibi faktörlerden  lıiç birisi ile pratik olarak et-
kilenmeyen bir oluşumdur. Radyoaktif  azalma sadece kararsız (parça-
lanan) çekirdeklerin strüktürü ile ilgili bir olaydır. 

Radyoaktif  elementler doğal ve yapay (artifical)  olmak üzere iki 
grupta toplanır. 
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Doğal radyoaktif  elementler: 

Dışardan, herhangi bir etki olmadan (insan eli değmeden) radyo-
aktif  ışm yayan (ışıyan) elementlerdir. Mesela Uranium, thorium, po-
lonium, radyum gibi. Periodik tabloda bismuttan sonra gelen element-
lerin çoğa doğal radyoaktif  elementlerdir. Şekil 15-1 kütle numarası 
(mass number) 238 ve atom numarası 92 olan Uraniumun çekirdek par-
çalanmasını göstermektedir. 

Yapay radyoaktif  elemetler: 

Çekirdeğindeki proton ve nötronu bir arada tutan bağlanma ener-
jisi yüksek olan elementler dayanıklı elementlerdir. Bunlar kendi kendi-
lerine parçalanmaz. Böyle bir elementin çekirdeği dışardan gelen alfa 
veya nötron daneleri ile bombardıman edilir ise dayanıklı çekirdek ken-
disi ile isotop olan yeni bir elemente dönüşür. 

Şekil 15-2 Rutherford'un  azotu helium nükleusu ile bombardıman 
ederek oksijen isotopu elde edişim göstermektedir. 

Çekirdeklerin dayanıklılığı değişik oldı ğ ıııclan nükleer enerji dört 
tip çekirdek reaksionu ile serbest hale geçebilir. 

1 - Çekirdek radyoaktif  parçalanma ile daha hafif  bir çekirdeğe 
dönüşür. Bu olayla a ve [3 danecikleri ile y ışınları yayılır. 

2. Bir çekirdek a, (3, nötron, proton veya deuteron ile bombar-
dıman edilirse oluşan dayanıksız çekirdek proton veya nötron yayar 
ve daha dayanıklı hale geçer. Bu olaya da çekirdek parçalanması denir. 

Şekil: 1 5 - 1 

,Co5»+ 0n' -> 27Co«° , 1 6S3 2 + X -> l 5 P 3 2 + ıH 
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Ct  par t ide 
(Helium nucleus) 

At. No. 2 
Mass Nc. 4 

e 
. e ® 

Ni t rogen 
At N o 7 

Mass N o . 1 4 

/ 
' Oxygen 

At. No. 8 
Mass N o 17 

Şekil! 15 - 2. 7 N 1 4 + 2He« - * B 0 " + 

3. Çok ağır bir çekirdek parçalanarak orta ağırlıkta bir çekirdeğe 
dönüşürse bu olaya fission  denir. 

4. Hafif  bir çekirdek diğer bir dane veya çekirdekle birleşerek 
dayanıklı bir çekirdek oluşturur ise bu olaya da fusion  denir. 

Transmutasyon: 

Bir atom veya çekirdeğin proton sayısının (atom numarasının) 
değişmesine denir. 

Kritik kütle: 

Fissiona yetenekli bir çekirdeğin kendi kendine sürekli fission 
oluşturabilecek miktarına denir. 

Eğer kritik kütle aşılır ve yayılan nötronlar fissiona  yetenekli ol-
mayan bir madde tarafından  tutulmaz ise reaksiyon kontrol altına alı-
namaz ve büyük bir patlama olur. Miktarı kritik kütle altında bulunan 
iki kütle birbirinden çok kısa bir mesafede  tutulur ve sonra ani olarak 
bir araya getirilirse patlayan bir atom bombası oluşur. 

Hidrojen bombası denilen termonükleer bombada ise enerji fusion 
reaksionu ile oluşur. Burada Lityum ve Hidrojenden oluşan (3Li6 jH2) 
bileşikten alfa  danecikleri ve çok yüksek enerji yayılır. Bu tepkime, bile-
şiği yüksek sıcaklık ve yüksek basınca maruz bırakmakla elde edilir. 

Bu reaksiyon için lüzumlu sıcaklık ve basınç atom bombasının 
fission  reaksiyonundan elde edilir. 

3Li6 jH2 > 22He4 + 22.4 Mev. 
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Radyoaktivite birimleri: 

Curıe (kiiri): 

Bir ortamda mevcut radyoaktif  madde miktarı aktiviteyi doğu-
ran çekirdeğin kütlesi ile orantılıdır. 

Stabil hale dönüşmesi için saniyede 3 . 7 x 1010 atom parçalanması 
hızına sahip olan radyoaktif  madde miktarına bir Küıi (Curie) denir. 

Saniyede 3.7 x 107 atom parçalanması hızına miliküri ve 3.7 x 104 

atom parçalanması hızına miliküri denir. 

Spesifik  aktivite: 

Bir gram maddenin doğurduğu radyoaktivite miktarına denir. 
Spesifik  aktivite söylenirken atomun mu bileşiğin mi. yoksa izotopun 
mu olduğu açıklanmalıdır. 

Röntgen (r): 

Gamma veya X ışınlarının miktarını ifade  eder. 0.001293 gram 
hava başına (hava ionları olarak) bir elektrostatik ünite, korpüskiiler 
elektrik emisyonu meydana getiren X veya gamma radyasyonu mikta-
rıdır. Işınlama ünitesi olarak kullanılır. İonizasyon miktarını gösterir. 

Absorbe edilen Radyasyon dozu (rad). 

Absorbe edilen doz ünitesidir. 
Gram başına 100 erg'lik bir enerjiye tekabül eden ionizan ışın ab-

sorbsionunu ifade  eder. 

İnsanda röntgen eşidi (rem): rem = rad x R . B . E . 

R . B . E . relatif  biolojilc etkenlik anlamındadır. Çeşitli ionizan 
radyasyonlarla ışınlamada meydana gelen biolojik etki dozudur. 

Gazların radyoaktivite ile ionlaşması: 

Bir gaz içerisine yüksek hızda alfa  veya beta danecikleri gönderi-
lirse daneciklerle gazın molekülleri birbirine çarpışır ve sonunda ioni-
zasyon oluşur. Oluşan ionların sayısı da daneciklerin enerji ölçüsünü 
teşkil eder. Böylece, bir ionizasyon odası daneciklerin ölçülmesinde kul-
lanılabilir. îonlaşmayı en çok alfa  daneleri, sonra beta ve en az da gam-
ma ışınları oluşturabilir. 
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Geiger-Miiller Sayaçları: 

Bu sayaçlar çok geniş bir şekilde kullanılan ve çeşitli amaçlara 
uygulanabilen kullanışlı sayaçlardır. Geiger-Müjler tübündeki (İyo-
nizasyon kamerasına benzemektedir) elektrotlar arasındaki potan-
siyel farkı  yüksektir. Tek bir alfa  veya beta partikülü kameranın 
içindeki gazın bir kısmını iyonize eder. Daha sonra bu iyonlar diğer 
gaz moleküllerine çarparak sekonder iyoııizasyon oluştururlar. 

Bunun sonucu, bir "çığ oluşması" veya elektrotlar arasında yük-
sek şiddette elektrik impulslarının geçmesidir. Bu impulslar dakikada 
bir kaç bin taneye kadar olmak üzere elektriksel olarak sayılabilir 
ve kaydedilebilir. 

Pırıltılı sayaçlar: (Sintılasyon sayaçları). 

Fotoelektrik tübleri ile foto-multiplier  tüblerinin (foto-elektrik 
hücresi ile amplifikatör  kombinasyonu) geliştirilmesinden beri, pırıl-
tılı sayaçlar çalışmaların büyük bir kısmı için en popüler cihaz olmuş-
lardır. Her bir partikül veya ışının Sodyum İyodür kristaline çarp-
ması, fotoelektrik  hücre tarafından  tutulmakta ve bu bir ışık enerjisi 
için bir ölçü teşkil etmekte ve böylece foto-multiplier  tübünün voltaj 
verimi orijinal gama ışının dalga uzunluğunun ölçüsü olmaktadır. Pı-
rıltılı sayaçlar dakikada bir milyona kadar sayım yapabilir ve çeşitli 
enerji derecelerindeki gama ışınlarının kesin bir şekilde birbirlerinden 
ayırt edilebilmelerini sağlarlar. Uygun pencereler kullanmak suretiyle 
alfa  ve beta sayımları içinde kullanılabilirler. 

Katı hal sayaçları: 

Bu alanda en son gelişme bir kum taneciği kadar ufak  büyüklükte 
yapılabilen küçük silikon (transistor tipi) diyot dedektörü olup, bun-
lar pek az rahatsızlık vermek sureti ile vücut içine yerleştirilebilirler. 

Skannerler: Tarayıcılar. 

Radyoaktif  ısotopların vücut içindeki yerlerinin doğru olarak 
saptanması gerekir. Genel olarak bu amaçla, sadece karşıdan gelen 
ışınları kabul eden kollime edici zırhlaması bulunan bir dedeksiyon 
tüpü kullanılır. Motorla hareket eden bir taşıyıcı, sayacı yavaş yavaş 
linear olarak hareket ettirir. Radyasyon evvelden saptanmış bir dü-
zeye - bir sayıdan bir çok sayıya - ulaşması ile sayılır ve bir elektrik 
impulsu senkronize olarak hareket eden kalemle kağıt üzerinde bir 
çizgi çizer. Skanner saptanan hattın sonuna varınca diğer bir hatta 
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geçer (Resim 15-2) ve bu hat üzerinde aynı şekilde yeniden hareket 
ederek, en sonunda üzerinde hareket ettiği alandaki bütün ışın kay-
naklarının kaydını çıkarır. 

Resim: 15 - 2. 40 me I 1 3 1 verilip 24 saat sonra linear bir fotoskanning  cihazı ile çekilmiş resimler. 
(A) Normal tiroit (B) Genişlemiş tiroit, (C) Kanserli tiroit. 

Bir sayaç içindeki elektronik ölçme (scala) takımı yerine elekt-
ronik bir integrasyon takımı konur ise böyle bir alete Ratemeter, şid-
det tayini aleti denir. Ratemeterler izleme ve kollama için kullanılır 
ve sayaçlardan daha az duyarlıdırlar. 

Bacltground radyoaktiflik: 
Aletlerin yapıldığı materyel, kosmik ışınlar ve atmosferdeki  ani 

elektriksel boşalmalar, maddelerin radyoaktifliğinin  ölçülmesinde ek 
etki gösterirler. Bu etkilere background radyoaktiflik  denir ve her 
ölçmeden sonra bu ek etki çıkarıldıktan sonra hesap yapılır. 

Radyoaktifliğin  sayılması istatistik bir işlemdir. Çekirdek parça-
lanma olasılığının bir ölçüsüdür. Verilen belirli bir zamandaki sabit 
bir değer değildir. Belirli zaman aralarındaki parçalanmayı tayin 
etmek için yeter aded de sayım yapmalıdır. Standart sapmanın yüzde 
bir olması genellikle 10.000 sayım yapmakla elde edilir. 

Yarı ömür - Yarılanma Süresi: 

Bir radyoaktif  numunenin gücü - aktivitesi - saniyedeki par-
çalanma sayısı ile ölçülür. Her radyoaktif  maddenin kendine özel par-
çalanma hızı vardır. Parçalanma; zamanın logaritmik bir fonksiyonu-
dur. Eğer aktivitenin logaritmasma karşı zaman eğrisi çizilirse düz bir 
doğru elde edilir. Eğer bir t zamanı sonra radyoaktif  madde de geri 
kalan ve parçalanmaya hazır atom adedini N ve Orijinal olarak baş-
langıçta yani t = o zamanında mevcut atom adedine de No dersek her 
parçalanmadan kalan atom adedi aşağıdaki denklemde açıklanabilir. 

N = Noe-'* 
X- Parçalanma sabitesi, - kat sayısı. 
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Orijinal radyoaktif  atom adedinin yarısı kadar radyoaktif  atom 
kaldığı zamana yarı ömür veya yarılanma süresi denir. (Şekil 15-3). 

İ L 
No 

0.693 
= yarı ömür 

Yapay olarak yapılan radyoizotopların büyük çoğunluğunun ol-
dukça kısa yarı ömürleri vardır. Bu husus izotopları iki yönden fay-
dalı bir hale getirmektedir. Önce önemli olan bir sayıda parçalan-
ma oluşturabilmesi için pek az miktarda izotopa gerek vardır. Belirli 
bir sayıda radyoaktif  atomlarla her saniyede oluşacak parçalanma-
ların yarı ömürle ters olarak orantılı olacağı açıktır. İkinci olarak 10 
yarı ömürlük bir zaman geçtikten sonra, her saniyede oluşacak par-
çalanmaların sayısı orjinal sayının 1 / 1024'ü olacak ve böylece geri 
kalmış olan radyoaktif  madde artık hiç bir önemi olmayacak derecede 
azalmış bir hale gelecektir. 

Yanlanma süresi 1.620 sene olan 1 gram radıum 8 g Ra aktivitesini 
bulunuz. 

lOO-ı 

Başlangıç 1 inci 2 nci 3 üncü 4 üncü 
yanlama yarılama yarılama yarılama 
28 yıl 56 yıl 84 yıl 112 yıl 

Şekil: 15 -3 . Stransyum 90 ın yarı ömrü 

örnek I: 

0.693 
1.620 Sene 

= 4 .28.10-4 /Sene 

= 1.36 x 10"1 1 /Saniye 
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1 gram Radıumda bulunan atom adedi: 

_ 6.025 x 10" a tom/mol x 1 gram 
= 226 / mol 

Aktivite N = (1.36 x 1 0 - " ) (2,7 x 1021), N = 2 .1 x 1021 atom 
N = 3.6 x 1010 d / s 

= 0.97 Curıe 

Örnek 2: 

Radonun yarı ömrü 3.80 gündür. Acaba kaç gün sonra mevcut 
Radonun 1 /16 sı geriye kalır. 

Çözüm a 3.80 gün sonra orijinal örneğin yarısı geriye 
kalır. 7.60 gün sonra dörtte biri geriye kalır. 11.4 gün sonra sekizde 
biri ve 15.2 gün sonra da orijinal miktarın on altıda biri geriye kalır. 

Çözüm b 

İn 2 0.693 1 0 0 . .. 
I = — r — = , p n .. = 0.182/gun 11 / 2 3.80 gun 

îstenen 
N ! ->lt -0,182 t 

_ = _ _ = e - e 

- 0,182 t = İn — L - = - 2.77 16 

t = 15.2 gün. 

Örnek 3: 
Radyoaktif  9 7AU1 9 8 nun yarı ömrünün grafikle  bulunması (şekil 15-4.) 

Aletle ölçülen 
Gün dakikada patla 

0 5600 
1 4330 
2 3340 
3 2580 
4 2000 
5 1540 
6 1190 
8 710 
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Şekilı İS - 4 

8 10 

örnek 4: 

No = 100 c.p.m. dakikadaki sayım (sayaçta okunan bombar-
dıman sayısı). 

t = 686,4 Saat sonra 
N = 25 c.p.m. 
Yarı ömrü ne kadardır?. 

N 
N 0 

25 
100 

-X t 
= e 

= e 
-X.686.4 - » 0 . 2 5 = e -X .686.4 

log„. 0,25 = -X.686.4 (loge 0.25 = 8.614 - 10) 8.614 - 10 
= - X.686.4 • - 1.386 = - X. 686.4 
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] n l 8 6 4 = 0.00202/saat 686.4 

. 0,693 0,693 „ 
= X = ^ 0 0 2 0 2 - = 3 4 3 1 / S A A T 

t1 j2 = 14.3 gün ve bu madde p32dir. 

örnek 5: 

N = N 0 . e ~ 0 ' 6 9 3 

Bir hastane eczacısına aşağıdaki özellikte bir Nal1 3 1 çözeltisi 
geliyor. 

Aktivite tayini günü 

Aktivite si 

Hacım 

19 Mart Salı sabahı saat 8 

14.66 ± 10 % m c / m l 

2.1 ml. 

J.131in yarı ömrü 8.1 gündür. Bir miliküri (mc) 3.7 x 107 d / s 
(saniyede parçalanma ve sayaçtaki saniyede sayım) dır. 

Hekim cuma günü bir hastaya saat öğleden sonra 2 de 0.5 mc. 
ilaç tatbik edecektir. Kaç mililitre çözelti injeksion yapmalıdır. 

Bir ml çözeltinin d / s cinsinden Cuma günü saat 2 deki aktivitesi: 

N = 5 . 42 x 107. e " 0 ' 6 9 3 x 3 . 2 5 / 8 . 1 

N = 5.42 x 108 x 0,76 

N = 4 .12 x 108 d / s ml için veya 

N = 196 X 108 d / s her ml için 

198 x 108 

Cuma günü saat 2 de 1 ml. çözeltideki aktivite: 3 7 x 107 
= 5.3 mc I ml 

ve hekimin istediği 0,5 mc 0,094 ml. çözelti içinde bulunur. 

Radyofarmasötiklerın  tatbik laboratuvarmda elde edilmesi: 

Yan ömrü kısa fakat  kullanılmasında çok yarar bulunan bazı 
radyofarmasötikler,  Örneğin R 2 2 2 , M o " gibi - hastaya verilmeden 
hemen önce laboratuvarda teknisyen tarafından  ana ısotoptan o anda 
elde edilebilir. Başka yerden getirtmeye zaman yetişmez. 
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Bu amaçla kullanılan aletlere gencratör ve bu işleme de ısotopun 
sağdması denir. Şekil 15-7. 

Bu işlemler için genellikle ion değiştiriciler kullanılır: Uzun yarı 
ömürlü ana ısotop bir kolon içindeki ion değiştiriciye emdirilir. Bu 
ana ısotop zamanla kendi kendine parçalandıkça yeni ve istenilen 
kısa ömürlü ısotop oluşur, ion değiştirici kısa yarı ömürlü isotopun 
çok çözündüğü ve ana ısotopun çözünmediği bir çözücü ile yıkanır 
ise istenilen ısotop çözelti halinde elde edilir. 

örnek: Mo" dan Tc ' 9 m (Technetium) elde edilmesi. (Şekil 15-7) 

Kablar: 

Radyoaktifnuklidlerin  farmasötik  preparatlar içindeki miktar-
ları çok az olduğundan kab ve kapaklar tarafından  absorbe edilmeme-
lidir. Mesela I 1 3 ı çözeltilerinin konacağı kablar evvela % 0.8 sodyum 
sülfit  çözeltisi sonrada % 0 .25 sodyum iyodür çözeltisi ile yıkanmalı 
ve sonrada distile su ile iyice temizlenmelidir. 

Son kullanma zamanı: 

Radyoaktif  farmasötikler  çabuk parçalanma özelliklerinden do-
layı belirli bir zaman sonra kullanılmaları doğru değildir. Kullanma 
tarihleri standardize edildikleri aydan başlar. 

Yarılanma müddeti sonunda maddenin radyoaktivitesi bekle-
nen faydayı  veremeyecek kadar azalmış demektir. Aynı zamanda 
madde içersinde bilinmeyen değişiklikler de meydana gelir. 

Etiketleme: 

Radyoaktif  farmasötikler  iç içe iki ambalaj içersine konur. Bun-
lardan biri ana kap, diğeri dış ambalajdır. Ana kap genellikle dış am-
balajdan çıkarılmaz. Her iki ambalajın etiketinde de en az şunlar ya-
zılmış olacaktır. 

Preparatm adı, imalat seri numarası, Radyoaktif  madde olduğu 
radyoaktivite, miktarı, son kullanma tarihi ve imal eden firmanı  nadı. 

Radyasyondan korunma: 

Alfa  daneleri havada ancak birkaç santimetre kadar uzağa gi-
debilirler. 

Beta daneleri ise dağılma şartlarına göre havada bir kaç santi-
metreden bir metreye kadar girişim gösterirler. Bu bakımdan alfa 
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ve beta ışınlarına karşı korunma kolaydır. Çünkü plastikler - camlar 
- aluminyum setler, eldivenler ve hatta bir metrelik mesafe  çalışanı 
korur. Gamma ışınları ise derinlere girebilirler. Bundan dolayı ancak 
kurşun bloklar bu ışınları geçirmezler (Şekil 15- 5) (Resim 15-3). 

I vırt .kul 
vpyâ 'S<> 

A f . ) 

Bcl.ı 

Atfa, Beta ve Gama ı ş ın la r ın ın del ic ı l ik kab i l i ye t le rd in mukayesesi 

Şekil: 5 - 5 . Işınların nüfuz  yetenekleri 

Resim: 15 -3 . Radyoaktif  maddelerle uzaktan çalışma. Çalışan oçak içindeki çözeltileri kur-
şun plaklar arkasından ve uzaktan otomatik büretle almaktadır. 

Herhangi bir kimsenin bütün vücuduna, gonadlarına veya kırmı-
zı kemik iliğine bir yıl içinde alacağı maksimum müsaade edilen doz 
5 rem'dir. 

Şahısların aldıkları ışın miktarını kontrol altında tutmak için ça-
lışanlar üstlerinde ışın ölçme aleti taşırlar - Radiation deteetion me-
ters Bu aletler vücudun ışına en çok karşılaştığı kısmında taşınır. 
Genellikle vücudun üst kısmına ve göğüse takılır. Bu amaçla üç tip 
alet kullanılır. (Resim 15-4). 
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Resim: 15 -4 . Çalışanların üzerine taktıkları radyasyon ölçme aletleri Filimi i 
ölçek, Dosimetre ve kondenser tipi cep ölçeği. 

1 - Cep ionizasyon ölçeği. 

2 - ionizasyon odacığı - dosimetre. 
3 - Film paketciği. 

Isotop labratuvarında çalışırken mümkün olduğu müddetçe eldi-
ven giyilmeli, el ve ayaklar ve elbiseler sık sık bulaşma kontroluna 
tabi tutulmakdır. 

Isotop laboratuvarında çalışırken alınacak tedbirler: 

1 - Laboratuvarı her zaman temiz tutun ve kirlileri biriktirmeyin. 
2 - Eldiven ve laboratuvar gömleği giyin. 
3 - Aletleri bir tepsi üzerinde bulundurun. 
4 - Alet tepsisi ve çalışma sahasını süzgeç kağıtları ile daima 

örtülü tutun. 
5 - Bütün kapları özel isotop etiketi ile etiketleyin. 
6 - Isotop çözeltilerini daima kapalı tutun. 
7 - Çözeltileri hiç bir zaman ağız ile pipete çekmeyin - özel 

puvar - ve özel madeni el — maşa - kullanın. 
8 - Bulaşıkları özel bir kese kağıdında toplayın. 
9 - Yeni bir deneyi evvela radyoaktif  izotopsuz yapın sonra 

ısotop ile çalışın. 
10- Isotop laboratuvarında hiç bir şey yemeyin ve içmeyin. 
11- Sık sık çahşma yerinde ısotop yoklaması yapın. 
12- Çalışmalarda daima radyasyon işleme aletleri takın. 
13- Bulaşma olursa derhal temizlenin ve temizleyin. 
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Bulaşıkların yok edilmesi: 

İki ana yol ile yapılır. 
a) Maddeyi dağıtıp seyreltmekle, örneğin suya, denize atmakla, 

havada yakmakla. Bu sayede temas edecek kimse çok seyreltik ve 
zararsız miktarda ısotop almış olur. 

b) Konsantrasyon. Önce çözelti konsantre edilir, sonra gömülür 
veya denize verilir. 

Genellikle yok etme; özellikle farmasötik  preparatlar için kolay-
dır. Çünkü fiziksel  yarı ömürleri uzun olmayan maddelerdir. Yok 
edilecek radyofarmesötikler,  lâğımlara atılır, çöplere atılır, yakılır, 
gömülür veya denize serpilerek ortadan kaldırılır. 

Bulaşmış vücut ve alanların temizlenmesi: 

1 - Dökülen çözelti üzerine filitre  kağıdı veya havlu atarak em-
dirin sonra bunları yok edin. 

2 - Gömlekleri değiştirin ve kirlenmişi temizlemek üzere özel 
kağıt torbaya koyun-

3 - Elleri sabun ve deterjan ile yıkayın. Sakın ellerinizi fırçala-
mayın. 

4 - Islanmış yerleri - filtre  kağıdı ve havlu ile sıvıyı emdikten 
sonra - yine deterjan ile yıkayın. 

5 - Kirli çamaşır, eldiven ve diğer maddeleri radyoaktiflik  dere-
cesi bakımından kontrol edin - ölçün - sonra yıkama, yakma, göm-
me veya bekleterek ortadan kaldırma yollarına karar verin. 

Farmakopelerdeki Radyofarmasötik  ilaç şekilleri: 

Klormerodin Hg197 Injeksionu U.S.P. 

Radyoaktif  Hg1 9 7 içeren steril bir çözeltidir. Radyoaktif  Hg1 9 7 

nin yarı ömrü 64.8 saat'dir. Standardizasyonundan 8 gün sonra kul-
lanılmaz. Tümör araştırmalarında teşhis için: Intravenöz olarak Kg 
başına 10 ila 700 mikroküri verilir. 

Rodyoaktif  İyodlu (I125) Serum Albumini U.S.P. 

Norma] insan serum albumininin radyoktif  iod (I 1 2 5 ) ile birleş-
tirilmesinden elde edilir. Mililitresinde 10 mg radyoaktif  iodlu insan 
serum albumini vardır. Mililitresinde 1 miliküri radyoaktivite verecek 

361 



şekilde ayarlanmıştır. İzotonik, tamponlanmış steril bir çözeltidir. 
İyodlandırmadan itibaren 120 gün sonra kullanılmaz. Kan hacmini 
ölçmek veya kalbin dakikadaki atım hacmini ölçmek için 5 ila 60 mik-
roküri damardan verilmek üzere kullanılır. 

Radyoaktif  İyodlu (I131) Serum Albumini U.S.P. 

Bir mililitresinde 10 mg radyoaktif  iodlu insan serum albumini 
bulunan izotonik, tamponlu ve steril çözeltidir. Bir mililitresinde 1 
miliküri radyoaktivite bulunacak şekilde ayarlanmıştır. Iodlandır-
manın bitiminden itibaren 30 gün sonra kullanılmaz. Kan hacmini 
beyin tümörlerini ölçmek veya kalbin dakikadaki atım hacmini ölçmek 
için 5 ila 60 mikrokiiri damardan verilmek üzere kullanılır. (Şekil 
15-6). 

© 

Şekil: 1 5 - 6 

Siyanokobalamin Co57 Çözeltisi. US.P. 

Moleküllerinden bazılarında radyoaktif  kobalt (Co57) bulunan 
siyanokabalamin çözeltisidir. Ağızdan alınır. Spesifik  aktivitesi mik-
rogram siyanokobalamin başına en az 0.5 mikroküridir. Uygun bir 
bakteriostatik içerebilir. 

Co57 radyoaktif  yarılanma süresi 270 gündür. Kullanma müddeti 
standardizasyon zamanından itibaren 6 aydan az değildir. Pernisioz 
anemi teşhisi için kullanılır. Mûtad dozu bir mikroküri içermek üzere 
0.5 ila 2 mikrogramdır. 
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Siyanokobalamin Co57 kapsülü U.S.P. 

Molekülünde radyoaktif  kobalt Co57 içeren siyanokobalamindir. 
Spesifik  aktivitesi mikrogram başına 0,5 mikroküriden az değildir. 
Radyoaktif  Co57 nin yarı ömrü 270 gündür. Kapsüller çok az miktarda 
katı madde içerir veya boş gibi gözükürler. Standardizasyondan 1 ay 
sonra kullanılamaz. Peınisiyöz anemide 0,5 ila 1 mikroküri kullanılır. 

Sodyum Fosfot  P32 Çözeltisi U.S.P. 

Sodyum Fosfat  P 3 2 çözelisi hem ağızdan hem de parenteral 
olarak kullanılır. Standardizasyondan sonra 2 ay kullanılabilir. P3 2 ' -
nin yarı ömrü 14.3 gündür. 250 mikroküri ila 1 miliküri arasında göz 
tümörlerinin teşhisinde, 1 ila 5 miliküri dozunda da polisitemia vera, 
lösemi tedavisinde kullanılır. 

Sodyum Iyodohıppurat I131 Injeksionu U.S.P. 

Radyoaktif  I 1 3 1 içeren bir çözeltidir, I131 ' in yarı ömrü 8.08 gün-
dür. Standardizasyonundan bir ay sonra kullanılamaz. Renal fonk-
sionların tayininde teşhis için damardan 2 ila 35 mikroküri verilir. 

Sodyıım Iodur (I125) Çözeltisi U.S.P. 

iodür halinde I 1 2 5 içerir. Hem ağızdan, hem de damardan kul-
lanılır. I1 2 5 ' in yarı ömrü 60 gündür. Standardizasyondan 6 ay sonra 
kullanılmaz. Tiroid fonksionunun tayininde teşhis için ağızdan 50 
ila 100 mikroküri verilir. 

Sodyum iyodür I131 kapsülü U.S.P. 

Uranyum fissionu  veya tellurium'ın nötron bombardımanı ile 
elde edilir. Taşıyıcısızdır. Yarı ömrü 8.08 gündür. Kapsüller çok az 
katı madde içerirler veya boş gibi gözükürler. 

Standardizasyonundan bir ay sonra kullanılmaz. Tedavide antine-
oplastik olarak 1 - 200 miliküri, teşhiste tiroid fonksion  testi için 1-100 
mikroküri kullanılır. 

Sodyum iyodür I131 Çözeltisi U.S.P. 

iodür halinde I 1 3 1 içerir. Hem ağızdan hem de parenteral olarak 
kullanılır. I131 ' in radyoaktif  yarı ömrü 8 .08 gündür. Çözelti standar-
dizasyondan bir ay sonra kullanılmaz. 1 ila 100 mikroküri miktarın-
da tiroid fonksionunun teşhisi için; ve 1 ila 200 miliküri miktarında 
da tirotoksikoz tedavisinde ve antineoplastik olarak kullanılır. 
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Sodyum Kromat (Cr51) Çözeltisi B.P. 

Sodyum Kromat (Cr51) m steril ve sodyum klorür ile izotonik 
yapılmış çözsltisidir. Spesifik  aktivitesi miligramında 20 miliküriden 
az değil lir. Çözelti otoklavda sterilize edilebilir. Yarı ömrü 27.8 
gündür. Kan hastalıklarında alyuvarları işaretlemek için 20 ila 100 
mikroküri kullanılır. 

Sodyum Rose Bengal I " 1 Injeksionu U.S.P. 

Radyoaktif i1 3 1  içeren steril ve tamponlu bir çözeltidir. Standardi-
zasyonundan bir ay sonra kullanılmaz. Karaciğer fonksionunun tayininde 
teşhis için damardan 10 ila 200 mikroküri verilir. 

Sodyum perteknetat Tc 99 m Çözeltisi U-S.P. 

Sodyum perteknetat halinde radyoaktif  teknetium (99 m Tc) 
içeren izotonik, steril bir çözeltidir. Teknetium 99 m Molibden 99 un 
radyoaktif  parçalanmasından oluşan bir nukliddir. 

Sodyum perteknetat çözeltisi etiketinde bildirilen gün ve sat-
teki miktarın yüzde 90 ından az ve % 110 dan fazla  99 m Tc içermez, 
içersinde % 5 den fazla  diğer 99 m Tc bileşikleri bulunmaz 99 m Tc 
radyoaktif  yardanma süresi 6 saattir. 

Beyin ve tiroid tümörlerinin tanımında kullanılır. Alışılmış dozu 
beyin taraması için 10 miliküri, tiroid taraması için 1-3 miliküri 
ağızdan ve damardan verilir. Berrak ve renksiz bir çözeltidir. Son 
kullanma zamanı: Ölçme zamanından 24 saat sonradır. 

Stronsiyum Sr 85 injeksiyonu U.S.P. 

Genellikle stronsiyum nitrat veya stronsiyum klorürden hazır-
lanan steril, iyonik radyo-aktif  stronsiyum çözeltisidir. Etiketinde 
bildirilen zamandaki miktarın, % 90'ın dan az ve % 110 un dan fazla 
Sr 85 içermez. Radyoaktif  yarılanma zamanı 64 gündür. Son kullanma 
zamanı: hazırlandığı zamandan 6 ay sonradır. Renksiz ve berrak bir 
çözeltidir. Kemik taraması için kullanılır. Erişkinlerde 50-100 mik-
roküri, çocuklarda 10 -40 miliküri damardan yapılır. 

Teknitum Tc 99 m içeren Albunün Agregatı 

Denatüre edilip belirli irilikteki danecikler halinde topaklanmış 
ve Tc 99 m ile işaretlenmiş normal insan albumininin sudaki steril 
süspansiyonudur. Durunca çökelen, süt gibi bir süspansiyondur. 
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İntravenöz olarak tatbik edilir. İçersinde, antimikrobik, antioksidan, 
kelat yapıcı ve stabilizan maddelerle tampon maddeler bulunabilir. 
Etiketinde bildirilen zamandaki ana maddenin % 90'nmdan az ve % 
110 undan fazla  etken madde içermez. Çalkalanmadan kullanılmaz. 
Son kullanma zamanı: Aktivite hesaplanmasından 24 saat sonradır. 
Akciğer taraması için kullanılır. Genel dozu 1-4 mikroküridir. İntra-
venöz olarak uygulanır. 

Teknitium Tc 99 m içeren Kolloid Sülfür 

Tc 99 m ile işaretlenmiş kolloid kükürtün, steril injeksiyonluk 
kolloid çözeltisidir. Etiketinde bildirilen zamandaki 99 m Tc sülfür 
kolloid miktarının % 90'ından az ve % 110'undan fazlasını  içermez. 
Karaciğer taraması için kullanılır, intravenöz olarak tatbik edilir, 
opelesan, donuk renkli bir kolloid çözeltisidir. Dozu 1 ila 3 miliküridir. 
99 Tc nin yarılanma zamanı 6 saattir. Çalkalamadan kullanılmaz son 
kullanma zamanı: aktivite tayini zamanından 24 saat sonradır. 

Şekil: 15 - 7. Technetium 99m in sağma ile e!de edilmesi 

Radyoııuklid'lerin temini: 

Bu farmasötikleri  yapan memleketlerin özel kuruluşları; örneğin 
atom enerjisi komisyonları - veya onların yetkili temsilcileri tara-
fından  ve özel izin ile satılır. 
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Farmakopelerde adı geçen isotoplarm kardeş isotopları: 

7 g A u 1 8 - ^ u 1 9 - 7 u 2 0 3 y a k l a ş ı k 18 adet 

Co » Co A Co 11 adet 
2 7 27 77 

Cr 5 - 0 _ C r 5 2 - > „ , C r 5 6 " 7 adet 
24 24

 T
2U 

r- 123 133 
Cs > Cs x _ r s " 2 2 adet 

55 55 55 

H g 1 9 1 > H g 2 ™ » H g 2 0 6 " 16 a d e t 
80 y 80 80 

T117 . J 1 2 7 V ^ . 23adet 
5 3 " İ 3 1 ~ 5 3 

, p 3 ! > P 3 3 
15 15 Î5 

KAYNAKLAR: 

— Metcaffe,  Williams, Caslka., Modern Chemistry Holt, Rinehart and Winston Inc, Londan 
1966. 

— Nucleonics. 4, 3, 24-37, 1949. 
•— Parrott - Saski- Exp. Pharm. Tchnology 1965. 
— Qımby E. H. et. al. Radioctive Isotdpes in Clinical Practice, Lea - Febiğer 1960. 
•— Türkiye Atom Enerjisi komisyonu Yayınları Seri No: 6, 14, 18. 
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B ö l ü m 16 

BİYOY ARAKLİK 

(Biofarmasötiks) 

İlaç şekilleri içindeki etken maddelerin fiziko-kimyasal  özel-
likleri ile, ilaçtan beklenen iyileştirici (tedavi edici) etki arasındaki 
ilişkileri araştıran bilim alanına Biofarmasötiks  adı verilir. 

Çok eski zamanlardan beri aynı ilaç şeklinin çeşitli insanlarda 
aynı etkiyi göstermediği ve çeşitli ellerden çıkmış, aynı ilaçların da çok 
kere eşit etkide olmadığı sezilmiştir. Bu konu son zamanlarda önemle 
Üzerinde durulan bir araştırma alanı haline gelmiştir. Bu yönde yapı-
lan çalışmalar daha çok lisans üstü eğitim kapsamına girmekle bera-
ber ilaç şekillerinin hazırlanmasını öğrenmeye başlayan öğrencilerin 
de bu konulardan haberdar olmaları gerekir. Bu sebepledir ki bu ko-
nuya kısaca değinmek yararlı görülmüştür. 

Fizyolojik yararlık: (Biyoyararlık-Biovailbility). 

Hastaya verilen ilaç içindeki etken madde dozunun absorbe 
olan miktarı ile, aynı maddenin organizmaya en kolay geçen şeklin-
den absorbe olan miktarı arasındaki orandır. Bu demektir ki, bir ilaç-
tan beklenen fizyolojik  etki; her zaman, ilacın etiketinde yazılı et-
ken madde miktarı ile orantılı olamaz. 

Bir ilaçtan istenüen yararlığa ulaşmak için şu hususları bilmek ve 
araştırmak lazımdır: 

a) Etken maddenin fiziksel  ve kimyasal özellikleri nasıl olmalıdır. 

b) Etken madde hangi ilaç şeklinde ve hangi maddelerle beraber 
bulunmalıdır ? 

c) İlaç hangi yolla ve ne kadar ara ile verilmelidir? 
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d) İlacın etkisinde hangi fizyolojik  ve çevrimsel şartlar rol al-
maktadır ? Psikolojik ve patolojik durum nasıldır ? 

Bu konuları incelemek için evvela Farmakokinetik araştırma-
lar yapılır. 

Farmakokinetik: 

İlaç içindeki etken maddelerin, organizmaya girişini, organiz-
mada dağılışını ve organizmada kalma müddeti ile atılma yol ve şe-
killerini inceleyen bilim dalıdır. 

Organizmaya giren ilaç konsantrasyonunun değişikliklerinin in-
celenmesi, ilacın yarılanma süresinin tayin edilmesi ile başlar. 

Bir ilacın (etken maddesinin) organizmaya girmesi için önce 
ilaç şekli içinden çıkıp organ sıvısına geçmesi gereklidir. Bu konuda 
bilgi edinilmesi için maddenin önce organ sıvıları özelliğini taklit eden 
sıvılardaki çözünme hızının incelenmesi zorunludur. 

Absorbsiyon olayı, fizyolojik  faktörler  dışında etken maddenin 
organ sıvılarında çözünme hızına da bağlıdır. Bir maddenin bir sıvıda, 
birim zaman içinde çözünebilen miktarına o maddenin çözünme hızı 
denir. (Dissolution Rate) Bir de maddelerin çözünürlüğü vardır. Bu 
iki özellik arasında biofarmasötik  yönden fark  vardır. Çözünürlük 
bir oranı, bir ekilibrium halini ifade  eder. Çözünme hızı ise kinetik 
bir durumun ifadesidir.  Her ne kadar çözünürlük çözünme hızı üzerine 
etki yapan faktörlerden  biri ise de, her zaman tek şart değildir. Örne-
ğin gastrointestinal sıvılarda hiçbir zaman doymuşluk söz konusu 
olamaz, çünkü ilaç; absorbsion, organlara dağılma ve diğer olanaklar 
ile daima ortamdan ayrılır. Biofarmasötik  bakımdan önemli olan 
katı ilacın birim zaman içinde ne kadar çözünebildiğidir. Diğer deyimle 
absorbe olacak ve diffusiona  uğrayacak hale geçtiğidir. Çözünme hızı 
bu konuda fikir  verir. Katı bir maddenin bir sıvı içinde çözünme hızı 
Noyes-Whitney (A) ve sonrada Hixon-Crowell in küp kök (B) denk-
lemi ile açıklanmıştır. (Çözeltiler bölümü). 

(A) = K . A (C. — C), (Wo — W) ' /3= Kı .t (B) 

dC 
—— = ani çözünme hızı = Miktar / Birim zaman 

dt 
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A = İlacın (maddenin) tolal yüzey ölçümü 
K = Çözünme hızı sabitesi (Bu sabite çalkalanma ve diffusion 

katsayısı gibi faktörleri  içine alır). 

K 1 = Yukarkine ek olarak, biçim, büyüklük, dansite ve diğer 
faktörleri  içine alır. 

CB = Katı maddeyi saran diffüzyon  tabakasındaki ilaç kon-
santrasyonu, doymuşluk konsantrasyonu demektir. 

C = t zamanı içinde sıvıdaki ilaç konsantrasyonu 

W 0 = Konan madde miktarı. 

W = Çözünmeyen madde miktarı. 
Bir maddenin total yüzey ölçümünü büyütmekle-yani o maddeyi 

çok küçük taneler haline getirmekle-çözünme artmaktadır. Çünkü yüzey 
büyüdükçe çevredeki sıvı ile daha çok temas etmektedir. (Şekil 16-1). 

Şekil: 16 - 1. Granül ye Tabletlerde yüzey ölçümü S. Çözünme hızı ve çözünmeyen miktarın 
zamana karşı değişim eğrisi (Langenburcher F., J. Pharm. Sci. 58. 1265. 1969) 

Etken maddenin çözünme hızı önce ilaç şekline sokulmadan ta-
yin edilir. Şekil 16-2, 3, 4, 5, de toz glibenklamidin çözünme hızı pro-
filleri  görülmektedir. 

İlaç şekline sokulduktan sonra da evvela in vitro olarak tayin 
edilir. (İkinci kitapta açıklanmıştır). Her ne kadar çözünme hızı her 
etken madde için bir fizyolojik  sınırlayıcı değilsede, bir çok ilaçlarda 
yeterli hızdaki çözünme; in vivo çözünme ve fizyolojik  etki için anlamlı 
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o s i J 

Şekil: 16 - 2 

20 30 40 50 60 
t (dakika) 

O 5 10 20 30 40 50 l ı (dakika) 

Şekil: 16 - 3 

20 3C 4C 50 60 " 
t jdakfca! 

Şekil: 16 - 4 Şekil: 16 - 5 

Şekil: 16 - 2, 3. 4, 5. Toz Glibenklamidin çözünme hızı profilleri 
(E. İZGÜ, N. TARIMCI) 

olmaktadır. Şekil 16-2, 3, 4, 5, deki Glibenklamid tozuna ait eğri-
lerin açıklamaları aşağıdadır. 

Çözünme hızı tayinlerinin yapılışları 

Kullanılan alet : Erweka Dissolution Tester DT 

Çözünme ortamı : pH: 8.2 Fosfat  tamponu 

Çözücü miktarı : 900 ml 
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Kullanılan madde : 0,250 - 0,500 mm büyüklüğünde 125 mg 

Çözünürlük tayini: 

Termostatlı su banyosu içinde (37 ± 0.5°C)'de 500 ml distile su 
ile yapıldı. Deneye 14 saat devam edildi. Maddenin sudaki çözünürlüğü 
25.9 - 28.5 mg/ L bulundu. Bulunan sonuç üç deney ortalamasıdır. 

Örnekler: 

Monodispers - mikronize kristaller halindeki griseofulvinden 
yapılmış 0.50 gramlık bir tabletin verdiği kan seviyesi büyük kris-
talli 1 gramlık tabletin verdiği kan seviyesine eşit olmaktadır. O halde, 
önce katı ilaçları mümkün olan en ince taneler haline sokmak gerekir. 
Bunun için yapılan çalışmalarda ötektik karışımlardan da yararlanıl-
ması düşünülmüştür, örneğin 76 / 24 oranında üre ile ötektik bir 
karışım haline getirilen kloramfeııikol  su ile temasa gelince Üre eri-
diğinden Kloramfenikol  çok ince kristaller halinde açığa çıkmakta ve 
çözünme lıızı artmaktadır. 

Çözünme hızını artırmada diğer bir yardımcı da denklemdeki 
Cs'yi yükseltmektir. Difüzyon  tabakasındaki çözünmüş ilaç kon-
santrasyonu üzerine; etken maddenin kristal şeklinin, asid-baz olu-
şunun, ester, tuz veya kompleks oluşunun büyük etkisi vardır. Or-
tamın etkisi ise (pH vb.) evvelce anlatılmıştır. 

Ayrıca bu konudaki teknik faktörler  şöyle sıralanabilir: 
a) Yerilen ilacın farmasötik  şekli (çözelti, suspansion, tablet, 

kapsül vb.) 

b) Yardımcı maddeler — sıvağlar. 

Deney sayısı 
Şekil: 16-2 
Şekil: 16-3 
Şekil: 16-4 
Şekil: 16-5 

Karıştırma hızı 
Sıcaklık 
Deney süresi 

toz glibenklamid. 
100 r . p . m . 

37 ± 0.5°C 
60 dakika 

3 Tane (sonuçlar 3 deneyin ortalamasıdır). 
Zamana karşı % çözünen madde miktarı (mg) 
Zamana karşı çözünen madde miktarı (mg) 
Zamana karşı (Wt / ¥ , ) ı 13 
Zamana karşı W0> /3 - Wt ' I 3 
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c) Farmakoteknik yeterlik (öğütme, homogenizasyon, basınç 
vb. bilimsel esaslara göre yapılmış mıdır?). 

d) Hastaya aynı zamanda değişik ilaçlar verme (İlaçların bir-
biri ve ortam üzerine etkisi). 

e) İlacın tatbik yolu (ağızdan, parenteral vb.) 

Difüzyon  tabakasındaki ilaç konsantrasyonu (Cs) üzerine etken 
faktörlerden  bazılarını kısaca örneklendirme faydalı  olacaktır. 

Kristal şeklinin etkisi: 

İlaçların önemli bir kısmı polimorf  halde elde edilebilirler. Her 
maddenin kristal şekli değiştikçe çözünme hızı da değişir. Polimorfik 
şekillerde, erime noktası, infrared  spektra, dansite gibi özelliklerde 
değişiktir. 

Poliformik  şekillerden biri diğerinden daha hızlı absorbe olabilir, 
örneğin kloramfenikolün  kristal şekli hemen hiç absorbe olmaz, hal-
buki amorf  kloramfenikol  kolayca absorbe olur. Riboflavinin  poli-
morfik  şekilleri de evvelce anlatıldığı gibi değişik çözünürlük göste-
rirler. 

Şekil: 16-6'da Griseofulvin'in  kloroformdaki  % 1 lik çözeltisine 
% 5,10, 20 PYP ilave edilip uçurulduktan sonra elde edilen kristal-
lerin kanda temin ettikleri seviyeler görülmektedir. 

S A 

B 
C 

A = G + P V P r/c20 

B = G + P V P %10 

C = G + P V P 9J5 

D — Mikronize G 

E = G + CHCl 
D 
E 

2 4 6 3 

Zamart- D a k i k a 
Şekil: 16 - 6. (Mayersolm M., Gibaldi M., J. Pharm. Sci., 55, 1323, 1966) 
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Polimorf  şekiller zamanla ve ısı ile stabil şekle dönüşürler. Stabil 
şekiller daha zor çözünen şekillerdir. Çok yavaş stabil şekle dönen 
polimorflara  "metastabil" polimorf  denir. Farmasötik bakımdan en 
elverişli olan polimorflar  bu metastabil şekillerdir. 

Liyofilizasyon  ile elde edilen katı maddelerin çözünme hızları da 
yüksek olmaktadır. Yine değişik kristal şekillerine göre, oksitetra-
siklin, Sulfamidler  ve Prednisolon'un absorbsionları ve kandaki kon-
santrasyonları çok farklı  olmaktadır. Çoğunlukla inert olan yardımcı 
maddeler etken maddenin çözünürlüğü ve absorbsion yeteneği üzerine 
büyük etkide bulunurlar. Yapılan deneyler etken maddenin absorb-
sion hızının - bu maddenin tablet içindeki suda çözünme süratinden 
- daha fazla  olduğunu göstermiştir. Yani bu demektir ki etken madde 
tabletin içinden gastrointestinal sıvıya çok yavaş geçmektedir. Bunun 
için tabletlerde dağdma, in Yitro, in Vivo çözünme hızı (bioyararlık) 
testleri yapılır. 

Resim: 16 • l'de - Raster - Elektron mikroskobu 
ile çekilmiş - (H. Hess, Pharm. Açta. Helv. 
45. 8. 1970) Piramidon kristalleri görülmektedir. 

Resim: 16 - 2. Piramidon'un etil selüloz 
yardımı ile yapılmış bir tablet içindeki 

halidir. Rurada piramidon kristallerinin 
etil sellüloz ile nasıl çevrildiği açık 

olarak görülmektedi) 

Yardımcı maddeler - yalnız etkeni çevirmekle biofarmasötik 
etki yapmazlar — daha birçok yollarla etken maddeden beklenen 
etki üzerine tesir ederler, özetle: 

1 - Etken madde ile kompleks yapabilirler. (EDTA Moditen, 
Tetrasiklin - Ağır madenler de olduğu gibi: 
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a) Hidrojen köprüleri kurabilirler (PYP + İlaç, CMC - f  İlaç, 
PEG + İlaç gibi). 

b) Diffüzyon  ile (Clathrates and clıannel latlice eomplex) mole-
küller arasına girebilirler; (safra  asidlerinin kolestrolü tutması, üre-
nin Yit. A'yı oksidasyondan koruması gibi). 

e) İon değiştirme yolu ile etkileşebilirler. 

2 - Yüzey aktivasyon ile (absorpsion veya adsorpsiyon) memb-
ranlardan geçme hızını etkileyebilir. 

3 - Çözünme hızını değiştirerek (Sürekli etki sağlayan ilaç şekil-
lerinin hazırlanması gibi) etken olabilir. 

Bu etkileri ayrı ayrı burada açıklamak mümkün değildir. 

Resim 14-11, 12'de değişik sıvağlarla hazırlanmış salisilat ve bo-
ratlı merhemlerden aktif  maddelerin (in Vitro) dışarı verilme hızla-
rının kontrolü görülmektedir (E. Izgü). Bu resimlerde suda yavaş 
çözünen, su tutan ve su ile kırışan çeşitli sıvağlardan etken madde-
lerin değişik hızda dışarı çıktığı görülmektedir. 

Resim 16-3,4'de değişik Suppozituvar sıvağlarından etken mad-
denin organizmaya yayılma hızlarının mukayesesi görülmektedir. 

(Steinke G., Hesse L., Uthgenant H., Arzm. F 16.1576. 1966)s 

Her iki suppozituvar 100 [ic I 1 3 1 içermektedir. Suppozituvarlar 
tatbik edildikten 45 dakika sonra sintigramları yapılmıştır. 

Resim 16-3, Massa Estarinum E ile hazırlanmış bir suppozituvar-
dır. Resim 16-^î ise, Lanolin alkolleri ( % 5) içeren kakao yağı ile 
yapılmış suppozituvarı göstermektedir. 

Resim: 16 - 3,4 (Steinke G., Hesse L., Uthgenant H., Arzm. F. 16. 1576. 1566.) 
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Yarı ömür (Yarılanma Süresi): 

Absorbe olmuş etken maddenin; kan, organ sıvıları ve dokular-
daki miktarı ekilibrium (denge) haline geçtikten sonra, yarısının vücut-
tan atılması veya metabolize olması için geçen zamandır. 11/2 işareti 

ile ve şu matematiksel denklemle 11/2= — • ifade  edilir. 
is. 

Örneğin ilacın en çok verilmesinden sonra kanda yapılan mik-
tar tayinlerin 100 mg etken madde var ise maddenin 50 mg'a in-
mesi için geçen zaman yarılanma süresidir. Bu süre örneğin bir saat 
ise kanda kalan 50 mg madde ikinci bir saat sonra 25 mg'a düşecek ve 
üçüncü saatte (üçüncü yarılanma süresinde) ise etken madde miktarı 
12.5 mg olacaktır. Denebilirki normal hallerde ilacın atılması veya 
miktarının düşüşü üstsel (exponential) olarak oluşmaktadır. Bu olu-
şumu normal grafik  kağıdında bir eğri (a) ve semilogaritmik kağıtta 
bir doğru (b) olarak görebiliriz şekil 16-7 a ve b. Bu şekildeki yarı-
lama sürelerinin matematiksel ve grafiksel  hesapları ileride örneklerle 
tekrar açıklanacaktır. 

Şekil: 1 6 - 7 a ve b. Normal ve yarı logaritmik kağıtlarda yarılanma siiresi eğrileri 

İlaçların absorbsionu ve atılması çoğunlukla birinci derecede 
bir kimyasal reaksion kinetiğine göre oluşur. Atılma bızı kandaki ilaç 
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konsantrasyonu ile doğru orantılıdır. İlaç atıldıkça kandaki düzeyi 
düşer atılma hızı da böylece azalır (Şekil 16-8). 

Birinci derece reaksionlarda reaksion hızı konsantrasyonun ilk 
üssü ile orantılıdır, ve evvelce çözeltiler bölümünde açıklanmış olduğu 
gibi şu denklemle ifade  edilir: 

©İdre.? ve diğer s ıv ı lar 
i l ® a t ı l a n i l a ç 

Matabolize olan i l a ç 

W 
/ X 
/ Dokuda \ 

© 

Şekil: 16 • 8 

dc 
dt = - KC ( D 

dc 
dt = Konsantrasyon değişmesi, ani hız; t zamanındaki c konsant-

rasyonu ile doğru orantılıdır. 

Diğer bir deyimle konsantrasyonun değişme hızı t zamanındaki 
konsantrasyon C ile doğru orantılıdır. Eksi işareti zamanla hızın düş-
tüğünü gösterir. Bu denklem entegrasyondan sonra aşağıdakilerden 
biri haline dönüşebilir: 

1) İn C = I n C o - K . t , (2) InC = K . t , (3) InCo-lnC 
t 2 - t. K 
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La C = t zamanındaki konsantrasyonunun tabii logaritması. 

İn Co= Başlangıçtaki ( t = 0 ) konsantrasyonun tabii logaritması. 

Bu denklem de şöyle yazılabilir. 

3) İn = - K . t veya C = C „ . e ~ K t (4) 

e = 2.71828 tabii log. taban sayısı 
Bu denklemler adi logaritmaya çevrilip yazılabilir: 

5) Log 

Burada 

5) Log C = Log Co - K ' . t veya C = C o . 1 0 - * ' - 1 (6) 

K
' = -2^03"

 dlr
" <

7
> 

Eğer konsantrasyonun tabii logaritması veya adi logaritması 
bir grafik  kağıdında zamana karşı çizilirse (2) ve (5) denklemleri düz 
bir doğru verirler. Bu da birinci derece reaksiyonlar için karakteristik 
bir özelliktir. 

Biolojik yarılanma süresini bulmak için hız sabitesini (K) bil-
memiz gerekir. (7) denklemini (5) denkleminde yerine koyarak (8) 
inci denklem haline geçer: 

Log C = Log C„ - • t (8) 

Diğer şekilde: 

K = 1 ^ 2 1 . log — 7̂— olur. (9) 

(9) denklemdeki Co ilk konsantrasyondur. Bunun tayini güçtür. 
Çünkü ilaç organizmaya girer girmez değişik kompartmanlara dağı-
lır. Onun için bilinen bir zamandaki (tı) konsantrasyonu esas alınır ve 
sonraki (t2) konsantrasyon ile mukayese edilir. Böylece (9) uncu denk-
lem şöyle yazılabilir: 

K = 2 J 2 L . log ( 9 ) 
12—11 L,2 

Yanlanma süresinde konsantrasyon ilk (Co) konsantrasyonun 
yarısı olduğundan yarılanma süresi çözeltiler bölümünde açıklan-
dığı gibi yazılabilir: 
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/ 

0.693 
t./2 = — g (10) 

Bu denklemi tabii logaritmayı kul! anar akta elde edebiliriz. 

(4) formülünde  C organizmada kalan ilaç ve C 0 da hastaya veri-
len ilk ilaç miktarı veya ilaç dozudur. 

Örnek 1 - (Martin, et. al.) Birinci derece reaksionla atıldığını 
bildiğimiz bir ilacın yarı ömrünü hesaplayalım. Damardan zerkedilen 
bir antibiotiğin 2 ve 5 saat sonra serumdaki seviyesi tayin ediliyor. 
İlk tayininde 1.2 ikincide 0.3 mikro g / l olarak bulunuyor. Acaba 
yarılanma süresi ne kadardır. 

(4) C = C „ . e ; K t (3) K = A İ 2 1 l 0 g 

Serum konsantrasyonu 3 saatte 1.2'den 0,3 mikro g / l'ye düşmüş, 
yani geriye % 25'i kalmıştır. Yukarıdaki denklem geri kalan mik-

- K t 

miktarın ilk (to) dozun e olduğunu gösterdiğinden, 

n „ 2.303 1,2 0 .2.3 = e K = log 0,3 

hazır üs bağlantılar tablolarından 0.25'iıı 1.39'un tabii logaritması ol-
duğu bulunur. O halde: 

1.39 = 3K K = 0,767 x 0.602 

1 39 
K = ^ = 0.463 saat - ı 

Bulunan K miktarını (10.) denklemde yerine koyarsak: 

0.693 
t ı = „ , = 1.5 saat bulunur. ı z 0.463 

Örnek 2: 

10 ml'de 490 mg proxyphylline (7- 2 hidroksi propil teofilin) 
içeren bir çözeltiyi ağızdan hastaya verdikten sonra plasmadaki mik-
tarları tayin edilmiş ve tablo 16-1'deki sonuçlar alınmıştır. 

Bu sonuca göre normal grafik  kağıdındaki eğri, şekil 16-9'da 
ve semilog. kâğıttaki düzlemde Şekil 16-10'da görülmektedir. 
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Tablo 16 - 1 

Plasma Proxyphylline 
Zaman saat Konsantrasyonu (mikro g / ml) 

0.25 3.2 
0.5 4.7 
1 7.3 
1.5 9.5 
2 8.8 
4 6.2 
6 4.5 

10 2.4 

(Ritschel W . A . , Clotten R., Arzneim. Forsch, 19, 221, 1969 
Ristschel W.A.Clotten R., Arzneim. Forsch, 19, 347, 1969) 

Denklem (2)'de ki K semi logaritmik kağıtta % konsantrasyon 

zaman eğrisinde (Şekil 16-6, Şekil 16-7) ve denklem (8)'de^ ^ ^ ^ ^ 

Şekil: 16 - 9. Normal grafik  kağıdında konsantrasyon zaman eğrisi. 
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Şekil: 16 - 10. Semi logaritmik kağıtta konsantrasyon zaman eğrisi ve eğimin (k) hesabı. 

normal kağıtta log. konsantrasyon zaman eğrisinde eğime tekabül 
ederler. Buradan ilacın vücutdan atılma hızı sabitesi K bulunur ve (10) 
uncu denklem ile aşağıdaki gibi biolojik yarılanma süresi hesaplanır. 

t j / 2 = ^ ^ = 4.3 saat (Şekil 16-6) 

Not: Bu hesaplar ilacın direkt kana girip sonra atıldığı hallerde 
(tek kompartıman modeli) geçerlidir. Periferik  kompartımanlara 
yayılmış haldeki (ikili kompartıman modeli) hesaplar değişik ve ge-
niş denklemlerle yapılır. • 

380 



3 - .. 
( 

•Jt "k 
s S 
c 

-<r. Ys - ! S 
-

- -
— . — - a — 1 - h » 

a cr» v 1 1 
\ s "i 1 r 

p- ti 
I • 

.£ O 1 

-X 
1 
1 

£L t , ; 

1 
I 

n 
c 

V İ| i 
'j t 1 S f ! .0 

K = lnCo-InCf 
tj-to 

Graf ik te:  C0=12 
t| =10 saa t 
q=Z4 

K = 

K = 

İn 12 - İn 2-4 
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2.48491-0.8756 
1 0 - 0 

- 1 
K = 0.16 saa t 

Şekil: 16 -11 Tablo 1 6 - 1 deki bulgulara ye normal logaritma ile hesap denklemine göre 
reaksiyon hızı ye yarılanma süresinin yarı Iogaritmik grafik  yardımı ile hesaplanması. 

Sağlam Yetişkinlerde Bazı Antibiyotiklerin 
Yarılanma Süreleri 

( W . A . Ritschel) 

Ampisilin 1 - 2 Saat 
Eritromisin 1 - 2 Saat 

Gentamisin 2 Saat 

Kloramfenikol 2 - 4 Saat 

Penisilin G 0.5 - 1 Saat 

Streptomisin 2 - 3 Saat 

Tetr asiklin 8 Saat 

Sulfanilamid 9 Saat 
Sulfısoksazol 6 Saat 

Sulfadiazin 17 Saat 

Sulfametoksipiridazin 36 Saat 

Not: Bu konunun birinci kitapta kısaca anlatılmasının nedeni 
şöyle özetlenebilir. Öğrenci sıvı ve yarı katı ilaç şekillerini öğrendik-
ten sonra ilaç şekillerinin hazırlanmasındaki esaslar hakkında bilim-
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sel bir fikre  sahip olmuştur. Bundan sonra öğrendiklerinin nedenleri 
ile öğreneceklerinin biyolojik yönden amaçlarına bir anlam vermesi ge-
rekir. Böylece ilaç şeklinin yalnız fiziksel  yönü değil biyolojik etki 
yönünde eczacılığı ilgilendirdiği hakkında bir anlayış içinde olacaktır. 
Esasen Biyofarmasötiks  ilerde ayrı bir programla ve geniş olarak öğ-
renciye anlatılacaktır. 
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B ö l ü m 17 

İLAÇ KAPLARI 

İlaçların doğrudan doğruya içine kondukları kaplara ana kap 
denir. Ana kapların dışına geçirilen veya dışında bulunan kılıf  görevin-
deki kısma dış ambalaj adı verilir. Dış ambalajlı veya dış ambalajsız 
olarak ilaç kaplarının bir yerden bir yere iletilmesi için kullanılan 
kasnak, sandık vb. gibi büyük ambalajlara da iletme-nakil ambalajı 
denir. İlaç ana kablarından istenen; ilaçları dış etkilerden korumak 
ve taşıdıkları ilaçlara fiziksel  veya kimyasal zarar vermemektir. Kap-
ların ilaçları dış etkenlerden korunması için ilacın cins ve kullanılma 
amacına göre kapatılmış olması gerekir. İlaç kapları üç şekilde kapa-
tılmış olabilir. 

1- İyice kapatılmış kaplar: 

Dışarıdan girecek maddelerden koruyucu ve iletme-saklama 
yerleştirmelerde ilaç kaybını önleyici şekilde kapatılmış kaplardır. 
Cam veya plastik ve diğer materyelden yapılmış kavanozlar ve ben-
zeri kaplarda olduğu gibi. Hastane ambalajı ilaç kapları da bunlar-
dandır. 

2 - Sıkı kapatılmış kaplar: 

Dışarıdan girecek maddelerden, rutubet ve gazlardan koruyacak; 
ilaç buharlarının dışarı çıkmasını ve iletme-saklama ve yerleştirmeler-
de ilaç kaybını önleyecek şekilde kapatılmış kaplardır. Analizlerde 
kullanılan maddelerin saklandığı kaplar gibi. Gaz bombalarında bu 
sınıf  kaplardandır. İyice kapatılmış ve sıkı kapatılmış kapların kapan-
maları nem geçirme kontrolü ile araştırılır. 

3- Hermetik olarak kapatılmış kaplar: 

Birinci ve ikinci şekilde kapatılmış kapların bütün özelliklerini 
taşıdığı gibi bir kere açıldıktan sonra tekrar koruma ve kullanılma 
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özelliğini kaybeden kaplardır. Ampuller, serum şişeleri ve benzerleri 
gibi. Bu kaplara hava ve gaz hiçbir şekilde girişim yapamaz. 

Kapların büyüklükleri: 

Tek dozluk kaplar: 
Bir defada  kullanılacak ve parenteral amaçlarla kullanılacak 

ilaç ise, açıldıktan sonra tekrar kullanılamayan kaplardır. 
Ampuller veya steril ve içinde ilaç bulunan ve kullanıldıktan 

sonra atılan plastik şırıngalar gibi. 

Çok dozluk kaplar: 
Birkaç defa  kullanılabilecek kadar dozda ilaç içeren hermetik 

olarak kapanmış kaplardır. Serum şişeleri, parenteral glikoz, tuz ve 
Ringer çözeltileri, Heparin, Insulin şişeleri ve benzerleri gibi. 

BİRlM DOZ İÇEREN KAPLAR (Unit Dose Packaging-Tek kişilik 
orijinal ambalaj): 

içersinde bir hastaya belirli bir zaman yetecek kadar aded de 
ilaç bulunan fabrika  ambalajlı kaplardır. 

örnekler: 

Ampisilin kapsülü 250 mg lık kapsül, 18 adet, cam şişede. 
Aspirin tableti 0.500 gramlık tablet, 20 adet, alumin-

yum tüp içinde. 

Teniasin tableti 0.500 gramlık tablet, 18 adet, plastik 
kutu içinde. 

Çocuk aspirini 0.10 gramhk kılıflı  (Blister veya strip 
packs) 20 tablet, mukavva kutuda. 

Kaplar, mümkün oldukça, içlerindeki ilaçlar görülebilecek kadar 
saydam olmalıdır. Katı ilaç şekli (Tablet, kapsül gibi) içeriyorlarsa 
diğerlerine zarar vermeden teker teker alınabilecek biçimde mümkün 
ise kılıflanmış  olarak ambalajlanmış olmalıdırlar. 

Cam kaplar: 

Camın Finikeliler zamanında keşfedildiği  söylenir. Âdi cama 
soda-kireç camı veya yalnız soda camı da denir. Genellikle soda-kireç 
ve kuars kumunun yüksek ısıda eritilmesiyle elde edilir. Her fabri-
kasyonun bir formülü  olmakla beraber yaklaşık olarak, % 73 SiOz 
% 15 Na^O ve % 12 CaO içerir. Bu maddeler ana çatıyı teşkil ederler. 

384 



Silikon, tetrahedra yapısındaki kasnağı oluşturmuştur. Bu kasnağın 
köşelerinde Na, Ca atomları bulunur. Sıvılarla cam temas edince sı-
vının H+ ionları ile köşe başında hazır duran Na+ ionu yer değiş-
tirebilir ve sıvının reaksionu bu olay sonucu alkalik olur. Bu yer 
değiştirme düşük ısıda ve saf  suda uzun sürer. Yüksek bir asid ile yı-
kanır ise yüzeydeki Na+ ionları atılabilir. Ancak bu hal kısa sürer ve 
camın içindeki N a + ionları tekrar camın yüzeyine çıkarak yine alkali 
verme özelliğini kazanırlar. 

Cam kaplar iki sınıfa  ayrıhr: 
1 - Parenteral çözeltilerin konacağı cam kaplar, 
2 - Genel amaçlarla haricen ve dahilen kullanılacak çözeltilerin 

konacağı cam kaplar. 
Birinci sınıf  cam kaplardan parenteral çözeltiler bölümünde 

bahsedilecektir. Bu bölümde genel maksatlar için kullanılacak kaplar 
anlatılacaktır. Cam ilâç kapları çözeltilere alkalenlik verdikleri gibi, 
çözeltinin ve ısının etkisiyle sıvıya silikatlar da verirler. 

Kapların sıvağlara verdikleri alkali, ilâcın hem fiziksel,  hem kim-
yasal karakterini bozar ve fizyolojik  yararlığı azaltır. Sıvıya geçen 
silikatlar ise, dokuları bozar ve bazı maddelerin kullanılma yeteneğini 
yok eder. 

Sıvılara alkalik reaksiyon veren camlara alkaloid tuzlarının çö-
zeltileri konamaz, çünkü bazlar açığa çıkıp çökelir. Ayrıca alkalik or-
tamda kolay okside olan ilâçlar da bozulur, renklenir ve çökebilir. 

Alkalenlik testi: 

Cam kapların sıvılara alkali verme yetenekleri farmakopelerde 
belirli testler ile kontrol edilir. Genel maksatlar için kullanılacak kap-
ların alkali verme derecesi yalnız U . S . P . tarafından  sınırlandırılmış-
tır. Bu tip kaplar toz edilir, su ile yıkanır, 10 gram toz alınır. Usulüne 
göre yapılan muayene sonunda 0.02N-H 2S0 4 'den 15 ml'den fazla 
asid sarfedilmemelidir. 

Adi camdan yapılmış camlar sıcakta SO2 veya NH4C1 buharları 
ile muamele edilir ise camın iç yüzündeki Na ionları sülfat  ve klorür 
halinde tutul tır ve su ile yıkanarak atıhr. Böyle cam kaplar genel mak-
satlar için ve bir defaya  mahsus olmak üzere de parenteral sol.'lar için 
kullanılabilirler. Cam kapların alkali verme yeteneklerini azaltmak 
için bir çare de silikon kaplama yöntemidir. 

Slikonlama; Silikon, bir poliorganosilioksandır, diğer bir deyimle, 
organosilikon polimeridir. 
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Cam şişeleri içten kaplamak için silikon yağları denen cinsleri 
kullanılır. Bunlar metil polisilioksanlardır. Değişik viskozlukta olur-
lar. Isıya ve kimyasal reaksiyonlara dayanıklı hidrofob  maddelerdir. 
Silikon yağlarının organik eritkenlerdeki çözeltileri şişeler içersine 
konur ve şişenin iç yüzleri iyice sıvanır, sonra şişeler yüksek ısıda ku-
rutulur. Böylece iç yüzeyleri silikonlanmış şişeler özellikle suspansi-
onlarm ve hattâ injeksionluk suspansionlarm konması için kullanılır. 
Böyle kaplar su tutmadıklarından ilâç şişenin içine yapışarak kalmaz, 
kolayca alınır, örneğin, suspansionluk prokain-penisilinler böyle kap-
lara konur. 

Kapların temizlenmesi: 

İlâçların konacağı kaplar çok temiz olmalıdır. Bütün kaplar her 
imalâttan evvel ve sonra deterjan, sıcak su ve distile su ile yıkanmalıdır. 
Bu amaçla hastanelerde ve sanayide püskürtme, -santrifüj  ve ultra-
sonik dalgalarla (Resim 17-1) temizleme esaslarına dayanan yıkama 
makineleri kullanılır. 

Resim: 17 - 1. Ultraschall şişe yıkayıcısı 
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Işığı geçirmeyen kaplar: 

Yapılarındaki maddelerin özellikleri nedeni ile içlerine konmuş 
ilâçları ışığın etkisinden koruyabilen kaplardır. Monogrofisinde  ışık-
tan korunmalıdır deyimi bulunan maddeler böyle kaplarda saklanır. 
Beyaz veya renksiz camdan yapılmış kaplardaki ışık geçirmeyen bir 
kaplama ile kaplanır ise (kâğıt gibi) aynı görevi yapabilir. Ancak iç-
lerindeki ilâç bitinceye kadar bu dış koruyucunun yırtılmaması eti-
kete yazılmalıdır. 

CAMLARDA IŞIK TUTMA YETENEĞİ 

Işık saydam bir cisimden geçtiği zaman şiddetinden kaybettiği 
eskiden beri bilinir. Bu olay Lambert-Beer kanunu ile şöyle açıklanmıştır: 

Saydam bir cisimden geçen ışığın şiddeti cismin kalınbğı veya 
içinde bulunan sıvıdaki maddelerin konsantrasyonu ile ters orantılıdır. 

Kalınlık çoğalırsa geçmiş olan ışığın şiddeti o kadar az olur. 
Işık geçirme niteliğine Transmittance denir. 

Po (Io) = Giren ışığın şiddeti. 
P (I) = Çıkan ışığın şiddeti. 

Analizlerde, yüzde geçme oranı (Percent Transmittance) kul-
lanılır: 

\ 

% T - - J — x 100 
±0 

Eğer bir cama düşen ışığın şiddetini 100 olarak alırsak ve camdan 
geçtikten sonraki şiddeti 40 olursa bu camın ışığı geçirme kabiliyeti: 

P 400 
% T = x 100 = = Yüzde 40 denir. 

x o İ00 

Işığı geçirme yeteneği cama düşen ışığın cinsine göre değişir. Yani 
aynı .kalınlıktaki cam yeşil veya kırmızı veya U . V . ışınlarını değişik 
oranlarda geçirir. Renk demek bir camın tutmayıp geçirdiği ışık dalgası 
demektir. Diğer bir deyimle, göze gelen dalga demektir. Işıktan bozu-
lan ilâçlar ışığı az geçiren camdan kaplara konur. Parenteral sol. kona-
cak cam kapların ışık geçirme yetenekleri (U .S .P . XVII ) aşağıdaki 
oranlardan fazla  olmamalıdır. 
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290 ilâ 450 nm 
arasında âzami ışık geçirme yüzdesi 

Kabın bacmi ml Ampuller Şişeler 

1 

2 
5 

10 

20 

50 

45 

40 

35 

30 

15 

25 

20 

15 

13 

12 
50'den fazla 10 

Plastik kaplardada aynı sınırlar geçerlidir. 

Oral veya dıştan kullanılacak ilaç kapları bu sınırları ancak yüzde 
on geçebilir. Bu ölçmeler uygun spektrofotometrelerde  yapılır. U . S . P . ' -
nin ışıktan korunmabdır deyiminden şu anlaşıkr: "Renksiz şişeye de 
konabilir, fakat  ışıktan koruyacak bir muhafazası  olacaktır". 

Japon Farmakopesi renkli şişe camlarının ışık geçirmesini 290 -
450 m[i ve 590 - 610 m^ arasında ve 20 m^ aralıklarla ölçer. Bu far-
makopeye göre renkli şişe camlarının ışık geçirme yeteneği 290 - 450 
mfx  arasında % 50'den fazla  olmamalıdır. 590 - 610 arasında ise % 60' 
dan fazla  bulunmamalıdır. 

Internasyonal Farmakope 1967, ışıktan korunacak ilaçların opak 
bir kab'a veya siyah, koyu kırmızı veya koyu kahverengi kaplara kon-
masını yazar. Ayrıca çok hassas maddelerin böyle kaplara konduktan 
sonra tekrar opak bir madde ile sarılmasını ister. 

İngiliz Farmakopesi 1968, hassas ilaçların muhakkak renkli şişeye 
konmasını şart koşmakta, ayrıca da herhangi bir şekilde ışıktan korun-
masını istemektir. 

Işık dalgaları ve ilaçlara etkisi: 

Kızıl dereceye kadar ısınmış bir katı maddenin örneğin bir ampul 
telinin yaydığı ışık (beyaz ışık) ayrı karakterde ve değişik dalga uzun-
luğundaki ışık dalgalarından ibarettir. 

Bu husus gün ışığının bir prizmadan geçtiği zaman çeşitli renkler 
vermesiyle görülür ki, bu görülen renk toplumuna spektrum denir 
ve her renk belirli uzunluktaki ışık dalgasına tekabül eder. Buna de-
vamlı spektra denir. 
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Görünen spektrum, ışığm (Elektromağnetik dalgaların) ancak 
küçük bir kısmıdır. Işığın diğer görünmeyen kısımları ise yine değişik 
uzunluktaki ışın dalgalarından meydana gelmiştir ve çok küçük dal-
galardan (Kozmik ışınlar) çok büyük dalgalara (Radyo dalgaları) kadar 
çeşitli karakter gösterirler. 

Dalga uzunluğu (X): Arka arkaya gelen iki dalganın tepeleri ara-
sındaki mesafedir. 

Dalga Uzunluğu Ölçüleri 

Birim işareti mm cm Kullanıldığı alan 

Angstrom A° 1 0 - 7 ı o - 8 Görünen ışık, ultraviole 

Milimikron mp. ı o - 6 1 0 - 7 99 99 99 

Nanometre nm 1 0 - 6 1 0 - 7 99 99 99 

Mikron S* 1 0 - 3 1 0 - " Infrared 
(Bir mikron, milimetrenin binde biridir.) 

Dalga sayısı (V): Belirli bir mesafeden  geçen dalga sayısıdır ve 
dalga uzunluğunun tersi (aksi) dir. Cm'deki dalga sayısı ile ölçülür. 
Analizde; bilhassa Infrared  absorbsion spektrumunda kullanılır. 

Frekans (V): Saniyedeki dalga adedidir. 

Devamlı Spektra 
nm (mu) 
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Nasıl katı cisimler kızıl derecede iken beyaz ışık yayıyorlar ise, gaz 
veya buhar haline geçmekte olan molekül halinde - cisimler de özel-
likle metaller (dış elektronları uyarabilecek kadar enerji verildiği tak-
dirde) kendilerine özel - karakteristik — band veya (atomdan ileri 
geliyorsa) hat spektrumu (ışık enerjisi) yayarlar. Her elementin elek-
tronları ayrı bir enerji seviyesinde bulunur (yaşar). Normal halde bir 
atom içerisindeki elektronlar mümkün olan düşük enerji seviyesinde 
yaşarlar, buna (ground state) zemin seviyesi hali denir. Isı veya elek-
trik yardımiyle enerji ilâvesi yapılırsa bir veya birkaç elektron daha 
yüksek enerji seviyesine çıkar, nükleus'den daha uzak bir yörüngeye 
geçer. 

Bu halde yüksek enerji seviyesine çıkmış olaıı elektronlar elektro 
mağnetik ışınlar yayarak eski zemin seviyelerine düşerler. Yayın spekt-
rasmdaki hattın şiddeti (koyuluğu) yüksek enerji seviyesine çıkan elek-
tron adedine bağlıdır. Oluşacak hattın adedi ise (bazan birkaç hat 
olur) elektronların erişebildikleri değişik enerji seviyelerinden ileri gelir. 

Bu ışın yayınını uyaracak enerji miktarı elementten elemente gö-
re değişir. Yayılan spektral hatlar sayesinde pratikte birçok elementleri, 
özellikle metal, metalsi ve silikon gibi bazı metal olmayan elementleri 
teşhis ve tâyin etmek mümkündür. 

Metal tuzları ile renkleşmiş alevlerin spektralaıının metaller için 
karakteristik olduğu da Bunsen ve Kirschoff  tarafından  keşfedilmiştir. 
Spektraları izleyen ve ölçen aletlere spektroskop ve spektrograf  adı 
verilir. 

Işık ionlar ve moleküller tarafından  emilebilir. Bu ışık emme 
özelliği sayesinde bir maddenin cinsi ve miktarı tayin edilebildiği 
gibi, kimyasal formülü,  yapısı ve stabilitesi hakkında da bilgi edinil-
mesi mümkündür. 

Işık, fotonlardan  yapılmıştır. 

Foton - ışını: Elektromağnetik bir ışık quantumu'dur. Durgun 
halde sıfır  kitleye sahiptir, fakat  frekansının  Iı sabitesi ile çarpımı 
kadar enerji taşır. 

E = h . V 
Burada; h = Planck sabitesi = 6.62 x 10~27 erg. saniyedir. 
Bir molekülün enerjisi çeşitli enerjilerin bir toplamından ibaret-

tir. Kısaca; 
E toplam = E elektronik + E titreşim + dönüşüm. 
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Herhangi bir molekül bir foton  absorbe ettiği zaman; 

a) Elektron veya elektronları daha yüksek bir enerji seviyesine 
çıkar. 

b) Çekirdeğin titreşimi yükselir. 

c) Molekülün kendi etrafındaki  dönme hızı fazlalaşır. 
Bir foton  absorbe edildiği zaman absorbe eden maddenin ener-

jisi fotonun  frekansı  ile orantılı olarak yükselir. 

E " — E' = h . v . = moleküldeki enerji artışı. 

E " = Uyarılmış haldeki molekülün enerjisi. 

E' = (zemin) ilk seviyedeki molekülün enerjisi. 

Molekülün ışığı absorbe etmesiyle ışık spektrumunda absorbe edilen 
foton'un  frekansına  göre siyah bandlar veya band sistemleri görülür. 

Foton absorbe ederek uyanmış veya uyarılmış molekiil'ün ömrü 
çok kısadır ve IO - 8 saniye kadardır. Bundan dolayı enerji molekül 
içersinde toplanamaz ve derhal kimyasal veya fiziksel  olarak açığa 
çıkar. Örneğin; ışık etkisiyle kimyasal değişmeler oluşur veya mole-
küllerin çarpışmasından sonra, kinetik enerji olarak, ısı şeklinde dışarı 
verilir. 

1 gram molekül tarafından  absorbe edilebilecek enerji aşağıdaki 
denklem ile hesaplanır: 

1 g. mol. E = Nhv = ^ , c = v.A 
Â 

v = Işın frekansı 
h = Planck sabitesi 
N = Avogadro sayısı 
c = Işığın hızı 

A — Dalga uzunluğu, 
_ 6 .025xl0 2 3x6.62xl0- 2 7x3xl0 1 0 cm / saniye 

beher gram mol için [(A = 500 nm) = 2.4 x 1012 erg] — 57.2 Kcal 

Buna göre ışığın dalga uzunluğu ne kadar küçük olursa elde edilen 
(işe yarar) enerji o kadar büyük olur. (nm x = cm) 
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Örneğin: 

E (Kcal/Mol) 

Infrared 28.5 
Koyu kırmızı 40.7 

Yeşil 55.1 

Mor 71.5 

Ultraviole 143 

Görülüyor ki bir bağı açabilmek için yüksek enerjili görünen ışık 
veya ultravioleye gerek vardır. 

C H 2 C H 3 C H 3 

1 i / 
C H C H = C H C H C H 

/ \ | / \ C H 3 

C H „ 

/ \ / \ / 

/ HÖ V 

Erjosterol 

^ ultrâ^violet 

C H 3 C H 3 C H S 

İ H C H = C H < [ : H ( 5 H 
C H 3 [ \ 

C H 3 

Vitamin Da 

örneğin; Ergosterolün ışınlanması ile kalsiferol  elde edilir. Bu 
olayda enerji molekül tarafından  bağların çözülmesi için kullanılmıştır. 

Absorbe edilen ışık enerjisi floresans  şeklinde tekrar dışarı verile-
bilir denmişti. Buna bir örnek; Riboflavinden  (Yit. B 2 ) ışık etkisi ile, 
floresan  ve inaktif  lumiflavin'in  oluşmasıdır. 

Floresans enerjisi; moleküle gelen enerjiden (kendinin oluşmasına 
sebep olan ışık enerjisinden) daba düşüktür. 

392 



CH, 

«.fYVV 
I S 1 ^ Lumiflovin (6,7,9-trim»t!)yl-

Ka lev i ortamda i$o-oltoxazine) 

F l o r a t a n ve 
İ n a k t i f 

Riboflovin 
Nötr Y» As id 

ortamda 

Riboflavin  ve ışığın etkisi 

Madde ultraviole ile uyarılmış ise floresans,  görünen ışık halinde 
(daha uzun dalga) ortaya çıkar. Floresans kendini oluşturan ışık ener-
jisi ortadan kalkar kalmaz kaybolur. 

Bu hal floresans  ile fosforesansm  farkıdır.  Fosforesans  uyarıcı 
ortadan kalktıktan sonra da bir süre devam eder. 

Kapaklar - Tıpalar: 

İlaç şişeleri ve parenteral çözeltilerin kondukları çok dozlu 
kaplar çok kere ısı ile eritilerek kapatılamaz. Bunun için şişelerin ağzı 
ya şırınga iğnelerinin girebileceği, ısıya-sterilizasyona dayanıklı tı-
palar ile kapatılır, veya ilaçla direkt temasa gelen kısımları bulunan 
vidalı kaplarla kapatılır. 

Tıpalar genellikle kauçuk, sentetik kauçuk, plastik maddeler 
veya bunların karışımından yapılırlar. Ancak kauçuk bu maksatla 
kullanılırken hiçbir zaman saf  latex halinde değildir. 

Doğal kauçuk: "Hevea brasiliensis"in lateksindeıı elde edilir. 
Önce asetik asid ile koagüle edilir (pıhtılaştırdır), ayrılan kauçuk 
daneleri silindirler arasından geçirilip yapraklar haline getirilir ve pi-
yasada ham kauçuk adı ile satılır. Sanayide kullanılan kauçuk ise 
"Vulkanizasyon" denilen işlemden sonra kullandığımız hale geçer. 

"Vulkanizasyon" ham kauçuğun kükürt ilavesiyle ısı ve basınç 
altında sertleşmesidir. İstenilen sertlik derecesine göre % 3 ila % 50 
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kükürt katılır. Ancak yalnız vulkanizafeyon,  istenilen özellikleri 
vermez, bunun için kauçuğa vulkanızasyon yapılırken diğer fiziksel 
özellikleri de verecek aşağıdaki maddelerden birçoğu katılır. 

Hız vericiler: (Vulkanizasyonu katalize eder) Peroksidler 
( H 2 0 2 , Na 2 0 2 ) , benzoik peroksid üre, thiuram sulfid,  ksantogenatlar 
ve daha bazı organik maddeler (2 merkapto benzothiazole) vb. 

Kıvam vericiler: Karbon siyahı (kopmaya karşı direnç), ZnO 
(elastikiyet) sıvı vazelin ve yağlar (yumuşaklık verici). 

Reaksion durdurucular: Kurşun, nikel, krom tuzları vb. 

Antioksidanlar - Fenilnaftilamin,  parafenilendiamin,  pirogalol, 
hidrokinon. . . vb. 

Dolgu maddeleri - Talk, kalsiyum karbonat, kil vb. 

Pigmentler - Demir, titan oksidler, ultra marin vb. 

Kaydırıcdar - Karbowakslar, parafin  vb. 

Sentetik kauçuk: Çeşitli organik polimerlerdir. Örneğin; Stiren 
kauçuğu (stiren ve butadien polimeri), Neopren (2-klorbutadien po-
limeri), Butil kauçuğu (isobutan ve isopren polimeri), Nitril kauçuğu 
(aktilonitril ve butadien polimeri), Silikon kauçuğu gibi. Sentetik 
kauçukta kullanılmadan tıpkı doğal kauçuk gibi vulkanizasyona tabi 
tutulur. 

Görülüyor ki kauçuk tıpalar saf  maddeler değillerdir. Bu bakım-
dan parenteral çözeltiler ve diğer ilaçlar ile temasa gelince sıvılara 
kendilerinden bir şeyler verebilirler ve sıvıların özelliklerini bozabi-
lirler. Demek ki oldukları gibi kullanılamazlar. 

Tıpalar kullanılmadan önce sıcak deterjanlı su, yoksa sodyum 
karbonat ile birkaç saat temasta bırakılıp sonra su ve sıcak distile 
su ile yıkanmalıdır. Biz yeni tıpaları yıkadıktan sonra distile su içinde 
otoklavlamayı da faydalı  buluyoruz. 

Sıvılarla temasa gelecek kauçuk tıpalar şu özellikte olmalıdır: 

Tıpalar distile su içinde 121°C'de yarım saat otoklavda tutul-
duktan sonra: 

a) Tıpa yapışkanlık göstermemelidir. 
b) Sıvıyı renklendirmemelidir. 

c) Sıvıyı bulandırmamalıdır. 
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d) Sıvı uçucu sülfitler  taşımamalıdır. 

e) Sıvı erimiş sülfitler  taşıım malıdır. 

f)  Sıvı amonyak taşımamalıdır. 
Tıpalar temasta oldukları sıvıya kendilerinden bir şeyler vere-

bildikleri gibi sıvının içersinde bulunan etken maddeleri de kendilerine 
alabilirler (absorbe edebilirler). Bu hal özellikle sıvı içinden bakterisit 
ve koruyucu maddelerin absorbe edilmesiyle anlaşılmıştır. Örneğin, 
kauçuk tıpalar fenil  merküri nitrat, fenol,  benzil alkol, benzalkonium 
klorür, sodyum bisülfit.  . . vb. gibi koruyucu maddeleri absorbe ede-
rek sıvıdaki konsantrasyonlarını azaltır ve sonuç olarak sıvıyı koruma 
yeteneği ortadan kalkar. 

Bunun önüne geçmek için tam bir çare olmamakla beraber, tıpa-
lar kullanılmadan önce bir süre aynı koruyucu çözelti içersinde tutul-
malıdır. 
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B ö l ü m 18 

PLASTİK MADDELER VE PLASTİK KAPLARIN 
İLAÇLAR ÜZERİNE ETKİLERİ 

Günlük hayatımızın her safhasına  girmiş olan plastik maddeler 
bu yaygın kullanılış yetenekleriyle yüzyılımıza Plastik Asrı adını ver-
dirmeye hak kazanmıştır. 

Cerrahi iplikten kalb pompalarına, harp malzemesinden füze  ve 
roket kapsüllerine, takma kirpikten elbiselik kumaşlara, cerrahi en-
jektörden suni damarlara kadar kullanılış sahası bulan plastik madde-
ler tıp ve eczacıhk yönünden üzerinde titizlikle durulmaya değer prob-
lemleri de beraber taşımaktadır. 

Tıp ve farmasötik  bilimler bakımından plastiklerin önemi şöyle 
özetlenebilir. Hafiftirler,  kolay işlenebilirler, kırılmaya camdan daha 
çok dayanıklıdırlar, ucuzdurlar. Tatbikat bakımından bu çok önemli 
özelliklerine rağmen plastikler henüz tıp ve farmasötik  maksatlar 
için sınırsızca kullanılacak maddeler değillerdir. Plastiklerin bu önemli 
durumlarmı açıklamadan evvel plastik maddelerin yapdarını kısaca 
hatırlatmak faydalı  olacaktır. Plastik kelimesi bir özelliği ifade  eder. 
Bu özellik ise yalnız tek tip yapıdaki bir maddeye ait olmayıp değişik 
yapılardaki birçok maddelerin müşterek özellikleridir. Bundan dolayı 
plastik maddeden değil plastiklerden ve plastik maddelerden bahse-
dilir. 

Plastikler: Elde edilip işlemeye hazır oldukları zaman katı mad-
deler iken, ısı veya basınç veya her ikisinin etkisiyle akıcı veya yumu-
şak halde geçerek istenilen biçimde işlenebilen maddelerdir. 

Bu maddeler çok geniş ve çeşitli grup elemanlardan meydana ge-
lirler. Ana maddeleri Karbon, Oksijen, Hidrojen ve Nitrojen olmakla 
beraber, organik inorganik daha birçok maddeler de yapılarına gi-
rerler. Ünite olarak plastiklerin ana maddelerini Polimerler oluşturur. 
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Polimerler monomer denilen küçük kimyasal ünitelerin birleşmelerin-
den oluşmuş çok büyük moleküllü maddelerdir. 

Örnek: 

Dikarboksilik asidler dihidrik alkollerle reaksiyona girerek po-
liesterleri oluşturur, örneğin; Dacron, teraftabk  asidin dimetil esteri 
daha saf  olarak elde edildiğinden esterleşmede bu madde kullanılır. 
Reaksiyon ilerledikçe sıcaktan metil alkol distile olur. Isı daha yük-
seltilince bu defa  artık etilen glikol distile olur ve poliester geriye kalır. 
Böylese elde edilen poliesterler elastik ve az rutubet çeken iplikler ha-
line geçebilir. Eğer etilen glikol yerine trihidroksi alkol, örneğin gliserol 
kullanılırsa gliserol - ftalik  asid poliesteri olan lak ve boyalar oluşur. 

° /> -0 CH 
c - ( 0 / - c + H O C H ^ O H 

CĤ O OCH3 

Dimetil tareftalat Eti len glikol 

2 CĤ OH 
Reaksiyon 
olurken 
sıcaktan 
uçar 

-ı-
HOC l-^CH^O' 

(n-1) HOCH CH OH + 
Sıcaktan distile 
o lur 
(uçurulur) 

C. / 
.0 

n rnol 
S0C 

HOCH CH OL 

0 

H^CH^OH ısı 

0 

OCHCH 0-

D a c r o n pol iester 

Jn 
•H 

n = 100 ± 20 

Organic Chemıstry, 
Harol Hart, Robert D. Schuetz, fourth.  ed., 228. Haughton Mıfflin  Co. 
(1972). 
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Yüzlerce çeşit polimerden tıp ve farmasötik  alanda bizi en çok 
ilgilendiren birkaçı Tablo 18-1'de görülmektedir. 

Polımer 
Polietilen 
Polivinil klorür 
Stıren 

Poliamid - Polikaprolaktam 
(perlon, 6 Nylon) 

Poliesterler 
(polı - etilen tereftalat) 
Polusopren 
(tabii kauçuk) 

Polimetilmet akrı 1 at 
(Lucite, Plexiglas) 

Tablo: 18 - 1 

Bazı Linear Yüksek Polimerler 
Monomer 

CH2 = CH2 

CH2 = CHC1 
CH 2 = OH (C6H5) 

H-N-(CH2 )5 -C-OH 

I II 
H O 

- C 0 - R , - C 0 - 0 - R 2 - 0 -

CH 2 = CH-C = CH2 

CH3 

I 

I 
CH3 

CH2 = C-COOCH, 

Zincirdeki Ünite 
• - ('/112— CH 2 -
- C H 2 - CHCI-

-CH 2 -CH (C6H5)-
-N-(CHJ),-C-

I II 
ı ı O 

-CH2-CH2OCOC6 H4 COO-

—CH2—CH — C-CH 2 -
I 
CH3 

-CH2C (CH3) (COOCH3)-

CH3 

I o I f 
- C H 2 - C - C 

I \ 
O-CH, 

Polikarbonat -OR-C-R-O-C = 0 
I I 

- 0 - C 6 H - C - O - C = O 

I 
Bir polimerin molekül ağırlığı polimerizasyon derecesine bağlı-

dır. örneğin, 1000 ünite taşıyan bir polivinil klorür molekülünün 
ağırhğı 63 x 1000 = 63000'dir. Bununla beraber bir polimerin veya 
plastik maddenin hep aynı molekül ağırlığındaki yapı taşlarından 
oluştuğu söylenemez. Bundan dolayı plastiklerde ortalama molekül 
ağırlığından bahsedilir. Sanayide kullanılan polimerlerin molekül ağır-
lıkları ortalama 10.000 - 1.000.000 arasındadır. 

Polimer molekülleri ya düz zincir, ya kristaller veya her ikisi 
karışımı veya doku halinde bulunurlar (Şekil 18-1). 

işlenmemiş saf  plastik ana maddesine sanayide Rezin denir. Re-
zinler polimerizasyon usulü ve işleniş tekniklerine göre yüksek basınç 
rezini (düşük dansite), alçak basınç rezini (yüksek dansite) ve poli-
mer zincirinin kollu olup olmadığına göre birçok kalitedeki sınıflara 
ayrılır. 
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m r 

H 2 C 

GH, 

C - O 

\ /H? 

H2C 

,HN 

c = o 

CH, 

H 2 C / 
N 

Şekil: 18-1. Perlon 

Polimer moleküllerinin büyüklüğü, plastiğin saydambğı veya op-
aklığına etki yaptığı gibi, molekülün yapı içindeki kristallik nispeti 
de plastiğin sertliğine, dayanıklılığına, permeabilitesine ve kimyasal 
etkilere karşı davranışına etki eder (Şekil 18-2). 

CH, 

CH, 
CH, 

CH, 

CH, 
CH, 

ÇH2 ! 
,CH2 i ÇH2 

ÇH2 ; 
,CH2 i 6h2 

CH2 

CH, 

CH, 
CH2 

CH2 

.CH, 
ÇH2 ; ÇH2 ; 

j /fH2J 
CH2 ! • i 6H2 i 6H 2 ^ ^ 
CH2 CH2 

CH, 

CH, 

CH, 

CH2 

Şekil 18 • 2. Polietilen poıimerlerindeki kristal yapı şeması 

Plastikler, bileşim ve işlenme yetenekleri bakımından üç ana 
gruba ayrılır: 

1- Termo plâstikler: Basınç ve ısı etkisiyle eriyip veya yumuşa-
dıktan sonra istenilen şekli alabilirler. Oluşan değişiklikleri ter-
sinirdir. Kimyasal ve fiziksel  karakterleri değişmez. (PYC, Poli-
etilen, Polipropilen, Poliakrilat, Polikarbonat, Poliasetal, Poliüretan, 
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Poliamid v.b.) içlerine plastiklik veren maddeler az konursa otoklav-
lanabilirler. 

2 - Termoset Plastikler (Daıoplast): Basınç ve ısı altında işle-
nirken kimyasal ve fiziksel  yapıları tersinir olmayan şekilde deği-
şikliğe uğrayanlar (Fenol-formaldehid,  Üre-formaldehid,  Melamin-
formaldehid  rezinleri). 

3 - Elastomerler: Tabii kauçuk, silikon kauçuğu vb. 
Plastikler sentez ve imalat tekniklerine göre de dört gruba ay-

rılabilirler: 

1 - Polimerizatlar ( P . V . C . , Polietilen, Polipropilen). 
w 

2 - Polikondensatlar (Bakalit,, Naylon) 
3 - Poliadisyon maddeleri (Yalansları değişmeden ve su çıkma-

dan oluşan polimerler) (Poliesterler) 

4 - İşlenmiş doğal maddeler (Selluloz, polipeptit, kauçuk, nuk-
leik asid) 

Doğal plastik maddeler dışındaki sentetik plastik maddelerin 
keşifleri  çok eski olmakla beraber sanayide tatbik sahası bulma bakı-
mından selluloid'in keşfi  bu sınıf  maddelerin yayılmasının başlangıcı 
kabul edilebilir. 1868'de keşfedilmiş  olan selluloid, selluloz nitrat 
ile kâfur  polimeridir. Bugün dahi düğmeden, sinema ve röntgen film-
lerine kadar çeşitli şekillerde insanlığın hizmetindedir. Sonradan keş-
fedilmiş  olan polimerlerden birkaçı Tablo 18-2'de görülmektedir. 

Tablo 18 - 2 

1868 Selluloid (Selluloz nitrat) 
1909 Fenol - formaldehid  (Bakalit) 
1927 Selluloz asetat 
1928 Polivinil klorür 
1929 Üre-formaldehid 
1936 Akrilik 
1938 Nylon 
1942 Poliester, polietilen 
1943 Silikon 
1947 Epoxy rezin 
1957 Polipropilen ve polikarbonat 

Türk Petro Kimyada Yapılan Plastikler: % 
Türkiyede petrokimya endüstrisi şimdilik polivinilklorür ve 

polietilen polimerlerini üretmektedir. Polietilen polimerleri renk-
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siz, yarı saydam, bükülebilir 300°C'de bozulan termoplastiklerdir. 
Suya, inorganik tuz çözeltilerine seyreltik asid ve alkalilere dayanık-
lıdır. Nitrik ve sulfirik  asid renklerini değiştirir. 60°C'mn altında or-
ganik çözücülerde çözünmez. Hidrokarbon ve klorlu hidrokarbonları 
absorbe eder. Yüksek basınç polimerleridir. Ayrıca bunlara antiok-
sidan ve pigmentlerde katılarak kompoundlarıda yapılmaktadır. 

Petro kimyanın ürettiği polietilen polimerlerine Petilen ve 
polivinilklorür polimerlerine de Petvinil adı verilmiştir. Değişik amaçlar 
için değişik özellikte tipleri vardır. 

Genellikle ilaç sanayiinde kullanılan plastik kaplar şu polimerlerden 
yapılır. Polietilen, polipropilen, polivinilklorür, polistiren, polimetil 
metakrilat, polietilen teraftalat,  politetrafluoroetilen,  amino formaldehid 
ve poliamidler. Plastik kaplar ayrıca birkaç polimerin karışımından ya-
pılmış olabilirler. 

Kullandığımız plastikler: Kullandığımız plastiklerin hemen hemen 
hiçbiri saf  rezinden ibaret değildir. İşleme şartları ve elde edilecek şekle 
göre gerekli özelliklerin kazanılması için saf  rezine birçok maddeler 
ilave edilir. 

Plastiğin cinsine göre genellikle kullanılan yardımcı maddeler: 

Katalizörler: Benzin peroksit, Potasyum persulfat,  Diisopropilper 
karbonat vb. 

Polimerizasyon ayarlayıcısı: Asetik asid, Adipik asid . . . vb. 

Emülsiyon oluşturucular: Alifatik  asitlerin (C ] 2 - C2o) Na, K, NH 4 

tuzları ve diğer emülsiyon oluşturucular. 

Koruyucu kolloidler: Metil selluloz, Jelatin, Vinil esterleri vb. 
Kondensasyon yapıcdar: İnorganik asidler... vb. 
pH düzenleyiciler: Alkali hidroksitler, karbonatlar, asetatlar vb. 
Inhibitörler: Fenoller vb. 

Stabilizatörler: Sod. Fosfat,  Karbonat, Ca stearat. . . vb. 

Çöktürücüler: Alüminyum sülfat,  Kalsiyum klorür. . . vb. 

Köpük tutucular: Iso butanol, Organo polisilikonlar vb. 
Vulkanizasyon yardımcıları: Ortotoluil bi guanid. . . vb. 
Işık ve ısıdan koruyucular: Hidroksi metil fenil-benzotriazol 
. . . vb. 
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Antioksidanlar: Dihidroksi - disikloheksil - dimetil difenilmetan  vb. 

Antistatikler: Polietilen glikol vb. (Genellikle farmasötik  amaçlar 
için kullanılmaz). 
Kaydırıcdar: Yağ asitleri, Parafin,  Ca stearat, Polietilen glikol 
ve Polipropilen glikol vb. 

Dolgu maddeleri: Silikatlar, Kaolen, Grafit,  Titan oksid, Tebeşir, 
Asbest . . . vb. 

Yumuşatıcılar: Dibutil ftalat,  Butil benzil ftalat,  Adipik asid 
poliesteri . . . vb. (Not: bu maksatla organik kalay türevleri kullan-
mak yasaktır. Çok toksik maddelerdir.) 

Boya ve pigmentler: İlaç ve gıda maddelerine konacak boy dar ve 
pigmentler. 

Bu ilave maddelerin rezin içersindeki oranları milyonda birden 
yüzde 60'a kadar olabilir, ve bu oranlar devletlerce saptanır. 

örnek: Polivinil klorür gayet sert bir rezindir. Bu rezinden bugün 
çok kullandığımız şeffaf,  permeabilitesi az U.V. 'den bozulmaz esnek 
(flexible)  transfüzyon  boruları, kan ve serum torbaları yapmak için 
içerisine yukarıda söylenen ilave maddelerden bazıları ilave edilir. 

Bu konuda bir fikir  vermek için polivinil klorürden yapılmış bir 
borunun yaklaşık yapısı aşağıdadır. 

Rezin: 100 kısım. 

Yumuşatıcı (Dioktil ftalat):  50 kısım. (Dioktil fosfat  veya sit-
rat da olabilir.) 

Boya: 3 kısım (Ayrıca: U . V tutucular: Hidroksi benzofenon, 
bidroksifenil  benzotriazol.) 

Stabilizan: Oksijen, (İonizan radyasyon ve ısıya karşı: kalsium 
veya çinko organik bileşikleri): 2 kısım. 

Kaydırıcı (kalıbın tutmaması için) (Mağnezyum veya alümin-
yum stearat): 1 kısım. 

Dolgu madesi: Yeter miktar (T i0 2 veya CaC03). 

Diğer bütün plastik materyal de az veya çok yabancı maddeler 
içerirler. Plastik maddeleri tıpta ve farmasötik  endüstride kullanırken 
Üzerinde durulacak en önemli yönü bu ilave maddelerin özellik ve 
etkileridir. 
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Plastik alet ve cihazlar çeşitli rezinlerden ve çeşitli tekniklerle 
elde edildiklerinden hazırlayan fabrikaya  göre yapıları da değişiktir. 
Bu bakımdan plastik maddelerin tıp ve ilaçlar bakımından, çözülmesi 
gereken önemli ve çeşitli problemleri vardır. 

Bir plastik maddenin organizmaya tatbiki, yerleştirilmesi veya 
parenteral çözeltilerin konulması veya ilaçların ambalajı için kul-
lanılmasından önce materyalin fiziksel  - kimyasal yapısının, organiz-
maya zararlı etki yapıp yapmayacağının araştırılması ve ilaçlara özel 
etkisinin bilinmesi gerekir. 

Organizmaya tatbik edilecek plastik bir materyelin, organizmaya 
toksik ve dokuya zararlı etki yapıp yapmadığı, materyelden bir nu-
munenin hayvanlara implantasyonu ve doku kültürleri yardımıyla 
saptanır. Plastik kapların ilaçlara etkisi çok çeşitli ve kontrolları 
da o oranda çok karışıktır. Plastik kapların ilaçlar üzerine etkileri 
etkileri aşağıdaki yollarla olmaktadır. 

Plastik kapaklar özel tedbirler alınmadıkça; 

a) Gazları, buharları, organik bazı sıvıları geçirebilirler (Perme-
abldırlar) (Tablo 18-3). 

b) Işığı geçirebilirler. 

e) Çözeltilerdeki çözünmüş maddelerle kimyasal reaksiona gire-
bilirler. 

d) Çözeltilerin içersindeki etken bazı molekülleri absorbe veya 
adsorbe edebilirler (Sorption). 

e) Çözeltilere yabancı ve toksik maddeler verebilirler (Desorp-
tion). 

f)  Polimer modifikasyonu  (kabın özelliği değişir). 

Bir ilacı plastik bir kaba koymaya karar verip tababetin ve in-
san sağlığının hizmetine sunmadan önce yukarıdaki özellikleri düşün-
mek ve çeşitli olasılıkları teker teker deneyerek ortadan kaldırmak 
gerekir. Yukarıda bildirilen plastik kap - ilaç ilişkilerini kısa birkaç 
örnekle açıklayalım. 

Askorbik asidin (Vitamin C) çözeltileri, efervesan  tableti ve hatta 
tozu plastik kablara konduğu zaman kabın duvarlarından nüfuz  ede-
cek oksijen ve su buharı etkisiyle bozulabilir. 
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Tablo 1 8 - 3 
Plastik Filim (Yaprak) lerin Permeabilitesi* 

Plastiğin adı 

Permeabilite derecesi 

Plastiğin adı Oksijen C0 2 Su 
Etilen 
oksid 

Selofan  (saran kaplı) 0.06 0.4 20 
Selluloz asetat 7.8 68 75000 4.2 esnek 
Polietilen, düşük D. 55 352 800 0.49 
Polietilen, yüksek D. 10.6 35 130 
Polipropilen 23 92 680 
Polivinil alkol 0.3 düşük çözünür 0.00002 
Polivinil klorür 1.2 10 1560 
Poliviniliden klorür 0.053 0.29 14 
Polistiren 11 88 12000 
Poliamid 0.38 1.6 7000 
Poliester 0.30 1.53 1300 
Klorotrifloroetilen 0.10 0.72 2.9 0.012 
Kaynak: DCI, 97: 3, Sep. 1965. 

Plastik kaplardaki aromatik çözeltilerin koku veren uçucu 
maddeleri kap duvarlarında absorbe olur ve kokuları değişebilir. 

Susuz gliserin ile yapılan bir kulak damlası plastik kap içersinde 
nem çeker, böylece susuz ortamda hazırlanmış etken madde çözel-
tileri plastik kab içerisinde rutubet etkisiyle bozulup etkinliğini kay-
beder. 

Penisilin preparatları plastik kablarda korunmaz böylece hava ve 
rutubete hassas bir ilacın plastik bir kap içinde iken sabit bir kullanma 
müddetinden (expiration date) bahsetmek kolay değildir. Özellikle 
polistirenler en çok gaz geçirgenliği gösterirler. 

B . A . Edelman (J.Am. Pharm. Assoc., N . S . l l ; 30 Jan 1971) 
Nitro gliserin tabletlerini değişik kaplarda fakat  aynı şartlarda (oda 
sıcaklığında) 201 gün sakladıktan sonra aşağıdaki sonuçları almıştır: 

Kabın cinsi Yüzde etki kaybı 

Kahverenkli şişe 5 
Polistiren şişe 14-29.3 
Polistiren kutu 72.4 
Selofan  ve benzeri tek ambalajlı kaplama 47.5-90 

Nitrogliserin çabuk bozulan bir ilaçtır. Bu bozulmada imalâtın, 
yardımcı maddelerin de etkileri vardır. Ancak aynı fabrikanın  aynı 

* P x l 0 1 0 (cc. Cm. mm. Sec. Hg.) - Permeabilite sabiti 
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seri imalatından yapılan yukarıki deney, kapların etkisini anlatma 
bakımından önem taşır. Memleketimize ithal edilen plastik madde ve 
kapların ana maddelerinin türünü çok kere ithalatçısı dahi bilmedi-
ğinden biz henüz bu basit deneyleri bile yapamamaktayız. Plastik 
imalatın (Petro-kimya) memleketimizde başlaması bilimsel araştırla-
larımızada yardımcı olmaktadır. Genellikle termoplastikler yüksek 
sıcaklıkta erirler, içlerine az miktar esneklik verici (plastiklik) mad-
deler ilave edilince çoğu otoklavda sterilize edilebilmektedir. 

Pigment ve dolgu maddeleri ile opak hale getirilmemiş yüksek 
dansiteli polietilenden yapılmış kablarda saklanan Rezorsin - Adre-
nalin - Morfin  - Triamsinolon asetonid - Fenil merküri borat. . . 
gibi ışığa hassas maddeler ve çözeltiler renklenip kararırlar. 

Bazı ilaçlar özellikle çözelti halinde iken polipropilen ve poli-
etilen plastikten yapılmış şırınga (enjektör) tüp ve kapları renklen-
dirirler. Bu maddelerden bazıları şunlardır: 

Adrenalin hidroklorür 

Apomorfin  hidroklorür 

Apresolin hidroklorür 

Aramin 

Metamfetamin 

Fenergan 

Vitamin Bı 

Pridoksin 

Streptomisin sülfat 

Terramisin. 
Bu renklendirme olayı saf  rezine etkiden daha çok, katkı mad-

delerine ilacın etkisinden ileri gelir. Bazı ilaçlar da bulundukları plas-
tik kapların sertlik, opaklık, esneklik gibi özelliklerini değiştirebilirler. 

Plastik materyal çözeltilere genellikle kendilerinden bir şeyler 
verdikleri gibi çözeltilerin içersindeki etken maddelerden bazıla-
rını da kendi duvarlarında tutabilirler. Tıbbi bakımdan en önemli 
problemlerden biri olan bu olay absorbsion, adsorbsion ve plastikten 
çözeltiye geçme (leaching) suretiyle olur. 

Absorbsion ve adsorbsionda en önemli faktör,  çözeltide erimiş 
olan katı madde moleküllerinin polimerik materyel içersine gire-
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bilme yeteneğidir "Diffuzyon".  Bu olay tekstil endüstrisinde bo-
yaların kumaşa nüfuzuna  benzetilebilir. Esasen kumaşlarda sellu-
lozik veya poliamid tipi polimer yapıdadırlar. Bu olaylarda konsant-
rasyon, ısı ortamın pH'sı da ayrıca etkendir. Adsorbsiyon ve absorp-
siyon en çok poliamidlerde görülür. 

Örneğin; Propilparaben, Salisilik asid, Benzoik asid, Fenol, 
Sorbik asid. 

Nylon tipi plastik şırınga kap ve tüpler tarafından  etkileri kay-
bolacak derecede tutulur. Steroidler polietilen tüpler tarafından  çö-
zeltiden çekilirler. Polivinilklorürden yapılmış kapların duvarları ben-
zalkonyum klorürü absorbe ederler. Biolojik preparatlar içerisindeki 
antikor ve antijenler de bazı plastik kapların duvarları tarafından 
adsorbe edilebilirler. 

Plastik kaplardan çözeltiye geçen maddeler organizma için en 
büyük tehlikeyi gösterirler. Tehlikeli ve toksik maddeler genellikle 
plastiğin katkı maddelerinden doğabilir. 

Böylece çözeltilerin, renkleri, etkileri değişebildiği gibi yeni, ya-
bancı ve zararlı maddeler de oluşabilir. 

Organo-kalay tipi katkılar kanın hemoliz olmasına sebep olur-
lar. ilaçlarımız çok çeşitli olduğu gibi, plastikler ve katkıları da o kadar 
değişik olduğundan, bir ilaçla, içine konacağı plastik kab arasında 
oluşacak alışverişin önceden kestirilmesine olanak yoktur, ilaçlarda 
durum böyle olduğu gibi organizmanın bu alışverişten göreceği za-
rarı da önceden tayin etmek mümkün değildir. 

Buna rağmen plastikler gibi kullanış bakımından çok faydalı 
materyeli bir tarafa  bırakmak olanaksızdır. O halde plastikleri tıp ve 
farmasötik  sahada kullanabilmek için gerekli koşullar ne olacaktır? 
Bu koşulları şöyle özetlemek mümkündür. En önce ilkel polimerin her 
zaman aynı özelliklerde olması gerekir. Bunun için polimerlerde; 
Erime, akış indeksi, yumuşama noktası, sertlik, özgül ağırlık, refrak-
tif  indeks ve infrared  spektrum kontrolları yapılır. 

Tıp ve farmasötik  alanda kullanüacak plastik kaplar: içlerindeki 
maddelerin, özelliklerini, etki değerlerini, kalite ve saflıklarını  an-
lamlı bir derecede değişikliğe uğratabilecek absorbanlık, yabancı 
madde vericilik ve kimyasal etkenlik göstermemelidirler. Bu özellik-
leri saptamak için: Ağızdan kullanılacak ilaçlar bakımından birçok 
kimyasal ve fizikzel  analizler yapılmakta ve ayrıca her ilaç için ayrı 
denemelere başvurulmaktadır. Ancak henüz her ilaca özgü standart 
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bir yöntem bulmak mü,mkün olmamıştır. Belki bu problem ilerde 
yine plastik rezin tiplerinin gelişmesi ile çözülebilecektir. 

Parenteral çözeltilerin korunması veya nakli için kullanılacak 
plastik kapların özelliği, daha ince analiz yöntemlerine gerek göster-
mektedir. Açıklamaya gerek yoktur ki parenteral çözeltiler, kara-
ciğer gibi bir koruma barajını geçmeden kan ve diğer doku hücre-
leriyle direkt olarak temasa geçerler. Bundan dolayı da en ufak  bir 
katkı parenteral çözeltilerin dokuda toksik etkiler oluşturmasına 
sebep olur. Bu bakımdan parenteral çözeltilerin koruma ve nakli 
için kullanılacak plastik kapların ayrıca biolojik etkenliklerinin kont-
rol edilmesi gerekir. Parenteral preparatlar bakımından plastiklerin 
biolojik kontrolü henüz yalnız U . S . P . tarafından  saptanmıştır. 

U . S . P . Parenteral preparatlar için kullanılacak plastikleri bio-
lojik deneylere göre altı sınıfa  ayırmıştır. Tablo 18-4. 

Tablo 18 - 4 
Plastiklerin Sınıflandırılması  U.S.P. 19 

S ı n f  ı 
I II III IV V VI Kullanılacak madde Hayvan Doz 

Tatbik 
yolu 

* * * * * * Plastiğin sodyum klo-
rür injeksionluk sol. 
daki ekstraktı. 

Fare 
Tavşan 

50 ml / kg 
0.2 ml/ hay-
van on ayrı 
yerine 

I . V : 
I .C. 

* + * * * 
* * * * * Plastiğin alkol (%5) 

ve sodyum klorür ( % 
0.9) sol. daki ekstraktı 

Fare 
Tavşan 

50 ml / kg 
0.2 ml /hay-
van on ayrı ye-
rine 

I . V . 
I .C . 

* * * 
* » Plastiğin polietilen 

glikol 400 deki ekst-
raktı 

Fare 
Tavşan 

10 g / k g 
0.2 ml /hay-
van on ayrı ye-
rine 

I . P . 
I .C . 

* * * * 
• * * Plastiğin susam ya-

ğındaki ekstraktı 
Fare 

Tavşan 
50 ml / kg 0.2 
ml/hayvan on 
ayrı yerine 

I . P . 
I .C . 

* * Plastikten implante 
edilecek parça 

Tavşan 4 parça / hay-
van 

I .M. 
İmpl. 

1 - Her sınıf  için lüzumlu testler x işaretiyle gösterilmiştir. 
2 - ( I .V . ) Intravenöz ( I .C . ) Intrakutan. ( I .P . ) Interaperitonal, ( I .M. ) Intramüskü-

ler, ımplantasyon testi. 

Biolojik deneyler, plastiklerin özel ekstralarının hayvanlara 
zerki veya plastiğin implantasyonu ile yapılır ve alınan biolojik ce-
vaplar kör (tip) ve standart ile mukayese edilerek kıymetlendirilir. 
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Ekstraksionu yapılacak plastiğin miktarı, kalınlık ve yüz ölçü-
lerine göre sınırlanmış ve bu sınırlar da farmakopede  verilmiştir. Bu 
testlerde kullanılan plastik ekstraktları ayrıca tampon kapasitesi, 
ağır madenler, uçucu olmayan artık ve yanma artığı bakımından da 
kontrol edilirler. Diğer bazı memleketlerde bu biolojik deneylere ilave 
olarak hemolitik etki ve doku kültürü kontrolları da yapılmaktadır. 
Plastik kapların belirli bir amaç için kullanılmalarında absorbsiyon, 
adsorpsiyon, permeabilite, temizlik gibi kontrollarda yapılır. 
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— Autian, J., Guess, W.L., Rodell. M.B., J, Pharm. Sci., 53, 873, 1964. 
— Autian, J., Guess, W. L., Barg, H.F., J, Pharm. Sci., 54, 79, 1965. 
— Autian, J., Mond. Pharm., 4, 316, 1966. 
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B ö l ü m 19 

KISA REÇETE BİLGİSİ 

Bu konu mesleki kanunlar dersinde geniş -olarak anlatılır. Bu-
rada yalnız hatırlatma bakımından ele alınmıştır. 

Reçete; hekimin imzası ve eczacının ilacı eczanesinde yaptığına 
dair mühürü bulunması şartiyle kanuni bir vesikadır. 

Reçetede hakimin el yazısı ile veya baskı olarak bulunması gereken 
bilgiler şunlardır: 

1 - Hekimin adı, soyadı, diploma numarası. 

2 - Reçetenin yazıldığı tarih. 

3 - Hastanın adı, soyadı. İcabında (Çocuk ise) yaşı ve tercihan 
adresi. 

4 - Hekimin adresi ve varsa telefon  numarası. 

5 - Reçete, hekimin ikinci bir işareti olmadan tekrar yapılmı-
yacak ise tekrar edilemez - non. rep - kısaltma deyimi. 

Yukarıdaki genel kurallara ilave olarak da uyuşturucu maddeler 
için özel reçeteler kullanılır. 

Hekim ilaç formülünü  yazmaya R.,Rp.,Rx işaretlerinden biri ile 
başlar. Manası (Recipe) alınız demektir. 

İlaç formülü  memleketimizde Türkçe, Latince, Fransızca imla-
larından biriyle yazılır, ölçülerin metrik olarak yazılması zorunludur. 
Metrik sistemde ölçüler muhakkak normal (arabik) rakamlarla ve 
gram üzerinden yazılır. 

Her ağırlığın yanına g veya gm veya gram yazmak şarttır. 
Farmakopemiz g harfini  kabul etmiştir (gr ingilizlerin grain işa-
retidir). Miktarlarına yanına hiç işaret konmazsa yine gram olarak 
anlaşılır. Reçetede acele ve eksik yazılmış ilaç isimlerini ve talimatları 
okumak marifet  değildir. Şüpheli her husus hekime sorulmalıdır. 
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İlaç dozları: Türk kodeksi ilaçların bir defada  ve bir günde kul-
lanılabilecek maksimal dozlarını (en yüksek) cetveller halinde göstermiş-
tir. Maksimal dozlar (En yüksek) toksik etki veya yan zararlı etki tehli-
kesi dolayısiyle çoğunlukla aşılamayan ve özel tedbir alınmadan kul-
lanılmayan dozlardır. 

Bu doz sınırları eczacı içindir. Hekim isterse bu dozları aşabilir. 
Ancak eczacının maksimal dozları aşmış bir reçeteyi yapabilmesi için 
hekimin dozları yazı ila de yazıp yanlarını da imza etmesi lazımdır. 
Aksi halde doğacak tehlike ve zarardan eczacı mesuldür. Hekimi doz-
ları yazı ile de yazıp yanını imza etmek istemezse veya hekimi bulup 
bu işi yaptırmak mümkün değilse, eczacı böyle bir reçeteyi yapmaya-
bilir. Bir reçete hekim maksimal dozları aşmış ve miktarları da yazı 
ile yazıp imza etmiş olsa bile o reçete ikinci defa  tekrar yapılamaz. Böy-
le halde hekimin tekrar aynı şartlara sahip yeni bir reçete yazması 
gerekir. 

Bazı ilaçlarda maksimal doz söylenemez, buna sebep ya ilacın çok 
az toksik olması veya bugünkü bilgilerle maksimal dozunun tayin edile-
memiş olmasıdır. Böyle hallerde mutad doz kullanılır ve sonuç hekime 
aittir. 

Yeni farmakopelerde  hekim ve eczacıya ilacın kullanılma miktar-
ları hakkında bir fikir  vermek üzere Mutad Dozlar belirtilmiştir. Çünkü 
ilaçların etkisi yalnız miktarlarına değil aynı zamanda hastanın du-
yarlığına ve tedavinin süresine de bağlıdır. Hekim isterse yine bu 
dozları da aşabilir. 

Ancak dozlar yazılı olarak yazılmamış ve yanları imza edilmemişse 
eczacı reçeteyi yapmayabilir. Mutad doz sınırları da eczacıya kullanma 
miktarı hakkında bir fikir  sahibi olması için yazılmıştır. Bu üst sınır 
geçilirse eczacı hekimden miktarı yazı ile yazıp altını imza etmesini 
isteyebilir. 

Eczacı hazırladığı ilacın tekniği bakımından ilave maddeler kul-
lanmış ise veya sıvağı kendisinin seçmesi istenmişse bu konudaki bil-
giyi kendi defterine  yazmalıdır. Bu sayede reçete ikinci defa  yapıhrsa 
aynı maddeleri ve tekniği kullanmak olanağı doğacağından ilaç aynı 
özellikte hazırlanmış olur. 

Uyuşturucu maddeler tekrar edilmez. Doktor her defasında  özel 
yapıdaki reçeteyi yeniden yazmak mecburiyetindedir. Bu reçeteler 
eczanelerde saklanır,geri verilmez. 
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Uyuşturucu maddeler Bakanlar Kurulu karariyle Resmi Gaze-
tede zaman zaman yayınlanır. Yüksek Sağlık Şurası kararına göre: 
Uyuşturucu madde reçetelerinde yazılı ilaç 5 günlükten fazla  olamaz ve 
bu beş gün için verilen toplam miktar 2.5 günlük azami miktarı geç-
mez. Örneğin T . K . ' d e afyon  tozunun (Opium pulveratum) bir gün-
lük maksimal dozu 0.50 gramdır. Ikibuçuk günlük 1.25 gram yapar. 
Hekim uyuşturucu maddeler reçetesinde 5 gün alınmak üzere afyon 
tozu yazmak isterse bu beş günlük miktar 1.25 gramı geçmeyecektir 
(Suner M., Galenik Farmakoloji, 1956). 

Farmakopelerde monografiler  halinde özellikleri verilmiş ilaç-
lara Ofisinal  ilaçlar (Preparations officinales)  adı verilir. 

Hekimin reçetesinde yazdığı terkibe göre eczanede hazırlanan 
ilaçlara da Majistral ilaçlar (Preparations magistrales) denir. Bir dev-
letin fabrikalarda  yapılarak hazır halde eczanelerde bulundurulmasına 
iîin verdiği ilaçlara Müstahzar ilaçlar (Specialite) denir. Mesela: Teni-
asin (Tenya düşürücü) ve Pipezol (Solucan düşürücü) B.E.İzgü'ye 
ait müstahzarlardır. Bu adları başkaları kullanamaz fakat  yaklaşık 
bileşim de ve değişik ad ile imal edebilir. Böylece fabrikaların  müstah-
zarlarına koydukları; patent değil, ticari koruma vesikası almış olduk-
ları adlara eski deyimle alameti farika  - başkalarından ayırma ismi 
denir (proprietary name). 

İlaç fabrikalarının  yeni keşfedip  patentini aldıkları sentetik il-
kel maddelere verdikleri adlara Registrated trademark - Patentli 
ticari isim-denir ve başkası bu adı kullanamaz ve adının yanına (R) 
işareti konur. Bu ilacın sentezide aynı sentez usulü ile başkası tarafın-
dan yapılamaz. 

Fransız literatüründe ise patentli ad için Marque deposee (M.D. ) , 
Nom Deposee, Nome Fantaisie deyimleri kullanılır. 

Fabrika reklamı olmaması ve birkaç fabrikanın  değişik sentez-
lerle yaptığı aynı maddelerden birinin tercihli olarak gözükmemesi için 
Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) her yeni keşfedilen  ilkel maddeye kim-
senin malı olmayan ve herkesçe kullanılması serbest olan adlar ver-
mektedir (Resim 19-1). Bu serbest adlara "International Non Propri-
etary Names" kısaca INN adı verilir. Bu adlara latince "Denominatio 
comminus Internationalis" denir ve DCI ile işaretlenir. Örnek: Oksi-
tetrasiklin (DCI) INN dir. Herkes ilacında bu adı kullanabilir. Fakat 
Terramycin Pfizer  fabrikasına  ait patentli isimdir ve aynı kimyasal 
maddenin adı olduğu halde başkaları bu adı kullanamazlar. 
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International Nonproprietary 
Names for Pharmaceutical 
Substances j' 

Supplement to WHO  Chroııicle, 
1974, Vol. 28, No. 10 

In accordance with paragraph 7 
of  the Procedure for  the Selec-
tion of  Recommended Interna-
tional Nonproprietary Names for 
Pharmaceutical Substances.1 no-

tice is hereby given that the fol-
lowing are selected as recom-
mended iııternational nonpropri-
etary names. 

The inclusion of  a name in the 

lists of  recommended internatio-
nal nonproprietary names does 
not imply any recommendation 
for  the use of  the substance in 
medicine or pharmacy. 

Rccommendcd International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 14-

Recommended International Chemical Name or Description and Molecular Formula 
Nonproprietary Name (Latin, English) 

acetiromatum 
acetiromate 

acidum mefenamicum 
mefenamic acid 

acidum tiaprofenicum 
tiaprofenic acid 

acidum tibricum 
tibric acid 

alprazolamum 
alprazoiam 

aluminii clofibras 
aluminium clofibrate 

amfebutamonum 
amfebutamone 

amikacinum 
amikacin 

amindocatum 
amindocate 

amogastrinum 
amogastrin 

anazocınum 
anazocine 

4-(4-hydrcxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodobenzoic acid acetate 
C ı 5 H 9 I 3 O 5 

/V-(2.3-xylyi)anthranilic acid 
C 1 5 H 1 5 N O 2 

5-b9nzoyl-a-methyl-2-thiopheneacetic acid 
C 1 4 H 1 2 O 3 S 

2-chloro-5- [(c/5-3,5-dimethylpiperidino)sulfonyl]benzoic acid CMHibCINOİS 
8-chloro-1 -methyl-6-phenyl-4ÂV-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepine 
C17H13CIN4 

bis [2- (p-chlorophenoxy) -2-methylpropionato] hydroxyaluminum 
C 2 0 H 2 1 A I C I 2 O 7 

( ; )-2-(?eA/-butylarnino)-3'-chloropropiophenone 
C i s H i e C İ N O 

G-3-amino-3-deoxy-a-D-glucopyranosyl(1 —A)-O- [6-amino-6-deoxy-
u-D-glucopyranosyl(1— 6)]-/V3-(4-amino-L-2-hydroxybutyryl)-2-deoxy-L-
streptamine C22H43N5O13 
2-(dimethy!amino)Gthyl 1 - [2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dimethylindo!e-5-
carboxylate 
C 1 9 H 2 9 N 3 O 2 

A/-carboxy-L-tryplophyl-L-methionyl-L-u-aspartyl-3-phenyl-L-alaninamide 
/V-tert-pentyl ester Cs.hUr.NcOaS 
9-syY7-methoxy-3-methyl-9-phenyl-3-azabicyclo[3.3.1 jnonane C'oH23NO 

1 Off.  Rec. W  İd  Hlth  Org.. 1955. 60. 3 (Reso-
lution EB15.R7); 1969. 173. 10 (Resolution 
EB43.R9). 

2 Othcr lists of  recommcnılcd International 

noııproprioiary namos can bc found  in Chron. 
\V!ıl  Hlth  Org., 1955. 9. 1S5; \VHO  C/ironide 
1959. 13. 106. 463: 1962, 16. 101: 1965, 19, 165. 
:<>!',, MV; 1966, 20, 421; 1967, 21. 538; 1968, 

22, 463; 1969, 23, 490: 1970. 24. 526: 1971. 25 
476; 1972, 26, 476, 1973, 27, 453, 

Resim: 1 9 - 1 
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Bu INN ve DCI işaretleri ile gösterilen adlara "Generic namcs"-
de denir. 

Örnek: Kloromisetin (R) patentli addır (Trade Mark). Kloram-
fenikol  INN ve DCI'dir. Patentli adlar belirli bir süre için -örneğin 
15 yı l - bu haklarını korurlar. Bu sürenin bitiminde devletler kendi 
ülkeleri için patentli adları herkesin kullanmasına açık ad denilen 
Generik -Kamuya mal olmuş- ad olarak niteleyebilirler. 

Farmakopelerde eskiden bazı adların ve özellikle uyuşturucu ve 
çok etken maddelerin isimlerinin yanlarına P . I . harfleri  konur idi; 
anlamı Prescriptio Internationalis'dir, 1906'da Brüksel'de toplanan 
uluslararası toplantıda adları ve etken madde miktarları saptanmıştır, 
demektir. 

Reçetelerde Karşılaşdacak Geçimsizlikler 
ve 

Genel - Onarımları 

Genel olarak bir ilaç formülünde  ÜÇ çeşit geçimsizlik görülür 
a) Terapötik, b) Fizik, c) Kimyasal. 

Eczacı terapötik geçimsizliği düzeltme yetkisinde değildir. Böyle 
bir hal sezinlediğinde hastanın haberi olmadan hekim ile konuşur ve 
danışır. Terapötik geçimsizlikler, maksimum dozları aşma, etki artırıcı 
iki ilacın aynı zamanda verilmesi, ilaç adının, etkisi aynı olmayan diğer 
bir ilaç adı ile karışabilecek şekilde yanlış veya okunmaz yazılışı, has-
tanın anlattığı duruma ters düşen bir ilaç yazılmış olması, şeklinde 
özetlenebilir. 

Fiziksel ve kimyasal geçimsizlikler aşağıdaki yollardan biri ile 
düzeltilmeye çalışılır. 

1) Karıştırma sırasını değiştirin, 2) Çözücü oranını değiştirin,3) 
Yardımcı maddelerden her hangi birinin şeklini veya cinsini değiştirin, 
4) Süspansiyon veya emülsiyon şekline koyun, 5) Yardımcı madde-
lerden gerekeni çıkarın, 6) Hekime haber vererek ilaç şeklini değiştirin, 
7) Renklenmeyi önleyici zararsız maddeler ilave edin. 
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B ö l ü m 20 

BİRİMLER YE DEYİMLER 

Uluslararası birim sistemine göre (Systeme International Uni-
tes. SIU) 1970 ölçü birimleri sırası ile aşağıdadır. 

Ana Birimler: Uzunluk: Metre; Kütle: Kilogram; Zaman: Saniye; 
Elektrik akımı şiddeti: Amper; Termodinamik sıcaklık: Kelvin; Madde 
miktarı: Mol; Işık şiddeti: Mum (Candela); 

Metre (m): Kripton nuklid atomunun (86 Kr) 5 d 5 durumundan 
2P ıo durumuna geçtiği anda yayılan dalganın (vakumda ışınlanan) 
1650763,73 katıdır. 

Kilogram (kg): Uluslararası kilogram standardı (Prototipsi) nin 
kütlesidir. 

Saniye (s): Sezyum (133Cs) nuklid atomunun ana halinden değişik 
yapıya geçmesi için iki ışınlama arasında geçen zamanın 9 192 631 770 
katıdır. 

Kelvin (k) : Suyun üçlü noktasındaki termodinamik sıcaklığın 
273.16 da biridir. 

Mol (mol): Karbon nuklid (12C) inin içerdiği danecik adedi kadar, 

12 
şöyleki IQQ() • kilogram karbon nuklidindeki atom adedi kadar dane-
cik içeren bir sistemdeki madde miktarıdır. Sistemdeki danecikler, 
atom, molekül, iyon, elektron gibi danecikler olabileceği gibi bu dane-
ciklerden oluşmuş gruplarda olabilir. 
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AVRUPA FARMAKOPESİNE GÖRE ÖLÇÜ BİRİMLERİ 

Uzunlıık: 

Hacım: 

Kütle: 

Metre 
Desimetre 
Santimetre 
Milimetre 
Mikrometre 
Nanometre 

Litre 

Mililitre 
Mikrolitre 

Kilogram 
Gram 
Desigram 
Santigram 
Miligram 
Mikrogram 

m 
dm 
cm 
mm = 10 - 3 m 
(X m = 10~6m 
nm - - 10 - 9 m 

1 
ml 

V- ı 

kg 
g 

dg 
cg 
mg 

ti g 

Ağırlık: 

Hacım: 

İLAÇ VE REÇETELER İÇİN 
AMERİKAN (U.S.) ÖLÇÜLERİ VE METRİK KARŞITLARI 

Uzunluk: 
1 inch (in) 
1 foot  (ft) 
1 yard (yd) 

1 mile (mil) 

2,540 Santimetre 
30,480 Santimetre 
91,440 Santimetre 

1,609 Kilometre 

1 grain (gr) 0,0648 gram 
1 dram (dr) 3,888 gram 
1 ounce (oz) 31,1041 gram 
1 pound (lb) 373,241 gram 
1 pound (insan ağırlığı tartısı 453,592 gram 

olarak) 
1 ton (uzun) 1016,05 kilogram 
1 ton (kısa) 97,185 kilogram 

1 ininim (min) 0,062 ml 
1 fluid  dram (fl.  dr.) 3,697 ml 
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Hacım: 

Ağırlık: 

Hacım: 

Uzunluk: 

Alan: 

1 fluid  ounce (fl.  oz) 29,573 ml 
1 pint (pt veya 0 ) 473,166 ml 
1 quart 946,332 ml 
1 gallon (gal veya cong) 3,785 litre 

İNGİLİZ ÖLÇÜLERİ 

a) Uzunlukta U.S. ile fark  yoktur. 
b) Reçete için ağırlıklarda fark  yoktur. 
c) İnsan ağırlığı tartısında fark  yoktur. 

1 minim 0,0591 ml 
1 fluuid  ounce 28,414 ml 
1 fluid  dram 3,5515 ml 
1 pint 568,25 ml 
1 gallon 4,546 litre 

METRİK ÖLÇÜLERİN U.S. ÖLÇÜLERİNE ÇEVRİLMESİ 

1 miligram (mg) 0,0154 grain 
1 gram (g) 15,432 grain 
1 gram 0,2572 dram 

1 kilogram (kg) 32,151 onunce 

1 kilogram 2,2 pound (lb.) 

1 mililitre (ml) 16,23 minim 

4 »» 1,08 dram 

40 1» 1,35 fluid  ounce 

1 litre 2,1134 pint 

1 »1 1,056 quart 

1 0,264 gallon 

1 santimetre (cm) 0,3937 inch 

1 metre 39,37 inch 

1 metre 3,2808 feet 

1 kilometre 0,6214 mile 

1 santimetrekare (cm2) 0,155 square inch 

1 metrekare (m2) 10,764 square feet 
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1 square İnch 6,4516 cm2 

1 square foot 0,0929 m2 

1 square yard 0,8361 m2 

Roınen Sayıları: 
X = 10 C = 100 M = 1000 

L = 50 D = 500 

REÇETELERDE ÇOK KULLANILAN 

LATİNCE DEYİMLERDEN BAZILARI 

Deyim Kısaltılmış hali Anlamı 

ad ad ye-kadar (tamamlayın) 
Adde, addatur add. ilave edin 

Aequales Aeq. eşit 

Agita, agitetur agit. çalkala 

Albus-a-um alb. beyaz 

Ana ââ her birinden 
Ante a. evvel 

Ante cibes a.c. yemekten evvel 
Aqua aq. su 

Aqua bulliens aq.bull. kaynar su 
Aqua fontis-fontana aq. Font. Çeşme suyu 

Bene Ben. iyice 
Bis b. iki kere 
Bis in die b.i.d. günde iki kere 
Capsula-ae caps. bir kapsül 
Charte-ae Chart. kağıt 

Charta cerata Chart.cerat. mumlu kağıt 
Chartula Chart. kağıt paket 

Cochleare anıplum Coch.amp. çorba kaşığı 
Coclıleare medium coch.med. tatlı kaşığı 

Cochleare parvum coch.parv. çay kaşığı 
Collutorium collut. ağıza tatbik için 
Collyrium collyr. göze tatbik için 
Cum C. ile 
Da, detur, dentur da., det., dent. ver, verilsin 
Dentur sigma D.S . Etikete böyle yazınız 

Dentur tales doses d . t . d . ( D . T . D . ) bu (böyle) dozdan veriniz 
Diebus alternis dieb, alt. günaşırı 
Divide, dividatur divid. bölün 
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Ex modo prescripto 

Fiat,fiant,fiat,  faç 

Gargarisma 
Granum, grana 
Gutta, guttae 
Hora dacubitus 
Massa-ae 
Misçe 
Mistura 
Modo dictu 
Modo Praescripte 

Non reparatur 

Omni hora 
Omni mane 
Omni nocte 

Partes aequales 

Peractus-a-um 

Post cibe 

Pro re nata 

pulvis 

Purus-a-um 

Quantum satis purum 

Recens-ntsi 

Ruber, rubra-um 

Secundum artenem 

semi, semis 

Signa, signatur 

Solutus 

Spititus Vini 

rectificatus 

Statim 

Ter İn die 

Tritura 

Usus Externum 

Ut dictum 

e .m.p . 

ft.,  (F), (Ft) 
garg. 

gr-
gtt. 
hor.dec.h(.s.) 
mass. 
M. 
mist. 
m. dict. (M. D . ) 
m.p . 

non rep. 

omn. hor. 

omn.man. 

omn.noct. 

p. ae. 

P .O. 

post.cib.,P.C. 

p . r .n . 

pulv. 

pur. 

Q.S.P. 
rec. 

rub. 

S .A. 

S.S. (s.s.) 

Sig. (S) 

so. 

S . V . R . 

tarif  üzerine (reçetede yazıl-
dığı tarzda) 
yap, yapın, yapılsın 
gargara 

grain (İngiliz ölçüsü) 
damla 
yatarken 
kütle 
karıştır - karıştırın 
karışım 
tarif  üzere 
tarif  üzere 

tekrar edilmez (reçete ikinci 
defa  yapılmayacaktır) 
her saat başı 
her sabah 
her akşam 
eşit miktarda 

ağızdan ahnacak 

yemekten sonra 

ihtiyaç oldukça 

toz 

saf 

. . için yeter miktar 

taze 

kırmızı 

sanata göre 

yarım 

işaretle (yaz-etkikete yaz) 

solüsyon 

alkol 

stat. hemen 

t . i . d . günde üç defa 

trit. karıştır 

Us.Ex. haricen 

Ut. dict. tarif  üzere 
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Örnekler: 
M. Ft. Chart. No. l.D.t.d. No. XII 

(Bir dozluk böyle birpaketten 12 dane yapın) 

—Pour un paquet No. 12— 

M. Ft. Pulv. No. XII 

(Hepsini karıştmp toz edin ve 12'ye ayırın) 

-Pour 12 paquent-

M. Chart D.t.d. No. X V 

(Bu doz bir paketliktir. Siz 15 paket yapın) 

-Pour un paquet No. 15-

M. Ft. Sol. (Çözelti yapınız) 

M.Ft. Collyrium (Göz damlası yapınız) 

M. Ft. emuls. (Emülsion yapınız) 

M. Ft. Ung. (Merhem yapınız) 

M. Ft. Suppos. No. VI 

(Altı suppozituvar içindir, yapın) 

M. Ft. Suppos, No. 1 D.t. No. 12 

(Bu dozda bir suppozituvardan 12 dane yapın) 

M. Ft. Caps. D.t.d. in No. 12 

(Bu dozdaki bir kapsülden 12 adet hazırlayın) 

M. Ft. Suppos. tales No. 8 

(Bu dozdaki suppozituvardan 8 adet yapın) 

Rx Rx 

Atropin sülfat  0.0005 

Aspirin 0.30 

M. Ft. Caps. D.t.d. No. X 

Sig: Günde üç kapsül içilecek 

Rx 

Sodium fosfat  20.0 

Sodium bikarbonat 10.0 

M. et. div. in chart. in No. 10 

(Pour 10 paquet) 

Morfin  sülfat  0.0250 

Hyoscin HBr. 0.0004 

M.Ft. Suppos. tales No. 8 

Sig: Yatarken bir tane rektuma konacak 

Rx 

Piramidon 0.20 

Fenasetin 0.10 

Kafein  0.05 

M. Ft. in chart. in No . l 

D . t . d . in No. 15 

(Pour un paquet No. 15) 
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2 
Zamk şurubu 150 
Zamklı posyon 114 
Zeolit 20 
Zerolit 31 
Zeta potansiyel 253 
Zinc cream 306 
Zinc gelatin 329 
Zorakış 203 

432 



Örnekler: 
M. Ft. Chart. No. l.D.t.d. No. XII 

(Bir dozluk böyle bir paketten 12 dane yapın) 

—Pour un paguet No. 12— 

M. Ft. Pulv. No. XI I 

(Hepsini karıştırıp toz edin ve 12'ye ayırın) 

-Pour 12 paquent-

M. Chart D.t.d. No. X V 

(Bu doz bir paketliktir. Siz 15 paket yapın) 

-Pour un paquet No. 15-

M. Ft. Sol. (Çözelti yapınız) 

M.Ft. Collyrium (Göz damlası yapınız) 

M. Ft. emuls. (Emülsion yapınız) 

M. Ft. Ung. (Merhem yapınız) 

M. Ft. Suppos. No. VI 

(Altı suppozituvar içindir, yapın) 

M. Ft. Suppos, No. 1 D.t. No. 12 

(Bu dozda bir suppozituvardan 12 dane yapın) 

M. Ft. Caps. D.t.d. in No. 12 

(Bu dozdaki bir kapsülden 12 adet hazırlayın) 

M. Ft. Suppos. tales No. 8 

(Bu dozdaki suppozituvardan 8 adet yapın) 

Rx 

Atropin sülfat  0.0005 

Aspirin 0.30 

M. Ft. Caps. D.t.d. No. X 

Sig: Günde üç kapsül içilecek 

Rx 

Sodium fosfat  20.0 

Sodium bikarbonat 10.0 

M. et. div. in chart. in No. 10 

(Pour 10 paquet) 

Rx 

Morfin  sülfat  0.0250 

Hyoscin HBr. 0.0004 

M.Ft. Suppos. tales No. 8 

Sig: Yatarken bir tane rektuma konacak 

Rx 

Piramidon 0.20 

Fenasetin 0.10 

Kafein  0.05 

M. Ft. in chart. in No . l 

D . t . d . in No. 15 

(Pour un paquet No. 15) 
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Rx 
Codeine 0.02 

Dionin 0.01 
Excipient Q.S. 

M. Ft. Pili. tales in No. 12 
(Pour un pilule No. 12) 

Rx 
Pipezol Sirop 

un flacon 
Sig: 3. Coch. amp. Hor. som. 
Solucan için. Yatarken üç çorba kaşığı içiniz. 
Oksiyür için prospektüsüne 
göre kullanınız. 

Aminophylline 0.12 

Ephedrin sulfate 0.04 

Pheııobarbital o .os 

Benzocain 0.04 
Theobroma oil Q.S. 

M. et ft.  Suppos. No. 1. Disp. tales in 
No. 8 
(Pour un suppositoire No. 8) 
Rx 

Teniasin tablet 
une boite 

Sig. 3. Tab. t.i.d., bidu. 
Günde üç defa  üç tablet iki gün alınız. 
Tenya içindir - Perhiz ve lavmana 
gerek yoktur. 
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İ N D E K S 

A 
Absolutes 126 
Absorbsiyon sıvağları 301 
Absorbe edilen radyasyon dozu 349 
Acı badem suyu 133 
Adeps Benzoatus 298 
Adeps Lanae Anhydricus 301 
Adeps suillus 297 
Adrenelin Çözeltisi 100 
Aerosoller 161 
Aerosol ana maddesinin yapısı 168 
Aerosollerin doldurulması 172 
Aerosollerin etiketleri 173 
Aerosol sistemleri 170 
Afyon  şurubu 144 
Agar 222 
Ağaç çileği şurubu 144 
Akdiken şurubu 145 
Aktivasyon enerjisi 88 
Akümülatör sülfirik  asidi 72 
Alcoholata 156 
Alcoholatum Gari 156 
Alginik asit ve alginatlar 222 
Alibor suyu 101 
Alifatik  amin reçineleri 26 
Alkali sabunlan 260 
Alkol 71 
Alkolalar 156 
Alkolmetre 71 
Alkollü eter 152 
Alkol yüzde cetvelleri 69 
Alkol camphre 154 
Altın sayısı 182 
Altın (Au , 9 s ) injeksiyon çözeltisi 179 
Alüminyum asetat çözeltisi 104 
Alüminyum asetat tartrat çözeltisi 103 
Alüminyum subasetat çözeltisi 101 

Amberlit 31 
Amfifil  kolloidler 183 
Amid bağının hidrolizi 85 
Amigdalin glikozidi 133 
Amil gallat 94 
Amilopektin 218 
Amiloz 218 
Aminosabunlar 311 
Amonyaklı civa merhemi 307 
Ana ortamı su olmıyan çözeltiler 151 
Anasonlu amonyak çözeltisi 152 
Anetol 121 
Anyon değiştirici reçineler 21 
Anyonik detarjan maddeler 194 
Anyonik emülsiyon oluşturucular 260,311 
Antioksidanlar 94 
Antiseptik salisilath fenol  çözeltisi 75 
Apoatropin 86 
Aquaphor 303 
Aqua aurantii floris  130 
Aqua amygdalarum amarum 133 
Aqua Cinnamomi 135 
Aqua Zinco Cuprica 101 
Aqua Chloroformii  109 
Aqueous Cream 313 
Aqua laurocerasi 131 
Aqua melissae 135 
Aqua Menthae Piperitae 135 
Aqua Rosae 131 
Aqua Plumbi 110 
Arabistan zamkı 217 
Arabistan zamkı müsilajı 226 
Argentum Colloidale 178 
Argentum Proteinicum 178 
Argentum Vitellinicum 178 
Aromatik amin-formaldehid  rezini 21,24 
Aromatik Ammonia Spirit 152 
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Aromatik sular 129 
Aromatik suların esanslardan elde edilmesi 134 
Aromatik suların saklanması 136 
Aromatik sulfonik  asit türevleri 21 
Arrhenius denklemi 87 
Asetil sulfisoksazol  süspansiyonu 241 
Asilbentli domuz yağı 298 
Asitli tatlı çözeltiler 112 
Askorbik asit 92,94 
Asosyasyon kolloidleri 183 
Aspirinin parçalanma reaksiyonları 44 
Aşırı doymuşluk 44 
Atom numarası 345 
Atomizör 174 
Atropin 86 
Atropin sülfat  65 
Axonge 126,297 
Axonge benzoinee 298 

Avrupa farmakopesine  göre ölçü birimleri 415 

B 
Background radyoaktiflik  353 
Bakır 19 
Balmumu 297 
Balık yağı emülsiyonu 276 
Bar 165 
Barnstead Distilasyon Cihazı 16 
Baume derecesi 99 
Baryum sülfat  lavmanı 117 
Basmçla doldurma 173 
Basınçlı gazla doldurma 173 
Basma yüksekliği 286 
Basit flasterlerin  özellikleri ve kontrolları 340 
Basit merbem 302 
Basit şurup 142 
Basorin 218 
Bazı cisimlerin yüzey gerilimleri 185 
Beceri değeri 206 
Belladonin 86 
Belladon merhemi 299 
Bentonit 237 
Benzaldehid 97, 121 
Benzalkonyum klorür 201 
Benzalkonyum klorür çözeltisi 104 
Benzaldehid siyanhidrin 132 
Benzil alkol 121 
Benzoik asit 61, 121, 141 
Benzyl Benzoate Application 263 

Benzly Benzoata Lotion 262 
Bergamot 125 
Besin, ilaç ve kozmetikte kullanılan boyalar 96 
Beta-feniletil  alkol 142 
Beyaz amonyaklı civa merhemi 306, 307 
Beyaz look 275 
Bıçaklı karıştırıcı 59 
Biçimsel değişim çabukluğu 204 
Birim doz içeren kaplar 384 
Birinci derece reaksiyonla değişim 78 
Birleşik -ipeka şurubu 146 
Boratlar 61 
Borik asit 61 
Borik asit merhemi 299 
Burovv çözeltisi 104 
Bütil hidroksi anisol 94 
Bütil hidroksi toluol 95 

C 

Cacao syrup 146 
Calamine 245 
Calamine lotion 245 
Cam kaplar 284 
Camlarda ışık tutma yeteneği 387 
Carnauba mumu 297 
Celcuis derecesi 98 
Ceresin 297 
Cetaceum 297 
Cetrimide emülsifying  ointment 264 
Chalk Mixture, Pediatric 226 
Chassis usulü 126 
Civa merhemi 300 
Clysmus 115 
Clysmus Amyli 115 
C.M.C. 224 
Coacervation 225 
Codeini sirupus 143 
Cohobation 130 
Cold Cream 305 
Collodion 154 
Collodium 154 
Collutoires 117 
Collutoria 117 
Collutorium Iodatum 118 
Concrete 126 
Contactangle 192 
Contact Lens Çözeltileri 118 
Co-solvent 170 
Curie 349 

422 



ç 
Çay kaşığı 142 
Çeralar 327 
Çift  dekompozisyon usulü 233 
Çift  yatak usulü 27 
Çinko oksit merhemi 302, 306 
Çinko oksit patı 328 
Çok dozlu kaplar 384 
Çorba kaşığı 142 
Çökelme hızı 230 
Çökelme yöntemi 233 
Çözeltiler 43 
Çözeltilerin dayanıklılığı 76 
Çözeltilere renk vermek için kullanılan mad-
deler 95 
Çözeltilerin yüzde oranlarının tanımlanması 68 
Çözünebilme pH ve pK ilişkisi 62 
Çözünebilme üzerine etki yapan faktörler  45 
Çözünme enerjisi 53 
Çözünme hızı 46, 368 
Çözünme üzerine elektriksel etkiler 56 
Çözünmeyi arttıran amfifil  kolloidler 197 
Çözünmeyi arttırma mekanizması 197 
Çözünmeyi kolaylaştırıcı maddeler 191 
Çözünürlük 368 

D 

Dakin çözeltisi 107 
Dalga uzunluğu ölçüleri 389 
Damla yöntemi 188 
Damlalıkların relatif  standart sapmaları 129 
Daneciklerin biribirleriyle elektiriksel ilgisi 229 
Daneleri ıslatma 228 
Dansite 98 
Dayamksız nuklidler 346 
D.C. Boyaları 98 
Debi 286 
Deflokulasyon  230 
Değinme açısı 192 
Değinme yüzeyi 46 
Dehidro askorbik asit 92 
Deiyonize su 20, 27 
Deionizasyon cihazlarının çalıştırılmasında 
dikkat edilecek noktalar 31 
Deminarilize su 20 
Derinin yapılışı 330 
Derişik hidrojen peroksit çözeltisi 105 
Detarjan etkinin kontrolü 195 

Detarjan olarak kullanılan maddeler 194 
Detarjanlı katran çözeltisi 105 
Devir adedi 286 
Diakod şurubu 144 
Dietilaminoetil (DEAE) türevleri 26 
Dijestiyon 126 
Dilatant akış 207 
Dipol - dipol etkileşmesi 56 
Dipol - etkilenmiş dipol etkisi 56 
Direnç 30 
Direkt buhar distilasyonu 123 
Dispers madde 43 
Dispersiyon vaya öğütme yöntemi 234 
Dispersiyon ortamı 43 
Dissolution rate 368 
Distilasyon 10,123 
Distilasyonla aromatik su elde edilmesi 130 
Distilasyon cihazları 10 
Distile su 10 
Dişli pompalar 287 
Diyaframlı  pompa 287 
Doğal radyoaktif  elementler 347 
Doğal kaynaklı organik emülsiyon oluşturucu-
lar 266 
Donnan pipeti 188 
Doymuş çözelti 44 
Dowex 31 
Dudak çerası 328 
Düşen bilya metodu 210 

E 

Eau de canelle 135 
Eau de goularde 110 
Eau de laurier - cerise 131 
Eau de melisse 135 
Eau de menthe 135 
Eau de oxygenee 105 
Efedrin  sülfat  jeli 226 
Ekspresyon 125 
Ekstraksiyon 125 
Elastik kollodyon 155 
Elastomerler 400 
Elektrodiyaliz yöntemi 34 
Elle sıkma yöntemi 125 
Eliksirler 157 
Elixiria 157 
Elixir aromaticum 158 
Elixir Gari 158 
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Emplastra 337 
Emülgatör 191 
Emülsifyan  191 
Emülsifiying  ointment 313 
Emülsifiying  wax 262, 310 
Emüsio olei jecoris 276 
Emülsio paraffini  liquidi 276 
Emülsiyonlar 248 
Emülsiyon tipinin değişmesi 277 
Emülsiyonlarda faz  dengesinin üçgen faz  di-
yagramı ile saptanması 267 
Emülsiyonların genel amaçları 248 
Emülsiyon imalatında kullanılan makineler 278 
Emülsiyonların mikroorganizmalardan korun-
maları 278 
Emülsiyon oluşturucular 191, 258 
Emülsiyon oluşturucu maddeler 260 
Emülsiyonların saklanması 279 
Emülsiyon tipinin saptanması 277 
Emülsiyonların vizkozluklarına etkiyen fak-
törler 271 
Endotermik oluşum 56 
Enema 115 
Enfleurage  yöntemi 126 
Epinefrin  93 
Eppenbach - AGAl - MİKER 59 
Eppenbach - HOMO - MlXER 59 
Erime noktası ve çözünme 54 
Eritromisin susp. 241 
Esanslar 120 
Esansların damla ağırlıkları 127 
Esansların elde edilmesi 122 
Esansların muhafazaları  127 
Esterlerin hidrolizi 83 
Eucerin 303 
Etanollu iyot çözeltisi 151 
Ethanolum 71 
Ethanolum absolutum 71 
Ethanolum dilutum 71 
Etil asetat 71 
Etilendiamin tetra asetik asid 19 
Exotermik oluşum 56 
Expiration date 90 
Ezici makinalar 322 

F 
Fahrenheit derecesi 98 
Farmakokinetik 368 

Farmakopelere alınmış çözeltiler 100 
Farmakopelerde ölçüler 96 
Farmakopelerin çözünme oranlarını belirtme 
şekilleri 68 
Fenil asetik asit 121 
Fenobarbital iksiri 157 
Fenol 57 
Fenol- sulfonik  asit - Formaldehid kondensas-
yonu 22 
Fenollu gliserin çözeltisi 159 
Filim katsayısı 14 
Film tabakası direnci 13 
Fizyolojik yararlık 367 
Flasterler 337 
Florentin kapları 123 
Flexible collodion 155 
Flokulasyonlu süspansiyon sisteminin oluş-
turulması 231 
Flokulasyonsuz süspansiyon sisteminin oluş-
turulması 233 
Fransız derecesi 13 
Frekans 389 
Freon 163 
Frigen 163 
Formül benzerlikleri ve etken grupların et-
kisi 58 
Fourier denklemi 11 
Foton ışını 390 

G 
Gamma Benzene Hexachloride Application 282 
Garus alkolası 156 
Garus iksiri 158 
Gazların radyoaktivite ile ionlaşması 349 
Gazların sıvılar içindeki çözeltileri 76 
Geiger - müller sayaçları 352 
Gelatum Ephedrine Sulfatis  226 
Geller 182 
Genetron 163 
Gentian violet çözeltisi 118 
Geraniyol 121 
Gliserin merhemi 159 
Gliseril mono stearat 311 
Giy çerine iode 118 
Glyceritum 159 
Giy çerine pheniquee 159 
Glycerole 159 
Glycerole d'amidon 159 
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Gravite ile sıvıların nakli 284 
Griseofulvin  372 
Göz merhemleri 315 
Göz için değinir mercek çözeltileri 118 
Gummi arabicum 217 
Guteparka çözeltisi 155 
Güç 286 
Güğüm yöntemi 125 
Gül suyu 131 
Gül suyu merhemi 305 
Gümüş proteinat 178 
Gümüş vitellinat 178 

H 
Hafif  afyon  şurubu 144 
Halka veya koparma yöntemi 187 
HAKE - Kugelfall  vizkosimetresi 211 
Hagen - Poiseulle denklemi 209 
Hebra sabunu tentürü 153 
Helmerik merhemi 305 
Henderson - Hasselbach denklemi 63 
Henry Kanunu 76 
Hermetik olarak kapatılmış kaplar 383 
Hexachlorophene Detergent Lotion 244 
Hidrofil  kolloid çözeltileri 217 
Hidroliz 83 
Hidrokarbon sıvağları 295 
Hidroklorik asit limonatası 112 
Hidrokortizon merhemi 302 
Hidrojenlenmiş yağlar 298 
Hyrogenii Peroxydi Solutio Concentrata 105 
Hidrojen peroksit çözeltisi 105 
Hidroiodik asidin parçalanması 82 
Hidrosorb 303 
Hızlandırılmış stabilite testi 88 
Hixon - Crotvell'in küp kök kanunu 47 
HLB'nin hesaplanması 257 
HLB sistemi 254 
Homojenizatörler 279 
Hydrophilic Ointment 309 
Hydrophilic petrolatum 304 

I 
Iodi Solutio Aquosa 110 
Isı enerjisinin iletişimi 10 
Islatıcı maddeler 191 
Isının iletilme oram 12, 14 
Isı iletkenliği 11 
Isı iletkenlik kaysayısı 12 

Işığı geçirmeyen kaplar 387 
Işık dalgalan ve ilaçlara etkisi 388 

İ 
ideal çözeltiler 53 
İdeal merhem sıvağı 293 
İhtiyollü çera 327 
İkinci derece reaksiyonlar 81 
İki fazlı  aerosol sistemi 170 
İlaç dozları 410 
İlaçlı flasterler  337 
İlaç kapları 383 
İlaç kaplarının kapatılış şekilleri 383 
İlaç ve kozmetikte kullanılan boyalar 96 
İlaç ve reçeteler için amerikan ölçüleri ve met-
rik karşıtları 415 
İletim 30 
İmbikler 10 
İnert çözücü 44 
ingiliz ölçüleri 416 
ingiliz yöntemi 273 
İnjeksiyonluk yağ emülsiyonu 282 
Injeksiyonluk su 34 
Injeksiyonluk süspansiyonlar 246 
İnorganik koruyucu kolloidler 236 
İnorganik makromolekiilü maddeler 227 
İnsanda röntgen eşidi 349 
Invivo pirojen testi 38 
Invitro pirojen testi 40 
Iodi solutio spirituosa 151 
lodotanen şurubu 145 

ion değiştiricilerin kapasitelerinin tayini 31 
ton değiştiricinin suda çözünebilen kısmının 
tayini 32 
lonlaşmıyan emülsiyon oluşturucular 264 
ipeka şurubu 143 
Isopren 120 
Isotop 345 
İsotop laboratuvannda çalışırken alınacak 
tedbirler 360 
İyice kapatılmış kaplar 383 
tyodlu kollutuvar 118 
Iyod tentürü 151 
Iyonizasyon kameraları 351 

J 
Jelatin 221 
Jelatin Müsilajı 226 
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Jelene 297 
Julep Gommeux 114 

K 

Kafesli  karıştırıcı 59 
Kafurlu  ispirto 154 
Kalamin 245 
Kalevi sodyum hipoklorid çözeltisi 106 
Kakao 97 
Kakao şurubu 146 
Kalsiyum gliserofosfat  56 
Kalsiyum hidroksit 56 
Kalsiyum sakkarin 97 
Kalsiyum siklamat 97 
Kalsiyum sülfat  56 
Kalsiyum sülfür  çözeltisi 108, 109 
Kamfor  121 
Kantarit yakısı 338 
Kaolin Mixture with pectin 244 
Kapaklar 393 
Karbondioksid ve distile su 15 
Karboksi metil sellüloz 224 
Karışık yatak usulü 27 
Karışım yüzey filmi  253 
Karıştırma 58 
Karıştırıcılar 279 
Karvon 121 
Katı hal sayaçları 352 
Katı maddelerin sıvılarda çözünebilme oran-
larının tayini 44 
Katı parafin  296 
Katranlar 320 
Katran boyaları 95 
Katyon değiştirici reçineler 21 
Katyoııik emülsiyon oluşturucular 263 
Kauçuk flasterler  338 
Kauçuk yakı formülü  örneği 340 
Kayma gerilimi 204 
Kendisi emülsiyon olup ayrıca su tutabilen 
sıvağlar 304 
Kesintisiz ilaç püskürtme valfları  165 
Kılcal viskosimetreler 209 
Kısa reçete bilgisi 409 
Kısım 96 
Kılcal yükselme yöntemi 186 
Kinematik viskozluk 209 
Kiraz 97 
Kireçli müsilaj 226 

Kişniş 97 
Kitre zamkı 218 
Kitre zamkı müsilajı 226 
Kloramfenikol  85, 372 
Klormelamin 31 
Klormerodin Hg1 9 7 injeksiyonu 361 
Klorofom  141 
Kloroformlu  su 109 
Kodein fosfat  şurubu 150 
Kodein şurubu 143 
Koaservasyon 225 
Kokulu ve tatlı çözeltiler 114 
Kold krem 305 
Kolesterol 303 
Kolloidler 176 
Kolloid değirmenleri 279 
Kolloid daneciklerinin elektirik yükü 179 
Kollodyon 154 
Kolloid dispersiyonlarm genel özellikleri 176 
Kolloid gümüş 178 
Kolloid gümüş merhemi 306 
Kolloid sistemlerin tipleri 177 
Kollu tuvar 117 
Kondüksiyon 10 
Kondensasyon yöntemi 178 
Konkret 126 
Konsistometre 214 
Kontinental yöntem 273 
Konveksiyon 10 
Koruyucu kolloid etkisi 181 
Koşenil 95 
Köpürme kontrolü 196 
Köpük yapıcılar 189 
Kristal şeklinin çözünmeye etkisi 372 
Kritik misel konsantrasyonu 183 
Kritik kütle 349 
Kuasi emülsiyon oluşturucular 267 
Kuru zamk yöntemi 273 
Kurşun sirkesi 109 
Kurşun subasetat çözeltisi 109 
Kurşun subesatat çerası 327 
Kurşun suyu 110 
Kuvvetli afyon  şurubu 144 
Kuvvetli s / y tipi emülsiyon oluşturucular 264 
Kükürt merhemi 300 
Kürie 349 
Kütle numarası 345 
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L 
Labarraque çözeltisi 106 
Limonatalar 112 
Limonada Hydrochlorica 112 
Limonada Lactica 112 
Limonada Mağnesi Citrici 112 
Limonada Roge 113 
Laktam bağının hidrolizi 85 
Laktik asid limonatası 112 
Lanette Wachs SX 310 
Lanolin 302 
Lanolin alkolleri 303 
Lavajhk steril glisin çözeltisi 117 
Lavajlık steril neomisin sülfat  ve polimiksin-
B Sülfat  çözeltisi 117 
Lavajhk steril saodyum klorür çözeltisi 117 
Lavajlık steril su 117 
Lavanta 97 
Lavman 115 
Lewatit 31 
Limon 97 
Limulus testi 40 
Liofüizasyon  373 
Liofob  kolloidler 178, 182 
Liquor 43 
Liquor aluminii acetico tartarici 103 
Liquor ammoniacal anisee 152 
Liquor calcis sulfuratae  108 
Liyofil  kolloidler 191, 182 
Liquor carboııis detergens 105 
Lokmalı pompalar 288 
Look'lar 274 
Losyon 244 
Lugol çözeltisi 110 

M 
Maddelerin birbirlerinin çözünürlüğü üzeri-
ne etkisi 60 
Maddelerin sıvılarda çözünebilme yetenek-
leri 68 
Mağnesium hydroxide mixture 234 
Magnezyum sitrat limonatası 112 
Makromoleküllü maddeler 216 
Mama kaşığı 142 
Massa estarinum 374 
Megohm 30 
Melisa suyu 135 
Merhemler 292 

Merhem değirmenleri 322 
Merhemler için kullanılan değirmenler 322 
Merhemlerin deriye nüfuzunun invitro ince-
lenmesi 332 
Merhemlerin deriye nüfuzunun invivo incelen-
mesi 331 
Merhemlerin korunması, konacağı kaplar ve 
kontrolları 324 
Merhemlerin hazırlanması 317 
Merhemlerin sanayide hazırlanması ve kul-
lanılan aletler 320 
Merhem sıvağı tipleri 294 
Merhem tablası 317 
Merhemlerin tüpten çıkabilmesi 325 
Metal parçası kontrolü 326 
Metastabil şekil 373 
Metil antranilat 122 
Metil prednisolon polimorf  I 55 
Metil prednisolon polimorf  II 55 
Metrik ölçülerin U.S. ölçülerine çevrilmesi 416 
Metil salisilat 97 
Metil sellüloz 222 
Meyan kökü 97 
Mho 30 
Mililitrede ağırlık 98 
Manotropik polimorf  55 
Montmorillonit 235 
Mucilago amyli 226 
Mucilago gelatini 226 
Mucilago Gummi Arabaci 22-6 
Mucilago Tragacanti 226 
Mukoza için kullanılan merhem sıvağları 315 
Müsilaj yapabilen maddeler 217 
Müşterek ion etkisi 60 

N 

Nane suyu 135 
NDGA 95 
Nebülizör 174 
Neıvtonian sıvılar 206 
Nikotin - su karışımı 74 
Nişasta 218 
Nişastalı lavman 115 
Nişasta müsilajı 226 
Nitrofurazon  çözeltisi 160 
Nitro sellüloz 215 
Noniyonik deterjan maddeler 195 
Noniyonik yüzey etken madddeler 201 
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Nonpolar grupların çözünmeye etkisi 57 
Nor dihidro guayeretik asit 95 
Normal damlalık 128 
Normal damla adedi 128 
Noyes - Whitney kanunu 368 
Nötür sodyum lıipoklorit çözeltisi 107 
Nüklid 345 

O 

Oftalmik  süspansiyonlar 246 
Ohm 30 
Oily cream 304 
Oksijen ve distile su 18 
Oksijenli su 105 
Oral süspansiyonlar 245 
Orantılı sayaçlar 351 
Organik düz makromoleküllü maddeler 217 
Organik sabunlar 261 
Organopolisilioksanlar 313 
Oswald tübü 209 
Oto oksidasyon 91 

Oto oksidasyona engel olma çareleri 93 

Ö 
öğütme yöntemi 178 
öğütücü makineler 322 
Öjenol 121 
Ölçülü valflar  167 
özsu şurupları 139 

P 

Paletli pompalar 288 
Paraldehidli lavman 116 
Pasta zinci oxidi 328 
Pasta'e 328 
Patlar 328 
Pektin 219 
Pektolase enzimi 139 
Per descensum yöntemi 60 
Perhidrol 105 
Peroksitler 92 
Peru balsamı 319 
Pervaneli karıştırıcı 58 
Penetrometre 214 
Penillik asit 86 
Penisilin G 86 
Peptizasyon 230 
Phenobarbital elixir 157 

Phenolum liquefactum 75 
Phenosalyl 75 
P-hidroksi benzoik asit esterleri 141 
pH'nın çözünme yeteneği üzerine etkisi 62 
Phosphate enema 116 
Pırıltılı sayaçlar 352 
Piperazin şurubu 150 
Pipezol 150 
Pipezol kaşığı 142 
Pirogallol 57 
Pirojen testi 39 
Pirojensiz su 34 
Pirokatekol 57 
Pistonlu tulumba 287 
Plastibase 296 
Plastik akış 206 
Plastik yardımcı maddeleri 401 
Plastik maddeler ve kaplar 396 
Poise 204 
Polar grupların çözünmeye etkisi 57 
Polietilen glikoller 314 
Polihidroksi alkoller ve polimerleri 311 
Polivinil alkol 225 
Polivinil pirolidon 225 
Potasyum arsenit çözeltisi 111 
Potion emülsivi gommeuse 275 
Potion Gommeuse 114 
Polimorf  maddeler 55 
Polyethylene glycol ointment 315 
Pomade 126 
Pompalama yöntemi 284 
Prednisolon lavmanı 116 
Protegin 303 
Propil gallat 94 
Proxyphylline 378 
Prulaurasin 132 
Psödoplastik akış 207 
Püskürtücü 162 
PVA 225 
PVP 225 
Pyrogen 35 

R 

Raoult kanunu 163 
Ratanya şurubu 148 
Ravent şurubu 148 
Radyasyondan korunma 358 
Radyoaktif  bulaşıkların yok edilmesi 361 
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Radyoaktif  iyodlu I ' " serum albumini 361 
Radyoaktif  iyodliı I 1 3 1 serum albumini 362 
Radyoaktifliğin  ölçülmesi 350 
Radyofarmasötikler  345 
Radyofarmasötiklerin  tatbik laboratuvarmda 
elde edilmesi 357 
RadyonukllUlerin temini 365 
Reaksiyon hızına pH'ınm etkisi 83 
Reaksiyon kinetiği 76 
Reçetelerde çok kullanılan latince deyimler 417 
Reçetelerde karşılaşılacak geçimsizlikler ve ge-
nel onarımları 413 
Reçete örnekleri 418 
Renegerasyon 21 
Rektum ve sigmoid kolon için lavman 116 
Rem 349 
Reoloji 203 
Reolojinin farmasötik  teknolojide uygulan-
ması 215 
Riboflavin  polimorf  I 55 
Riboflavin  polimorf  II 55 
Rotasyon tipi vizkozimetreler 212 
Rotor 235 
Röntgen 349 

S 
Sabun esasındaki ilaçlı flasterler  338 
Sabunlu krezol çözeltisi 111 
Sabunlu lavman 116 
Safrol  121 
Santrifüj  tulumbalar 288 
S^Jisilatlar 61 
Salisilik asidli kollodyon 155 
Salmonella lipopolisakkaridi 36 
Salting-out 76 
Satüre çözeltiler 44 
Sarı civa oksid 300 
Schulze Hardy kaidesi 229 
Sentetik emülsion oluşturucular 260 
Sert değinir mercek çözeltileri 119 
Seskiterpen 120 
Setilalkol 310 
Setil piridinyum klorür 201 
Setostearil alkol 310 
Seyreltik alkol 71 
Seyreltik kurşun subasetat çözeltisi 110 
Sıcaklığın çözünme üzerine etkisi 55 
Sıcaklığın reaksiyonlara etkisi 87 

Sıcak köpük sistemi 171 
Sıfır  derece reaksiyon ile değişim 78 
Sıkı kapatılmış kaplar 383 
Sıkıştırılmış gaz sistemi 172 
Sıvıların kaplarına iletimi 284 
Sıvılaştırılmış fenol  75 
Sıvı parafin  emülsiyonu 280 
Sıvı içinde katı madde çözeltileri 44 
Sıvı içinde sıvı çözeltileri 68 
Silikonlar 298 
Sinnamik asid 121 
Sinnamil alkol 121 
Sinnamil aldehid 121 
Sintigram 374 
Sirops 137 
Sirop d'ecorce d'orange amere 149 
Sirop de desessartz 146 
Sirop de framboise  144 
Sirop d'iodure de fer  147 
Sirop de nerprun 145 
Sirop de rhubarbe 148 
Sirop simple 142 
Sirupus asidi citrici 148 
Sirupus aurantii amari cortici 149 
Sirupus balsami tolutani 149 
Sirupus extracti rataııhiae 148 
Sirupus ferrosi  iodidi 147 
Sirupus gummi 150 
Sirupus iodotannicus 145 
Sirupus ipecacuanhae compositus 146 
Sirupus opii 144 
Sirupus opii dilutus 144 
Sirupus rhamni cathartici 145 
Sirupus rhei 148 
Sirupus rubi idaei 144 
Sirupus simplex 142 
Sirupus tolutanus 148 
Sitral 121 
Sitrik asid şurubu 148 
Sitronelol 121 
Siyanokobalamin Co" kapsülü 383 
Soap enemas 116 
Sodyum bisulfit  94 
Sodyum fosfat  lavmanı 116 
Sodyum formaldehid  sulfoksilat  94 
Sodyum fosfat  P 3 Z çözeltisi 363 
Solutio iodi spirituosa 153 
Sodyum iyodohippurat I 1 3 1 injeksiyonu 363 
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Sodyum iyodür I 1 3 1 çözeltisi 363 
Sodyum kromat Cr51 çözeltisi 364 
Sodyum iyodür I 1 3 1 kapsülü 363 
Sodyum pentotal iksiri 158 
Sodyum metabisülfit  94 
Sodyum perteknetat Tc 99 m çözeltisi 364 
Sodyum pirosülfit  94, 142 
Sodyum Rose Bengal I 1 3 1 injeksiyonu 364 
Sodyum sakkarin 97 
Sodyum siklamat 97 
Sodyum sulfit  94 
Solutio adrenalin 100 
Solutio aluminii acetatis 104 
Solutio alumini subasetatis 101 
Solutio cresoli saponatus 111 
Solutio fowleıi  111 
Solutio natrii hypochloris alcalinum 106 
Solutio natrii hypochloris neutrum 107 
Solutio plumbi subasetotis 109 
Solutio plumbi subasetatis diluta 110 
Sorbik asid 141 
Skannerler 352 
Spesifik  ağırhk 99 
Spesifik  aktivite 349 
Spirituslar 151 
Spiritus aethereus 152 
Spiritus ammonii anisatus 152 
Spiritus saponis hebrae 153 
Stator 235 
Steril bekteıiyostatikli injek. su 37 
Steril injeksiyonluk su 37 
Steril testosteran susp. 242 
Stiren-divinilbenzen kopolimeri 24, 25 
Stokes denklemi 230 
Stronsiyum Sr 85 injeksiyonu 364 
Su 9 
Suda çözünebilen sıvağlar 313 
Su ile temizlenebilen sıvağlar 307 
Sulfametizol  oral susp. 241 
Sulfametoxazol  oral susp. 242 
Sulfatlanmış  bileşikler 262 
Sulfatlanmış  hidrojene yağlar 313 
Sulfatlanmış  yağ alkolleri 312 
Sulfonlanmış  bileşikler 263 
Su ve buhar distilasyonu 123 
Süspansiyonlarda çökelme hızı 242 
Süspansiyonlarda dane büyüklüğü kontrolü 243 
Süspansiyonların hazırlanması 239 

Süspansiyonlarda kalite kontrolü 242 
Süspansiyonlarda kullanılan yardımcı mad-
deler 241 
Suspansionlarda reolojik kontrol 243 
Suspansion ve dispersion sistemi 172 
Suspansionlarda viskozluk verici maddeler 235 
Suyun sertliği 13 
Suyun maliyet hesabı 19 

Ş 
Şişe yöntemi 273 
Şuruplar 137 
Şurupların hazırlanması 137 
Şurupların mikroorganizmalardan korunma-
sı 140 

Şurupların ölçülmesi 142 

T 
Taflan  suyu 131 
Tam sentetik makromoleküller 225 
Tannik asidli gliserin 159 
Tarçın 97 
Tarçın suyu 135 
Tatlı kaşığı 142 
Tedavi bakımından merhemler 329 
Tedavide iyon değiştiriciler 32 
Tek dozluk kaplar 384 
Teknitium Tc 99 m içeren albumin agregatı 364 
Teknitium Tc 99 m içeren kolloid sülfür  364 
Temizleyici amfiller  191 
Temizleyici preparatlar 195 
Temizleyici preparatlarda kullanılan yar-
dımcılar 195 
Temizleyicilerle ıslatıcılar arasındaki fark  194 
Teofillinli  posyon 114 
Termoplastikler 399 
Termoset plastikler 400 
Terpin hydratc elixir 158 
Terpin iksir 158 
Ters osmos yöntemi 32 
Tebasiklin süspansiyonu 242 
Thermal conductivitiy 11 
Thiomerosal aerosol 171 
Thioüre 94 
Thixotropy 208 
Tıpalar 393 
Tiksotropi 208 
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Tiksotrop maddeler 208 
Timerosal tentürü 154 
Timol 97, 121 
Titreşim aletleri 279 
Tragacantlıa 218 
Tragakantin 218 
Transition noktası 55 
Transmutasyon 349 
Trigliseridler 297 
Tropanol 87 
Tropik asid 87 
Triterpenler 120 
Tokoferol  DL alfa  95 
Tolu balsamı şurubu 149 
Tolu şurubu 148 
Topaklanma 229 
Toprak alkalisi ve ağır metal sabunları 261 
Turunç çiçeği suyu 130 
Turunç kabuğu şurubu 149 
Tuzların çökeltme etkisi 61 
Tuz çözeltilerinin direnci 30 

U 
Ubbelohde tüpü 209 
Ungueııta 292 
Unguentum acidi boıici 299 
Unguentum albüm 301 
Unguentum alcobolicum lanae 304 
Unguentum aquosum 304 
Unguentum belladonnae 299 
Unguentum cantharidis pro uso veterinario 299 
Unguentum hydrargyri 300 
Unguentum hydrargyri albi (ammoniati) 306 
Unguentum hydrargyri ammoniati 307 
Unguentum antipsoricum 305 
Unguentum hydrargyri oxidi flavi  300 
Unguentum hydrocortizoni 302 
Unguentum simplex 302 
Unguentum sulfuratum 300 
Unguentum zinci oxidi 302 
Unit dose packaging 384 
Unna patı 329 
Usare şurupları 139 
Uyarma enerjisi 91 
Uyuz merhemi 305 

Ü 
Üç fazlı  sistem 170 
Üç silindirli değirmenler 323 

V 
Valf  165 
Vanilin 97 
Van't hoff  denklemi 55 
Vaselin 295 
Vaselinum albüm 295 
Vaselin blanch 295 
Verim 286 
Veteriner kantarit merhemi 299 
Vizkozluk 203 
Vizkozluk tayin töntemleri 208 
Vitamin B, 87 
Vitamin B 2 87 
Vitamin B [ 2 87 
Vleminckx çözeltisi 108 
Volumetrik tulumbalar 287 

W 

White ointment 301 
White petrolatum 295 
Wilkinson merhemi 313 
Wool alchols ointment 304 

Y 

Yağ / su tipi emülsiyon oluşturucular 26 
Yağsız krem tipi merhem sıvağları 311 
Yakılar 367 
Yakıların bez üzerine sürülmesi 338 
Yapay radyoaktif  elementler 347 
Yapıştırıcı basit flasterler  340 
Yan ömür 353, 375 
Yarı sentetik makromoleküller 222 
Yarılanma süresi 353, 375 
Yaş zamk yöntemi 273 
Yerçekimi ile iletme 284 
Yıkama sıvılan 117 
Yıkanabilir merhem sıvağları 313 
Yield value 206 
Yönelmiş uçlar teorisi 252 
Yumuşak değinir mercek çözeltileri 119 
Yüzey etken maddeler 188 
Yüzey etken maddelerin çözünürlüğe etkisi 67 
Yüzey filmi  teorisi 250 
Yüzey gerilimi 183 
Yüzey gerilimin ölçülmesi 186 
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