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İlaçların biyoyararlanımları ve ilaç ürünlerinin biyoeşdeğerlik
gösterip göstermedikleri, başka bir deyişle karşılaştırmalı
(“comparative”) biyoyararlanımları (i) in vitro ve (ii) klinik (in 
vivo) yöntemlerle değerlendirilir.

İn vitro yöntemlerle gösterilen eşdeğerlik in vivo
biyoeşdeğerliğin “yerini tutucu” bir göstergesidir ve in vivo
biyoeşdeğerlik ise hekimin farmasötik eşdeğer iki üründen 
biri yerine diğerini reçetelerken üzerinde durması gereken 
terapötik eşdeğerliğin, dolayısıyla yerini tutabilirliğin 
(switchabiliity) göstergesidir.

Bu nedenle iki ürünün, biyoeşdeğer olduğunu göstermek için 
yapılması gereken klinik (in vivo) çalışmalardan önce,
mutlaka in vitro çözünme açısından eşdeğer veya benzer
olduklarının gösterilmesi gerekir. İn vitro eşdeğerlik veya
benzerlik kanıtlanmadan insanlarda klinik biyoeşdeğerlik
çalışmalarına başlanılmaz.
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• Belirli koşullar altında in vitro dissolüsyon testleri
(İVDT), BE çalışmaları bağlamında in vivo BE 
çalışmalarının vazgeçilmez bir tamamlayıcısı veya ön 
basamağı olduktan başka, belirli koşullarda in vivo 
BE çalışmalarının yerini tutar, onların yapılmasına
gerek bırakmaz.

• İVDT, kısa zamanda , az masrafla ve firma dışında
değil, firmanın AR-GE bölümünde yapılabilir, 
maliyeti in vivo çalışmaların maliyetinin % 
10’unun, hatta % 5’inin altındadır.



İVDT katı farmasötik şeklin emilmeden önce başına
gelen in vivo disintegrasyon, deagregasyon ve
dissolüsyon olaylarını ,
vücut dışında taklit etmeye ve öngörmeye olanak verir.

İlacın vücutta uygulandığı yerde meydana gelen bu
aşamayı in vitro çalışma yaparak nicel boyutlarıyla
öngörmek ve in vitro verilere dayanarak ilaç ürününün
emilmesi veya biyoyaralanımı açısından tutarlı nicel
kestirimler yapmak mümkündür. 
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Bu nedenle İVDT  ilaç ürününün mide-barsak
boşluğundaki performansının yapay koşullar altında
doğrudan gözlemlenmesine olanak veren basit ve anlamlı
bir yöntemdir.

Disintegrasyon Deagregasyon
Katı dozlam şekli ---------→ Granüller/agregatlar --------→ Küçük partiküller

↓ ↓ ↓
Dissolüsyon Dissolüsyon Dissolüsyon
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İn vitro dissolüsyon testinin sonucu, genellikle
belirli bir sürede, belirli zaman noktalarında (time 
points), farmasötik şekil içindeki ilacın çözünen
yüzde miktarı yani özel bir deyimle

"Q=y dakika içinde % x" değeri

kümülatif olarak ölçülerek raporlanır.. Hemen–salan
farmasötik şekilden çözünen % miktar, örneğin
teste başladıktan 10, 15 veya 20, 30, 45 ve 60 
dakika sonra test ortamından örnek alıp miktar
ölçülerek belirlenir. Testin süresi salımı uzatılmış
oral farmasötik şekiller için daha uzundur; 24 saati 
bulabilir.
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Ortalama in vitro dissolüsyon eğrisi ,  
12 dozlam şekli ± SD, % DK/CV
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İVDT YAPMAK İÇİN GEREKLİ ALT-YAPININ İKİ ÖĞESİ
I. İlaç ürününün  belirli sıvı ortamlarda ( pH 1.2, 4.6 ve 6.8 

tampon gibi) çözündürülmesi için cam kaplar (900 ml veya <
ya da >), karıştırma çubuğu, yerleştirme, batırıcı (sinker), 
örnek alma   ve filtreleme aletleri,

II. Alınan örneklerin kimyasal analizi için spektrometri veya 
kromatografi cihazları (HPLC gibi).

Dikkat edilecek noktalar: çanak (sink) koşulu, batırıcı 
(sinker),rpm düzeyleri, validasyonlar, mekanik ve kimyasal 
kalibrasyonlar,gazsızlama (degassing),yeterli süre stabiliteyi
irdeleme , yeterlilik testleri.

Kullanılan aygıtlar: USP’de tanımlanmış 7 aygıt
var: 1. palet (paddle), 2.sepet (basket) , 3.pistonlu 
silindir (reciprocating cylinder), 4. sürekli akışlı
hücre ( flow-through cell), 5. disk üstü palet ve 
diğerleri.

I. İlaç ürününün  belirli sıvı ortamlarda ( pH 1.2, 4.6 ve 6.8 
tampon gibi) çözündürülmesi için cam kaplar (900 ml veya <
ya da >), karıştırma çubuğu, yerleştirme, batırıcı (sinker), 
örnek alma   ve filtreleme aletleri,

II. Alınan örneklerin kimyasal analizi için spektrometri veya 
kromatografi cihazları (HPLC gibi).

Dikkat edilecek noktalar: çanak (sink) koşulu, batırıcı 
(sinker),rpm düzeyleri, validasyonlar, mekanik ve kimyasal 
kalibrasyonlar,gazsızlama (degassing),yeterli süre stabiliteyi
irdeleme , yeterlilik testleri.

Kullanılan aygıtlar: USP’de tanımlanmış 7 aygıt
var: 1. palet (paddle), 2.sepet (basket) , 3.pistonlu 
silindir (reciprocating cylinder), 4. sürekli akışlı
hücre ( flow-through cell), 5. disk üstü palet ve 
diğerleri.





Dissolüsyon testi uygulanabilecek dozlam
şekilleri:

Tabletler, kapsüller ve süspansiyonlar’dan
merhem, krem, süpozituvar, ovül,TTS (yama) ve ilaç
salan stentlere kadar pek çok dozlam şekli.

Jelatin kapsülle 2 aşamalı (two tier) yöntemle
(pepsinli mide suyu ve sonra pankreatinli barsak suyu).

Geciktirilmiş salımlı (barsakta açılan kaplamalı) 
şekiller için pH 1.2’de sataşma ( 1-2 saat), sonra asıl
dissolüsyon.
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Yenilikçi ilaç üreticisi bu testleri yeni ilacın
mide barsak kanalındaki farmakokinetiğini
anlamak için ve aynı zamanda ilacın mutlak
BY’nin göstergesi olarak veri elde etmek için bir
araç olarak görür. Ayrıca klinik ilaç denemeleri
sırasında yapacağı formülasyon değişikliklerinin
ilacın biyoyararlanımında yapacağı değişiklikleri
izlemek ve in vitro test ve in vivo biyoyararlanım
verileri arasında köprü kurmak (“bridging”) için
bu testlerden yararlanır. 

Jenerik ilaç üreticisi kendi ürününü referans
ürüne karşı dissolüsyon bakımından test ederek
biyoeşdeğerliğini öngörmeye çalışır ve
dissolüsyon testi ile aldığı sonuçlar elverişli ise bu
sonuçları ya in vivo BE çalışmasını başlatmak
için  ya da klinik BE çalışmasından muaf tutulmak
için dayanak alarak kullanabilir (Ross, 2007). 
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Her iki üretici grubu da ortak bir yaklaşımla

(i) dissolüsyon testlerini, imalat boyutunu büyütme
işleminin ve onay-sonrası formülasyon
değişikliklerinin (SUPAC, scale-up & post-
approval changes), ilaç ürününün
biyoyararlanımı veya biyoeşdeğerliği üzerine
yaptığı yansımanın boyutunu kestirmek için
kullanır,

(ii) bu değişikliklerin ve boyut büyütmenin
düzenleme makamınca onaylanmasını
sağlamak amacıyla yapacağı başvuruda test 
sonuçlarını dayanak belge olarak kullanır

İVDT’lerinin Farmakope uyarınca kalite kontrol testi
olarak büyük önemleri vardır; bu, en yaygın kullanılış
yerleridir (Konumuz dışında kalır !)
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BY/BE bağlamında İVDT KARŞILAŞTIRMALI (referans ürüne
karşı test ürün) olarak yapılır:

Dissolüsyon profillerinin benzerliği f2 değeri üzerinden
değerlendirilir,

100

f2  = 50 . log   { --------------------------------------- }

[ Sigmat=1
t=n{ Rort(t) – Tort(t)]2

1 +    ----------------------------------

n
n= zaman noktalarının sayısı, Rort(t) = t noktasında,% çözünen

referans ilaç ortalaması, Tort(t)= % çözünen test ilaç ortalaması
, f2 = 50-100 ise benzerlik vardır ( 15 dakikada %  85< 
çözünme halinde f2 hesaplamaya gerek yoktur ! Geçerlilik
koşullarına dikkat ! 
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