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ÖNSÖZ 
 
 

Aftöz stomatit ve liken planus gibi ağız içi ülseratif hastalıkların topikal 

tedavisinde sıklıkla kullanılan triamsinolon asetonit’in ilaç piyasasında krem, 

merhem, dental pasta gibi klasik dozaj şekilleri bulunmaktadır. Türk İlaç piyasasında 

ise ağız içine uygulanmak üzere tek bir orabaz preparatı mevcuttur. Son yıllarda 
biyoadezif ve mukoadezif polimerler kullanılarak ağız içi mukozasına uygulanmak 

üzere ilaç taşıyıcı sistemlerin hazırlanması gittikçe önem kazanmaktadır. 

Biyoadezif/mukoadezif ilaç taşıyıcı sistemlerin klasik dozaj formlarına göre en 

önemli avantajı biyolojik bölge ile uygulanan ilaç arasındaki temas süresini uzatıp 

ilaç absorpsiyonunu artırmalarıdır.  Bu çalışmanın amacı; Triamsinolon asetonitin 

konvensiyonel dozaj formlarına alternatif olacak yeni bir mukozal ilaç taşıyıcı 

sisteminin geliştirilmesidir. Farklı polimerler kullanılarak jel tipi taşıyıcı sistemlerin 

hazırlanmasını içeren bu çalışma Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik 

Teknoloji Ana Bilim Dalı’nda gerçekleştirilmiştir. 

Yüksek lisans eğitimime başlama kararı almamda büyük etkisi olan, tez 
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ve sevgisiyle de yanımda olan  danısmanım  Prof. Dr. Sayın Nilüfer Tarımcı’ya, 

Deneysel calısmalarım süresince her türlü sıkıntımda düşünce ve önerileriyle 
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1. GİRİŞ 
 
 
 

1.1. Amaç 
 
 Oral kavite içini saran mukoz membranda çeşitli etkenler nedeniyle liken 

planus, aftöz stomatit, multiform eritem, Behçet hastalığı gibi birçok inflamasyonlu 

ülseratif hastalıklar görülmektedir. Oral mukozal membranın inflamasyonlu 

hastalıklarının tedavisinde en yaygın kullanılan ilaçlar kortikosteroidlerdir. Bu grupta 

en çok tercih edilen ilaç ise triamsinolon asetonit’dir. Triamsinolon asetonit GIS’den 

hızlıca absorbe olarak bir saat içinde maksimum kan konsantrasyonuna erişir ve 

oral biyoyararlanımı yaklaşık % 23’tür. Ancak oral kullanımda karaciğerden yüksek 

oranda ilk geçiş etkisine uğramaktadır. Bu nedenlerle triamsinolon asetonidin 

topikal, bukkal ve inhalasyon yolu ile uygulanan preparatları tedavide yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Oral mukozal inflamasyonlarda ise topikal tedavi tercih 

edilmektedir. 

 

 Oral mukozaya uygulanan kortikosteroidler konvensiyonel merhem, jel, pasta 

ya da çözelti halinde hazırlanmaktadır. Bu sistemler oral kavitede yüksek bir ilaç 

seviyesi sağlamakla birlikte etkileri kısa sürelidir. Bu yüzden mukozal ve 

transmukozal absorpsiyon için istenilen terapötik ilaç konsantrasyonu yeterince 

temin edilememektedir. Etkin bir tedavi için etkin maddenin oral kavitedeki 

lezyon/lezyonlar üzerinde daha uzun süre kalması gerekmektedir. Bunun yanısıra 

uygulanan klasik dozaj formları tükrük salgısı, sıcaklık, dil hareketi ve yutma refleksi 

ile kolayca etki bölgesinden uzaklaşabilirler. Bu durumda ağız içi ülseratif 

hastalıkların topikal tedavisinde mukozaya yapışan dozaj formlarının kullanımı daha 

akılcı bir yaklaşımdır.  

 

Biyoadezif sistemler mukozaya yapışıp içerdikleri etkin maddeyi uzun sürede 

salan sistemlerdir. Uygulandıkları mukozal bölgede şişerler ve içerdikleri etkin 

maddeyi oluşan jel tabakasından difüzyon ile salarlar. Oral, bukkal, nazal, rektal ve 

vaginal mukozalara uygulanabilen ve tablet, film, jel veya disk gibi farklı şekillerde 

hazırlanabilen bu sistemler tedavide lokal ya da sistemik etki elde etmek üzere 

kullanılırlar. Biyoadezif / mukoadezif polimerler ile hazırlanan ilaç taşıyıcı sistemlerin 
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ağız içi mukozasına uygulanması ile bukkal membranın ilaçla daha uzun süre 

teması sağlanmakta, ilacın absorpsiyon bölgesinde kalış süresini uzatmakta ve oral 

bölgedeki lokal ilaç konsantrasyonu artmaktadır. Diğer taraftan iyi bir vasküler ve 

lenfatik drenaj sağladıkları için de etkileri daha kısa sürede görülebilmektedir.   

 

Bu çalışmanın amacı; sentetik glukokortikoidlerden olan Triamsinolon 

asetonitin aftöz stomatit ve liken planus gibi ağız içi ülserlerinin tedavisinde şu anda 

Türk ilaç piyasasında bulunan konvensiyonel dozaj formuna alternatif olacak yeni bir 

mukozal ilaç taşıyıcı sisteminin geliştirilmesidir. Ağız içi ülserlerinin tedavisinde ilk 

seçeneğin lezyon üzerine topikal ilaç uygulaması olması ve şu anda ilaç 

piyasamızda triamsinolon asetonit içeren tek ticari preparatında hasta uyuncunun 

düşük olması nedeniyle yeni bir farmasötik şeklin hazırlanmasının faydalı olacağı 

düşünülmüştür. Konvensiyonel jel, pasta, çözelti gibi sistemlere alternatif olarak 

hazırlanacak olan bukkal mukoadezif jel formülasyonları ağız içinde hastaya 

rahatsızlık vermeden daha uzun süre kalarak kontrollü salımla etkin madde vereceği 

için tedavinin daha çabuk ve daha kolay yapılabilmesi hedeflenmektedir. 

 

 

 

1.2. Oral Kavite 
 
1.2.1. Oral Kavitenin Genel Özellikleri 
 

Oral kavite; dudakları, yanak içini, yumuşak ve sert damağı, ağız tabanını 

içeren ağız bölgesi olarak tanımlanır (Şenel ve Hıncal, 1995; Ghost ve Phister, 

2005). Şekil 1.1.’de oral kavitenin anatomik yapısı görülmektedir. Oral kavite 

sindirim sisteminin girişidir ve temel fonksiyonu yeterli bir çiğneme ortamı 

hazırlamaktır; bunun yanında konuşma için de gereklidir (Machida ve Nagai, 1999). 

Oral kavite yoluyla ilaç uygulama 1847’lere kadar uzanmaktadır. İlk olarak 1935’li 

yıllarda sistemik etki elde edebilmek amacıyla nitrogliserinin bukkal yol ile verildiği 

literatürde kayıtlıdır  (Rathbone, 1996). 
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Şekil 1.1. Oral kavitenin anatomik yapısı (Rathbone, 1996) 

 

 

Oral kavite bir boşluk şeklindedir ve farklı yapıda anatomik bölümler içerir. 

Oral mukoza;  sublingual mukoza, bukkal mukoza, damak mukozası, diş eti ve 

dudak mukozasını içine alan bağ dokusu ile desteklenmiş, çok katmanlı squamöz 

epitel dokudan oluşur. Yaklaşık yüzey alanı 100-170 cm2 arasında olup,  epitel doku 

yüzeyi mukusla kaplıdır (Hoogstraate ve Wertz, 1998; Miller ve ark., 2005).  

 

Oral mukozadan ilaç uygulanışı sırasında, uygun bölgeyi seçmek; mukozal 

bölgenin permeabilitesine ve anatomik farklılıklarına bağlıdır (Bondyopadhyay ve 

Sudhakar, 2006). Oral kavite yoluyla ilaç uygulamada; sublingual, bukkal mukoza ve 

gingiva (diş eti) en çok tercih edilen mukozal bölgelerdir (Hoogstraate ve Wertz, 

1998). Şekil 1.2. de görüldüğü gibi oral mukozanın anatomik yapısı incelendiğinde 

dıştan içe doğru farklı tabakalardan oluşmaktadır. 
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Şekil 1.2. Oral mukozanın anatomik yapısı (Miller ve ark., 2005) 

 
 
 
 
1.2.2. Oral Kavitenin Yapısı 
 
1.2.2.1. Epitel Doku 

 

Vücut dokularının tamamının yüzeyi fibröz bağ doku ile desteklenen epitel 

dokuyla kaplıdır. GIS ve deri mukozasıyla karşılaştırdığımızda ilk göze çarpan fark 

oral epitel dokunun yapısıdır. Şekil 1.3.’de görüldüğü gibi mide, ince bağırsak ve 

kalın bağırsakda tek tabakalı hücrelerden oluşmuş basit yapılı epitel doku gözlenir 

(Squier ve Wertz, 1996; Nicolazzo ve ark., 2005). Deri, oral mukoza ve özofagus ise 

katmanlı squamöz epitel doku ile kaplıdır.  

 

Epitel hücreleri bazal tabakadan oluşur.  Hücre bölünmesi sonucu oluşan 

yeni hücreler ortalama dört haftada yüzeye çıkarlar (Harris ve Robinson, 1992). 
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          Şekil 1.3. Farklı mukozalardaki epitel doku yapıları: a) GIS’de yerleşmiş tek tabakalı   

 basit epitel doku,  b) Özefagus ve oral kaviteyi kaplayan katmanlı epitel                        

 doku (Squier ve Wertz, 1996) 

   

Altındaki doku ve organları mekanik ve kimyasal etkilere karşı koruyan ve 

yabancı madde geçişini engelleyen epitel doku keratinize ve non-keratinize epitel 

doku olmak üzere iki farklı şekilde özelleşmiştir (Miller ve ark., 2005). 

 

 

1.2.2.1.1.Keratinize Epitel Doku 
 

Çiğneme ile ilgili mekanik kuvvete maruz kalan diş eti, sert damak gibi oral 

kavitenin esnek olmayan bölümlerinde görülür (Miller ve ark., 2005). Deri epiteline 

benzeyen keratinize epitelin en üst kısmı stratum korneum tabakası olup, kornifiye 

hücreler bu tabakayı kat kat ve yassı heksagonal şekle sokarlar. Keratinize epitel 

doku için sitokeratin oluşturmak üzere stoplazmik protein flamentleri ve lipitleri bir 

araya gelir ve agregat oluşturur. Organellerini kaybetmiş ölü hücreler bu agregatlarla 

doludur (Şenel ve Hıncal, 1995). Dizili şekilde yoğun sitokeratin filamentleri ile dolu 

hücreler difüzyon mekanizmasında hız kısıtlayıcı bariyer olarak görev yaparlar 

(Squier ve Wertz, 1996; Nicolazzo ve ark.; 2005). 

 

 

1.2.2.1.2. Nonkeratinize Epitel Doku 
 

Çiğneme ve konuşma için gerekli, esnek olan bukkal mukoza, dilin üst 

yüzeyi, yumuşak damak, dudaklar, non keratinize yapıdadır. Hücrelerin çekirdek ve 
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organelleri mevcut olup, canlı hücrelerdir. Sitokeratin filamentleri keratinize 

epiteldeki gibi agregatlar halinde değildir (Hao ve Heng, 2003; Miller ve ark., 2005). 

 
 
1.2.2.2. Bazal Membran 
 

Epitel doku ile bağ doku arasında bunları bir arada tutan dayanak 

membrandır. Bazı makromoleküllerin oral mukozadan geçişine engel olmak için 

epitel dokuya bariyer fonksiyonlarında yardımcı olur.  

 

 

1.2.2.3. Bağ Doku (Lamina Propria) 
 

Bağ doku ile desteklenen kollojen ağından, kan damarlarından ve düz 

kaslardan oluşur. Mekanik stabilite, deformasyona dayanıklılık ve doku büyümesi 

gibi görevleri vardır. İnternal şah damarına açılan oral mukozanın vasküler drenajı 

bulunur. Büyük moleküllü   hidrofilik etkin maddelerin  geçişine olanak sağlayan 

hidrate matrixe sahiptir (Harris ve Robinson, 1992; Şenel ve Hıncal, 1995; Ghost ve 

Phister, 2005; Miller ve ark., 2005;) 

 

 

1.2.2.4. Submukoza 
 

Tükrük bezleri içeren yoğun bağ dokudur. 

 

 

1.2.2.5. Mukus 
 

Oral kavite içini saran suda çözünmeyen glikoproteinler,  su,  enzim,  

elektrolit ve nükleik asit içeren jelimsi yapıdır. Altındaki dokuları korumakla görevlidir 

(Miller ve ark., 2005; Petel ve ark., 2007).  
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1.2.3. Oral Kavite Yoluyla İlaç Uygulama 
 

Oral kavite klasik ilaç uygulanış yolları dikkate alındığında oral kullanımla 

bazı sakıncalara sahip etkin maddeler için birçok avantaja sahiptir (Bondyopadhyay 

ve Sudhakar, 2006). Oral kavite ile ilaç uygulanırken en çok tercih edilen mukozalar 

bukkal mukoza ve sublingual mukozadır (Rossi ve ark., 2005). İki farklı absorpsiyon 

bölgesinin yapısal farklılıkları nedeniyle iki farklı terapötik etki elde edilir (Harris ve 

Robinson, 1992). 

 
 
1.2.3.1. Sublingual Mukoza 
 

Sublingual mukoza, dilaltı bölgesini oluşturur. Bukkal mukoza 40–50 kat 

hücreden oluşurken sublingual mukozada daha azdır. İnce ve geçirgenliği fazla 

olduğundan etkinin çabuk görülmesinin istendiği durumlarda, yüksek permeabiliteye 

sahip etkin maddelerle akut hastalık tedavisi için tercih edilir. Kan akımı fazla 

olduğundan sistemik dolaşımla hızlı etki sağlanır. Bu yüzden sürekli salım için uygun 

değildir (Rossi ve ark., 2005). 

 
 
1.2.3.2. Bukkal Mukoza 
 

Bukkal mukoza ile ilaç uygulama etkin maddenin yanak içi epitelinden 

absorpsiyonunu sağlar. Sublingual mukozaya göre daha kalın bir hücre tabakası 

mevcuttur ve düşük permeabiliteye sahiptir. Bu da kontrollü salım sistemlerinin 

kullanımına olanak tanır. Böylece lokal ya da sistemik etki elde edilebilir. 40–50 kat 

nonkeratinize katmanlı squamöz hücrelerden oluşmuştur. Kalınlığı insanda, köpek 

ve tavşanda 500–800μm dir (Harris ve Robinson, 1992; Rossi ve ark, 2005). Bukkal 

mukozaya uygulanan dozaj formu istenildiğinde uzaklaştırılabilir. GIS’de enzimatik 

bozunmanın olmaması, oral kullanımda inaktif olan etkin maddelerin kullanımına 

olanak sağlar. Uygulanan etkin madde karaciğer ilk geçiş etkisine maruz kalmaz. 

Bukkal mukozada hücre yenilenmesi hızlıdır. Yüzeyi düzdür. Enzimatik aktivite çok 

düşüktür. Sayılan bu sebepler nedeniyle günümüzde lokal ya da sistemik bir 

hastalığın tedavisinde bukkal mukoza tercih edilebilmektedir (Hao ve Heng, 2003; 

Bondyopadhyay ve Sudhakar, 2006). 
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1.2.4. Bukkal Mukozadan İlaç Geçiş Mekanizmaları 
 

Bukkal mukozadan ilaç geçiş mekanizması, diğer vucut bölgelerindeki 

epitellerle aynıdır. Çeşitli maddeler için bukkal epitelden geçişte en önemli 

mekanizma pasif difüzyondur. Taşıyıcı aracılı difüzyon, aktif transport, pinositoz, 

endositoz da çok fazla rol almayan diğer mekanizmalardır. Pasif difüzyonda iki temel 

yolak mevcuttur (Miller ve ark., 2005; Sudhakar ve ark., 2006). 

 
 
1.2.4.1. Transsellüler Yol (İntrasellüler) 
 

Polar ve lipit yapılı hücre membranından madde geçişi olayıdır. Madde hücre 

içinden geçerek ilerler. Hücre zarı lipofilik karakterde olduğundan düşük partisyon 

katsayısı nedeniyle hidrofilik maddeler için bariyer görevi görür (Zhang ve Robinson, 

1996; Şenel ve Hıncal, 2001; Rossi ve ark, 2005). 

 

 

1.2.4.2. Parasellüler Yol (İntersellüler) 
 

Hücreler arası intersellüler boşluktan madde geçişidir. İntersellüler boşluğun 

su, lipit, protein içeriği bukkal mukozaya fiziksel bariyeri özelliği kazandırır. Çünkü bu 

lipitlerin extraksiyonu doku permeabilitesine neden olur (Nicolazzo ve ark., 2005). 

 

Geçen maddelerin yapısı, molekül şekli ve büyüklüğü, lipifilisitesi ve yüküne 

bağlı olarak uygun yolak seçilir (Zhang ve Robinson, 1996). Buna göre hidrofilik 

yapılı intersellüler boşluk, lipofilik maddeler için; lipofilik yapılı hücre membranı da 

hidrofilik maddeler için bariyer görevi görür (Hoogstraate ve Wertz, 1998; 

Bondyopadhyay ve Sudhakar, 2006). Şekil 1.4.’de bukkal ilaç transferi şematik 

olarak görülmektedir. 
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Şekil 1.4. Bukkal ilaç transferinin şematik olarak gösterimi (Bondyopadhyay ve  

Sudhakar, 2006). 
 

 

Bukkal mukozanın diğer bir bariyeri de enzimatik degredasyondur. Bukkal 

mukozada bulunan esterazlar, karbohidraz ve fosfataz gibi enzimlerin etkisiyle 

enzim aktivitesi gözlenir. Fakat GIS’deki gibi büyük bir aktivite olamadığı için önemli 

bir enzimatik bariyerle karşılaşılmaz (Harris ve Robinson, 1992). 

 

Geçirgenlik bariyeri büyük oranda “membrane coated granules (MCG) –

corpusula - keratinosomes - cementosomes” adı verilen intersellüler materyallere 

bağlıdır. 100–300 nm çapında, küresel veya oval organelleridir. Keratinize ve 

nonkeratinize epitelin ikisinde de bulunurlar. İlk olarak hücrelerin ortasında gözlenir, 

daha sonra membrana doğru ilerlerler. Memranı hücre membranı ile birleşirken 

içeriklerini epitelial kohezyon sağlamak için intersellüler boşluğa bırakırlar. Bu salım 

birçok madde için bariyer oluşturur. Bileşiklerin oral epitelden geçişlerinde yüzeyel 

epiteldeki hücreler arasına yığılan nötral lipitlerin ve glikolipitlerin bariyer etkisi 

gösterdikleri de bilinmektedir. MCG yokluğunda intersellüler permeabilite 

bariyerlerinin olmadığı gözlenmiştir (Şenel ve Hıncal, 1995; Ghost ve Phister, 2005).  

 

 

1.2.4.3. Bukkal Absorpsiyon 
 

Bukkal ilaç uygulamada mukozal ve transmukozal absorpsiyon sonucu üç 

ana hedefe ulaşılır. Mukozal absorpsiyon sonucu lokal etki elde edilir. Bu etkin 

maddenin mukozadan geçişinin istenmediği durumlarda mukozadaki yüzeyel 

enfeksiyonların tedavisi için tercih edilir. Mukozal absorpsiyonun başka bir tercih 

sebebi de uygulanan etkin maddenin yüzeyel epitel hücreleri ve alt tabakalardaki 

bağ dokusuna difüze olarak lokal ülserasyonları tedavi edebilmektir. 
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Transmukozal absorpsiyon sonucu ise sistemik etki görülür. Etkin maddenin 

sistemik dolaşıma katılması için epitelden uygun şekilde geçip bukkal mukozadaki 

lokal vasküler sistemden alınarak internal şah damarına katılması sağlanır. 

 

Sonuç olarak; oral kaviteye uygulanan dozaj formları, parçalanır, çözünür, 

etkin maddeyi oral kaviteye salar ve lokal olarak absorblanır. Lokal ya da sistemik 

etki elde edilebilir (Şenel ve Hıncal, 1995; Ghost ve Phister, 2005). Oral boşluğa ilaç 

uygulama; injeksiyona alternatif olması, hasta uyuncunun iyi olması, lokal hastalıklar 

için hedefleme yapılabilmesi, bazı etkin maddelerin biyoyararlanımının artırılabilmesi 

ve ilacın su olmadan herhangi bir zamanda kullanımına olanak tanıması gibi 

avantajlara sahiptir. Aynı zamanda pasif difüzyonla absorblanan bazı etkin 

maddelerin biyoyararlanımının düşmesi, bukkal mukozanın lipoidal bariyer 

oluşturması sonucu lipofilik maddelerin geçişi için daha elverişli olması, dozaj 

formunun tadının maskelenmesinin gerekliliği, dozaj formundan etkin maddenin 

absorpsiyonu sırasında tükürük akışından korunmasının gereği ve ağız içini saran 

toplam mukoz membran alanının intestinal sistem ve akciğer epiteline göre küçük 

oluşu (100cm2-170cm2) nedeniyle uygulama alanının kısıtlanışı gibi sakıncalara 

sahiptir. (Hoogstraate ve Wertz, 1998; Ghost ve Phister, 2005; Miller ve ark., 2005). 

 

 

 

1.3. Ağız İçinde Görülen Ülseratif Hastalıklar 
 

Ağız hastalıkları doğrudan ağız içinde oluşabileceği gibi (primer), varolan 

sistemik bir hastalık sonucunda ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle sekonder 

olarak da gelişebilir  (Nunes ve Ark., 2007). Aşağıda ağız içinde en sık görülen 

ülseratif hastalıklar kısaca özetlenmiştir. 

 

 

1.3.1. Rekürrent Aftöz Stomatit (RAS) 
 
 Oral kavitede görülme sıklığı en fazla olan primer hastalık rekürrent aftöz 

stomatittir (Kılıç ve Demirbaş, 2005). RAS ilk olarak MÖ (460-370) Hipokrat 

tarafından ağız hastalıklarıyla ilgili anlamında “aphthai” terimi ile tanımlanmış, ilk 

klinik teşhisi ise 1888 yılında “Von Mikulicz ve Kummel” tarafından yapılmıştır. Halk 
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arasında pamukcuk olarak bilinen hastalık genel populasyonun %1–2’sini etkiler. 

10–19 yaş grubunda çok sıklıkla görülür (Abbasi, 1984; Ship ve Abor, 1996).  

  

RAS bukkal mukoza, dudak mukozası, ağız tabanı, dilin ventral yüzeyi gibi 

non-keratinize ya da az keratinize oral mukozal membranlarda günler hatta aylar 

süren, aralardan sonra tekrarlayan bir veya daha fazla ağrılı ülserasyonlarla 

karakterize multifaktöriyel bir hastalıktır.  

 

RAS da etiyoloji ve patogenez kesin olarak aydınlatılamamış ve idiyopatik 

(orjini bilinmeyen) olarak kalmıştır. Fakat kalıtsal özelliklere bağlı olarak geliştiği ve 

ağız mukozasına karşı immün yanıttaki değişkenlikle ilişkili olduğu düşünülmektedir. 

RAS’lı hastaların hücresel sitotoksisite değerleri ve serum immunoglobulin seviyeleri 

daha yüksektir. Lezyonlar tek bir nedene bağlı olarak gelişmezler, çeşitli faktörler 

sebebiyle varolan durumun değişmesi sonucu ortaya çıkarlar. Ağız içinde 

lezyonların oluşmasını tetikleyen başlıca etkenler aşağıdaki şekilde özetlenebilir  

(Ship ve Abor, 1996; Kılıç ve Demirbaş, 2005). 

 

- Çeşitli mikrobiyal ajanlar 

- Sistemik faktörler (HIV ve Behçet hastalığı gibi) 

- Nutrisyonal, hormonal eksiklikler (B1,B6, B2, B12, folik asit, demir,       

  çinko eksikliği, gluten duyarlılığı) 

- Ağız içi travmaları  (sert besinler, diş fırçaları, diş tedavisi)  

- Stres, sigara kullanımı 

- İmmunolojik ve genetik faktörler 

 
 
 
1.3.2. Sekonder Oral Ülserasyonlar 
 

Primer olarak ağız içinde gelişen ülseratif lezyonlar dışında vücutta var olan 

sistemik bir hastalık sonucu ağız içinde lezyonlar (RAS) oluşabilmektedir (Melamed, 

2001; Kılıç ve Demirbaş, 2005). 
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1.3.2.1. Liken Planus  
 
 Ağız içinde ülserasyonlara neden olan liken planus, RAS’dan sonra en sık 

karşılaşılan oral ülseratif hastalıktır. Liken planus dünya nüfusunun % 0,5-1’ini 

etkileyen deriye ve mukoz membranlara yerleşen 25 yıl kadar sürebilen, kronik 

inflamasyonlu ve ağrılı bir hastalıktır. Oral kavitenin herhangi bir yerinde ortaya 

çıkabilir, en çok bukkal mukozada dil ve diş etinde, sıklıkla damakta gözlenir 

(Sveinsson ve Holbrook, 1993; Lozada-Nur ve Miranda, 1997; Mollaoğlu, 2000) . 

 
 
1.3.2.2. Behçet Hastalığı 
 

Behçet hastalığı; RAS, genital ülserasyon ve üveitisin (gözün vasküler 

membranının inflamasyonu) birlikte görüldüğü tekrarlayan inflamasyonlu bir 

hastalıktır. Etyolojisi tam olarak aydınlatılamamış olmakla birlikte genetik, 

immunojenik ve enfeksiyon gibi nedenlerle geliştiği bilinmektedir (Haskard, 2002; 

Houman ve Hamzaoui, 2006). Behçet hastalığı sonucunda major ve minor RAS ile 

karşılaşılır (Zaide ve Awada, 2006). 

 

 

1.3.2.3. Multiform Eritem 
 

Multiform Eritem; başlangıçta dudak mukozası ve bukkal bölgede, ödem ve 

eritem ile ortaya çıkar. Devamında çoklu vezikül ve büllerin oluşması sonucu sarı 

fibrinöz psödomembranla kaplı erezyonlar oluşur. Sıklıkla bukkal mukozayı ve dili 

etkiler. Etrafı eritemle kaplı, skar bırakmadan iyileşen oral lezyonlardır (Al-Johani ve 

ark., 2007). 

 

 

1.3.2.4. Çölyak Hastalığı 
 

Çölyak hastalığı, sindirim kanalı absorpsiyon bozukluğu sonucu ortaya çıkan 

genetik yatkınlığı olan insanlarda gluten içeren yiyecekler tüketildiğinde buna karşı 

uygun olmayan T hücresi aracılı immun cevap gelişmesi sonucu oluşan bir 

hastalıktır. En büyük komplikasyonu da RAS’dır. 
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1.3.2.5. Kandidiazis 
 

Kandida oral bölge florasında yaşayan, ancak immün sistemin zayıfladığı 

durumlarda patolojik hale gelen bir mikroorganizmadır. Dil, bukkal mukoza ve 

damakta ağrılı eritemli beyaz plaklar şeklindeki lezyonlar ile karakterizedir. Özellikle 

kemoterapi ve ışın tedavisi gören hastalarda oral mukozada atrofi ve ülserasyonlarla 

kendini gösteren inflamasyonlu bir hastalıktır (Jainkittivong ve ark., 2007). 

 

 

 

1.3.3. Oral Ülserasyonların Tedavisi 
 

Sayılan herhangi bir nedenle meydana gelen oral ülserasyonların tedavisi; 

etyolojisi tam olarak aydınlatılamadığı için, hastalık etmenini ortadan kaldırmak 

şeklinde değil, oluşan komplikasyonları yok etmeye yöneliktir. Tedavide amaç ağrıyı 

gidermek ve iyileşmeyi kolaylaştırmaktır. 

 

RAS ve diğer oral ülseratif hastalıkların tedavisinde; ülserlerin nüks sıklığı, 

sayısı, lokalizasyonu,  direnci ve orofasyal ağrıyla birlikteliğine bağlı olarak topikal ya 

da sistemik tedavi uygulanabilir. (Abbasi, 1984; Porter ve ark., 1998; Kılıç ve 

Demirbaş, 2005; Nunes ve Ark., 2007).  
 
 

1.3.3.1. Topikal Tedavi 
 
 Topikal tedavide  kullanılan ilaçlar başlıca üç grupta toplanır (Kılıç ve 

Demirbaş, 2005; Nunes ve Ark., 2007). 

 

-  Topikal kortikosteroidler :  
    triamsinolon asetonit, klobetasol propiyanat,  fluosinonid, betametazon   

    valeriat, deksametazon ve tuzları 

-  Antimikrobiyal ajanlar : 
   klorheksidin glukonat, hidrojen peroksit, nistatin, ketokonazol, tetrasiklinler    

- Analjezikler:  

   difenhidramin HCl, diklonin HCl, lidokain HCl 
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1.3.3.2. Sistemik Tedavi 
 

Sık tekrarlayan ve topikal tedaviye cevap vermeyen ağır RAS durumlarında 

sistemik tedavi hastalığı kontrol altına alabilmek için gereklidir. Fakat uygulanan tüm 

tedaviler yine palyatiftir (Porter ve ark., 1998). Sistemik tedavide en çok kullanılan 

ilaçlar hastalığın durumuna göre tek veya kombine olarak uygulanır. Kullanılan 

başlıca ilaçlar: 
 

- Kortikosteroidler:  

   prednisolon 

-  İmmunomodülatörler:  

   azatioprin, levamisol 

-  Nutrisyonel replasman tedavisi:  

   B12 vitamini, folik asit, demir,  çinko 

-  Anksiyolitik ilaçlar:  

    alprazolam, lorazepam, diazepam   

-  Kolşisin 

 

Topikal ya da sistemik tedavide en yaygın kullanılan ajanlar, 

antienflamatuvar, antialerjik ve immunosupresif etkileri nedeniyle kortikosteroitlerdir. 

Bu nedenle çalışmada model etkin madde olarak Triamsinolon Asetonit seçilmiştir. 

 
 
 
1.4. Biyoadezif İlaç Taşıyıcı Sistemler 
 

Ağız içinde meydana gelen lokal hastalıkların tedavisinde tablet, pastil, ağız 

yıkama çözeltileri, oral jeller, pasta, süspansiyon, gargaralar, atuşmanlar gibi klasik 

dozaj formları kullanılsa da bu dozaj şekillerinin uygulama bölgesindeki kalış süreleri 

çok kısadır. Absorpsiyon için kısıtlı alan, bariyer fonksiyonu, fizyoloijk uzaklaştırma 

mekanizması klasik dozaj formlarının kullanımını kısıtlamaktadır (Lee ve ark., 2000; 

Nafee ve ark., 2003). Klasik dozaj formlarının sahip olduğu sakıncaları ortadan 

kaldırmak ve ilaç absorpsiyonunu sadece bir bölgeyle sınırlayabilmek için adezif 

taşıyıcı sistemler geliştirilmiştir. Böylece etkin maddenin sürekli salımı da 
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sağlanabilmekte ve hasta uyuncu da arttırılabilmektedir. (Hoogstraate ve Wertz, 

1998; Şenel ve Hıncal, 2001; Rossi ve ark, 2005) 

 

 Nagai ve arkadaşları 1985 yılında yaptıkları araştırmada aftöz stomatit 

tedavisinde kullanılmak üzere adezif bir tablet formülasyonu geliştirmişlerdir. Bu 

alandaki ilk ticari ürün olan bu preparat AFTACH® adı altında Japon ilaç piyasasında 

bulunmaktadır. İki tabakadan oluşan tabletin adezif tabakası HPC ve Carbopol 

934®ten oluşmakta ve etkin madde olarak triamsinolon asetonit içermektedir. İkinci 

tabaka ise laktoz içermektedir. Bu tabaka tabletin hastanın ağız içine uygulama 

kolaylığı sağlaması içindir. Aftach®  tabletlerinin klasik pat formülasyonlarına 

nazaran ağız içinde kalış süresinin çok daha uzun olduğu, etkin maddenin sürekli 

salımının sağlandığı ve tedavide çok daha başarılı oldukları bildirilmiştir (Nagai, 

1985). Şekil 1.5.’de Aftach® Ticari preparatının şematik gösterimi verilmiştir. 

 

 

 

 
Şekil 1.5. Aftach® ticari preparatının şematik gösterimi (Nagai; 1985) 

 

 

 

2001 yılında Muzio ve arkadaşları Klobetazol propiyonat içeren merhem, 

adezif dental pasta ve analjezik orabaz formülasyonu geliştirmişlerdir. Bu 

formülasyonları 54 oral ülserasyonlu vaka üzerinde üç grup halinde incelemişlerdir. 

Her grup 10 aftöz stomatit, 8 liken planus vakası olmak üzere 18 kişiden 

oluşmaktadır. Bulgular her iki tipteki ülseratif lezyonların tedavisi için en uygun 

formülasyonun adezif dental pasta olduğunu göstermiştir (Muzio ve ark., 2001). 
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1.4.1. Biyoadezyon 
 

Kabaca biyoadezyon iki materyalin ara yüzey kuvvetleri etkisiyle bir arada 

tutulmasıdır (Mothiowitz ve Chickering, 1999; Bondyopadhyay ve Sudhakar, 2006). 

Biyoadezyon; ilk olarak 1986 yılında “Longer ve Robinson” tarafından, sentetik ya da 

doğal makromolekülün biyolojik dokunun epitel yüzeyine veya mukusla kaplı 

yüzeyine yapışma yeteneği olarak tanımlanmıştır. Biyoadezyon, biyolojik yüzeyle 

polimer arasındaki tüm etkileşimleri tanımlarken, bağlanma ya da yapışma mukus 

veya mukoza yüzeyinde oluyorsa mukoadezyon adını alır (Lee ve ark., 2000; 

Sudhakar ve ark., 2006;). Şekil 1.6.’da dozaj formu ile mukoza arasındaki 

mukoadezyon şematik olarak görülmektedir (Mothiowitz ve Chickering, 1999). 

 

 

 
Şekil 1.6. Biyoadezif sistem ile doku arasındaki tutunma (Mothiowitz ve Chickering, 1999) 

 

 

 

1980’lerin başından itibaren kullanılmaya başlanan biyoadezif polimerler 

taşıyıcı sistemin uygulama bölgesine yapışmasını sağlayan maddelerdir. Polimerle 

mukus ya da doku arasındaki kimyasal ve fiziksel etkileşmeler dozaj formunun etki 

bölgesinde kalabilmesi için gereklidir (Lee ve ark., 2000; Patel ve ark., 2007). 

 

2003 yılında Nafee ve arkadaşları mikonozol nitrat içeren farklı polimerlerle 

hazırlanmış bukkal yamaların in-vitro, in-vivo etkinliklerini incelemiştir. İyonik yapılı 

polimer olarak Na-CMC, kitozan; noniyonik polimer olarak PVA, HPMC ve HEC 

kullanılan bu çalışmanın sonucunda tüm formülasyonların mukoadezif karakter 

gösterdikleri bulunmuş ve PVA içeren yamalarda etkin madde açığa çıkışının daha 

iyi olduğu gözlenmiştir. Kitozan içeren formülasyonlarda ise uzatılmış salım elde 

edilmiştir. Polivinil alkol içeren formülasyon piyasa preparatı olan oral jel Daktarin® 
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ile kıyaslandığında mukoadezif yamanın klasik dozaj formuna göre; daha düşük 

dozda etkin madde içermesine rağmen sürekli salım yapabilme yeteneğinde olduğu  

ve daha etkin bir tedavi sağladığı bildirilmektedir (Nafee ve ark., 2003). 

 

Mukoadezif polimerin adezyon için aşağıdaki özelliklerden en az birini 

taşıması gerekmektedir. 

 

-  Uygun hidrojen bağı yapacak fonksiyonel grup taşımalıdır. (-OH, -COOH) 

-  Uygun şekilde ıslanabilmelidir. 

-  Şişme özelliğine sahip olmalıdır. 

-  Doku/mukus ile karışmayı, dolanmayı sağlayacak yeterli esneklikte   

   olmalıdır.   

-  Yüksek molekül ağırlığına sahip olmalıdır (Mothiowitz ve Chickering, 1999;    

    Hao  ve Heng, 2003) 

 

Biyoadezif özelliğe sahip makromoleküllü madde  biyoadezyonu üç 

basamakta gerçekleştirir (Patel ve ark., 2007). İlk olarak makromolekül substrata 

yayılmaya başlarken yüzeyle temas alanını arttırır; bunu ıslanıp şişerek yapar. Kuru 

ya da kısmen hidrate sistemler için en önemli basamak polimer hidrasyonu ve 

şişmesidir. Polimer hidrasyonu ve bu nedenle mukus dehidrasyonu mukoadezyonu 

sağlayan kohezif özelliklerin artmasına neden olur. Şişme zincirin daha esnek 

olmasını ve polimerle musin zincirinin interpenetrasyonunu da sağlar. (Rossi ve ark, 

2005). Islanma gerçekleştikten sonra en iyi temas alanını sağlayan makromolekül 

zincirleriyle musin zincirlerinin interpenetrasyonu sonucu zincirler birbirine dolaşır ve 

karışır. Karışmış ve  birbiri içine difüze olmuş zincirler arasında kimyasal ve fiziksel 

etkileşimler olur; böylece iki yüzey arasında adezyon olayı gerçekleşir. Birleşme ve 

ayrılma güçleri başarılı biyoadezyonu sağlar. Uygulama basıncında meydana gelen 

artış ara yüzeydeki viskoelastik deformasyon sebebiyle temasa katkıda bulunur (Lee 

ve ark., 2000; Miller ve ark., 2005; Bondyopadhyay ve Sudhakar, 2006). Şekil 

1.7.’de biyoadezyonun oluş mekanizması görülmektedir. 
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Şekil 1.7. Biyoadezyon süresince polimer ve müsin arasındaki zincir interpenetrasyonu  

A) Polimer, B) Musin (Peppas ve ark., 1987) 
 

 

 

1.4.2. Biyoadezyon Teorileri 
 

Biyoadezyonu destekleyen 5 ana teori mevcuttur (Mothiowitz ve Chickering, 

1999; Lee ve ark., 2000; Miller ve ark., 2005). 

 

1-  Absorpsiyon teorisi 

2-  Difüzyon teorisi 

3-  Elektronik teori 

4-  Islanma teorisi 

5-  Kırılma teorisi  

 

 

1.4.2.1. Absorpsiyon Teorisi 
 

Adezif polimer ile doku ya da mukoza arasında sekonder kuvvetlerin etkisiyle 

oluşan Van der Waals etkileşimleri, hidrojen bağı oluşumu ve hidrofobik, 

elektrostatik etkileşimler sonucu polimerin mukozaya yapışması olarak tanımlanır. 
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Zayıf kimyasal bağlar polimerin özelliğine bağlı olarak oluşur. En çok kabul gören bu 

teori ilk olarak “Kinlock ve Huntsberger“ tarafından ortaya atılmıştır. 

 

 

1.4.2.2. Difüzyon Teorisi 
 

Mukustaki glikoproteinle mukoadezif polimer arasındaki zincir dolaşması, 

karışması, zincirlerin birbiri içine penetre olması temeline dayanır.  Bağlanma şiddeti 

polimer zincirinin mukus tabakası içine penetrasyonu ile artar. Polimer zincir 

esnekliği, iki polimer arasındaki etkileşim için uygun yüzey, benzer kimyasal yapı ve 

difüzyon katsayısı, polimerin molekül ağırlığı makromolekülün difüzyonunu etkileyen 

faktörlerdir. Difüzyonun meydana gelebilmesi için, bir bileşiğin diğeri içindeki 

çözünürlüğünün iyi olması gerekir. Hedef mukus glukoproteini ile aynı çözünürlük 

parametresine sahip olan polimer güçlü bir biyoadezyon oluşturur. 

 

 

1.4.2.3. Elektronik Teori 
 

Biyoadezif materyalle mukus glikoproteinin farklı elektronik yapıya sahip 

olması nedeniyle, bu bölgedeki iki yüzeyin interdifüzyonu sonucu iki materyal ilişkiye 

geçtiğinde elektron transferi meydana gelir. Bunun sonucunda ara yüzeyde 

elektriksel çift tabaka oluşur ve  adezyon sağlanır. 

 

 

1.4.2.4. Islanma Teorisi 
 

Çoğunlukla sıvı biyoadezif sistemler için uygundur. Biyoadezif polimerin 

yüzeye yayılma yeteneğiyle ifade edilir. Ara yüzey gerilimi yayılmayı önceden 

bilebilmek için önemlidir.  

 

 

1.4.2.5. Kırılma Teorisi 
 

Uygulanabilirliği en çok olan teoridir. Adezyondan sonra iki yüzeyi birbirinden 

ayırabilmek için gerekli maksimum gerilme (mekanik gerilim) ile açıklanır. Polimerin 
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mukuzadan, mukustan ayrılma gücü polimerin çapraz bağlanma derecesine ve 

uzunluğuna bağlıdır. 

 

 

 

1.4.3. Biyoadezyon Teorisini Açıklamaya Yarayan Kuvvetler 
 
 
1.4.3.1. Mekanik ve Fiziksel Bağlar 
 

Mekanik bağlanma, yüzeyle fiziksel etkileşim sonucu tıpkı yap-boz parçası 

birleşmesi gibi olur. Polimerin musin tabakasına penetrasyonu difüzyon katsayısına 

ve zincir esnekliğine bağlıdır (Mothiowitz ve Chickering, 1999; Miller ve ark., 2005). 

 

 

1.4.3.2. Kimyasal Bağlar  
 

Biyoadezyon oluşumunu sağlayan kimyasal bağlar üç gruba ayrılmaktadır. 

 
- Güçlü primer bağlar (kovalan bağlar) 

- Daha zayıf olan sekonder bağlar (nonkovalan) 

- Elektrostatik etkileşimler 

 

- Hidrofob etkileşimler 

- Van Der Waals etkileşimleri 

- Hidrojen  bağı (Sudhakar ve ark., 2006) 

 

Makromolekülün epitel hücre yüzeyindeki proteinlerle güçlü kovalan bağlar 

oluşturması uygulanan sistemin daha uzun süre lezyon üzerinde kalmasını 

sağlamak gibi bazı avantajlara sahiptir. Ancak, mukus bariyerinin polimerle doku 

arasındaki direk etkileşimi engellemesi ve epitel hücrelerinin yenilenme süresinin 3 -

4 gün olması nedeniyle zayıf hidrojen bağları ya da Van der Waals bağları yapan 

polimerler tercih edilirler (Mothiowitz ve Chickering, 1999). 
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Mukoza yüzeyini kaplayan mukus biyoadezif sistemler için gereklidir. İlaç 

absorpsiyonu için fizyolojik bariyer olmasının yanında uzun süreli biyoadezyon 

sağlar. Bölüm 1.2.2.5.’de bahsedildiği gibi mukusun ana bileşeni musindir. Musin 

glikoprotein yapısındadır. Düzenli sıralı serin, treonin ve prolinden oluşan büyük 

peptit bağına yan zincirlerle oligosakkaritler bağlıdır. Yan zincir uçları sialik asit, 

sülfonik asit ve L-fruktoz ile sonlanır. Bunlardan dolayı da musin fizyolojik pH’da 

negatif yüklenir. Örnek verecek olursak; pozitif yüklü biyoadezif polimer olan kitozan 

musindeki negatif yüklü sialik asit ile elektrostatik etkileşme ile bağlanabilir (Miller ve 

ark., 2005; Patel ve ark., 2007). 

 

 

 

1.4.4. Biyoadezyona Etki Eden Faktörler 
 
1.4.4.1. Polimere İlişkin Faktörler 
 

• Molekül ağırlığı 

MA>100.000 olduğunda polimerin biyoadezif özelliği de artmaktadır (Sudhakar 

ve ark., 2006). Örneğin literatürde polietilen glikollerin molekül ağırlıkları ile adezif 

özellikleri arasındaki ilişki bulunmuştur (Lee ve ark., 2000). 

 

PEG 20,000  = adezif özellik  zayıf 

PEG 200,000= adezif özellik orta derecede  

PEG 400,000= adezif özellik cok iyi  

 

• Esneklik 

Biyoadezyon Polimer zincirinin ara yüzeye difüzyonu ile başlar. Bu yüzden 

mukusla karışabilmesi için polimer zincir esnekliği önemlidir. Polimerin esnekliği ve 

hareketliliği, viskozite ve difüzyon katsayısı ile bağlantılı olabilir. Zincir esnekliği 

arttıkça mukozaya difüzyon da artış gösterir. 

 

• Hidrojen bağı kapasitesi 

Hidrojen bağı potansiyeli polimerin esnekliğini geliştiren bir faktördür. 
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• Çapraz bağlanma yoğunluğu 

Çapraz bağlanma yoğunluğundaki artış, polimer-musin interpenetrasyonunun 

azalması ile polimere suyun difüzyonunun azalmasına neden olur. 

 

 Ortalama partikül büyüklüğü 

 Çapraz bağlı polimerin molekül ağırlığı 

 Çapraz bağlanma oranı 

3 önemli yapısal parametredir. 

 

• Yüklenme 

Anyonik polimerlerin biyoadezyonunun daha iyi olduğu gözlenmiştir. 

 

• Konsantrasyon 

Polimer konsantrasyonu çok düşük olduğunda penetre olan polimer zinciri 

miktarı azalır ve mukus ile polimer arasındaki etkileşme kararlı değildir. Her polimer 

için kritik polimer konsantrasyonu mevcuttur. Konsantrasyon arttıkça zincir uzar ve 

daha iyi adezyon elde edilir. 

 

• Hidrasyon (şişme) 

Polimerin su alarak şişmesi, polimer ile musin arasındaki interpenetrasyon 

için gerekli hareketliliği sağlar (Miller ve ark., 2005). 

 

 

 

1.4.4.2. Çevresel Faktörler 
 

• Tükürük 

• Ortam pH’sı: Fonksiyonel grup çözünürlükleri farklı pH’larda farklı 

olacağından, mukus yüklenmesinde değişiklikler meydana gelebilir. 

• Musin yenilenme zamanı: Dozaj formunun uygulanış yerindeki kalış süresini 

etkiler. (insanda ortalama 12-24 saat) 

• Yeme, içme, konuşma 

• Uygulama basıncı 

• Hastalık (Lee ve ark., 2000; Hao ve Heng, 2003; Rossi ve ark, 2005; 

Sudhakar ve ark., 2006) 
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1.4.5. Biyoadezyon Ölçüm Yöntemleri 
 

Biyoadezyonun ölçümü sınırlıdır; metot seçimi uygulanabilirliğine ve 

tekrarlanabilirliğine bağlıdır. Fakat tükrük salgısı, çiğneme ve mukus yenilenmesi 

gibi faktörler adezyon kuvvetini etkileyebilmektedir. Bu nedenle in vitro testler in vivo 

biyoadezyon süresini tam olarak göstermez. İn vivo biyoadezyon süresinin gama 

scintigraphy, electron paramagnetic resonance ve floresan metot ile ölçüldüğü 

çalışmalar vardır. (Hao ve Heng, 2003; Bondyopadhyay ve Sudhakar, 2006; 

Sudhakar ve ark., 2006).  

 

Adezyon ölçüm testleri kalitatif ve kantitatif alarak sınıflandırılmaktadır. 

 

 

1.4.5.1. Kantitatif Yöntemler 
 

Makroskobik metot da denir. Mukus yüzeyi ile polimerin birbirinden ayrılma 

kuvvetinin ölçülmesine dayanır. Ayrılma kuvveti ve adezyon işi biyoadezyon 

kuvvetini gösteren verilerdir. Kantitatif yöntemde, Adezif maddenin substrattan 

ayrılma yönüne göre “peel strength (Soyma gücü)”, “shear strength (kayma gücü)” 

ve “tensile strength (gerilme gücü)” ölçülebilir. Bukkal adezif ilaç taşıyıcı sistemler ve 

transdermal yamalar için deri soyma testi ”peel strenght” uygulanmaktadır. Bu 

testler, dozaj formunun Şekil 1.8.’de belirtilen yönlerde substrattan ayrılması için 

gerekli olan enerjinin ölçülmesi temeline dayanır (Shin ve ark., 2003). 

 

 

 

 
Şekil 1.8. Biyoadezyon enerjisinin ölçüm yönleri (Bondyopadhyay ve Sudhakar, 2006) 
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1.4.5.2. Kalitatif Yöntemler 
 

Reolojik yöntem, biyoadezyon kullanılan polimer ile musin arasındaki 

etkileşim olduğu için indirekt olarak viskozitedeki ve diğer reolojik özelliklerdeki 

değişimle açıklanabilir. Bu ölçümler özellikle sistemin katılığı, elastikliği ve 

deformasyona yatkınlığı gibi polimer zincir yapısının davranışı hakkında kesin bilgi 

verirler. Fakat bu metot arayüzeyde meydana gelen adezyonla ilgili kesin sonuçlar 

verememekle birlikte biyoadezif özellik hakkında güvenilir bilgi sağlar. “Atomic force 

microscopy”, “Lectin binding inhibition technique” “parmak testi” gibi farklı kalitatif 

ölçüm yöntemleri de mevcuttur. 

 

 

 

1.5. Oral Kavitede Kullanılan Adezif Polimerler 
 

Polimer, en basit tanımıyla monomer denilen küçük moleküllerin birbirlerine 

kovalan kimyasal bağlarla eklenmesiyle oluşan uzun zincirli, büyük molekül ağırlıklı 

doğal ya da sentetik bileşiklerdir. Yunanca “çok” anlamına gelen “poli” ve “parça” 

anlamına gelen “meros” kelimelerinden türetilmiştir. Polimeri oluşturan monomerler 

arsındaki farklılıklar çözünürlük, esneklik, kuvvet gibi farklı polimer özelliklerinin 

ortaya çıkmasını saplarlar.  

 

Genel olarak adezif polimerler elde edildiği kaynaklarına, sahip oldukları 

yüke veya çözünürlüklerine göre sınıflandırılabilirler. Bukkal mukozaya uygulanacak 

sistemler için polimer seçimi; ilaç salımı, kullanılan etkin maddenin bukkal 

mukozadan penetrasyonu, organoleptik özellikler, kullanılan yardımcı maddelerin 

etkisi gibi faktörler dikkate alınarak yapılır. (Patel ve ark., 2007). Bukkal yolla 

uygulanan taşıyıcı sistemlerde kullanılan polimerler taşıdıkları farklı özelliklere göre 

Çizelge1.1’de gruplandırılmıştır. 
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Çizelge 1.1. Biyoadezif  polimerlerin sınıflandırılması (Sudhakar ve ark., 2006; 
Lee ve ark., 2000). 

 

 
Kaynağı 

Doğal/yarı sentetik 
Agaroz, kitozan, jelatin, 

hyaluronik asit, zamklar 

 

 

Sentetik 

CMC, NaCMC, HPMC gibi 

çeşitli selüloz türevleri 

Poliakrilik asit türevleri 

PVA, PVP 

 
Sudaki Çözünürlüğü 

 

Suda çözünen 

HEC, HPC, HPMC, 

Poliakrilik asit türevleri, 

Sodyum aljinat 

Suda çözünmeyen Kitozan, EC 

 
Yükü 

Katyonik Kitozan, aminodextran 

Anyonik 
Poliakrilik asit türevleri, 

CMC, pektin 

Non-iyonik PVP, PVA, HPC 

 
Biyoadezif gücü 

Kovalan Siyanoakrilatlar 

Hidrojen bağı 
Akrilatlar, poliakrilik asit 

türevleri, PVA 

Elektrostatik etkileşim Kitozan 

 
 
 
1.5.1. Poloxamer 407® (Polioksietilen-polioksipropilen-polioksietilen blok   
           kopolimeri) 
 

Poloxamer 407® ortalama molekül ağırlığı 11500-12600 dalton civarında olan 

polioksietilen-polioksipropilen-polioksietilen blok kopolimeridir. Noniyonik yüzey aktif 

madde özelliğindedir (Shin ve Kim, 2000-a; Shin ve Kim, 2000-b; Shin ve ark., 

2000). %20 - %30 a/a konsantrasyonlarda hazırlanan çözeltileri ters termal jelasyon 

özelliğine sahiptir. 4-5°C deki buzdolabı sıcaklığında sıvı haldeyken, sıcaklık arttıkça 

jelleşme meydana gelir. Buna göre vücut sıcaklığında çözeltinin jelleşmesi söz 

konusudur. Sol-jel geçişleri vücut sıcaklığından daha düşük sıcaklıklarda meydana 

gelmeye başladığından transdermal uygulamalara olanak sağlar.  
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Hazırlanan formülasyonların transparan ve renksiz olması, suyla kolayca 

yıkanabilmesi deri ve mukoz membran üzerinde iritan etki göstermemesi farmasötik 

alanda poloxamer serilerinin sıklıkla kullanılmasının nedenlerindendir (Kofi ve ark., 

2006; 2007). Uygulanan ilaçın adezif özelliklere sahip olabilmesi için; polikarbopil, 

karbomer, HPC, PVP gibi mukoadezif polimerler ile kombine kullanılmalıdır (Shin ve 

Kim, 2000-a; Shin ve Kim, 2000-b; Shin ve ark., 2000; Chang ve ark., 2002; Ricci ve 

ark., 2005). 

 

2000 yılında Shin ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, farklı 

konsantrasyonlarda Carbopol 934® ve Poloxamer 407® içeren jel formülasyonlarına 

triamsinolon asetonit yüklemişler; bu jellerin farklı pH’lardaki viskozite ve biyoadezif 

özelliklerini incelemişlerdir. Elde edilen jellerin kayma hızlarının artışıyla 

viskozluklarının azaldığı yani, non-newtonian akış özelliği gösterdikleri bulunmuştur. 

pH’nın viskozluk üzerine etkisi incelendiğinde ise maksimum viskozluğun pH 6’da 

elde edildiği gözlemlenmiştir. Bunun nedeni de nötralize edilmemiş Carbopol 934® 

jelin zayıf hidrojen bağları oluşturması ve kayma gerilimi etkisiyle bu bağların 

çabucak kopması şeklinde yorumlanmıştır. Jellerin biyoadezif güçleri ise domuz 

bukkal mukozası kullanılarak incelenmiştir. Carbopol 934® konsantrasyonun %2’ye 

kadar artışıyla biyoadezif gücün arttığı bulunmuştur.  Polimer ile triamsinolon 

asetonit arasındaki fizikokimyasal etkileşimler ise X-ray diffraction (XRD) ve FT-IR 

spektroskopisi ile incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda etkin madde ile 

polimerler arasında herhangi bir etkileşmenin olmadığı gösterilmiştir (Shin ve Kim, 

2000-a). 

 

 Shin ve arkadaşları 2000 yılında yaptıkları bu çalışmanın ardından uygun jel 

formülasyonunu belirledikten sonra, Triamsinolon asetonit içeren Carbopol 934® - 

Poloxamer 407® bukkal biyoadezif jellerden etkin madde açığa çıkışını etkin madde 

konsantrasyonu ve sıcaklığın etkisine bakarak incelemişlerdir. Safra tuzları, glikoller 

ve non-iyonik yüzey etkin maddeler gibi farklı penetrasyon arttırıcıların etkisi 

bakmışlardır.  Jel içindeki etkin madde konsantrasyonu arttıkça etkin madde 

salımının da arttığı ve sıcaklık artışının triamsinolon asetonitin permeasyon 

katsayını arttırdığı bulunmuştur. Deneyler sonucunda sodyum deoksikolat en uygun 

penetrasyon arttırıcı olarak belirlenmiştir (Shin ve Kim, 2000-b). 
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 Shin ve arkadaşlarının 2000 yılında yaptıkları bir diğer çalışmada ise 

triamsinolon asetonit içeren Carbopol 934® - Poloxamer 407® bukkal jellerin sodyum 

deoksikolat varlığında tavşan bukkal mukozasından absorpsiyonu ve 

biyoyararlanımı incelenmiştir. Penetrasyon arttırıcı içeren grup, kontrol grubu ve 

intravenöz uygulama grubu gibi üç farklı inceleme grubundan elde edilen veriler 

sonucu triamsinolon asetonit içeren biyoadezif bukkal jel ile sürekli salım elde 

edilebildiği sonucuna varılmıştır (Shin ve ark., 2000). 

 
 Chang ve arkadaşlarının 2002 yılında yaptıkları çalışmada; Poloxamer 407®, 

Poloxamer 188® ve polikarbopil kullanılarak klotrimazol içeren termosensitif 

mukoadezif vajinal jel formülasyonları geliştirilerek reolojik özellikleri incelenmiştir. 

Jel viskozitesinin sıcaklıkla ve Poloxamer 188® konsantrasyonundaki değişikliklere 

bağlı olarak değiştiği gözlenmiştir. Hazırlanan formülasyonun düşük sıcaklıklarda 

sıvı iken; sıcaklık arttıkça ve vücut sıcaklığına yaklaştıkca jelleştiği görülmüştür. 

Farklı konsantrasyonlarda Poloxamer188® içeren formülasyonların jelleşme 

sıcaklıkları ve süreleri incelenerek en uygun formülasyon seçilmiştir (Chang ve ark., 

2002). 

 

 

 

1.5.2. Carbopol 934® (Poliakrilik asit polimeri) 
 

Carbopol 934® hidrofilik poliakrilik asit polimeridir.  FDA’ya kayıtlı, farmasötik 

tablet yardımcı maddesi, emülsiyon - süspansiyon yapıcı ajan, viskozite arttırıcı 

olarak kullanılan yardımcı maddedir. Günümüzde ise adezif özelliğinden dolayı 

biyoadezif kontrollü salım yapabilen sistemlerde rektal, vajinal, nazal, bukkal, 

oftalmik ilaç uygulamalarında tercih edilmektedir (Noveon, 2002). 

 

Carbopol 934® suya maruz kaldığında çözünmeye başlar, viskozitedeki 

artışla beraber jelleşme gözlenir. Alkali ortamlarda polimer yapısındaki karboksil 

grupları iyonize olarak negatif yüklenir. Negatif yüklenme nedeniyle meydana gelen 

elektrostatik itme çözülmeyi ve molekülün genişlemesine neden olur. Bu da 

polimerin şişmesini ve elastik jel yapısının oluşmasını sağlar (Nakanishi ve ark., 

1998). Ağırlığının 1000 katı kadar su tutabilme özelliğine sahiptir. 
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Farklı molekül ağırlıklarına sahip carbopol tiplerinin adezif güçlerini 

incelemek için Blanco-Flonte ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada; 7500 kg force 

basınç altında el presi ile propanolol HCl içeren bukkal hidrojel formülasyonları 

tasarlanmıştır. Bu amaçla carbopol 941®, carbopol 934® ve carbopol 940® 

kullanılmıştır. Hazırlanan formülasyonların adezif güçleri incelendiğinde molekül 

ağırlığının artmasıyla adezyon gücünün azaldığı bulunmuştur. Bunun nedeninin 

polimerik zincirin difüzyon kapasitesinin azalması olabileceği düşünülmüştür. 

Kullanılan polimerlerin çapraz bağlı hale getirilmesinden sonra deneyler 

tekrarlandığında çapraz bağlı polimerlerde adezyonu sağlayan asidik grupların 

azalmasından dolayı adezyon gücünün azaldığı görülmektedir. Hazırlanan 

formülasyonlara etkin madde ilavesi ise adezyon gücünü azaltmıştır (Blanco-Flonte 

ve ark., 1996). 

 

 

 

1.5.3. Kitozan 
 

Doğal bir polisakkarit olan kitozan, kitinin deasetilasyonu ile elde edilen 

katyonik bir polimerdir. Glukozamin, N-asetil glukozamin kopolimerlerinden oluşur. 

Nötral ya da alkali pH’larda çözünmez, asetik asit, laktik asit, hidroklorik asit gibi 

organik-inorganik asitlerle suda çözünür hale gelir. Canlı dokularda allerjik 

reaksiyona ya da iritasyona yol açmaz. Biyobozunur, biyouyumlu ve biyoadezif 

özelliklerinden dolayı özellikle farmasötik endüstride sıklıkla kullanılmaktadır (Nagai, 

1985; Borchard ve ark., 1996). Uzun süreli etki gösteren partiküler sistemlerin, 

biyoadezif jel, film, yama, implant hazırlanmasında; kontrollü salım yapan katı dozaj 

formları için günümüzde tercih edilen polimerlerdendir (Singla ve Chawla, 2001). 

Kitozanın biyoadezif özelliği asidik pH’da amino gruplarının protonlanması sonucu 

pozitif yüklenmesinden kaynaklanır. Pozitif yüklenmiş kitozan mukusdaki negatif 

yüklü sialik asit ile iyonik etkileşime girer ve biyoadezyon gerçekleşir (Kaş, 1996).  

 

 2000 yılında Şenel ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmanın amacı, 

klorheksidin glukonat içeren kitozan jel ve film formülasyonları geliştirerek oral 

kavitede uzun süreli etkin madde konsantrasyonu sağlamaktır. Yapılan in-vitro salım 

çalışmaları sonucu en uygun formun antifungal aktivitesi, biyoadezif özellikleri ve 

yüksek viskozluğu da dikkate alınarak %2 kitozan jel formülasyonu olduğu 
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bildirilmiştir. Kitozan jelden etkin madde çıkışının uzatılmış salımla olması nedeniyle 

oral kavitedeki lokal hastalıkların tedavisi için uygun taşıyıcı sistemler olduğu 

sonucuna varılmıştır (Şenel ve ark., 2000). 

 

 İkinci ve arkadaşlarının 2002 yılında yaptıkları diğer bir çalışmada ise 

periodontal patojen olan porphyromonas gingivalis’e karşı kitozan jel-film 

formülasyonları geliştirilmiştir. Klorheksidin glukonat varken ve yokken, farklı 

deasetilasyon dereceleri ve moleküler ağırlıklarda kitozan kullanılarak hazırlanan 

formülasyonların viskozlukları ve biyoadezif özellikleri incelenmiştir. Yüksek molekül 

ağırlıklı kitozan ile düşük molekül ağırlıklı kitozan jel viskozluğu karşılaştırıldığında 

moleküler ağırlık arttıkça viskozluğun da arttığı gözlenmiştir. Deasetilasyon 

derecesinin ise viskozluk üzerinde etkili olmadığı bulunmuştur. Taze domuz bukkal 

mukozası kullanılarak yapılan ex-vivo deneyler sonucu jel ve film formülasyonlarının 

biyoadezif özelliklerinin iyi olduğu ve periodontal hastalıkların tedavisi için uygun ilaç 

taşıyıcı sistemler olabileceği sonucuna varılmıştır (İkinci ve ark., 2002). 

 

2004 yılında Aksungur ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışma; oral 

mukositis tedavisi için oklusif biyoadezif system geliştirmeyi amaçlamıştır. Farklı 

moleküler ağırlığa sahip kitozan ve farklı çözücüler kullanılarak kitozan jel ve film 

sistemleri geliştirilmiştir. İn-vitro ilaç salım çalışmaları sonucunda kitozan moleküler 

ağırlığının artmasına bağlı olarak viskozluğun artmasıyla jelden etkin madde açığa 

çıkışının azaldığı görülmüştür. Laktik asitle hazırlanan jeller, distile suyla 

hazırlananlarla karşılaştırıldığında; asit ortamda kitozanın şişme özelliklerinin daha 

iyi olması nedeniyle laktik asitli formülasyondan etkin madde çıkışının daha fazla 

olduğu bulunmuştur. Jel hazırlarken kullanılan solvanların da etkin madde çıkışı 

üzerine etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Hazırlanan kitojan jel ve süspansiyon 

formülasyonu sağlıklı gönüllüler üzerinde incelendiğinde, kitozan jelin biyoadezif 

özelliklerinden dolayı minimum inhibisyon konsantrasyonunun üzerinde etkin madde 

açığa çıkmasını sağladığı ve oral kavitedeki alıkonma zamanını uzattığı gözlenmiştir 

(Aksungur ve ark., 2004). 

 

 2006 yılında Bonferoni va arkadaşları tarafından yapılan çalışmanın amacı, 

kitozan ve laktik asit bazlı mukoadezif jel formülasyonları geliştirilerek, formülasyon 

parametrelerinin ve salım mekanizmalarının tayin edilmesidir. Bu amaçla jel 

formülasyonlarını hazırlamak için iki farklı moleküler ağırlıkta kitozan ve iki farklı 
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konsantrasyonda laktik asit çözeltisi kullanılmıştır. Jellerin 37°C’de viskozlukları 

incelenmiş ve domuz vajina mukozası kullanılarak mukoadezyon testleri yapılmıştır. 

Yapılan deneyler, kullanılan asit konsantrasyonu arttıkça viskozluğun azaldığını 

göstermiştir. Hazırlanan jellerin mukoadezif özellikleri HPMC ve Polikarbopil içeren 

piyasa preparatlarıyla karşılaştırıldığında, bu polimerlere göre kitozanın adezif 

özelliklerinin daha iyi olduğu bulunmuştur. Düşük molekül ağırlıklı kitozanla 

hazırlanan jelin mukoadezif özelliklerinin hazırlanan diğer kitozan jele göre daha iyi 

olduğu bulunmuştur (Benferoni ve ark., 2006). 

 

 

 

1.5.4. HPMC (Metil selüloz propilen glikol eteri) 
 
 Hidroksipropil metil selüloz, sarımsı beyaz renkte toz ya da granül şeklinde; 

metil selülozun propilen glikol eteri doğal polimeridir. Soğuk suda çözünerek koloidal 

çözelti oluşturur (EP, 2006). Farmasötik endüstride kaplama maddesi, film yapıcı 

ajan, viskozite arttırıcı süspansiyon ajanı gibi farklı kullanım amaçları vardır. 

Hazırladığımız formülasyonlarda HPMC kullanılmasının amacı formülasyonun 

biyoadezif özelliğini arttırabilmektir. 

 

2003 yılında Shin ve arkadaşları; lokal anestezik etkili benzokain jel 

hazırlayabilmek için HPMC K4M, HPMC K15M, HPMC K100M kullanarak biyoadezif 

jel sistemleri hazırlamışlardır. Hazırladıkları formülasyonların biyoadezif güçlerini 

ölçtüklerinde K4M için 85 gf, K15M için 114 gf ve K100M için 134 gf bulmuşlardır. 

Sonuç olarak kullanılan HPMC viskozitesi arttıkça biyoadezif özelliğin de arttığı 

bulunmuştur.  İn vitro etkin madde çıkış çalışmaları incelendiğinde ise, kontrol 

grubuna karşılık farklı penetrasyon arttırıcı kosolvanlar içeren formülasyonlarda 

birim alandan açığa çıkan etkin madde miktarında artış gözlenmiştir (Shin ve ark., 

2003). 

 

 Fawaz ve Koffinin 2004 yılında yapmış oldukları çalışmada; HPMC ile 

hazırlanan mukoadezif jel, Poloxamer 407® ile hazırlanan termosensitiv jel, kinin 

HCl’nin malaria tedavisinde rektal yolla kullanılması amacıyla geliştirilmiştir. Hidrojel 

formülasyonları içindeki etkin maddenin t1/2 değerinin IV ve rektal çözeltiye oranla 

artış göstermesi hazırlanan formülasyonların kontrollü salıma uygun olduğunu 
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düşündürmüştür. Etkin madde içeren IV çözelti ve rektal çözeltiyle, hazırlanan jeller 

karşılaştırılmış ve in-vivo testler sonucu mukoadezif jel kullanıldığında kinin 

hidroklorürün mutlak biyoyararlanımının rektal çözeltiye göre artış gösterdiği 

bulunmuştur. Bunun sebebinin ise formülasyonun biyoadezif özelliğinden 

kaynaklandığı sonucuna varılmıştır (Fawaz ve ark., 2004). 

 

 2006 yılında ise Kofi ve arkadaşları, termosensitiv polimer Poloxamer 407®  

ile mukoadezif polimer HPMC kullanarak, malaria tedavisi için kinin HCl içeren rektal 

jel formülasyonu geliştirmişlerdir. Formülasyonların reolojik ve adezif özellikleri 

incelenmiş ve adezyonla viskozite arasında korelasyon olduğu düşünülmüştür (Kofi 

ve ark.,2006). Yapılan bu çalışmaların ardından 2007 yılında, seçilen formülasyonlar 

üzerinde in-vitro etkin madde salım çalışmaları yapılmıştır. Toplam polimer 

konsantrasyonunun artışıyla açığa çıkan etkin madde miktarının azaldığı ve bunun 

jellerin elastik özellikleriyle ilişkili olduğu bulunmuştur (Kofi ve ark., 2007). 

 

 

 

1.6. Triamsinolon Asetonit 
 

 

1.6.1. Kimyasal Okunuşu 
 

USP 23’de yer alan kimyasal isimleri;  

• 9α-Floro-11β,16α,17α,21-tetrahidroksipregna-1,4dien-3,20-dion cyclic 

16,17-asetal aseton 

• Pregna -1,4-dien-3,20-dion, 9-floro-11,21-dihidroksi-16,17-{(1-

metiletiliden)bis(oksi)}-,(11 β,16 α)-. 

 
 
1.6.2. Kapalı formülü  

 

C24H31FO6 
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1.6.3. Molekül Formülü 
 

 
Şekil 1.9. TA’in molekül formülü 

 

 

 

 

1.6.4. Fizikokimyasal Özellikleri 
 

Triamsinolon asetonit, beyaz veya beyaza yakın krem renginde kristal yapılı 

bir tozdur. Molekül ağırlığı 434,52’dir. Çeşitli kaynaklarda erime noktası için farklı 

değerler verilmektedir. Bunun sebebi kortikosteroid yapılı olan TA’in de diğer steroid 

yapılar gibi kesin bir erime noktası olmayışı ve geniş bir aralıkta erime 

göstermesidir. 292-294C0 de eridiği rapor edilmiştir. (The Merck Index, 2001). HCl, 

perklorik asit gibi mineral asitlerin varlığında aseton ve triamsinolonun reaksiyonu 

sonucu sentezlenir. Suda çözünürlüğü zayıftır. Çözünürlüğünün pH:7 izotonik salin 

çözeltisi ve suda 40µg/ml olduğu bildirilmiştir. Metanolde çok iyi çözünür. Çeşitli 

kaynaklarda 11 kısım asetonda, 40 kısım kloroformda ve 150 kısım etanolde 

çözündüğü bildirilmiştir. UV spektrumu alındığında etanolde 238-339 nm’de, 

metanolde ise 238 nm’de maksimum absobans göstermektedir. IR Spektrumunda 

ise verdiği karakteristik pikler; 11ß-hidroksil grubu: ile 1035 cm-1’de, 21-hidroksil 

grubu ile 1100 cm-1 ve 1057 cm-1’de, 1,4-dien-3-on grupları ile 1408, 1300, 1247, 

948, 928, 857, 700 cm-1’dedir (Florey, 1972; Clarck’s., 1986). 

 

TA katı formdayken oldukça stabildir. Diğer bütün kortikosteroidler gibi su ve 

alkoldeki çözeltileri α-ketol-side zincirinden dolayı oksidayona eğilimlidir ve alkali 

pH’larda bozunur. İmpurite olarak triamsinolon içerir. Ağzı sıkı kapalı kaplarda, 

ışıktan korunarak saklanmalıdır. TA’in tanınması ve saflığının tayini için, UV-IR 
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spektrofotometrisi, Kütle spektrofotometrisi, NMR spektrofotometrisi, İnce tabaka 

kromatografisi (TLC) gibi yöntemler kullanılır. EP 6’ya göre miktar tayini, 50 mg’ının 

etanolde çözülerek yine etanolle 50 ml’ye tamamlanmasıyla hazırlanan stok 

çözeltiden alınan 2 ml numunenin 100 ml’ye alkolle seyreltilmesinden sonra UV 

spektrofotometresinde 238,5 nm’de verdiği max. absorbans değerinin ölçülmesiyle 

yapılır (Florey, 1972; Moffad ve ark., 1986; Merck, 2001; USP,2006; EP, 2006). 

 

 

 

1.6.5. Farmakolojik ve Farmakokinetik Özelikleri 
 

Uzun etkili sentetik glukokortikoid sınıfı üyesi Triamsinolon asetonit; 

antienflamatuvar, antialerjik ve immunosupresif etkileri nedeniyle tedavide sıklıkla 

kullanılmaktadır. Triamsinolon asetonitin antienflamatuvar etki mekanizması akut ve 

kronik iltihabı mikroorganizma, kimyasal etmenler, mekanik etmenler, irradiasyon, ısı 

ve immunojenik sataşma gibi hangi nedene bağlı olursa olsun inhibe etmek 

şeklindedir. Bunu makrofajla fagasitozu arttırarak yapar. Fakat hastalığın altında 

yatan ve iltihap reaksiyonunu tetikleyen patolojik olayı etkilemez. İnflamasyonlu 

hücrelerdeki sitokin üretimini baskılar. Sitokin üretiminin inhibisyonu monosit ve 

makrofajların damar dışına göçünü arttıran araşidonik asit metabolitlerinin 

(prostoglandinler, tromboksanlar, lökotrienler) oluşumunu azaltır. Karaciğerde 

metabolize edilir ve inaktive olur. Metabolizma ürünleri suda çözünür; idrar yoluyla 

böbreklerden atılır (Gennora, 2000; Kayaalp, 2002). 

 

Triamsinolon asetonitin antialerjik etki mekanizması aydınlatılamamış olsa da 

çok şiddetli alerjik reaksiyonlarda bile etkinliği kanıtlanmıştır. Deri üzerindeki alerjik 

reaksiyonlarda topikal olarak µg dozda kullanımlarının oral yolla mg dozda alınanlar 

kadar etkili olduğu bulunmuştur. Triamsinolon asetonit fosfat esteri yetişkinlere IV 

olarak verildiğinde yarı ömrünün 88 dk, dağılma hacminin 99 ± 27,5 lt ; klirensinin 

ise 45,2 ± 27,5 lt/saat olduğu bildirilmiştir (PDR, 2007).  

 

Derendorf ve arkadaşları tarafından 1993 yılında Triamsinolon asetonititin 

farmakokinetik özellikleri incelenmiştir. Yapılan çalışmada 2 mg TA intravenöz yolla 

ve inhalasyon yoluyla, 5mg TA ise oral yolla verilmiştir. Plazma konsantrasyonları 

HPLC kullanılarak analiz edildiğinde oral yolla alındığında hızlıca absorbe olduğu ve 
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bir saat içinde maksimum kan konsantrasyonuna ulaştığı gözlenmiştir. Oral 

biyoyararlanımı ise %23 bulunmuştur (Derendorf ve ark., 1995). Bununla birlikte oral 

yolla alınan TA karaciğerde hızlıca parçalanır ve inaktif hale gelir. Oral kullanımda 

gastirik rahatsızlıklarında gözlendiği bildirilmiştir. Bu yüzden oral yol dışında kalan 

topikal, bukkal inhalasyon yolu gibi alternatif yollarla uygulanması tercih edilmektedir 

(Shin ve ark., 2000). 

 

Triamsinolon asetonitin karsinojenik ve mutajenik özellikleri fareler üzerinde 

2 sene boyunca incelenmiştir. Oral yolla kg başına 1 µg olarak verilen TA’in tedavi 

gerektirecek bir karsinojenik bulgu oluşturmadığı gözlenmiştir. Yapılan in vitro 

testlerde ise herhangi br mutajenisiteye rastlanmamıştır.  Dişi sıçanlarda 15 µg’a 

kadar verilen oral dozun hamilelik üzerine bir etkisinin olmadığı bulunmuştur. TA 

teratojenik etki bakımından C kategorisine girmektedir (PDR, 2007). 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

 
 
 
 
 
 
2.1. Kullanılan Alet ve Maddeler 
 
 
2.1.1. Kullanılan Aletler 

 
 
Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi   : Agilent 1100 Series HPLC 

Kolon       : Hicrom 

UV Spektrofotometre     : Shimadzu UV 1601 

Hassas Terazi      : Sartorius 

Manyetik Karıştırıcı     : Heidolph 

Termostatlı su banyosu    : Heraeus Gebrüder Hake 

Sonikatör      : Sonics Vibro Cell 

Çalkalayıcı su banyosu    : Memmert 

pH metre      : İnolab 

Ultrasonik karıştırıcı     : Ultrasonic LC 30 

Viskozimetre      : Brookfield Digital Viscometer 

Kapiller Erime Noktası Tayin aleti  : Electrothermal 9100  

IR Spektrofotometre  : Jasco FT. IR 420 

Membran filtre (Selüloz asatat, 0,45µm)  : Sartorius 

İklim dolabı      : Nüve 

Texture Analyzer TA-XT Plus   : Stable Micro Systems 
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2.1.2. Kullanılan Kimyasal Maddeler 

 
 
 
 
Triamsinolon asetonit     : İbrahim Ethem Ulagay İlaç   

                                                                                   Sanayi 

Kenakort-A Orabase®     : Bristol Mayer Squibb 

Metanol (HPLC Grade)    : Sigma-Aldrich  

Etanol       : Riedel de Haen  

Poloxamer 407®     : BASF 

Carbopol 934®     : Noveon 

Propilen glikol      : Sigma 

Cremophor® EL     : Fluka 

Transcutol®      : Fluka 

Yüksek Molekül Ağırlıklı Kitozan   : Sigma 

Orta Molekül Ağırlıklı Kitozan    : Fluka 

Düşük Molekül Ağırlıklı Kitozan   : Sigma 

Çözünür Kitozan     : Protasan UPCL 213  

Laktik asit      : Merck 

HPMC ( Methocel E 4M)  : Colorcon LTD.  

Musin Type II from porcine stomach  : Sigma-Aldrich 

Sodyum klorür  : Carlo Erba 

Sodyum hidroksit  : Riedel de Haen 

Potasyumdihidrojen fosfat   : Carlo Erba 

Disodyumhidrojen fosfat  : Carlo Erba 
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2.2. Triamsinolon Asetonit ile Yapılan Çalışmalar 
 
 

 

2.2.1. IR Spektrumu 
 

 Agat havanda etkin madde miktarı %1-2 olacak şekilde potasyum bromür ile 

Triamsinalon asetonit karıştırıldı. Elde edilen bu karışım hidrolik prese aktarıldı. 10 

ton basınçta üç-dört dakika sabit tutularak bir disk haline getirildi. Bu disk IR 

spektrofotometresine yerleştirilerek 4000-400 cm-1 dalga sayıları arasındaki alan 

taranıp IR spektrumu alındı. 

 

 

2.2.2. Etkin maddenin Erime Noktasının Tayini 
 

İnce cam kılcallara etkin madde kondu. Bu kılcallar Kapiller Erime Noktası 

Tayin aletine yerleştirilerek maddenin tamamen eridiği sıcaklık gözlendi.  

 

 

2.2.3. Ultraviyole (UV) Spektrumu 
 

Triamsinolon Asetonit’in pH: 7,4 fosfat-salin tampon çözeltisinde maksimum 

absorbans verdiği dalga boyunun belirlenebilmesi için etanol içinde 1mg/ml 

konsantrasyondaki stok çözeltisi hazırlandı. Bu stok çözeltiden hareketle hazırlanan 

0.05 mg/ml konsantrasyonundaki çözeltinin UV spektrofometresinde 200–400 nm 

arasında spektrumu alındı. Maksimum absorbans verdiği dalga boyu belirlendi. 

 

 

2.2.3.1. pH: 7,4 Fosfat-Salin Tampon Çözeltisinin Hazırlanması  
 

pH: 7,4 fosfat - salin tamponu (EP 6): 

Disodyum hidrojen fosfat R……………………….2,38g 

Potasyum dihidrojen fosfat R……………………..0,19g 

Sodyum klorür R…………………………….….….8,0g 

Distile su……………..…..ym………………....1000,0 ml 
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Hazırlanışı: 
 

2,38 g disodyum hidrojen fosfat R, 0,19 g potasyum dihidrojen fosfat R ve 

8,0 g sodyum klorür R distile su içinde çözüldü. Çözelti 1000 ml’lik balon jojeye 

konarak distile su ile 1000 ml’ye tamamlandı. Elde edilen çözeltinin pH’sı pH metre 

ile ölçülerek 2M NaOH ve 2M fosforik asit çözeltisi yardımıyla 7,4’e ayarlandı. 

 
 
2.2.4. Triamsinolon Asetonitin pH: 7,4 Fosfat–Salin Tampon Çözeltisindeki    

  Kalibrasyon Doğrusu  
 

Triamsinolon asetonitin etanol içinde 1 mg/ml konsantrasyondaki stok 

çözeltisi hazırlandı. Bu çözelti kullanılarak 1 µg/ml – 35 µg/ml konsantrasyon 

aralıklarında 8 farklı çözelti hazırlandı. Çözeltiler HPLC’de 242 nm’de analiz edildi. 

Konsantrasyona karşı elde edilen alan verileri kullanılarak doğru denklemi 

hesaplandı. Deney üç kez tekrarlandı ve elde edilen alan sonuçlarının ortalaması 

alındı. 

 

 

2.2.5. Triamsinalon Asetonitin Sulu Ortamdaki Stabilitesinin İncelenmesi 
 

Etkin maddenin kullanılan ortamlardaki dayanıklılığı hakkında bilgi edinmek 

amacıyla yapılmaktadır. Dayanıklılık çalışmaları için Triamsinolon asetonitin etanol 

içerisinde 1 mg/ml konsantrasyondaki stok çözeltisinden yararlanılarak pH: 7,4 

fosfat-salin tampon çözeltisi ile 20 µg/ml konsantrasyondaki çözeltisi hazırlandı. 

Hazırlanan çözeltinin başlangıçtaki ve 25 ± 1 0C’de iklim dolabında 24. ve 48. 

saatlerdeki HPLC analizleri yapılarak alan değerleri hesaplandı (n=3). 

 

 

2.2.6.Triamsinolon Asetonit’in HPLC ile Miktar Tayini ve Miktar Tayininin   
Analitik Validasyonu 

 
pH: 7,4 fosfat–salin tampon çözeltisi kullanılarak yapılan miktar tayini için 

242 nm dalga boyu kullanıldı. Ön çalışmalar yapılarak alıkonma zamanı ve mobil faz 

oranları belirlendi. Buna göre pH: 7,4 fosfat – salin tampon çözeltisi için alıkonma 
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zamanı 5,4 dk olarak bulundu. Çizelge 2.1’de HPLC ile miktar tayinine ilişkin 

çalışma parametreleri görülmektedir. 

 

 
Çizelge 2.1. Triamsinolon asetonitin HPLC ile yapılan miktar tayini çalışma parametreleri 

Mobil faz Matanol:su (70:30 h/h) 

Akış hızı 1 ml/dk 

Enjeksiyon Hacmi 20µl 

Kolon Hi Crom C18 (5µm,4.6x250mm) 

Dedektör UV dedektör 

Sıcaklık 25C0 
 

 

 

Miktar tayininin analitik validasyonu için ICH Q2A verileri kullanıldı. Buna 

göre incelenmesi gereken performans kriterleri 5 başlık altında toplandı (ICH Q2A, 

1995). 

 

 

2.2.6.1. Doğrusallık ve aralığı 

 
 Doğrusallık, verilen aralıklarda, örnekteki analit konsantrasyonu ile test 

sonuçlarının doğru orantılı sonuçlar sağlayabilmesidir. Analitik işlemin aralığı ise; 

doğruluk, kesinlik ve doğrusallık ile uygun olduğu kanıtlanmış olan analitin alt ve üst 

sınırları arasında belirlenen aralıklardır.   

 

Triamsinolon asetonitin pH: 7,4 fosfat-salin tampon çözeltisi içindeki miktar 

tayini yönteminin doğrusallığının belirlenebilmesi için 1 µg/ml – 35 µg/ml aralığında 8 

farklı konsantrasyonda çözeltiler hazırlandı. Hazırlanan konsantrasyonlara karşılık 

gelen alan değerleri kullanılarak “GraphPad InStat istatistik programı” yardımıyla 

elde edilen doğrunun %95 olasılıklı güven sınırları gösterildi. 
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2.2.6.2. Doğruluk ve Geri Elde 
 

Analitik işlemin doğruluğu, ölçüm (analiz) sonuçları ile örnekteki gerçek 

değerler arasındaki yakınlıktır. Gerçeklik olarak da isimlendirilebilir.   

 

Triamsinolon asetonitin etanol içindeki 1 mg/ml konsantrasyondaki stok 

çözeltisi kullanılarak, pH:7,4 fosfat-salin tamponu ile 5µg/ml, 20µg/ml, 35µg/ml 

konsantrasyondaki üç farklı çözeltisi hazırlandı. Çözeltiler HPLC kullanılarak 6’şar 

kere analiz edildi. Elde edilen alan verileri yardımıyla pratik konsantrasyon ve % geri 

elde değerleri hesaplandı. Ortalama % geri elde, standart sapma (SS) ve % bağıl 

sapma verileri kullanılarak yöntemin doğruluğu kanıtlandı. 

 

 

2.2.6.3. Kesinlik  

 

Analitik işlemin kesinliği, belirlenen şartlar altında birbirini takip eden ölçümler 

arasındaki sonuçların yakınlık derecesidir. Tekrarlanabilirlik, tekrar elde edilebilirlik 

ve ara kesinlik ile ifade edilir. 

 

 

Ara Kesinlik  
 

Triamsinolon asetonitin pH: 7,4 fosfat-salin tampon çözeltisi içindeki miktar 

tayini yönteminin ara kesinliğinin belirlenebilmesi için; 5µg/ml, 20µg/ml, 35µg/ml 

konsantrasyonlarda hazırlanan üç farklı çözelti birbirini takip eden üç farklı günde 

HPLC analizleri yapılarak konsantrasyonlara karşılık gelen alanlar bulundu. Alan 

değerlerinin kalibrasyon denkleminde yerine konmasıyla elde edilen pratik 

konsantrasyonlardan hareketle her bir farklı konsantrasyon için SPSS istatistik 

programı kullanılarak % 95 güven sınırları içinde üç günlük veriler karşılaştırıldı. 

 
 

Tekrarlanabilirlik (Tekrar edilebilirlik) 
 

Triamsinolon asetonitin etanol içindeki 1mg/ml konsantrasyondaki stok 

çözeltisi kullanılarak, pH: 7,4 fosfat-salin tamponu ile 5 µg/ml, 20 µg/ml, 35 µg/ml 
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konsantrasyondaki üç farklı çözeltisi hazırlandı. Çözeltilerin HPLC kullanılarak elde 

edilen alan verileri yardımıyla pratik konsantrasyonları hesaplandı. Ortalama 

konsantrasyon, standart sapma (SS) ve % bağıl sapma verileri kullanılarak yöntemin 

tekrarlanabilirliği ve kesinliği kanıtlandı. 

 

 

2.2.6.4. Özgünlük ( Seçicilik) 
 

Bir analitik işlemin özgünlüğü (seçiciliği), analitin örnekte var olan diğer 

maddelerden net bir şekilde ayrılarak tayin edilebilmesidir. 

 

Seçicilik testi için formülasyonlarda kullanılan tüm maddelerin tek başına ve 

bilinen konsantrasyonlarda etkin madde içeren çözeltileri hazırlandı. Çözeltilerin 242 

nm’de HPLC analizleri yapılarak etkin madde ile girişim yapıp yapmadıkları 

incelendi. Ayrıca triamsinolon asetonit içermeyen jel formülasyonları hazırlandı. Bu 

formülasyonlar pH: 7,4 fosfat-salin tamponu ile %10’luk konsantrasyonda olacak 

şekilde karıştırıldı. Elde edilen çözeltilerin UV spektrofotometresinde 200-400 nm 

arasında spektrumları alındı ve maddenin absorbans gösterdiği dalga boyu olan 242 

nm’de pik verip vermediğine bakıldı. 

 

 

2.2.6.5. Teşhis ve Tayin Sınırları  
 

Bir analitik işlemin teşhis sınırı, örnekteki analitin teşhis edilebilen fakat tayin 

edilemeyen en küçük miktarıdır (LOD). Tayin sınırı ise, örnekteki analitin, uygun 

doğruluk ve kesinlik ile tayin edilebilen en düşük konsantrasyon değeridir (LOQ). 

 

ICH kaynaklarında verilen formüllere göre, kalibrasyon doğrusunun eğimi ve 

kesişim değeri kullanılarak LOD ve LOQ değerleri hesaplandı. 

 

 

2.2.7. Triamsinolon Asetonitin Çözünürlük Çalışmaları 

 
Triamsinolon asetonitin pH: 7,4 fosfat-salin tampon çözeltisindeki 

çözünürlüğünün tayin edilebilmesi için çözünebileceğinden daha fazla etkin madde 

tartılarak, erlendeki çözeltiye ilave edildi ve  ağzı sıkıca kapatıldı. Erlen, sıcaklığı 37 
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±10C olan çalkalayıcı su banyosuna konarak, çözelti 72 saat süreyle çalkalandı. 4, 

8, 24, 48 ve 72. saatte alınan örnekler 0,45 µm selüloz asetat membran filtreden 

süzülerek HPLC’de alan değerleri ölçüldü. Deney üç kez tekrar edildi.  

 

Etkin maddenin %1 (h/h) Cremophor® EL içeren ortamdaki çözünürlüğünün 

tayini için de maddenin bu ortamdaki çözeltisi ile aynı çalışma tekrarlandı. 

 
 
 
2.3. Formülasyon Çalışmaları 
 
 Çalışmada jel tipi mukoadezif formülasyonların hazırlanması amaçlandı ve 

temel olarak iki farklı polimer kombinasyonları üzerinde çalışıldı. I. Grup 

formülasyonlar farklı oranlardaki Poloxamer 407® - Carbopol 934®  karışımları ile 

hazırlandı. II. Grup formülasyonlarda ise polimer olarak iki farklı molekül 

ağırlığındaki kitozan kullanıldı. Ayrıca kitozan içeren formülasyonların adezif 

özelliğini iyileştirebilmek amacıyla kitozan ile HPMC’nin birlikte kullanıldığı 

formülasyonlar da geliştirildi. Kitozan jellerinin hazırlanmasında kullanılan asit 

çözeltisi nedeniyle bu grup formülasyonlarda pH değerleri 4 civarında bulundu. Bu 

nedenle çözünür kitozan kullanılarak farklı bir alternatif formül de geliştirildi. 

 

Hazırlanan formülasyonların tüm fizikofarmasötik özellikleri Triamsinolon 

Asetonit’in Türk İlaç piyasasında bulunan (Kenakort-A Orabase®) preparatı ile 

karşılaştırmalı olarak incelendi. 

 

  

2.3.1. Poloxamer 407® - Carbopol 934®  İçeren Formülasyonlar 
 

Farklı konsantrasyonlarda Poloxamer 407® çözeltileri hazırlanarak oda 

sıcaklığındaki akışkanlıkları incelendi. Bunun için %15, %20, %25 % 30 ve %35 a/a 

olacak şekilde tartılan polimer soğuk suya ilave edilerek 24 saat süreyle 

buzdolabında bekletildi. Elde edilen berrak çözeltilerin oda sıcaklığına gelmesi 

sağlandıktan sonra akışkanlıkları incelendiğinde %30 ve %35 a/a 

konsantrasyonlardaki çözeltilerin oda sıcaklığında bile akmadıkları gözlendi. Bu 

sebeple  %15, %20 ve %25 a/a polimer konsantrasyonları seçildi. 
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Yapılan ön çalışmalarda hazırlanan bu beş farklı konsantrasyondaki 

Poloxamer 407® jellerinin adezif özelliklerinin yeterli olmadıklarının görülmesi 

nedeniyle formüllere ikinci bir polimerin eklenmesine karar verildi ve deneylere 

Poloxamer 407® - Carbopol 934®  kombinasyonları ile devam edildi. Çizelge 2.2.’de 

formülasyonlardaki polimer oranları; Çizelge 2.3.’te ise jel formülasyonları 

görülmektedir. 

 

 
Çizelge 2.2. 1. grup formülasyonlarda kullanılan polimer oranları 

 

 

 

Çizelge 2.3. Poloxamer 407® - Carbopol 934®  jel formülasyonları 

 

 
F1 – F6 kodlu formülasyonların hazırlanışı: 
 

Formülasyonlar için gerekli miktar Carbopol 934®  tartılarak distile suyun 

1/3’ü ile ıslatıldı ve bir gece bekletilerek şişmesi sağlandı. 24 saat sonunda şişen 

Carbopol 934® ‘ün pH’sı, 2M NaOH kullanılarak pH 6’ya ayarlandı ve jelleşmesi 

sağlandı. Poloxamer 407® için ise 5Co ye soğutulan su kullanıldı.  Formülasyon için 

geri kalan su üzerine Poloxamer 407®  serpilerek buzdolabına kondu ve bir gece 

polimerin iyice çözünmesi sağlandı. Daha sonra jelleştirilen Carbopol 934®  çözeltisi 

      Formülasyon 
kodları 

% Maddeler 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Carbopol 934® 2 2 2 1,5 1,5 2,5 

Poloxamer 407®   25 20 15 20 25 15 

Distile Su  73 78 83 78,5 73,5 82,5 

      Formülasyon
kodları

Maddeler 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Poloxamer 407® - Carbopol 934®   

polimer karışımı 
87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 

Propilen glikol   12 12 12 12 12 12 

TA  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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üzerine yavaş yavaş Poloxamer 407® çözeltisi ilave edilerek baget yardımıyla aynı 

yönde olacak şekilde karıştırıldı. Böylece hava kabarcığı oluşumu minimuma 

indirildi. Elde edilen jel formülasyonuna propilen glikolde disperse edilen 

triamsinolon asetonit ilave edilerek homojen olacak şekilde karıştırıldı. Hazırlanan 

tüm formülasyonların 24 saat bekletilerek dengeye gelmesi sağlandı ve daha 

sonraki çalışmalar yapılıncaya kadar ağızları sıkıca kapalı kavonozlara konarak oda 

sıcaklığında muhafaza edildi. 

 

 

2.3.1.1. Poloxamer 407® - Carbopol 934®  İçeren Formülasyonlarda Penetrasyon      
             Artırıcı Etkinin İncelenmesi 
 

F1 – F6 kodlu altı farklı jel formülasyonu üzerinde etkin madde salım deneyleri 

yapıldı. Etkin madde çıkışının en iyi olduğu F3 ve F4 formülasyonları seçilerek 

penetrasyon arttırıcı etkisi olduğu bilinen Transcutol® (Dietilen glikol monoetil eter) 

bu formülasyonlara ilave edildi.  Aynı zamanda formüldeki propilen glikol ve 

Transcutol®’ün ilave edilme şekilleri değiştirilerek hazırlama yönteminin etkin madde 

çıkışına etkisinin olup olmadığı da araştırıldı. Çizelge 2.4.’te bu grup 

formülasyonların polimer oranları, Çizelge 2.5’te ise jel formülasyonları 

görülmektedir. 

  

 

 
Çizelge 2.4. Penetrasyon artırıcı içeren formülasyonların polimer oranları 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Formülasyon 
                 kodları 
% Maddeler 

F3    F3-A F3-B F3-C F4 F4-A F4-B F4-C 

Carbopol 934® 2 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 

Poloxamer 407® 15 15 15 15 20 20 20 20 

Distile Su 83 83 83 83 78,5 78,5 78,5 78,5 
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Çizelge 2.5. Penetrasyon artırıcı içeren Poloxamer 407® - Carbopol 934®  jel 
formülasyonları 

 
 
 
 
Çizelge 2.5.’te yer alan formülasyonların hazırlanışı: 
 

 A-B-C kodlu formülasyonlar için gerekli miktar Carbopol 934® formüldeki 

suyun 1/3 ü üzerine serpilerek 24 saat tamamen şişmesi için bekletildi. Daha sonra 

ortamın pH’sı, 2M NaOH kullanılarak pH 6’ya ayarlandı. Geri kalan su 5Co ye 

soğutularak üzerine gerekli miktar Poloxamer 407® ilave edildi. 24 saat 

buzdolabında bekletilerek berrak çözeltinin oluşması sağlandı.  24. saat sonunda 

hazırlanan Carbopol 934® jeli üzerine soğuk Poloxamer 407® çözeltisi yavaş yavaş 

ilave edilip baget yardımıyla homojen olacak şekilde karıştırıldı. 

  

 A kodlu formülasyonlar için, TA tartılarak propilen glikol içinde disperse 

edildi. Etkin madde çözeltisi Poloxamer407® - Carbopol 934® jel sistemi üzerine ilave 

edilerek homojen olacak şekilde bagetle karıştırıldı. Son olarak ortama Transcutol® 

ilave edildi.  

  

 B kodlu formülasyonlar için TA tartılarak Transcutol® içinde çözüldü. Etkin 

madde çözeltisi Poloxamer407® - Carbopol 934® jel sistemi üzerine ilave edilerek 

homojen olacak şekilde bagetle karıştırıldı.  

 

 C kodlu formülasyonlar için ise TA tartılarak Transcutol® içinde çözüldü. Etkin 

madde çözeltisi Poloxamer407® - Carbopol 934® jel sistemi üzerine ilave dilerek 

homojen olacak şekilde bagetle karıştırıldı. Son olarak propilen glikol ilave edildi. 

         Formülasyon 
               kodları 

Maddeler 
F3 F3-A F3-B F3-C F4 F4-A F4-B F4-C

Poloxamer 407® - Carbopol 

934® polimer karışımı 
87,9 77,9 89,9 77,9 87,9 77,9 89,9 77,9 

Propilen glikol    12 12 - 12 12 12 - 12 

Transcutol®  - 10 10 10 - 10 10 10 

TA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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2.3.2. Kitozan İçeren Formülasyonlar 
 

Ön çalışmalarda düşük, orta ve yüksek molekül ağırlıklı kitozan kullanılarak 

%1 - %2 - %3 a/a konsantrasyonlardaki çözeltiler  %1 - %1,5 - %2 h/h laktik asit 

çözeltisi kullanılarak hazırlandı. Hazırlanan bu formülasyonların çözünürlüklerine, 

akışkanlıklarına, adezif özelliklerine ve pH değerlerine bakıldığında, düşük molekül 

ağırlıklı kitozan ile hazırlanan çözeltilerin akışkanlıklarının çok fazla, adezif 

özelliklerinin ise yeterli olmadığı; orta ve yüksek molekül ağırlıklı kitozanlarda ise en 

uygun çözelti konsantrasyonunun  %3 a/a olduğu görüldü. Bu nedenle bu gruptaki 

formülasyonların %3 a/a oranında orta ve yüksek molekül ağırlıklı kitozan 

kullanılarak hazırlanmasına karar verildi.  % 1 h/h laktik asit çözeltisinin kitozanları 

çözmede yetersiz kalması, %2 h/h laktik asit çözeltisinin ise ortam pH’sını çok fazla 

düşürmesi nedeniyle çalışmalara %1,5 h/h laktik asit çözeltisi ile devam edildi.  

 

Hazırlanan kitozan jellerin biyoadezif özelliklerini arttırabilmek için yine 

biyoadezif özelliği olduğu bilinen polimerlerle kombine kullanılması düşünüldü. Bu 

amaçla kitozan Carbopol 934® karışımları hazırlandı. Zıt yüklü polimerler olmaları ve 

pH uyumsuzlukları nedeniyle geçimsizlik gözlendi. Kitozan HPMC 

kombinasyonlarında ise herhangi bir geçimsizlik görülmediğinden ilave polimer 

olarak HPMC kullanıldı.  

 

Daha önce bahsedildiği gibi çözünür kitozan ile de bir formülasyon 

hazırlandı. Çizelge 2.6.’da kitozan, kitozan – HPMC ve çözünür kitozan içeren  

formülasyonların polimer oranları, Çizelge 2.7.’de ise hazırlanan jel formülasyonları 

görülmektedir. 

 
Çizelge 2.6. Kitozan içeren formülasyonların polimer oranları 

Formülasyon 
               kodları 

% Maddeler 
CM-1 CM-2 CM-3 CH-1 CH-2 CH-3 X1 X2 X3

MMW kitozan  3 3 3 - - - 3 3 - 

HMW kitozan  - - - 3 3 3 - - - 

HPMC  - - - - - - 1 2 - 

Çözünür kitozan  - - - - - - - - 4 

% 1,5 h/h laktik asit çöz. 97 97    97 97 97 97 96 95 96 
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Çizelge 2.7. Kitozan içeren jel formülasyonları 

 
 
 
Çizelge 2.7.’deki formülasyonların hazırlanışı: 
 
 Orta ve yüksek molekül ağırlıklı kitozan %3 a/a olacak şekilde tartıldı; %1,5 

h/h laktik asit çözeltisi kullanılarak çözünmeleri sağlandı.  

 

 CM-1 ve CH-1 kodlu formülasyonlarda, TA propilen glikolde disperse 

edilerek kitozan jel üzerine ilave edildi ve baget yardımıyla homojen karışım 

sağlandı. 

 

CM-2 ve CH-2 kodlu formülasyonlar için, TA propilen glikolde disperse 

edilerek kitozan jel üzerine ilave edildi ve baget yardımıyla homojen karışım 

sağlandı. Daha sonra ortama penetrasyon arttırıcı olarak Transcutol® ilave edildi. 

 

CM-3 ve CH-3 kodlu formülasyonlarda ise, TA önce Transcutol® de 

çözülerek kitozan jel üzerine ilave edildi ve baget yardımıyla homojen karışım 

sağlandı. Daha sonra ortama propilen glikol ilave edildi. 

 

Kitozan HPMC kombinasyonlarını hazırlayabilmek için; HPMC laktik asit 

çözeltisinde çözündü. Bu çözelti buz banyosuna konarak üzerine kitozan ilave edildi. 

Sonikatörde 15 dakika karıştırıldı. Daha sonra bu karışıma Transcutol®de çözünen 

etkin madde ilave edildi. Homojen karışım sağlandıktan sonra da propilen glikol ilave 

edilerek X1 ve X2 formülasyonları hazırlandı.  

 

Formülasyon 
               kodları 
Maddeler 

CM-1 CM-2 CM-3 CH-1 CH-2 CH-3 X1 X2 X3 

Polimer 87,9 77,9 77,9 87,9 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9
Propilen glikol    12 12 12 12 12 12 12 12 12 
Transcutol®  - 10 10 - 10 10 10 10 10 

TA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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Orta ve yüksek molekül ağırlıklı kitozanların jellerinin hazırlanması sırasında 

laktik asit çözeltisi kullanılması nedeniyle bu formülasyonların pH değerleri 4,17- 

4,72 arasında idi. Bu nedenle ağız içi mukozasına daha uygun pH’da alternatif bir 

kitozan formülasyonu hazırlamak üzere çözünür kitozanın denenmesi düşünüldü. 

Çözünür kitozan ile hazırlanan bu formülasyon için  %4 a/a çözünür kitozan  

tartılarak distile suda çözüldü. Etkin madde Transcutol®de çözülerek ilave edildi, 

homojen karışım sağlandıktan sonra ortama propilen glikol eklenerek X3 

formülasyonu elde edildi.  

 

 

 

 

2.4. Bitmiş Ürünler Üzerinde Yapılan Çalışmalar 
 
 
2.4.1. pH Ölçüm Çalışmaları 
 

Hazırlanan formülasyonların pH metrede ölçümleri yapıldı. Piyasa 

preparatında ise pH’yı ölçebilmek için preparatın %10’luk sulu dispers çözeltisi 

hazırlanarak ölçüm yapıldı. Tüm ölçümler 3’er kere tekrarlandı.  

 

 

2.4.2. Viskozluk Çalışmaları 
 

Hazırlanan formülasyonların viskozlukları Brookfield SD II Viskozimetresinde 

T96 kodlu spindle ile 20 rpm’de ölçüldü. Termal jelasyon özelliği nedeniyle 

Poloxamer 407® içeren tüm formülasyonlar için ölçümler 4 ± 10C’de, 25 ± 10C’de ve 

37 ± 10C’de yapıldı. Tüm ölçümler 3’er kez tekrarlandı. Piyasa preparatı ve kitozan 

içeren formülasyonlarda ise ölçümler  25 ± 10C de yapıldı. 

 

 
2.4.3. Preparatlardan İn Vitro Etken Madde Salım Çalışmaları 

Piyasa preparatı olan Kenakort-A Orabase® ve hazırlanan formülasyonlardan 

etkin madde salım hızını belirlemek için modifiye Franz hücresi kullanıldı. Modifiye 

Franz hücresi’nin şematik görünümü Şekil 2.2’de görülmektedir.  
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Şekil 2.1. Franz hücresinin dış görünüşü 

 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 2.2. Franz difüzyon hücresinin şematik gösterimi 
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Reseptör faz etrafındaki su ceketi yardımı ile ortam sıcaklığı 37±1 0C’ye 

ayarlandı. Etkin maddenin pH:7,4 fosfat-salin tamponu içerisinde yapılan çözünürlük 

çalışmaları sonucu sink koşulu sağlayabilmek için ortama %1 oranında Cremophor® 

EL ilave edildi. Ortam çözeltisi 0,45µm selüloz asetat membran filtreden süzülerek 

reseptör faz kısmına dolduruldu ve sıcaklığının 370C’ye gelmesi için beklendi. 

Önceden pH:7,4 fosfat-salin tamponu – Cremophor® EL karışımı ile hidrate edilmiş 

0,45µm selüloz asetat membran filtre hiç hava kabarcığı kalmayacak şekilde iki faz 

arasına yerleştirildi ve sızmayı önlemek amacı ile kıskaçlarla tutturuldu.  

 

 Reseptör faz bölümündeki magnetin dönüş hızı 200 rpm’e ayarlandı. Donör 

faz kısmına her deneyde 3 g formülasyon hiç hava kabarcığı kalmadan yerleştirildi. 

Formülasyonların buharlaşıp kurumasını önlemek için donör fazın üst kısmı 

parafilmle kapatıldı. 30., 60., 120., 180., 240., 300. ve 360. dakikalarda hücrenin orta 

kısmından ve her seferinde aynı yerden 0,5 ml numune alındı. Alınan örnek kadar 

ortama 370C’deki taze reseptör faz ilave edildi. Alınan numunelerin etkin madde 

içeriği HPLC yöntemi kullanılarak tayin edildi. 

 

 

 

2.4.4. Ex vivo Biyoadezyon Çalışmaları 

 
Hazırlanan jellerin biyoadezyon ölçümleri için TA-XT Plus model Texture 

Analiz aleti kullanıldı. Şekil 2.3’te aletin resmi, Şekil 2.4’te ise şematik görünümü 

verilmiştir. 

 

Test edilecek jeller 30mm çapında tüplere kondu. Tüpler etüve yerleştirilerek 

jel sıcaklığının 37°C’ye gelmesi sağlandı. Kesimden hemen sonra alınan inek bukkal 

mukozaları -30°C’de donduruldu. Ölçüm öncesi oda sıcaklığına getirilen 

mukozaların iç yüzeyindeki bağ dokusu temizlenerek 2 mm kalınlığında kesitler 

alındı ve analiz aletinin üst probuna tutturuldu. Probun ucundaki mukoza, %0,8 

müsin çözeltisi ile ıslatıldı ve 10 dakika bekletilerek teste hazır hale getirildi. Aletin 

bukal mukozayı taşıyan probu 0,5 mm/saniye hızla aşağı indirilerek jel yüzeyine 

değdirildi. Jel ile bukkal mukoza 180 saniye boyunca 0,0001N kuvvet uygulanarak 

temas ettirildi ve adezif bağların oluşması sağlandı. Daha sonra probun 0,5 

mm/saniye hızla jel yüzeyinden uzaklaşması sağlanarak iki yüzeyi birbirinden 

ayırmak için gerekli kuvvet ölçüldü. Her bir formülasyon için test 3 kez tekrarlandı. 
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Şekil 2.3. TA-XT Plus Texture analiz aleti 

 

 

 

 
Şekil 2.4. TA-XT Plus Texture Analiz aletinin şematik görünümü 

 

Çizelge 2.8’ de biyoadezyon ölçümü sırasında kullanılan test parametreleri yer 

almaktadır. 
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Çizelge 2.8. Biyoadezyon ölçümü sırasında kullanılan test parametreleri 

Test parametreleri 

Prop P 10 aluminyum prop (1 cm çap) 

Test öncesi probun hızı 0.5 mm/saniye 

Test esnasında probun hızı 0.5 mm/saniye 

Test sonrası probun hızı 0.07 mm/saniye 

Probun geri dönüş mesafesi 10 mm 

Jel ile bukal mukozanın temas süresi 180 saniye 

Jel ile bukal mukozanın ilk temas kuvveti 0.0001 N 

Jel ile bukal mukozanın teması süresince   
uygulanan kuvvet 

0.1 N 

  

 

 

 

Şekil 2.5.’te görüldüğü gibi elde edilen kuvvet (N) – mesafe (mm) eğrilerinin 

altında kalan alan (AUC1-2) biyoadezyon işi’ni vermektedir ve birimi mJ (Nxmm) dür. 

1 cm2 ye düşen mukoadezyon işini hesaplamak için Denklem 2.1.’de yer alan formül 

kullanılmaktadır. 

 

 
 

               AUC1-2 
                     Biyoadezyon işi (mJ/cm2) = -----------------  (Denklem 2.1. ) 

             π.r2 

 

 

 

                     π.r2 = Jel ile temas eden mukozanın alanı 
 

 

 



 

 

53                                                                  
  
                                                                  

 

 
 

Şekil 2.5. Jellerde mukoadezyon tayininde kullanılan kuvvet-mesafe eğrisi 
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3. BULGULAR 
 
 
 

3.1. Triamsinolon Asetonitle Yapılan Çalışmalara İlişkin Bulgular 
 
3.1.1. Infrared  (IR) Spektrumu 
 
Bölüm 2.2.1’de anlatıldığı şekilde alınan IR spektrumu ve maddenin literatürde 

verilen IR spektrumu Şekil 3.1’de görülmektedir  (Florey, 1972). 

 

 
(a) 

 
(b) 

 

Şekil 3.1. Triamsinolon asetonitin  IR spektrumları: a) TA’in  belirlenen IR spektrumu,  
b)  Literatürde verilen IR spektrumunu (Florey, 1972). 
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3.1.2. Erime Noktası 
 

Bölüm 2.2.2’de anlatıldığı gibi yapılan deney sonucunda etkin maddenin 

278–298 C0 gibi geniş bir sıcaklık aralığında eridiği gözlenmiştir.  

 

 

3.1.3. Ultraviyole (UV) Spektrumu 
 

Triamsinolon asetonitin  2.2.3.1’de anlatıldığı gibi hazırlanan pH: 7,4 fosfat-

salin tampon çözeltisi içindeki  UV spektrumu Şekil 3.2’de görülmektedir. Bu 

ortamda maksimum absorbans gösterdiği dalga boyu 242,0 nm olarak bulunmuştur. 

 

 

 

 

 
Şekil 3.2. TA’in pH: 7,4 fosfat-salin tampon çözeltisi içindeki UV spektrumu 
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3.1.4. Triamsinolon Asetonitin pH: 7,4 Fosfat-Salin Tampon Çözeltisi İçindeki   
           Kalibrasyon Doğrusu 
 

Bölüm 2.2.4’te anlatıldığı gibi, HPLC’de 242 nm dalga boyunda yapılan 

ölçümler sonucu elde edilen kalibrasyon doğrusu şekil 3.3’te verilmiştir. Kalibrasyon 

doğrusuna ilişkin doğru denklemi ve ilgili parametreler Çizelge 3.1’de gösterilmiştir. 

 

 

y = 37,804x + 14,324
R2 = 0,9996

0,00
200,00
400,00
600,00
800,00

1000,00
1200,00
1400,00
1600,00
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Şekil 3.3. TA’in pH: 7,4 fosfat-salin tampon çözeltisi içindeki kalibrasyon doğrusu 

 
 
 
Çizelge 3.1. TA’in pH: 7,4 fosfat-salin tampon çözeltisi içindeki kalibrasyon doğrularına ilişkin 

parametreler 
 

Eğim (m) 37,804 

Kesişim (n)  14,324 

Doğru Denklemi (y=mx+n) Y= 37,804x + 14,324 

Korelasyon Katsayısı (r) 0,99979 

Determinasyon katsayısı (R2) 0,9996 
 
 
3.1.5. Stabilite Bulguları 
 

Bölüm 2.2.5’te anlatıldığı şekilde yapılan stabilite çalışmalarına ilişkin veriler 

çizelge 3.2’de verilmiştir.  
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Çizelge 3.2. TA’in sulu ortamdaki stabilite çalışmalarına ilişkin bulgular 

Zaman 0. saat 24. saat 48.saat Ort. SS* %BS**

Konsantrasyon (µg/ml) 19,27 19,34 19,34 19,32 0,04 0,19 
*Standart sapma   **%Bağıl sapma 

 
 
 
3.1.6. Triamsinolon Asetonitin HPLC ile Miktar Tayininin Analitik                          
          Validasyonuna ilişkin Bulgular 
 
 
3.1.6.1 Doğrusallık ve Aralığı 
 
 Triamsinolon asetonitin pH: 7,4 fosfat-salin tampon çözeltisi içindeki miktar 

tayininin doğrusallık ve aralığı Bölüm 2.2.6.1’ de açıklandığı şekilde yapılmıştır. Elde 

edilen doğru Şekil 3.4’te, bu doğruya ilişkin parametreler ise Çizelge 3.3’te 

verilmiştir. 

 

 

 
Şekil 3.4. TA’in pH 7,4 fosfat-salin tampon çözeltisi ortamındaki doğrusallık ve aralığı 

çalışmasına ilişkin doğru 
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Çizelge 3.3. TA’in pH: 7,4 fosfat-salin tampon çözeltisi  ortamındaki doğrusallık ve aralığı 
çalışmasına ilişkin parametreler 

Eğim (m) 37,804 

         Standart hata 0,09009 

         %95 Olasılıklı Güven Sınırları 37,625 – 37,984 

Kesişim (n) 14,324 

          Standart hata 1,885 

          %95 Olasılıklı Güven Sınırları 10,561 – 18,087 

Korelasyon katsayısı (r) 0,9998 

determnasyon katsayısı (r2) 0,9996 

Regresyon doğrusundan olan  
sapmaların standart sapması (Sy.x) 

8,614 

Lineer regresyon kareler toplamı 1,306x107 

Doğrusallıktan sapmaların kareler toplamı 5194,5 

Ortalamanın artık kareler toplamı 74,207 

 
 
3.1.6.2. Doğruluk ve Geri Elde  

 

Triamsinolon Asetonitin pH: 7,4 fosfat–salin tampon çözeltisi içindeki miktar 

tayininin doğruluk ve geri eldesine ilişkin çalışmalar Bölüm 2.2.6.2’de anlatıldığı 

şekilde yapılmış ve elde edilen değerler ile bu değerlere ilişkin parametreler Çizelge 

3.4’te verilmiştir.  

 

Çizelge 3.4. TA’in pH :7,4 fosfat-salin tampon çözeltisindeki miktar tayini yönteminin 
doğruluk ve geri eldesine ilişkin sonuçlar 

Teorik 
kons. 

(µg/ml) 

Pratik 
kons. 

(µg/ml) 

% Geri 
Elde 

Teorik 
kons. 

(µg/ml) 

Pratik 
kons. 

(µg/ml) 

% Geri 
Elde 

Teorik 
kons. 

(µg/ml) 

Pratik 
kons. 

(µg/ml) 

% Geri 
Elde 

5.00 5,22 104,42 20,00 20,72 103,62 35.00 36,37 103,90 
5.00 5,19 103,79 20,00 20,73 103,66 35.00 36,34 103,84 
5.00 5,20 104,00 20,00 20,68 103,40 35.00 36,21 103,46 
5.00 5,21 104,16 20,00 20,68 103,40 35.00 36,28 103,67 
5.00 5,20 103,94 20,00 20,70 103,52 35.00 36,29 103,68 
5.00 5,21 104,26 20,00 20,75 103,74 35.00 36,36 103,89 
Ort. % Geri Elde 104,09 Ort. % Geri Elde 103,56 Ort. % Geri Elde 103,74 

SS* 0,23 SS* 0,14 SS* 0,17 
%BS** 0,422 %BS** 0,14 %BS** 0,17 

* Standart Sapma ** % Bağıl Sapma 



 

 

59                                                                  
  
                                                                  

 

3.1.6.3. Kesinlik Çalışmalarına İlişkin Bulgular 
 
 
Ara Kesinlik  
 

Triamsinolon asetonitin pH: 7,4 fosfat-salin tampon çözeltisindeki miktar 

tayini yöntemine ilişkin ara kesinlik çalışmaları Bölüm 2.2.6.3’te anlatıldığı şekilde 

yapılmış ve elde edilen değerler Çizelge 3.5’te verilmiştir. 

 

SPSS istatistik programı kullanılarak üç farklı günde elde edilen sonuçlar 

üzerine ortalamalar arası farkın önem testi uygulanmıştır. %5 yanılma olasılığı ile 

t(%95=) ve t(hesap) bulunmuş ve ortalamalar arası farkın önemli olmadığı sonucuna 

varılmıştır.  

 

Çizelge 3.5. TA’in pH: 7,4 fosfat-salin tampon çözeltisindeki miktar tayini yönteminin 
ara kesinlik çalışmalarına ilişkin sonuçlar 

Gün Alan 
Kons. 

(µg/ml)
Gün Alan 

Kons. 
(µg/ml)

Gün Alan 
Kons. 

(µg/ml) 
1 210,80 5,20 1 798,10 20,73 1 1383,80 36,23 
1 211,00 5,20 1 798,20 20,74 1 1388,90 36,36 
1 210,90 5,20 1 796,00 20,68 1 1379,30 36,11 
1 211,10 5,21 1 797,80 20,72 1 1384,30 36,24 
1 211,20 5,21 1 796,60 20,69 1 1388,40 36,35 
1 212,00 5,23 1 798,60 20,75 1 1375,90 36,02 
2 211,70 5,22 2 797,80 20,72 2 1386,40 36,29 
2 210,50 5,19 2 798,10 20,73 2 1384,40 36,24 
2 210,90 5,20 2 796,10 20,68 2 1386,40 36,29 
2 211,20 5,21 2 796,10 20,68 2 1382,50 36,19 
2 210,80 5,20 2 797,00 20,70 2 1386,40 36,29 
2 211,40 5,21 2 798,70 20,75 2 1387,30 36,32 
3 210,60 5,19 3 798,60 20,75 3 1384,40 36,24 
3 210,70 5,19 3 798,80 20,75 3 1382,70 36,20 
3 211,60 5,22 3 798,50 20,74 3 1381,90 36,18 
3 211,20 5,21 3 797,80 20,72 3 1381,20 36,16 
3 211,30 5,21 3 797,00 20,70 3 1388,60 36,35 
3 210,90 5,20 3 796,50 20,69 3 1380,50 36,14 

Ortalama 5,21 Ortalama 20,72 Ortalama 36,23 
SS* 0,01 SS 0,03 SS* 0,09 

%BS** 0,20 %BS** 0,12 %BS** 0,26 
            * Standart Sapma        ** % Bağıl Sapma 
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Tekrarlanabilirlik (Tekrar edilebilirlik) 
 

Triamsinolon asetonitin pH: 7,4 fosfat-salin tampon çözeltisindeki miktar 

tayini yönteminin tekrarlanabilirliği Bölüm 2.2.6.3’de anlatıldığı şekilde yapılmış ve 

elde edilen değerler ile bu değerlere ilişkin parametreler Çizelge 3.6’da verilmiştir.  

 

 

 
Çizelge 3.6. TA’in pH: 7,4 fosfat-salin tampon çözeltisindeki miktar tayini yönteminin 

tekrarlanabilirliğine ilişkin sonuçlar 

Alan 
(5µg/ml ) 

Kons. 
(µg/ml)

Alan 
(20µg/ml )

Kons. 
(µg/ml)

Alan 
(35µg/ml )

Kons. 
(µg/ml) 

211,10 5,21 798,30 20,74 1386,40 36,29 

211,50 5,22 797,40 20,71 1384,40 36,24 

210,70 5,19 796,20 20,68 1386,40 36,29 

210,20 5,18 797,30 20,71 1382,50 36,19 

211,10 5,21 796,70 20,70 1386,40 36,29 

210,70 5,19 797,80 20,72 1387,30 36,32 

Ortalama 5,20 Ortalama 20,71 Ortalama 36,27 

SS* 0,01 SS* 0,02 SS* 0,05 

%BS** 0,23 %BS** 0,10 %BS** 0,13 
* Standart Sapma **% Bağıl Sapma 
 
 
 

 
3.1.6.4. Özgünlük (Seçicilik) 
 

Bölüm 2.2.6.4’de anlatıldığı şekilde yapılan özgünlük çalışmalarında   

kullanılan yardımcı madde çözeltilerinin 242 nm dalga boyunda yapılan HPLC 

analizleri sonucunda etkin madde piki ile herhangi bir girişim gözlenmemiştir. Aynı 

çalışma hazırlanan formülasyonlar ile de tekrarlanmış ve yine herhangi bir pik 

gözlenmemiştir. Bu sonuç bize yöntemin maddeye özgün olduğunu göstermiştir. 
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3.1.6.5. Teşhis ve Tayin sınırları 
 

TA’in pH: 7,4 fosfat–salin tampon çözeltisindeki miktar tayini yöntemine 

ilişkin teşhis ve tayin sınırları 2.2.6.5’te anlatıldığı gibi belirlenmiştir. 

 
Çizelge 3.7. TA’in pH: 7,4 fosfat-salin tampon çözeltisindeki miktar tayini yönteminin teşhis 

ve tayin sınırları 

 
Teşhis Sınırı
LOD (µg/ml) 

Tayin Sınırı 
LOQ (µg/ml) 

pH: 7,4 fosfat-salin tamponu 0,1336 0,4050 
 
 
 
3.1.7. Triamsinolon Asetonitin  pH: 7,4 Fosfat-Salin Tamponundaki Çözünürlük 
Çalışmalarına İlişkin Bulgular 
 

2.2.7’de anlatıldığı gibi yapılan çözünürlük tayini 72 saat boyunca devam 

ettirilmiş ve pH: 7,4 fosfat-salin çözeltisi için 24. saatte; %1 kremofor içeren ortam 

için ise 48. saatte sistemin dengeye geldiği gözlenmiştir. Çözünürlük tayini sonuçları 

Çizelge 3.8.’de verilmiştir. 

 

 
Çizelge 3.8. Etkin maddenin pH: 7,4 fosfat-salin tampon çözeltisindeki çözünürlük verileri 

Çözünürlük (µg/ml) SS* %BS** 

18,25 12,35 1,71 

65,06 7,13 0,56 
                        * Standart Sapma      ** %Bağıl Sapma 
 
 
 
 
3.2. Bitmiş Ürün Üzerinde Yapılan Çalışmalara İlişkin Bulgular 
 
3.2.1. pH Ölçüm Çalışmalarına İlişkin Bulgular 
 

Hazırlanan formülasyonların ve piyasa preparatının pH ölçümleri bölüm 

2.4.1’de anlatıldığı şekilde yapılmıştır. Sonuçlar ise Çizelge 3.9’da görülmektedir. 
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Çizelge 3.9. Formülasyonlara ilişkin pH verileri 
 

Formülasyon kodu Ort. pH (n=3) SS* 

F1 6,21 0,02 

F2 6,05 0,02 

F3 6,17 0,01 

F4 6,43 0,02 

F5 6,43 0,01 

F6 6,07 0,03 

F3-A 6,54 0,03 

F3-B 6,32 0,02 

F3-C 6,30 0,02 

F4-A 6,38 0,01 

F4-B 6,69 0,01 

F4-C 6,78 0,02 

CH-1 4,43 0,03 

CH-2 4,37 0,01 

CH-3 4,44 0,01 

CM-1 4,43 0,01 

CM-2 4,48 0,00 

CM-3 4,53 0,00 

X1 4,72 0,01 

X2 4,17 0,01 

X3 5,33 0,01 

Kenakort-A Orabase® 5,13 0,01 
* Standart Sapma       

 

 

 

3.2.2. Viskozluk Çalışmalarına İlişkin Bulgular 
 

Formülasyonların viskozlukları Bölüm 2.4.2’de anlatıldığı şekilde ölçülmüştür.  

Poloxamer 407® - Carbopol 934®  içeren formülasyonlara ilişkin bulunan sonuçlar 

Çizelge 3.10’da; kitozan içeren formülasyonlara ilişkin sonuçlar ise Çizelge 3.11’de 

görülmektedir. 
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Çizelge 3.10. Poloxamer 407® - Carbopol 934®  içeren formülasyonlara ilişkin viskozite 
sonuçları 

 

 
4 ± 1 0C 25 ± 1 0C 37 ± 1 0C 

Viskozluk 
(Pa.s) 

SS* 
Viskozluk 

(Pa.s) 
SS* 

Viskozluk 
(Pa.s) 

SS* 

F1 140,44 1,24 443,67 2,50 475,67 3,61 

F2 137,22 2,44 303,11 2,09 337,22 2,44 

F3 117,22 1,09 175,56 3,88 192,22 2,17 

F3-A 83,22 1,39 111,56 2,51 117,33 1,12 

F3-B 88,33 1,50 132,33 3,74 143,78 3,83 

F3-C 90,22 1,20 111,78 1,30 118,22 1,20 

F4 87,00 1,12 231,78 2,05 285,22 2,28 

F4-A 91,00 1,73 155,44 1,33 167,22 1,72 

F4-B 189,89 1,17 249,89 0,78 253,33 4,15 

F4-C 99,00 4,77 163,11 1,36 188,00 1,50 

F5 175,00 2,24 432,56 4,33 497,00 0,87 

F6 136,44 1,81 197,56 2,46 200,78 2,39 
* Standart Sapma       

 
 
 
 

Çizelge 3.11. Kenakort-A Orabase® ve kitozan içeren formülasyonlara ilişkin viskozite 
sonuçları 

 
Formülasyon kodu Viskozluk

25 ± 1 0C 
(Pa.s) 

SS* 

CH-1 31,78 0,57

CH-2 32,94 0,92

CH-3 29,00 0,83

CM-1 5,50 0,43

CM-2 6,67 0,35

CM-3 6,28 0,36

X1 10,06 0,68

X2 26,89 1,24

X3 1,94 0,39

Kenakort-A Orabase® 200,00 1,63
* Standart Sapma       
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3.2.3. Formülasyonlardan İn vitro Etken Madde Çıkış Çalışmalarına İlişkin   
          Bulgular 
 

I.Gruptaki Poloxamer 407® - Carbopol 934® ve II. Gruptaki kitozan jel 

formülasyonların çözünme hızı testleri Bölüm 2.4.3’te anlatıldığı gibi yapılmış, alınan 

örneklerdeki madde miktarları HPLC yöntemi ile tayin edilerek çözünme hızı profilleri 

oluşturulmuştur. 

 

 
 

3.2.3.1. Poloxamer 407® - Carbopol 934®  İçeren Formülasyonlardan Etken   
             Madde Çıkışına İlişkin Bulgular 
 

Şekil 3.5 ve 3.6’da Poloxamer 407® - Carbopol 934®  kombinasyonu ile 

hazırlanan F1 – F6 formülasyonlarına ilişkin çözünme hızı profilleri görülmektedir. 
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Şekil 3.5. F1 – F6 formülasyonlarına ilişkin çözünme hızı profilleri 
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Şekil 3.6. F1 – F6 fomülasyonlarından birim alandan çıkan etkin madde miktarına ilişkin 

profiller 
 

 

3.2.3.2. Penetrasyon   artırıcının   etkisine  ilişkin   bulgular 
 

Bölüm 2.3.1.1’de anlatıldığı gibi F3 ve F4 formülasyonlarına ilave edilen 

Transcutol®ün ve hazırlama yönteminin etkin madde çıkışı üzerine etkileri Şekil 3.7-  

Şekil 3.10’da görülmektedir. 
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Şekil 3.7. F3 formülasyonuna ilave edilen Transcutol® ve propilen glikolun çözünme hızı 

profillerine etkisi 



 

 

66                                                                  
  
                                                                  

 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 60 120 180 240 300 360 420

zaman (dk)

%
 a

çı
ğa

 ç
ık

an
 m

ad
de

 m
ik

ta
rı

F-4
F4-A
F4-B
F4-C

 
Şekil 3.8. F4 formülasyonuna ilave edilen Transcutol® ve propilen glikolun çözünme hızı 

profillerine etkisi 
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Şekil 3.9. F3 formülasyonuna ilave edilen Transcutol® ve propilen glikolun birim alandan 

çıkan etkin madde miktarına etkisi 
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Şekil 3.10. F4  formülasyonuna ilave edilen Transcutol® ve propilen glikolun birim alandan 

çıkan etkin madde miktarına etkisi 
  
 
 
3.2.3.3.  Kitozan   İçeren   Formülasyonlardan  Etken    Madde   Çıkışına   İlişkin     
              Bulgular 
 
 Farklı molekül ağırlığındaki kitozan, kitozan – HPMC  kombinasyonu ve 

çözünür kitozan ile hazırlanan formülasyonların çözünme hızı profilleri Şekil 3.11-  

Şekil 3.16’da görülmektedir. 
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Şekil 3.11. Yüksek molekül ağıklıklı kitozan formülasyonlarına ilişkin çözünme hızı profilleri 
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Şekil 3.12. Orta molekül ağırlıklı kitozan formülasyonlarına ilişkin çözünme hızı profilleri 
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Şekil 3.13. Yüksek molekül ağırlıklı kitozan formülasyonlarına ilişkin birim alandan çıkış 

profilleri 
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Şekil 3.14. Orta molekül ağırlıklı kitozan formülasyonlarına ilişkin birim alandan çıkış profilleri 

 

 
 
 
 
 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 60 120 180 240 300 360 420

zaman (dk)

%
 a

çı
ğa

 ç
ık

an
 m

ad
de

 m
ik

ta
rı

X1
X2
X3
CM-3

 
Şekil 3.15. Kitozan – HPMC ve çözünür kitozan içeren formülasyonlara ilişkin çözünme hızı 

profilleri 
 
 



 

 

70                                                                  
  
                                                                  

 

0

10

20

30

40

50

60

0 50 100 150 200 250 300 350 400
zaman (dk)

aç
ığ

a 
çı

ka
n 

m
ad

de
 m

ik
ta

rı 
( µ

g/
cm

2 
)

X1
X2
X3
CM-3

 
Şekil 3.16. Kitozan – HPMC ve çözünür kitozan içeren formülasyonlara ilişkin birim alandan 

açığa çıkan etkin madde miktarı profilleri 
 
 
 
 
 
3.2.4. Ex vivo Biyoadezyon Çalışmaları 
 

Bölüm 2.4.4’te anlatıldığı şekilde büyük baş hayvan yanak mukozası 

kullanılarak ölçülen biyoadezyon değerleri ve biyodezyon işi Çizelge 3.12’de ve 

Şekil 3.17.’de gösterilmiştir.  
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Çizelge 3.12. Ex vivo biyoadezyon çalışmalarına ilişkin bulgular 

Formülasyon Kodu Biyoadezyon işi 
(N.mm) 

Biyoadezyon işi 
(N.mm)/cm2 

X2 0,090±0.008 0,1146 

F3-C 0,089±0.007 0,1134 

F3-A 0,087±0.005 0,1108 

X1 0,084±0.004 0,1070 

F3 0,080±0.016 0,1019 

F4-C 0,074±0.018 0,0943 

F4-A 0,071±0.010 0,0904 

F4 0,065±0.001 0,0824 

CH-3 0,023±0.06 0,0293 

CM-3 0,003±0.03 0,0038 
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Şekil 3.17. Ex vivo biyoadezyon işi verileri 

 

 

 

Şekil 3.18. – 3.21.’de seçilen 10 adet formülasyona ilişkin elde edilen kuvvet 

(N) – mesafe (mm) eğrileri görülmektedir. 
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Şekil 3.18. F3 formülasyonları için elde edilen kuvvet-mesafe eğrileri (─ F3 A; ─ F3; ─ F3 C) 

 

 

 

 

 
 
Şekil 3.19. F4 formülasyonları için elde edilen kuvvet-mesafe eğrileri ( F4 A; F4; F4 C) 
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Şekil 3.20.CH-3 ve CM-3 formülasyonları için elde edilen kuvvet-mesafe eğrileri(CH-3;CM-3) 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 3.21. X1 ve X2 formülasyonları için elde edilen kuvvet-mesafe eğrileri (X 1; X 2) 
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4.TARTIŞMA 

 
 

4.1. Etkin Maddeye İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi 
 

Triamsinolon asetonitin Şekil 3.1.’deki IR spektrofotometresinde alınan 

spektrumu incelendiğinde elde edilen karakteristik gruplarının pik değerlerin 

literatüre ilişkin pik değerleriyle uyumlu olduğu bulunmuştur (Florey, 1972). 

 

Kapiller erime noktası tayin aletı kullanılarak etkin maddenin erime noktası 

tayin edilmiştir. Literatürde de belirtildiği gibi triamsinolon asetonitin de diğer birçok 

steroid yapılı maddelere benzer şekilde geniş bir aralıkta eridiği sonucuna varılmıştır 

(Florey 1972). 

 

Triamsinolon asetonitin pH: 7,4 fosfat-salin tamponu içindeki 200 – 400 nm 

arasında spektrumu alındığında maksimum absorbans verdiği dalga boyu literatürde 

kayıtlı olan 242 nm dalga boyunda bulunmuştur (Florey; 1972; Clarke’s, 1986). 

 

 Maddenin Şekil 3.3.’de gösterilen pH: 7,4 fosfat salin tamponu ortamında 

242 nm dalga boyunda çizilen kalibrasyon doğrusunun determinasyon katsayısı 

0,9996 olarak bulunmuştur. Bu katsayısının 1’e yakın olması ve standart hataların 

küçük olması nedeniyle okunan alanlardan bulunan konsantrasyon değerlerinin 

güvenilir olduğuna karar verilmiştir. 

 

 Etkin maddenin çözünme ortamındaki stabilitesine ilişkin Çizelge 3.2.’de 

verilen sonuçlar incelendiğinde bağıl sapma değerinin % 0.19 olduğu ve maddenin 

bu ortamda stabil olduğu kanıtlanmıştır. 

 

Analitik yöntemin validasyonu çalışmalarında, doğrusallık ve aralığı, 

doğruluk, kesinlik (tekrarlanabilirlik ve arakesinlik), özgünlük, teşhis ve tayin alt sınırı 

parametreleri değerlendirilmiştir.  
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 Bir analitik yöntemin doğrusallığı, örnekteki analit konsantrasyonu ile doğru 

orantılı olan test sonuçlarını belirli bir aralıkta elde etme yeterliliğidir. Bir analitik 

yöntemin aralığı, örnekteki analizi yapılacak maddenin en düşük ve en yüksek 

konsantrasyonları arasındaki aralığın uygun bir kesinlik, doğruluk ve doğrusallık 

düzeyi göstermesidir (ICH Q2A, 1995).  Çizelge 3.3.’de görüldüğü gibi Triamsinolon 

Asetonitin pH: 7.4 fosfat–salin tamponunda hesaplanan determinasyon katsayısının 

1’e yakın ve ortalamanın artık kareler toplamının (RMS) düşük değerde olması 

çalışılan konsantrasyonlarda yöntemin doğrusal olduğunu göstermiştir. 

 

Gerçeklik olarak da bilinen, analitik yöntemin doğruluğu, o yöntemle elde 

edilen analiz sonuçlarının gerçek değerlere olan yakınlığıdır. Çizelge 3.4.’de, 

incelenen analitik yöntemin doğruluğuna ilişkin sonuçlar verilmiştir. Bu verilere 

dayanarak hesaplanan % geri elde değerlerinin bağıl sapmaları %2’nin altındadır. 

Bu da yöntemin doğruluğunu ispatlamaktadır. 

 

Kesinlik; spesifik analiz koşulları altında testin tekrarlanabilirliğinin ve ara 

kesinliğinin ölçüsüdür. Başka bir tanımla homojen bir karışımdan kısa aralıklarla 

alınan birden fazla numunede elde edilen sonuçların birbiriyle uyumunu ya da 

yakınlık derecesini ifade etmektedir. Miktar tayini yönteminin ara kesinliğini 

ispatlamak için, birbirini takip eden üç günde deneyler tekrarlanmıştır. Çizelge 

3.5.‘de elde edilen sonuçlara dayanarak bağıl sapma değerlerinin %2’nin altında 

olduğu bulunmuştur. Etkin maddenin pH: 7,4 fosfat-salin tampon çözeltisinde 

yapılan tekrar edilebilirlik çalışması sonuçları Çizelge 3.6.’da görülmektedir.  Üç 

farklı konsantrasyona ilişkin ortalamaların bağıl sapma değerleri % 2’nin altında 

olduğundan miktar tayini yönteminin tekrar edilebilirliği kanıtlanmıştır.  

 

Formülasyonu oluşturan diğer yardımcı maddelerin varlığında etkin 

maddenin net bir şekilde ayırt edilebildiğini gösteren seçicilik çalışmaları sonucunda 

kullanılan yardımcı madde pikleriyle triamsinolon asetonit piki arasında 242 nm 

dalga boyunda herhangi bir girişim gözlenmemiştir. Bu sebeple yöntemin seçici 

olduğu kabul edilmiştir.  

 

Triamsinolon asetonitin örnek içinde izlenebilecek en düşük analit miktarı 

(LOD) pH: 7,4 fosfat-salin tampon çözeltisi için Çizelge 3.7.’de görüldüğü gibi 0,1336 

µg/ml olarak bulunmuştur. Triamsinolon asetonitin kabul edilebilir kesinlik ve 
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doğrulukla ölçülebilen en düşük analit konsantrasyonu (LOQ) ise 0,4050 µg/ml dir. 

Elde edilen bu sonuçlar kalibrasyon doğrusunu oluşturan alt sınırın aşağısında yer 

almaktadır. 

 

 Miktar tayini yönteminin analitik validasyon çalışmaları sonucunda yöntemin 

kesinliği, doğruluğu doğrusallık ve aralığı, özgünlüğü ispatlanmış, tayin ve teşhis 

sınırları bulunmuştur.  

 

 

 

4.2 Formülasyon Çalışmalarının Değerlendirilmesi 
 
 Ağız içi ülseratif hastalıkların topikal tedavisinde sıklıkla kullanılan 

triamsinolon asetonit’in dünya ilaç piyasasında krem, merhem, dental pasta gibi 

klasik dozaj şekilleri bulunmaktadır. Bizim ilaç piyasamızda ise ağız içine 

uygulanmak üzere tek bir orabaz preparatı mevcuttur (Kenakort-A Orabase®). Bu 

çalışmada piyasa preparatından farklı olarak, TA’in mukoadezif formülasyonları 

geliştirilerek; uzatılmış salımının sağlanması, tedavideki etkinliğin ve hasta 

uyuncunun arttırılması  ana hedeftir. Bu amaçla etkin maddenin bukkal adezif jel 

içinde verilmesi düşünülmüştür. Jel tipi formülasyonlar özellikle inflamasyonlu 

lezyonlar için mukozaya yayılarak ince bir zar şeklinde lezyon üzerinde kalabilirler. 

Viskoelastik yapılarına bağlı olarak tablet ya da yama sistemlerine göre esneme ve 

büzülme yeteneklerine sahip olduklarından hem hasta uyuncu açısından hem de 

etkin maddenin alt mukozaya daha kolay geçmesinden dolayı tercih edilirler (Attia 

ve ark., 2004).  

 

Çalışmadaki I. Grup formülasyonlarda polimer olarak termosensitif özelliğe 

sahip Poloxamer 407®  seçilmiş ve farklı konsantrasyonlardaki jelleri hazırlanmıştır. 

Ancak hem ön çalışmalardaki bulgularımız hem de  bu konudaki diğer çalışmalar 

incelendiğinde Poloxamer 407® jellerinin mukoadezif formülasyonlarda tek başına 

kullanılmasının yeterli olmayacağı  sonucuna varılmıştır (Escobar-Chavez ve ark., 

2006).  Bu nedenle de formülasyonlara ikinci bir adezif polimer ilavesinin gerekli 

olduğu düşünülmüş ve Poloxamer 407®-Carbopol 934® jel sistemleri ile çalışmaya 

devam edilmiştir. 



 

 

77                                                                  
  
                                                                  

 

 Yapılan ön çalışmalarda farklı polimer oranları denenerek oluşan hidrojel 

formülasyonlarının viskozlukları ve mukozal bölgeye uygulanabilirlikleri incelenmiş 

ve sonuçda Çizelge 2.3.’teki formülasyonlar seçilmiştir. Jel formülasyonlarının 

hazırlanabilmesi için farklı karıştırma teknikleri denenmiş, magnetik karıştırıcı 

kullanıldığında çok fazla hava kabarcığı oluşmasından dolayı karıştırma işlemi 

bagetle sürekli aynı yöne olacak şekilde yapılmıştır. Carbopol 934® ün de suyla 

şişirilip nötralize edildikten sonra Poloxamer 407®  ile karıştırılmasının homojen 

karışım elde etmek açısından daha uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Carbopol 

934®, Poloxamer 407®  ile şişirilmeden ve nötralize edilmeden karıştırılıp, 

nötralizasyon işleminin son basamakta yapıldığında ise literatürde de belirtildiği gibi 

çok fazla hava kabarcığı içeren ve   homojen olmayan preparatlar oluşmuştur (Shin 

ve ark., 2000). 

 

 Etkin madde formülasyonlara propilen glikolle karıştırılarak ilave edilmiştir. 

Bunun için TA’in propilen glikoldeki çözünürlüğü saptanmıştır. Etkin maddenin tam 

olarak çözünebilmesi için  % 16 a/h oranında propilen glikol kullanılması gerektiği 

bulunmuştur.  

 

 Propilen glikol miktarının yüksek olduğu düşünülerek bu oran %12’ye kadar 

indirilebilmiş ve etkin madde kolloidal çözelti halinde  formülasyonlara ilave 

edilmiştir.  

 

 Hazırlanan ikinci grup formülasyonlarda ise Poloxamer 407®-Carbopol 934® 

jel sistemlerine alternatif olması bakımından farklı molekül ağırlıklarında kitozan ile 

çözünür kitozan kullanılmıştır.  

 

Kitozan kullanılarak hazırlanan jeller için ilk olarak düşük, orta ve yüksek 

molekül ağırlıklı kitozan ile %1 - %3 konsantrasyon aralığında farklı çözeltiler 

hazırlanmıştır. Bu çözeltileri hazırlayabilmek için farklı konsantrasyonlarda laktik asit 

çözeltisi kullanılmıştır. Hazırlanan formülasyonların çözünürlükleri, adezif özellikleri 

ve kullanılan laktik asit konsantrasyonuna bağlı olarak değişen pH değerleri 

incelenmiştir. Literatürle uyumlu olarak, kullanılan kitozanın molekül ağırlığının 

artmasıyla, hazırlanan çözeltinin viskozitesinin artması; düşük molekül ağırlıklı 

kitozan kullanılarak hazırlanan jellerin zayıf yapıda olması ve tükürükle uygulama 

bölgesinden kolayca uzaklaşması nedeniyle hazırlanan formülasyonlarda düşük 
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molekül ağırlıklı kitozan kullanılmamış, deneylere orta ve yüksek molekül ağırlıklı 

kitozan ile devam edilmiştir (Aksungur ve ark., 2004).  Hazırlanan formülasyonların 

biyoadezif özelliklerini artırabilmek amacıyla ortama ikinci bir polimer ilavesi 

düşünülmüş ve bu amaçla HPMC seçilmiştir. 

 

Kitozan - HPMC jel sistemleri hazırlanırken ilk olarak kitozan laktik asit 

çözeltisi içinde çözülmüş, üzerine gerekli miktar HPMC ilave edilmiştir. Fakat bu 

yöntemle hazırlanan jellerde HPMC’nin tam olarak şişmediği gözlenmiştir. Bu 

sebeple HPMC laktik asit çözeltisi içinde iyice şişirildikten sonra orta molekül ağırlıklı 

kitozan ilave edilmiştir. İlk olarak % 1 - %3 aralığında HPMC konsantrasyonu ile 

çalışılmış, %3 HPMC içeren jellerin viskozitelerinin çok yüksek bulunması nedeniyle 

bu formülasyonlar değerlendirmeye alınmamıştır. Çizelge 2.7.’de hazırlanan 

formülasyonlar görülmektedir. 

 

 Ayrıca her iki grupta da in vitro etkin madde çıkış çalışmaları sonuçları ve 

viskozite özellikleri değerlendirilerek seçilen formülasyonlar üzerinde Transcutol®ün 

penetrasyon arttırıcı etkisi incelenmiştir. 

 

 

 

4.3. Bitmiş Ürünler Üzerinde Yapılan Çalışmalara İlişkin bulguların   
       Değerlendirilmesi 
 
 Ağız içi  pH’sının  sağlıklı gönüllüler üzerinde yapılan araştırmalar 

sonucunda 6,0 – 7,0 aralığında olduğu kayıtlıdır (Aframian ve ark., 2006). Shin ve 

arkadaşlarının 2000 yılında yapmış oldukları çalışmaya dayanarak; formülasyonları 

hazırlamak için kullanılan Carbopol 934® çözeltisi nötralize edilmiştir. Nötralize 

edilmeyen Carbopol zayıf jel yapısındadır, çünkü bu yapı hidrojen bağlarıyla oluşur 

ve kayma gerilimi ile çabucak kopar; biyoadezif özellik zayıflar. Yapılan bu 

çalışmanın sonucuna göre Carbopol 934®          ü jelleştirebilmek için, Tris, 

Trietanolamin ve NaOH gibi nötralizasyon ajanları kullanılmış, sonuç olarak 

kullanılan nötralizasyon ajanlarının formülasyon pH’sı ve viskozluğu üzerinde etkili 

olmadığı görülmüştür. Bu sebeple formülasyonu hazırlamak için 2M NaOH çözeltisi 

tercih edilmiştir  (Shin, 2000).  
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 Hazırlanan formülasyonların pH değerleri Çizelge 3.9.’da gösterilmiştir. Bu 

verilere göre Poloxamer 407® - Carbopol 934® jel sistemlerinin pH’sı; Carbopol 934® 

nötralizasyonuna bağlı olarak 6,05 - 6,78 arasında ve ağız içi mukozası ile uyumlu 

bulunmuştur. Kitozan jel sistemlerinde ise hazırlamada kullanılan laktik asit çözeltisi 

nedeniyle diğer araştırıcıların bulgularıyla paralel olarak ortam  pH’sı 4,17 – 4,72 

arasında değişmektedir ( Aksungur ve ark., 2004). Piyasa praparatının pH’sı ise 

5,13 bulunmuştur.  

 

 Kitozan jel sistemlerinin pH’sını 6,00-7,00 aralığına ayarlayabilmek için ilk 

olarak 2M NaOH denenmiştir. Ancak katyonik yapılı polimer olan kitozanın negatif 

yüklü OH iyonlarıyla çapraz bağlanması nedeniyle (Bhunkar ve Pokharkar, 2006) 

pH NaOH kullanılarak ayarlanamamıştır. Bulunan pH sonuçlarının ağız içi pH’sına 

göre daha asit olması bu formülasyonların kullanımında bukkal mukozada 

irritasyona neden olabileceklerini düşündürmüştür. Bu sebeple çözünür kitozan 

kullanılarak yeni bir formülasyon hazırlanmıştır. Laktik asit yerine distile su 

kullanılarak hazırlanan bu formülasyonun pH’sı ise literatürlerle uyumlu olarak 5,33 

bulunmuştur (Aksungur ve ark., 2004).  

 

 Çizelge 3.10 ve 3.11’de hazırlanan formülasyonların ve piyasa preparatının 

vizkozluk sonuçları gösterilmiştir. Viskozluk bağıl harekete karşı oluşan direncin 

ölçüsüdür. Topikal sistemlerde viskozite preparatın etkin kullanımı açısından 

önemlidir. Formülasyonların viskozluklarının ambalajlarından kolaylıkla alınmalarına 

ve uygulandıkları zaman iyi bir şekilde yayılabilmelerine olanak verecek şekilde 

olması gerekir. Diğer taraftan adezyonun sağlanabilmesi için de uygulama 

bölgesinde kalabilmeli ve akarak uzaklaşmamalıdır. Ürünün viskozitesi etkin madde 

salımı üzerine de etkilidir.  1999 yılında Vitoria ve arkadaşlarının yapmış oldukları 

çalışmada soğuk yöntemle hazırlanan poloxamer jelden triamsinolon asetonitin 

salım profilleri incelenmiş ve polimer konsantrasyonu arttıkça etkin madde çıkışının 

azaldığı görülmüştür. Bizim bulgularımızda da görüldüğü gibi viskozitedeki artış 

jelden maddenin difüzyonunu geciktirmektedir. Aynı zamanda Poloxamer 407®- 

Carbopol 934® sistemlerinin farklı sıcaklıklardaki viskozluk verileri incelendiğinde 

sıcaklık artışına bağlı olarak viskozitelerin yine arttığı görülmektedir. Bunun sebebi 

de formülasyonlarda termal jelasyon özelliğine sahip olan Poloxamer 407®nin 

kullanılmış olmasıdır. Aynı polimerin kullanıldığı farklı çalışmalarda da benzer 
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sonuçlar bildirilmiştir (Shin ve Kim, 2000-a; Shin ve Kim, 2000-b; Shin ve ark., 2000; 

Bilensoy ve ark., 2007). 

 

 Kullanılan polimer miktarına bağlı olarak viskozitede artış ve azalışlar 

gözlenmiştir. F1-F3 formülasyonlarına bakıldığında, biyoadezif polimer olan 

Carbopol 934® miktarı sabitken; azalan Poloxamer 407® konsantrasyonuna bağlı 

olarak viskozitenin azaldığı; F4-F5 formülasyonlarında ise artan Poloxamer 407® 

konsantrasyonuyla viskozitenin arttığı görülmüştür. Aynı şekilde F3-F6 

formülasyonları için de sabit Poloxamer 407® konsantrasyonuna karşılık Carbopol 

934® konsantrasyonunun artması ile viskozite artmıştır. Carbopol 934® miktarındaki 

artış, viskoziteyi dolayısıyla biyoadezyonu da  etkilemektedir. 

 

 Poloxamer 407®-Carbopol 934® jel sistemlerine ilave edilen yardımcı 

maddelerin viskozite üzerine etkisi F3-F4 türevi formülasyonlar üzerinde 

görülmektedir. F3-B ve F4-B kodlu formülasyonlarda propilen glikol kullanılmayışı 

yine viskozitenin artmasına sebep olmuştur. 

 

 Kitozan jel sistemlerinde ise viskozitenin kullanılan kitozanın molekül 

ağırlığına bağlı olarak değiştiği görülmüştür. Yüksek molekül ağırlıklı kitozanla 

hazırlanan jeller orta molekül ağırlıklı kitozanla karşılaştırıldığında daha viskozdur. 

Çözünür kitozanla hazırlanan formülasyonun viskozluğu ise aynı koşullarda diğer 

kitozan jel formülasyonlarıyla karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. Çözünür kitozan 

ve orta molekül ağırlıklı kitozan içeren jel sistemlerinden etkin madde çıkışının daha 

iyi olmasına rağmen viskozluğunun düşük, akışkanlığının fazla olması nedeniyle 

ağız içinde kullanımının pratik olamayacağı düşünülmüştür.  

 

  Orta molekül ağırlıklı kitozan ile hazırlanan CM-3 kodlu formülasyona HPMC 

ilave edilerek hazırlanan X1 ve X2 kodlu formülasyonlar incelendiğinde; artan HPMC 

konsantrasyonu ile viskozitenin arttığı görülmektedir.  

 

 Piyasa preparatı Kenakort-A Orabase® viskozluğu ise 25 0C’de 200,00 Pa.s 

bulunmuştur.  

 

Modifiye Franz Difüzyon Hücresi kullanılarak yapılan in-vitro etkin madde 

çıkış deneyleri sonucunda elde edilen F1 – F6 formülasyonlarına ilişkin grafikler ve 
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piyasa preparatı olan Kenakort-A Orabase® salım profili şekil 3.5. ve 3.6.‘da 

gösterilmiştir. 6 saatlik deney süresi sonucu % açığa çıkan etkin madde miktarlarına 

göre değerlendirildiğinde F1, F2 ve F3 formülasyonları için Carbopol 934® miktarı 

sabitken, azalan Poloxamer 407® miktarına bağlı olarak % çıkan etkin madde 

miktarı da artış göstermiştir. F2 ve F4 formülasyonlarını incelediğimizde ise sabit 

Poloxamer 407® miktarına karşılık Carbopol 934® miktarının azalması % çıkan etkin 

madde miktarını 2,64 den 5,35’e çıkarmıştır. Sonuç olarak Poloxamer 407® ve 

Carbopol 934® miktarındaki değişikliklere bağlı olarak viskozitenin değişmesi % 

çıkan etkin madde miktarını etkilemektedir.  

 

F1 – F6 formülasyonlarının ve piyasa praparatının 6 saat sonunda birim 

alandan (µg/cm2) açığa çıkan etkin madde miktarı grafiğe geçirildiğinde bulunan 

sonuçlar; 

 

Kenakort-A Orabase ®  〈  F1  〈  F2  〈  F5  〈  F6  〈  F3  〈  F4 

şeklinde sıralanmıştır.  

 

Açığa çıkan etkin madde miktarı %20 Poloxamer 407®  ve %1,5 Carbopol 

934® içeren F4 formülasyonda en yüksek bulunmuştur. Aynı çalışma şartlarında 

piyasa preparatı olan Kenakort-A Orabase ® den 360. dakikada salınan toplam etkin 

madde miktarı 11,66 µg/cm2 dir. F3 ve F4 formülasyonları için bulunan sonuçların 

yaklaşık 3,5 kat fazla olması nedeniyle bu iki formülasyon esas alınarak açığa çıkan 

etkin madde miktarını arttırmak amacıyla bunlardan yeni formülasyonlar 

geliştirilmiştir. Bu amaçla 6 yeni formülasyon hazırlanmıştır. Bukkal yolla ilaç 

uygulanışının en büyük kısıtlamalarından biri düşük permeasyon nedeniyle düşük 

biyoyararlanım elde edilmesidir. Literatürde de belirtildiği gibi penetrasyon arttırıcılar 

kullanılarak etkin maddenin epitel  tabakadan geçişi arttırılabilir (Shin ve ark., 2000). 

Penetrasyon arttırıcı madde etkisini incelemek üzere Transcutol® kullanılmış ve 

madde farklı şekillerde formülasyonlara ilave edilmiştir. Böylece hem Transcutol® 

hemde propilen glikolün formülasyona ilave şeklinin etkin madde salımına etkileri 

incelenebilmiştir.  

 

Penetrasyon artırıcıların iki etki ile topikal biyoyararlanımı artırdığı 

düşünülmektedir. İlk mekanizma penetrasyon arttırıcı maddenin formülasyon 

içindeki etkin maddenin çözünürlüğünü arttırması, ikincisi ise mukoz membranın 
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bariyer fonksiyonlarına etki ederek deriden geçişi kolaylaştırmasıdır (Rathbone, 

1996; Nicolazzo ve ark., 2005) Transcutol®; deri ile uyumlu, güçlü çözücü etkiye 

sahip, nontoksik, polor-nonpolar solvanlarla karışabilme yeteneğinde olan yüksek 

molekül ağırlıklı alkol yapısında bir penetrasyon arttırıcıdır. Birçok etkin madde için 

çözünürlüğü arttırarak etki gösterir. Diğer penetrasyon artırıcılar ile  birlikte 

kullanıldığında  ise sinerjik etki göstermektedir (Mura ve ark., 2000).  Klonezepam 

içeren Carbopol 934® hidrojel sistemleri üzerine Transcutol® ve propilen glikolün 

etkileri incelendiğinde %10 Transcutol®  %40 propilen glikol kullanımının birim 

alandan açığa çıkan etkin madde miktarını baz jele göre 6,3 kat arttırdığı,  % 50’ye 

çıkan  Transcutol® konsantrasyonunda ise   açığa çıkan etkin madde miktarı üzerine 

olumlu etki yaptığı bildirilmiştir (Mura ve ark., 2000). Bizim çalışmamızda da 

Transcutol®  ve propilen glikolu birlikte içeren formülasyonlarda birim alandan çıkan 

etkin madde miktarı benzer şekilde artmıştır.  

 

Penetrasyon arttırıcı olarak kullanılan Transcutol®ün etkisini incelemek için 

Şekil 3.9.’da verilen F3 ile F3-A; F3-C formülasyonlarının salım profilleri 

karşılaştırılmıştır. İlave edilen Transcutol® açığa çıkan etkin madde miktarını 42,54 

µg/cm2 den,  F3-A için 42,80 µg/cm2 ye; F3-C için ise 42,99 µg/cm2 çıkarmıştır. Aynı 

şekilde F4 ve F4-A, F4-C formülasyonları karşılaştırıldığında 43,89 µg/cm2’den F4-A 

için 48,29 µg/cm2 ye, ve F4-C için 45,37 µg/cm2 ye çıktığı sonucu bulunmuştur. 

Yüksek konsantrasyonda Transcutol® kullanımının formülasyon yapısını bozacağı 

düşünüldüğünden, formülasyonlarda kullanılan Transcutol® miktarı %10 olarak 

belirlenmiştir. Sonuç olarak İlave edilen Transcutol®un %10 konsantrasyonda 

penetrasyon arttırıcı etkisinin incelenen literatürlerle uyumlu olarak çok fazla 

artırmadığı bulunmuştur (Mura ve ark., 2000; Proniuk ve ark., 2001). 

 

 Propilen glikolun etkisini görebilmek için; propilen glikol içermeyen B kodlu 

formülasyonlar hazırlanmıştır. Bu formülasyon için etkin madde Transcutol®de 

çözülerek ilave edilmiştir. F3-B için propilen glikol yokken açığa çıkan madde miktarı 

33,52 µg/cm2 olarak bulunurken bu değer F4-B formülasyonu için 36,56 µg/cm2 

bulunmuştur. Bulunan bu değerler Transcutol®  ve propilen glikolü birlikte içeren A ve 

C kodlu formülasyonlarla karşılaştırıldığında propilen glikol varlığının F3 için çıkan 

etkin madde miktarını 42,99 µg/cm2 ye, F4 için ise 48,29 µg/cm2 ye yükselttiği 

bulunmuştur. Bu da propilen glikolun etkin madde çıkışında Transcutol® e göre daha 

etkili olduğunu kanıtlamıştır. 
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 F3 ve F4 formülasyonları için Transcutol®ü ekleme sırasının etkin madde 

salımı üzerine etkisi A ve C kodlu formülasyonlar ile incelenmiştir. Böylece taşıyıcı 

jel sistemi içindeki etkin maddenin çözelti ya da süspansiyon formunda olmasının 

etkileri araştırılmıştır.  A ve C kodlu formülasyonları incelediğimizde A kodlu 

formülasyon için etkin madde propilen glikolde disperse edilerek, C kodlu 

formülasyon için ise Transcutol®de çözülerek eklenmiştir. Birim alandan çıkan etkin 

madde miktarlarına baktığımızda Şekil 4.1.’de görüldüğü gibi etkin maddenin 

formülasyonda disperse halde bulunduğu F3-A, F4-A formülasyonları ile çözelti 

halinde bulunduğu F3-C, F4-C formülasyonları arasında anlamlı bir fark yoktur 

(p>0,05). Yani etkin maddenin jel sistemi içindeki fiziksel halinin açığa çıkan etkin 

madde miktarına etkili olmadığı sonucuna varılmıştır. 
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 Şekil 4.1. F3,F3-A, F3-C; F4, F4-A, F4-C fomülasyonlarından birim alanda çıkan etkin 

madde miktarına ilişkin profiller 
 
 
 

 Hazırlanan 2. grup kitozan jel sistemleri için de birinci grup jel sistemlerinde 

olduğu gibi penetrasyon arttırıcı olarak Transcutol® kullanılmış ve formülasyonların 

hazırlama yöntemleri üzerinde değişiklikler yapılmıştır. 

 

 Bu amaçla CH-1 ve CM-1 kodlu formülasyonlara Transcutol® ilave 

edilmemiş, diğer formülasyonlara da farklı şekillerde eklenmiştir. Yüksek ve orta 
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molekül ağırlıklı kitozan için %  açığa çıkan etkin madde miktarı sırayla aşağıda 

gösterilmiştir. 

 

 Yüksek molekül ağırlığındaki kitozan ile hazırlanan formüller:                      

CH-1  <  CH-3  <  CH-2 

  

 Orta molekül ağırlığındaki kitozan ile hazırlanan formüller:                      

CM-1  <  CM-2  <  CM-3 

 

 Kitozan molekül ağırlığının açığa çıkan etkin madde miktarı üzerine etkisini 

inceleyebilmek için CH-1 ve CM-1 formülasyonlarına bakıldığında açığa çıkan etkin 

madde miktarının yüksek molekül ağırlıklı kitozan için 23,09 µg/cm2; orta molekül 

ağırlıklı kitozan için ise 42,56 µg/cm2 olduğu bulunmuştur. Buna bağlı olarak; kitozan 

molekül ağırlığının artışıyla viskozitenin artması açığa çıkan etkin madde miktarını 

azaltmaktadır. 

 

 Kitozan içeren jel sistemleri üzerine Transcutol®un etkisini incelemek 

amacıyla CH-1 ve CM-1 kodlu formülasyonlar; CH-2, CM-2 ve CH-3, CM-3 kodlu 

formülasyonlarla karşılaştırılmıştır. Birim alandan açığa çıkan madde miktarları 

incelendiğinde bu miktar  CH-1 için 23,09 µg/cm2   iken, CH-2 için 43,58 µg/cm2; CH-

3 için 40,36 µg/cm2; CM-1 için ise 42,56 µg/cm2   iken, CM-2 için 44,23 µg/cm2; CM-3 

için 48,61 µg/cm2  bulunmuştur. Yüksek molekül ağırlıklı kitozan için Transcutol®   

ilavesi açığa çıkan etkin madde miktarını 1,8 kat arttırırken orta molekül ağırlıklı 

kitozan için artış daha az bulunmuştur. 

 

 Etkin madenin jel içinde disperse olması ya da çözünmüş halde bulunması 

durumunda açığa çıkan etkin madde miktarı arasındaki farkları incelemek için CH-2, 

CM-2 ve CH-3, CM-3 kodlu formülasyonlar karşılaştırılmıştır. Açığa çıkan etkin 

madde miktarı yüksek molekül ağırlıklı kitozan için etkin maddenin jel içinde 

çözünmüş halde bulunması durumunda (CH-2) 43;58 µg/cm2 iken; disperse halde 

buluması durumunda  (CH-3) 40,36 µg/cm2 dir. Orta molekül ağırlıklı kitozan için ise 

bu değerler sırayla (CM-2) 44,23 µg/cm2 ve (CM-3) 48,61 µg/cm2 dir.  Poloxamer 

407® - Carbopol 934® jel sistemlerinde olduğu gibi burada da Transcutol®’ün 

eklenme sırasının; yani etkin maddenin jel içindeki fiziksel durumunun açığa çıkan 

etkin madde miktarı üzerinde anlamlı bir etki yapmadığı sonucuna varılmıştır 
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(p>0,05). Şekil 4.2.’de CM-1, CM-2, CM-3; CH-1, CH-2, CH-3 fomülasyonlarına 

ilişkin birim alandan çıkan etkin madde miktarına ilişkin profiller görülmektedir. 
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Şekil 4.2. CM-1, CM-2, CM-3; CH-1, CH-2, CH-3 fomülasyonlarından birim alanda çıkan 

etkin madde miktarına ilişkin profiller 
 
 

 Poloxamer 407® - Carbopol 934® jel sistemleri ile yüksek ve orta molekül 

ağırlıklı kitozan formülasyonları ile yapılan çözünme hızı çalışmaları sonucunda; 

maksimum etkin madde çıkışı CM-3  formülasyonunda %6,91 (48,61µg/cm2) olarak 

bulunmuştur. Fakat CM–3 formülasyonun hem viskozitesinin hem de pH’sının düşük 

olması nedeniyle oral mukozaya uygulanmasının mümkün olmayacağı düşünüldüğü 

için orta molekül ağırlıklı kitozan HPMC kombinasyonu içeren jel sistemleri 

geliştirilerek hem sistemin viskozitesi artırılmaya hem de biyoadezif özellikleri 

iyileştirilmeye çalışılmıştır.  

 

 Bu amaçla geliştirilen X1 ve X2 formülasyonlarından açığa çıkan etkin 

madde miktarları incelendiğinde CM-3 formülasyonunda 48,61 µg/cm2 iken; X1 için 

48,32 µg/cm2; X2 için 48,94 µg/cm2 bulunmuştur. Şekil 4.3.’te formülasyonlara ilişkin 

birim alandan çıkan etkin madde miktarlarına ilişkin profiller görülmektedir. Sonuç 

olarak CM-3 ile karşılaştırıldığında formülasyona ilave edilen % 1 ve % 2 oranında 

HPMC, açığa çıkan etkin madde miktarına etki etmeksizin viskoziteyi ve biyoadezif 

özelliği artırmıştır.   
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Şekil 4.3. X1, X2, CM-3 fomülasyonlarından birim alanda çıkan etkin madde miktarına ilişkin 

profiller 

 

 

 Çözünür kitozan ile CM-3 formülasyonuna benzer şekilde hazırlanan X3 

kodlu formülasyondan açığa çıkan etkin madde miktarı hazırlanan tüm 

formülasyonlar içinde en yüksek olarak bulunmuştur (53,81 µg/cm2). Yapılan bir 

çalışmada da  benzer sonuçlar bildirilmiştir (Aksungur; 2004).  

 

Viskozite değerleri ve in vitro etkin madde çıkış çalışmaları sonucunda açığa 

çıkan etkin madde miktarları dikkate alınarak hazırlanan formülasyonlardan 

biyoadezyon testleri yapılmak üzere Poloxamer 407® - Carbopol 934® jel sistemleri 

için; F3, F3-A, F3-C, F4, F4-A, F4-C; kitozan jel sistemleri için de  CH-3, CM-3, X1 

ve X2 formülasyonları seçilmiştir. Biyoadezyon çalışmalarında başka çalışmalarda 

da olduğu gibi taze kesilmiş büyük baş hayvan yanak mukozası kullanılmıştır 

(Çelebi ve Kışlal, 1995; Hyusein İ. Y., 2007; Baloglu ve ark., 2007; Karavana S. Y., 

2007) Literatürde insan ağız içi mukozasına benzer özellikte nonkeratinize bukkal 

mukozaya sahip olmaları nedeniyle domuz, köpek ve tavşan bukkal mukozaları ile 

yapılmış çalışmalar vardır (Bandyopadhyay ve Sudhakar, 2006). Ancak bu 

mukozalar temin edilemediği için inek bukkal mukozası kullanılmıştır. 
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TA-TX Plus model Texture Analiz aleti kullanılarak elde edilen kuvvet (N) - 

mesafe (mm) eğrileri altında kalan alan biyoadezyon işini vermektedir. İş bir cisme 

yol aldırmak için uygulanan kuvvettir. İş birimi ise N.metre (Joule)’dir. Bölüm 2.4.4.’te 

anlatıldığı şekilde yapılan ex vivo biyoadezyon çalışmaları sonucunda,  Çizelge 

3.12.’de görülen biyoadezyon işi değerleri kullanılarak formülasyonlar birbirleriyle 

kıyaslanmıştır.   

 

Poloxamer 407® - Carbopol 934® jel sistemlerinde F3 ve türevi 

formülasyonların kendi aralarında biyoadezyon işlerini karşılaştırdığımızda, 

Transcutol® içeren F3-A ve F3-C’nin F3’e göre daha iyi biyoadezyon gösterdiği 

bulunmuştur. Aynı şekilde F4 ve türevi formülasyonlar incelendiğinde de Transcutol® 

un biyoadezyon üzerine olumlu etkileri görülmektedir. 

 

  Etkin maddenin formülasyon içinde çözelti ya da süspansiyon formunda 

bulunmasının biyoadezyon üzerine etkisi A ve C kodlu formülasyonlar incelenerek 

bulunmuştur. Standart sapmalar da dikkate alındığında F3 ve F4 formülasyonları 

için etkin maddenin Transcutol®de çözülerek formülasyona ilave edilmesi 

biyoadezyon üzerine çok az da olsa etkilidir.  

 

Kullanılan adezif polimer oranlarına bakılarak F3 ve F4 formülasyonlarını 

karşılaştırdığımızda %2 oranında Carbopol 934® içeren F3 formülasyonunun %1,5 

oranında Carbopol 934® içeren F4 formülasyonuna göre daha iyi biyoadezyon 

gösterdiği bulunmuştur. F3 ve F4 formülasyonlarına ilişkin 25 0C ‘de aynı koşullar 

altındaki viskozite verileri incelendiğinde F3 için 175,56 Pa.s, F4 için ise 231,78 Pa.s 

olarak bulunmuştur. Bu veriler karşılaştırıldığında viskozite biyoadezyon arasındaki 

ilişki görülmektedir. Literatürde de belirtildiği gibi formülasyonun  viskozitesi arttıkça 

biyoadezyon işi de artmıştır (Shin ve ark., 2000).  

  

Farklı molekül ağırlıklarında kitozan içeren CH-3 ve CM-3 formülasyonlarının 

biyoadezif özelliklerini incelediğimizde biyoadezyon işi, CH-3 için 0,023 mJ, CM-3 

için 0,003 mJ bulunmuştur. Molekül ağırlığındaki ve dolayısıyla viskozitedeki azalışa 

bağlı olarak orta molekül ağırlıklı kitozan içeren CM-3 formülasyonunun yeterli 

biyoadezif özelliğe sahip olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu iki formülasyon, 

Poloxamer 407®-Carbopol 934® içeren jel sistemleri ile karşılaştırıldığında 

biyoadezyon değerlerinin daha düşük olduğu görülmektedir.  
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Orta molekül ağırlıklı kitozan içeren CM-3 formülasyonunun biyoadezif 

özelliklerini iyileştirebilmek için geliştirilen X1 ve X2 formülasyonlarını 

incelediğimizde ise %1 ve %2 oranında ilave edilen adezif özellikteki HPMC’nin 

biyoadezyonu anlamlı ölçüde arttırdığı görülmektedir. Artan HPMC 

konsantrasyonuna bağlı olarak adezyon işi 0,084 mJ’den 0,090 mJ’e çkmıştır. 

 

İn vitro etkin madde çıkış çalışmaları, aynı koşullar altında ölçülen viskozite 

ve ex vivo biyoadezyon çalışmaları incelendiğinde ve piyasa preparatı olan 

Kenakort-A Orabase® ile karşılaştırıldığında %3 MMW kitozan ve %2 oranında 

HPMC içeren X2 formülasyonu en ideal formülasyon olarak bulunmasına rağmen, 

kitozan içeren formülasyonların pH değerlerinin 6’nın altında olması nedeniyle 

iritasyona neden olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle %15 Poloxamer 407®- 

%2  Carbopol 934® içeren F3-C kodlu formülasyon en iyi biyoadezif özelliği, ağız içi 

ile uyumlu pH değeri ve  viskozitesinin oral kullanıma uygun olması nedeniyle ideal  

formülasyon  olarak  seçilmiştir.   Aynı zamanda Şekil 4.4.’te görüldüğü gibi 6 saat 

sonunda salınan madde miktarı piyasa preparatının yaklaşık 5 katıdır. 
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Şekil 4.4. Kenakort-A Orabase ve F3-C’ye ilişkin birim alanda çıkan etkin madde miktarına 

ilişkin profiller 
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5.SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
 
 
 

Yapılan bu çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:  

 

 Biyoadezif polimer olarak Poloxamer 407® nin tek başına kullanımı ile 

istenilen fiziksel özelliklere ulaşılamamıştır. 

 

 Poloxamer 407®  ile ikinci bir polimer olarak Carbopol 934® birlikte kullanıldığı 

sistemler ile hedeflenen sonuçlara ulaşılmıştır. 

 

 Farklı molekül ağırlığındaki kitozan ile hazırlanan formülasyonlarda 

sistemlerin fiziksel özellikleri kitozanın molekül ağırlığına bağlı olarak 

değişmektedir. 

 

 Formülasyonlara penetrasyon artırıcı olarak Transcutol® ilavesinin madde 

çıkışına etkili olduğu görülmüştür.   

 

 Hazırlanan formülasyonların pH’ları incelendiğinde Poloxamer 407® - 

Carbopol 934®  içeren jel sistemlerinde için ağız mukozasına zarar 

vermeyecek değerlerde bulunurken, kitozan içeren formülasyonların hafif asit 

pH’da olmaları nedeniyle ağız içinde iritasyon yaratabilecekleri  

düşünülmektedir.  

 

 Hazırlanan Poloxamer 407® - Carbopol 934® formülasyonlarında 

viskozlukların ağız içi mukozasına rahatça uygulanabilecek değerlerde 

olduğu bulunmuştur. Kitozan içeren formülasyonlar için ise hem viskoziteyi 

hem de formülasyonun adezyon özelliğini artırmak için HPMC ilavesi ile 

istenilen sonuçlara ulaşılmıştır.  

 

 Adezif jel formülasyonlarının hazırlanmasında jel yapıcı maddelerin birlikte 

kullanımı tek polimer kullanımına göre daha uygun olacağı düşünülmektedir. 
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 Tüm veriler dikkate alındığında ve piyasa preparatı ile karşılaştırıldığında en 

iyi sonuca, I.grup formülasyonlarda  % 15 Poloxamer 407® - % 2  Carbopol 

934®  içeren F3-C kodlu formülasyon ile; II.grup formülasyonlarda  ise %3 

MMW kitozan %2 HPMC içeren X2 kodlu formülasyon ile ulaşıldığı  

görülmüştür. 

 

 Formülasyonların biyoadezif özellikleri incelendiğinde Carbopol 934® ve 

HPMC nin biyoadezyonu arttırdığı, kitozanın ise molekül ağırlığının düşük 

olması sebebiyle biyoadezif özelliğinin çok düşük olduğu bulunmuştur.  

 

 Tüm bu bulgular ışığında oral kavitede görülen inflamasyonlu ülseratif 

hastalıkların lokal tedavisi için triamsinolan asetonit içeren dozaj formlarının 

hazırlanmasında piyasa preparatına  altenatif olarak geliştirilen  biyoadezif jel 

sistemlerin tedavi açısından daha etkin olacağı düşünülmektedir. 

 

 Merhem çözelti oral jel gibi klasik dozaj formlarının sahip olduğu sakıncaları 

ortadan kaldırmak ve ilaç absorpsiyonunu sadece bir bölgeyle 

sınırlayabilmek amacıyla ideal formülasyon olarak seçeceğimiz 

formülasyonun mukoadezif özelliği önemli bir parametredir. Hem bu özellik 

hem de in vitro etkin madde çıkış çalışmaları, aynı koşullar altında ölçülen 

viskozite ve pH değerleri de dikkate alındığında en ideal formülasyon olarak 

% 15 Poloxamer 407® - % 2 Carbopol 934®  içeren F3-C formülasyonu 

seçilmiştir. 
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ÖZET 

 

 

Ağız İçi Ülserlerinin Tedavisinde Kortikosteroit İçeren Mukoadezif İlaç Taşıyıcı 
Sistemlerin Geliştirilmesi 

 

Bu çalışmanın amacı, triamsinolon asetonidin aftöz stomatit ve liken planus gibi ağız 

içi ülserlerinin tedavisinde konvensiyonel dozaj formlarına alternatif olarak kullanılabilecek 

hasta uyuncu daha iyi olan yeni bir mukozal ilaç taşıyıcı sisteminin geliştirilmesidir. 

Çalışmada, kullanılan polimerlere göre iki grup formülasyon hazırlanmıştır. Birinci 

grup formülasyonlarda termojelasyon özelliğinden dolayı Poloxamer 407®’nin ve biyoadezif 

özelliğinden dolayı Carbopol 934® ‘ün farklı oranlardaki kombinasyonları kullanılmıştır. İkinci 

grup formülasyonlarda ise düşük, orta ve yüksek molekül ağırlıklı kitozan ile çözünür kitozan 

kullanılmıştır. Bu grupta kitozanın biyoadezif özelliğini arttırmak amacıyla bazı formüllere 

HPMC ilave edilmiştir. 

Penetrasyon arttırıcıların TA salımına etkilerini incelemek amacıyla  Transcutol® 

kullanılmış ve in vitro etkin madde salım çalışmaları tekrarlanarak etkinliği tespit edilmiştir.  

Hazırlanan formülasyonlar üzerinde pH ve viskozite ölçümleri ile in vitro etkin madde 

salım çalışmaları yapılmıştır.  Salım deneyleri %1 kremofor içeren pH 7,4 fosfat salin 

tamponu içinde, 370C sıcaklıkta ve Franz Difüzyon Hücresi kullanılarak yürütülmüştür. 

Reseptör fazdan alınan örnekler HPLC yöntemiyle analiz edilmiştir. Aynı çalışmalar piyasa 

preparatı kullanılarak tekrarlanmıştır. Formülasyonların adezif özellikleri TA-XT texture analiz 

aletı kullanılarak incelenmiş ve adezyon işleri tayin edilmiştir. 

 Poloxamer 407® - Carbopol 934® formülasyonları için pH değerleri 6,82 – 6,10 

aralığında bulunurken, kitozan formülasyonlarının pH’sı 4,19 – 5,35 arasındadır. Poloxamer® 

- Carbopol® formülasyonları için viskozite değerleri topikal kullanıma uygun iken,  kitozan 

formülasyonları için çok daha düşük olup,  kitozanın molekül ağırlığına bağlıdır. Biyoadezyon 

sonuçları incelendiğinde ise kitozanı tek başına içeren CM-3 ve CH-3 kodlu formülasyonlar 

ile X3 kodlu çözünür kitozan içeren formülasyon yeterli biyoadezyon göstermemişdir. 

 Yapılan deneyler sonucunda, amaca en uygun olarak % 15 Poloxamer 407® - % 2 

Carbopol 934®  ile hazırlanan ve %10 transcutol içeren F3-C kodlu formülasyon bulunmuştur. 

 

Anahtar kelimeler: Triamsinalon asetonit, topikal formülasyonlar, biyoadezyon, ilaç taşıyıcı 

sistem, in vitro çıkış.   
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SUMMARY 

 

Development of mucoadhesive drug delivery systems containin corticosteroid for the 
treatment of oral mucosal ulcers 

                                                                                                   

The purpose of this study is to develop a mucoadhesive buccal drug delivery system 

containing Triamcinolone acetonide for the treatment of oral mucosal ulcers such as 

aphthous stomatitis, and lichen planus; as a well-tolerated alternative system   for the 

conventional dosage forms. 

Two formulation groups were prepared according to the polymers which are used in 

the study. Combinations of Poloxamer 407® due to it’s thermogelling properity and Carbopol 

934® due to it’s bioadhesive property were used in the first group formulations. Low, medium 

and high molecular weight chitosans and soluble chitosan were used in the second group of 

formulations. In this group, HPMC was added to some of the formulations to increase 

bioadhesive properties of chitosan. Transcutol® was used to investigate the effect of 

penetration enhancers on the release of TA,  and in vitro drug release studies were repeated 

to determine the effect of the penetration enhancer. 

The pH and viscosity measurements were carried out on prepared formulations. In 

vitro drug release studies were also performed in pH 7,4 phosphate-saline medium 

containing 1% Cremophor EL at 37 0C using Franz diffusion cells. The samples taken from 

the receptor phase were also analyzed using HPLC method. All of these experiments were 

carried on the commercial product.  Adhesive properties of the formulations were determined 

by measuring the adhesion work using TA-XT Plus Texture Analyzer.  

The pH values of Poloxamer 407® - Carbopol 934® and chitosan formulations were 

found that between 6,82-6,10; and 4,19 – 5,35 respectively. The viscosity values were also 

favourable for topical application at all Poloxamer 407® - Carbopol 934®  preparations. 

Viscosities of the chitosan formulations are based on its molecular weight. As bioadhesion 

results were investigated, CM-3 and CH-3 coded formulations containing chitosan alone and 

X3 coded formulation containing soluble chitosan did not exhibit adequate bioadhesion 

property. 

According to the results of performed experiments, the F3-C coded formulation 

contained 15 % Poloxamer 407®,  2 % Carbopol 934® and %10 transcutol®  was found the 

best. 

Key words: Triamcinolone acetonide, topical formulations, Bioadhesion, drug 

delivery systems, in-vitro release 
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