
F AHAD Farnı. Bil. Der. 
10, 82 - 94, 1985 

FABAD J. Phann. Sci. 
10, 82 - 94, 1985 

·. (/)ili11ısı_~l · 7Jar.anıala t ., 
. - " 

Deriden Emilme 

İlbeyi AGABEYOGLU (*) 

Aygün ULUSOY(*) 

özet : Deri, insan vücudunun en büyük organı olup, vücudu dış et

menlere karşı !koımyan bir kılıf gi!bidir. Üç doku tabakası ile tanıml.1-

nır : ı. Epidernıris, 2. Derıınis, 3. Deriaıltı yağ doıkusu. 

D~riden emilme, ilaçların der'iden geçmeleri ve hücrelerara:sı or

tamdan ikan dolanımına geçmeleridir. Bu olay: 1. Geçme aşama ıı, 

2. Emi:lme aşaması ile oluşur. Deri, bir yüzeysel hı.z-sınırlayan engd 

gösteıımesi ile ilaçların yavaş emilimine olanak sağlar. İlaçlar c\e;· id~m 

emilirken: 1. Saç folHtıtille<I'linden , 2. Ter salgı bezlerinin kana.narın

dan, 3. BozuJmamış straıtum korneum 1.a:bakasını izleyerek emil ir. 

İlaçların deriden emilmesi pasif diffüzyon ile olur. Fick yasası deriden 

emilim modelini özetler. Derinin durumu, uygularken ovma gibi eı'.k:..-ı 

ler, nacın fovmülasyonu, etıken mad'denin özellikleri. nem-sıca1klık v.b. 

birçoık etken deriden emj,Jmeyi etkiler. 

PERCUTANEOUS ABSORPTION 

Summary: Skin is the largest organ of the human body, whnsc 
function is protection of inner or.ganıs from ~utside factors by for.ming 

ıı. m an'tle. lit is composed of threc Jayers : ı. Epi'dermiı.s, 2. Dermis, ?. 

Subculaneous fatt~ tissuc. 

Percutaneous absorption is Uıe passage of drugs through the skin 
into the 1ntercellular media and then into the blood. This takes p!ac0 

(*) A.Ü. Eczacılık Fakültesi, F.armasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Tandoğan 

-Ankara. 
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wioth the following steps: 1. TranspoI1t phase, 2. Reabsorption phase. 
The silin allows slow transfer of drugs by proV.id'in.ıg a rate limiting 
barrier. 

I n percutaneous absorpti<ın, the following channels are possible : 
l. Hair folılicles, 2. The ducts of perspiration glands, 3. I ntact stratum 
corneuın. The aıbsorption İ'S by pass~ve diffusion. FiC'k'-s law suınmariz<!s 
percutaneous absorption. 

Factors such as the condition of the skin, ru·bbing during applic-,ı

tion, formıul'aıtiıon and properhes of the drugs, humidity, temperatture, 
ete. affect percuıtaneous abs'Orption. 

Keywords : Skin layers, Percutaneous absorption , Rate limLtdn3 
barrier, Absorpbon theory, CondHion of the skin, Drug parıtition coef
ficient, Humid'ity and tempera:ture, Solubili'ty, Solvents, Adjuvants. 

Dermatoloj ik preparatlar, mr-ır

hem, pasta., çözelti, süspansiyon , 
emü1'siyon ve krem şeklinde çeşitli 

cilt ha~talıklarında yerel etkilerin
den yararlanılmak üzere kulianılır

lar (1). 

Deriden ilaç u~ulamasına, i;a 

şmtlların; ivegen (akut) veya ,u
regen (kroni'k) dermatH!erin teclc.
vi'si için; keratin ta,bakasının ka_ 
lınlığım artırmak veya azaltmak 
için; cildi yumuşatmak; ışıktan ve 
irritan el'kenlerden Heri gelen has
talıkların tedavisi için başvurulur. 

Si·stemi'k erki elde etmek iç;.11 
ilaç~arın deriden emiJ.ime bırakıl

ması •her ilaç için geçerli değildir. 
Ancak angina pektorisli hastalcır

da nit~ogliserin, % 2'lik merheni 
şekliınde d•eriye uygulanma.kıtadır. 

Ayrıca estradlol, klonidin ve et'J
fenamat gfüi ilaçlar da bu şekilie 
kullanılmıştı: (1-3). Transderm1l 
sistem preparatlarında da nitrog·,i
serin ve skopolamin kullanılmış-

tır (1 ,2,4). 

Deriden emilim olayında de!·
matoloji'k preparatlardaki el!knn 
madde salınmasının hızılı olm·:ısı 

ne denli önemli ise, baııı kozmetU. 

pıreparatlarda veya inse!ktisitlercle 
olduğu gibi, toksilk veya iısotenme

yen etkileri olan klmıyasal bile-;i
lerin emilimin1n de en az düze're 
inıd'irilmesi o denli öneıtnlidlir. 

Derinin Anatomisi - Fizyolojisi 

Deri insan vücudunun en bü
yük organı olup, ağırlığının % 16' 
smı oluşturur(5) . Bütün vücudu 
kaplayan -bir örtü şeklindedir. v:.L 
cudu dış etkenlere kaırşı koruy . .m 
bir kılıf olması nedeniyle, yerd 
kullanılan ilaçların emiliminde :;o
run çıkartır. Yetişkin bir kiş ide 

1.72~1.75 m2'Uilk bir alan oluşturur. 

İçersin:de, miktarı yerine göre ,fa

ğişen ter ve yağ' bezleri, kıl folL 
külleI"i, kan damarları ve sin'irhr 
vaıtlır (1). 
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Stratum gra'nulosum 

Stratum lusidum 
Stratum korneum 

Epidermis t 
t 

Oerm is 

Stratum spinosum 

Stratum germinativum 

~.-o+--7 Kı l folikülü 

Hipodermis 

l 
1 > Kan damarı 

~~.....,..~~~~~~"'Tiil\'#--7 T er bezi 

Şekil ı. Derinin Anatomik Yapısı (2) 

Deri birçok histolojik tabakala

ra saıhiptir. Fakat genellikle üç do

ku taföa'.ka.sı 'ile <tanımlanır: 

1. Epidermi'S - Yüzeysel taba

ka 
2. Dermis - Derin tabaıka 

3. Hipadeımis - Derialtı yağ 

dokusu. 

Yüzeysel tabaka : 

Derinin çok katlı ve damarsız 

dış bölgesidir. Derinin en dış kısmı

nı oluşturduğundan, yerel kullanım

lı ilaçların ve kozmetik prepratların 

ilk karşılaştığı yerdir. 
Kalınlığı vücudun çeşitli yerle

rinde değişir. Genellikle o.os-ı.s mm 

kadardır. örneğin, el ayası ve ayak 

tabanında ı mm iken. yüzde o.ı mm 

kadardır. Bu tabakanın yÜZde çok 

ince olması, kozmetik preparatlar

daki bazı maddelerin yüz derisinden 

emilebilme olasılığını kuvvetlendi· 

rir. 

Yüzeysel tabakayı oluşturan 

kısımlar, dıştan içe doğru: 
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Stratum Korneum: Tamamen 

keratinize olmuş ölü ve ince hüc

relerden yapılmıştır. Ölü ve kerati

nize olmuş hücreler bu tabakadan 

dışarı atılırlar. Böylece stratum kor

neuın tabakası sürekli yenilenir. 

Straum korenum tabakasının iç 

kısmı su kaybını önleyici bir et

kendir. Dış kısmının ise, yabancı 

maddelerin girişine karşı koyan 

başlıca cilt engeli olduğu bilinmek

tedir. Straum korneum tabakasın

daki keratinize olmuş hücrelerin 

temel proteini olan keratin, higros

kopik bir özelliktedir ve yeterli mik

tarda su bulunduğunda, yumuşak 

V1e esn.ekltir. Bu su, derinin dış tab~

kalarından gelmektedir ve uygun 

koşullarda atmosferden de alınabil

mesi olasıdır. 

Straınn korneumun su tutma 

özelliğinden yararlanılarak. su ve 

diğer polar çözücülerde çözünen 

ilaçlar için bu tabakayı. depo şek

linde kullanmak ve böylece stratum 



lucidum tabakasının hemen üzerin
de yüksek bir ilaç derişimi sağla

mak mümküadür. Eğer stratum 
komeum tabakası iyi bir şekilde 
nemlendirilirse, bazı ilaçların stra
tum lucidum tabakasına geçişleri 

kolaylaşır. 

Bu şekilde çalışarak yapılan 

bir araştırmada (6l. belli başlı ste
roitlerin Cdeksametason, triamsino
lonl en az etkili derişimlerinde 

önemli düşüşler kaydedilmiştir. Böy
lece, aynı derecedeki yerel etki da
ha düşük derişimlerle sağlanabil

mektedir. 

Stratum Lucidum, İnce ve ya

ğımsı görünüşlü bir tabakadır. St: 
geçişini düzenler. Zar özelliğinde 

bir dokudur. Molekül ağırlığı 200-

300'ün üzerindeki ilaçların geçişleri
ni önemli derecede engeller. 

Stratum Granulosum: Vücudun 
çeşitli yerlerinde farklı kalınlıklar 

gösterir. Derinin beyazlığı ve matlı
ğını sağlar. 

Stratum Spinosum: Tek sıralı 

hücrelerden yapılmıştır. 
Stratum Germinativum CStra

tum Basilare ) : Silind'ir bıiçiminoie 

hücrelerden yapılmıştır. Yeni hüc
reler oluşmasını sağlar. 

Derideki engel Cbariyerl özel
likteki etkinin hangi tabakadan ile
ri geldiği kesin olarak bilinmemek
ted:ir. Ancalk bu engelin straıtum kor
neum ve stratum lucidum tabaka
sından ileri geldiği sanılmaktadır. 

Bir görüşe göre de bu ilk üç taba
kanın altında ve dış tarafında ölü 
hücrelerden oluştuğu varsayılıyor 
(7). 

Stratum korneum ve diğer ta-

baıkaları aşan maddeler, dermis ve
ya esas deri dokusuna ulaşırlar. 

Dermis çok fazla damarlı bir böl
gedir. Bu bölgeye ulaşan ilaçların 

sistemiık dolanıma geçme olasılı~ı 

fazladır. 

Derin Tabaka : 

Derinin dayanıklılığını ve es
nekliğini verir. Deri duyUlarına ait 
c'isLroler, ter bezıleri, kıl folifkülleri 
ve yağ bezleri burada bulunur. Ka
lınlığı o.3 mm'den 2-3 mm'ye kadar
dır. 

Derinin işlevleri şöyle özetlene
bilir: 

ı. Solunum ve sıcaklık deneti-
mi. 

2 . Ter ve yağ üretimi. 
3. İrritan ve bakterilere karşı 

engelleyici bir savunma mekaniz
ması oluşumu 

4. Terleme yolu ile vücudun su 
dengesinin korunmasını sağlamak. 

Norımal olaraık dlerinin pH'sı 5-6 

arasındadır (B). Deride yeterli asi
dite, yağ bezlerinden salgılanan yağ 
asitleri. laktik asit ve amfoterik 
aminoasitlerle oluşur. Ancak bu 
asit mantosu, derinin bulunduğu 
bölgelere göre değişir. Bu pH'da 
oluşabilecek: ani ve şiddeUi dıegiş

meler, derinin bakterilere karşı olan 
engelleyici etkisinde değişmelere 

neden olabil'ir. Derinin tampon 5! 

ğası, boynuz tab01kada biI"ikmiş sal
gıyla yerine getirilir. Genellikle bu 
alanda sığa büyüktür-. 

Derinin bu asit mantosu, vücu
dun dış etkenlere karşı ilk savun
ma sistemi olarak kabul edilmekte
dir. 
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Deriden Emilme : 

Deriden emilme, ilaçların önce 

deriden, ve sonra da ekstrasellüler 

ortamdan kan akımına geçmeleri

dir. Bu olay iki adımda gerçekleşir 

(9): 

1. Geçme A.5aması : Molekülle

r·in geç:i,5i yüzeysel deri yapısL'1-

dan stratum korneum ve yüzeysel 

tabakadan hücre dışı ortamadır. 

2. Emilme Aşaması : Bu aşama 

sırasında daha hızlı bir geçiş olur . 

Moleküller, hücre dışı ortamdan de

rideki mikrodolanıma, oradan da 

kana geçer. 

Gerçekte deri. bir yüzeysel «Hız

smırl·a.ya:n engel» gsötermesi ile, 

ilaçların yalnızca çok yavaş emili

mine olanak sağlar. 

Stratum korneum 

Stratum lusidum 

Stratum 
granulosum 

Stratum 
spinosum 

Stratum 
basa le 

Hız Sınırlayan Engel : 

Hız sınırlayan engelin ana işle-

vi. stratum korneumdan kimyasa l 

maddelerin geçişini engellemektir. 

Bu sav, çeşitli deneylerle kanıtlan

mıştır. Straum korneumu alın

mış deri. tam deriye oranla çok ge

çirgendir. Yalıtılmış stratum kor

neum ise. hemen hemen tam deri 

kadar geçirgensizdir (impfrıneabl

clirl . Ölü deri kullanılan in-vitro 

deneylerde gözlenmiştir ki. deri he

men hemen canlı deri ile .wnı ge

çirgenliği vermektedir. Böylece epi

derınanın canlı hü,crelerinin, deri 

geçirgensizliğine büyük ölçüde ka t

kıda bulunmadığı gözlenmiştir. 

Stratum korneumun yapısı , olu

şan bu engel ile anlaşılır ve gözle

nir (Şekil 2). 

Boynuz tabaka 

Malpigi tabakası 

Şekil 2. Epidermis tabakası(6) 

Daha önce de anlatıldığı gibi. 

stratum korneum 10-20 kat halinde 

ü9t üste dliZilmiş, yassıla.)mış, kc

ratinize olmuş ve birbirine desmo

zom denilen özel lifler ile sıkı bir 
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şekilde bağlanmış ölü hüc.r.e kalın

tılarından oluşur. Keratin .6-8 mm 

çapında lüler halinde organize ol

muş bir proteindir. Hücre kalıntı

ları içerisinde disülfür bağların::a 



zengin bir kafese gömülmüş görü

nümündedir. 

Hücre zarlarının lipitleri ve hüc

relerarası boşlukta ince lipit taba

kaları nedeniyle, stratum korneum 

lipitçe zengindir. Bu nedenden do

layı su ve hidrofilik maddelerin ge

çişini engeller. Yalnız hücrelerin 

canlı olduğu zamarrdan hücrelerin 

içinde suda çözünen maddeler ka

lır. Bu nedenle su ile uzun süre 

teması. sabunla yıkama. örtücü pan

suman yapılması gibi hallerde stra

tuın korneum su alarak şişer ve 

hidrofilik maddelere karşı geçirgen

liği artar. Bu durumda hidrofilik 

ilaçların deriden emilimi kolaylaşır. 

Epidermal engelin geçirme ora

nı. yarı kantitatü olarak norefedrin 

ile'kamtıana'bilir(7) . Norefodl'in j V 

injeksiyonla 10-1 mol miktarında 

vazokonstriksiyon yapar. Fakat ye

rel uygulamada. aynı derecede va

zokonstriksiyon için ıo-ı mole ge

rek vardır. 

Derinin ilaçlarının geçisine. mu -

koz zarlara göre daha büyük direnç 

gösterdiği hidrokortizon ile çalışa

rak kanıtlarJillştır (7) . Rektal ve 

vajinal bölgedeki mukoz zar. hid

rokortizonu % 26-29 emerken. deri 

sadece % 2 emmiştir. 

Emilme Kuramı : 
İlaçların emilimi pasif geçişle 

olur. 

Fick yasası : Denge durumun

da <Steady-stateı uygulanabilir. Ba

sit emilimin bağımlı olduğu fizik 

kuralı Fick'in emilim yasasıdır (91: 

D * kt 
J --t,C 

e 

J = Emilen ilacın geçen miktarı 

KP = Geçir.geni 'k değiışıme:.i 

~ C = İç vıe dış derişimler ara

sındaıkıi fark 

D = Stratum korneumdaki ila

cın geçiş değişmezi 

k 1 = İlacın stratum korneum/ 

sıvağ dağıhm katsayısı 

e = Stratum korneuınun kalın

lığı 

Bu denklem deriden emilim mo

delini özetler. Her ne kadar denk

lem basitleştirilmişse de. ilaçların 

deriden em.ilimlerinin içerdiği ana 

önemli etkenleri anlatır. 

İlaçlar deriden emilirken üç 

far•ldı yol izlerler (7): 

ı. Saç foliküllerinden 

2. Ter salgı bezlerinin kanalla

rından 

3. Sağlam stratum korneum ta

bakasından <Hücrelerin arasından 

ve hücrelerin içindenl . 

İlaç deri içinden saç folikülleri 

boyunca veya ter kanallarından ge

çer ve foliküller epitelyum içinden 

ve yağ bezlerinden emilir. İlaçlar 

bu üç yolun hepsi ile emilebilirler. 

Yalnız tek bir yoldan difüzyon göz

lenmez. 

İlaç deriye uygulandıktan sonra 

bir gecikme süresi (Lag time} göz

lenir. Emilimde dengeye erişildiği 

zaman (Steady state diffusionl stra

tum korneumdan emilme olur. 

BD 

TL = Gecikme süresi 

e = Zarın kalınlığı 
D = İlacın zardan geçiş katsa

yısıdır. 

87 



"-
ro 
+-

e2 _x: 

:L TL= 
60 

aı 
"O Denge Durumu 
"O 
ro 
~ 
c 
QJ 

E 
4-l 

ro 
E 

;.-J 

,en 
~ Zaman <. > 

TL 

Tl Gecikme süresi 

e Zar ı n kalınl ı ğ ı 

o llaon zarda geçiş katsayısı 

Şekil 3. Emilınede gecikme süresinin grafiksel gösterimi (6) 

İlaçların deriden emilmelerinde 

saç folikülleri ve yağ atılım yolları 

çok önemlidir (9) . Kıl folikülleri ve 

yağ bezleri ilaca direnç güsterme

diği için, emilmenin önemli bir bö

lümü buradan olur. 

Stratum Korneum tabakasının 

ilaca karşı olan direnci yerel uygu

lamada bir gecikme süresine yol 

açar. İnsanlarda kıl foliküllerinin 

az olmasına rağmen. ilaçları stra

tum korneuma oranla 100-10.000 kez 

daha fazla emme yeteneği vardır. 

İnsan derisinde kıl folikülleri ve 

yağ bezlerinin yüzeyi derinin % o.s'i 

kadardır. 
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İlaçların Deriden Geçişlerine 

Etkileyen Etkenler 

Bazı etkenler geçişi azaltabilir 

veya artırabilirler. Bunla r şunlar

dır: 

ı. Derlnin Durumu 

Derinin normal, anormal duru

mu ilaçlarm deriden emiliminde 

önemli rol oynar. Kesikler. bebek

lerde bez pişiği. enflamasyonlar, ha

fif yanıklar. ekzema gibi derinin 

patalojik durumu, stratum korneu

mun yaralandığı veya tahrip edildi

ği diğer durumlar. ilaçların deriden 

emilimini arttırır. Bebeklerin tahriş 
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Şekil 4. Değişik tabakalardan emilme oranları (6) 

olmuş derisine borik asit uygulan
dıktan sonra ciddi sistemik yan et
kiler görülmüştür. Heksaklorofen 
yeni doğmuş bebeklerde kullanılınca 
birçok bebek ölümlerine neden ol
muştur. 

Derinin temizlenmesi ve ovul
ması emilimi arttırır. 

Deriyi suya sokmak veya ge
çirgen olmayan bir madde ile yü

zeyini kaplamak suretiyle oluşan 

derinin hidratasyonu ilaç emilim;
ni arttırır. 

Yerel olarak deriye uygulanan 
preparatların büyük bir çoğunluğu. 
deride oluşturdukları hidratasyon 
değişikliği gibi fiziksel değişiklik

lerden ötürü kullanılır. Deri nem
lendirilince. salisilat esterlerinin 
emiliminin arttığı görülmüştür (10) . 

Diğer yerel kullanımlı preparatların 
kullanım amacı ise. formüle edil
miş herhangi bir ilacın derinin be-

lirli bir kısmına iletici bir sıvağ ol
malarıdır. 

Stratum. korneum tabakasının 
hid.ratasyonu. kullanılan preparat 
yönünden çok önemlidir. Kullanı
lan merhem veya sıvağın oluştur

duğu film tabakasının su buharına 
olan geçirgenliği arttıkça. stratum 
korneum tabakasının hid.ratasyonu 
bu orana bağlı olarak azalır. 

Yağlı swağJar, en fazla tıkayr· 

cı özellikte sıvağlardır ve stratunı 

korneum tabakasının hid.ratasyonu
nu ter birikimi nedeni ile en fazla 
artıranlardır. Lipofilik karakterde 
bir yüzey etken taşıyan yağlı sı

vağlar. örneğin su/yağ tipi emülsi
yon sıvağları, hidratasyonu bu de
rece artırıcı özellikte değildirler. 

Yağ/su tipi emülsiyonlar nem
lendirici etki bakımından çok farklı 
özelliklere sahiptirler. Bu farklı

lıklar formülde bulunan maddelere 

ın 



bağlıdır. Shellmire tarafından ya

pılan araştırmalarda yağ, yüzey et

ken madde ve sudan oluşan temel 

formüle, bir dördüncü madde ckle

medikçe, bu formülün en yüksek 

hidratasyonu sağlamadığı saptan

mıştır. Formüle katılan dördüncü 

madde genellikle uzun zincirli doy

muş bir alkol veya asittir . 

Yağ/su emülsiyonlarının uygu

lanmasında emülsiyonun dış fazı 

buharla~arak uçar ve emülsiyo:ı 

dönüşerek deri üzerinde kalıcı. yağ

lı bir film tabakasının oluşmasın'l 

yol açar. Kalan yağlı film tabaka

sındaki erimiş veya asılı durumda 

bulunan uzun zincirli a lkoller, es

terler veya asitlerin, yağın viskosi

tesini artırarak deri yüzeyinden su

yun buharlaşmasını önleme olası

lığı vardır. 

Derinin su kaybını en çok ön

leyen maddeler, suda çözünmeyen 

ve yüzey etken etkisi olmayan yağ

lı bileşiklerdir. Bu cins bileşikler 

deri üzerinde yarı tıkayıcı bir engel 

oluştururlar ve derinin su kaybını 

azaltırlar. 

Gliserin ve propilen glikol kuru 

atmosfer koşullarında suyun uçma

sını önlemek amacıyla eınülsiyon 

formüllerine katılırlar. Bu madde

ler suyun sıvağdan uçmasını ge

ciktirirler. Fakat aslında stratum 

korneum tabakasının su kaybedişini 

hızlandırlar; Ayhı etkiyi, bazı su

da çözünür polioksietilen esterleri 

ve eterleri de gösterir. 

Suna çöZÜnerı sıvağlar der-iden 

su kaybını önlemezler; deri hid

r atasyonuna en az etki yapan sıvağ

lar bunlardır. 
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Fick yasasında görüldüğü gibi. 

derinin geçirgensizliği Cimpermca

bilitesiJ, stratum korneumun kalın

lığı ile orantılıdır. Geçirgensizlik ay

nı zamanda boynuzumsu tabakanın 

değişmiş yapısına ve kimyasına 

bağlıdır. Ayak tabanı ve avuç içi 

dokusu vücudun ba~ka yerlerinde

ki stratum korneumdan daha ge

çirgendir. 

Geniş veya fazla sayıda kıl foli

külü içeren bölgelerde emilme hız

lıdır. Bir sınıflandırma yapılırsa. di

füzyona karşı direnç su ~ırayla bü

yür (1): 

El ayası <Skrotum <Kulağın 

arka bölümü <Koltuk ali.ı <Ka

fa derisi <Kol <Bacak <Göğüs. 

Derinin geçirgensizliği. yaş ve 

;rka özgü etkenlerle ayrı ayrı bü

yük değişimler gösterir. 

İnsanlarda hidrokortizonun de

riden emiliminde oldukça fazla böl

gesel değişiklik gözlenmiştir (11). 

Kolun ön yüzüne göre baş 3.5 defa. 

alın ise, 6 defa daha fazla hidrokor

tison emer. Cildin stratum korneum 

tabakası kalınlaşmış bölgelerinde, 

örneğin ayakta, emilme azaılr. Di

ğer taraftan. stratum korneumu ol

dukça kalın ve hiç kıl folikülü ol

mayan avuçtan emilim anlamlı ve 

kolun ön kısmı ile karşılaştırılabi

lecek derecededir. 

Skrotumda hidrokort.isona kar

şı hemen hiç bir engel yok tur . Bu 

bölge, ön kola göre 42 defa daha 

fazla miktarda ilaç emer. 

Skopolaminin kulak arkasına 

özel bir farmasötik şekil halinde 

yerel uygulanması ile sistemik bir 



etki oluşturmaya yeterli de:rccec!e 
emildiği saptanmıştır (2.4). 

2. İlaç Dağılım Katsayısı 

Dağılım çalışmaları göstermiş

tir ki. eter/ su dağılım katsayısı ı 

den büyük olan maddeler deriden 
en uygun emilimi gösterirler. Bu
nunla beraber stratum korneum/sı

vağ dağılım katsayısı , emilim oranı-
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nın daha iyi bir anlatımıdır. Stra
tum korneum/sıvağ katsayısı yük
sek olduğu zaman ilaç sıvağdan ko
lay salınır. Yani maddenin sıvağda 
çözünürlüğü az olur. En i·y·i sah ".11 

için doygunluğa yakın derişimde 

hazırlanması gerekir (12) . 

Deri biyoyararlanımında sıvağ· 

dan emilimin önemi bir seri a lkol 
kullanılarak gösterilmiştir (9) . 

İsoprop i l 
Miri stat 

• Etanol 

IB Butanol 

D Oktanol 

Şekil 5. Sıvağm Emilme Üzerine Olan Etkisi (6) 

Bu şekilde etanol-su sisLemi;:ıin 

emilim değişmezi oldukça düşüle 

tür. Etanol .suyla her oranda kan
şabildiğinden. sudan ayrılması zor
dur. Buna karşın oktanolun suda çö
zünürlüğü azdır Dolayısıyla emilim 
değişmezi yüksektir. Isopropil miris
tat ile durum tersidir. Etano!un iso
propil miristatta, çözünürlüğü az 
olduğundan. emilim değişmezi yük
sektir. Oktanolun çöııünüriü~ü fa:.-

la olduğundan, emfüm değh5mezi 

düşüktür. 

3. Nem ve Sıcaklığın Etlı:isi : 
Stratum korneumda nem denge

dedir. Kişi farkında olmadan . deri
den yüzeysel olarak sürekli su bu
harlaşır. Bu nem terleme ile verilir. 
Orta derecede terleme görüldüğü 
zaman buharlaşma yavaş olur; deri
de ter hissedilir. 

Sıcaklık yükseldikçe glikoste
roitler ve asetilsalisilik asidin de
riden emilimi ıo kat artar (7) 

Dl 



4. Emilecek Maddenin 

Çözünürlüğü : 

Herhangi bir maddenin emilimi

ni. moleküler yapı veya parçacık 

büyüklüğünden önce. çözünürlüğü 

etkilemektedir CDağılım katsayıla

n). 

Molekül büyüklüğü çok daha 

fazla olan maddelerin, küçüklere 

oranla geçişleri daha uzun sürer. 

Ancak molekül büyüklüğü farklı 

boyutlarda olmadıkça deriden emil

meyi fazla etkilemez. 

Süspansiyonlarda asılı madde· 

lerin partikül büyüklüğünü küçült

mekle deriden emilim hızlanır. 

5. Çözücülerin Etkisi , 

Bazı araştırmalara göre. kulla

nılan bir çok çözücü, derinin ge

çirgensizliğini gözle görünür bir bi

çimde etkileyebilmektedir. 

Rothman'in araştırmalarına gö

re, deri yağlarını çözen etk,~n 

maddelertin emilimleri artmıştır. B:.ı 

elikinin ortaımın folıiıkül derin

liklerine olan her hangi bir etki ile 

mi olduğu, yoksa epidermisin doku 

tabakalarında oluşan herhangi bir 

değişim ile mi olduğu kesin belli de

ğildir. 

Propilen glikol gibi daha polar 

karakterde olan çözücülerin. bazı 

araştırmalarda geçişi hızlandırdı

ğı, bazıılarında geciktird>iği, bazı.la· 

rında da etkimediği bulunmuştur. 

Bu değişmeler propilen glikolün 

sıvağ içindeki derişimine ve etken 

maddenin propilen glikol içindeki 

çözünürlüğüne bağlı olabilir. 
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6. Kullanılan Yardımcı 

Maddeler, 

İlaçlann deriden emilimine yar

dımcı olan maddeler vardır. Bun

lar. yüzey etken maddeler ve de

ğişik yapıdakiler olarak sınıflandı -

rılabilirler. Yüzey etken maddeler 

arasında. sodyum lauril sülfat. sod

yum alkil sülfonatlar ve sabunlar 

sayılabilir-

Yüzey etken maddeler deriden 

emilimi iki zıt şekilde etkilemekte

dirler: 

al Stratum korneum tabakası

nı irrite ederek ilacın bu tabadaki 

emilimini artırırlar. Bunlar. anyo

nik ve katyonik yüzey etken mad

delerdir. 

b) Non-iyonik yüzey etken mad

deler ile irrite edici etkisi olmayan

lar. etken maddenin sıvağ içindeki 

çözünürlüğünü artırırlar. Dolayısıy

la stratum korneum/sıvağ dağılım 

katsayısının azalmasına neden olur

lar. Bu olay da. emilim değişmezi

ni olumsuz etkir. 

Değişik yapıdaki diğer grup 

yardımcı maddeler arasında diınetil 

sulfoksit CDMSOJ, dimetilformamit 

CDMFJ, dimetilasetamit CDMAJ, üre 

ve propilen glikol sayılabilir. 

Emilimi artırmak için ilaçların 

yerel etkili formülasyonlarına di

metilsülfoksit gibi bazı kimyasal 

çözücülerin ilavesi önerilmiştir. Bir 

çok invivo ve in-vitro çalışmalarda 

dimetilsülfoksitin muhtemelen. stra

tum korneumun şişmesi gibi, ciltte 

yapısal değişmelere yol açarak ve 



muhtemelen deri üzerindeki enge
lin devamlı zar engeli yerine suyu 
koyarak bir çok ilacrn emilimini 
artırdığına işaret edilmekted.ir (13) . 

Örneğin dimetilsülfoksit. anti
fungal ve antibakteriyel etkili olan 
sodyum ve çiın!ko pirtidlneUon :ıe 

kullanıldığında, emilimin tavşan de
risinde arttığı görülmüştür. 

Yine dimetilsülfoksitin. asetilsa
lisilik asit ve sodyum asetatın deri
den emilimini artırdığı gözlenmiş

tir (14l. 

Bütün bunlara rağmen, dimetil
sülfoksitin klinik tedavideki yeri ke
sinleşmemiştir. Etkinliğine karşı bu 
maddenin. insanda ve deney hay
vanlarında çeşitli toksik etkilerinin 
ortaya çıkması değerini azaltmıştır. 

İlaçların deri içine geçmesi ve 
oradan emilimini dimetilsülfoksit 
gibi artıran dimetilformamitin de 
deney hayvanlarında hepatotoksik 
ve teratojenik etkinlik gösterdiği 

saptanmıştır. 

SONUÇ 

İlaçlar deriye uygulanınca. ye
rel etki göstermeleri uzun zaman 
almaktadır. Unutmamalı kL normal 
deri geçirgen değildir. Ôrsenti Clez
yonl, irritasyon ve derinin patolo
jik durumu derinin geçirgenliğini 
arttırır. B.öyle durumlarda deriye 
değişik preparatlar uygulamnca 
toksilk etkiler görülebiHr. 

Şimdiye kadar sistemik etki 
için deri yolu çok az kullanılmıştır; 
çünkü deri yolu ile sistemik etki 

yalnız çok etkili etken maddelerle 
görülebilir. Ayrıca gecikme süresi 
uzundur ve emilim denetimli değil
dir. 

Deriden emilmenin bu olumsuz 
etkilerine karşın. sistemik etkili ye
rel uygulanan preparatlar şu du
rumlarda deriye uygulanırlar: 

ı. Etken maddenin gastroentes
tinal sistem enzimlerince yıkıldığı 
veya genel dolanıma ulaşmadan 

önce karaciğer tarafından tutuldu
ğu ve yıkıldığı durumlarda. 

2. Sürekli etki elde etmek için. 

Ancak ilaçların deriden emili
minde daha bilinmeyen noktalar 
henüz vardır. 

(Geliş Tarihi : 22.10.1984) 
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