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OTC (REÇETESİZ SATILAN) PREPARATLARDA TRANSDE RMALE KAYIŞ('')

Richardso n - Vicks ve Moleculan isimli iki firma Moleculan Biotech'nin kontrollü salınım yapan
Proplastik: taşıma sistemini kullanarak günde 1 kez tatbik edilen reçetesiz satılan ilaçları yapmak üzere anlaşmaya varm ışlardır .
Görünüşü

olan ve

tipik plastik film gibi

plastiğin

mekanik özellik-

lerine sahip fakat içerdiği porlannda büyük miktarlard a hemen h er
türlü sıvıyı tutabilen bu sistem Mo-

(*)

leculon tarafından «molekülle r sünger» olarak tanımlanmıştır.
Bu yeni taşıma sistemi için ilk
düşünülen ilaçlardan biri soğuk algınlığı - allerji durumlarında k ullanılan klorfeniram in, diğeri iştah
kesici fenilpropa nolamindir .
Diğer eski ilaçlara transderm al
teknolojisi nin uygulanmasının diğer bir yararı reçeteye tabi ilaçların reçetesiz satılabilir ilaçlar grubu içine girmesinin sağlanabilmesi
dir.

Hülya Karakoç, (G. Ü. Eczacılık Fakültesi, Anabilim Dalı, Etiler -Ankara)
t arafından American Pharmacy NS 24 Oct. 1984'den çevrilmiştir.
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UYGULANIŞI(*)
SİSTEMİK İLAÇ TEDAVİSİNDE İNTRANAZAL İLAÇ

ilaç tedavis inde ilaçlar genelik le oral ve parente ral (i.
v, i.m, veya s.c) yollarla verilme ktedir. Son zamanl arda sistemi k bir
etki elde edebilm ek için sistemi k
etkili ilaçların intakt deriden trans-

Institut ions, Baltim ore M.D) tara·
fından derlenmişti. Nazal yapı ve
absorps imekanizmaları ile nazal
uynazal
a
yanınd
klerans
ve
yon
llepartikü
edilen
gulama da inhale
rin partikü l büyükl ükleri de tartı ·

dermal yolla da uygulanabileceği
bulunmuştur. Sistem ik ilaç tedavisinin gerektiği fakat parente ral uyedilmediği veya
gulamanın arzu
pratik olmadığı bazı olgular varirridır. Ayrıca gastroi ntestin al
tasyon ve hepatik ilk geçiş eliminasyon uyla ilgili potansi yel sistemik biyoyararlanım nedeniy le oral
u ygulam a da uygun olamay abilir.
Damarlarının çok olması, hepato gastroi ntestin al ilk geçiş metabo lizmasının atlanması olasılığı ve de

şılmıştır.

Sisteınik

ilaç uygulamasının kolaylığı açısın
dan nazal yol, sistemi k olarak etkin ilaçların günlük uygulan abilmeleri için ideal alterna tif bir yol
olarak gözükm ektedir . Yakın bir
geçmişte yapılan bir simpoz yumda
bu olasılık işlenmiştir.*
Simpoz ywnun ilk bölümü intranazal ilaç uygulamasının esasını
kapsamaktaydı. Nazal fizyolo jinin
ilaçların intrana zal yolla uygulan ması üzerind eki etkisi Dr. Donald
F. Procto r (Johns Hopkin s Medical

Dr. John L. Colaizzi (Rutge rs
Univers ity NJ) farklı yollarla uygulanan ilaçların farmakokinetiği
nin teorik karşılaştırmalarını yapmış ve oksitos in, luteinleştirici horhormon (LHRH )
mon-salıveren
insülin, propran olol,
analogları,
kokain gibi bazı
proges teron ve
okineti k profarmak
ilaçların klinik
lizmametabo
fillerini , presiste mik
larını ve absorps iyon kinetik lerini
de özetlemiştir. İlaçların sistemi k
biyoyararlanımını artırabilme olasılığını ve aşırı presiste mik metabolizm a ile ilgili olarak ortaya çı
kan plazma düzeyle rindeki değiş
kenlikl erinin azaltılabilme olasılık
ları da ayrıca gösterilmiştir.
İntranazal ilaç uygulamasında

ki fizikok imyasa l özellikl er Dr. Anwar A. Hussai n (Kentu cky University) tarafından özetlenmiştir. Konuşma çeşitli alanlar da geniş derlemeler i içermek teydi : nazal absorpsiy onun hız ve dereces i üze-

Özalp (G. Ü. Eczacılık Fakülte si, Farmas ötik Toksik oloji Anabi5, 287,
lim Dalı, Etiler - Ankara ) tarafından Pharma cy Interna tional
1984'de n çevrilmiştir.
ilaçla
* 21-22 Hazira n 1984 tarilıinde New Jersey A.B.D de «Sistem ik
simpoz tedavil erde intrana zal ilaç uygu !anışı» adı altında yapılan
yum.

(*)
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Şenay

rinde ilaçların fiziksel ve kimyasal
özelikleri nin önemi; formülas yon
geliştirilmesinde ve
biyoyararlanı
mın
artırılmasında
önemli olan
pH, partisyon katsayısı, asitlik çözeltide stabilite, absorpsiy on bölgesi, metabolizmanın tabiatı ve bölgesi gibi ilacın fiziksel ve kimyasal özelikleri nin incelenm esi; intranazal olarak uygulana n ilaçların düşiik biyoyararlanımına etki yapan
faktörler ; intranaza l uygulama için
ilaç seçimi, ile p:ropranolol, progestercn, nalokson , insülin, 1-tirosin ve
1-tirosil - 1-tirosini n naza! absorpsiyonu üzerindek i in-sitü perfüzyo n
ve in-vivo çalışmaları.
İkinci
oturumd a intranaza l
ilaç taşıyıcı sistemler inin geliştiril
mesinde ve değerlendirilmesi üzerinde durulmuştur. İlk konuşmacı
olan Dr. Kenneth S.E. Su (Lilly Research Laborato ries) nazal ilaç taşıyıcı sistemler inin tasarımını
geniş bir şekilde gözden geçirmiştir.
Nazal ilaç formülasyonlarının geliştirilmesinde gerekli olan
katkı
maddeler i ile ilaçların fizikokim yasal özellikleri; naza! uygulam adan
sonra ilaçların vücuttak i dispozisyonu ve dağılımı yanında naza! absorpsiyon kinetiğinin incelenm esinde in-sitü nazal perfüzyo n tekniği
ile in-vivo intakt hayvan modellerinin kullanımı; farmasöt ik aerosollerin naza! taşıyıcı sistem olarak kullanımı için gereken özellikler (valf,
aplikatör ve kullanılan
kaplar bakımından istenen formülasyon özellikler i ve gereksini mleri
ve kalite kontrolü) ;
aerosolle rin
kullanımı yla ilişkili toksikolo jik ve

farmakol ojik etkiler; ve intranaza l
ilaç uygulamasından sonra nazal
mukoza üzerindek i histolojik çalış
maları özetlemiştir.

Dr. W. Petri (Hoechst AG, Batı
Almanya) LHRH, tirotropin salıve
ren hormon
(TRH) ve buserelin
asetat (bir LHRH analogu) gibi
bazı Hoechst
peptitler inin naza!
olarak taşınması için ölçülü dozda nebillizö rün kullanılmasıyla ilgili pratik deneyleri tartışmıştır.
Ölçülü dozdaki nebülizö rün geliş
tirilmesi için önemli olan parametreleri özetlemiş, ölçülü doz ncbülizörün ve ölçülü doz aerosolle rin
ölçüm doğruluğunun karşılaştır
malı çalışmalarını sunmuştur.

Peptitler in nazcil. absorpsiy onu
üzerinde yapılan biyolojik ve terapötik
çalışmalar Dr.
Juergen
Sandow (Hoechst AG, Batı Almanya) tarafından sunulmuştur.
İn
sanlarda buserelin asetatın bir naza! sprey formülas yonunun terapötik çalışmalarının yanısıra, deney hayvanlarında hipotalam ustan salınan hormonl ar ile hipofiz
bezi hormonlarının analoglarının
(TRH, LHRH, LH-salıveren agonist
analogları ve ACTH analogları gibi) biyolojik etkilerini n değerlen
dirilmesi yle ilgili sonuçları bildirmiştir.

Dr. Brian H. Vickery (Syntex
Research ,
Palo Alto, CA) rlıesus
maymunlarında nafarelin asetatın
intranaza l yolla uygulanış sonuçlarını, doğum
kontrolün den prostatik karsinom a, endometr iozis ve
erken puberte tedavisi gibi birçok
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değişik biyoınedikal

uygulamalardaki klinik gözlemler ile biyolojik
etki arasındaki korelasyonu bildirmiştir.
Doğal

olarak oluşan bir safra
tuzu olan sodyum deoksikolatın,
insülinin diabet tedavisinde etkin
olabilecek bir düzeyini elde etmek
için nazal mukozadan absorpsiyonunu artırma potansiyeli Dr. J.S.
Flier tarafından tartışılmıştır. Ayrı
ca insanlarda yaptığı bazı geniş
araştırmalarda
safra tuzlarının
moleküler yapı ile adjuvan aktivitesi arasındaki ilişkiyi açı klamıştır.
Siınpozyumun
son oturumu
Dr. John L. Colaizzi tarafından yönetilen bir panel tartışmasına ayrılmıştı. Uzun etkili bir nazal ilaç
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ta şıy ı cı sistemin geliştirilmesi için
yöntemler,
intranazal uygulama
için uygun ilaç seçimi, nazal ilaç
formülasyonlarında
yüzey aktif
maddelerin rolü, naza! mukozadan
ilaç absorpsiyon mekanizması, taşıyıcı toksisitesi
(propellant toxici ty), bir aerosolün tonisitesi il::
onun nazal mukoza üzerindeki irritan etkisi arasındaki ilişki, naza!
mukozada asıl absorpsiyon yeri, ve

i nh::ı.k edilen ibç
uygun partikül
mı

rak

partikLllleri için

büyüklüğü

ile ilgili sorunlar

ola-

tartışıl mıştır.

Bu simpozyumun
sevier Science
dan

dağı lı

ayrıntılı

kitapçığı

Publishers

yayınlanacaktır.

El-

tara fın·

