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Uzatılmıs Flor Salınımı lcin Etkili , , 

Taşıyıcı Sistemlerle İlgili 
Literatürlerin Gözden Geçirilmesi 

Kontrollu - salınan -dozaj for

mülasyonla'rı, taşıyıcı sistemden 

ilaç salınımının ve hızının tam 

kontrolunu sağlarlar. İstenen, ilaç 

dozajının uzatılmış bir periyod bo

yunca sabite yakın bir durumda 

bu ·sdstıemlerden salınmasıdır. 

Flor tedavisinde bilinen yön

temler, topik ve sistemıik uygula· 

romların çeşitli kombinasyonlarını 

içerir ve genellfkle maksimum et· 

kinlik - hastalann ne ölçüde uyıınç 

gösterdiğine bağlıdır. Bu yöntem

lerin ibir başka sınırlı olduğu konu 

da istenıen etkd yerinde yeterli flor 

konsantrasyonu sağlanamaması

dır. Bundan dolayı florun topik uy. 

gulamasının etkisinin süresi ile sı

nırlanmış olduğu ve flonın uzatıl

mış düşük düzeylerinin bilinen to 

pik flor uygulaması ile elde edilen 

florun kısa ömürlü yüksek seviye

lerinden daha yarar sağlayabildiği 

görülmektedir. 

Plağın, floru bir yerde toplama 

yeteneğıine sahip olduğu ve onun 
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sürekli salınımı için bir rezervuar 

gibi hareket edebildiği gösterilmiş· 

tir. Bu aşamada maksimum etki 

göstermesi için rezervuann ne ka

dar sıklıkla doldunılması genektiği 

önemlidir. Flor sadece derrııinera 

lizasyonu inhibe etmekle kalmaz 

organik katyonla.nn varlığında ve 

pH 6'da Ippm veya daha yüksek 

konsantrasyonda remineralizasyo

nu da artım. 

Bundan dolayı oral ·sıvılarda 1 

ppm florun sürekli bir seviyesini 

sağlayan taşıyıcı bir sistem diş çü

rümelerini önlemede etkilidir. Kont

rollu salınım formülasyonlannın, 

ıilacın, sürekli, yere özgü salınımını 

sağlaması nedeniyle araştırmalar, 

flor tedavisi için ·kontrollu salınan 
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bir taşıyıcı sistemin geliştirilmesi

ne doğru yönlendirilmiştir. 

Etkili Taşiyıcı Sistemler 
Uzun süreli flor salınımı sağla

yabilecek şekıilde geliştirilen etkili 
taşıyıcı sistemler hem sürekli hem 
de koritrollu salınan taşıyıcı sistem
leri içermektedir. Stitekli salınan 

taşıyıcı sisterrilerde ilacın salınım 

süresi uzadığı halde, sahnıın hızı 

sabit ı±eğildir: Kontrollu salınan 

taşıyıcı sistemlerde .ise aksine sa· 
bit bir hızda ve daha- u_zun--bi:i- sü" 
rede ilaç salınımı gerçekleşcir. 

İncelenmekte olan sürekli salı· 
nan flor preparatları sürekli salı· 

nan Jfor tableti .veya kapsülü ve 
-diş-yüzeyi üzerine dıirek-olarak flor 
mikrokapsüllerini taşıyan bir aero.. 
sol slstemi içerir. Kontrollu salı~ 
veren. -flor taşıyıcı sistemleri flor 
salan -bir polirner ve ağız içine 
yerleştirilebilen membran kontrol· 
lu rezervuar sistemi içerir. 

Süreldi Salınan Tabletler 
Sürekli salınım sağlayan flor 

tabletleri hakkındaki sınırlı bilgiler 
umut vericidir, ancak halı\ uzun 
süreli klinrik deneylere ihtiyaç var
dır. 

Aerosol Taşıyıcı Sistemlerinde 
Mikrokapsülleruniş Flor 
Aerosol taşıyıcı sisteminde mik· 

rokapsüllerin klıinik etkisinıin kesin 
olarak anlaşılabilmesi için insanın 

ağız koşullannda çalışma ve yeni 
uygulamalar gerekmektedir. 

Flor Salıveren Polimerler 
(İlacı kaplayıp sa.lınımını dü

zenleyen film veya. membranlar .) 

Florun kontrollu salıverilmesi 

bakımından bu filmlerıin :en önem~ 
lisi etil selüloz ve metilmetakrilat
tır. İncelenen polimer filmi ile 
kontrollu salıveren diğer bir mad
de de -dolgu olarak kullanılan iyon 
değiştirıici polielektrolit reçineler 
ve -kompozi t reçıinelerdir. 

Polimerden salınan flor iyonu, 
tükrükteki bir iyonla yer değişti

rir. Bu maddelerin in vitro çalış· 

maları umut vericidir. Flo:run kont
rollu- salınımı için iyon değiştirioi 

reçinelerin etkinlik ve uy;gulanabi· 
lirliğinin belirlenmesinde klinik de· 
neyler yararlı olacaktır. 

Membran Kontrollu Flor Rezer· 
vu.arları 

(Ağız jçi kullanım için kontrol· 
lu salıveren flor rezervuarı) 

Bu rezervuar, Sodyum florür 
içeren bir çe:krirdek matris ve flo
run difüzyon hızını kontrol eden 
hidrofili.k bir kaplamadan oluşur. 

Çekirdek matris ve hız sınırla

yıcı membranın her i,kiside hid· 
roksietilmetakrilat ve metil rne
tekrilat kopolimerlerinden meyda· 
na gelmişle:rdir. Bu bulgular, kont
rollü salıveren flor cihaz-ının ye;r-

leştirildiği yerin, bu aletlerle elde 
edilen diş çürümesini önleyici yarar 
üzerinde direk etkiye sahip olduğu
nu gösteriyor. 

Araştırmaların çoğunda kont
rollu salıveren flor preparatlarında, 
flor iyonu kaynağı olarak sodyum 
florii4; kullanılmıştır. Fakat flor 
kaynağı olarak kalay florür (SnF2 ) 

kullanılmasıyla daha fazla antiplak 
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yarat sağlanab:ileceğ)ini düşündüren 

bazı kanıtlar bulunmaktadır. Her 

ne kadar kalay floıiirün dişeti ile 

temas ettiği yerd·e bir ölçüde dişeti 

enflamasyonu oluşursa da bu pilot 

çalışmalarla. _elde edilen olumlu so· 

nuçlar sürekli salınım sağlayan ma· 

teryal kalay florürün ileriki araş· 

tırmalara ·devam etmenin uygun 

olacağını ortaya koymuştur. 

PREPARATLAR 

Sürekli salınım sağlayan 

flor tabletleri 

Mikrokapsüle edilmiş 

flor aerosolleri 

Flor polimer filmleri 

Kontrollu salıveren flor 

rezervuarları 

Sonuçları 

SürekH salınım sağlayan flor 

taşıyıcı sistemlerin etkisi sınırlı ol· 

duğu halde kontrollu salıveren flor 

taşıyıcı sıistemlenin çürüme önleyici 

potansiyeli önemlidir. Bu kontrollu 

salıveren flor taşıyıcı sistemleri: ile 

tükrükte ve diş plağında yüksek 

flor konsantrasyonları sağlanabil· 

mektedir (T,.blo 1). 

Tükrük Plak idra.ıı Sennn 

ppm ppm ppm ppm 

VY VY VY VY 

VY VY VY VY 

0.02 VY VY VY 

1.35 45 1.4 0.09 

Tablo I : Kontrollu salıveren flo~ prepa:raitlannm klinik deneylerde 

elde edilen flor seviyetori 

Etil selüloz ve sodyum florii· 

rün polim·er film preparatları tük

rükte 0.01-0.02 ppm aralığında yük

sek flor seviyelerini sağlar oysa 

me'mıbran kontrollu flor rezervuar· 

!arının sağladığı tükrük flor seviye

leri 1-3 ppm (x 1.35) aralığındadır. 

Membran kontrollu flor rezer· 

vuarlarının diş plağı flor konsant· 

rasyonunu (30-55 ppm (x 45 ppm) 

aralığına yükselttiği gösterilmiştir. 

420 

Diş plağı ve tükrükteki bu flor 

seviyeleri· diş minesinıin deminera· 

lizasyonunu önlemek ve reminerali

zasyonunu artırmak için yeterlidir. 

Bu çalışmala!'da kontrollu sa

lıveren flor sistem]erinin di,ş çürü· 

mesini önleyici potansiye1ıinin bil· 

yük olduğu göstıerildiği halde, bü

tün Hgili parametre1'erin ara.ştınl· 

dığı uzun süreli :kliırlk deneylere ,ge. 

rek vardır. 


