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Biyoadhezif Kontrollu Salım 
Sistemleri 

Nevin ÇELEBİ (*) 

Ö~et-: -Şon z_ama,nlarda :Piyoadhezif sistıemler, ağız ve burun boşluk-

ları ile mide veya barsakta, rektumda ·uygulanan ve etken rnaddej} 

__ '·kontrollu s~laJ!_, sistemlerde 1kullanılmaktadırlar. Bu sistemler biyo

- 'i'-dhe~f kontrollu salım sistemleri olarak bilinmekte ve barsaktan ab
sorpsiyqnu ,düşük ilaçların s<ı.lımında kullanılabil~ekte~ii'. 

Biypadhezif ,polimer ile doku arasındaki .biyoadhezyon, polimer 

·::Y'itPJ.Sl 1j.le'_ bllfun. boşluğu,- n:ıide veya barsak mukozası .arasındaki"·e.t~ 

kileşmeden kayı:xaklanmak~aclır. Biyoad,hezyon mekanizması kimyasal 

ve fiziksel olarak sınıflandınlabıilir . 

.BIOADHESIVE COJ\lTROLLED RELEASE SYSTEMS 

Summary : Recently, bioadhesive systems havıe been used for 

controlled release systems. Such applications include systems for 

release of drugs in the buccal or nasal cavity, far stomach or intes
tinal, and rectal administration. These systems arıe known as bioadhe

sive controlled release systems and may be used far release of drugs 

with low intestinal absorption. 
The interactions of the polymer structure wiıth thıe mucosa of the 

nasal cavity, stomach or intestine are responsible far the bioadhesion 

created between the ibioadhesvie polymer and thıe tissue. The mecha
nism of ibiodhesion may be classified as chemical and physical. 

Keywords : Biodhesion, topical dosage form, mucasal dosage form 

of insulıin, adhesirve tablet. 

(*) Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fannasötik Teknolojri Anab!

lim Dalı, Etiler - Ankara. 

450' 



GİRİŞ 

Biyoadhezif sistıe.mler uzun yıl
lardan ıberi dişçiHkte, ortopedi
de (1, 2), oftalmolojide (3-6) ve cer
rahi uygulamalarda (7), kullanıl

maktadır. Ayrıca suni yumuşak 

dokuların kullanılmalarında da bi
yoadhezif sistemlerden yararlanı

labilmektedir (8). 

Son zamanlarda, burun boş

luklarında, ağız mukozasında, mide 
veya barsakta ve rektumda uzun 
süre ,kalan ve içerdikleri e,tken 

maddeyi uzun sürede salan kont
rollu salım sistemlerinin geliştiril

mesinde biyoadhezif sistemler kul
lanılmaktadır (9-14). Bu sistemler 
biyoadhezif kontrollu salım sis
temleri olarak bilinıir ve barsaktan 

absorpsiyonu düşük ilaçların 

salınmasında kullanılabilirler. 

Biyoadhıezif sistemler için kul

lanılan biyoadhezif polimerler mu

koza! tabakaya uygulandıktan son
ra şişerler ve etken maddeyi jeJ 

tabakasından d.ifuzyon yoluyla sa

larlar. 

Biyoadhezyon Mekanizması 

Biyoadhezyon, biyolojik mak
romoleküller ve hidrokolloidlerin 

biyolojik dokulara yapışması ile 
ilgilidir. Bir arayüzey olayıdır Şe

~il l'de yumuşak bir doku i.!Je te
mas eden bir biyoadhezif kontrollu 
salım sisteminin basıit şekli görül

mektedir. 

Bir biyoadhezif sistem ile yu
muşak doku arasındaki adhezif 

Biyoadhezif Polimer 

Şekli 1 : Bir biyoadhezif kontrollu 

salım sisteminin yumuşak 

doku He teması (Peppas, 
Alil., 1985) 

,bağların oluşun1u üç bölgede oluş

m~ktadır (15) : 

- Biyoaıdhezif 1naddenin yü

zeyinde, 

- Dokunun ilk tabakasında, 

- Adhezif ·sistıem ile doku ara-
sındakri arayüzey tabakasında 

Biyoadhezif sistemler baştada 

belWtildiği gibi, mukozal yönden 

zengin olan bölgelere tatbik edilir

ler. Adhezif sisıem .ile doku arasın
da meydana gelen arayüzey !için 

mukus tabakası önıemli rol oynar. 
Mukus tabakası oldukça yüksek 
viskozluğa sa.hı.ip bir salgı (musin) 
salgılar. Ana bileşikleri, glikopro

teinle, lipidler, nıukopoU.sakkarid~ 

ler ve tuzlardır. En önemli bileşiği, 

jel yapısında ve uzun zincirli oligo
sakkarid olan glukoproteintlir (16). 
Bu maddenin konsantrasyonu bu
lunduğu mukozaya göre değişmek

tedir. 

füyoadhezif maddelerin dokuya 
adhezyonu : a) fiziksel ve kimyasa] 

bağlarla, b) ikincil kimyaasl bağ
larla, c) iyonik veya kovalent kim

yasal bağlarla olm"ktadır (15). 
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Fiziksel veya ınekanik bağlar, 

dokunun yarıkları (network) içine 

adhezif maddenin girmesini sa.ğlar

lat. İkincil kin1yasal bağlar van

der \ıVaals ·bağları ile hidrojen bağ

larını kapsamaktadır (15, 17). 

Kinloch (17) yaptığı bir çalış-

111ada, bir biyoadhezif maddenin 

bazı üzıellriklere sahip olınası gerek_ 

tiğini saptamıştır. Bu özellikler; 

1) sıvı biyoadhezif maddenin sı

fır veya sıfıra ya·kın bir temas açı

sına sahip olması, 2) düşük rela

tif 'Viskozite ,göstermesi, 3) Biyo_ 

adhezif madde ile etken madde 

arasındaki temasın iyi alınası ge, 

rekmektedir. 

Adhezyonun tern1odinamik işi 

VV A' Dupre eşitliğine göre yazıla

bilmektedir (18). 

w A = Yb + Yı - Ybt 

Burada, yb; bioadhezif sistemin 

yüzey geriHmi Yt; dokunun yüzey 

gerilimi, Ybı; ıbioadhczif sistem ile 

doku arasındaki arayüzey ge:rıilimi

diı·. 

Taşıyıcı biyoadhezif madde ile 

doku arasındaki biyoadhezif kuv

vetlerin nedeni, poliıner yapısı ile 

mukus taıbakasının glukoprotenik 

kanalları arasındaki etkileşıneden 

kaynaklanmaktadır. Bu etkileşn1e

ler polimerin kimyasal ve fi7'iksel 

yapısı ile 'ilişkilidir. Kimyasal etki

leşmeler iyonik veya hidrojen :bağ

lan ile ilgilidir ve polimerde -OH 

veya -COOH gibi yüklü gnıplann 

bulunuşu ldn1yasal etkileşmeyi bız

lnadırır (14, 15). Biyoadhezif poli

mıerin fiziksel yap1sı da önemlidir. 
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Biyoadhezyon mekanizması, polL 

merin 111akron1oleküler zincirleri

nin mukozanın glukoproteinik yapı 

zincirlerine interpenetrasyonu (di

fuzyonu) esasına daYanır (19). 

Şekil 2 : Bir biyoadlıezif polin1'>rin 

mu.kus !ile biyoadhezyo_ 

nunda interpenetrasyon 

zincirinin moleküler mo
doli A; Biyoaclhezif poli

rner, B; Mukus (Peppas1 

A. N., 1986) 

Şekil 2'de bir polimenin mu

kus tabakası ile biyoadhezif siste

min intıerpenetrasyon zincir mode

li görülmektedir. Biyoadlıezif po

limerler glukoproteinlerin arasına 

difüze olurlar. Bu difüzlenıne bi

yoadhezif polimerlerin konsan.tras~ 

yanlarına ve difüzyon hızlarına 

bağlıdır. 

Peppas ve ark., (20)'nın yaptık

ları bir araştırmada, biyoadhezif 

maddenin glukoproteine difüzYo

nunda, çapraz bağlı makromo~ekül

lerin difüzyon katsayısının etki et

tiğini saptamışlardır. Difüzyon kat~ 



sayısının değerini 10-10 - 10-16 
cm2 _ sn-1 olarak bulmuşlardır. 

Biyoadhezif polimerler mu1co
zal tabakaya uygulandı,ktan sonra 
şişerler (21, 22)). Şişme zamanı ad
hezyon mekanizması için önemli 
olup aşağıdaki eşitlik ile hesapla
nabilir. 

Burada, 
biyoadhezi! 

t 

t; şişme zamanı, D0; 

polimeııin difi.izyon 
katsayısı, l; difüzyonun oluştuğu 

mesafeyi göstermektediır, Şişme za
-manının kısa olması, adhezyonun 
oluşmadığını ve adhezif kuvvetin 
yüksek olmadığını göstermektedir. 
Şişme zamanı 15 dakikanın üstün
de is·e 1 = 30 A 0 '.dur ve difiizyon 
katsayısı 10 cm2/sn'dir. Difüzyon 
katsayısı mukus tabakasındaki 

glukoprotein konsantrasyonuna 
bağlıdır. 

Biyoadhezif polimerlerin mole
kül ağırlığının artması ile adhezif 
kuvvetler de artmaktadır (10, 23). 

Adhezif Topikal Sistemler 

Biyoyararlılık, ilacın dozaj 
formu ile kontrol edilebilmektedir. 
Kontrollu ilaç salım sistemleri ve 
transdermal terapötik sistemlerin 
biyoadh·ezıif polimerle dozaj forın, 

ların hazırlanması tavsiye ıeclilmek
tedir. 

Nagai ve ark., (24) ağız, burun 
ve rektal mukoza1 yolla kullanıl

mak üzere biyoadhezif dozaj form
ları ·hazırlamışlardır. Bu adhezif 

dozaj forn1ları hidroksi propil se
lilloz (HPC) ve mrbopol 934 (Cl') 
içcrm·ektedirl-er. Araştı:rmacılar, 

Japonya' da kadınların °ıv Z5'de ute ... 
rus kanserinin görüldüğünü ve ge~ 
mlde ameliyatla tedavi edildiğini 

belıi:rtınektcdirler. Fakat ameliyat 
sonucu istenr.aeyen yan etkiler or
taya çıknıaktadır. Bu yüzden ute
rus kanserinin erken safhalarında 
kullanılmak üzere uyg1m bi:r biyo
ad11ezif dozaj form.unun hazırlan~ 

rnasına çah-şılmıştrr. Etken madde 
ole..rak antitürn.ör ajanı ola.n bleo
ınisin (BllVi) kullc..nıln11ştır. 

Araştırrnacıl-ar, ilk olarak bleo
misin içeren vajinal supozituvar
ları tatbik et:rnişlerdiro İlacın hızlı 

salımı sonucu rekta.l mukozanın 

iltıihaplanması göriilcre1;: başarılı bir 
sonuç elde edilemeıniştir {24). Bu 
arB,ştırınadan sonra, I-IPC içeren 
yeni bir dozaj formu geliştirHmiş~ 
tir (25-27). Önce laktoz ve HPC 
içeren yavaş sahrn özelliğinde tab
let {25, 26) ve polietılen glikol ile 
IIPC içeı"cn y2.r1kat1 (27) b1.r dozaj 
formu üzerinde çahşmalar yapıl

rnıştır. Bu araştırmalardan hare~ 

ketle, 11PC ve CP karışımından 

iba.ret disk ve çubuk şeklinde topi
kal dozaj forn1lar1 hazırlanmış

tır (28, 29). 30 mg BLM içeren disk, 
gönüllü hastalar1n servikal kanal
larına tatbik edilerek, 24 saat son
ra diskler çıkart1In11ştır. 24 saat 
sonra, hastalardan çıkan disklerin 
şişerek çaplarının iki misli arttığı 

görülmüştür. Sonuçta, bu adhezif 
dozaj formunun klinik tedavide ya. 
rarlılığı gözlenmiştir. 
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Nagai ve ark., (30)'ın yaptığı 

diğer bir çalışn1ada ise, insüHnin 

mukazal dozaj formu araşt1rılmış

tır. Şekil 3'de görüldüğü gibi iki 

iki tabaaklı bir disk hazırlanmış

tır. Diskin iç kısmında insülin içe

ren kakao yağı bulunınaktad1r. 

~ nv11~161;aı membran 

I ç~Jrdek tabakası \ 
(kakao yagı) 

yuzeysel 
tabaka(HPC:CPJ 

\. Jelleşrne 

c?Ll 

(aJ (bJ 

Şekil 3: İnsülinin mııkozal dozaj formu ,(a) ve mukozaya uygulanışı (b) HPC 

(Hidroksi pmpil selüloz); CP (Carbopol 1934) (Nagai, T. ve ark., 1981) 

Çekirdek kısmı HPC ve CP ka

rışımını içeren bir sıvağ ile kap

lann1ıştır ve disk, yüzeyi yarıküre

scl olan bir kalıpla basılmıştır. Bu 

slstcm oral mukazal ınembrana 

konduğu zaınan çekirdek içindeki 

kakao yağı crin1ekt~ ve bir saat 

sonra yüzeysel tabaka meınbran 

üzerine yapışmakta ve jel şeklini 

almaktadır. Yalnız insülin içeren 

kakao yağı sıvağından insülinin 

absorbe olmadığı gözlenmiştir. Bu 

yüzden saponin, polietilen glikol 

ve sodyum g lukolat gibi maddeler 

ilave :edilmiştir (31). Sonuçta, sod

yum glukolatın insülin absorpsiyo

nunu arttırdığı saptanmıştır. Sod 

yum glukolat ile -kakao yağından 

ibaret formulasyonun, plazma glu

koz seviyesini düşürdüğü Şekil 4'tc 

görülmektedir. 
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Şekil 4 : İnsülin mukoza! dozaj 

formunun av köpeklerine 

uygulanmasından sonraki 

kan şekeıi miktarları 

A: Formül A (kakao yağı, 

HPC, CP), O; Formül B 

(kakao yağ·ı, insülin, HPC, 

CP), e; Formül C (kakao 

yağı, insülin, sodyum g1u

kolat, HPC, CP) (Nagai, T. 

ve ark. 1981) 



Bir saat sonra plazn1a glukoz 

seviyesinde 0/o 40 olarak azalma 

görülmüştür. İmmunoassay ile ta

:Y'in edilen insülin ıniktarı da ayn1 

sonucu göstermektedir (Ş;ekil 5). 
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Şekil 5 İnsi.Hinin mukozal dozaj 

formunun av köpeklerine 

uygulanışından sonrakl 

plazma insülin miktarları 

A; Formül A (kakao yağı, 

HPC, CP), @; Formül B 

(kakao yağı, insülin, HPC, 

CP) ili; Formül C (kakao 
yağı, insülin, sodyum glu

kolat, HPC, CP) (Nagai, 

T., 1981) 

Bir başka çalışınada ise (32), 

aft (aphtha) diye bilinen ve ağızda 

oluşan enfeksiyona karşı biyoad

hczif kontrollu salnn dozaj formu 

hazırlanmıştır. Nagai ve Teijin ens

titüsü araştırma grubunun yaptığı 

araştırma sonucunda (32), bugün 

Japonya'da klinik tedavide kulla

nılan ve <<Aftach}> adı ile bilinen 

bir kontrollu salım yapan biyoad

hezif dozaj şekli geliştirilmiştir. 

Şekil 6'da görüldüğü gibi bu tablet 

yapışkan ve destekleyici olmak 

üzere iki tabakadan oluşn1aktadır. 

Etken nıadde olarak antienflama

tuvar kortikosteroid ve antiallcr

jik etkiye sahip olan triamsinolon 

asetat (TAA) kullanılmıştır. 

~ Adhczif tabaka TAA ihtiva ;eden 

fIPC ve CP'den ibarettir. Destek

leyici tabaka ise laktoz içermekte

dir. Ad..1-ıczif tablet mukozaya uygu

landığı zanıan nıukus salgısını ab

sorbe eder ve jellcşerck Ş'İŞ.'?T. Des

tekleyici. tabakada bulunan laktoz 

uygulamadan sonra atılır. Bu iJa_ 

cın, ağrıyı azalttığı ve tedavi edici 

Adhezif 
(HPC-CP 

r' ~~''"'''" tcıbcıka 
trıbaka 

934) ı (Laktoz) 

~f!/m~~~:ı: 
1 -7om- l 

Şekil 6: Adhezif Tablet (Nagai, T., 1985 
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etkisi olduğu saptanmıştır. Aynı 

araştırın.acılar (33), burun yoluyla 

(nazal) verilmek üzı.:;re insi.Hinin bi

yoadhezif polimerler ile toz dozaj 

formu üzerinde çalışınışlardır. 

I-IPC, CP 934 ve IvICC (n:ıikro kris

taEn selüloz) içeren insülin toz do

zaj formları hazırlaDmıştır. In vivo 

deney sonuçları, av köpeklerinde 6 

saatlik bir zan:;anda plazrna glukoz 

seviyesinin aza}dığ1n1 göstermiştir. 

IV olarak tatbik: edilen insülinfn 

üçte biri kadar insülln biyoyararh

lığı sağlanmıştır. 

Adlıe:z:H: Oıral §istemler 

Biyoadhe::-:if polinıerler gastrik 

n1ukozaya ve epitel yüzeyine yapış

malarından dolayı, GI'da sürekli 

etkili bir doz ayarlamas1 yapılabil

mekte ve i1ac111 GK'daki epitel y-~L 

zcyi ile tenı.as zarrıanı artmaktadır. 

Roblnson ·ve ark,, (34) albumin 

küreleri içeren -klortiazidin ibiyoad

hezif poliınerler ile sfırekl-i etkili 

şeklini ge.liştirn1işlerdir. Album·in 

kürelerin poHkarbofil ile :fiz·ikse1 

karışımları hazırlanıp, kapsl-Ulere 

konarak biyoadhezi:C dozaj forn1u 

elde edilmiştir. Bu dozaj formu mi

dcy,e -temas edince, jelatin 11:apsü1 

çözünınekte, -polikarbofil mide sıvı

sına çıkmakta.dır. Böylece, biyoad

hezif polimer hı:th bir şekilde hid

rate olmakta ve ·albun1in küreleri 

mukus tabakasına bağlannıakta-

dır. Tavşanlarda yapılan in vivo 

deney sonuçları, biyo@_;dhezif sis

tenıde biyoyararhlığın daha yük

sek olduğunu göstermiştir. Bu so

nuçlar, biyoadhezyon ınekanizma

nın tedaviyı anlamlı bir şekilde 
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iyileştirdiği ve ilaç ile membran 

arasında ten1as süresinde bir artış 

olduğnnu kanıtlamaktadır. 

Adhezif Oküler Sistemler 

Büindiği gibi 'kolirlerin çeşitli 

dezavantajları bulunmaktadır. Et~ 

·ken maddenin gözde temas süresi

nin az olması düşük biyoyararlılı

ğa neden olur. I(olirler göze damla

tıldığında gözün dışına taşan çö

zeltiden etken madde kaybı da 

önemlidir. Bundan dolayı kolirlere 

biyoadhezif polimer maddeler !ilave 

·edilerek, ilacın -absorpsiyon bölge

sindeki teması artınlabilir. Aynı za-

111anda polimer madde ilavesi vis

kozluğu arttırn1akta ve ·etken mad

denin gözün dışına taşması önlen

mektedir. 

Hui ve Robinson (35), proges

teronun divıinil glikol ve 2,5-dime

til-l, 5-hekzailien ile bağlanmış ak

rilik asid ile biyoadhezif oküler sis

tcıni hazırlamışlardır. Şekil 7'de 

bir biyoadhezif oküler taşıyıcı sis

teminin konjuktivanın mu,kus ta

ba'lı:::asına uygulanışı ,göıülmekte

dil". 

Bu çalışmada, biyoadhezif p0li

merin konjuktiva epitel yüzeyine 

mükemmel bir şekilde biyoadhez

yon ,etki gösterdiği saptanmıştır. 

Progesteronun difuzyonu sıfır dere

cedendir. Polimer göz yaşı dle te

masa gelince şişer ve difüzyon ar

tar. Hidratasyon çalışmalarına gö

re polimerin elastik jel şekline :gel

m:e'Si, önemli miktarda suyu absorp

ladığını göstermektedir. Aynı za

manda ilacın salımı da jel -tabaka

sından difi.izyonla olınaktadır. Bi-



O (et'.<en madde) 

biyoac'Jıezi: polir.er içi..-.i?) 

tutulaış etken r.acdc 

-pi'::;!l t:!!::ak a.sırıın yü::.; :'. 

Şekil 7 : Bir bioadhezif oküler taşıyıcı sistemin mukozaya uygulanışı 
(Hui, H. W., ve ark., 1985) 

yoyararlılık çalışmaları sonucu, 
AUC (area under the curve) polimer 
içermiyen sisteme nazaran 4.2 defa 
büy~ bulunmuştur. ctm•x (maksi
mum konsantrasyona ulaşmak için __ 
geçen süre) değeri biyoadhezif do" 
zaj formunda 2 saatte, polimer 
içermiyen formunda dse 1 saatte 
bulunmuştu.r (Şekil 8). 

Diğer bir çalışmada (36), HPCL 
(düşük ınol. ağırlıklı hidroksi pro
pil selüloz), HPCM (orta mol. ağır
lıklı hidroksi propil) seluloz) ve 
PVP (polivinil pirolidon), CMC (kar
boksi metil seluloz), PVA (polivinil 
alkol) biyoadhezif polimerleri kul
lanılarak tropisamid (tropicarnide) 
etken maddesi ile biyoadhezif do
zaj formu hazırlanmıştır. Bu poli
mer maddelerin midriatik aktivite
ye olan etkileri araştırılmıştır. 18-65 
yaşlan arasındaki gönüllü insanla
ra 50 µ l tropisamid-biyoadhezif 
sistemi göze damlatılarak midrL 
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Şekil 8 : Progesteron - bioadhezif 
sistemin tavşanlara uygu_ 

!andıktan sonra humorda
ki progesteron miktarları 

9; o/o 0.3 lük progesteron 
- biyoadhezif polimer sis
temi O; Biyoadhezif poli
mer içermeyen % 0.3 lük 
progesteron süspansiyonu 
(Hui, H .W., ve ark., 1985) 
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atik aktivitenin arttığı saptanmış

tır. 

·Bu çalışmanın devamında, tro

pisamid _ · -biyoad:hezif sisteme 0/o 

0.01 benzalkonyum klorür ilave :edi

lerek midriai'ik etki hem .insanlarda 

hemde tavşanlarda denenmiştir 

(37). Tavşanlarda benzalkonyum 

klorür içeren formüllerde istatik

sel olarak midrJati:k etkide an

lamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

İnsanlarda ise polimer içermiy.en 

tropisamid ve benzalkonyum klo

rürden ibaret olan formulasyonda 

biyayararlılıkta artış görülmem·iş

tir. Buna karşı, biyoadhezif polimer 

ve benzalkonyum ·klorürden iba0 • 

furmulasyonda biyoyarlılıkta bir 

artış saptanmıştır. 

Urtti ve ark, (38), pilokarpinin 

PVM!MA hidrofobik matristen sa

lım hızının sıfırıncı derece kinetik

le olduğu saptamışlardır. S.ekiz sa

at 1sonra pilokarpinin tamamen çö

zündüğü gözlennıiştir. 

Sonuç olarak, biyoadhezif poli

m·erler, mukozaya biyoadhezyon 

yöntemi ile bağlanarak kontrollu 

salım sistemlerinin hazırlanmasını 

sağlarlar. Bu amaçla hazırlanan 

ağız, burun, topikal ve biyoadhe

zif ·sistemler ilaçların biyoyararlı

hklarını anlamlı bir şekilde artır

maktadırlar. 
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