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Özet : Göze uygulanan ilaçların biyoyararlılığı üzerindeki çalış

malar son yıllar:da önem ıkazanmıştır. Bu çalışmalarda, çeşitli farma

sötik şekillenin uygulanmasının ardından, hayvanlar:da göz ıdo'kuların

da m:i!ktar ıtayinl,erı.iı yapılaraık, :insanlar:da doz-yanıt ilişkileri ·belirlene

rek gözde ilaç absorpsiyonlan ineelenmiştiT. 
1Gözdeki ıilaç absorpsiyonunu et1kileyen faktörler; damla hacmi, sa

yısı ve sJJklığı gibi uygulamaya iliş.kin olanlar, korneanın yapısı, pro

tein bağlanması, ilaç metabolizması ve gözyaşı üretiımi-lak.rimal dre

naj olmak üzere fizyolojik faktörler, partisyon ·katsayısı, .molekü1 

ağı.rlığı, ilacın k~myasal şekli ıgibi ::ilaç özellikleri, ,ile pH, konsantras

yon, yardımcı maddelıer, tonisite ve viskozite giibi formülasyon fak

törleridir. 

BIOAVAILABIUTY AND PHARMACOKINETICS OF 

OPHTHALMIC PREPARATIONS {I) 

Summary : Studies on bioavailability of the ophthalmic prepara

tions has became rnore i,rnportant r.ecently. In these studies, after the 

applicatıion of diffeııent ;typıes of pharrnaceutical forms, ocular drug 

absorpt,ion was evalua:ted lby assaying the active ingredients in animal 
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ooular tissues and determining dose-response ['elationships in ·hu
mans. 

Factors affecting o.cular drug a:bsorption are as follows : admi
ni,stration factors such as instillation volume, number of drops and 
fre-quency of instiıllation; physiologi_cal factors such as structure of the 
cornea, protein ıbilıding, drıug metabolism, lacrİ'mal draıinage and tear 
turnover; drug property factors such as solubilıity and pa:rıtition coıeffi_ 
cient, molecular weıiıght ,and chemical structure of the drug; and for
mulation factors such as pH, concentration, addi.ıtives, tonicity and 
viıscosiıty. 

Göze uygulanan pek çok ilacın, 
gözden absorpsiyonuna ilişkin ça
lışmaların 40 yıllık bir geçmişi ol
masına ık.arşın ayrıntılı araştırma

lar, 1953 yılından bu yana gerçek
leştı:irileıbilmiştir. Bu amaçla göz 
için ıkullanılan anes.tezikler, anti
biyotikler, antifilariyal1er, antienf
lamatuarlar, antivdraller, otonomik 
ıilaçlar, şelat yapıcı maddeler ve 
taşıyıcılann korneadan ·geçişleri in
celenmiştir. Bu çalışmalarda, çöz,el
ti ve merhem gibi farmasötik şe

killerin ve yeni Haç taşıyıcı (tera
pötik) sistemlıeri:n, insan ya da 
hayvanlarda, normal veya hasta 
göze uygulanmasının ardından göz 
içi sıvısı, !kornea, vitröz gibi, göz 
dokularında etk:en madde miktar 
tayinleri yapılmıştır. Ayrıca, ilacın 

uygulanmasından sonra doz-yanıt 

ıiHşkisinin incelendiği biyoyararlı

lık çalışmaları da bulunmaktadır. 
Bu -konudaki bir di,ğer çalışma ise, 
deneysel bir model ·üzerinde yapıl

mıştır (1, 2). 

Göz preparatlarının biyoyarar-

!ılığı üzerinde ayrını-ıJı açık.lamalara 
geçmeden önce, gözün anatomiık 
yapısının 'incelenmesinin yararlı 

olacağı düşünülerek, Şekil !'de gö
zün dikey ,kesiti şematik olarak 
gösterilmiştir. 

Göz preparatlarmda hiyoyarar
lılık, göze uygulanan ıilacın ·kornea. 
dan absorpsiyonun1m hız ve dere. 
ces1dir ve ıbu absorpsiyonu ,dört te
mel foktör etkiler (3). Bunlar, uy_ 
gulamaya ilişkin etkenler, fizyolo
jıiık etkenlei", ilaç öı:elliğine bağlı et
k,enler ve formülasyona 'bağlı et.. 
ıkenlerdir. 

1. Uygulamaya :ilişkin Etken
ler : 

·Çözelti tipi göz preparatlarında 
absorpsiyonu ·değiştiren uygula.ma
Y:a ibağlı ·etkenler, damlatma hac.. 
mi, damla sayısı ve uygulama sıklı
ğıdır. Ancak bütün bunlardan ön
ce, hastanın ıilacı en doğru biçim
de ıkullanması sağlanmalıdır. 

a. Damlaıtma Hacmi : ·Gözya
şının normal hacmi 7.5 µl'dir. Kır-

523 



konjur_k.tiv 

k::ırnea 

aköz 
~1.ümör 

iris 

k~njunktiva kes2si 

lens 

vi tröz hümör 
Şekil 1 

pışt1rılmayan göz 30 µl'ye kadar· 

gözyaşı salgılayabiJir. Ancak kır

f.iıştırnıa refleksi sonucu lcornea 

üzerindeki norrnal gözyaşı hacmi 

en çok 10 p,l olabilir, aşırısı hızla 
göz.den atılır. Bir göz çözeltisin~n 

normal damla hacn1i ise 20-jO µ,l 
olduğundan fazlası atılacaktır. 

Patton ve ark. \4, 5) damlatılan 

haci;n azaldıkça absorplanan n1ik

tarın arttığını göstern1işlerdir. Araş

ürn1ac1ların, ta\rşan gözünde pilo

karpin çözeltisi ile yaptıklan ·bu 

çahşrrıalarda, damlatma hacminin 

25 ·µl'den 5 :[J.l'ye inn1esj sonucu et

ken 1T!.adde miktarı azaldığı halde, 

güz·de aynı k.onsantrasyonun elde 

edHdiği bildirilmiştir. Çalışrnacılar 

bu sonucu, hacim arttıkça gözden 

drenaj hızının .da artmasına bağ'la

mışlardır. Chrai ve ark. (6) na göre 

ise, damla hacmi arttıkça ilacın 

uygulanmasından hemen sonra,ki 

prekor:neal konsantrasyonu artına1k

ta, ancak daha sonraki drenajı 

52:4 

fazla olma'ktadır. Çalışmacılar, 40-

70 !J.l'Iik göz damlalık-lannın hac

minin 5-10 µl'ye :indiirlmesini fa_ 

:kat ,bunun yanında ilaç Iconsant

rasyonunun artırılmasını önerm;ek

tedirle.r. 

Buna karşılık Grove (7), dam

latılan çözelti hacmi arıttlkça kor

nea ve göz sıvısındakıi konsantras

yonunun dolayısıyla biyoyararlılı

ğın arttığını öne sürer,ken, L,udwig 

ve Van Ooteghem '(8), göz çözeltile_ 

rinin eliminasyonu üzerinde damla 

hacminin ·etkisini inceleyerek, 1-10 

~) arasında :elin1inasyon katsayısı

nın değişmediğini,, 20 ·pJ.'den fazla 

hachnlenin uygulanmasınm gerek

siz olduğunu vuDgularnışlar:dır. Bu 

konudaki biT başka çalışmada 

ise (9) 25 ~tl'den büyük lıaoim!erin 
biyoyararlılığı önemli ölçüde artır

macllğı belirlenmiştir. 

Sonuç olarak, damlatılan ÇÖ

zel t:i hacn1inin 5-1 O µl olmasının 

uygun :olduğu, damla ·hacminin ar-



t-ıiılması yerine çözeltinin ilaç kon_ 

santrasyonunun artırılmasıyla bi_ 

yoyararlılığın fazlalaştırılabileceği 

söylenebilir. Böylelikle ilaç [caybı 

ve si,stemik yan et1kiler de azal~ı

labilif. 

b. Damla Sayısı : Göz büyük 

hacimlçre kolay uyum sağlayama

dığı için, birden fazla çözeltinin 

ardar:da uygulandığı çok damlalı 

tedavi konusunda tartışma vardır. 

Bunun yerine, tek bir damla içinde 

bir kaç ilaç karışımının daha uy_ 

gun olacağı ileri sürülmektedir (3). 

Çok damlalı tedavi yapıldığ1nda, ilk 

damla ile ver.ilen :ilaç i.k·incisinden 

daha çok kayba uğrayacaktır. Bu

nun sonucu, hen1 tedav,i ediçi etki 

azalacak hem de sistemnc yan et

ki tehlikesi çoğalacaktJr. Chrai ve 

ark. (6), çok damlalı 1tedavinıin pre_ 

kom·eal gözyaşı filmindeki ilaç kon

san.t.rasyonunu yükselteceği ıgibi, 

bunım yanında hacim fazlalığı so_ 

nucu ·drenajla ilaç kaybını da artı

racağını belirtmişlerdir. 

c. Uygulama: Sıklığı Kısa 

aralıklarla çok damlalı uygulama

I:nn; prekorneal filmdekii ilaç kon

santrasyonunu artırması gibi bir 

üstünlüğü olmakla birlikte, lakri

mal drenajla önemli ölçüde ilaç 

kaybı bu yararı ortadan ·kaldırn1ak

tadır. Eğer çok damlalı tedavi ge_ 

ı;ekiyorsa, damlalar arası sürenin 

5 dakika olması en uygunudur. 

Bu sü~e, ·kaybı en azrc indirirken, 

korneadaki ilaç konsantrasyounun 

korunmasına da izin verm·ekte

c!ir (3, 6), 

2, Elkenl~r : 

a. Komeaınııı Yapısı : Kornea 

üç ana tabakadan oluşmuştur, dış~ 

ta epitel, ortada stroma ve içte 

endotel tabakaları. Epitel ve endo_ 

tel lipidçe zengin ve polar bileşik_ 

lere ıkarşı geçirgen alnı.ayan taba_ 

;kalardır. Strorna ise hidrofiliıktir 

ve polar olmayan bileşikleri geçir_ 

mez (3, 10, 11). Enflamasyon, üL 

serasyon, :al'kali yanığı gibi ç,eşi tlj 

hastalık ve t:ıavn1Etlar .korne epite_ 

linin bütünlüğünü bozar. En önerrı_ 

li sonuc.u 'Cla, gözl.in miıkroorganiz_ 

ınalara karşı savunma gucunun 

azalmasıdır. Ayrıca, doğal yapısı 

bozulmuş korneadan ant:ibiyoti~leı: 

gibi suda çözünen ·Baçların geçişi 

artar. Bir gözün kornea epitelinin 

çıkarılnıası, genel1ikle ilaçların kor

neadan geçiş hız ve mtktar~nı artır..., 

rnaktadır. Antibiyotikler yanında, 

top·H;;: an:estezikler vF: bazı S'teroidler 

de zedelenmiş :korneadan daha 

çabuk absorplanırlar (10). Urtti Ve 

ark. (12) nın pign1entli ve pigment

s~z (albino) tavşan gözünde yaptığı 

çalışmada, gözden pig1nentasyonun 

pilokarpinin biyoyararlılığını ar

tırd1ğı gözlenmiştıir. 

b. Protein. Bağ~a11ma::ıı : Pro

teine bağlanan ilaçlar, protein-ita~ 

kompleksinin büyüklüğü nedeniyle 

kornea epiıteli gibi membranlar

dan geçemezler. İlacJn prekorneal 

alanda ·kalma süresi saniyelerle 

ifade edildiğinden, proteine bağlı 

ilacın absorpsiyonu gerçeldeşemez 

ve lakrimal drena5 ile gözden uzak

laşır (3). 



c. İlaç Metabolizması : Göze 
uygulanan bazı ilaçlar prekorneal 
alanda m·e.taboliık parçalanmaya 
uğrayı>billr (3, 13). Diğer biyolojik 
sıvılaııda olduğu gibi, gözıyaşı da 
lizozim v.b. enzimler içerir ve uy
gıılanan ilacın kimyasal yapısını 

değiştirebilir. Bunun yanında, ,este
raz, MA,O oksidaz, aril hidrokarbon 
hidroksilaz, UDP-glukuronil trans
feraz, asit fosfataz, beta-glukuroni
daz gibi metabolik .enzimler teşhis 
edilebilmektir (14, 15). Bu enzimler 
etkiısiyle ilaçların büyük kısmının 
biyoyararlılığı azalınaktadır (13). 

Bunun terısine, dipivalil epinefrin 
benz1erıi az sayıda ilacın farmaıko

lojik etki gös:~erebilmesi için bu 
enzimlerle etkileşmesi! gerekıir (15). 

Ancaık bütün bu metabolik olayla.. 
nn, ilaçların gözdeki: dispozisyonu 
üz·erindeki önemi tam olarak belir -
Jenememiştir {3, 16). 

d. Gözyaşı Üretimi ve Lakrl. 
mal Drenaj : Gözyaşının yaklaşık 

yarısı buharlaşarak kaybolurken, 
kalam da sürekli olarak nazolaıkri
mal :kanala akar. Drenaj hızı yak
laşık olarak dakikada ,toplam mik. 
ıtarm '0/o 16'sı kadardır. Göz ıkı:rpış

,tırrna refleks1, damlatılan çözelti
nin hareketini .artırarak ilaç kaybı
m hızlandırmaktadır (3). 

Topik anestez.iikler, gözyaşı sal
gılanmasını azaltıp göz kırpıştırma 
11efleksini yavaşlatarak ilacın bi .. 
yoyararlılığını artırabilirler. Göze 
uygulanan ilaçların p'H, tonisite gi
bi özellHtleri gözyaşı üretirniırui et
kiler (17). Bunun yanında bazı yü. 
zey '"ktif maddeler gözde irltasyon 
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yaparak gözyaşı salgısını artırmak~ 
ta ve biyoyararlılığı azaltmakta
dır (18, 19). 

Lalknimal salgılamanın gün lbo_ 
yunca değiştiği ve bunun biyoya
rarlılığı etkilediği gösterilmiştir (20). 

Yukarıda b·elıi:rıtilen üç faktÖiie ek 
olarak, ilaç kaybına yol açan baş. 
ka etkenler de bulunmaktadır 

Bunlar; 

- Damlatılan çözeltinin buhar
laşması ve prekomeal ilaç konsant
rasyonunun değişmesi, 

- İlacın gözden dışarı akması, 
- İlacın konjunktiva, sklera 

ve göz ·kapağı tarafından absorp
lanması ya da adsorplanması. 

Gözde ilaç biyoyararlılığını 

azaltabilen bazı fizyolojik faktörler 
Tablo I'de görülme·ktedir. 

3. İlaç Özelllklerlne Bağlı Et. 
kenler : 

Korneadan :ilaç absorpsiyonu, 
korneanın özelliklerinden çok ila.. 
cın fiziksel ve kimyasal özellikleri 
ile kontrol edilıir. Çünkü prekorneal 
sıvı hareketleri nedeniyle göriilen 
ilaç kaybı, asıl olarak, ilaç taşıyı

cının yapısının ıbir fonksiyonudur 
(21, 22). 

a. Çözünürlük ve Partisyon 
Katsayısı : Korneadan geçiış üze_ 
rinde ıbelki de en fazla -etık~si olan 
ilaç özelliği, su ve yağdaki çözünür
lüğüdür. Göz'e uygulanan bir ilacın, 
korneanın hem hidrofülik hem de 
liıpofilfilç: tabakalarından geç·erek 
absorplanması ,gerektiğinden, hem 
yağ hem de suda çözünebilen ilaç
ların daha iyi absorplanması bekle .. 



TABLO i. Gözdekl iByoyararlılığı Etkileyen Fizyolojik Faktörler (19) 

Faktör özellikleri 

Lakrimal drenaj lıızı 

Damla hacmi ile orantılıdır. Örneğin 50 :µ11ik 

biır damlanın yaklaşık o/o S'i dam !atıldıktan 1 

da:k. sonra konjuktiva kesesıinde drene olur. 

Dışarı akma 

İnsan gozunun ·konjunktiva kesesi, göz kırpış

tınlmadan 30 ·µl sıvıyı tutabilir. Bu nedenle 

50-75 µl'lik büyük lıacimlri. bir da mlanm bir 

,kısmı dış an sızar. 

Göz kırpıştırma 
Bu ref1eıks ile insan gözü yaklaşıl-;: 10 µ) sıvıyı 

tutabilir. 

Göz yaşarması İla,cı seyrelterek drenajı artırır. 

nir (3, 10, 23). Başka deyişle, fizyo

lojik pH'da ıiyonize ve ıiyonize ol

ma:yan halin her ik·! sıini de göstere

bHen ilaçlar, korneadan en iyi ab

sorplananlardır. Bunlar arasında 

pilokarpin, epin·efriırı, aıtropin, sko

polamin, siklopentolat, 'trop1kamid 

ve tetrakain sayılabilir {3). 

Partisyon ·katsayısı olarak bi1i

nen yağdaki çözünürlüğün sudaki 

çözünürlüğe oranı, diğer biyolojik 

membranlarda olduğu :gibi kornea

dan absorpsiyon için de yararlı bir 

parametredir. Örneğin, polar fonk

siyonel grnp ıiçeren 'steroidlerle on

ların ester türevleri arasında, göz

den absorpsiyon (penetrasyon) açı

sından, karşılaştırma yapılabilir. 

Partisyon katsayısı 1.3, suda çözü

nürlüğü 0.30 rng.m1-1 olan hidro

kortizonun, .göz ·sıvısında 15 daılcika.. 

da ulaştığı maksimum konsantras

yon 5.25 µg.mJ- 1 olurken, partisyon 

katsayısı 13 olan asetat ·esteıinde 

bu değer 1.4 µg.mı-ı olmuştur (10). 

Bir ilacın lipofilik özelliği, kor

nea epit:eli yanında "Stroma ve en

dotel tabakalarından geçişini de 

etkiler (24). Huang ve ark. (25), bir 

dıizi betablokör ile yaptıkları in 

vivo çalışmada, üç kornea tabaka

sının biyoyararlılığa etkisini ince

lemişlerdir. Hidrofilik bileşiklerin 

korneadan geçişe karşı dir.ençlerıi

nin 04 90 ,epitel ,tabakasına, lipo

filik olanların ıise '0/o 90 s troma ve 

endotel twbakalanna bağlı olduğu

nu ibulmuşlardır. 

Suda çözünürlüğü fazla olan 

ilaçlar korneayı tam olarak geçe

·mezler. Bunlar arasında tetrasiklin, 

gentamisin, penisilin ,gibi antibiyo

tikler sayılabıilir. Katern-er amon

yum bileşikleri de bu gruptandır. 

Ancak bu ilaçlar, yüksek tedavi 

edici etkiye sahip olmalan nedeniy-
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le, absorplandıkları miktarla etkl 

gösterirler (3). Son yıllarda, hldro. 

fili!k bileşiklerin safra tuzları yardı

mıyla korneadan absorpsiyonlarının 

artırıldığı (26), aynca «prodrug» 

uygulaması ıile (epinefrin, fenilef_ 

rin) hidrofil/lipofil dengenin opti. 

mizasyonu sonucu, biyoyararlılığın 

artırıldığı çalışmalar :bulunmaJkta

dır (27). Göze uygulanan yeni i'laç 

taşıyıcı si,stemlerin ıbiyoyararlılığı 

'konusunda ayrıntılı b'ir makale iler
de sunulacaktır. 

b. Molekül Ağırlığı : Grne,l ola. 

rak, molekül ağırlığı 500 ıg.moı-1 

den büyük ibileşiıkler gözden az 

absorplanırlar. Molekül ağırlığı 

bundan küçük olanların biyoyarar

lılık üzerinde önemliı etkıisi olmaz. 

Göz ilaçlarının büyük ibir kısmının 

korneadan pasif difüzyonla 1absorp

landığı düşünülmektedir. Bununla 

birlikte, polipeptitler, proteinler 

gibi yüksek molekül ağırlıklı mad. 

delerle, kolaylaştırılmış difüzyon, 

aktif transport ya ·da endositoz me-

kan:izmaları, pasif difüzyondan_ 

daha çok görülür. Molekül ağırlığı 

5500 olan polisakkarid inülinin, tam 

olarak çözürnlenem~yen bir m·eka

nizma ile, korneayı tamam·en geç~ 

tiğini gösteren bir çalışma bulun.,, 

maktadır {28). Morimoto ve ark. 

(26) da tavşan korneası ile yaptık-. 

lan in vivo çalışmada, safra tuzlan 

yardımıyla, molekül ağırlığı 4000 

olan dekstranın absorpsiyonun art

tığını ,göstermişlerdir. 

c. İlacın Kimyasal Şekli : Bir 

ilacın 'kimyasal şeklinin, .değişn1esi, 

örneğin bazın tuz ya da bir ;ester 

türevine dönüşmesi, önceden de be

lirtildiği gibi çözünürlüğünü, dola

yısıyla ıbiyoyararlılığını 1etkiler (3, 

10). Tablo II'de görüldüğü şekilde, 

dekzam·etazon suda çok çözünen 

fosfat tuzu halinde 1korneadan ab

sot-plaıı·mamakta ıancak asetat a·steri 

olarak konııeayı ıkolaylıklri geç·ebil

mektedir. Serbest ıbaz şeıkli olan 

dekzametazon alkolün de kornea

dan geçişi a~dır (3). 

TABLO II. Dekzametazon Baz vıe T uzlaı'ırnn Topik Olarak Uygulanma. 

smdan Sonra Elde Edilen Toplam Konsantrasyonlar (3) 

Sağlam epitel, 

enflamasyonsuz göz 

Epitel± çıkarılmış, 

enflamasıyonsuz göz 

Epiteli sağlam, 
1enflamasyonlu ıgöz 
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Kornea 

Dekazm.etazon 
Fosfat Asetat Alkol 

o 157 348 

3250 2588 140 

40 2588 471 

Aköz Hümör 

Dekazmetazon 

Fosfat Asetat Alkol 

o 194 o 

650 233 12 

3 116 11 



4. Formülasyoı:ıa Bağlı Etken_ 

ler : 

Bir ilaç ,doğal olaraık kornea

dan geçme· eğilimi taşıyorsa, uy_ 

gun forrnülasyonun seçilmesi ile 

etkinliği artırılabilir. Bıir çözelti 

için .pH, konsantrasyon, viskozite 

gibi öz·ellikler hem absorplanan ilaç 

\n~ktarını hem de etki süresini de

ğiştirıebiliır. Merhemler ve [lacın 

kornea ile temasını artıran diğer 

dozaj şekilleri de absorpsiyonu ar_ 

tırabilir. Bununla birlikte gözde 

kullanılan her ilaç, formülasyon 

şeklinin değişmesinden aynı dere_ 

cede ·etkilenmeyebilir. Başka bir 

deyişle, bir etken madde, merhem 

halinde, çözeltisinden daha iyi ab

sorpsiyon gösterirken, bir diğeri 

çözelti ş·eklinde daha iyi absorp~ 

!anabilir, bir başkası ise merhem ve 

çöz·elti ile aynı biyoyararlılığı gös

terebilir (5, 17). 

a. pH : Asiilik veya bazik or

gan~k ibüeşikler, ·kornea epi!telinden, 

yağda çözünürlüğü daha çok olan 

iyonize olmamış halele aıbsorplanır_ 

Iar (3). Gözyaşının bir miktar tam_ 

ponlama kapasitesi varsa da, .ilacın 

iyonize olmamış halde bulunması

nı sağlayan pH da hazırlannnş for

mülasyonların biyoyararlılığı daha 

fazladır. 

Göz preparatlarının geniş bir 

pH aralığında hazırlanmasını sı

nırlayan bazı etk·en~er bulunmakta_ 

dır. Bunlar:dan bir tanesi, fizyolo

jik pH . değerinden uzaklaşıldıkça 

:gözyaşı salgılanmasının artması ve 

ilaç kaybının görülmesidir (10). 

Önceleri, gözün geniş aralıktaki pH 

değerlerini tolere edebileceği düşü

nülürken, bugün artık göz preparat

larından pH'nın nötra1'e yakın oL 

ması istenmektedir {17). Çünkü 

özellikle .asit pH'lı çözeltiler, aşın 

gözyaşı salgılanmas1na neden ola_ 

rak biyoyararlılığı azaltmaktadırlar 

(10, 29, 31). Zayıf bazıların i!)'on_ 

laşnıası, ortam pH'sı pKa değerinin 

üzerine çıktığında belirgin olarak 

azalır, zayıf asitler jse pKa'larında~ 

daha düşük pH'larcla, daha çok iyo_ 

nize olmamış haldedirler. Buna uy_ 

gun olarak, zayıf asitler pH'larda 

korneadan absorplanırken, zayıf 

bazlar da yüksek pH'larda absorp

lanırlar. Fizyolojik pH değeri 7.4'·de, 

pek çok zayıf bazik ilaç :iyonize ol:. 

mamış haldedir dolayısıyla absorp'"7 

siyonları fazladır (3, 32). 

Bir görüşe göre, pilokarpin gibi 

zayıf bazların korneadan geçişi üze_ 

rinde, pH dağılnn mekanizmasın

dan çok pH'ya bağlı aşın gözyaşı 

salgılanmasının olumsuz etkisi var_ 

dır (31, 33). Ancak öte yandan Con_ 

rad ve ark. (17), absorpsiryonun her 

iki mekanizmaya da aynı derecede 

bağlı olduğunu ileri sürmektedir. 

1Göz preparatlarının pH'sı ·aynı 

zamanda etken maddenin stabilite

sini de etkiler. Örneğin pHokarpin, 

korneadan absorpsiyonuna uygun 

olan pH'larda dayanıklı değildir. 

En dayanıklı olduğu pH 5.2 iken 

bjyoyararlılığının en çok olduğu 

pH'lar, pl(a değeri olan 7.lS'in üze_ 

rindeki değerlerdir (29, 32, 34-38). 

Bütün bu etkenler göz. önüne alın_ 

<lığında, göz çözeltilerinıin uygun brir 

tamponla hazırlanmaları gereği or~ 
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taya çıkar. Göz sıvılarının tampon 

kapasiteleri kesin o1arak beliırlene

m·emişse de, bir çözeltinin pH'sının 

göz tarafından tümüyle değiştiril

diğini destekleyen bilgi azdır (33) 

Ohrai ve ark. (6) da, göze damlatıl. 

dı:kıtan sonra çözelti pH'sının değfi.Ş

me olasılığının az olduğunu belirt

mişlerdir. 

b. Konsantrasyon : Konsant_ 

rasyonun ilaç biyoyararlıhğına et

ki-si konusunda farldı görüşler bu

lunmaktadır. Bir göz çöz·eltisinde 

.etken madde ,konsantrasyonu art

tıkça, absorplanan ilaç miktarının 

da arttığı ileri sürülmüştür (10). An

cak ·0/o 1.4 ve ·0ıo 8 konsantrasyon

larında pilokarpin çözeltileri ile ya

pılan bir çalışmada, çözıeltıiler eşi1t 

hacimde uygulandıkları halde, en 

fazla ibiyoyararlılı1k ·0ıo l'liık çözeltL 

de elde edilıIDştiT (31). Konsan!. 

rasyon arttıkça bazı etken madde

lerin iııitasyon etkilerinin de arta.... 

rak gözyaşı üretimiyle ilaç kaybına 

yol açtığı uzun yıllardan bu yana 

bilinmektedir (39). Bu nedenle kon_ 

santrasyon artışının biyoyararlılığı 

fazlalaştıracağı şeklinde bir geneL 

leme yapılamamaktadır. 

c. Formülasyon Yardımcı Mad_ 

deleri : Formülasyonda kullanılan 

taşıyıcının ilaç penetrasyonunda 

ön·emli etkisi vardır. Viskozite ar

tırıcı maddeler, çözelti ve süspan

siyonlardaJki dağıtıcı öz,elliği ya

nında, ilaç biyoyararlılığını artırma

da ,da kullanılırlar. 

Saettone ve ark. (40), taşıyıcJ 

olarak kullandıkları hiyalüronik 

asitİn, biyoadezif etkisi ile, gözdekj 
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biyoyararlılığı artırdığını göstermiş

lerdir. Yüzey aktif m.addeler, polar 

olmayan dlaçlann yüzey gerilimini 

düşürerek prekorneal film ile ko~ 

layca karışmasını ve ıdaha iyi ab

sorplanmasını sağlarlar. Bu mad

deler, aynı zamanda kornea ,epiteli

nin ,bütünlüğünü de etkıilerler, hid~ 

rofilik ilaçların geçişini artırırlar, 

fakat epitelde harabiJ"ele de yol 

açabilirler (3, 10, 41). 

d. Tonisite : Göz, pH'sı .kontroJ 

edildiği sürece, acı ya ·da rahatsızlı'k 

duymadan, geniş bir aralıktaki to

nisite değe:rıine uyum sağlayabil

mektedir (19). % 0.5'den % 2'ye ka. 

dar olan sodyum klorür konsant

rasyonlarına eşdeğer toniısitedeki 

çözeltiler, ·kornea .harabiyetine yol 

açmadan kullanılabilirler (39). An. 

cak izotoniklikten uzaklaşıldıkça 

gözyaşı salgılanmasının arttığı ve 

buna bağlı olarak biyoyararlılığın 

azaldığı bildirilmiştir (17). 

e. Viskozite : Uı:un yıllardan 

bu yana, ilacın .gözdeki biyoyarar

lılığının, uygulanacak preparatın 

uygulanacak preparatın viskozitesi 

artırılarak fazlalaştırılabileceği dü

şünülm'ektedir. Bir göz çözeltisinin 

viskozitesinin artırılmasındaki a

maç, ·İlacın gözyaşı ile korneadan 

uzaıklaşmasını yavaşlatmak ve kor

nea il.le temas süres·ini artırarak 

aıbsorpsiyonu fazlalaştırmakbr (19, 

22, 42-47). Göz preparatları için en 

uygun viskozite sınırının 15-25 cps 

olduğu saptanmıştır (5, 48). Visko. 

zite artırmak amacıyla sıklıkla baş

vurnlan maddeler polimerlerdir. 

Bunlar arasında en çok ıkullanılan-



lar ise metilsıe'1üloz, hidroksipropi1 

m·etils·elüloz, ·hidroksietil selüloz, 

polivinil alkol, po1ivinilpirolidondur 

(49-52). 

Göz çözeltilerinde viskozite ar

tırm.aık amacıyla kullanılan yardım

cı ·maddelerin biyoyararlılrk açısın

dan karşılaştırıldığı çeşİlli çalışma

lar yapılmıştır. Bu çalışmaların so

nuçları hala tartışmalıdır. o/o 0.1, 
0/o 0.5 ve 'O/o 1 konsantrasyonlarda 

metıilselüloz içeren göz çözeltileri

nin ıkorn:eadan aıbsorpsiyonunun, 

sulu çözeltilere kıyasla daha fazla 

olduğu ve metilselüloz konsantras

yonu arttrkça absorpsiyonun da 

arttığı gösterilmiştir (53c54). Bu ko. 

nuyla ilgHi çalışmaların ·hir OCısmın

da, selüloz türevleri biyoyararlılık 

açısından üstün bulunurken (44, 47, 

55, 56), di~er bir kısmı, policvinil al. 

kolün daha uygun bir taşıyıcı oldu

ğunu öne sürmüşlerdir {43-46, 48, 

57, 58). Bu çalışmalara karşm, Ad. 

!er (59), biyoyararlılığın viskozite 

ile orantılı olduğu göriişüne ıkarşı 

çıkmaktadır. Bu çalışmacıya göre, 

viskozi1s artışı ile ıilaç aib·sorpsiyo

nunda çok az bir artış gözlenmekte, 

bu da etken maddenin gözyaşı fil

mindeki başlangıç konsantrasyo

nu.ndan ileri . .gelmektedir. Chrai ve 

ark. (60) da, metilselüloz kullana

rak hazırladık.lan çözeltilerin göz

,deki drenaj hızlarının, çözelti vis

!kotltesi arttıkça azaldığını göster

mişler, Benedetto ve ark. (22) da 

·bunu ·doğrulamışlay.dır. Göz mer -

'heınleni ve süspansiyonlar, çözelti

·lere göre daha uzun süren ilaç dü

zeyle11l sağlay,.bilmektedirler (61). 
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