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Özet: Kontrollu salım yapan dozaj şekillerinin klasik ilaç şekillerine
göre pek çok üstünlükleri bulunmaktadır. Bu sistemler önceden tasarımlanan
hızda, istenen süre kadar etken madde salımı yapmaktadırlar. Ayrıca, bu
sistemlerle alınması gereken doz sayısında azalma olmaktadır. Kontrollu
salım yapan bir dozaj şekli olan implanıe ilaç şekilleri ile etken maddenin
vücudun herhangi bir bölgesine pasif olarak hedeflenmesi mümkün
olabilmektedir. Böylece yan etkilerde belirgin bir şekilde azalma olmaktadır.
lmp/ante sistemler, basit subkutan pelletlerden başlanarak, po/imerik
içinde ufak bilgisaylar içeren kompleks sistemlere kadar varan hızlı bir
teknolojik gelişim göstermiş/erdir. Bu derlemede kontrollu salım yapan
implanıe ilaç şekilleri hakkında fikir verilmeye çalışılmıştır.

yapıda

IMPLANTABLE DRUG DELIVERY SYSTEMS
Summary: Contro/led release dosage forms (CRDF) have many
advantages over conventional systems. These systems are capable of
delivering a drug at a',predetermined rate for a specific period of time. The
CRDF also lowers the frequency of doses that have to /Je laken. The passive
targeting of the active material ıo a specific area of ıhe body could be
achieved with implantab/e drug delivery syslems which are also CRDF.
Therefore, side effects of the drug with these systems could be reduced
considerably.
Simple subcutaneous pelleıs are considered to be the first implantable
drug systems. However, a great ıechnologica/ developmant on the subject has
been made recently. lmplantable drug systems having complex polymeric
structures wiıh computer-like behaviour have been realized.
ln this article, the implantab/e dosageforms are reviewed.
Tarihi: 10.3.1988
Kabul Tarihi: 11.! 1.1988
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ô - Pellet etrafındaki difüzyon taba-

lmplante ilaç şekillerini başlıca 3
grup altında incelemek mümkündür.

1 - Normal implante sistemler
2 - Ozmotik pompalar
3 - lmplantasyon için geliştirilen
aletcikler
1 - Normal implante sistemler: Bu
sistemlerin temelini subkutan pelletler
oluşturmaktadır. Farmakopelerde == 3.2
mm çapından ve 8 mm boyunda steril
tabletler olarak tanımlanırlar. Genelde
yardımcı madde olmaksızın, son derece
saf etken maddeden basılarak
hazırlanmış, steril ve tek birimlik ambalajlarda saklanan yavaş ve uzatılmış
süre ile etken madde salımı yapan sistemler olarak tanımlanırlar. Bu tür pel~
Jetlerde etken maddenin absorpsiyon
hızı, ilacın bulunduğu yerde vücu~
sıvılarıyla indirekt olarak temas halinde olan alanı ile doğru orantılıdır ( 13). Pelletlerden etken maddenin ortalama absorpsiyon hızını açıklayan denklem, katı dozaj formundan etken maddenin çözünme hızını açıklayan Noyes
Whitney denklemi temel alınarak
geliştirilmiştir (2). Buna göre;

R=

kADS

ô

olmaktadır.

Burada;

R - Pelletkeki etken maddenin ortalama absorpsiyon hızı
k - Sabit
A - Belirli sürede absorbe olan pelletin ortalama alanı
D - Etken ma'd denin vücut
sıvılarındaki difüzyon katsayısı
S - Etken maddenin çözünürlüğü

'

kasının kalınlığı

Denklem 1'de verilen hız ancak
disk şeklin~eki pellet implantasyonunda ölçülebilmektedir. Kısmen implante
ilaç grubuna alınan injeksiyonluk kristali z e
ilaçlarda
bu
alan
ölçülememektedir.
Denklemde görülen ve pelletlerden
etken madde absorpsiyonunda etkin
olan faktörler dışında hazırlana~ll~
tin sertliği, kullanılan yardımcı maddeler vb.'de etken madde absorpsiyonunda etkili olmaktadır. Ayrıca bazı
fizyolojik faktörler de absorpsiyonda
etkin olmaktadır. Bunlar içinde en
önemlisi m ve cinsiyettjr. Buna bağlı
olarak absorpsiyon farklılığı vücut
sıcaklığı

farklılığından, yerleştirme

yerindeki sıvıların bileşimlerinin
farklılığından ve fiziksel aktivite
farkından ileri gelmektedir. Diğer etkin
faktör pellet implante edildikten sonra
etrafında fıbröz kapsülün oluşmasıdır.
Bunun hazan absorpsiyonu azalttığı
söylenmekte ise de, çok iyi kanlanması halinde absorpsiyonu artırıcı etkisi olduğu da belirtilmektedir. Aynca
katı yapı üzerindeki mikroskobik porların protein yapıdaki maddelerle
tıkanarak pellet üzerinde bir iskelet
yapı oluşturması da etken madde
çıkışını azaltıcı bir etki yapmaktadır.
Tüm bunların dışına implantasyon
yeri ve vücut sıcaklığı da absorpsiyonda etkin rol oynamaktadır.
lmplantasyon yerinin vücut sıvıları
yönünden zenginliği dolayısıyla önemi
vardır. lmplantasyon bölgesinin
sıcaklığı artınca absorpsiyon da artmaktadır. Bundan dolayı absorpsiyonu
.artırmak için masaj yapılması
önerilmektedir (1-4).
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Subkutan pclletlcrin birçok avanbu
şekilde kullanılmalarında bazı engeller
bulunmaktadır. Etken madde kan
dolaşımından ziyade subkutan dokuda

tatbik edilen sert plastik aygıtlar redcledilmektedirler.

tajları olmasına rağmen ilaçların

açığa çıkuğından dolaşıma katılması

o

yerin kan akımına bağlıdır. Aynca
subkutan dokudaki yağ miktarı,
hastanın aktvititesi ve diğer faktörler
etkili olmaktadır. Bır diğer problemse
açığa çıkan etken madde miktarı ayarlanamamakıa
veya
implanı
yerleştirildikten sonra durdurulamamaktadır. Halbuki bazı ilaçların dozlarının kesin olarak ayarlanması çok
önemlidir. Dolayısıyla sadece birkaç
ilaç subkutan implantasyonda kullanılabilmektedir. lmplantasyondaki
bu gibi problemleri engellemek için
1970'lerden bu yana implante ilaç sistemleri tasarlanmaktadır. Bıı sistemlerin çoğu polimerik yapıdadırlar. Bundan dolayı öncelikle organizmaya tatbik edildiklerinde oluşabilecek implaııt-organizma reaksiyonlarım ve bir
polimerin bu şekilde kullanılabilmesi
için sahip olması gereken özellikleri
bilmek gerekmektedir (5).
Organizmaya polirnerik aygıt imzaman eğer bu cerrahi
iplikte olduğu gibi absorbe edilebilen
bir materyal değilse yüzey epiteli ile
alet yüzeyi arasında ilgili doku ile
kaplanma görülür. Buradan ilacın
salımı etkin bir şekilde bloke olabilir.
Başarılı bir implante sistemde modern
teknikler kullanılmasına rağmen lenfatik sistemin irnmün cevabından dolayı
implanı reddedilebilir. Reaksiyonu
azaltmak için polimerik aletlerin minimum ve çok düzgün yüzeylere sahip
olmaları gerekir. ideal olarak da içine
kondukları doku ile benzer yapıda olmalıdırlar. Genelde yumuşak dokuya
planıe edildiği

!

Kan veya diğer doku sıvıları yacisim ile temas ettiklerinde
yüzeydeki elektrik yükü nedeniyle
pıhtılaşma meydana gelebilmektedir.
Buna engel olmak için vasküler implantlann yüzeyinin düzgün olması ve
kan akımının fazla olduğu bölgelere
uygulanması gerekir.
bancı

Herhangi bir sentetik polimer implantasyonu sırasında veya fabrikasyonu sırasındaki bir hatadan dolayı toksin, partikül verirse bu allerjik ve
immünolojik olaya ve implatın reddine neden olacaktır. Yabancı partikülün partikül büyüklüğü implant
reddinde önemlidir. Partikül ne kadar
küçükse reaksiyon o kadar büyüktür
(5).
Vücut sıvılarını hiç geçirmeyen
yani irnpcrmeabl olan polimer yoktur.
Yapılan çalışmalar yağda çözünen kan
elemanlarının silikon elastomer vb.
polimerlerden absorbe olduğunu
göstermiştir. Polimerik implantların
uygulanmasında en büyük problem
vücut sıvılarının absoıpsiyonu ile enzim vb.1erin polimer üzerindeki hidroliz yapıcı etkileridir.
Tatbik sırasında polimerden kopma
olabilmektedir. Ancak en önemli olay
kimyasal kırılma ile polimerin mekanik seriliği kaybetmesidir. C-C
bağının
kırılması polietilen
gibi
hidrofobik polimerlerde sertliğin
düşmesine neden olmaktadır. Aynca
ısı, ışık, oksidasyon, nem ve iyonize
radyasyon polimerik materyalde
parçalanma yapabilir. Bu da organizmada implant reddine neden olur.
Aynca polimerlerden kopan parçalar
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damarlarda tıkanmalara neden olabileceği gibi polimere konan etken
madde de polimerle istenmeyen reaksiyona girebilir.
Kııllamlan

sistemlerin steril olmagerekmektedir. Polimerlerin sterlizasyonu fiziksel ve kimyasal yollarla
yapılabilmektedir. Isı plastik materyalin sterilizasyonunda genellikle uygun
değildir. Daha çok etilen oksit sterilizasyomı tercih edilmektedir. Ancak gerektiğinde yüksek sıcaklıkta sterilize
edilebilmeleri için kullanılan materyalin erime noktasının tercihen 1OO"C
veya daha fazla olması istenir.
ları

Sonuç olarak ideal implanıe ilaç
sistemi organizma ile geçimli,
organizmada stabil olmalı, minimum
dnku-implant reaksiyonu vermeli, ıok
sik, karsinojenik olmamalı, istendiği
zaman çıkanlabilıneli, etken maddeyi
sabit hızda ve tasaruıılanan sürede salmalıdu (5).
salım

Polimerik materyalden yapılmış en
basit implanıe sistem antibiyotik
taşıyan cerrahi ipliklerdir. Doğal
süturlar, modifiye dakron süturlar ve
kaplı süturlar da bıı gruba sokulabilirler (6, 7). Kııllanıldıklan bölgedeki
mikroorganizma yayılımını önlerler.
Ayrıca poliglilrnlik asitten lüp
şeklinde, film şeklinde, süngerimsi ve
gazlı l:ıez görünümde sistemler de dokunabilmekte ve yaralı bölgelere konabilmektedir. Bu sistemler sinir-teııdoıı
bağlanmasında, karaciğer, böbrek gibi
zarar görmüş bazı organlara destekleyici olarak veya ciltteki tahrip olmuş
bölgelere implante edilebilirler. Bu
aygıılar pellet şeklinde olabildikleri
gibi raptiye-pense! veya uterus içine
yerleştirmek üzere T şeklinde de olabi-
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lirler. Penseı şeklinde olanlar kanama
durd1J11Jcu olarak veya dokuyu belirli
pozisyonda birkaç gün tutmak için
kııllamlarlar. Uıems içine konduklarında
belli bir süre sonra
çözüııdüklerinden çıkarılmaları gerekmez (5). Bu kullanılan implanılar biyolojik olarak parçalanabilen normal
implante sistemler grubuna sokulabilmekıedir.

2 - Ozmotik pompalar: Bu grupta
yer alan implantlarda etken madde
salımında vücut sıvılarmııı ozmotik
basıncı etkin rol oynamaktadır. Sistemde bulunan pemıeabl yapıdan giren
ortam sıvısı ya etken maddeyi çözerek
dışarı çıkarmaktadır ya da etken maddeyi çözelti halinde içeren yapı üzerine
bir basınç oluşturarak çıkışı
sağlamaktadır.

Bu sistemlerde permeabl
özellikteki ana yapı için daha ziyade N
viııil pirolidon (NVP) ve polisiloksan
karışımları kullanılmaktadır. NVPsilikon elastomerdeki NVP miktarları
istenen su geçirgenliğine göre ayarlanabilmektedir. Bu tür elasıormerle
hazırlanan implanıe edilebilir kapsül
Şekil 1'de görülmektedir (5).
Bu sistemden etken maddenin
çıkışı polimerdeki NVP miktarına, iç
kapsül hacmıııa ve dolaşan sıvı miktamıa bağhdır.

Permeabl yapılı implanı elde edilmesi için hidrofilik akrilat ve meıakri
lat polimerler de lmllanılarak farklı
şekillerde
implanıe
sistemler
hazırlanabilmektedir. Bıııılar difüzyon
hücresi şeklinde olabilirler (Şekil 2)
(5).
Bu sistem inert, pemıeabl olmayan
materyalden (canı, inerı, plastik vb.)

109

ÖZDEMlR
Etken madde

..

.
.. '... :. ...:...: :...' ;. ' :... ':·
.

.

'

.~

Hidrofilik içyüzey
ŞekB

I: Suda çözünen etken maddelere uygulanabilen ve permeabilitesi
yapısında bulunan polimerin bileşimi ile ayarlanabilen permeabl
implante kapsül.

'
polimer
Hidrofilik
Etken madde

Geçirgen olmayan materyal

II: Difüzyon mekanizması ile etken madde salımı yapan difüzyon
hücresi şeklindeki implante sistcın.
yapılmış olup yaklaşık O. !O • 2.5 mm
!erdir. Bunlar Alza fırması tarafından
Şekil

ve 0.75 · 3 mm dış
Sistemde su dışındaki maddelerin girişini önleyen polimerik materyalden (örn.: Selüloz) giren ortam
sıvısı, normalde nörtral lıidrofılik polimerden difüze olmayan etken madde ile
temasa gelince etken madde difiize
olabilir özellik kazanmakta ve yüzey
alanı, uzunluğu sabit kapiler hücreden
difüze olmaktadır. Difüzyonun
oluştuğu bütün ortam (alan; uzunluk
vb.) sabit olduğundan etken madde
salım hızı sabit olmaktadır. Oluşan
difüzyon hızı, difüzyon alanıyla doğru,
difüzyon uzunluğuyla ters orantılı olarak meydana gelmektedir.
Bu grupta incelenebilecek diğer sistemler ise esneyebilen körüklü sistemiç

çapında

çapındadır.

geliştirilen

implante sistemlerin temeetmekte olup Şekil 3'de
göriilınekledir (8-14).
Burada, l nohı kısım sistemin
şeklini muhafaza eden, polisıiren vb.
materyalden yapılmış olup üzerinde
sugirişini sağlayan porlar bulunmak·
tadır. 2 nolu kısım etilen propilen
kauçuk vb.'deıı yapılan esnek kısımdır,
3 nolu etken maddeyi taşımaktadır. 4
noda ise çıkış deliği görülmektedir. 5
noda bulunan poröz ve fibröz yapı
sıvıyı l nodaki kapillerden emip ana
yapı içine taşır. 6 nolu yapı hidrofilik
maıeryaldendir ve 1 ve 5 nolu yapılar
tarafından tutulan sıvıyı absorplayabi·
lir, şişerek hacmini artırır ve 3 nolu
etken maddenin 4 nolu delikten

lini

teşkil
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4

5
Şekil

fil: Sabit hızda etken madde
implante sistem.

çıkması

için üzerine baskı yapar. Bu
aletin geliştirilmiş şekilleri kulağa,
buruna, rektuma, uterusa veya deri
altına implanıe edilebilmektedir (5).
Bu grup implantlarda preparat içindeki
etken madde miktarı doymuşluk konsantrasyonunun üzerinde olduğu sürece
sıfır dereceden etken madde salımı
görülmektedir.
Bu grup implantlarda preparattan
etken madde miktarı 2
nolu denklem ile verilmektedir (6).
açığa çıkan

dm

A

dl =-h-

k " ses

Burada;

~ : Birim zamanda açığa çıkan
etken madde miktarı

yapan esneyebilir, körüklü

osmotik basmçıan büyük olduğu
sürece geçerli olmaktadır. Bu durumda
denklemden de görüleceği gibi
eşitliğin sağ tarafında yer alan bütün
terimler sabit olduğundan sıfır dereceden etken madde çıkışı görülecektir.
Gerek vücutta parçalanabilen imve gerekse de permeabl
yapıdaki implanılar basit implante sistemlerdir ve kısa süre için etken madde
salımı yaparlar.
planılar

3 - Üçüncü impant grubu ise
bugün için üzerinde en çok araştırma
yapılan grup olup doldurulabilen ve
kendi kendine salım şeklini ayarlayan
implanıasyon için geliştirilmiş aletcik:lerdir.
Bunların

klinik olarak ilk kulyılında Ayub. K. Ommaya tarafından geliştirilen Ommaya
rezervuandır (15). Bu kafa derisinin
altına implanıe edilen ufak bir alet
olup serebral ventrikül ile kısa bir tüp
yardımıyla bağlantılıdır. Deriye yakın
olan kısmında ise hipodermik bir iğne
ile defalarca delinebilen membranı bulunmaktadır (Şekil 4). Bu aygıt sayesinde serebrospinal sıvı, beyin ve
omurilikteki kan plazma filtratı kolay
lanılanı

xs : Doygunluk konsantrasyonunda
etken maddenin osmotik basıncı
Cs: Etken madenin çözünürlüğü
A, h, k sırasıyla membranın
ve permeabilitesidir.

salımı

alanı,

kalınlığı

Yukarıda verilen denklem implanı
içinde doygunluk konsantrasyonunun
iizerinde etken madde olduğu sürece ve
sistemdeki osmotik basınç çevredeki

1963
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tekrarlanabilir bir şekilde
Aletin kullanma
süresi 3 ay ile 3 sene arasında
değişmektedir. Rezervuann doldurulması ise enjekUirle yapılmaktadır. Rezervuar kemoterapide, cerrahi müdahale
ve

alınabilmektedir.

ile çıkarılamayan kistik tümörleri
drene etmede, menenjitte oluşan hidrosefalide vb. hastalıklarda kullanılır.
Görülen en büyük yan eıki merkezi sinir sistemi enfeksiyonunun
oluşmasıdır.
Razarvu:ır

Şekil.

IV: Doldurulabilen implante sistemlerden, kafa derisi

altına

implante

edilen Ommaya rezervuan.

Subkutan ilaç rezervuan kavramı
1970 ve sonrasında daha da
geliştirilmiş ve implante infüzyon
pompası tasarlanmıştır. Şu anda infusaid ticari adıyla bilinen pompa Şekil
S'de görülmektedir. Titanyumdan
yapılmış olup ağırlığı sadece 190
mg'dır. Titanyum vücut dokuları ile
geçimlidir. Titanyum diskin içi paslanmaz çelikten bir bölme ile ikiye
bölünmüştür. Alttaki bölmede vücut
sıcaldığmda sabit bir basınç uygulayan
fluorokarbon itici gazı bulunmaktadır.
Üst kısımda ise eıken madde yer almaktadır. Pompanın çalışmasındaki

prensip temel fizik kuralına dayanmaktadır. Buna göre, buhar fazı ile dengede

olan bir sıvı hacmi ne olursa olsun
belli bir sıcaklıkta sabit buhar basıncı
göstermektedir. Vücutta nisbeten
sıcaklık sabit olduğundan itici gaz
eıken madde üzerine sabit basınç uygulamaktadır. Böylece eıken madde artere
doğru sabit hızla itilmektedir. Pompada basıncın azalmasına göre akış ayarlanabilmektedir (8, 9).
Pompa heparin salımı için dizayn
Ancak ateşli hasıalıklanla
akış hızı artmaktadır. Bundan dolayı
sıcaklık değişmesine rağmen sabit akış
hızı sağlamak için iki farklı metalden
yapılmış kapiller kullanılmalıdır.
edilmiştir;

Tüm bu sistemlerin ötesinde bir de
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Şekil

;rıı.

V: lmplante infüzyon pompası.

etken madde salımını vücuttaki miktarlara göre kendi kendine programlayan ve sabit bir hızda değilde sadece
vücudun ihtiyacı kadar ve ihtiyacı
olduğu anda etken madde salımı yapan
implanılar vardır. Bunlar birkaç yıl
süreyle etken madde salmak için tasanmlanmışlardır. Bu sistemlerin
içindeki etken madde toz, sıvı ve başka
formlarda olabileceği gibi birden fazla
etken madde de kullanılabilir. Bunlardan etken madde salımı vücuda konulan alıcılarca izlenir. Elde edilen veriler
değerlendirilir ve bunlara göre vücudun
ihtiyacı kadar etken madde sistemden
salınır.

çalışmaktadır).

Bu elemanları içeren bir sistemin
temel elemanları Şekil 6'da
görülmektedir (5).
Alıcı kimyasal, elektriksel, fizyolojik değişimleri algılamakta, bu veriler dağılımı kontrol eden sistemde
değerlendirilmekte ve bu sistem
aracılığıyla etken madde salımı veya
durdurulması

ıçın

dağıtıcı

yönlendirilmekıeclir.

Bu sistemlerde alıcıların çalışma
prensiplerini üç grupta toplamak
mümkündür.
1 - Vücutta etken madde azalolarak oluşan glukoz, pH
ve iyon değişiklikleri gibi kimyasal
değişmeleri saptayan alıcılar,
masıııa bağlı

2 - Kan

3 Elektrokardiyogram
ve
elektroensefalogram ölçümü gibi elektriksel aktivite değişimlerini saptayan
aletler (kalbin atış hızını ayarlayan cihazlar
bu
mekanizma
ile

basıncı değişimi,

kan
mide barsak hareketi
ve vücut sıcaklığı değişimi gibi
vücuttaki etken madde değişimi ile
görülen mekanik değişiklikleri
algılayan sistemler,
akımı değişimi,

Bu sistemlerde salınan etken maddenin dozajı çok iyi ayarlanmakıa olup
çok kesindir. Hormonlar, enzimler ve
vitaminler bu yolla rahatlıkla verilebilmektedir. Özellikle sürekli insülin
salımı için kullanılmaktadır .• Bu
şekilde kandaki glukoz seviyesi
düşüşlerini kendi saptayarak organizmaya gerektiği kadar insülin
salgılayan sistem klinikte uygulamaya
sunulmuş bulunmaktadır (12, 15-18).
Bugün üzerlerinde
çalışma yapılan implanıe
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VI: Etken madde

salımını

vücudun

kullanımları sırasında çerrahi

bir işlem
gerektirdiklerinden ve tatbikleri genellikle vücut tarafından sistemin recldiyle
sonuçlandığından kilinik uygulamaları
oldukça sınırlı olan ancak kullanılmaları aruş gösteren sistemlerdir.
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