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GİRİŞ 

Kortikosteroitler antienf!amatuvar, 
antiallerjik ve immunosupresif etkileri 
nedeniyle en sık kullanılan ilaçlardandır. 
Tedaviye 19401arda ginnişler ve o zaman
dan beri daha etkili ve daha az yan tesirli 
bir çok türevleri yapılmıştır (1). Bunlar 
arasında disodyum fosfat, asetat, dietila
minoasetat, isonikotinat ve tetrahidrofta
lat tuzlan sayılabilir. 

Deksemetazon, 9 - a - fluro - 16 - a -
metil prednizolondur (2). 

o 

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 

Deksarnetazon, beyaz veya hemen 
hemen beyaz, billuri bir tozdur Kokusuz 
tadı hafif acı olup suda pratik ~!arak eri'. 
mez. % 95 alkol, metana! ve klorofomıda 
güç erir, dioksanda az erir, eterde çok güç 
erir. 1 kısım deksametazon etanolün (% 
96) 40 kısmında, absolü alkolün 25 
kısmında, eterin 33 kısmında erir, aseton
da az erir. pH: 7.4 tamponunda 37 °C'de 
80.5 ug.ml-1 çözünürlüğe sahiptir (3-8). 
Molekül ağırlığı 392.45 olup 250-272 
°C'de ısıtma hızına ve tozun inceliğine 
göre furldı değerlerde olmak üzere erir (7). 

Deksarnetazon havada stabildir. Fakat 
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ışıktan koruurnalıdır. Aynca baz katalizör 
varlığında C-17-deki a-ketonun yan zinci
rinden 7-8 dk. içerisinde% 50'sini kaybe
der. Ticari farmasötik preparatlarda 
dayanıklı olduğu bulunmuştur (7 ,8). 
UV'de 240 nm'de maksimum absorbans 
gösterir. IR spektnımu potasyum bromür 
diskler ile alındığında, 1655 cm-!, 1616 
cm-1, 892 cm-1 gerilme piki verir. 

Bu etken madde tablet, şurup, göz ve 
deri pomadı, streril göz-kulak ve burun 
damlası ile enjeksiyonluk preparatı halin
de kullanılmaktadır. Türkiye piyasasında 
0.5 ve 0.75 mg'lık tableti, 0.05 mg.ml -
1 'lik şurubu, sodyum tuzunun l mg etken 
madde içeren deri pomadı, 0.5 mg.g-1 
ıçeren göz pomadı, 0.5 mg.ml-l'lik burun 
damlası, 4 mg.ml-l 'lik j, v., i.m., s.c., i. 
artiküler kullanım için enjeksiyonluk pre
paratı ve 1 mg.ml-1 'lik göz-kulak damlası 
mevcuttur (9). 

MİKTAR TAYİNİ 
YÖNTEMLERİ 

Deksametazonun farmasötik preparat
lardan miktar tayini için UV ve IR spekt
roskopisinden yararlanılmıştır (8, 10, 
11). NMR (12), polarografi (13), fluore
san.s (14) yöntemleri de etken maddeyi 
tayın yöntemleri olarak literatürde bildi
rilmiştir. Pomat ve kremlerden deksarne
tazonun tayininde ise kolon kromatografi
sinden yararlanılmıştır (15). USP 
XVllI'de (16) ise lTK'si miktar tayini 
yöntemi olarak yer almıştır. Biyolojik 
sıvılardan deksametazon ve türevlerinin 
ölçülmesinde radyoimunoassay (17-19) 
ve yüksek basınçlı sıvı kromatografisi en 
yaygın yöntem olarak kullanılmaktadır 
(20-25). 
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FARMAKOLOJİK 
ÖZELLİKLERİ 

Deksametazon, glukokortikoid aktivi
te gösterir. Özellikle antialler
jik,antienflamatuvar olarak ve Cushing 
Sendromu teşhisinde kullanılır. Deksa
metazonun plazmada yardanma ömrü 3-4 
saattir ve kortizondan 25 defa daha etkindir 
(1, 2). 

METABOLİZMASI 

_Deksametazon esas olarak karaciğerde 
aynca böbrekte de metabolize olur ve id
rarla atılır. Oral olarak işaretli deksameta
zon verilen normal insanlarda idrarda 4 st 
içinde saptanmıştır. ltrah edilen deksame
tazonun % 50'si glukuronit konjugatı ha
linde, kalan % 50'si ise değişmemiş halde 
atılır (7). 

Deksametazon Gl kanaldan hemen ab
sorbe olur ve biyolojik yarılanma ömrü 

· 190 dakikadır. Plazma proteinlerine 
bağlanma diğer kortikosteroitlerden daha 

' azdu (1). 

DOZU 

Mutaddozu : Günde 7 50 µg (2-4 
ıkfu) 

Mutadtoz sının : Günde 500 µg-5 mg 

Topik olarak : Aerosol halinde% O.Ol 

Pomat halinde : % 0.1 

Krem halinde : %0.04 (Günde 3-4 
ıkfu) 

Göze : % O.l'lik süspansiyo-
nu günde 1 damla (3-4 
-Oefa)dır (26). 

FARMAKOKİNETİK 
ÖZELLİKLER VE 
BİYOYARARLANIM 
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Farmakonetik özellikleri ve biyoya-
rarlanunı tayin etmek için 6 nöroloji has
tasına yüksek doz deksametazon i.v. oral 
verilerek bir çalışma yapılmıştır (22). 
Hem oral hem i. v. eşit molar dozlar halin
de verilmiştir. Bütün hastalarda yanlanma 
ömrü (tı 12) 5 saatten az bulunmuştur. Far
makokinetik yönden çift kompartman 
modeline, oral uygulamada ise tek kom
partman modeline uymaktadır. i.v. ve oral 
deksametazonun zamana karşı plazmadaki 
konstantrasyonu Şekil 1 'de 
gösterilmiştir. 

i.v. klerensi 0.492 ± 2.291 kg.si -1.l 

Oral klerensi 2.580 ± 3.218 kg. st-1.l 

Biyoyararlanımı 0.530 ± 0.400 

olarak bulunmuştur. Oral dozun i.m. 
dozla karşılaştınlmasıyla % 70 relatif 
biyoyararlanım gösterdiği bildirilmiştir. 

Kobay cildine tatbik edilen pomat tipi 
dozaj şeklinden deksametazon asetat ve 
deksametazon palmitatın absorbsiyonuna 
Azon ve Sorbitan monooleatın etkisini 
araştıran bir çalışma yapılmıştır (10). 
Deksametazon absorbsiyon artıncıyla % 
5.3 ve artıncı olmaksızın % 4.1 absolü 
biyoyarlanun gösterdiğini saptamışlardır. 
Araştırıcılar, deksametazon fosfatın bu iki 
absorpsiyon artJncı varlığında kobay cil
dinden hem jel, hem de pomattan iyi bir ab
rospsiyon gösterdiği oysa deksametazon 
asetatm ciltte hidrolize uğradıktan sonra 
iyi absroplandığı ve plazma konsantras
yonunun -hızla yükseldiği, ancak absorb
si yon artıncılaniı yokluğunda pomattan 
çok a~ absorbe olduğunu bildirmişlerdir. 
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Şekil 1. Deksametazonun pla~zmadaki konsantrasyonu 1.V. (il ), Oral (8) (Ref: 22) 

Bunun nedeni olarak da deksametazoo pal
mitat ve asetat ile pomat bazlarının fiziko
kimyasal özelliklerinin farklılığını 

göstermişlerdir. 

Üç grup kobay gözüne deksametazon, 
cleksametazon sodynm fosfat ve deksame
tazon asetat pomat şeklinde uygulanarak 
bir başka çalışma yapılmıştır (27). Birinci 
grup sağlam kornea epiteline sahiptir ve 
oküler enflamasyonu yoktur. ikinci grup
ta kornea epiteli kaldırılmıştır ve oküler 
enflamasyonu yoktur. Üçüncü grupta ise 
sağlam kornea epiteli ve akut intraokuler 
enflamasyon vardır. işaretlenmiş deksa
metazon, deksametazon sodum fosfat ve 
deksametazon asetatın kornea ve aköz 
hümörde konsantrasyonları tayin edil
miştir (Tablo 1). Sağlam kornea epiteli
nin deksametazon sodyum fosfat için 
engel etkisi gösterdiği bulunmuştur. Bu 

çalışmada deksametazon sodyum fosfatın 
sulu çözeltisi kornea epitelsiz ve enfla
masyonsuz gözde 100 µg.g-1 konsantras
yona 5 dakikada ulaşmaktadır. Oysa 
pomat şekli korneada 40 µg.g-1 konsanl' 
rasyona 30 dakikada ulaşmaktadır. Ste
roitlerin sulu çözeltilerinin korneada kon
santrasyon artışımn pomat şeklinden daha 
fazla olduğu gözlenmiştir. Elde edilen bil
gilerden anlaşılmaktadır ki değişik deksa
metazon türevleri kornea ve aköz hümörde 
aynı konsantrasyonu göstermemekte yani 
biyoyararlanımlan farklı olmaktadır. 

Diğer bir çalışmada (15) deksametazo
nun eliksir ve tablet dozaj şekli kullanarak 
biyoyararlanımı tayin edilmiştir. Plazma 
profiline ait pikler (Şekil 2) eliksir için 
10-60 dk. arasında başlarken, tablet için 1-
2 st arasında başlamıştır. 3 saatten soura 
bütün eğriler azalmaktadır. Eğri altı alan 
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Tablo 1. Total kortikosteroit konsantrasyonu 
(Ref, 27) 

Fosfat 
Grup ()!g-dak. g-1) 

Kornea 

o 
2 3250 

3 40 

Aközhümör 

1 o 
2 650 

3 3 

* lstatistiksel yönden anlamsız. 

değerleri parenteral yola göre eliksir için 
% 73-119 ve tablet için % 55-111 olarak 
sap.lanmıştır. Total ilaç miktarına göre 
böbrek klerensi % 90.8 ve tabletten % 
80.l 'lik bir değer göstermiştir. idrarda 
hem serbest ilaç hem konjuge ilaç mik" 
tarına dayanarak yapılan ölçümlerde elik-
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Asetat Deksametazon 
()!g-min. g-1) (µg-min.g-1) 

1573 348 

2588 J.40 

1250 471 

194 o 
233 12 

116* 111* 

sirden böbrek klerensi % 85.1 ve tabletten 
% 78.0'lık bir değer elde edilmiştir. Yapı
lan istatistik değerlendirmeleri ile deksa
metazonun eliksir ve dozaj şeklinden bağıl 
biyoyararlanımlan arasında anlamlı bir 
fark bulunmadığı anlaşılmıştır (Tablo 2). 

konsantrasvonu 

N "" ~ 00 o o o 
o o o o o 

Şekil 2. Deksametazon plazma profilleri i.v. (B ), Eliksir (e), Tablet (o) (Ref: 15) 
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Tablo 2. Farmakolojik değişken üzerinden istatistiksel analizlerin sonuçlan (Ref: 15) 

CEVAP DEÖIŞKEN 1EDAVI 1EDAVI ÇOKLU KARŞILAŞTIRMA 

GRUBU ORT.DEÖ. AvsB AvsC B vs C 

Eğri altında kalan alan A 69.68 

B 59.73 

c 57.18 * + 

Bağ_ıl biyoyararlanım:t B 82.6§ 

c 78.0§ 

Toplam idrar]a atılan 

Serbest ilaç 

A 1.269.08 

B 1.043.83 

c 932.58 * + 

Toplam konjuge ilaç A 863.42 

B 427.75 

c 349.75 + + 

Deksametazon, i.v. (A), Eliksir (B), Tablet (C) 

NS =Anlamsız 

*+=Anlamlı istatiksel fark (<0.05 ve< O.Ol) 

; Bağıl Biyoyarlanım 

§ Anlamlı İstatistiksel fark (0.001) 

Sağlıklı 5 kişiye 2 mg deksaınetazon 

ve 7 kanser hastasına değişik dozlarda oral 

olarak deksaınetazon verilerek bir çalışma 

yapılmıştır (28). Gönüllü kişilere ilaç oral 

verildikten sonra birinci saatte plazma 

piki görülmüştür. Kişisel değişikliklerin 

deksametazonun plazma. pik seviyesini 

değiştirdiği (8.5-27 .O ng.ml-1) 

.gözlenmiştir. Ayrıca plazma yarılanma 

ömrü de büyük farklar (2.05-5.2 saat) 

gösrermiştir (Şekil 3). Kanser hastalarında 

ise deksametazonun birinci saatte 

gözlenen plazma pik seviyeleri 4.0-26.3 

ng.ınl-1 bulunmuştur. Araştırıcılar oral 

uygulanan deksaınetazonun birinci saatte 

gözlenen plazma pik konsantrasyonları ve 

plazmadan uzaklaşma hızlarında kişiler 

arasında büyük farklar olduğunu bildir

mişlerdir. 

Gönüllü 6 erkek ve 6 kadın üzerinde 

bir çalışma yapılmıştır (29). Deksaıneta

zon sodyum fosfat 8 mg'lık i.v. bolus in

jeksiyon şeklinde verilmiştir. Deksaıneta

zon sodyum fosfat çabuk hidrolize 

uğrayarak deksaınetazona dönmüştür. Ter

minal yarılanma ömrü erkeklerde ortala

ma 201.5, kadınlarda ortalama 14 2.3 sa

niye olarak bulunmuş ve cinsiyetler 
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arasında önemli fark gözlenmiştir. Total 
plazma klerensi ise erkeklerde 24 7.5 ml.-
1 ve kadınlarda 242.9 mı.·ı değerleriyle 
önemli bir fark göstermemiştir. Bunun 
esas nedeninin de cinsiyetler arasıdaki 
vücut ağırlığının farklılığı olduğu belir-
tilmiştir. · 

Cook ve ark.lan (30) yaptıkları 
çalışmada deksarnetazonun 125-I radyoli-

zaman (saat) 

Şekil 3. Gönüllü 5 kişiye (A,E) 2 mg'lık 
oral doz verilmesinden elde edilen deksame
tazonun plazma konsantrasyonu (Ref: 28) 

gandını kullanmışlar ve doğuştan adrenal 
hiperplazili 13 kişiye i.v. ve oral olarak 
uygulamışlardır. Deksarnetazonun oral 
verilmesinden sonra maksimum konsant
rasyon 22-67 nmol. ı·ı olarak ve 30-120 
dakikada gerçekleşmiştir. Oral biyoyarar
larunırn % 29,93 arasında değiştiği bulun
muştur. Farmakokinetik yönden iki kom
partmanlı 1. derece kinetik modele 
uyduğu saptanmıştır (Şekil 4.) 

Bir başka çalışmada 20 mg de~eta
zona eşdeğer i.v. olarak verilen deksarne
tazon sodyum fosfat ve deksametazon 
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Şekil 4. Doğuştan adrenal hipersplazili 
hastalarda deksametazonun plazmadaki kon

santrasyonu (n = 13), 1.V. (8), Oral (o) 
(Ref: 30). 

sülfatın 10 sağlam erkekte biyoyarar
lanım karşılaştırması yapılmıştır (31). 
Deksarnetazon sodyum fosfat çabuk hid
rolize olup plazma piki 5 dakika içerisinde 
gözlenmiştir. Dozun % 9'u deksarnetazon 
şeklinde idrarda değişmemiş halde bulun
muştur. Deksarnetazon sülfat verildiğinde 
plazmada ve idrarda deksanıetazon saptanc 
manııştır (Şekil 5). Deksarnetazon sod
yum fosfatın eliminasyon yarılanma 
ömrü 4.74 saat olarak bulunmuştur. Dek
sanıetazon sülfatın iki kompartmanlı mo
dele uyduğu ancak deksanıetazona göre 
plazma yarılanma ömrünün daha kısa ve 
metabolik klerens hızının daha fazla 
ol<;luğu gözlenmiş ve deksametazon 
sülfatın klinik değerinin çok şüpheli 
olduğu sonucuna varılınıştır. 
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l 2 

(saat) 

Şekil 5. Deksamatezon fosfat (,,.) ve deksametazon sülfat (8) verilmesinden sonra 

deksametazonun plazmadaki konsantrasyonu (Ref: 31) 

Deksametazon, A.B .D. Gıda ve liaç 

İdaresi tarafından 1977'de yayınlanan lis

tede ciddi biyoyararlılık sorunu olan 

ilaçlar kısmında yer almıştır (32). Yapılan 

çalışmalardan da.anlaşılacağı gibi deksa

metazonun topik preparatlarından biyoya

rarlanımın farklı olduğu, deksamatezon 

bileşiklerinin kendi aralarında olduğu 

kadar kişiler ve cinsiyetler arasında da 

biyoyararlanım farklılıkları göstermek

tedir. Bu bakımdan forınülasyon 

geliştirirken veya uygulanan tedavide 

dozaj şekline giren taşıyıcılar, etken mad

denin türevleri, kişiler ve cinsiyetler arası 
farkların dikkate alınması gerektiği sonu

cuna varılmıştır. 
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Özet: Suda çözünürlüğü az olan veya suda çözünmeyen veya sulu ortamda hidro
liz olan ilaçların parenteral yoldan verilebilmesinde su içerisinde yağ tipi l. V. 
emülsiyonlar uygun taşıyıcı sistemlerdir. Gerek raf ömürlerinin makul düzeyde 
olması gerekse klinik kullammlarmm uzun süredir güvenle yapılabilmesi diğer dis
pers ilaç taşıyıcı sistemlere üstünlük sağlarnaktadrr. Bu şekilde formüle edilmek su
retiyle ilaçların irritasyon etkisi azaltılabilmekte, infüzyon setleri ile etkileşmesi en
gellenmekte ve uzatılmış etki sağlanabilmektedir. Sakıncalı tarafları ise partikül 
büyüklüğünün iyi ayarlanarnarnasına bağlı toksisite sorunlarıdır. Özet olarak veri
len bu konular bu taramada geniş olarak derlenmiştir. 

P ARENTERAL EMULSIONS USED AS 
DRUG CARRIER SYSTEMS 

Summary: Oil-in-water emulsion formulatİQllS are useful far the parenteral ad
ministration of drugs which have low-water so!ubility or are insoluble in water or 
hydrolize in aqueous pbases. Emulsion dosage forms have advantages over the other 
disperse drug delivery systems due to their adequate shelf-life and clinical applica
tions. In this way the irritant effect of the drugs can be decreased, the drug uptake by 
infusion sets can be prevented and sustained release effect can be maintained. Toxicity 
problems due to the partide size of the dispersed oil droplets is the only disadvantage 
of the I.V. emulsion formulations. The subjects that have been summarized here 
were explained in detail in this review article. 
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Emülsifiye edilmiş bitkisel yağlarla 
hazırlanmış parenteral emülsiyonlar 
çeşitli nedenlerden dolayı (ör: travma ve 
ameliyatlardan sonra) beslenmenin 
mümkün olamadığı durumlarda beslenme. 
amacıyla 30 yıldan beri kliniklerde güven 
içinde kullanılmaktadır (1, 2). Yakın za
manlarda ise ilaçların terapötik etkilerin
den mümkün olabildiğince fazla yararlan
mak amacıyla ilaç taşıyıcı sistemleri 
olarak kullanılmaya başlanmıştır (3, 4, 
5). 

Birbirleriyle karışmayan iki sıvıdan 
birinin diğerinin içinde dispersiyonu 
olup, emülgatör adı verilen üçüncü bir 
komponent ile stabilize edilebilen sistem
ler olarak tanımlanan enıülsiyonlar (6) 
fazlarına göre yağ içinde su emülsiyonları 
(S/Y), su içinde yağ emülsiyonları (Y/S) 
veya daha karmaşık yapıdaki çok fazlı 
emµlsiyonlar (Y/S/Y veya S/Y/S) olmak 
üzere üçe ayrılırlar. Yağ içinde su 
emülsiyonları l.M., su içinde yağ 
emülsiyonları ise I.V. yoldan uygu
lanırlar (7). 

Parenteral emülsiyonlar 

1) llaç taşıyıcı sistemler olarak (8, 9), 

2) Oksijen ve karbondioksit 
taşıyabilme özelliklerine bağlı 
olarak kırmızı kan hücrelerinin ye
rini tutmak üzere (perfluoro che
mical emulsions), 

3) Ethiodol ol;ırak adlandırılan haşhaş 
tohumu yağı ile formüle edilmiş 
radiodiagnostik emülsiyonlar lipo
filik antikanser ajanların verilme
sinde (6, 10) kullanılır. Yağ 
emülsiyonlarının ilaç taşınmasın
daki kullanımı konusuna ilgi son 
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yıllarda artmıştır. Yağ 
emülsiyonları %1-2 (a/h) fosfatit
lerle veya diğer emülgatörlerle sta
bilize edilen ve % 10-20 (h/h) bit
kisel yağ içeren sistemlerdir. 
Lipozomlarla bazı benzerlikleri 
bulunmaktadır. Emülsiyonların 
uzun süre stabil kalmaları (genel 
olarak+ 4 °C'de, 2 yıl), ve geniş 
çapta üretimlerinin mümkü_n ola
bilmesi gibi özellikleri lipozomla
ra göre üstün yanlarıdır (5). Genel 
olarak yağ fazının lipofilik ilaçlar 
için çözücü, sulu ortamda 
dayanıksız ilaçlar için ise stabilize 
edici işlevi vardır (3, 11 ). Yağ 
emülsiyonları şilomikronlara 
(vücut kan damarlarında dolaşan 
fosfolipit yapıda ve 0.3 µm çapa 
sahip yağ damlacıkları) benzer 
büyüklükte yağ damlacıkları 
içerdiklerinden gayet iyi rolere edi
lirler (12). Organik çözücülerin ve 
yüzey etken ajanların (ör: kremo
for) kullanıldığı çözelti sistemleri
ne göre yan etkilerin görülme 
sıklığı en azdır (6). 

PARENTERAL 
EMÜLSİYONLARIN İLAÇ 
TAŞIYICI SİSTEMLER 
OLARAK KULLANILMA 
NEDENLERİ 

A - Suda çözünürlüğü az olan veya 
suda çözünmeyen ilaçların 

çözünmesi, 

B - Hidrolize duyarlı bileşiklerin 
stabilizasyonu, 

C - lnfüzyon setleri tarafından ilaç 
kaybının önlenmesi, 
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D - lrritasyonun ve/veya toksisite
nin aza!Wması, 

E - Sürekli salım sağlıyan dozaj 
şekillerinin formüle edilmesi, 

F - Çeşitli organlara hedeflenmiş 
doğrudan ilaç taşınmasının 

gerçekleştirilmesi olarak 
sıralanabilir. 

A - SUPA ÇÖZÜNÜRLÜGÜ 
AZ OLAN VEYA SUDA 
ÇÖZÜNMEYEN İLAÇ
LARIN ÇÖZÜNMESİ 

I. V. yolla uygulanacak suda 
çözünürlüğü az olan veya suda 
çözünmeyen ilaçların çözündürülmesi 
yardımcı çözücü eklenmesi (etanol, gli
koller, dimetilasetarnit, dimetilsülfoksit 
v.b.), pH'nın ayarlanması (ilacın ionize 
olabilen grubu varsa), miseller 
çözünürleştirme, kompleks oluşturma, 
kimyasal modifikasyon veya partikül 
büyüklüğü kontrolu şeklinde 

gerçekleştirilmektedir (13). Ancak bu 
şekilde hazırlanan preparatlarda, 

i) llacın injeksiyon yerinde 
çökelınesi, 

ii) Ağn, acı ve/veya flebit, 

iii) liacın stabilitesine bağlı olarak 
zararlı yan bileşiklerin oluşması 
tesbit edilıniştir (14, 15). 

liaçın injeksiyon yerinde çökmesi 
biyoyararlanımında düşüşe neden olmak
tadır. Oysa suda çözünürlüğü az olan bir 
çok ilaçm yağlardaçözünürlüğü yüksek 
olmakta ve I.V. emülsiyonu halinde veri
lebilmektedir. 

Diazepanun çözelti tipi ticari preparatı 
Valium ve (su ve yardımcı çözücü kul-
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!anılarak hazırlanmış) l.V. emülsiyon tipi 
ticari preparatı Diazemuls ile köpek ve 
tavşanlarda yapılan denemelerde benzer 
plazma ilaç düzeyleri ve benzer anti
konvülsan etkiler gözlenmiştir. Ancak 
yapılan çalışmalarda Diazemuls ile injek
siyon yerinde ağrı, acı ve çökelme 
olmadığı. saptanmıştır ( 16, 17). 

Deksametazon fosfatın sulu çözeltisi 
ile deksametazon palmitatın yağ 

emülsiyonu sıçanlarda anti-inflarnmatuar 
etkileri açısından karşılaştırıldığında dek
s am e tazo n palmitat içeren yağ 

emülsiyonunun deksametazon fosfatın 
sulu çözeltisine göre 5-6 kat daha etkili 
olduğu bulunmuştur (18) Yakın zamanda 
suda çözünürlüğü çok sınırlı olan sito
toksik ajanlardan Rizoksin, Penklometin, 
Valinomisin ve Amfoterasin-B ile 
yapılan çalışmalarda yağ emülsiyon
larının bu tip sorunların çözümlenme
sindeki önemi görülınüştür (13, 25). 

Rizoksin anti-fungal etkili, stabil ol
mayan ve sudaki çözünürlüğü 12 µg/ml 
olan sito-toksik bir ajandır. Soya 
yağındaki çözünürlüğü ise 2 mg/ml ola
rak bulunmuştur. Liyofilize injeksiyonu 
% 10 lntralipid ile sulandınldığı zaman 
çökelme gözlenmemiş ve ilaçın yavaş 
l.V. infüzyonunun kullanılması mümkün 
olmuştur. Aynı zamanda sulu çözeltilerde 
degradasyona uğrayan Rizoksin'in 
emülsiyon içerisinde hidrolizi de 
azalnuştır (20). 

B - HİDROLİTİK 
BİLEŞİKLERİN 
STABİLİZASYONU 

1.V. kullanılması amaçlanan ilaçların 
çoğu sulu çözeltilerde stabil değillerdir. 

11
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Bu tip ilaçların stabilizasyonunun 

sağlanması liyofilizasyon yöntemi ile ol
maktadır. Uygulamadan hemen önce 
uygun bir steril çözücüde çözündürü!en 
liyofilize toz uygulama için gerekli sürede 
kimyasal yönden stabil kalabilmektedir. 

Liyofilizasyon pahalı ve parenteral 
ürünlerin hazırlanması için diğer 

yöntemlere göre karmaşık bir işlemdir 
oysa son yıllarda yapılan çalışmalarda 
ilaçm hidrolitik kayıp hızının Y /S 
emülsiyon formülasyonlan halinde belir
gin bir şekilde azaltılabileceği 

gösterilmiştir (13). Anderson bileşiği suda 
çözünürlüğü oldukça az olan ve dayanaksız 
sito-toksik bir maddedir. Bileşiğin stabili
zasyonu ve çözünürlüğü için lntralipid 
kullanıldığında t%90 değeri 25°C de 1.6 

saat olmasına karşın % 67 (lı/h) su-aseton 
karışımı kullanıldığında bileşik oda 

ısısında 15 dakikada tamamen parçalan

maktadır (21 ). 

Diğer bir çalışmada ise fızostigmin sa
lisflatın soya yağı ile hazırlanan 

emülsiyon fonnülasyonlanna eklenmesi 
ile füiksel olarak stabil preparatlar 
hazırlanmıştır. Fizostigmin salisilat suda 
çözünebilir olmasına rağmen ilaçın 

büyük bir kısmının da yağ-su 

arayüzeyinde toplandığı bildirilmiştir. Bu 
da dayanıksız ilaçların stabilitesinde belir

gin bir artışa neden olmaktadır (22). 

C - İNFÜZYON SETLERİ 
TARAFINDAN İLAÇ 

KAYBININ 
ÖNLENMESİ 

Nitrogliserin ve diazepam gibi lıidro
fobik ilaçlar PVC (polivinil klorür) hor
tumlar, l.V. infüzyon seUeri ve torbalan 
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ile diğer plastik gereç tarafından kayba 
uğratılırlar. Böyle sorunlu ilaçların 

infüzyonları için özel plastikler kul
lanılmaktadır. Örneğin; nitrogliserin için 
kullanılan infüzyon setleri PVC yerine 
polietilenden yapılmıştır. Ancak bu tip 
poliolefin bileşikleri PVC'e göre daha 

serttir. Yakın zamanlarda PVC setlerinin 
iç kısmı poliolefinden yapılarak bu soru
nun üstesinden gelinmiştir (23). 

Kayıp mekanizması tanı olarak bilin
memekle birlikte ilaçın yüzeye adsorb

siyonundan çok plastik tarafından absorbe 
edilmesi veya partisyona uğraması 
düşünülmektedir (24_, 25). Yeni sito
toksik ajanlardan olan Perilla keton oda 
ısısında sıvı, suda az çözünen, organik 

çözücülerle ve soya yağı ile karışmayan ve 
plastiklere karşı yüksek ilgisi olan bir 

maddedir. Organik çözücülerle hazırlanan 

çözeltisi çeşiUi infüzyon seUerine konul
duğunda hızlı bir şekilde kayba uğradığı 
görülmüştür. Aynı deneyler İntralipid 

kullanılarak tekrarlandığında ilaçta belir
gin bir kayıp olmadığı bulunmuştnr (26). 

D - l.V, OLARAK UYGU
LANAN İLAÇLARIN 

TOKSİSİTE VE İRRİ

TASYONLARININ 
AZALTILMASI 

Mustin, etoglusit ve triazin antifol 
gibi bazı sito-toksik bileşikler l.V. veril
diğinde son derece irritan etki 

göstermektedir. Bu irritan etki sadece 
ilaçın injeksiyon yerinde çökmesine bağlı 
değildir. Triazin antifol'ün sulu 
çözeltilerde stabil olmamasının yanı sıra 
injeksiyondan sonra fare kuyruk veninde 
ciddi nekrozlara neden olduğu tespit edil-



YALIN ve BULUT-ÖNER 

miştir. Bu durum ilaç, etansulfonat veya 
L-laktat tuzlan halinde sulu çözeltisi ha
linde verildiği zaman bile gözlenmiştir. 
Haçın L-laktat tuzu halindeki sulu 
çözeltisi İntralipid ile seyreltildikten 
soma ilaçın kimyasal stabilitesinde belir
gin bir artış görülmüştür. t.v. uygulama
dan sonra ise fare kuyruk venasında nekroz 
yapmadığı saptanmıştır (13). 

Diazepam ve fenitoin gibi organik 
yardımcı çözücülerde çözünmüş ilaçların 
1.V. uygulamasında görülen sistemik tok
sik etkilerin vehikülden kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Bu düşünce diazepanun 
farelerle yapılan çalışmalarında kuvvet ka
zanmıştır. Vehikül olarak emülsiyonun 
kullanıldığı deneylerde akut toksisitenin 
organik çözücülere göre çok daha az 
olduğu gösterilmiştir. Aynı durum Pen
klomedin ile de gösterilmiştir (11, 16). 

1. V. emülsiyon formülasyonlan kon
vensiyonel organik çözücü karışımları ile 
karşılaştırıldığında sistemik toksisitede 
belirgin bir düşüş, injeksiyon yerinde 
Haçın çökelmesi engellendiğinden buna 
bağlı lokal irritasyonda önemli azalma 
saptandığından alternatif vehikül olarak 
kabul edilmektedir (5, 27). 

E - SÜREKLİ SALIM 
SAGLAYAN FORMÜ
LASYONLARIN HA
ZIRLANMASI 

Normal olarak bir ilaçın injektabl 
forınülasyonları, süspansiyonlar ve yağlı 
injektabl çözeltiler hariç, uzatılmış etki 
göstermezler. liaçın yağlı çözeltiden 
salım hızını etkiliyebilen faktörler 
şunlardır: 

1 - llacın difüze olabilirliği, 

2 - Haçın partisyon katsayısı, 

3 - Yağ fazının viskozitesi, 

127 

4 - lnjekte edilen yağ ile bunu 
çevreleyen biyolojik sıvı 

arasındaki yüzeylerarası alan. 

Barbitüratlann eınülsiyon formülas
yonları ile tuzlarının sulu çözeltileri de
neyler sonucu karşılaştırıldığında emülsi
yonlann sulu çözeltilerine göre belirgin 
şekilde daha uzun süreli etki ve artmış 
yarılanma ömrü gösterdiği tespit edil
miştir (28). Bu durum farelerde diazeparn 
ile yapılan çalışmalarda da gösterilmiştir 
(16). Yakın zamanlarda fizostigmin sali
silat içeren Y /S emülsiyonları ile 
tavşanlarda yapılan in-vivo çalışmalar sis
temin sürekli salım sağlamasında son de
rece iyi sonuçlar vermiştir (29, 30). 

Prostaglandin Eı (PEG)'in araştırma 

aşamasındaki su içinde yağ tipi 
emülsiyon formülasyonları çeşitli damar 
hastalıklarının tedavisinde belirgin bir et
kinlik artışı ve injeksiyon yerinde lokal ir
ritasyon ve benzeri yan etkilerde azalma 
göstermiştir (31, 32). 

F - ÇEŞİTLİ ORGANLARA 
HEDEFLENDİRİLMİŞ 
İLAÇ TAŞINMASI 

Hedeflendirilmiş ilaç taşınması pasif 
veya aktif olmaktadır. Pasif hedeflendirıne 
doğal fizyolojik işlemlere göre 
sonuçlarına ulaşır. Örneğin; 6-7 µm'dan 
daha fazla büyüklüğe sahip yağ par
tikülleri akciğerlerdeki kapillerlerde biri
kirler (fiziksel filtrasyon) veya kolloidal 
büyüklükteki partiküller RES 'e geçme 

1 1 
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eğilimindedirler. Yağ partikülleri vücut 
için yabancı olarak algılanarak makrofaj
Iar tarafından alırurlar. Bunun tersi olarak 
aktif hedeflendirmede ise ilaç taşıyıcısının 
yüzeyinde bazı değişiklikler yapılarak 
taşıyıcı vücut için yabancı olarak 
algılanmaz ve RES engelini geçer. Ayrıca 
taşıyıcının hedef bir doku veya organa 
(sağlıklı olsun veya olmasın) karşı özel 
bir ilgisinden yararlanılır (13). 

Emülsifiye edilmiş yağ par
tiküllerinin belli dokulara karşı normal il
gisinden hareketle pasif hedeflendirilıniş 
ilaç taşınması üzerinde çalışmalar 

yapılınıştu. Sito-toksik maddelerden Mi
tomisin -C (33). Bleomisin (34) ve 5-
florourasil'in lenfatik sisteme taşınması 
gerçekleştirilebilmiştir (25). Yakın za
manlarda ise 1. V. emülsiyon 
formülasyonlan şeklinde)'rostaglandin 
Eı (35) ve anti-inflammatuar (36, 37) 

maddelerin etkileri üzerinde yoğun 
çalışmalar yapılmaktadu. 

"Y AG EMÜLSİYONLARINA 
.!LAÇIN EKLENMESİ 

Parenteral emülsiyonlara ilaç eklen-
mesinde iki yöntem kullanılır. 

1 - liaç yağ fazında çözündürülerek 
uygun bir emülgatör (il) aracılığında 
sulu faz ile emülsifiye edilir. Emülsifi
kasyon aseptik şartlar altında, steril 
gereçler kullanılarak gerçekleştirilir (8, 
29). 

2 - Ilaç dimetilasetamit, etanol vb. 
yardımcı çözücülerin çok az bir mik
tannda çözündürülüp, hazırlanan steril 
çözelti piyasadan alınan (lntralipid, Lipo
syn vb.) veya yeni formüle edilen yağ 
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emülsiyonlarına aseptik şartlarda ilave 
edilir (3, 10, 32). 

Emülsiyonlarda dışardan ilaç ilavesi 
zor ve dikkat isteyen bir işlemdir.Haç ila
vesi sırasında a) liaçın emülsiyonun sulu 
fazında çökelmesi ve b) emülsiyonun faz
larına aynlması sorunlan ile karşılaşılır 
(38). 

Y AG EMÜLSİYONLARININ 
HAZIRLANMASI 

l.V. yağ emülsiyonlan formülasyon
larında bitkisel yağ olarak% 10 (a/a) veya 
% 20 (ala) soya yağı, ayçiçek yağı, mısır 
yağı, keten tohumu yağı gibi biodegre
dabl özellikte bitkisel yağları 

içermektedirler (39, 40). Yumurta lesitini 
ve plnronikler ile stabilize edilen yağ 
emülsiyonlarında izotoniyi sağlamak 
amacıyla gliserol ve mannitol kul
lanılmaktadu. Hazırlanan eınülsiyonlann 

partikül büyüklüğü 5 µm dan küçük 
olmalıdır. Vücut kan damarlarında dolaşan 
fosfolipit yapıda ve 0.3 µ çapa sahip yağ 
damlacıklarına şilomikron adı verilınekte

dir. Emülsiyon yağ damlacıkları ise 
vücutta şilomikronlara benzer bir davranış 
göstermektedir (12). 5 µm'den büyük yağ 
damlacıklan emboliye neden olduğundan 
mümkün olabildiğince küçük partikül 
büyüklüğüne sahip (ör: 0.1-0.3 µm) 
emülsiyonlar tercih edilmektedir. Tablo 
1 'de bazı ilaçlarla hazırlanan 

emülsiyonların partikül büyüklükleri 
görülmektedir. Bu büyüklükteki par
tiküller özellikle mikrofludizerler kul
lanılarak elde edilebilmektedir. Laboratuar 
çapında çalışmalar için hoınojenizatörler 
ve ultrasonikatörler kullanılır (1). 
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.Tablo!: l.V. YAÖ EMÜLSİYONLARINDA PARTIKÜLBÜYÜKLÜKLERl 

haç-Adı 

Hekzobarbital 

Pentobarbital 

Sekobarbital 

Ben zoka in 

Lidokain 

Pregnanolon 

Diazepam 

İndometazin 

Mitomisin C 

Protoglandin E1 

Fizostigmin 

Taksol 

Partikül Büyüklüğü 
(J.ım) 

0.8 

0.8 

0.6 - 0.8 

0.8 

0.8 

0.2 - 0.5 

0.2 

0.25, 

2-3 

0.1-0.5 

o.3 - ı.o 

ı.o 

(Kaynalc 56) 

Emülsiyonlarda yağ partikülleri optik 
mikıoskop, elektron mikroskobu, Coul
ter-Counter, Quassi-elastic light scatte
ring, Laser centrifugal photo sedimento
meter (LCP) yöntemleriyle ölçülmektedir 
(42, 42, 43). 

Partikül büyüklüğü ölçümlerinde 
Coulter-Counter ve optik mikroskop 
konvansiyonel analitik yöntemler kabul 
edilip laboratuar çapında hazırlanmış 
emülsiyonlann partikül büyüklüklerinin 
ölçümü için uygun olmaktadır (44, 45). 

Otuzdan fazla ilacın İ.V.emülsiyon 
formülasyonu yapılmışttr (Tablo: 2). On 
yıla yakın bir süreden beri diazeparn içeren 
l.V: emülsiyon preparatı A vrupa'da tedavi 
amacıyla güvenli bir şekilde kul
lanılmaktadır (46, 47). 

1. V .EMÜLSİYONLARIN 
KULLANIMINA İLİŞKİN SO
RUNLU DURUMLAR 

a) Emboli riski: 4-6 µm çapındaki par
tiküller özellikle akciğerlerde, kapiller da
marlarda emboliye neden olur. Renal, pul
moner, serebral ve miyokart 
kapillerindeki tıkanıklıklar ciddi sonuçlar 
doğuru:. Bundan dolayı dispers sistemle
rin 1. V. olarak uygulanmalarında partikül 
büyüklüğünün lµm çapından daha. büyük 
olması istenmez (48). Beslenme amacıyla 
kullanılan 1. V. yağ emülsiyorılannın par
tikül büyüklüğü 25 nm-0.5 µm arasında 
değişmektedir. 

b) Emülsiyon vehikülünün toksisite
si: l.V. emülsiyonların toksisitesi kul
lanılan yağın yapısına, izotoni ajanlarına, 
zamanla emülgatör ve yağda oluşan kim
yasal değişmelere, yağ partiküllerinin 
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Tablo 2: UPOF!LlK ÖZELLlKTEKl ETKEN MADDELER iÇiN VEHİKÜL OLARAK KULLANILAN 
l.V. YA(; EMÜL'llYONLARININ BiLEŞiM! 

EMÜLGATÖR(%) SUFAZ!(%) 
ETKEN MADDE YAÔFAZI YUMUR. SARI. +IZOTON! AJANI 

(%) MYVACET9-40 PLURONİK FOSFATlTLERI GUSEROL(%) 
Hekzobarbital 20 7.5 1 (L-42) 2.5 
Siklobarbital 20 10 1 (F-68) 2:5 
Pentobarbital 20 7.5 0.25 (F-88) 2.5 

0.75 (F-77) 

Metohekzital 15 5 1 (F-108) 

Sekobarbital 15 5 1 (F-108) 2.5 
15 2.5 l (F-108) 2.5 

Tiyopental 20 7.5 l (L-81) 2.5 
15 10 l (F-108) 2.5 

Benzokain 15 ıo l (F-108) 2.5 
Butakain 15 ,l (F-108) 2.5 
Lidokain 15 5 l (F-108) 2.5 
Kuatakain 20 l (F-108) 2.5 
Propofol lO 1.2 2.25 
Pregnanolon 20 1.8 l.7 
Etomidat 20 1.2 2.25 
İzofluran"' 20 1.2 
Diazepam 15 5 1.2 2.2 
lndomet.azin ıo 1.2 2.25 
Deksametaion lO 1.2 2.25 
7,12 w dimetil 1.2 83o/o 
benzaantrasen** 15 0.3 (F-68) (Soya lesitini) (Enj.su) 
Prostagladin 

Eı 10 1.2 % 90 (su) 

VitaminE 10 1.2 2.5 
A, D-2, K-l 
Vitaminleri lO 1.2 2.5 
Amfoterisin 20 1.2 2.5 
Siklandelat 15 0.5 (F-68) 0.5 2.5 
Nitrogliserin ıo 1.2 2.5 
Klorpromazin ıo l (F-108) 

Fizostigmin Mannitol 
(salisilat) 20 ' 2(F-68) 6 

Fonnülasyonlarda yağ fazı olarak soya yağı kullanılmıştır . 

• Yağ fazı susam yağıdır. .. Yağ fazı pamuk yağıdır . 
(Kaynak: 56) 
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büyüklüğüne veya bu faktörlerin hepsinin 
karışımına bağlı olabilir (49). Yumurta 
sansı fosfolipitleri ile stabilize edilen 
soya yağı emülsiyonlannın farelerdeki 
toksisitesinin çok düşük olduğu bulun
muştur (50, 51). Toksisitenin emülsifiye 
yağ ve yüzeyaktif madde ile ilgili olınayıp 
fazla hacimde injeksiyon sonucu vücut 
sıvı dengesinin değişmesine bağlı olduğu 
bildirilmiştir (52). Yumurta sansı fosfoli
pitlerinin yanısıra emülsiyonlara eklenen 
diğer yüzeyaktif maddeler vehikül toksisi
tesinde bir artışa neden olabilmektedir. 
Soya fosfolipitlerinin ve monogliseritle
rin kedilerde hipotansiyona neden olduğu 
gösterilıniştir. Soya yağı ve yumurta lesi
tini ile hazırlanan emülsiyonlar fiziksel 
yönden dayanıklı olınakla birlikte (53) bu 
sistemlere eklenen ilaçlar emülsiyon sta
bilitesini bozmaktadır (12, 54). 
Emülsiyon stabilitesini arttırmak 

amacıyla ek yüzeyaktif maddelere gereksi
nim olmaktadır. Bu amaçla nan-iyonik 
emülgatörlerden pluronik serisi,özellikle 
yan etkilerin en az görüldüğü hidrofilik 
özellikte Pluronik F-68 ve F-108 kul
lanılmaktadır (54, 55). 

SONUÇ 

Günümüzde ilaç taşıyıcı sistem olarak 
klinik güvenilirlik ve dayanıklılık gibi 
önemli üstünlükleri olan l.V. emülsiyon 
formülasyonları biyoyararlanım ve farma
kokinetik yönden yapılacak araştırmaların 
artması ile daha iyi anlaşılacak ve daha 
yaygın bir kullanım alanına sahip ola
caktır. 
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