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Özet: Mukus ile polimer arasındaki biyoadheziv kuvvetin tayininde kulanı/an 
çeşitli deneysel yöntemler bulunmaktadır. Bu derlemede kııllanılan biyoadhezyon 
ölçüm yöntemlerinden Wilhelmy Tablası.Yüzey Gerilimi. Floresans işaretleme, 
Modifiye Yüzey Gerilim, Gerilme Direnci, Özefagusa Adherans, ve Akış kanal 
yöntemleri, bu yöntemlerin özellikleri. çalışma prensipleri, avantaj ve dezavantaj
ları incelenmektedir. Ayrıca günümüzde üzerinde oldukça yogun bir şekilde çalışılan 
biyoadheziv kontrollü salım sistemlerinin oral, buka/, naza/, servikal, vajinal, rek
tal ve oküler uygulama yolları örneklerle açlklanmaktadır. 
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sal, cervical, vagina/, rectal and ocular administration of bioadhesive controlled 
drug delivery systems which are currently and extensively under investigation are 
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GİRİŞ 

Biyoadheziv kontrollü salım sistemle
ri son yıllarda, ilaç salınımı istenilen süre 
içinde lokal olarak sağlayabilmek 
amacıyla tasarlanan yeni ilaç taşıyıcı sis
temlerdir ( 1-3). 

Biyoadhezyonun ·temelleri, daha 
önceki derlememizde incelenmişti (4). Bu 
derlememizde de biyoadheziv kuvvetin 
ölçümünde kullanılan yöntemler ve 
biyoadheziv dozaj şekillerinin uygulanma 
yollan üzerinde duıulacaktır. 

Polimer ile mukus arasındaki biyoad
heziv kuvvetin ölçümünde kulJanılan tek
nikler, in vitro, in situ veya ex vivo ve in 
vivo teknikler şeklinde üç ana gruba 
ayrılmaktadır. Son zamanlarda ex vivo 
(veya in situ) analiz yön temlerinin 
diğerlerine oranla daha çok ilgi çektiği 
gözlenmektedir (5). Ex-vivo yöntemler 
özellikle polimerlerin adheziv 
özelliklerine göre sınıflandırılmaları için 
kullanılabilmektedir. 

Bu derlemede birçok çalışmanın teme
lini oluşturmuş sıkça kullanılan teknikler 
açıklanmakta ve tartışılmaktadır. 

1. WILHELMY TABLASI 
YÜZEY GERİLİM 
METODU 

Bu yöntem Kellaway ve ark. tarafından 
geliştirilmiştir (6). Kullanılan cihaz Şekil 
!'de gösterilmektedir. Bu cihaz genel ola
rak mikroteraziden (B) sarkıtılan bir cam 
plaka ile (A) bir beher (D), müsin çözeltisi 
(C), beherin içinde bulundurulduğu bir su 
banyosu (E) ve banyonun tüm sistemle 
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Şekil 1. Wilhelmy tablası yüzey 
geriliın metodunda kul
lanılan cihazın şematik 

görünüşü (6) 

beraber üzerinde oturduğu tabladan (G) 
oluşmaktadır. Mikroteraziden sarkıtılan 
cam plakalar incelenecek biyoadheziv ma
teryalin % 1 'lik çözeltisine daldırılır ve 
ardından plaka 60 °C'lik etüvde sabit 
ağırlığa kadar knrutulur. Böylece üzeri 
ince bir polimer tabakası ile kaplı cam 
plaka elde edilmiş olur. Bu cam plaka ho
mojenize müsin çözeltisi içeren beher 
içine tamamen daldırılarak, 7 dakika 
boyunca bu şekilde bekletilir. Bu süre so
nunda tüm sistemi üzerinde taşıyan plat
form, cam plaka tamamen ortamdan 
çıkana kadar sabit hızda alçaltılır. Bu işlem 
sırasında kaybedilen maksimum kuvvet, 
polimer ile mukusu birbirinden ayırmak 
için gerekli olan biyoadhezyon kuvvetidir. 
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Bu metod hızlı ve ucuz bir metod 
olması açısından avantajlıdır. Smart ve 
Kellaway bu yöntemin matematiksel 
yaklaşım açısından basit olduğunu belirt
mektedirler (7). Ancak Peppas bu 
yöntemin matematiksel analizinin komp
lilce olduğunu savunmaktadır (8). 

2. FLORESANS 
İŞARETLEME METODU 

Robinson ve ark. tarafından bu 
yöntem geliştirilmiştir (9, 10). Bu 
yöntemde insan konjuktival epitel 
hücreleri kullanılmıştır. Hücreler piren 
veya floresein izotiyosiyanat ile 
işaretlendikten sonra, biyoadheziv poli
mer çözeltisi ile karıştırılmıştır. Bu 
işlemler sonunda hücre membranında bir 
değişim meydana gelmektedir. Hücre 
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membranında meydana gelen bu değişim, 
floresansııı değişimine yol açmaktadır. 
Hücre yüzeyindeki lipitler, dinamik 
brown hareketi yapan iki boyutlu, akışkan 
özelliği olan bir tabaka halinde yer alma
larına karşı, proteinler lipitlere kıyasla ha
reke~lilikleri kısıtlı olan hücre yüzeyi 
yapılarıdır. Piren molekülleri lipit 
yapıları arasıııa doğru hareket ettiklerinde 
lipid moleküllerin hareketliliği 

değişecektir. Dolayısıyla "eksimerlerin" 
yani fotoeksitasyon sonucu eksile 
olmamış monomerlerle etkileşen, eksile 
olmuş moleküllerin oluşturdukları komp
lekslerin oluşumu difüzyon kontrollü bir 
olaydır. Eksimer/monomer oranı 

ölçülebilir. Bu oran hücreler ile polimer 
arasındaki bağ gerilimi ile ilgilidir (Şekil 
2). 

Bu teknik, moleküler etkileşimler 

\ 
Ekslrıfer 

3BO 420 460 500 

ryalga Boyu (nro) 

Şekil 2. l:Iücre men1bran1nda Piren'in floresans spektrumu. I-III monomer pi~eri~ 
il eksimer piki (9) 
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bazında adhezyonun değerlendirilmesine 
olanak sağlaması açısından hassas bir 
yöntemdir. Bu yöntemin dezavantajı ise, 
eksimer/monomer oranının her zaman 
biyoadhezyonda rol oynayan tüm kuvvet
leri ifade etmemesi ve bu metodun kont
rollü salım sağlayan sistemlere uyumlu 
olmamasıdır. 

3. MODİFİYE YÜZEY 
GERİLİM METODU 

Robinson ve ark.'mn ikinci metodun
da incelenen polimer örneğinin, taze 
hazırlanmış tavşan mide mukoza! doku
sundan ayrılabilmesi için gereken kuvvet 
ölçülmektedir. 

Çalışmacıların kullandıkları cihaz 
Şekil 3'de görülmektedir (11). 

Bu teknikte, bir doku kesiti (A), beher 
(C) içerisinde bulunan cam bir şişenin (B) 
üzerine tesbit edilmektedir. Bir başka doku 
kesiti ise bir teraziden (H) sarkıtılan 

kauçuk tıpanın (E) alt yüzüne ortası deİik 
bir şişe kapağı (F) ile tesbit edilmektedir. 
Beher içerisinde USP XXİI suni mide 
vasatı konulmuştur (D). Üstteki tıpada yer 
alan doku üzerine birkaç mg polimer (G) 
konulmuştur. !ki doku kesiti 1 dakika süre 
ile temas ettirildekten sonra polimer ile 
mukus tamamen ayrılana kadar 1 O mg/sn 
hızda gerilim uygulamıştır. 

Robert ark. (12) Robinson ve grubun
dan farklı olarak, sıvı ortam kullan
maksızın polimer diski ile mukoza! 
yüzeyi temas ettirmekte (30 sn) ve disk ile 
mukusun ayrıldığı noktadaki gerilim de
neyin sonu olarak kabul edilmektedir. 
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Şekil 3. Modifiye yüzey gerilim 
aleti (11), 
A: Doku, B: Cam Şişe, C: 
Beher, D: Suni Mide 
Vasatı, E: Kauçuk, F: Şişe 

Kapağı, G: Polimer, H: Te
razı 

Çalışmacılar in vitro biyoadhezyon 

çalışmaları ile farklı çapraz bağlanma 

ajanları ve akrilik asit, metakrilik asit mo

nomerleri kullanarak sentezledikleri poli

merleri, mukustan ayrılma kuvvetlerine 

göre değerlendirınişlerdir (11, 13). Tablo 

! 'den de görüleceği üzere metakrilik asit 

monomerleri ile sentezlenen polimerlerde, 

ayrılma kuvveti metil grubundan dolayı 

daha az bulunmuştur. 
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Tablo 1. Modifiye yüzey gerilim metodu kullanılarak tavşan dokusunda polimer 
biyoadhezyonunun in vitro değerlendirilmesi (11). 

Test Materyali Ayırma için Kuvvet Kuvvet/Alan 
gerekli agırlık (mg) din dinlcm2 

Polikarbofil 

Divinilbenzen ile çapraz 
bağlı akrilik asit 

Divinilbenzen ile çapraz 
bağlı ınetakrilik asil 

2.5 dimetil, 1.5 hekza
dien ile çapraz bağlı ak
rilik asit 

Polihidroksietil
metakrilat 

Aınberlit 200 reçine 
küreleri 

Jelatin mikrokapsülleri 

4. GERİLME DİRENCİ 
METODU 

855 ± 55 

876 ± 57 

306 ± 45 

864 ± 56 

30 ± 8 

o 

o 

Bu teknik, Ponchel ve ark. (14-17) 
tarafından "Instron" gerilim test cihazı 
değiştirilerek gerçekleştirilmiştir. Klasik 
gerilim ölçüm cihazının (Instron) üst ha

reketli kirişine ve alttaki sabit. çenesi 
üzerine, T şeklinde metalik dikey sporlar 

eklenerek söz konusu cihaz kul
lanılmıştır. (Şekil 4 ). Bu metotda alt. des
tek üzerine, biyolojik substrat, üst 
desteğin alt yüzeyine ise biyoadheziv ma
teryal yerleştirilir. iki destek polimer ile 

mukoza! yüzey temas edecek şekilde, 
önceden belirlenmiş bir kuvvetle (genelde 
0.5 N) ve 10 dakika süre ile birarada tutu-

838 ± 54 1061 ± 68 

858 ± 58 1086 ± 71 

300 ± 44 380 ± 56 

847 ± 55 1061 ± 68 

29 ± 8 37 ± 10 

o o 

o o 

Şekil 4. Instron geriline direnci ale
tinin şeınatik görünümü 
(17) A: Metalik Sporlar, 
B ve C: Çeneler D: Mukus, 
E: Tablet, 
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Şekil S. Polimerlerin adhezyon işleri ve adhezyon kuvvetlerine göre 
sınıflandırılmaları (18)._ 
A: Carbopol 910. B: Carbopol 941. C: Sodyum karboksimetil 
selüloz. D: Carbopol 934 P E: Carbopol 907. F: Carbopol 940. G: 

Polivinil pirolidon 90.000. H: Polivinil pirolidon 40.000. I: Hidrok
sipropil metilselülöz Methocel K4M. J: Hidroksipropil Metilselüloz 
Methocel K15M. K: Guar Gum L: Hidroksipropil metilselüloz Pharma
coat 606. M: Metilselüloz. N: Polivinil alkol O: Selüloz asetat ftalat 

lur. Süre sonunda iki yapı birbirinden ta

mamen ayrılana kadar sabit hızda uzama 

uygulanır. Kuvvet-uzama eğrisinin 

altında kalan alanda adhezyon işi hesapla

nabilir. 

Bu metod değişik polimerlerin biyoad

heziv özellikleri açısından hızlı bir şekilde 

sınıflandınlabilmesine olanak sağlamak

tadır. Değişik polimerlerin mukustan 

aynlması için gerekli ayrılma kuvveti ve 

adhezyon işi Şekil S'de görülmektedir. En 

yüksek biyoadhezyon işi Carbopol 91 O ile 

elde edilmiştir (18). 

Gurny ve ark. da aynı yöntemle lokal 

anastezik, sodyum karboksirnetilselüloz 

ve polietilen jel içinde hidrolize jelatin 

(Orobas&') içeren adheziv sistemin.bağ ge

rilimini tayin etınişlerdir (1). 

5.ÖZEFAGUSA ADHERANS 
METODU 

Marvola ve ark.'nm bu metodu poli

merlerin biyoadheziv özelliklerinin ince

lenmesinden çok, değişik oral dozaj fonn

lannın özefagusa adhezyonunu araştnrnak 

amacıyla geliştirilmiştir (19, 20). Birçok 

katı oral dozaj fonnunun özefagusa adhere 

olarak özefajit ve ülserasyona neden olduğu 

rapor edilmiştir. Bu noktadan hareketle 

bazı araştınnacılar ticari olarak piyasada 

bulunan birçok katı oral dozaj fonnunun 

özefagusa adhezyonunu incelemişlerdir 

(21, 23). Marvola ve ark.'nm geliştirdiği 

metotda iki farklı banyo sistemi kul

lanılmıştır (Şekil 6). Ancak her iki sis

temde de domuz özefagusu ve 37 "C1ik ok

sijen ile havalandırılan Tyrode solüsyonu . 
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Şekil 6. Özefagustan dozaj şeklinin kopn1.ası .. i~~n .. g~rekli 
ölçüınünde kullanılan sistemin şernatık gorunumu (19) 
a: Açık organ banyosu, b: Kapalı organ banyosu\ 

olan kuvvetin 

kullanılmıştır. Birinci banyoda özefagus 
segmentinin üst ucu bir tüp yardımıyla 
açık bırakılmıştır, alt ucu ise sıkıca 

bağlanarak kapatılmıştır. Banyo hacmi 60 
ml'dir. İkinci banyoda ise özefagusun her 
iki ucu da bir tüp yardımıyla açık 

bırakılmış olup, banyo hacmi 200 ml'dlr. 
özefagusun içine yerleştirilecek olan 
dozaj formu ortasından delinerek, bir bakır 
tel yardımıyla 500 g kapasiteli teraziye 
bağlanmakta ve sabit su akışı sağlanarak 
kopma uygulanmaktadn·. 

Bu metod ile çok çeşitli formda (şeker 
kaplama, film kaplama, sert jelatin kapsül 
v.b.) katı oral dozaj formunun özefagusa 
adhezyonu incelenebilmektedir. Bu 
yöntem kullanılarak plasebo tabletleri 
izole domuz özefagusundan koparmak için 
gerekli olan kuvvet 0.24 - 0.26 N/cm2, pa
tasyum klorür tabletleri için 0.056-0.075 
N/cm', sert jelatin kapsüller için ise bu 
değer 0.36 - 0.40 N/cm2 arasında bulun
muştur. 

6. AKIŞ KANAL METODU 

Purdue üniversitesinde Peppas ve ark. 
tarafından geliştirilen bu metodun (24, 25) 
kontrollü salım uygulamalarında kul
lanılan biyoadheziv polimerlerin 
değerlendirilmesi açısından, diğer metod
lara göre daha hassas olduğu öne 
sürülmektedir (5). Bu üstünlüğün nedeni, 
kullanılan tekniğin kontrollü salım sis
temlerinin aktüel davranışını çok iyi bir 
şekilde taklit edebilmesidir. 

Bu teknikte boyu 29.9 cm, eni 4 cm ve 
yüksekliği 0.4 cm olan bir akış kanalı kul
lanılmıştır (Şekil 7). Kanalın alt 
kısmındaki termostatlı bir ceket sistemi 
kanalın sıcaklığını kontrol etmeye imkan 
sağlamaktadır. Kanalın üst kısmında yer 
alan kapak, kanal içerisindeki 0.4 cm de
rinliğindeki boşluğa, suni veya doğal 
mukus jeli ve incelenen polimerin 
yerleştirilmesine olanak sağlamaktadır. 
Bu tekniğin diğerlerinden farkı, incelenen 
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Şekil 7. Akış kanal metodunda, kullanılan aletin şeınatik görünüşü (24) 

po_hmerin tek bir mikropartikülü ile 

çalışılmasıdır. Kanal, akış kontrollü bir 

gaz tüpüne bağlı olup, gaz akışı sırasında 

partikülün hareketini incelemek amacıyla 

ışık mikroskopu, video kamerası ve kayıt 

cihazı ile fotoğraf makinası kul

lanılmaktadır. Bu metod kullanılarak mu

koza ile 200 µm çapında katı poliruerik 

mikropartiküllerin arasındaki adheziv 

kuvvetler tayin edilmiştir. 

Yukarıda kısaca açıklanan metodların 

yanısıra, Hassan ve Gallo tarafından or

taya atılan in vitro reolojik metod (26, 

27), Rango Rao ve Buri'nin kaplı mikro

partiküller için öne sürdüğü elüsyon 

esasına dayalı yöntem (28) de kendilerine 

özgü farklı yaklaşımlardır. K. Park'ın 

biyoadhezyon çalışmaları açısından yeni 

bir yaklaşım olarak ortaya attığı kolloidal 

altın yöntemi de ilgi çekici bir yöntem 

gibi görünmektedir (29). Bu metod müsin 

ile konjugat oluşturan altın par

tiküllerinin, adhezyon olayından sonra 

biyoadheziv polimer içerisine kolloidal 

olarak dağılmaları ve kolloidal altın par

tiküllerinin kantitatif olarak ölçülmesi 

esasına dayanmaktadır. 

BİYOADHEZİV 

SİSTEMLERİN 
UYGULAMA ALANLARI 

Biyoadheziv dozaj formlarının uygula

nabileceği yer "mukoadheziv" kelimesin
den de anlaşılacağı gibi vücudun mukoza! 
yüzeyleridir. Mukoza! yüzey denildiğinde 

ise, gastrointestinal kanal, genito-üriner 

kanal, bronşiyal kanal, ağız ve burun 

boşluğu düşünülmektedir. Bu kanal veya 

sistemlerin yanısıra biyoadheziv dozaj 

şekillerinin oküler uygulamalara da konu 

olduğu görülmektedir. 

Biyoadheziv dozaj formları uygulama 

yollanna göre aşağıda açıklanmaktadır. 
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A)ORAL UYGULAMALAR 

liaçların gastrointestinal kanalda ab
sorpsiyon bölgelerinden geçiş sürelerinin 
kısa olması nedeniyle, verilen ilaçların 
etkin kan düzeyinde kalabilmesi için, doz
lama sıklığını arttırmak gerekmektedir. 
Bu da hastanın tedavi rejimini aksat
masına neden olmaktadır. Oral biyoadhe
ziv dozaj formları, gastrointestinal 
kanalın spesifik bir bölgesinde lokalize 
olarak, dozaj formunun geçiş süresini 
arttırırlar, dolayısıyla günlük dozlarna 
sıklığı azalır. 

Biyoadheziv formülasyonlara uygun 
ilaçlar şu özellikleri taşımalıdır. 

1) Kısa biyolojik yarı ömür: (2-8 saat) 

2) Mide ve barsakta sınırlı çözünürlük, 

3) Spesifik bölgede absorpsiyon, 

4) Absorsiyon hız sabitinin küçük 
olması, 

100r 
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Biyoadheziv oral uygulamaların, kon
vansiyonel oral uygulamaya üstünlüğü 
spsefik bölgede absorbe olan klorotiyazid
le yapılan bir çalışmada çok açık 

görülmektedir (30). 

Klorotiyazid içeren albumin küreleri 
ve polikarbofilin karıştırılması ile, oral 
yolla uygulanan sürekli salım sağlayan 
dozaj formu hazırlanmıştır. Bu 
formülasyon ile farelerde klorotiyazidin 
gastrointestinal geçiş süresi uzatılmış, 
biyoyararlanımı iki kat artırılmıştır. 

Mukus/epitelyal yüzeye dozaj formunun 
bağlanması ile gastrointestinal kanaldan 
geçiş süresi uzatılmaktadır. 

Polikarbofil varlığında ve yokluğunda 
6 saat sonunda kürelerin fare ince 
barsağındaki dağılımı şekil 8'de 
görülmektedir. 6 saat sonunda kürelerin 
yaklaşık % 90'ı midede kalmıştır. 

Albümin küreleri, polikarbofil bağlı 

,_l/ 
20 

10 . I ·\ ll\ . , . - . o -

s-ent Numıı.r~·· 

Şekil 8. 6 saat sonunda fare ince barsağında albilınin kürelerinin dağılımı (30)., 
(8) Albümin küreleri (6) Biyoadheziv polikarbofil - albüınin küreleri 
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albümin küreleri ve toz ilaç için zamana 
karşı gözlenen plazma kloroliyazid kon
santrasyonu şekil 9'da görülmektedir. 
Şekilden de görüldüğü gibi polikarbofil 
kaplı küreler diğerlerine nazaran % 95 daha 
fazla biyoyararlanun göstermişlerdir. 

B) BUKAL UYGULAMALAR 

Biyoadheziv sistemlerin sıklıkla uy
gulandığı bölgelerden biri de ağız içidir. 
Buka! ilaç uygulamasının avantajları şu 
şekilde sıralanabilir (31). 
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ANLAR ve Ark. 

1) İlk geçiş etkisi elimine edilmekte
dir. 

2) Dozaj şeklinin uygulanması ve 
uzaklaştınlması kolaydır. 

3) Etken madde direkt olarak ağız içi 
mukozasından absorbe olmaktadır. 

4) B ukal doku deriye göre daha 
geçirgendir. 

Bnkal uygulamalar açısından en çok il

giyi üzerinde toplayan çalışmacıların 
başında Nagai ve ark. gelmektedir (32-35). 
Nagai'nin geliştirdiği bukal uygulanan 

t (Saat) 

Şekil 9. Değişik dozaj formlarından salınan klorotiyazidin zamana karşı plazn1a 
konsantrasyonu (30), (0) Toz ilaç (il!) Albümin küreleri (O) Biyoadhe
ziv polikarbofil-albüınin küreleri 
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mukoadheziv dozaj formları arasında en 
çok ilgi çeken preparat Japonya'da sıklıkla 
görülen "Aphtous Stomatitis"iıı tedavisi 
için geliştirilen forrnülasyoııdur. Bu pre
parat Japonya'da "Aftach" ticari ismiyle 
piyasaya sunulmuştur. Etken maddesi 

Adheziv Tabaka 
(Etken MaddetHPC/CP) 
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triamsinolon asetonit olan bu 
formülasyon iki tabakalı bir tablettir 
(Şekil 10). Tabletin üst tabakası 0.7 mm 
kalınlığında olup, laktoz ile 
hazırlanmıştır. Lezyon ile temas eden alt 
tabaka ise hidroksipropil sülüloz (HPC), 

Destek Tabakası 
(LaktoztHPC) 91 ) 0.7 mm r ) 0.4 mm 

L-1mm__J 

Şekil 10. Aft tedavisinde kullanılan adheziv tablet (33) 

Carbopol 934 (CP) ve etken madde 
içermektedir. Preparatın etken madde 
salım profili, merhem formu ile 
karşılaştırıldığında, biyoadheziv dozaj for
mundan merhem formuna göre çok daha 
uzun bir süre salım gerçekleştiği ve ilacın 
damak üzerinde 30 dk. kaldıktan sonra 
uzun bir süre içerisinde bağ dokusuna ve 
kaslara dağıldığı gözlenmiştir. 

Nagai ve ark.'nın oral biyoadheziv 
dozaj formu olarak geliştirdikleıi bir diğer 
preparat ise lıısülin içeren formülasyondur 
(32, 34, 35). Bu formülasyon da iki 
kısımdan oluşan üst yüzü konveks bir tab
lettir (Şekil 11). Tabletin adheziv 
özellikteki üst tabakası HPC ve CP ile 
hazırlanmıştır. Üst tabakanın ortasında 
yer alan bölümde ise kakao yağı, insüliıı 

Adheziv/ 

Periferal Tabaka 
(HPC:CP:l:2) 

~Çekirdek 
(Kakao Ya~ı-lnsülin-Na Glukolat) 

Şekil 11. lnsülinin oral ınukozal dozaj formu (33) 

ii 

''I 

1 
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ve absorpsiyon arttırıcı olarak sodyum 

glukolat bulunmaktadır. Bu dozaj formu 
köpeklere uygulandıktan bir saat sonra 

kan şekeri düzeyinin % 40 düştüğü 

gözlenmiştir. Ancak i.m. uygulama ile 

karşılaştırıldığında biyoyararlanımın % 

0.5 düzeyinde kaldığı görülmektedir. Nite
kim araştırmacılar insülinle ilgili ilk 

çalışma olması açısından, gelecekte 

yürütülecek çalışmaların sonuçları 

hakkında hayli iyimser olduklarını belirt

mektedirler. lshida ve ark. "Afthous Sto

matitis" tedavisinde kullanılmak üzere 
prednisolon içeren merhem tipi bir prepa

ratın kullanılabilirliğini incelemişlerdir 

(36). 

Tukker ve ark. betarnetazon içeren disk 
tipi adheziv tabletler hazırlamışlardır (37). 

Çalışmacılar adheziv polimer olarak 

yüksek viskoziteli sodyum karboksime

tilselüloz kullanmışlardır. 

ANLAR ve Ark. 

Nagai ve lshida diş ağrısının tedavisi 
için HPC, CP ve lidokain içeren biyoadhe

zi v tablet formülasyonu ve prostaglandin 

F2, içeren adheziv gingival bir plaster 

hazırlarnışlarfiır (38, 39). Lidokain içeren 

formülasyon üç tabakalı bir tablettir 
(Şekil 12). Tabletin üst yüzeyi magne

zyum stearat ve liyofilize edilmiş 

HPC:CP (!: 1) karışımından, çekirdek ise 

lidokain ve liyofilize edilmiş HPC: CP 

karışımından oluşmaktadır. Formülas

yonun in vivo absorpsiyon özellikleri in

celenmiş, elde edilen verilere göre 1 saat 
sonunda etken maddenin % 30'nun absor

be olduğu, takip eden 4 saat boyunca bu 

oranın ilk dozun % !O'u kadar artış 

gösterdiği gözlenmiştir. Prostaglandin 

F2• içeren adheziv gingival plaster, hasta

lara uygulandığında, hastaların % 70'inde 

ortodondik diş hareketlerini arttırdığı 

görülmüştür. 

Dış Tabaka 

~(l'!g-St;Liyofillze HPC/CP) 

F====ızmm 
-~·"' 

ekirdek 

__ {lidoka intl iyofi l ize HPC/CP) 

Şekil 12. Lidokainin adheziv dozaj forınunun şematik görününıü (39) 
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Peptitlerin bukal yolla uygulanması 
konusundaki araştırmalarıyla dikkati 

çeken araştırmacıların başında Merkle ve 

ark. gelmektedir. Merkle ve ark. ( 40) 

biyoadheziv dozaj formları kullanarak 

peptidlerin bukal yoldan uygulanması ko

nusunda yaptıkları in vivo çalışmada prot

relin, buserolin ve kalsitonini model pep

tidler olarak kullanmışlardır. Merkle ve 

ark. bu amaçla iki tabakalı ve üst tabakası 

su geçirmez yama tipi preparatlar 

hazırlamışlardır. 

Ranga Rao ve ark.'nın (41) kodein fos
fat ile yaptıkları çalışmalar, Bottenberg ve 

ark.'mn florür ile ilgili çalışmaları (42-

45), Deasy ve O'Neill'in baz timolol ile 

gerçekleştirdikleıi in vivo deneyler (46) 

bukal ve gingival adheziv dozaj formlarına 

ilişkin çalışmalara örnek olarak verilebi
lir. Ayrıca Rudu ve ark.'nın Hidroksipro

pil metilsel üloz ile ağız ıçı 

ülserasyonların dış etkilere karşı korun

ması amacıyla, etken madde içermeksizin 
hazırladıkları formülasyon da konuyla il
gili ilginç bir örnektir ( 4 7). 

Buka! ve gingival uygulama yolunun 

özellikle peptitler gibi absorpsiyon prob

lemi olan moleküllerin daha etkin ve 

güvenilir biçimde uygulanabilmesi 
amacıyla birçok çalışmaya konu olacağı 
beklenilebilir. 

C) NAZAL UYGULAMALAR 

Biyoadheziv sistemlerin naza! uygula

malarda daha çok peptidler için 

düşünüldüğü ve çalışmaların hemen 

hemen hepsinin peptitler ile yapıldığı 

görülmektedir. 
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Naza! biyoadheziv sistemler ile uygula

nabilirliği araştırılan peptitlerin başında, 

insülin gelmektedir. Nagai ve araştırma 
grubu insülin içeren toz formunda bir pre

parat geliştirmiştir (48-50). Çalışmacılar, 

dondurularak kurutulmuş insülin içeren 

sıvı ve toz formüller hazırlayarak anestezi 

altındaki köpeklere uygulamışlardır. Car' 

bopol 934 (CP) ve hidroksipropil selüloz 

(HPC) ile hazırlanan formülasyonlann 

uzun bir süre mukoza! membranlar ile 

doğrudan temas sağladığı gözlenmiştir. Bu 

noktadan.hareketle CP ve mikrokristalize 

selüloz ile hazırlanan 3 IU/kg dozda verilen 

formülasyomın 0.5 IU/kg dozda uygulanan 

iv insülinin iki katı etki sağladığı 

görülmüştür. 

Bir diğer araıtırma grubu ise yarı sente

tik insan insülini, degrade olabilen nişasta 

mikroküreleri ve lizofosfotidilkolin ile 

hazırladıkları biyoadheziv mikroküreleri 

diğer formülasyonlarla karşılaştırmalı 

şekilde koyunlar üzerinde in vivo olarak 

incelemişlerdir (51). Hazırlanan 

fonnülasyonlar intranazal, intravenöz ve 
subkütan olarak uygulanmıştır. Uygula

mayı takiben koyunlardan belirli 

aralıklarla kan numunesi alınarak plazma 

insülin ve glukoz düzeyleri ölçülmüştür. 

Lizofosfotidilkolin ile hazırlanan mik

rokürelerin iv uygulamaya benzer bir plaz

ma insülin profili gösterdiği, ancak etki 

süresinin daha uzun olduğu gözlenmiştir 

(Şekil 13). Illum ve araştırma grubunun 
biyosentetik insan büyüme hormonu 

(HGH) ile yürüttükleri benzer bir 

çalışmada da naza! biyoadheziv mik

rokürelerin HGH absorpsiyonunu 

arttırdıkları ve bu dozaj formunun 
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Şekil 13. lnsülinin s.c. (0.2 l.U/ 
kg). i.v. (0.1 l.U/kg), 
i.n. (2 I.U/kg) dozda uy
gulanınası ile gözlenen 
zanıana karşı plaznıa 

insülin konsantrasyonu 
(51) (il) nişasta ınik

roküreleri ve Iizofosfoti~ 

dilkolin ile hazırlanan 

biyoadheziv mikroküreler 
(i.n.) (0) ı.v. insülin 
çözeltisi (A) s.c. insülin 
çözeltisi 

HGH'nin naza! olarak uygulanabilmesi 

açısından potansiyel oluşturduğu bildiril

miştir (52). Lewis ve Kellaway'in oksito

sin içeren mukoadheziv mikrokürelerin in 

vitro salım çalışmaları bu konuda verile

bilecek bir diğer örnektir (53). 

D) SERVİKAL 
UYGULAMALAR 

Biyoadheziv sistemlerin servikal 

yüzeylere uygulanabilirliği konusunda 

ANLAR ve Ark. 

yapılan çalışmalarm en önemlisi Machida 

ve çalışma grubu tarafından yürütülen 

araştırmadır (54, 55). Japon kadınlarında 

rastlanan kanser vakalarının yaklaşık % 

22'si uterus kanseridir (32). Machida ve 

grubu Carcinoına Colli'nin lokal olarak 

tedavisi için bleomisin, karbazilkinon ve 

5-florourasil içeren; HPC ve CP kul

lanılarak hazırlanan çubuk şeklinde mu

koadheziv bir formülasyon geliştirmiştir. 

Machida ve arkadaşlarının yürüttüğü kli

nik çalışmanın sonucunda 5-florourasil 

içeren preparatların O-fazında bulunan has
talarda kanserli bölgenin tamamen yok 

olmasını sağladığı, karbazilkinon'un ise 

la-fazındaki hastalarda yüksek oranda 

iyileşme sağladığı bildirilmiştir (54). 

E) VAGİNAL 
UYGULAMALAR 

Genel olarak, vagina! yolla ilaçlar, 

kı emler, tabletler, jeller, suppozituvarlar 

ve köpükler şeklinde uygulanmaktadır. 

Gürsoy ve ark. (56) tarafından 

geliştirilen, Carbopol 934, sodyum kar

boksirnetilselüloz ve çinko sülfat içeren 

vajinal tabletler bu konuda verilebilecek 

örnekler arasındadır. Çalışmacılar 

hazırladıkları tabletlerden etken maddenin 

salımının konvansiyonel tabletlere göre 

daha yavaş olduğunu bulmuşlardır. 

Çalışmacılar değişik oranlarda çinko 

sülfat ve Carbopol 934 içeren 

formülasyonlarda ilk 1 saat içinde ilaç 

salım hızının Carbopol 934 konsantra

syon unun artmasıyla azaldığını 

bulmuşlardır (Şekli 14). Ancak sonraki 

saatlerde fark gözlenmemiştir. 
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Şekil 14. F-P grubu tablet formülasyonlarında zamanın fonksiyonu olarak frak
siyonel çinko sülfat salımı (56) F-IP: % 50 PAA, F-2P: % 60 PAA, 
F-3P: % 70 PAA, F-4P: % 80 PAA, F-5P: % 90 P AA. 

Vagina! uygulamalara bir diğer örnek 
ise, Timmins ve ark. tarafından hazır
lanan, vagina! kandidiazis tedavisinde kul
lanılan antifungal ajan içeren biyoadheziv 
dozaj formudur (57). 

F) REKTAL UYGULAMALAR 

An ti pirin ve teofilin içeren bi yoadhe
ziv dozaj formları geliştirilmiştir (58). Si
lindirik şekilde olan bu dozaj formu etilen 
glikol dimetakrilat ile çapraz bağlanmış 
hidroksi etilmetakrilat içermektedir. Bu 
dozaj formu uygulandıktan sonra ilk 4-5 
saat içinde plazma konsantrasyonunda 

artış göstermiştir. Daha sonra salım sabit
leşmiştir. 

G. OKÜLER UYGULAMALAR 

Oküler ilaç salım sistemlerinin en be
lirgin problemi, ilacın drenajından dolayı 
gözlenen düşük prekorneal absorpsiyon
dur. Kısa geçiş zamanı ve yavaş dis
solüsyondan dolayı süspansiyonlarda bu 
problem çözülememiştir. 

Yapılan çalışmalarda progesteronun 
oküler salımı için, biyoadheziv bir poli
mer içeren, kontrollü salım sağlayan sis
temler hazırlanmıştır (59). 2,5 dimetil-1_,5 
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hekzadien ile çapraz bağlanmış olan akri
lik asit polimeri içerisine hapsedilen pro
gesteronun salımı için, polimer 
içermeyen kontrol grubu kullanılarak 
karşılaştırmalı l:ıiyoyararlanım çalışması 

yapılmıştır. Farelerde yapılan biyoyarar
lanım çalışmaları, biyoadheziv 
formülasyonlarda eğri altı alanın 

süspansiyonlardan 4.2 kez daha fazla 
olduğunu göstermiştir. 

Davies ve ark. tarafından tavşanlarda 
lipozomların prekorneal alıkonulması 
üzerine, biyoadheziv polimer kapla
masının etkisi incelenmiştir (60). Yine 
aynı çalşımacılar tarafından pilokarpinin 
biyoyararlanımma biyoadheziv polimerle
rin etkisi incelenmiştir (61). % 1 pilokar
pin içeren aynı viskoziteye sahip Carbo
pol 934 ve Polivinil alkol çözeltileri ile % 
1 pilokarpin içeren fosfat tamponlu so
dyum klorür çözeltisi, miyozis zamanı 
açısından karşılaştırılmıştır. Carbopol 
içeren formülasyoııun en yüksek ve uzun 
etkili miyozis >ağladığı gözlenmiştir. 

Sonuç olarak verilen örneklerden de 
görüldüğü gibi biyoadhezyon, değişik 
etken maddelerin terapötik etkinliğinin 
arttırılmasında kullanılan bir yöntemdir. 
Biyoadheziv dozaj formları, gastrointesti
nal kanalda kolaylıkla degrade olabilen 
bazı ilaçların parenteralyolla uygulama
larına alternatif olarak naza! ve sublingual 
yolla ilaç uygulamasını beraberinde getir
miştir. 

Yukarıda verilen biyoadhezyonun far
masötik teknolojide uygulamalarının daha 
iyi anlaşılması için bundan sonraki derle
memizde biyoadhezyonun fizikokimyasal 
prensipleri incelenecektir. 

ANLAR ve Ark. 
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