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Siklodekstrinlerin İlaçların Fiziksel ve 
Kimyasal Stabilitesine Etkisi. 
I. Katı Haldeki Stabiliteye Etkisi 

Füsun ACARTÜRK* 

Özet : Son yıllarda eczacılık alanında oldukça önenı kaza

nan siklodekstrinler bazı ilaçların çözünürlüğünü, 

çözünme hızını, biyoyararlanınıını, fiziksel ve kinıyasal 

stabilitesini arttırnıak anıacıyla kıtllanılrnnktadır. 

Bu derlenıede siklodekstrinlerin ilaçların katı haldeki sta

bilitesine olan etkisinden bahsedilnıiş ve sıcaklığa, oksi

dasyoııa ve ışık ile oluşan bozunnıa reaksiyonlarına karşı 

ilaçların siklodekstrinler ile konıpleks oluşturularak ka

ruıınıası ile ilgili çeşitli örnekler verilnıiştir. 

Geliş tarihi 
Kabul tarihi 

18.6.1992 
22.12.1992 

Anahtar sözcükler Siklodekstritıler, stabilite, sıcak

lığa dayanıklılık, uçuculuğun 

azalması, oksidasyona dayanıklı

lık, fotolizin azalması. 

Giriş 

Nişastanın fermentasyonu ile elde edilen ve oligo
sakkarit yapısında olan siklodekstrinler (CD) 
özellikle son yıllarda eczacılık alanında oldukça 
önem kazanmıştır. Suda az çözünen ilaçların 

çözünürlüklerinin, çözünme hızlarının ve biyoya
rarlanımlarının arttırılmasında siklodekstrinler
den faydalanılmaktadırı-9. CD'ler bazı 

moleküllerle içerikli bileşikler (inclusion com
pound) oluşturma özelliğine sahiptir. Bu bileşikler 
bir veya daha fazla ev sahibi molekül (host) ile 
misafir molekülünün (guest) fiziksel kuvvetler ve 
kovalent bağlarla bağlanması ile meydana gelir
ler. CD'ler dış kısmı hidrofilik iç kısmı hidrofo
bik özellikte olan tipik ev sahibi molekülleridir. 
CD'ler katı, sıvı ve gaz misafir molekülleri ile 
katı yapıda kompleksler oluştururlarıo. 

(*) Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farrnasötik Tekno
loji Anabilim Dalı, 06330-Etiler /ANKARA. 

Tlıe Effect of Cyclodextrius 011 the Plıysical aııd 

Chenıical Stability of Drugs. 1. Effect oıı Solid State 

Stability 

Sunınıary : The cyclodextriııs, wlıiclı lıavc received coıı

siderab1e attention iız the phartnaceutical ficld in recent 
years, are ıısed ta inıprove the solııbility, dissolııtioıı, 

bioavailability, physical aııd chenıical stability of son1e 
drugs. 

Tlıe effect of cyclodextrins on tJıe stability of drugs in tlıe 

solid plıase is explained and some exaınples aboııt the 
stabilizatioıı of drugs by fornıing inclusion conıpounds 

witlı cyclode:xtrins to protect against lıeat, oxidrıtion aııd 

plıotolysis are given in this reviezv. 

KeyuJords Cyclodextrins, stability, Jıeat resistance, 

reductioıı of volatility, oxidation resistaıı

ce, reductio11 of plıotolysis. 

Bir farmasötik formülasyonda yer alan etken 
madde, hidroliz, oksidasyon, buharlaşma, 

süblimasyon, sıcaklık ile bozunma, ışık ile bozun
ma veya formülasyondaki diğer maddelerle etki
leşme sonucu azalabilir. Pek çok etken madde bu 
tip reaksiyonlara karşı CD'ler ile kompleks 
oluşturularak stabilize edilebilir. Fakat her 
zaman ilaç-CD kompleksi oluşturulması, ilacın 

stabilizasyonu ile sonuçlanmaz. CD'ler bozunma 
reaksiyonlarını yavaşlatabilir veya 
hızlandırabilirler. Bu, etken maddenin CD 
boşluğuna uygun olup, içerikli bileşik oluşturup, 
oluşturmamasına ve oluşan içerikli bileşiğin 

yapısına bağlıdır. 

CD'lerin ilaçların stabilitesi üzerine olan etkisi 
dört ayrı bölümde incelenebilir. 

1) Sıcaklığa karşı stabilitenin sağlanması, 
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2) Oksidasyona karşı stabilitenin sağlanması, 

3) Işık ile oluşan bozunma reaksiyonlarının 

önlenmesi 

4) Çözeltideki dayanıklılığın arttırılması 

Derlemenin bu bölümünde CD'krin katı haldeki 
stabiliteye olan etkisinden yani ilk üç bölümdeki 
stabilitedcn bahsedilecektir. 

1) Sıcaklığa Karşı Stabili!enin Sağlanması 

Bir etken madde sıcaklığın etkisi ile bozunmakta, 
süblime olmakta veya buharlaşmaktadır. 

A) Etken Maddenin Sıcaklığa Karşı Korunması : 
Etken maddenin bozunınası üzerine sıcaklığın etki
sinin incelendiği bir çalışmada yağda çözünen vita
minler kullanılmıştırll. Örneğin D3 vitaminin tek 
başına, fl-CD ile fiziksel karışımı ve fl-CD ile 
içerikli bileşiği hazırlanıp, 80'C'de havayla te
masa bırakılmıştır. Yirmidört saat sonra D3 vita
mininin tozunda ve fl-CD ile hazırlanan fiziksel 
karışımıı1da, D3 vitamininin tamamen bozunduğu 
gözlenmesine karşın, fl-CD ile oluşturulan komp
lekste 43 gün sonra % 49 .1 oranında D3 vitamini 
saptanmıştır. Daha sonra 1.8 mg D3 vitamini 
içericek şekilde basılan tabletler 40, 60 ve 80"C'dc 
saklandıktan sonral2, toz D3 vitamini ve fiziksel 
karışırmndan basılan tabletlerde, 80'Cde 8. saatte, 
40 ve 60"Cde 96. saatte, D3 vitaminin tamamen bo
zunduğu, kompleks kullanılarak basılan tabletler
de ise her üç sıcaklıkta da 30 gün sonra % 80 D3 vi
tamini bulunduğu saptanınıştır. 

Antitümör aktiviteye sahip olan N-nitrozüre 
türevleri üzerinde yapılan bir çalışmadal3, a-CD 
ve 1.3-bis (2-kloroetil) nitrozüre kompleksi ve toz 
madde 60"C'de 30 gün saklandığında kompleks 
içinde % 85 etken madde saptanmasına karşın, toz 
etken maddenin hemen tamamı bozunmaktadır. 

Üzerinde en çok çalışma yapılan ilaç gruplarından 
biri prostaglandinlerdir. E tipi prostaglandinler 
(PGE) uzun zincirli doymamış yağ asidi 
yapısındadır. Molekülün fl-hidroksiketo kısmı de
hidrasyon reaksiyonuna uğrayarak A tipi prostag-
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landinleri ve bu da izomerize olarak B tipi pros
taglandinleri oluşturmaktadır. Bu reaksiyonun 
ilerlemesi ile biyolojik aktivite düşmektedir. Pros
taglandin E1 (PGE1) ve Prostaglandin E2 (PGE2)'in 
fl-CD ve a-CD, PGE1'in y-CD ile kompleksleri 
hazırlanmış ve stabilite testleri yapılmıştır14,15. 

a-CD ve E-CD ile hazırlanan kompleksin 40'Cde 
30 gün süreyle yapılan test sonuçları Tablo 1 'de 
gösterilmektedir. Tablodan da görüldüğü gibi 
kompleks halindeki etken maddenin sıcaklığa 

karşı stabilitesi arttırılmıştır. PGE2 - fl-CD komp
leksi ile hazırlanan tabletler ve PGE1-a-CD komp
leksi ile hazırlanan enjeksiyonluk preparat Japon
ya'da piyasaya çıkarılmıştır. 

Tablo 1: PGE ve CD-PGE komplekslerinin 40 'C'de 30 

gün süreyle yap1lan stabilite sonuçları14 

Bileşik 

PGE1 
PGEı -o:-CD 
PGE2 
PGE,-ıl-CD 

% Kalan 
Etken madde 

15 
95 
10 
90 

Ueakama ve arkadaşlarının yaptıkları bir 
çalışmada ıs PGE/in y-CD ile oluşturulan komplek
sinin stabilitesi 90"C'de incelenmiş ve 12 saat 
boyunca PGE1 'in ve kompleksin bozunma luzı her 
ikisi içinde düşük bulunmuş, fakat 12 saat sonra 
PGE 1'in tek başına bozunması hızlandığı halde 
kompleksin bozunmasının yavaş olduğu 

gözlenmiştir (Şekil 1). Bozunma reaksiyonu 
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Şekil 1. PGE1 'in tek başına ve y-CD kompleksinin 90~C'deki bo
zunrna grafigiıs. 

O, D, PGE1 e, A, : y- CD kompleksi 
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sırasında PGE1-PGA1 ara kompleksi oluşmakta ve 
reaksiyon ilerledikçe bu ara kompleksin miktarı 
artmaktadır, yani PGA 1 oluşumu reaksiyonu 
hızlandırmaktadır. Halbuki komplekste, PGE, 
molekülü, y-CD boşluğu içine yerleştiği için PGA1 

ile olaı1 etkileşme önlenmektedir. PGA1 'in, PGE1 'in 
bozunma reaksiyoı1u üzerine olan katalitik etkisi 
Şekil 2'de gösterilmiştir. PGE1'in a., Jl ve y-CD ile 
oluşturduğu komplekslerin şematik görünümü Şekil 
3'dc gösterilmektedir. 
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Şekil 2. PGE 1 'in tek başına ve y-CD kompleksinin bozunma 

reaksiyonu üzerine PCA1 'in katalitik etkisi (90°C) 15. 

O PGE1 tek başına (4 mg) 

GI PGE,(4mg) + PGA, (1 mg) 

A. y-.CD kompleksi (4 mg PGE1 'e eşdeğer)+ PCJ\1 (1 mg) 

P G E 1 türevi olan 16, 16-Dimctiltrans ı'l 2-

prostaglandin E, metil esteri viskoz bir sıvıdır ve 
kolaylıkla bozunarak inaktif PGA 1 ' e 
dönüşmektedir. Bu maddenin il-CD ile hazırlanan 
katı kompleksinin 60"C'dc stabilitesi incelen
diğinde 14 gün sonra etken maddenin tek başına % 
54'ü bozunduğu halde kompleks halinde iken % 
4'nün bozunduğu görülmüştür16, 

Yeni sentetik antitümoral bir steorid olan 6-
metilen androsta-1.4 dien, 3,17 dion'un (FCE 
242034)'ün il-CD ile öğütme (grinding)17 ve örme 
(kneading)18 yöntemleri ile hazırlanan kompleks-

OH~.-COOH 
• 1 

6a ~H 

el-CD kompleksi B-CD kompleksi ,..-CD kompleksi 

Şekil 3. PCE 1'in, a, L~ ve y-CD ile oluşturduğu koınplcksin 
şematik görünümü37. 

!erinin 35, ve 50"C'de ve değişik nem ortamlarında 
stabilitesi incelendiğinde, örme yöntemi ile 
dayanıklı bir kompleks hazırlandığı ve etken mad
denin bozunmasının önlendiği belirtilmektedir. 

Kikuchi ve arkadaşlarının yaptıkları bir 
çalışmada antikanserojcn olarak kullanılan 5-
fluorourasilin maskelenmiş şekli olan karmofuru 
suda çözmek amacıyla 15-CD ile oluşturulan koınp
leksinin stabilitesi, 70"C ve % 75 bağıl nem 
ortamında incclcnmiştir19. Higroskopik karakter
de olan Jl-CD, su moleküllerinin katı komplekse 
adsorpsiyonunu sağlamakta ve böylece karmofurun 
bozunması hızlanmaktadır. Katı kompleksin sta
bilitesini arttırmak amacıyla çeşitli organik asit
ler ilave edilmiş, özellikle sitrik asit ve L-(+) tar
tarik asidin bozunmayı yavaşlattığı belirtilmiştir 
(Tablo 2). Bu asitler nemin kompleks etrafında ad
sorbe olmasından sonra, kornpleksiı1 çevresinde asi
dik bir ortam oluşturmakta ve böylece bozunma 
hızı düşmektedir. Ortamdaki sitrik asid konsant
rasyonu arttıkça karmofurun stabilitesi de artmak
tadır. Jl-CD'nin karmofurun stabilitesini olumsuz 
etkilemesine karşın, Jl-CD türevleri olan heptakis 
(2,6-di-o-metil)-ll-CD (DM-Jl-CD) ve heptakis 
(2,3,6-tri-o-metil)-Jl-CD(TM-B-CD) ile oluşturdu
ğu komplekslerinin stabilitesi, 70"C ve % 75 bağıl 

Tablo 2: Organik asidlerin karmofur-fS-ÇD koınpleksi 

üzerine olan etkisi (70rıc ve% 75 bağıl neın)19 . 

Organik asit 

Karmofur 
Karmofur-!S-CD 
Sitrik asit 
L-( +)-tartarik asit 
DL-Malik asit 
Malcik asit 
Malonik asit 
Fumarik asit 

Bozunma hız sabiti 
(X 104 saat·l) 

25.6 
4000.0 

7.3 

7.8 
22.5 
38.l 
55.0 
140.0 
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nemde incelendiğinde20, özellikle TM-Jl-CD'nin 

higroskopitesinin düşük oluşuna bağlı olarak, 
oluşturduğu kompleksin stabilitesinin en fazla 
olduğu gözlenmiştir (Şekil 4). 
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Şekil 4. Karmofurun tek başına ve B-CD kompleksinin 70 °C ve 
% 75 bağıl nem ortamında bozunrna grafiği20. 

O karmofur tek başına, • B-CD kompleksi 

.4 DM-B-CD kompleksi lil : TM-B-CD kompleksi 

Fakat her zaman CD'ler ile kompleks 
oluşturulması ilacın stabilizasyonu ile 
sonuçlanmaz. Örneğin vitamin -A asetahn21 ve as

pirinin22 Jl-CD ile oluşturulan komplekslerinin sta

bilitesi incelendiğinde kompleksin toz etken mad

deye göre daha dayanıksız olduğu gözlenmiştir. 

Son yıllarda Jl-CD türevi olan hidroksipropil-Jl
CD'nin protein grubu ilaçların stabilitesini 
arttırmak amacıyla biyoteknoloji alanında kul
lanılabilirliği araştırılmaktadır. Bu amaçla 

yapılan çalışmalarda fareden elde edilen IgG2a 
monoklonal antibody (MN 12)23, koyun büyüme 
hormonu, interlökin-2 ve insülinin24 liyofilizasyo

nu sırasında stabilizan olarak hidroksipropil-Jl
CD kullanılmıştır. Hazırlanan liyofilize prepa
ratlann 4, 25, 37 ve 56"C'de ortalama 30 gün süreyle 
yapılan stabilite testleri sonunda hidroksipropil
Jl-CD'nin bu ürünlerin raf ömrü üzerinde olumlu et
kisi olduğu belirtilmiştir. 

B) Uçuculuğun azaltılması : Uçuculuğun azalması 
etken maddenin kaynama noktasının yükselişi 
veya sıvı maddenin buharlaşma, katı maddenin 
süblimasyon koşullarının değişmesi ile olmak-
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tadır. Yani buharlaşma, erime ve süblimasyon 

sıcaklıkları artmaktadır. 

Bu amaçla yapılan çalışmalarda pekçok uçucu 

bileşik ile içerikli bileşikler hazırlannuştır. Bun
lar arasında baharatlar, bitki esansları, kafur, 
mentol, timol ve anethol sayılabiJir25. Bu tür 

içerikli bileşikler ile supposituvar veya inhalas
yon için kullanılacak olan preparatların 

hazırlanması kolaylaşmaktadır. Uçucu bileşik ile 

hazırlanan supposituvarların erime noktası 

düşmekte ve seriliği azalmaktadır. Halbuki 
kompleks kullanıldığında bu tür dezavantajlar or
tadan kalkmaktadır26. İnhalasyon için kullanılan 
preparatlarda ise eğer preparat yüksek oranda 

uçucu bileşik içeriyorsa bu preparatın sıvı şeklinde 
hazırlanması oldukça zordur ve kaynamış su ile 

karıştırıldığında bileşik çok çabuk uçmaktadır. 
Sıvı esansın kompleks şeklinde katılaştırılması 
hem preparatın hazırlanmasını kolay
laştırmakta, hem de uçuculuğunu azaltarak etki 

uzamaktadır. 

İsosorbid mononitrat (5-ISMN), isosorbid dinit
ratm başlıca metaboliti olup vazodilatör etkiye 
sahip, fakat uçucu bir maddedir ve saklanması 

sırasında 5-ISMN'nin uçmasına bağlı olarak tab
letlerin yüzeyinde iğnecik şeklinde kristaller 

oluşmaktadır. Jl-CD ile hazırlanan tabletler, 60'C 
ve % 75 l'ağıl nemde 30 gün bekletildiğinde, tek 
başına 5-lSMN içeren tabletlerde % 8 etken 
madde, kompleks ile hazırlanan tabletlerde ise % 

99 etken madde bulunduğu saptanmışhr (Şekil 5)27. 

Kompleks ile hazırlanan tabletlerde uçuculuğun 

azalmasına bağlı olarak etken madde miktarı 
düşmemekte ve tablet yüzeyindeki kristallenme 

olayı kaybolmaktadır. 

Nambu ve arkadaşlarının klora] hidratla 
yaptıkları bir çalışmada28, Jl-CD ile hazırlanan 

fiziksel karışımın ve kompleksin 35°, 45" ve 60'C'de 
stabilitesi incelenmiş ve fiziksel karışımdan 24 
saat sonra hemen tüm kloralhidratm buharlaştığı, 
komplekste ise yedinci günün sonunda uçuculuğun 

çok az olduğu gösterilmiştir. 

Düz kas gevşeticisi olarak kullanılan mytedon sıvı 
ve uçucu bir bileşiktir. Bu maddenin Jl-CD ile 
oluşturulan kompleksi katı kristalen bir 
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Şekil 5. 5-ISMN'ın tek başına ve 15--CD kompleksinin 60 °C ve % 
75 bağıl nem ortamında bozunma grafiği27. 

O , 5-ISMN, O ' 5-ISMN-B-CD kompleksi 

yapıdadır29. il-CD ile hazırlanan kompleksin ve 
sakkoroz ile hazırlanan fiziksel karışımın SO'C'de 
stabili tesi incelendiğinde fiziksel karışımdaki 
mytedon miktarı iki gün sonra% 3'e inerken, komp
lekste 28 gün sonra% 91.7'ye düşmektedir (Tablo 3). 
Fiziksel karışımın rengi sarı olurken, kompleksin 
rengi bir hafta sonra hafif sararmaktadır. DSC 
analizlerinde mytedonun buharlaşmasına bağlı 
olan pikin, fiziksel karışımda 140'C'de iken, komp
lekste kristal yapının oluşması ile 220'C'ye 
kaydığı görülmektedir. Kompleks içindeki myte
don ancak yüksek sıcaklıkta buharlaşmaktadır. 

Tablo3: Mydeton-B-CD kompleksinin ve mydeton-sakkaroz 
mekanik karışımının 80°C'de yapılan stabilite 
sonuçlan29 

Bileşik % kalan etken madde 

Zaman (gün) 1 2 7 14 21 28 

Mytedon-B-CD ]()() 98 96.8 95.3 92.l 91.7 
komple:i<si 

Myetodon-sakkoroz 27 3 
mekanik karışımı 

Bir başka çalışmada uçucu ve stabil olmayan 
çeşitli terpenler ve poliasetilenler içeren oenathe 
aqualica L. meyvelerinden hazırlanan tentürün 
içindeki uçucu bileşiklerin stabilitesi fl-CD ile 
hazırlanan kompleks ile arttırılmıştır3D. 

Nakai ve arkadaşlarının yaptıkları bir 
çalışmada p-hidroksi benzoik asidin ve fl-CD ile 
oluşturulan komplekslerin 180'C'de ve 210'C'dc 
süblimasyon hızları ölçülmüştür31. p-OH benzoik 
asidin, özellikle a-CD ile oluşturduğu içerikli 
bileşiğin, maddenin süblimasyonunu önemli ölçüde 
engellediği belirtilmiştir (Tablo 4). Bu da p-OH 
benzoik asidin a-CD boşluğuna tam olarak 
yerleşmesinden kaynaklanmaktadır. 

Tablo4: p-hidroksi benzoik asidin değişik karışımlard<ın 
süblimasyon hızı31 

Bileşik a-CD B-CD 
I 

Sıcaklık ıso'c 210"C 18lfC 21o"c 

Fiziksel Karışım 1.04 1.01 1.07 1.03 

Öğütme Karışım 0.13 0.59 0.04 0.24 

İçerikli bileşik O.OD O.DO O.Ol 0.10 

Öğütülmüş içerikli bileşik 0.23 0.63 0.07 0.42 

Ueakama ve arkadaşlarının yaptığı bir 
çalışmada ise metil sinnamat, etil sinnamat ve 
sinnamaldehidin il-CD ile kompleksleri 
oluşturulmuştur32. Özellikle viskoz bir sıvı olan 
etil sinnamat ve sinnamaldehid kompleks
leştikten sonra uçuculuğu azalmakta, kristalen bir 
yapı kazanmakta, böylece hazırlanması kolay
lj!Şmakta ve saklama süresi uzamaktadır. 

K1 vitaminin sentetik analoğu olan K3 vitamini 
(Menadion) kristalen yapıda ve kolayca uçabilen 
bir maddedir. y-CD ile oluşturulan kompleksin 
~bilitesi 60'C'de amino asid karışımı içinde ince
lendiğinde, kompleksleştirme ile süblimasyonun 
engellendiği ve stabilitesinin sağlandığı belirtil
mektedir33 (Şekil 6). 

2) Oksidasyona Dayanıklılığın Arttırılması: 

Oksijen bozulmayı hızlandıran önemli etkenlerden 
biridir. 0 3 vitamininin stabilitesi oksijene bağlı 
olarak azalmaktadır. Halbuki il-CD ile 
oluşturulan kompleksin 37"C'deki 0 2 alımı çok 
düşmekte ve böylece D3 vitaminin stabilitesi 
sağlanmaktadırll. 

Antitümor aktiviteye sahip olan benzaldehid 
hızla okside olarak etkisiz benzoik aside 

81 



Acartiirk 

50 
c • ~ • .::.:: 

"' 

10 20 )0 40 

Şekil 6. K3 vitamininin tek başına ve y-CD kompleksinin amino 

asid karışımı içinde 6Cf'C'de bozunma grafiği33 

X: K3 vit. tek başına, O : y-CD kompleksi 

dönüşmektedir. il-CD ile oluşturulan kompleks 
benzaldehidin oksidasyonunu engellemektedir 
(Şekil 7) 13. 

Yeni non-steroidal antienflamatuvar bir madde 
olan AD-1590 (2-[8-metil-10,11-dihidro-11-
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37'C'de oksijen hiketlınil3 
X: benzaldehid, O: B-CD kompleksi 
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oksodibenz (b-f) oksepin-2yl] propiyonik asid)ın 
oral alımını takiben gastrointestinal yaralar 
görülmektedir. Bu etkiyi kaldırmak amacıyla 
supposituvar şeklinde verilmesi düşünülmüş, fakat 
yağlı supposituvar sıvağı içinde maddenin ko
laylıkla okside olduğu görülmüştür. Bozunmayı en
gellemek amacıyla il-CD ile oluşturulan komp
leksleri ile hazırlanmış olan supposituvarlarının, 
30'C ve % 75 bağıl nemde sakladıktan sonra stabi
litesi incelenmiştir34. Sadece etken maddeyi içeren 
supposituvarda oksidasyona bağlı olarak 30 gün 
sonra AD-1590 miktarı % 70 düşmüş, kompleks ile 
hazırlanan supposituvarlarda ise hemen hiç bo
zulma görülmemiştir. 

Besinlere koku vermek amacıyla kullanılan bir 
dizi yağın (Örn: keklikotu, limon, papatya, tarçın, 
anason, kekik, portakal, nane yağı) oksidasyona 
karşı dayanıklılığı il-CD ile kompleksleri 
hazırlanarak arttırılmıştırl3. 

Takamura ve arkadaşlarının yaptıkları bir 
çalışmada kolaylıkla okside olabilen klorproma
zinin, cı, il ve y-CD ile oluşturulan komplekslerinin 
stabilitesi incelenmiştir. Klorpromazinin oksidas
yonu sırasında oluşan katyon radikali vasıtasıyla 
klorpromazin sulfoksit meydana gelmektedir. 
Özellikle il-CD'nin klorpromazinin oksidasyonunu 
engellediği belirtilmektedir35. 

3) Işığa Karşı Dayanıklılığın Arttırılması 

Metronidazol benzoat, metronidazolun ön ilacı 

olup, tatsız olması dolayısıyla sulu 
süspansiyonların hazırlanmasında kul
lanılmaktadır. Fakat metronidazol ışığa karşı 

duyarlı bir maddedir ve soğukta bekletildiğinde 
anhidr formdan monohidrat formuna geçiş olmak
ta ve süspansiyonlarda kristal büyümesi 
görülmektedir. Bunu engellemek amacıyla il-CD 
ile oluşturulan kompleksten hazırlanmış 

süspansiyonların stabilitesi incelenmiştir36. Ticari 
süspansiyonun güneş ışığında bekletildiğinde 2-3 
gün sonra rengi sararmasına rağmen metronidazol -
il-CD kompleksinden hazırlanan süspansiyonun, üç 
ay güneş ışığında bekletildiğinde renksiz kaldığı 
saptanmıştır. Kristal büyümesi incelendiğinde 
S°C'de bekletilen ticari süspansiyonda birkaç 
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hafta sonra kristal büyümesi görülmesine karşın, 
B-CD kompleksi ile hazırlanan süspansiyonda 
altı ay sonra kristal büyümesi olmadiğı 
gözlenmiştir. 

Klorpromazin kullanan hastalarda tedavi 
sürdükçe zaman zaman ışığa karşı allerjik reak
siyonlar oluşmaktadır. Bu klorpromazinin ışık et
kisi ile oluşturduğu toksik bozunma ürünlerinden 
kaynaklanmaktadır. Klorpromazinin DM-B-CD 
ile oluşturulan kompleksinin ışıktan kaynaklanan 
deri irritasyonunu azalttığı belirtilmektedir. Bu 
etkinin, DM-B-CD'nin klorpromazinin fotokimya
sal aktivitesini değiştirmesinden ve ışığa bağlı 
olarak meydana gelen ve deri irritasyonuna neden 
olan çeşitli oksidasyon ve polimerizasyon 
ürünlerinin oluşmasını engellemesinden kaynak
landığı bildirilmiştir37. 

Antidepresan bir madde olan protriptilin hidrok
lorür fotoduyarlılığa bağlı olarak ciltte ciddi irri
tasyonlar yaratmaktadır38,39. il-CD ve DM-il-CD 
ile hazırlanan komplekslerinin eritrositlerde 
ışığa duyarlılıktan kaynaklanan hemolizi 
azalttığı görülmüştür. Komplekslerinin stabilitesi 
incelendiğinde özellikle DM-ll-CD'nin protriptili
nin ışığa duyarlılığını azalttığı saptanmıştır. 
Bunun sebebi, ll-CD'lerin protriptilinin fotodegre
dasyon yolunu değiştirmesinden ve toksik ürünlerin 
oluşumunu engellemesinden kaynaklanmaktadır. 

İlk yardımda kusturucu olarak kullanılan ipeka 
şurubunun başlıca etken maddeleri olan emelin ve 
sefalin ışığa duyarlılığı fazla olan alkaloidler
dir. Emetin ve sefalinin il ve DM-il-CD ile 
hazırlanan kompleksleri ile hazırlanan şurubun 
stabilitesi incelendiğinde4D, pH'sı 3-4 arasında 
olan ipeka şurubunun fotodegredasyon hız sabiti
nin oldukça yüksek olmasına karşın pH~4'de 
kompleks ile hazırlanan şurubun hız sabitinin 3.3 
kez azaldığı belirtilmektedir. 

Dihidropridin türevlerinden olan nitrendipin, ni
modipin ve nisoldipin ile yapılan bir çalışmada 
ise 2-hidroksipropil-ll-CD'nin bu maddelerin ışığa 
karşı olan duyarlılık reaksiyonu üzerine herhangi 
bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir41. 

Sonuç 

Bazı etken maddelerin siklodekstrinler ile 
oluşturduğu kompleks ilaç molekülünün sıcaklığa, 
oksidasyona ve ışığa karşı dayanıklılığını 
sağlamaktadır. Fakat her zaman kompleks 
oluşumu bozunma reaksiyonunu engellememekte
dir. Stabilizasyon olayı kompleksin tam olarak 
oluşup oluşmadığına ve oluşan kompleksin 
yapısına bağlıdır. 
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