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Lipozomların Oral Ülse rlerd e Loka l

İlaç Taşıyıcı

Siste m Olar ak Kullanılışı

Farhad Seyyed FARSHİ*, A. Yekta ÖZER**, A. Atilla HINCAL*
Özet: Oral nzukozanın iilseratif enflanzasyonlu hastalıklarının
tedavisinde spesifik ilacın topik ol.arak uygulanışı, pek çok diş
fıekinıi ve doktorun izlediği bir yaklaşımdır. Son on yıl içinde

The Use of Liposonıes in Oral Ulcers as a Local Drug Delivery Systenı

oral nıııkozaya ilaç taşunası açısından uygun ilacın lipozorn
içinde hapsedilerek epitelde lokalize etme olasılığı üzerinde du-

SummanJ: The treatnıent of ulcerative and inflanınıntory nıu
cosal diseases by topi~al application of nppropriate nıedicntion
represents tize nıost feasible and conınıon option clıosen by nıost
dentists and physicians, In order to Iocalize tlıe drugs ıvithiıı
t!ıe epitlıelium, tJıe ıtse of liposonıal encapsulatiou has bee11 iıı
vestigated as a possible option for oral nıııcosa drııg delivery,
dııring the [ast decade. in this paper researclı articles related to
tlıe subject are revieı.oed.
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maların büyük bir kısmı lipozomların luzh klerensinden dolayı kısıtlanmışbr6.

Lipozomlar, sulu komparhnanı içeren biomolekü ler
lipid tabakalarından oluşmuş suni organellerdirl,2.
Orijinal olarak ilk defa biyolojik canlı membranl ara
model oluşturmak amacıyla kullanılmalarından bu
yana, biyoloji, bp ve ilaç tedavisi gibi pek çok sahada
kendisine
uygulama
alanı
bulmuştur3,4,5.
Lipozomların mikroskop ik boyutta olması, hidrofilik ve hidrofobik özellikte olan maddeleri
taşıyabilmesi, yüzey özelliğinin modifiye edilebilme si, hapsetme veya bağlanma özelliğine sahip olması,
değişik makromol ekülleri taşıyabilme ve koruma
yeteneğinde olması ve taşıdığı etken maddeyi
yaşayan hücrelere aktarabilm esi, ilaç taşıyıcı sistem
olarak kullanılmasına yol açmışbr.
İlk kuşak lipozomla r, temel olarak suda çözünmey en

ilaçların çözünürleştirilmesi ve sistemik ve lokalize

sürekli

Keywords :

salım

sağlayan

sistemler
olarak
kullanılmışbr. Bu lipozomla r bazı tedavi şekillerinde
bariz olarak ilerleme sağlamasına rağmen, uygula"" l-Iacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik
Teknoloji A. B.D. 06100 Sıhhi ye-ANKARA
0
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Lipozomların ikinci jenerasyonu, stabil lipozomlar
olup, retiküloen dotelyal sistemle(RES) tutulmaları
engellenmiştir (StealthR Liposome)7. Stealth lipozom
terimi, bir askeri terim olup, radara yakalanmayan
Amerikan F-117 tipi uçaklarından alınmıştır. Burada
RES organlarındaki mononükl eer fagositik sistem
hücrelerini radara benzetirse k, stealth lipozomla r
bunlara yakalanm adan görevlerin i başarı ile yerine
getiren uçak filosu gibi düşünülebilir. Bir başka
deyişle, lipozomla r sirkülasyo nda daha fazla kalmak
suretiyle çeşitli dokulara daha etkin bir şekilde
yönlendirilebilirler.

Son yıllarda lipozomların ilaç taşıyıcı sistem olarak
etki yerine hedeflend irilmesini n gündeme gelmesiyle birlikte, bazı ilaçların spesifite ve toksisitesi değiş
tirilmiştir.

Bu dozaj şeklinin topik uygulanması ise ilk defa 1980
Mezei ve grubu tarafından öne sürülmüştür.
Bu tarz uygulama daki en büyük amaç, sistemik etkiden ziyade lokal etki oluşturmak ve böylece daha az
etken madde kullanılmasıyla toksisiteyi minimum a
ind irmektir8 ,9.
yılında
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Stoma! i!ler ve İlgili Hastalıklar
ve civarında görülen ülserler çok çeşitli sebeplerle ortaya çıkarlar. Ağız ülserasy onu primer olarak
dişeti11_i etkileye bilir(ak ut ülserati f gingivit) veya oral
mukozaY1 etkileyen genel bir hastalık şeklinde
(stomatit) ortaya çıkar. Buna ilave olarak sağlıklı
mukoza da tek başına görülen lezyonlar lokal bir
travma sonucu oluşabilir ıo.
Ağız

aftlar(aftöz stomatit): oral mukoza
hastalıklarının büyük bir kısmını aftlar oluşturur. Bu
normal popülas yonun % lO'unda
rahatsızlık
görülebilir, ancak pek çok vakada ılımlı seyredişi
hasta tarafından şikayetsiz biçimde geçmesine sebep
olur.

Tekrarlanan

lj\I

Etyoloji
Geçen

boyunc a tekrarla nan aftöz
hastalıkların sebebini açıklamaya çalışan pek çok
teori ortaya atılmıştır, ancak ortaya atılan belli başlı
teoriler bu bölümd e verilmiştir.
1. Genetik yatkınlık (predisp ozisyon )
yarım

asır

Şekil 1.

Aftöz Stomatit10.

2. Travma
3. Enfeksiyonlar
4. İmmünolojik anorma llikler
5. Gastroi ntestina l hastalıklar
6. Hemato lojik eksiklikler
7. Hormon a! faktörler
8. Stres
Oral aftöz stomati tlerin tedavisi nde pek çok değişik
tedavi şekilleri önerilm esine rağmen, önerilen bu
tedavile rin ampirik ve palyatif olduğunu unutına
mak gerekir. Semptomların giderilmesinde en fazla
kullanılan ilai; grubu ise kortikos treoidle rdir.

Liken Planus
Liken Planus, deri ve müköz membranın kronik
enflama tuvar bir hastalığıdır. Orta yaşlı veya daha
büyük olan hastaları etkileyen hastalık özellikle
kadınlarda daha fazla görülm ektedir.
tedavi edileme yen bu hastalık, bugün
topik uygulan an kortiko steroidl er ile kontrol altına
alınmaya çalışılmaktadır. Buna ek olarak ağır
duruml arda bu ilaçlar sistemik olarak ta verilmektedir.

Geçmişte
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Şekil 2.

Tipik bÜateral dağılımla gözlenen Lichen Planusl O.

Oral Mukozanın Üiserat if Enflam asyonlu Hastalıklarının Tedavis inde İzlenilen Strateji ler
enflama syonlu
ülseratif
hastalıklarının tedavis inde spesifik ilacın topik
olarak uygulanışı, pek çok diş hekimi ve doktoru n
izlediği bir yaklaşımdır. Topik oral uygulam a için en
fazla kullanılan dozaj şekilleri ağız gargaraları, oral
süspans iyonlar ve çiğı1eme tabletleridir. Bu dozaj
şekillerinin uygulanması sonucu nda etken madde-

Oral

mukozanın
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nin etki yerindeki konsantrasyonu artar, ancak
konsantrasyonda gözlenen bu arbş geçici olup, sadece kısa bir zaman aralığını kapsar. Adhesif özelliğe
sahip pomat ve kremlerin uygulanması sonucu
formulasyonun etki yerindeki kalış süresinin arttığı
gözlenmişfüll,12.

şüphesiz lipozomların

lokal uygulama alanındaki
başarılı gelişmeleridir. Özellikle antienflamatuar
aktiviteye sahip olan ilaçlarla yapılmış çalışmalar ilgi
odağı haline gelmiştir 14.
Kanadalı

bir grup tarafından gerçekleştirilen bir
triamsinolon model ilacı yardımıyla lipozomların topik uygulama alanı
araştırılnuştır.
Burada temel olarak etki yerindeki ilaç konsantrasyonunun artırılması, daha kuvvetli etki sağlanması ve
ilacın
diğer
bölgelerdeki
konsantrasyonunu
düşürerek yan etki olasılığının minimuma indirilmesi hedef alınmışbr. Çok tabakalı lipozomlar içinde
enkapsüle edilen triamsinolon asetonid(TRMA), 14C
ile işaretlenerek tavşanın darsa! kısmına uygulanınışbr. Beş gün süreyle ikişer defa sırt kısmındaki
traş edilmiş 7 cmx7 cm'lik alana uygulanan 0.3 g lipozom preparab, aynı şekilde uygulamaya alınan
konvansiyonel
pomatla
karşılaştırılmıştır
(DermabaseR). Radyoaktif görüntüleme tekniğiyle
elde edilen sonuçlara göre lipozom şeklinde uygulanan ilaçta perkütan absorbsiyon büyük ölçüde
azalmıştır. Aynı zamanda ilacın etki yerindeki
(epiderrniş ve dermis) konsantrasyonlarındaki artış
kaydedilmiştir. Konvansiyonel merhem şeklindeki
TRMA uygulamasına tabi tutulan hayvan grubundaki yüksek kan ve idrar düzeyinin tesbiti, bu ilacın
yüksek perkütan absorpsiyonunun göstergesidir. Bu
olay organizmadaki yüksek ilaç konsantrasyonunun
elde edildiğini göstermektedir8.
çalışmada,

Üiseratif olan enflamasyonlu hastalıkların topik
tedavisinin bazı dezavantajları'da mevcuttur. Bu
tedavi şeklinde karşılaşılan en büyük problem ise
oral mukozanın yüksek orandaki geçirgenliğidirl3.
Son on yıl içinde epitelde ilacı lokalize etmek
amacıyla lipozom içinde hapsedilen etken maddenin
oral
mukozaya
taşıma
sistemi
olarak
kullanılabileceği olasılığı üzerinde durulmuştur. Bu
konuyla ilgili yapılan in vivo çalışmalara göre, ilacı
içinde hapseden lipozomun etken maddeyi oral
mukozada lokalize etni.e kabiliyeti ortaya çıknuş
olup14, ayrıca oral mukozayla uyumlu olduğulS
gösterilmiştir. Elde edilen bu bulgular, in vitro deneylerle de desteklenmiştir 16,17.
Lipozomların Topikal Uygulanması

Modern ilaç sanayinin gelişmesiyle birlikte, etken
maddeyi uygun şekilde salan taşıyıcıların geliştiril
mesi sonucu topikal amaçlar için kullanılan çok
gelişmiş taşıyıcı sistemler ortaya çıkmışbr. Ancak
bütün bu ilerlemelere rağmen, perkütan absorpsiyonun önlenmesi her zaman için mümkün olamamıştır.

Deri hastalıklarında kullanılan topikal preparatlardaki ilaç grubunun, birinci derecede kortikosteroidler tarafından işgal edilmesi bu konunun önemini bir
kez daha ön plana çıkartnuştır. Steroid yapısında
olan ilaçların konvansiyonel topik dozaj şekillerinde
kronik veya yüksek dozlarda uygulanması perkütan
absorbsiyona bağlı olarak çeşitli yan etkileri her
zaman beraberinde getirmiştir 18.
Steroit içeren konvansiyonel topik preparatların
kullanılması sonucu görülen yan etkiler, bariz bir
şekilde hipotalamus, hipofiz ve adrenal eksende
tesbit edilmiştir13. Bu bilgilerin ışığında bu tip
ilaçlann spesifite ve taksisi tel erinin değiştirilmesi
üzerinde çalışmalar yoğunlaşmışbr. Steroidlerin
lipozom içinde enkapsüle edilerek topik amaçlar için
kullanma fikri ilk olarak Kanadalı bir grup
tarafından ortaya ablmışbr8. Bu gibi değişik uygulama şekillerinin öne sürülmesindeki en önemli etken

"

Şekil

3.

Topik uygulanan triamsinolon (TRMA)'un lipozorn
şeklinde verilmesinin üriner itrah üzerindeki etkisi8.

O 3 1'lik TRMA (pomat)
l'lik TRMA (lipozorn)

e3
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Elde edilen en önemli sonuç ise, konvansiyonel ilaca
göre lipozom şeklindeki ilacın talamik bölgede 3 kat
daha az konsantrasyona ulaşmasıdır. Gözlenen bu
konsantrasyon farkı istatistiksel. açıdan önemli
(P<0.001). Kortikosteroidlerin en
bulunmuştur
büyük yan etkilerinin hipotalamik bölgede
görüldüğünü hatırlarsak bu konsantrasyon farkının
yan etkiler bakımından ne kadar önemli olduğu
sonucuna varabiliriz. Buna ilave olarak lipozom
formunun uygulanması sonucu etki yerindeki ilaç
konsantrasyonunda dört katlık bir artış kaydedilmiştir. Buna bağlı olarak daha yüksek bir aktivite
elde etmek amacıyla dozu arttırmamıza gerek
olmadığı gibi doz düşürülebilir. Dozun düşürülmesi
ekonomik avantajlar sağlamasına ilave olarak
oluşturduğu sistemik istenmeyen etkilerde bir azalma gösterecektir. Bunun nedeni ise, birinci dereceli
konsantrasyona bağımlı(pasif) absorpsiyon prosesi
olan perkütan absorbsiyonunun bu uygulama
şekliyle azalmasıdır8.

Oral Mukoza Dejenerasyonlarında Kullanılan İlaç
Grubu (Kortikosteroidler) ve Sakıncaları
ülseratif enflamasyonlu hastalıkla
rında genellikle kortikosteroidler kullanılır, ancak
klinikte karşılaşılan en önemli iki sorun ise etki yerinde yeterli konsantrasyonu oluşturmak ve mukozaya
sistemik etki oluşturmaksızın yüksek derecede
penetrasyon sağlamaktır19. Pek çok oral enflamatuar
hastalıklarda, glukokortikoidler kullanılmıştır. Bu
kullanımın nedeni ise bu ilaçların antienflamatuar ve
immünosüpresif etkinliğidir20. Genellikle yan etkiler
ve/veya hastada önceden mevcut olan hastalıklara
bağlı olarak sistemik glukokortikoidlerin kullanımı

Oral

mukozanın

kısıtlanmaktadır.

Oral ülseratif enfamasyonlu, 101 hasta üzerinde oral
tıp kliniğinde gerçekleştirilen bir çalışmada 5 mg'lık
prednison tabletleri hastalara verilmiştir. Bu hastalar
belirtilerinin şiddetine göre üç ayrı doz grubuna
ayrılmıştır. Düşük doz grubuna günlük 5-15 mg, orta
doz grubuna günlük 20-30 mg ve yüksek doz grubuna ise günlük 40-60 mg !ık ilaç uygulanmıştır. Çalış
maya alınan 101 hastada gözlenen oral ülseratif
enflarnasyon tipleri; Liken Planus, Eritema Multiform, tekrarlanan aftöz ülserasyon, Müköz Membran Pemfigoid ve Pemfigus Vulgaristir. Burada
yapılmış olan bütün teşhisler biyopsi numunelerinin
70

rutin boyama ve immünofloresans işlemlerine
kanıtlanmıştır. Çalışma boyunca düzenli an1lıldarla
hastalarda gözlenen belirti ve semptomlar(objektif/
subjektif), kan basıncı, ağırlık, açlık kan şekeri, total
kan sayımı gibi parametreler tesbit edilmiştir.
Yapılan bu çalışma sonucunda prednison kullanımı
na bağlı olarak hastalık belirtilerinde tam veya tama
yakın bir iyileşme gözlenmiştir, ancak hastaların %
60'ında çeşitli yan etkiler görülmüştür. Özellikle yall
etkilerin görülme riski, tedavi süresi ve dozun
artışıyla bir paralellik göstermiştir. Tedavi sonucu
hastaların % 60'ında gözlenen yan etkiler ise; sıvı
retansiyonu, gastrointestinal rahatsızlıklar, uykusuzluk, idrarın artışı, baş ağrısı, davranış değişikliği,
derideki renk değişikliğidir. Buna göre sistemik
glukokortikoidlerin kısa süreli uygulanmasında
gözlenen yan etkiler her ne kadar doz ayarlanmalarıyla düşürülürse düşürülsün, her zaman bu olası
lık mevcut olup, özellikle uzun süreli tedavilerde
veya hipertansiyon, diyabet, ülser, katarak, mental
hastalık ve belirli enfeksiyonları olan bireylerdeki
kullanımı son derece kritik olup, bu hastalıkların şid
detinde artış gözlenebilir 21.

Steroit tedavisi sonucu ortaya çıkan yan etkileri ortadan kaldırmak amacıyla değişik çözümler üzerinde
durulmuştur. Bu çözümler, glukokortikoidlerin kimyasal modifikasyonu, lokal uygulaması ve bu ilaçların daha seyrek olan aralıklarla kullanılmasıdır.
Glukokortikoidlerin antienflamatuar terapötik etkinliğini artırmak için yapılan kimyasal modifikasyona
örnek teşkil etmesi bakımından prednizon palmitatın sentezlenmesi ve prednizon hemisüksinat yerine kullanılmasını verebiliriz. Kimyasal modifikasyona ek olarak etken maddeyi lipozom içinde hapseden bu çalışmada lokal uygulama şekli kullanılmış
tır. Enkapsüle edilmiş antienflamatuar steroidlerin
serbest şekilde uygulanan steroidlere göre sahip oldukları üstünlükler çeşitli araştırmacılar tarafından
gösterilmiştir22.

Lipozomların

Oral Müköz Membranlara Topik

Uygulanışı

Terapötik ajanların topik şekilde vücut boşlukla
rındaki müköz membranlara uygulanması oldukça
zordur. Bu zorluğun nedeni ise, ilaçların bu memb-
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ranlardan hızlı penetrasyonuna bağlı olup, etkinin
kısa süreli olmasmdan kaynaklanmaktadır.
Haçların oral veya parenteral uygulanması sonucu
sistemik konsantrasyonları müköz membranlardaki
konsantrasyona göre çok daha fazla olup, sonuç
olarak lokal etkiden ziyade bir sistemik etki söz
konusudur.

Topik uygulama şeklindeki bir diğer problem ise,
vücut boşluklarındaki müköz membran ortamına
uyumlu ve irritan olmayan taşıyıcı sistemin
seçilmesidir. Lipozomların tabiatı böyle bir taşıyıcı
görevini üstlenmeye müsaittir. Buna ek olarak lipozomlardan salınan ilacın sürekli salım sağlayan
profile uyum gösterebileceği, irritan olmayışı ve
müköz membran sekresyonlarıyla karışabilir nitelikte olması, bu sistemin oral müköz membranlara
topik şekilde uygulanışını üstün kılmaktadır 15.

kullanılmıştır.

Bu çalışmada halotan anestezisi
altında olan hamsterlerin yanak mukozası 50 wattlık
elektrokoter yardımıyla yakılnuştır. Bu işlem sonucu
epitelden yoksun ve yerini enflamatuvar infiltrata
bırakmış lezyonlar
oluşmuştur.
Klinik açıdan
rahatlıkla görülebilen bu lezyonlar histolojik açıdan
spesifik olmayan ülserasyon karakteristiğiyle uyum
içinde olduğu saptanmıştır 14,

ı:ı

a

Daha önce de söylediğimiz gibi oral ülserasyonlarda,
lipozom dozaj şeklinin, ilaç taşıyıcı sistem olarak
kullanılabilme potansiyelinin ortaya çıkmasındaki
en önemli etkenlerden birisi, bunların lokal etki
oluşturabilme kabiliyetidir. Buradan yola çıkarak,
losyon şeklinde geliştirilen lipozomlar uygulamaya
alınnuş ve buradan da memnun edici sonuçlar elde
edilince oral müköz membranın deriye benzer yapısı
göz önünde tutularak bu yola başvurulmuştur 14,8.
Lipozomun içinde ilacın tutulması yeni bir husus
olmayıp, burada ilginç olan nokta, ilacı içinde tutan
lipozomun biyolojik membranlan geçerek seçicilik
göstermesidir.
Unutulmaması

gereken bir husus ise, lipozomun
uygulama yerinden klerensi ve/veya absorbsiyonu,
seçiciliği, geçirgenliği ve etki yerine hedeflenmesi
büyük ölçüde büyüklük, şekil, yüzey yükü ve lipit
bileşimine bağlıdır.

Oral ülserlerin oluşturulması için hayvan modeli literatürde yok denecek kadar azdır. Harsanyi ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada hamsterler kullanıl
mıştır. Lipozomdozaj şekline( test) karşı konvansiyonel dozaj formu(kontrol) kullanılan bu çalışmada
etken madde olarak triamsinolon asetat 21-palmitat
seçilmiştir. 3H radyo izotopu ile işaretlenen etken
maddenin izlenmesinde sıvı sintilasyon tekniği

Şekil 4.

Doku örnekleri 14.
a. Yanak dokusu(sol: normal, sağ: iUser)
b. Yanakdokusu(büyütülmÜş tek ülser)

Bu çalışma sonucu elde edilen en önemli bulgu ise,
lipozom içinde tutulan ilacın etki yerindeki yüksek
konsantrasyonudur. Buna ilave olarak bu dozaj
şeklinin kullanılması sonucu ilacın sistemik etki
yerindeki konsantrasyonu kontrole göre düşmüştür.
Hamster yanak mukozasını model olarak kullanan
bir diğer çalışmada in vitro koşullar altında, triamsinolon asetat içeren lipozom ve çeşitli pomat
sıvağlarının mukozaya ve mukozadan geçişi incelenmiştir. Bu çalışmada elde edilen bulgulara göre lipo71
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Ancak şimdiye kadar yapılan çalışmalarda
hep hamster yanağı kullanıldığından, gerek mukozadaki insanla olan farklılık, ve gerekse insan tükürük
salgısının fazlalığını düşünürsek her halde en büyük
dezavantaj, lipozomal dozaj şeklinin tükürük
salgısıyla etki yerinden uzaklaşmasıdır. Bu bilgilerin
ışığında araştırıcılar bu dozaj şeklinin mukoadhesif
pomat ile kombine verilmesini ve insan için yeniden
formüle edilmesini önermektedirler 23.
miştir.
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Etiyolojisi bilinmeyen oral stomatitlerin tedavisinde
her ne kadar kortikosteroit içeren lipozomlar
öncülük etmişse de, oral patolojiyi yakından ilgilendiren ve sebebi bilinen pek çok vira!, fungal ve bakteriyel etkili hastalıklar söz konusudur. Bu hastalık
larda genellikle lokal ajanların kullanımı daha uygun
olacağı için gelecekte asiklovir, idoksuridin, ekonazol, ... gibi oral uygulanabilen lipozomların formüle
edilerek piyasaya çıkması hiç de uzak görülmemektedir.
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