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BILIMSEL TARAMALAR/ SCIENTIFIC REVIEWS 

Oküler İlaç Taşınmasında Lipozomlar 
A. Yekta ÖZER* 

Özet: Yeni ilaç taşıyıcı sistemlerden olan Iipozomlar son 10-20 

yılda üzerinde yoğun araştırmaların yapıldığı sistemler ol

muştur. Çalışmalar kemoterapi, son yıllarda da oftalmoloji ko

nusunda yoğunlaşmıştır. Bugüne kadar olan araştırmalar li

pozomlarla sağlanan oküler ilaç absorpsiyonu_nun hem arttığı, 

henı de azaldığını giistenniştir. Bu derlemenin amacı li

pozomlann topikal ilaç uygulamada kullanımına bir bakış açısı 

getirmektir. 
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Göz hastalıklarının tedavisi sıklıkla oftalmik pre

paratların topik uygulamasıyla 'gerçekleştirilir. Bu 
amaçla çözelti, süspansiyon, emülsiyon ve mer

hemler gibi geleneksel oftalmik preparatlar kul
lanılır. Geleneksel preparatlardan yeterli bi

yoyararlanım sağlanamaması bu alanda yeni 

arayışlara neden olmuştur. 

Yeni oftalmik ilaç taşıyıcı sistemler (ör: Ocusert, çö

zünen polimerler, jeller, hidrofobik matriks gibi) ge

liştirilmiş ve piyasaya sunulmuştur. Bunların çoğu 

kontrollü veya uzahlmış ilaç taşınmalarını sağ

larlar, fakat gözün en önemli bariyeri olan kor

neadan ilaç penetrasyonunu kontrol edemezler. 

Aralarında sulu faz bulunan; bir veya daha çok sa

yıda biyolojik membrana benzer yapıdaki lipid ta

bakalatının oluşturduğu mikroskopik boyutta, 

küre şeklinde kesecikler olan Jipozomlar halen okü
ler ilaç taşınmasında kullanımı geniş olarak araş

tırılan sistemlerdir!. Oftalmik tedavide li

pozomların ilk kez kullanımı Smolin ve ark. 

tarafından gerçekleştirilmiştir2. 

* Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Rad
yofarmasi Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye-ANKARA. 

Liposomes in Ocular Drug Delivery 

Summary : During the past decade, Iiposomes have been in

vestigated extensively far their ability ta imprave drug utiliza

tion by the body, first in the area of chemotherapy and most re

cently in the area of ophtalmology. To date, Iiposomes have been 

found to both promote and reduce ocular drug absorption. The 

purpose of this review is to place in perspective the role of lipo

somes in topical ocular drug delivery. 

Keywords Liposomes, Ophtalnıic Usage, Topical Applica

tion, Intravitreal Application. 

Göz Anatomisi ve Fizyolojisi: 

Göz çukuru kafatası kemikleri içinde piramit şek

linde olup, göz bu çukurun içine yerleşmiştir. Gözü 

dıştan koruyan göz kapaklarıdır. Yapının en kalın 

kısmını göz kapakları oluşturur, ayrıca kapaklar 

kolay katlanır ve bu nedenle çabuk açılıp kapanır. 

Göz küresi 3 konsentrik tabakadan oluşmuştur 
(Şekil 1)3: 

S - Sctera 

R - Retina - Chorlold 

1 - iris - Clllary Body 

C - Cornea 

L - Lens 

A - Anterlor chamber fluid 

O - Depo! {injectlon locaUon) 

V -Vltreous 

Şekil 1. Gözün enine kesiti, S: Sklera, R: Retina-Chorioiod, C: Cor
nea, 1: Iris-Ciliar Body, V Vitreous, A: Antertor Bölme Sı

vısı21. 

1 - Dış lifli tabaka (Tunika Fibrosa) 

2 - Orta vasküler tabaka (Tunika Vasculosa) 

3 - Sinir tabakası (Tunika Nervosa) 
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Özer 

Tunika Fibrosa, sklera ve kornea olmak üzere iki kı
sımda incelenir. Sklera, gözün 5/6 arka kısımdır ve 
göze şeklini veren tabakadır. Fibröz tabakanın 1/6 
ön kısmına ise kornea denir ve şeffaftır. Sklera ile 
korneanın birleştiği kısma sclerocorneal kavşak adı 
verilir. 

Tunica Vasculosa ise damar tabakası olup; cho
roidea, corpus ciliare ve iristen oluşur. İris, vasküler 
tabakanın ön tarafta yer alan son parçasıdır ve göze 
rengini verir. Ortasındaki delik ise pupilla adını 
alır. 

Tunika Nervosa ise iki katlıdır. Dış katında pig
ment tabakası, iç katında retina tabakası vardır. 

Göz küresinde dıştan içe doğru kornea, pupilla, 
aköz hümör ve lens yer alır. Dış tabaka sağlam ve 
yumuşak olup çok az uzama özelliği vardır ve ön 
kısmında kornea epiteli, kornea stroması ve kornea 
endoteli olmak üzere üç tabakadan oluşmuştur. 
Kornea epiteli ve kornea endoteli, kornea stro
masına göre 100 kat daha lipofiliktir. 

Böylece difüze olacak ilacın fizikokimyasal özel
liklerine bağlı olarak kornea tabakalarından geçiş 
kolay değildir. Kornea epiteli !ipofilik özelliğinden 
dolayı difüzyona engel olarak iyonik, polar ve sulu 
çözeltilere büyük direnç göstermektedir. Buna kar
şılık, hidrofilik sırama tabakası polar olmayan 
maddelerin difüzyonlarına dirençlidir4. Sklera 
beyaz renkli konjonktiva membraruyla örtülmüş ve 
az miktarda kan damarları taşımaktadır. Kon
jonktiva göz kapaklarının iç bölümünü kaplayan ve 
göz küresinin ön bölümünü örten bir zar olup göz 
yaşı bezinden gelen gözyaşıyla ıslak ve temiz tu
tulur. İristeki kas lifleri sinir stimülasyonu sonucu 
uyarılarak göz bebeğinin daralıp genişlemesine 
neden olur. Lens, gözün ışığı kıran elemanıdır. 
Aköz hümör, gözün intraoküler tansiyon açısından 
stabilitesini sağlar ve besin, substrat ve metabolitleri 
göz damarlarına taşır. Konjonktiva ve kornea yü
zeyleri lakrimal sistemden gelen gözyaşına ait li
pofilik filmle kaplıdır. 

Filmdeki müsin-protein tabakası filmin sta
bilitesinin devamlılığını sürdürmek için önemlidir. 
Göz kapaklarındaki yağ bezleri yağlı bir salgı yap
maktadır ve bu salgı gözyaşının kapak bölgesine 
taşınmasını ve gözün açıkta kalan yüzeylerinden 
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buharlaşmasını önlemektedir. Gözyaşı, lakriınaı 
gölünden iki kanalla (Lacrimal Canaliculi) na
solakrimal kanalın üst kısmına akmaktadır. Kornea 
ve konjonktivadaki sinir uçlarından stimülasyon ref
leksi sonucu lakrimasyon olmaktadır. Prekorneal 
film, göz yaşı sıvısının bir kısmıdır, kornea epiteli 
şartlarına bağlı olarak gözün ıslaklığını ko
rumaktadır5. 

Oftalmik Hastalıkların Tedavisinde Lipozomlar 

Göz hastalıklarının tedavisinde kullanılan kon
vansiyonel göz preparatlarından yeterli bi
yoyararlanım sağlanamaması bu alanda yeni ara
yışlara neden olmuştur. 

Konvansiyonel topikal oküler sistemlerin sa
kıncaları: 

- Korneadan absorplanan 
ması, yani yeterli 
lanamaması, 

ilacın % 10' dan az ol
biyoyararlanım sağ-

- ilaçların gözyaşıyla seyreltilmesi, 

- lıaçlann gözyaşındaki proteinlerle birleşerek 
korneadan difüzyonun önlenmesi, 

- Sulu çözeltilerin nazolakrimal kanaldan hızlı 

drenajı, 

- Oküler ilaçların etki süresinin kısa olması, 

- Sık uygulama gereksinimi ve gece tedavisinin 
düzenli olmaması, 

- İlaçların yan etkilerinin olması. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle konvansiyonel göz 
preparatları çeşitli dezavantajlara sahiptir3. 

Oküler ilaç taşınmasında lipozomların etkinliği 
bazı faktörlere dayanır: 

a. Lipozomların büyüklüğü ve yüküne (pozitif, ne-
gatif veya nötr al), 

b. İlacın lipozomda tutulına miktarına, 

c. lıacın lipozom içinde dağılımına, 

d. Lipozomların konjonktiva kesesi ve oküler do
kulardaki stabilitesine, 

e. Lipozomların, kornea yüzeyine olan ilgisine. 



FABAD J. Pharm. Sci., 20, 173-180, 1995 

Bu faktörlerin bir kısmı ilaca bağlı olduğundan, 
oküler biyoyararlanım bakımından lipozomlar ilaca 
göre değişiklikler gösterirlerl. 

Oküler lipozomlarla yapılan çeşitli çalışmalarda 

olumlu ve olumsuz bulgular rapor edilmiştir. 

Membran emilim kapasitesi ve dağılım katsayısı 
düşük ve molekül ağırlığı fazla olan ilaçların li
pozomlar içinde göze uygulanmasıyla başarılı so
nuçlar sağlanmıştır. Lipozomların fosfolipit ya
pısını değiştirerek kornea yüzeyinde toplanmaları 
ve ilacı kontrollü serbestleştirıneleri mümkün ol
muştur6. 

Bu amaçla akut ve kronik herpetik keratitisin kont
rol altına alınmasında İdoksüridin Lipozomları ha
zırlanmış, serbest ilaca göre göz korneasından daha 
fazla penetre ve daha etkili olduğu gösterilmiştir2. 

Ayrıca diğer bir çalışmada İdoksüridin Li
pozomları konvansiyonel dozaj şekline göre, oküler 
dokularda 6 saat içinde daha yüksek konsantrasyon 
göstermiştir?. 

Antifungal etkili .bir madde olan Amfoterisin B ile 
hazırlanmış lipozomlarla gözde Amfoterisin B'nin 
toksisitesinin azaldığı bulunmuştur8,9. 

Inülin ve epinefrin içeren lipozomlarda gözde inü
linin absorbsiyonunun 10 kat daha arttığı epinefrin 
dozunun ise % 50 oranında azaldığı bulunmuş
turlO. 

Ayrıca diğer bir çalışmada inülin ile hazırlanmış li
pozomlardan emilimin olması için, lipozomların 
konjonktiva ve kornea yüzeylerine daha önce ad
sorplanması gerektiği bulunmuşturll. 

Triamsinolon asetonid süspansiyonu ve tri
amsinolon asetonid ile hazırlanmış lipozomlar ara
sında karşılaştırma yapılan bir çalışmada, etken 
maddenin lipozomların uygulanması sonrasında 5 
saate kadar kornea, aköz hümör, konjonktiva ve 
sklerada daha yüksek konsantrasyonda olduğu gö
rülmüştür. Ayrıca lipozom dozaj şeklinde ha
zırlanan steroitlerin sistemik yan etkilerinin azal
dığı bildirilmiştir12. 

Gözde diizopropilfluorofosfatın miyotik etkisini ön
lemek için, kolinesteraz enzimi içeren lipozomlar 
hazırlanmıştır. Lipozomların miyozisi önlediği bil
dirilmiştir. Ayrıca pozitif yüklü lipozomlarm ne
gatif yüklü ve nötral lipozomlara göre daha etkili ol
duğu bulunmuşturl3. 

Göz bebeği dilatasyonunda kullanılan atropin sülfat 
ve baz atropinle hazırlanmış büyük, çok tabakalı 
pozitif yüklü lipozomların, negatif yüklü ve nötral 
lipozomlara göre daha uzun süre etki gösterdiği an
laşılmıştır14. 

Deksametazon, deksametazon valerat ve dek
sametazon palmitatla hazırlarunış lipozomların, 
kontrol süspansiyonlarma karşı yapılan bir ça
lışmada, deksametazon velaratın lipozomlarından 6 
saate kadar en yüksek oküler konsantrasyonu gös
terdiği bulunmuştur. Steroitler aköz hümörde 1-2 
saat içinde maksimum konsantrasyon gösterirken, 
bu değer iris ve korneada 30 dakika olarak bu
lunmuştur. Ayrıca deksametazon ve deksametazon 
palmitatın lipozomları süspansiyona göre daha 
düşük oküler konsantrasyon göstermiştir. Ste
arilaminin (pozitif yük verici) lipozom membranına 
ilavesiyle deksaınetazon valeratın absorpsiyonunun 
arttığı bulunmuştur15. 

Pilokarpin ile hazırlanan lipozomların korneadan 
geçmediği ve dolayısıyla düşük konsantrasyondan 
dolayı terapötik etki göstermedikleri bu
lunmuştur16. 

Dihidrostreptomisin sülfatın; küçük, büyük tek ta
bakalı ve çok tabakalı, pozitif yüklü ve nötral li
pozomları hazırlanmış; kontrol çözeltisine karşı ila
cın oküler konsantrasyonunda azalma görülmüştür. 
Ayrıca lipozomlara pozitif yük koymakla lipozom
konjonktiva etkileşmesi artırılmıştır. Di
hidrostreptomisin sülfat lipozomlarının ilaç ve
rilmesinde bir avantaj sağlamadığı bildirilmiştir17, 

Deksametazon sodyum fosfat içeren ve pozitif 
yüklü olarak hazırladığımız çok tabakalı, topikal 
uygulanan lipozomlarla tavşan gözünde yap
tığımız çalışmalarda gozun anterior seg
mentlerinden olar iris, sklera, kornea, aköz hümör, 
silier cisimde etken madde konsantrasyonunun ve 
biyoyararlarumın arttığını saptamış bulunuyoruz. 
Böylece deksametazon sodyum fosfat lipozomları-
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nın gözün choroiditis ve iritis gibi enflamasyonlu 
hastalıklannda iyi bir ilaç taşıyıcı sistemi olduğu 
sonucuna varılmıştırlS,19,20. 

Bulgularımız Hirnle ve arkadaşlarının ça
lışmalarıyla paralellik göstermektedir21. Kar
boksifluoroseinin hidrofilik model ilaç olarak kul-
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Şekil 2. CF lipozomlann injeksiyonundan 30 d sonra CF'nin 
oküler dokulardaki dağılımı21. 
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Şekil 3. CF lipozomlarının enjeksiyon yerindeki konsantras
yonu ve zamanla değişimi21. 
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!anıldığı araştırmada subkonjonktival uygulama 
sonrası, sklerai, retina, korioid, kornea ve kon
jonktivada saptanmış ve ilaç konsantrasyonun bu 
dokularda 7. gün dahi ölçüldüğü bulunmuştur. Li
pozomlarm bu tip ilaçların gözün posterior seg
mentlerine taşınmasında çok etkili olduğu so
nucuna varmışlardır (Şekil: 2-9). 

s' 87.41 % 
R' 5.77% 
c, 2.31% 

1: 1.64% 
y, 1.53% 
A, 1.34% 

Şekil 4. CF lipozomlanrun skleradaki konsantrasyonu ve za
manla değişimi21 _ 
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Şekil 5. CF Lipozomlannın retina-koroid'deki konsantrasyonu 
ve zamanla değişimi21 _ 

Topikal uygulamadan sonra, oftalrnik ilaçların ve bi
yolojik ajanların oküler dokulara taşınmasında li
pozomlar incelendiğinde, klasik ilaçlarda, pre
korneal alanda ilaçları uzun süre tutmanın çok etkili 
olmadığı görülmüştür. Lipozomlar bu nedenle sü
rekli salıtn sistemi olarak denenmişler ve başarılı 
bulunmuşlardır22. 
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Şekil 6. O Llpozomlarının retina-koroid'deki konsantrasyonu 

ve zamanla değişimi21. 
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ve zamanla değişimi21. 
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Şekil 8. CF lipozomlarının anterior bölme sıvısındaki kon
santrasyonu ve zamanla değişimi21. 

Lipozomların subkonjonktival uygulamasıyla 5-

Flurourasil ve methotraxate gibi antimetabolitlerin 

verilmesi mümkün olmuştur. Böylece glokom filt-
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Şekil 9. CF lipozomlarmın vitreusdaki konsantrasyonu ve za
manla değişimi21. · 

rasyon cerrahisi sonrası oluşan skar dokusunun 
azalhlması mümkün olmuştur22. 

Karboksiflourosein lipozomlarmm oftalmolojide 
tanı amacıyla kullanmu üzerinde de çok ümit verici 
sonuçlar veren araştırmalar yapılmışhr. Kar
boksifluorosein ile sıcaklığa hassas lipozomlar ha
zırlanmış ve retinadaki lokal sıcaklık laser ışınıyla 
sağlanmış ve uygulaması ve sonucu zor bir teknik 
olan konvansiyonel retina anjiografisi bu li
pozomlarla yapılması halinde çok iyi sonuçlar ver
miştir. Lipozomal karboksifluorosein lipozomlann 
diabetik retinopatide, yaşlılığa bağlı makular de
jenerasyonda ve 65 yaş üzerinde görülen fonk
siyonel körlüklerin tanısında bir çığır açabileceği 
belirtilmiştir (Şekil 10, 11)23,24,25. 

Şekil 10. Konvansiyonel retina angiogramı23. 
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Şekil 11. Karboksifluorosein {CF) lipozomuyla alınan retina angiogramı23. 

Lipozomların intravitreal uygulamaları da araştırılmış ve ümif verici sonuçlar elde edilmiştir. Hapsedilen ilaçların terapötik indeksini artırmak, hedef dokuda ilaç konsantrasyonunu artırmak, ilacın yarılanma ömrünü uzatmak, sürekli salım sağlamak amaçlarını taşıyan bu lipozomlar intraoküler uygulamada görülen yan etkileri de azaltmaktadır. Bunlar arasında streptococcal, staphy!ococcal ve candida endophtalmitis adlı göz enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan penisilin26; Clindamycin27 ve amphoterisin28 sayılabilir. 

Cytomegalovirus (CMV) retinitis, AIDS hastalığında görme kaybına yol açan ve en sık görülen ·nedendir. Ganciclovir 1989 yılından beri i.v. şekliyle piyasada mevcut olup, CMV retinitis tedavisinde kullanılmaktadır. Ancak ilacın intravitreal uygulaması daha uygun bulunmakla beraber yan etkilerinden kurtulmak ve enfeksiyon sıklığını ortadan kaldırmak üzere lipozom (PC: PG, 4:1) formunda hazırlannuştır. Yapılan çalışma sonucunda CMV retinitisin ilerlemesi durmuş ve yeni lezyon oluşumu önlenmiş ve intra vitreal enjeksiyon sayısı azalmıştır29. 

Khoobei ve ark. Karboksifluorosein lipozomları ile yaptıkları çalışmada (DPPC: DPPG), (PC: PG) ve (DSPE-PEG 2000: PC: Chol) lipozomları hazırlamışlardır. Retinadaki kan akımını ölçmek amacıyla i.v. uygulanan Iipozomların macııla ve optik sinirdeki arter, ven ve kapillerdeki kan akımını ölçmede ümit verici bir sistem olarak saptanmıştır3D. 
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Retinadaki kan akışını ölçmede "Selektif anjiogra ya da "Hedeflendirilmiş laser boya taşıyıcı sister adı verilen teknik de kullanılmış ve bu amaçla i. uygulanan ısıya hassas lipozomlar da denenmişti Bu amaçla retina ve choroid'deki kap akımına gir€ ve boya içeren ısıya hassas lipozomlara laser ışıı vasıtasıyla ısı uygulanmış ve yöntemin, ümit veri< sonuçları yanında düzeltilmesi gereken iki dE zavantajının olduğu da bildirilmiştir. Bu dE zavantajlar: 

a) Lipozomda hapsedilen boyanın kon santrasyonunun arttırılmasındaki teknik güçlük, 
b) Laser ışını, ısıya hassas lipozomlara ulaşana kadar kornea ve anterior segmentin lens, vitreous gibi çeşitli bölmelerini geçerken saçınıma uğraiJ0.32. 

Sonuç 

Oftalmik lipozomlarla ilgili tüm çalışmalar değerlendirildiğinde birbirinden farklı şu hususlar ortayı. çıkmaktadır: 

- İlaçların veya molekülün geçirgenlik/ salımı 
- gözyaşı gibi biyolojik sıvılardaki stabilite 
- ilaç/molekülün lipozomla asosiasyon şekli 
- ilaç ve lipozomun elektrostatik tabiatı 
- partikül büyüklüğü dağılımı 

- lipozomların özel yüzey karakteristikleri (Lipozomlar ve biyolojik ortamlar ya da biyoyüzeyler arasındaki VDW, hidrasyon ve elektrostatik kuvvetler sonucu oluşan itme-çekme kuvvetinden doğan) hususlarında farklı olan ilaçların transkorneal ilaç akışını arttırdıkları gözlenmiştiı33. 

İlk geçiş etkisi, toksisite, GI kanalda stabilite sorunları, kan dolaşımındaki kan proteinleri gibi nedenlerle ilaçların oral ve parenteral yolla verilmeleri çeşitli dezajantajlara sahiptir. Lipozomların topik uygulanmaları halinde oftalmik hastalıkların tedavisinde çok olumlu sonuçlar alındığı anlaşılmaktadır. Zaten Amfoterisin B taşıyan oftalmik lipozomlardan AmBisome'un ticari kullanıma sunulması da bunun en iyi göstergesidir8. 
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