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SCIENTIFIC REVIEWS /BİLİMSEL TARAMALAR 

Kalsitomn ve Kalsitoninin Uygulanmasında 
Yeni Yaklaşımlar 

Gülay YETKİN", Nevin ÇELEBİ"0 

Kalsitonin ve Kalsitoninin Uygulaıunasında Yeni 
Yaklaş unlar 

Özet : Kalsitonin, 32 cuninoasit içeren ve klinikte lıi

perkalsenıide, Paget's hastalığında ve daha çok son za
ınanlarda osteoporozda kul/ant/an polipeptit bir hornıondur. 
Kalsitoninin genel ııygulanıa yolu parenteral enfeksiyondur. 
Giinlük enjeksiyonlar, fiziksel ve sosyal rahatsızlıklarla bir
likte hasta şikayetlerine neden olnıaktadır. Bu nedenle, son 
zaınanlarda kalsitoninin ııygulannıası için pareııteral ol
nıayan yollar araştırılnıaktadır. Kalsitonin, birçok peptit ve 
proteinler gibi, oral olarak absorbe o!nıan1.aktadır. Çiinkii 
peptitler fazlası ile ilk geçi3ı· nıetaboliznıasına uğı:anıakta, 

gastrointestinal kanaldaki proteolitik enziJnler tarafından 

parçalanmaktadır/ar. Kalsitoniıı.in sistemik etkisi için va
jinal, rektal, bukkal, pulnıoner ve özellikle naza! nnıkoza gibi 
transnuıkozal yollar yaygın bir şekilde inceleıınıiştir. Ayrıca 
kalsitoııinin, naııokapsiil ve biyolojik olarak parçalanabilen 
n1.ikrokiire çalışnıalan da bulıınnıaktadır. Bu derlenıede kal
sitoninin uygulanmasındaki yeni yaklaşınılar incelenecek ve 
tartışılacaktır. 

Anahtar kelbneler: Kalsitonin, vajinal, rektal, bukkal, 
pıılnıoner, naza!, nanokapsül, nıikroküre 
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Kalsitonin (CT), memelilerin tiroid bezinin pa

rafoliküler veya C hücrelerinden salman, salımı 

kandaki iyonize kalsiyum ve gastrin, kolesitokinin 

gibi barsak hormonları tarafından düzenlenen, 32 

amino asilin dizilmesiyle oluşan tek zincirli bir hor

mondurl, Salman kalsitoninin kimyasal yapısı Şekil 

l'de görülmektedir. 

Plazma CT düzeyi, normal insanlarda 30-90 pg/mL 

Calcitonin and New Routes of Adıninistration ofCalcitonin 
Sununary : Calcitonin is a pol)peptide honnone containing 
32 amino acids, and is ıısed clinicallyfor the treatnıcnt ofhy
percalce1nia, Paget's disease and ınore recently, osteoporosis. 
The conıınon route of adnıinistration of ca{citonin is by pa
renteral injection. The dail_r iniections are caused H'ith phys
ical aııd social disconifort, rvhich ınay lead ta patient conı
plaints. Therefore, recently non-parenteral ruutes have been 
investigated far calcitonin adn1inistration. Calcitonin, tike 
Jnost peptides and proteins, is not ahsorbed wherı ad
ıninistered orally, as peptides undergo an extensive first-puss 
ınetabolisnı and are degraded by proteolytic enzynıes in gus
trointestinal tract. Transnıucosal routes such as vagina!, rec
tal, bııccal, pıı/Jnonary, and e,ıpecially nasal ınucosa has been 
extensively exaınined far the systenüc ejfects r~f calcitonin. 
Alsa, there are nanocapsules and biodegradable nıicrosp!ıere:ı 
studies on calcitonin present in literature. The new ro11te.1· of 
calcitonin adnıinistration will be exa1nined and discııssed in 
this revieıv article. 
Key words: Calcitonin, vagina!, rectal, bııccal, pıılnıonar, 

nasal, naııocapsules, nıicrospfıeres. 

arasında olup, yaşa ve cinsiyete göre de

ğişmektedir2, Erkeklerde, kadınlara göre belirgin 

olarak daha yüksektir, Kadınlarda menapoz dö

neminde veya overektomi sonucu11da, östrojen dü

zeyinin azalması nedeniyle, plazma CT kon

santrasyonu daha da düşer3, 

Kalsitonin, plazmadaki kalsiyum konsantrasyonunu 

düşürür ve yükselmesini baskılar, Kalsiyum me

tabolizn1asıxu, keınikler üzerindeki etkisiyle ya

vaşlatır, esas etkisi kemikler üzerinedir, Kemik do-
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Şekil 1. Salman Kalsitoninin Kimyasal Yapısı4 . 

kusum1 tahrip eden osteoklastlarm etkisini inhibe 

ederek kemik dokusunun rezorpsiyonunu azalhr: 

Bun'u kalsiyumun kemikten kana geçişini önleyerek 

sağlar. Ayrıca kalsitonin yeni kemik dokusu olu

şumu sağlayan osteoblast hücrelerin etkisini art

tırarak, kemiklerde kalsiyum toplanmasını ve çök

mesini hızlandırır. Somon balığından rekombinant 

DNA teknolojisi ile elde edilen salman kalsitoninin 

(sCT), farmakolojik etkisinden dolayı, kemiğin 

Paget hastalığında, hiperkalsemi ve poshnenopozal 

osteoporoz tedavisinde kullanımı için FDA ta

rafından onay verilmiştir4 . 

Çok kısa biyolojik yarı ömre sahip olması ve gast

rointestinal kanalda çabuk metabolize olması ne

deniyle oral yoldan uygulanamayan CT'nin, pa

renteral yol dışında uygun yolla verilmesi amacıyla 

son yıllarda, vajinal5,6, rektal7·9, bukkal1°, naza!11·15, 

pulmonerl6,17, intestina!18,19 mukozadan uy

gulanışlarıyla ilgili çalışmalar bulunmaktadır. Ay

rıca oral yolla uygulanabilen nanokapsüllerinin20, 

sürekli salım yapan mikrokürelerinin21 ve biyolojik 

olarak parçalanabilen mikrokürelerinin22 ha

z1rlanmasıyla ilgili çalışmalar da vardır. Gü

nümüzde, sCT'nin klinik tedavide naza! yolla uy

gulanan ticari sprey ve parenteral yolla uygulanan 

çözelti şekilleri bulunmaktadır. 
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KALSİYUM METABOLİZMASININ 

BOZUKLUÔUNDAN KAYNAKLANAN VE 

KALSİTONİNİN KULLANILDIGI HASTALIKLAR 

Hiperkalsemi, hiperparatiroidizm, hipertiroidizm, 

malign tümör, D hipervitamiı1ozu gibi sebeplerden 

oluşur. Plazmadaki yüksek kalsiyum kon

santrasyonunu düşürme mekanizmaları, böb

reklerden kalsiyum itrahının arttırılması (örneğin 

diüretiklerle), kemik rezorpsiyonunun önlenmesi 

(örneğin kalsitoninle), kalsiyumun kemiğe çök

mesinin hızlandırılması (örneğin fosfatlarla) ve kal

siyumun mide barsak kanalından absorpsiyonunun 

azaltılması (örneğin glukokortikoidlerle) şek

lindedir. Kalsitonin başlangıçta her 12 saatte bir 5-10 

U /kg veya 6 saat süreyle infüzyon şeklinde uy

gulanır. Birkaç günde kalsiyum konsantrasyonunda 

azalma olmadığı takdirde doz arttırılabi!ir23,24. 

Kemiklerin niteliğinde bir değişme olmaksızın, kitle 

azalması şeklinde tanımlanan osteoporoz, ke~ 

miklerin ufalmasına ve boylarının kısalmasına 

sebep olur. Uzun süreli glukokortikoid tedavisi, hi

perparatiroidizm, kronik böbrek ve karaciğer yet

mezliği, aşırı C vitamini yetersizliği, kalsiyum, po

tasyum, protein, C ve D vitaminlerince zayıf diyetle 

beslenme alışkanlığı, uzıın süreli kulla111lan tiroid 

hormonları, antikonvülsan ilaçlar, antineoplastikler, 

heparin, kafein ve alkol osteoporoza neden olur. Os

teoporozda kalsitonin, kemik dansitesini arttırarak, 

kırık oluşma sıklığını düşürerek ve kompresyona 

bağlı ağrıyı azaltarak yararlı olabilir. Yapılan bir 

çalışmada, osteoporoz tedavisinde günde 200 ru 
(intranazal) kalsitonin kullanrmı yararl1 bu

lunınuştur25. 

Paget hastalığı, genelikle 40 yaşın üzerinde görülen 

ve sebebi tam olarak bilinmeyen, kronik bir kemik 

hastalığıdır. Bazı kemiklerde lokal olarak, osteoblast 

ve osteoklast hücre sayısı artar, yani hem kemik ya

pınu hem de rezorpsiyonu artar. Sonuç olarak, kemik 

yaprm ve yıkrmı hızlanır ve kolay kırılabilen kemik 

dokusu oluşur. Başlangıçta 100 IU /gün (subkütan 

veya intramüsküler) olan kalsitonin dozu daha sonra 

gün aşırı veya haftada 3 kez 50-100 IU'ye indirilebilir. 

Kalsitonin tedavisi en az 12 ay sürer23,26. 

Kalsitoninin aktivitesi, tripsin, kiınotripsin, pepsin, 
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polifenol oksidazlar gibi protein inhibitörleriyle, 

hidrojen peroksit oksidasyonuyla ve fo

tooksidasyonla azalır. Ayrıca N-bromo sük

sinimidlerle beraber kullanıldığında da CT ak

tivitesi azalmaktadır27. 

Kalsitonin uygulandıktan sonra hızla metabolize 

olur. Esas yıkun yeri olan böbreklerden başka, kan 

ve periferal dokularda da yıkılır. Derlemenin bu bö

lümünde kalsitoninin parenteral yol dışında, çeşitli 

mukoza! yollarla verilişi incelenecektir. 

KALSİTONİNİN V AJİNAL YOLLA UYGULANIŞI 

Richardson ve arkadaşları sCTnin mikroküre dozaj 

formundaki vajinal absorpsiyonunu de

ğerlendirmişlerdir5. Hiyalüronik asilin kısmen es

terleştirilmesinden Hyaff 11 p75, tamamen es

terleştirilmesinden Hyaff 11 elde edilmiş ve çözücü 

ekstraksiyon yöntemiyle mikroküreleri ha

zırlanmıştır. Sıçanlara, 100 !U /kg sCT (20 mg mik

roküre içinde) vajinal yolla, 5 !U /kg sCT intravenöz 

(i.v.) ve 10 !U /kg sCT subkütan (s.c). yolla uy

gulanarak oluşan hipokalsemik etki kar

şılaştırılmışhr. Sırasıyla en güçlü hipokalsemik etki, 

i.v. uygulamayla % 29, s.c. uygulamayla % 24, va

jinal uygulamayla % 10 bulunmuştur. Çözelti ve 

mikroküre dozaj formları kıyaslandığında, aynı 

dozda (100 !U /kg) sCT içeren Hyaff mik

rokürelerinin, çözelti formuna göre daha iyi ab

sorplandığı, dolayısıyla hipokalsemik etkinin arttığı 

görülmüştür5 (Şekil 2). Bu artışın mekanizması tam 
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Şekil 2. 100 IU /kg dozda sCT içeren formülasyonlarm, 
sıçan vajinasına uygulandıktan sonra elde edi
len plazma kalsiyum düzeyleri (Ortalama ± 

Standart hata; n~4-8)s. 

olarak açıklanamasa bile, mikrokürelerin, peptit ya

pılı etken maddenin parçalanmasını önleyerek ve 

vajina mukozasına temasını arttırarak etkili oldlığu 

düşünülmüştür. Ayrıca bu çalışmada, koyunlara 4 

IU/kg sCT'nin i.v., 4 IU/kg sCT'nin s.c. ve 40 IU/kg 

sCT içeren Hyaff 11 mikrokürelerinin vajinal uy

gulanmasıyla da benzer hipokalsemik etki elde edil

miştir5 (Şekil 3). 
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Şekil 3. sCT formülasyonlarırun, koyunlara vajinal yolla 
uygulandıktan sonra elde edilen plazma kal
siyum düzeyleri (Ortalama ± Standart hata; 

n~4)5 . 

Nakada ve arkadaşları ise sıçan vajinasından, insan 

kalsitonininin (humarı calcitonin-hCT) ab

sorplanmasına pH'mn, osmotik basıncın, ayrıca ab

sorpsiyon arthrıcı ve enzin1 inhibitörlerinin etkisini in

celemişlerdir. Değişik pH değerlerine sahip sih"at ve 

sodyum fosfat tamponları kullanılarak hazırlanmış 

hCT ( 6.4 mg) çözeltisi vajinal yoldan uygulanarak, 

plazma kalsiyum seviyesindeki azalma saptannuşhr. 

Üç değişik pH'da yapilan çalişma sonunda, en iyi ab

sorpsiyonun pH 3'te olduğu, bunu pH 5 ve pH 7.4'ün 

takip ettiği bulunınuştur6. Plazma kalsiyum dü

zeylerindeki % total azalma (ı'.A) Hirai ve ar

kadaşlarının kullandığı şu eşitlikle hesaplanrmştır2S_ 

AUCc-AUCı-ı 

11A= ------- x 100 Eşitlik 1 

AUCc 

AUCc= Sadece absorpsiyon arttırıcı maddenin uy

gulanmasıyla elde edilen eğri altında kalan alan 

AUCH= Absorpsiyon arttırıcı madde ve hCTnin uy

gulanmasıyla elde edilen eğri altında kalan alan 
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Buna göre /ıA, pH 3'te % 30.6 iken, pH 5'te % 27.0 

ve pH 7.4'de % 17.7 bulunmuştur6 . Sonuçta her
hangi bir absorpsiyon arttırıcı madde içermeyen 

hCT'nin vajinal absorpsiyonu, asit ortamda ar

tarken, bazik pHda azaldığı saptanmıştır. Ayrıce 
farklı pH değerlerinde (pH 3 ve 7.4'te), değişen os

motik basıncın (120 müsm/i<g, 280 müsm/kg ve 
590 müsm/kg) absorpsiyona etkisi incelenmiştir. 
Her iki pH değerinde de osmotik basıncın plazma 
kalsiyum seviyesini etkilemediği bulunmuştur6. 

Aynı çalışmada sodyum deoksikolat (22.5 mg/mL), 
sükroz palmitat (22.5 mg/mL), quillaja saponin 

(22.5 mg/mL) ve sitrik asit (% 10 a/h) gibi mad

delerin hCTnin vajinal absorpsiyonuna etkisi in
celenmiştir. pH 7.4'te hCTnin 6.4 mg dozda tek ba
şına uygulanmasıyla (kontrol) plazma kalsiyum 

seviyesinde% 12.3±3.l'lik bir azalma elde edilirken, 
sodyum deoksikolat (22.5 mg/mL) ile birlikte uy

gulanmasıyla % 21.1±1.9 'hık bir azalma elde edil

miştir. Bu da sodyum deoksikolatın hCTnin vajinal 
absorpsiyonunu arttırdığını göstermektedir. Kul

, !anılan diğer maddeler, absorpsiyonu arttırmada et
kili olmamış, kontrol grubuyla benzer kalsiyum se

viyesi izlenmiştir6 . Histolojik özelliklerinin 

benzerliğine rağmen, quillaja saponin hCTnin oral 
mukozadan absorpsiyonunu arttırmada etkili ol
duğu haldelD, vajinal absorpsiyonu arttırmada etkili 

olmayışı dikkat çekicidir. Bu, kullanılan ab
sorpsiyon arttırıcıların kimyasal yapılarından ve 

etki mekanizmalarından kaynaklanmaktadır. 

Yine aynı çalışmada pH 7.4'te, bestatin, amastatin 

gibi ekzopeptidaz ve leupeptin, pepstatin A gibi en

dopeptidaz inhibitörlerinin etkisi araştırılmıştır. 

Buna göre tripsin inhibitörü olan pepstatin A op
timum 5 mg/mL konsantrasyonda (% 22.2±1.8), 

aminopeptidaz inhibitörü olan bestatin 50 mg/mL 

konsantrasyonda (% 22.8±1.8) ve tripsin inhibitörü 
olan leupeptin 500 mg/mL konsantrasyonda (% 

20.5±0.8), peptidaz inhibitörü içermeyen kontrol {% 
12.3±3.2) grubuna göre plazma kalsiyum se
viyesinde % total azalma (!ıA) belirgin olarak art
mıştır6. 

KALSİTONİNİN REKTAL YOLLA UYGULANIŞI 

Morimoto ve arkadaşları, sıçanlarda, CTnin sen

tetik bir analogu olan yılan balığı kalsitorünin (eel 
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calcitonin-eCT) rektal absorpsiyonunu in

celemişlerdir. eCTnin, değişik pH (pH 5.5, 6.5, 7.5 
ve 8.5) ve konsantrasyona sahip (% 0.01, % 0.1 ve% 

1.0) poliakrilik asit jeli içinde, 1 IU /kg dozda uy
gulanmasıyla oluşan hipokalsemik etki in
celenmiştir. Buna göre, maksimum hipokalsemik 
etki, pH 5.5'da ve % 0.l'lik konsantrasyondaki po

liakrilik asit jel ortammda elde edilmiştiı2 Kalsiyum 
düzeyi, uygulamadan 30 dakika sonra başlangıç dü

zeyine göre 0/o 18 kadar azalma göstermiştir7. Ayrıca 
çalışmada histolojik örnekler incelendiğinde, jeliı1, 

rektal mukoza üzerinde herhangi bir toksik etki gös
termediği bulunmuştur7. 

Yapılan bir başka çalışmada on sağlıklı gönüllüde 
sentetik sCTnin rektal absorpsiyonu, intr~müsküler 

(i.m.) uygulamayla karşılaştırmalı olarak ça
lışılmıştır. 50 IU sCT i.m. yolla, 100 IU sentetik sCT 
içeren supozituvar rektal yolla tek doz halinde uy
gulanarak total kalsiyum düzeyleri incelenmiştir. 

100 IU rektal yolla uygulama ile i.m. uygulama so
nucunda total kalsiyum düzeylerinde benzer şekilde 
azalma görülrnüştürB (Şekil 4). 
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Şekil 4. Sağlıklı gönüllülere rektal yolla 100 IU sentetik 
sCT içeren supozituvar ve intramüsküler yolla 
50 IU sentetik sCT çözeltisi uygulandıktan sonra 
elde edilen plazma total kalsiyum düzeyleri 
(Ortalama± Standart hata; n=lü)s. 

Diğer bir çalışmada ise, sCTnin rektal absorpsiyonu 

naza! yolla karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Di-
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yetleri standardize edilmiş 8 gönüllüye 3 saat arayla 

iki defa 200 IU sCT içeren spreyi intranazal (i.n.) 

yolla, 9 gönüllüye yine 3 saat arayla iki defa 200 IU 

sCT içeren supozituvarı rektal yolla uygulayarak 

oluşan biyolojik cevap karşılaştırılmıştır. Zamana 

karşı plazma sCT konsantrasyonu grafiğe ge

çirildiğinde rektal uygulama sonrasında bir saat 

içinde hızla artan ve tekrar düşen keskin ve dar pik

ler, naza! uygulama sonrasında geniş ve yayvan 

pikler elde edilmiştir9. Her iki uygulama sonrası 

plazma sCT seviyelerinde farklılıklar bulunmasına 

rağmen, AUC değerleri arasında belirgin farklılık 

bulunamamış, dolayısıyla benzer biyolojik cevap 

görülınüştür (AUCsupp=0.82 ± O. 11 IU.saat/L, 

AUCnazal =0.66 ± 0.12 IU.saat/L). Ayrıca plazma 

iyonize kalsiyum düzeyi, ilk rekta] uygulama son

rası 0/o lü'luk bir azalma gösterirken, ancak ikinci 

nazal 11ygulama sonrası 0/o 12'lik azalma gös

termiştir. Rektal uygulamanın plazma pik değeri, 

intranazal uygulamaya göre 2-4 kez düşük bu

lınımuştur, bıınun sebebinin rektal emiliınin ta

mamen olmaması olarak düşünülmüştür. Birinci 

naza! uygulama sonrasında absorplanan sCT mik

tarı ise düşük bulunmuştur, bu da naza! mu

kozadan hormon geçişinin yavaş olduğunu gös

termektedir. Dolayısıyla güçlü hipokalsemik cevap 

sağlanamadığı gibi idrarla kalsiyum atırrundaki 

artış da rektal uygulamamnki kadar fazla ol

mamıştır. Yapılan çalışmalarda i.n. uygulanan 

sCT'nin postmenopozal osteoporozda29, rektal uy

gulanan sCT'nin de malignant hiperkalsemide3D et

kili olduğu bulunmuştur. 

KALSİTONİNİN BUKKAL YOLLA UYGULANIŞ! 

Nakada ve arkadaşları, sıçanlarda, hCTnin bukkal 

absorpsiyonunda, sodyum deoksikolat, sodyum ta

urokolat, sodyum lauril sülfat, sodyum miristat, qu

il!aja saponin ve sükroz palmitat gibi absorpsiyon 

arttmcılann etkisini incelemişlerdirıo_ hCT'nin oral 

mukozadan absorpsiyonu sonucu plazma kalsiyum 

düzeylerindeki azalış, Hirai ve arkadaşlarının kul

landığı eşitlikle değerlendirilmiştir28. 

Çalışmada, absorpsiyon arttırıcı içermeyen hCT'nin 

sıçanlara uygulanması sonucunda, plazma kal

siyum düzeyleriı1de değişiklik gözlenmezken, sod

yum deoksikolat, sodyum taurokolat, sodyum lauril 

sülfat, sodyum miristat, q·uillaja saponin ve sükroz 

palmitat gibi yardımcı maddcleriı1 ilavesiyle, plaz

ma kalsiyum düzeylerinde anlamlı (p<0.05) azalma 

görülmüştür. Absorpsiyon ır ttırıcı n1addelcrin, 

genel olarak, mukus tabakasının akış özelliklerini 

değiştirerek, membran akışkanlığını arttırarak, etkin 

maddenin membran lipit ve proteinleri ile et

kileşimini kolaylaştırarak ve proteolitik aktiviteyi 

azaltarak, absorbsiyonu arttırmada etkili olduğ11 dü

şünülnTliştür. Buna karşın, a ve ö sik1odekstrin, sa

ponin, miristik asit 11ariç uzun zincirli yağ asitlerinin 

sodyum tuzları, deoksikolik ve tauroglikokolik asıt 

hariç diğer safra tuzlarının, CT'nin oral mukozadan 

absorpsiyonunu arttırmada etkili olmadığı sap

tanmıştırıo_ Aynı çalışmada, HLB (hydrophilic

lipophilic balancc) değerleri 11-16 arasında olan 

sükroz palmitat gibi şeker esterlerinin, hCT'nin oral 

mukozadan absorpsiyonunu arttırmada başarıh ol

duğu ortaya ko11muşturı0 . Ayrıca miristik ve pa1-

ınitik asidin şeker esterleri absorpsjyon arttırıcı etki 

sağlarken, kaprik asit, laurik ve stearik asitin şeker 

esterleri b11 etkiyi göstereınemiştirıo. 

KALSITONİNİN NAZAL YOLLA UYGULANIŞI 

Kalsitoninin rnukozal yoldan verilişinde en çok de

nenen ve üzerinde araştırma yapılan yol 11azal yol

dur. Naza! yol, yüksek geçirgenlige sahip geniş 

membran yüzeyinin bulunması, damarlarca zengin 

olması ve kolay uygulanabilir olması nedeniyle 

daha çok tercih edilınektedir. Kalsitoninin naza! yol

dan verilişi ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda ba

şarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bugün kalsitoninin 

kliı1ikte kullanılan ticari naza! dozaj formu bu

lunmaktadır. 

Yapılan bir çalışmada, sağlıklı gönüllülerde hCT'nin 

i.n. ve i.v. absorpsiyonu karşılaştırmalı olarak de

ğerlendirilmiştir. Çalışmada altı gönüllüye 500 µg 

hCT i.v. olarak, altı gönüllüye 500 µg hCT ve 15 µg 

sodyum glikokolat 0.5 mL distile suda çözülerek 

burun damlası şeklinde i.n. olarak ve dört gönüllüye 

de 1000 µg hCT ve 15 µg sodyum glikokolat yine 

aynı şekilde damla hazırlanarak i.n. olarak uy

gulanmıştır. Plazma iyonize kalsiyuın ve kalsitonin 

düzeyleri takip edilmiştir. Sonuç olarak aynı dozda 

(500 µg hCT) uygulandığında i.v. plazma hCT kon

santrasyonu, i.n. plazına hCT konsantrasyoı1undan 
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daha büyük olmasına rağmen oluşan farmakolojik 

cevap yani plazma kalsiyum seviyeleri her iki uy
gulama yolunda benzerdir31 (Şekil 5). Bunun ya

nısıra i.n. uygulanan 500 µg hCT ile 1000 µg hCT 
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Şekil 5. Sağlıklı gönüllülere 500 µg hCTnin intravenöz 
(o---), ve intranazal (o-) uygulama sonrası elde 
edilen plazma kalsitonun ve iyonize kalsiyum 
düzeyleri. 500 ''g (.A) ve 1000 µg (ı'>) hCT'nin 
intranazal uygulama sonrası elde edilen plazma 
kalsitonin ve iyonize kalsiyum düzeyleri 
(n~6)31_ 

arasında da biyolojik cevap açısından pek fark bu

lunamamış, her iki dozda da plazma kalsiyum aza
lışı benzer bulunmuştur31 . Ayrıca iki farklı dozun 

plazma kalsiyum seviyesi ile plazma hCT seviyeleri 
arasında çok iyi bir ilişki bulunamamıştır31. Bu da 

hCT'nin naza! uygulamada sCT kadar başarılı ol

madığını göstermektedir. 

Morimoto ve arkadaşları poliakrilik asit jel içerisinde 
eCT'nin yarı sentetik analogu olan [Asul,7] eel CT'nin 
naza! absorpsiyonunu incelemişlerdir. Karbopol 941 
(% 0.1 a/h) 20° C'de, 15 saat süreyle distile suyla ıs
latıldıktan sonra % lü'luk NaOH ile pH'sı ayar

lanmıştır. Üç ayrı pH değerinde (pH 5.5, pH 6.5 ve 
pH 7.5) hazırlanmış [ Asu 1.7] eel CT'nin for

mülasyonunun (10 U /kg) sıçanlardaki naza! ab
sorpsiyonunu değerlendirmişlerdir. Buna göre plaz

ma kalsiyum seviyesindeki en büyük düşüş pH 6.5'ta 
uygulamadan 30 dakika, diğer pH'larda uy
gulamadan bir saat sonra görülmüştür (Şekil 6). Ay
rıca çalışmada, pH 6.5'ta üç ayrı konsantrasyonda 

[Asu l,7] eel CT'nin etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak 

% 0.1 a/h Karbopol 941 jeli içinde 5 U/kg ve 10 U/ 

kg konsantrasyonda [Asu1·7] eel CT, plazma kal
siyum seviyesini belirgin şekilde düşürürken, 1 U /kg 
konsantrasyonda uygulaması etkili olmamıştır32. 
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Şekil 6. [AsuL7] eel CT'nin, sıçanlara nazal yolla uy
gulama sonrası plazma kalsitonin düzeyindeki 
değişikliklere, poliakrilik asit (PAA) jelin ('Yoü.1 
a/h) pH değerinin etkisi. ~:pH 5.5 PAA jel, 
Jı.:pH 6.5 PAA jel, lll:pH.7.5 PAA jel, o: tuz çö
zeltisi (Ortalama± Standart hata; n=5)32. 

Bir başka çalışmada i.n. uygulanan sCT'ye ab

sorpsiyon arthrıcıların etkisi i.m. lıygulaınayla kar
şılaştırılarak değerlendirilmiştir33. Çalışmada, on 

sağlıklı gönüllüye birinci gün 200 IU /doz sCT içe
ren ticari i.n. sprey formu (Calcitonin Saı1doz®), 

takip eden günlerde % 0.5 sod
yumtaurodihidrofusidat (STDHF) ile birlikte 100 IU, 
205 IU ve 405 IU sCT içeren i.n. sprey formu, beşinci 
gün 100 IU sCT içeren ticari i.m. formu (Kalsinar®) 

uygulanarak plazma sCT düzeyleri kar
şılaştırılmıştır. RIA yöntemiyle ölçülen plazma sCT 

düzeyleri, tüm i.n. formülasyonlarda, uygulamadan 
sonra 10 dk. içinde maksimuma ulaşmış ve daha 
soı1ra hızla düşmüştür33. Buna karşın i.m. dozun 

davranışının daha yavaş olduğu görülınüştür. Plaz

ma sCT profilleri maksimum konsantrasyoı1a ulaş
mada farklılık göstermekle birlikte STDHF içeren 

formlarda iki kişi haricinde doza bağlı artan cevap 

kaydedilıniştir. 

STDHF ve üç ayrı dozda sCT içeren i.n. formların bi

yoyararlılığı, ticari formların biyoyararlılığı ile AUC 
değerleri kriter alınarak karşılaştırıldığında, % 0.5 

STDHF ve 100 IU sCT içeren i.n. sprey formun AUC 

değeri, 200 IU /doz sCT içeren ticari i.n. sprey for

munun AUC değerinden anlamlı olarak farklı bu
lunınamıştır. Aynı zamanda % 0.5 STDHF ve 405 IU 



FABAD J. Pharm. Sci., 24, 19-29, 1999 

sCT içeren i.n. sprey formun AUC değeri, 100 IU sCT 
içeren ticari i.m. formun AUC değerinden anlamlı 
olarak farklı bulunmamıştır (p~0.05). Buna karşın % 
0.5 STDHF ile birlikte 205 IU sCT ve 405 IU sCT içe
ren i.n. sprey formun AUC değeri, 200 IU /doz sCT 
içeren ticari i.n. sprey formunun AUC değerinden 
anlamlı olarak farklı bulunmuştur. Ayrıca % 0.5 
STDHF ile birlıkte 100 IU sCT ve 205 IU sCT içeren 
i.n. sprey formun AUC değeri ile 200 IU /doz sCT içe
ren ticari i.n. sprey formunun AUC değeri, 100 IU 

(Şekil 7). Bu sonuçlar, Schipper ve arkadaşlarının 
yaptığı bir çalışmayla benzerlik göstermektedir36. 

Schipper ve arkadaşları, tavşanlara 12.6 lU /kg 
dozda sCT çözeltisini, % 5 DM~CD ile birlikte uy· 
gulandıklarında, dördüncü saatin sonunda plazma 
kalsiyum düzeylerinde % 9±3.9'luk bir azalma kay· 
detmişlerdir36. Bu azalış, i.v. uygulamayla elde edi
len hipokalsemik etkiyle kıyaslanabilir derecede bu
lunmuştur. 

sCT içeren ticari i.m. formun AUC değerinden be- Yapılan diğer bir çalışmada, naza! olarak uy· 
lirgin olarak farklı bulunmuştur33 . % 0.5 STDHF ile gulanmış sentetik sCT'nin etkisi beş Paget'li hastada 
birlikte 205 IU sCT içeren intranazal formülasyonun incelenmiştir37 . Yaşları 62 ile 75 arasında değişen 5 
biyoyararlılığı, 200 IU sCT içeren ticari far- denekten üçüne günde 400 IU sCT, diğer ikisine 
mulasyonun biyoyararlılığından 4.7 kat fazla bu- günde 200 IU sCT uygulanmışhr. Bir hastada te-
lunmuştur (Tablo 1). Bu da STDHF'nin, sCT'nin naza! daviye başladıktan 3 ay, diğerlerinde 4 ay sonra 400 
absorpsiyonunu arthrabileceğini göstermektedir33. IU doz, 200 IU'ye indirilmiştir. Klinik ve laboratuvar 

Tablo 1. sCP'nin Intraınüsküler (İM) ve İntranazal (İN) Uygulamasının Farmakokinetik Paramctreleri33. 

Doz (µg) AUC (pg dk/mL) CV(%) Cmax (pg/mL) Tmax %F(gruplar %F(grup 
(dk) arası) içi) 

İM, 100 U(25) 11.376 47 206 120 
İN, 200 U(40) 294 148 4.8. 10 1.6 2.9 
İN, 100 U(20)b 355 165 16.8 5 3.9 3.1 
İN, 205 U(41)b 1.477 68 70.7 10 7.9 9.6 
İN, 450 U(90)b 3.041 76 154 10 7.4 10.3 

a: bütün doz hacimleri 2x 100 µL dir 
b: Naza! uygulanan formülasyonlar %0.5 STDHF içermektedir. 

Sonuç olarak, bu çalışmada sCT'nin dozuna bağlı ola
rak biyoyararlanırnın arthğı görülınüş, bunun da 
nazal mukozadaki spesifik olınayan bağlanmadan, 
sCT'nin yüksek konsantrasyonda artan termodinamik 
etkisinden ve doyurnlabilir proteaz etkisinden kay
naklanabileceği düşünülınüşhir. Ayrıca çalışmada, 

bazı deneklerde mukoza! irritasyon, yüzde kızarma 
gibi yan etkiler görüldüğü de belirtilmiştir33. 

Bir başka çalışmada ise, tavşanlara i.n. yolla uy
gulanan sCT'ye dimetil-~·siklodekstrin (DM~CD) 

ve sodyum taurokolat (STK) gibi absorpsiyon art· 
tıncıların etkisi, i.v. uygulamayla karşılaştırılarak 
değerlendirilıniştir34•35 . Tavşanlara % 1 a/h po
liakrilik asit jeli içinde 10 IU /kg dozda sCT uy
gulanarak oluşan hipokalsemik etki izlenmiştir. Ça
lışmada, birinci saatin sonunda, absorpsiyon 
arttırıcı olarak % 5 DM~CD kullanıldığında plazma 
total kalsiyum düzeylerinde% 15.9±3.S'lik, %1 STK 
kullanıldığında ise %11±2.7'lik azalma görülmüştür 
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Şekil 7. İ.N. yolla uygulanan (10 IU /kg) sCT jel for
mulasyonlarının ve LV. yolla uygulanan (10 IU/ 
kg) ticari preparahn (TPP) uygulanmasıyla elde 
edilen plazma ortalama 'Yo total kalsiyum dü
zeyleri (n~7) (B]EL:%1 (a/h) Karbopol 941 jeli, 
SJEL: %1 (a/h) Karbopol 941 +sCT jeli, NJEL: %1 
(a/h) Karbopol 941 +sCT +%1 (a/h) Sodyum Ta· 
urokolat jeli DJEL: %1 (a/h) Karbopol 941 +sCT 
+ %5 (a/h) DMPCD jeli, TPP: 100 IU sCT)35. 
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testler aylık olarak, radyolojik testler 3 ve 6 ay sonra 

değerlendirilmiştir. Günde 200 veya 400 IU dozda 

uygulanan 11azal sentetik sCT sprey, Paget'li beş has

tanın hem klinik hem de biyolojik parametrelerde 

düzelmeye neden olmuştur. Ortalama serum alkalen 

fosfataz (S-ALP) veya hidroksiprolin/kreatinin oranı 

(OH/Cr) düzeyleri, ilk üç ayda belirgin şekilde azal

ma göstermiş, daha sonra tedavinin sonuna kadar sa

bitlemniştir. Naza] sprey iyi tolere edilmiş, sentetik 

sCT uygulamasıyla görülebilen yan etkiler gö

rülmemiştir. Mııkozal irritasyonu11 oluşmaması, yan 

etkilerin görülmeyişi ve ilacın klinik ve biyolojik et

kisi nedeniyle, tüm hastalara 5 aylık tedavi uy

gulanabilmiş, aynca günlük uygulanan 200 IU ile 400 

IU dozlar arasında, biyolojik açıdan belirgin farklılık 

bulunamaımştır. Sonuç olarak, Paget hastalığında, 

sentetik sCT'nin 200 IU /gün dozu yeterli olmaktadır. 

Ayrıca sentetik sCT'nin, parcnteral uygulanmasıyla 

görülen alışılınış yan etkiler naza! sprey ile ta

şınmasıyla görülmediği gibi uygulanabilirliği de 

daha kolaydır. Yapılan bu çalışma, hasta sayısının az 

olmasına rağmen, sentetik sCT'nin nazal spreyi, et

kisinin derecesi, sürekliliği ve tolere edilebilirliği açı

sından parenteral yola alternatif olabileceğinden, 

üınit verici bulurunuştur37. 

Bir başka çalışmada, sıçanlarda, sCTnin naza! ab

sorpsiyonuna proteolitik enzim inhibitörlerinin et

kisi incelemnişfö38. Enzim inhibitörü olarak, bes

tatin, diprotinin, leupeptiı1, aprotirıin, soya yağı 

tripsin inhibitörü ve kamostat mesilat kullanılmıştır. 

sCT'nin naza! absorpsiyonu, hipokalsemik etki öl

çülerek değerlendirilmiştir. Sıçan naza! mukoza do

kusunun peptidaz aktiviteleri yüksektir ve peptitaz 

aktivitesi sırasıyla şöyle bulurunuştur:Leusin ami

nopeptidaz (her 1 mg protein için 2.72 nmol/ dk.), 

dipeptidil aminopeptidaz (her 1 mg protein için 1.84 

nmol/ dk.), katepsin (her 1 mg protein için 650 

pmol/dk.) ve tripsin (her 1 mg protein için 4.61 

pmol/dk.). pH 7.0'de 10 IU/kg uygulanan sCT 

düşük (% 3.2) biyoyararlarnm göstermiştir. Bestatin 

(aminopeptidaz inhibitörü, 0.01-1 mM) veya dip

rotinin A ( dipeptidil peptidaz inhibitörü, 0.1-1 mM) 

ile uygulama, hipokalsemik etkiyi değiştirmemiştir. 

Aprotiı1in (tripsin inhibitörü,103 ve 104 KIU /mL ile 

kamostat mesilat (aminopeptidaz ve tripsin in

hibitörü,0.1-10 mM) veya leııpeptin (tripsin ve ka

tepsin B inhibitörü, o.ı-1 rnM) ile uygulama sonucu 
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sCT'nin naza] absorpsiyonu, böylece hipokalsemik 

etkide artış bulunınuştur38 . Çeşitli pH değerlerinde 

(4.0, 7.0 ve 8.0) sCT'nin hipokalsemik etkisi en yük

sek pH 4.0'te bulunmuştur. 104 KIU /mL aprotinin 

varlığında, pH 4.0 ve 7.0'te 10 IU /kg sCT'nin naza] 

uygulamasından sonra biyoyararlılık, pH 4.0 or

tamında 0/o 5.4'ten o/o 7.S'e; pH 7.0 ortamında o/o 

3.2'den % 6.9'a artmıştır. Böylece, tripsin inhibitör 

aktivitesine sahip inhibitörlerin, sCT'nin naza! ab

sorpsiyonuntı arthrmada, etkili oldıığu be

lirtilmiş tir38. 

KALSİTONİNİN PULMONER YOLLA 

UYGULANIŞI 

Peptit ve protein yapılı maddelerin pulmoner yol

dan verilişi son zamanlarda önem kazarunıştır. Pat

tan ve arkadaşları, sıçanlarda, sCT ,ve hCT'nin pul

rnoner absorpsiyonunu incelemişlerdir. 50 µg sCT 

ve hCT içeren 100 µL sitrat tampon çözeltisi önce 

kuyruk veninden uygulanmış, daha sonra aynı 

dozda inti·atekal uygulama yapılmıştır. Kandaki kal

sitonin düzeyi Radioimmunoassay (RIA) yön

temiyle tayin edilıniştir. Çalışmada hCT ve sCT'nin 

intratekal absorpsiyonu benzer şekilde; mutlak bi

yoyararlılıkları yaklaşık% 17 bulunımıştur1 6 . 

Okumura ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada ise 

sıçanlara intratekal yolla uygulanan eCT'nin bi

yoyararlılığı i.m. uygulama ile karşılaştırılmıştır. Ça

lışmada plazma CT düzeyleri RIA yöntemiyle de

ğerlendirilmiştir. 20 U /kg ve 40 U /kg dozda toz 

eCT'nin, sıçanlara intratekal yolla uygulanması so

nucu i.m. uygulamaya göre bağıl biyoyararlılık % 

10.6 ve % 11.5 bulunmuştur17. Aynı çalışmada dört 

sağlıklı gönüllüye 300 ve 600 U toz eCT oral in

halasyon yoluyla uygulanmış ve bağıl biyoyararlılık 

% 1.98 ve % 2.0 bulunmuşturl7. Bu sıçanlarda elde 

edilen bağıl biyoyararlılığm yaklaşık % 20'si ka

dardır. Bunun nedeninin, toz kalsitoninin büyük 

kısmının orofarenkste depolanmasından kay

naklanabileceği düşünülmüştür. Bunun üzerine oro

farenks tutulmasının gerçekleşemeyeceği la

ringotomize edilmiş kişilerde aynı deney 

tekrarlandığında, benzer sonuçlarla karşılaşılınıştır. 

Bunun üzerine toz eCTnin büyük kısmının trakeada 

tutulmasından dolayı absorpsiyonun ger

çekleşemediği sonucuna varılmıştırl7. 
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.KALSİTONİNİN İNTESTİNAL YOLLA 
UYGULANIŞI 

Son zamanlarda, kalsitoninin intestinal yolla uy
gulamşıyla ilgili çalışmalar yapılmış, ancak çok ba
şarılı sonuçlar elde edilememiştir. hCT'nin bar
saktaki proteolitik parçalanmasuu azaltmak 
amacıyla, poliizobutil akrilat ile enkapsüle edilerek 
nanopartikülleri hazırlamnıştır. Böylece hCT na
nopartiküllerinin, çözelti formuna göre, daha yavaş 
salım yapması sağlanmıştır. Wistar sıçanlara 0.2 
mg/kg dozda CT içeren nanopartiküller uy
gulandığında, uzun süre boyunca barsakta kalması 
sağlanmıştır. Ancak nanopartiküller, peptitin ab
sorpsiyonunu arttırmada etkili olamamıştırl8. 

Bir başka çalışmada ise yine hCT'nin intestinal ab
sorpsiyonu ve stabilitesi üzerine yardımcı mad
delerin etkisi incelenmiştir. Polimerik boncuklara 
hCT yüklenerek, Spraque-Dawley sıçanların du
odenum ve kolonuna uygulanmıştır. Ayrıca ça
lışmada dodesil maltosit ve sodyum dodesil sülfat 
gibi yardımcı maddelerin, hCT'nin absorpsiyonuna 
ve stabilitesine olan etkisi incelenmiştir. Sonuçta do
desil maltosit kullanılan ve duodenuma uygulanan 
hCT'nin en iyi hipokalsemik etki sağladığı bu
lunmuştur19. Ayrıca çalışmada en dayanıklı for
mülasyonun % 1 sodyum dodesil sülfat içeren bon
cuklar olduğu ortaya konmuştur19. 

KALSİTONİNİN NANOKAPSÜL, BONCUK ve 
MİKROKÜRE FORMÜLASYONLARlNDA 
UYGULANIŞI 

Kalsitoninin parenteral yoldan verilişinde kontrollü 
salımını sağlamak ve biyoyararlanımını arttırmak 
amacıyla mikroküre, nanokapsül ve boncuk for
mülasyonları hazırlanmıştır. Vranckx ve arkadaşları 
tarafından yapılınış çalışmada, sCT'nin na
nokapsülleri hazırlanarak, sıçanlarda oral ab
sorpsiyonu incelenmiştir. Hazırlanan 50 nm. çapma 
sahip nanokapsüller her sıçana 100 IU /kg dozda 
oral yolla uygulanırken, aynı dozda sCT'nin sulu 
çözeltisi i.v. ve oral yolla uygulanarak karşılaştırma 
yapılmıştır. Buna göre sCT'nin sulu çözeltisi uy
gulanan sıçanların kalsiyum düzeylerinde herhangi 
bir değişiklik gözlenmezken, nanokapsül formunun 
mutlak biyoyararlılığı % 45.9 bulunmuştur20. 

Aydın ve arkadaşları, tripolifosfat çözeltisine, ki
tozanm sCT içeren çözeltisini damlatarak sCT yüklü 
kitozan boncukları hazırlamışlardır. pH 6.0'da en iyi 
kaplanan boncukların çapı 0.9 mm ve etken madde 
miktarı % 54-59 arasında bulurunuştur. Yüklü bon
cuklardan sCT'nin salıro özellikleri incelendiğinde, 
ilk gün% 20'den az bir patlama etkisinin görüldüğü 
ve salınım 27. güne kadar devam ettiği saptanmıştır. 
Çalışmada yüklenen sCT konsantrasyonunun sa
lıma etki etmediği de görülmüştür. Sonuç olarak ki
tozan boncuklar kullanılarak sCT'nin kontrollü sa
lımının sağlanabileceği saptanmıştır39. 

Bir diğer çalışmada ise, sCT'nin poliglikolik asit 
mikroküreleri hazırlanımştır. Üç farklı yükleme do
zunda (% 0.3, % 4.5 ve % 7.5) Wistar sıçanlara uy
gulanan mikrokürelerin oluşturdukları hi
pokalsemik etki arasında belirgin farklılık 

gözlenememiştir21. Bunun üzerine, sıçanlara 0.4 U / 
kg, 1.2 U /kg ve 3.6 U /kg dozda sCT içeren % 0.3 
yüklü mikroküreler ve 0.4 U /kg dozda toz sCT uy
gulanmış ve toz sCT'nin sadece 2-3 saat hi
pokalsemik etki göstermesine karşın, mikroküre for
mulasyonlarımn 24 saat boyunca etkili olduğu 

bulunmuştur. 3.6 U /kg dozda uygulama yapılan sı
çanların plazma sCT düzeyleri, uygulamadan beş 
gün sonra bile toz sCT'nin oluşturduğu plazma sCT 
düzeyi ile karşılaştırılabilecek düzeyde bu
lunmuştur21. 

Peptitlerin biyolojik olarak parçalanabilen po
limerlerle etkileşmesi, mikrokürelerin ha
zırlanmasında oldukça önemlidir. sCT'nin biyolojik 
olarak parçalanabilen polilaktik asit (PLA), po
liglikolik asit (PGA) ve poliglikolik-ko-laktik asit 
(PGLA) gibi polimerlerle etkileşmesi incelenıniş ve 
bu polimerlerin sCT'nin salım özelliklerini de
ğiştirdiği bulunmuştur40. Yapılan diğer bir ça
lışmada sCT'nin parenteral yolla taşınabilınesi için 
parçalanabilen mikroküre formları hazırlanmıştır. 

Sentetik polilaktik glikolikasit (PLGA) polimeri kul
lanılarak çözücü ekstraksiyon yöntemiyle boş mik
roküreler hazırlanmış ve bu mikrokürelere sCT'nin 
adsorpsiyonu veya tutulınası sağlanmıştır22. Ça
lışmada ayrıca çeşitli miktarda kalsitonin içermeyen 
mikrokürelerin (2.5, 5 ve 10 mg) % 1 mg/mL sCT çö
zeltisiyle muamelesi sonunda sCT'nin adsorpsiyon 
kinetiği de incelenmiştir. Buna göre 10 mg mik-
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· roküre kullanıldığında 12.saatte, 5 mg mikroküre 

kullanıldığında 24. saatte ve 2.5 mg mikroküre kul

lanıldığında 48. saatte maksirn.um adsorpsiyona 

ulaştığı gözlenmiştir22 . Hazırlanan sCT rnik

rokürelerinin in vivo değerlendirilmesi, dişi sı

çanlara s.c. uygulanarak yapılmıştır. Uygulama son

rası, serum sCT konsantrasyonları günlük olarak, 

14 gün boyunca izlenmiş, miktar tayini R!A yön

temiyle yapılmıştır. Buna göre sıcaklığın kontrolü 

yöntemiyle hazırlanan ve % 3.5 sCT içeren mik

rokürelerin sıçanlara 40 U/kg subkütan (s.c.) yolla 

uygulanmasıyla, ilk dört gün boyunca düşük, beş 

ile dokuz11ncu günler arasında yüksek ve onuncu 

gün tekrar düşen plazma sCT konsantrasyonları iz

lenmiştir. PLGA mikrokürelerinin yüzeyine sCTnin 

adsorplanması ve tutulmasıyla hazırlanan formların 

karışımının sıçanlara 40 U /kg s.c. uygulanr,nasıyla 

iki aşamalı salım gözlenmiştir. Başlangıçtaki salım 

hızı düşük fakat ölçülebilir, dördüncü günden sonra 

yüksek konsantrasyon sağlayan sürekli salım gö

rülmüştür. Sonuç olarak, peptitlerin parçalanabilen 

mikrokürelerinin hazırlanmasında sentetik PLGA 

.polimerinin uygun olduğu ve polimerin parçalanma 

hızının, molekül ağırlığı ve matriks yapısı seçilerek 

kontrol edilebileceği, ayrıca mikrokürelerin çözücü 

ekstraksiyon yöntemiyle hazırlanabileceği bu

lunmuştur22. 

SONUÇ 

Yapılan çalışmalarda kalsitoninin değişik mu

kozalardan absorpsiyonu değerlendirilmiştir. Ça

lışmalara göre CT'nin vajinal, rektal, bukkal ve 

naza! mukozalardan absorpsiyonunun gerçekleştiği, 

ancak bunun eı1zin1 inhibitörleri veya absorpsiyo11 

arttırıcı maddelerle daha da arttırılarak parenteral 

yolla kıyaslanabilecek düzeye getirileceği göz

lenmiştir. sCT'nin vajinal veya naza! ab

sorpsiyonu11u değerlendiren çalışmalarda, enzim in

hibitörlerinden tripsin, pepstatin, bestatin ve 

leupeptinin, peptit yapılı maddenin ab

sorpsiyonunu arttırmada başarılı olduğu bu

lunmuştur. Enzim inhlbitör!eri, enzimatik re

aksiyonlara karşı CT'yi stabilize ederek 

absorpsiyonu arttırmada etkili olmaktadır. Ayrıca 

safra tuzları, dihidrofusidatlar ve kompleks yapıcı 

ajanlar gibi absorpsiyon arttırıcı maddeler kul

lanılarak CT'nin mukoza! yollardan ab-
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sorpsiyonunun arttırılabilecegi görülmüştür. Ya

pılan çalışmalarda sodyum deoksikolat, sodyum ta

urokolat, sodyum lauril sülfat, sodyum miristat ve 

quillaja saponinin CT'nin bukkal absorpsiyonu; sik

lodekstrin türevlerinden DM~CD ve sod

yumtaurodihidrofusidat ise naza! absorpsiyonu art

tırmada etkili olduğu saptanmıştır. Bunun yamsıra 

pulmoner ve intestinal mukozalardan uygulanan 

CT'nin absorpsiyonunun vajinal, naza!, rektal ve 

bukkal uygulamaya kıyasla daha az olduğu gö

rülmüştür. İntestinal mukozaya uygulamanın, 

CT'nin absorpsiyonunu arttırmada pek fazla başarılı 

olmadığı bulunmuştur. 

Sonuç olarak mukoza! yollardan rektal, vajinal, buk

kal ve özellikle naza! yoldan uygulanan CT'nin ab

sorpsiyonun uygun olduğu bunun yanısıra pul

moner ve intestinal yoldan çok iyi sonuçlar 

alınamadığı ve çalışmaların sürdürülmesi gerektiği 

bulunmuştur. Naza! yoldan uygulamanın pa

renteral yola bir alternatif olabileceği dü

şünülmüştür. 
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