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SCIENTIFIC REWIEWS /BİLİMSEL TARAMALAR 

Karragenin Farmasötik Teknolojideki 
Kullanımı 

Oya SİPAHİGiL0*, Betül DORTUNÇ* 

Karragenin Farnıasötik Teknolojideki Kullanıını 
Özet : Karrage.n çe{İtli deniz yosunlanndan elde edilen ve 
farnıasötik fornıülasyonlarda giderek artan oranda araş

ttnna konusu olan bir doğal polimerdir. fota, kappa ve 
lanıhda olnıak üzere üç tip karragçn vardır. Ayrıca diğer 
olası yapıları mü, nü, xi, theta ile belirlennıektedir. 
Bu derlenıede karragenin fiziksel, kimyasal ve farmakolojik 
özellikleri veribni,ı·tir. Ayrıca ha,<;ta. fannasötik teknoloji 
oiınak üzere diğer alanlardaki kullanımı ile ilgili bilgiler yer 
alınaktadır. 
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Karragen Hakkında Genel Bilgiler 

Karragen (deniz kadayıfı) adlı drog Rhodophyceae 
farnilyası'na ait Chondrus crispus, Gigartina ma

millosa ve Gigartina stellata adlı kırmızı alglerin su 
ile yıkanıp güneşte kurutulması ile elde edil
mektedirl-3. Karragen adı verilen hidrokolloid baş
lıca alglerin su veya sulu alkali vasatta eks
traksiyonu ile elde edilmektedir2.4._ Chondrus cris

pııs ve Gigartina mamillosa daha çok Norveç'ten 
Kuzey Afrika'ya doğru uzanan Kuzey Atlantik kı
yılarında bulunmaktadır ve "Karragen" ismi ir
landa'da "Karragheen" adındaki bir kıyı ka
sabasından gelmektedir5. 

Elde Edilmesi 

Karragen, Kanada'da yetişen Chondrus crispııs, Fi-

Use of Carrageenan in Pharmaceutical Technology 
Summary: Carrageenan is a natura! polynıer obtained froın 
various seaweeds and is being used in phannaceutical for
mulation studies increasingly. There are three types of car
rageenan iota, kappa and lanıbda. Other probable types r~f 

carrageenan are rnıı, nu, xi and theta. 
ln this paper, the physical, chenıical and pharrııacologica! 
properties of carrageenan are given. There is also in
fornıation aboıit its application in differenı areas, espccially 
in pharmaceutical technology. 
Key words: Carrag'eenan, natura! polynıer, hydrogel 

lipinler ve Endonezya'da yetişen Eucheııma cottonii 
ve Eucheuma spinosum, Şili' de yetişen Iridaea cin
sine ait deniz yosunlarmdan da elde edilmektedir. 
Ticari karragen standardizasyon amacıyla şeker ile 
seyreltilmekte, ayrıca jelleşme ve kıvam artırma 

amacıyla gıda sınıfı tuzlarla karıştırılmaktadır4. 

Kllnyasal Yapısı ve Tipleri 

Karragen galaktoz ve 3-6 anhidrogalaktoz ko
polirnerlerinin potasyum, sodyum, kalsiyum, rnag
nezyıırn ve amonyum sulfat esterlerini ıçer

mektedir2,5-7 

Kappa, iota, lambda olmak üzere üç tip ticari kar
ragen vardır2,4,7-9. Ayrıca diğer muhtemel yapıları 
şekil l'de görüldüğü gibi Mü, Nü, Xi, Theta ile be
lirlenmektedir9. 
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Şekil 1. Karragenin kimyasal yapıları9. 

Tipini belirlemek için karragen çözeltisine dört 
damla KCl çözeltisi ilave edilip karıştırılır, kırılgan 
bir jel oluşuyorsa kappa, elastik bir jel oluşuyorsa 
iota, jelleşme olmuyorsa lambda tipidir2. 

Fiziksel Özellikleri 

Görünüşü: 

Beyaz, sarımsı renkte, müsilajımsı !adda ve hemen 
hemen kokusuz bir tozdur6. 

Partikül Büyüklüğü : 
Ticari karragenler 40 no'lu Amerikan standart elek
lerinden geçerlerrn 

Dansitesi: 
1,7 g/ cm3 civarında bir ortalamaya sahiptirıo,n 

Çözünürlüğü : 
Karragen sıcak suda çöziiniir. Susuz hidrazinde çö
zünür. Formamid ve metilsülfoksidde az çözünür. 
N- N diınetilformamidde şişer fakat çözünmez. 

Genel olarak yağlarda ve organik çözücülerde çö
zünmez5. 
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Karragenin sudaki çözünürlüğünde sıcaklık, iyon
ların varlığı ve tipi, suda çözünen organik bi
leşiklerin ve tuzların varlığı, karragenin tipi et
kilidir12. Ticari karragenler için % lO'a kadar kar
ragen içeren çözeltileri hazırlamak mümkündür. K

karragenin Na+ tuzu soğuk suda çözünürken, K+ ve 
Ca++ tuzları çözünmezler. /..-karragen katyonlar ol
maksızın tamamen soğuk suda çözünürlO. 

Reolojik özellikleri : 
Bütün karragen çözeltileri psödoplastik akış özelliği 
göstermektedir4,n 

Seyreltik sulu çözeltisi viskozdur ve viskozitesi lo
garitmik olarak artan konsantrasyonlarda artars. 
Karragenin viskozitesinde konsantrasyon, sıcaklık, 
diğer çözünen moleküllerin varlığı, karragenin tipi 
ve molekül ağırlığı etkilidir12_ 

Jelleşme özelliği : 
Sulu çözeltileri; potasyum, kalsiyum ve amonyum 
gibi hidrofob katyonların ilavesi ile jelleşir5,6. K

karragen sistemindeki K+ veya NH4 + iyonlarının 
fazla miktarı sinerezise yol açar. Ca++ ve diğer iki 
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değerli katyonlar jelleşmeyi artırır. Bir ga
laktomannan olan keçi boynuzu zamkı K-karragenle 
beraber jel gücü.nün ve yapısının değiştirilmesi ve 
yükseltilmesi amacıyla beraber kullanılır. Sinerjistik 
etkileşme jelin yapısal faktörüyle açıklanabilirrn 

Jel kuvveti ölçme aleti ile K- karragenin jel kuvveti 
belirlenıniştir. Penetrasyon kuvvetinin yer de
ğiştirmeye oranı jel kuvvetini ifade etmektedir. K
karragen ve karboksivinil polimer gibi gerçek jel
lerde penetrasyon kuvveti- yer değiştirme grafi
ğinde lineer özellik görülmemektedirB 

Stabilitesi : 

Karragen anyoniktir ve sulu dispersiyonlarmın 

pH'sı 3-10 arasında olduğu zaman stabildir9,rn pH 
9'da maksimum stabiljte göstermektedir. pH 3.5 al
tında iken sıcaklık uygulanmamalıdır4. Çözeltisinin 
pH'sı proteinin izoelektrik noktasının altındaysa 

proteinleri çöktürürs. 

Asit çözeltileri depolimerizasyona uğrars. 

Teşhisi ve Miktar Tayini : 

Spektrofotometrik, spektrofotometrik ti tras yon 14, 
florometriklS metodlarla yapılabilmektedir. Ayrıca 
tionin kullanılarak metakromatik yöntem yardımı 
ile J.., K ve ı fraksiyonlarının teşhisi yapilmıştır. Bu 
yöntem diş macunlarındaki karragenin analizine de 
uygulanımşhr16 . 

Karragenin Farrnakolojik Özellikleri : 

Karragen mide ülserine karşı kullanılmaktadır1 . An
tikoagulan17 ve antilipemik etkisi de vardırl. 

Karragenin farelere enjeksiyonu ile enflamasyon 
meydana gelmekte ve buna bağlı olarak ödem oluş
maktadır18-22. Karragen vasküler endotel hücrelerin 
permeabilitesini arhrarak ödem oluşumuna sebep 
olmaktadır22. 

iyonotropik jelleşme yöntemi ile nonsteroidal bir 
ilaç olan diklofenak sodyumun sodyum aljinat yar
dımı ile boncukları hazırlanmışhr. Aquacoat ve 
Eudragit NE30D içeren ve içermeyen boncuklardan 

diklofenak sodyumun in vitro olarak ve karragenin 
sağ arka pençelerine intraplantar olarak enjekte edil
mesi ile ödem oluşturulmuş erkek Wistar fa
relerinden in vivo olarak serbestleşme özellikleri ir,
celenıniştir. Formülasyona ilave edilen polimer tip
lerinin in vivo olarak farelerdeki ödem oluşumunu 
engellemede anlamlı bir fark göstermedikleri be
lirtilmiştirıs. 

Karragenin farelere sub-plantar uygulanması ile 
pençelerinde enflamasyon meydana gelmiştir. Enf
lamasyona bağlı olarak bir saat sonra ödem oluş
muş, 12-24 saat sonra ise azalmıştır. Enflamasyonun 
başlangıcında beyin ve hipotalamusta artan 5-HT ve 
noradrenalin konsantrasyonu kontrol değerlerinin 
altına düşmüş, enflamasyon geçtikten sonra 24 saat 
içinde ise normal değerlerine ulaşmıştır. Dopamin 
seviyelerinde değişiklik görülmemiştir. Karragenin 
farelere sub-plantar uygulanınası ile hiperaljezi de 
meydana gelmiştir19. 

Eucheuma spinosum'dan elde edilen t-karragen çe
şitli fraksiyonlarına ayrılmıştır. Farklı molekül a
ğırlığı, sülfat içeriği ve optik rotasyona sahip ı

karragerılerin ödem yapma etkileri farelerin arka 
pençelerine enjekte edilerek karşılaştırılmıştır. Fa
relerde meydana gelen enflamasyon anti
enflamatuar ilaçların geliştirilmesinde kul
lanılmaktadır. Sülfat içeren bir polisakkarit olan kar
ragenin antikoagulan etkisinin de olduğu ayrıca be
lirtilrniştir2D. 

J.. karragenin sudaki çözeltisi Wistar erkek fa
relerinin arka pençelerine enjekte edilerek enf
lamasyon meydana gelmesi sağlanınıştır. Enf
lamasyona sahip farelere serbest hidrokortizon, al
bumin mikroküreleri içerisinde hidrokorhzon ve 
boş albumin mikroküreleri oral yoldan verilmiştir. 
Sonuç olarak enflamasyonun azaltılmasında mik
roküre içindeki steroidin serbest steroide göre daha 
etkili olduğu görülmüştür21. 

Karragenin erkek Wistar farelerinin arka pen
çelerine enjekte edilmesi sonucunda lokal enf
lamasyon meydana gelmiştir. İnsan süperoksit dis
mutaz (hSOD) enzimini salgılayan modifiye hücre 
fibroblastlarının topikal transplantasyonunun anti
enflamatuar etki gösterdiği belirtilmiştir22. 
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Karragen ayrıca antikoagulan etkisinin yanında fib
rinolitik ve antiagregan aktivite de göstermektedir. 
Adenozin difosfatin (ADP) sebep olduğu ag
regasyonun engellenmesinde ı karragen biraz etkili 
olmakta, K ve 'A karragen ise etkili olinamaktadır. 
Ristosetinin sebep olduğu agregasyonda ise test edi
len bütün karragenler etkisiz kalinaktadır. 'A kar
ragenin fibrinolitik aktivitesinin en yüksek olduğu 
görülmüştür. A. karragen ve Grateloupia dichotoma 
karragenin ise yüksek antikoagulan etkiye sahip ol
dukları be lir lenmiş tir23. 

Karragenin ToksiJcolojik Özellikleri : 

K- karragen tavşanlara intravenöz olarak enjekte 
edildiğinde fibrinojen ile çözünen kompleksler oluş
tururken A.- karragenin aynı şartlardaki enjeksiyonu 
sonucunda fibrinojen ile çözünmeyen kompleksler 
meydana gelmektedir. Çözünmeyen kompleksler 
sistemik dolaşımda trombosit ve kan hücrelerini ya
kalayarak toksisiteye sebep olinaktadırl7. 

Karragen deney hayva11larına intravenöz olarak en

jekte edildiğinde akut toksik etki göstermektedir. 2,5-
3 kg. vücut ağırlığına sahip tavşanlar karragenin 50 
mg tek dozluk intravenöz enjeksiyonu ile 48 saat için
de ölmüşlerdir. Kobaylara ise karragenin 20 mg/kg 
dozu öldürücüdür. Artan doz ile renal lezyon olu
şumunun şiddetinin artmasının deney hay
vanlarınmih ölümüne sebep olduğu belirlenmiştir24. 

Gastrointestinal ülserasyon: 
Karragenin ins.3.-nlarda ülser yapıcı olduğuna dair 
bulgu yoktur. Gıdalarda kullanılan karragen ab
sorbe edilmez. Bu amaçla sıçan, kobay, hamster, 
maymun ve domuzlarda testler yapılnuştir. Ko
baylar üzerinde yapılan deneylerin sonuçları ye
tersizken diğer türlerde karragenin gastrointestinal 
sisteme hiçbir zararlı etkisi görülmemiştirıo. 

0/o 5 oranında karragen içeren içme suyu içirilen tav

şanlarda 7 gün sonunda diyare ve dışkılarında gö
rünür ve gizli kan bulunmuştur. Tavşanlar hızlı bir 
şekilde kilo kaybetmiş ve kolonlarında ciddi ül
seratif lezyonlar meydana gelmiştir25. 

Teratojenite : 
FDA laboratuvarlarında karragenin teratojenik 
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olinadığı 3 jenerasyonluk sıçan deneyleri ile kesin 
olarak kanıtlanımştırrn 

Karsinojenite : 
0/o 0.5, 0/o 2.5 ve 0/o 5 oranında karragen içeren di
yetler hamster ve sıçanlara normal yaşam süreci bo

yunca uygulanmış ve sonuçlar karragenin kar
sinojen olinadığını göstermiştirrn 

Karragenin Kullarum Alanlan : 

Karragen farmasötik teknoloji ve kozmetolojideki 
kullanım alanından başka gıda endüstrisi, kağıt en
düstrisi, dericilik gibi birçok alanda kul
lanılmaktadır1. 

Şehir suyunun içindeki asıiı maddeleri çöktürmek 
amacıyla elektrik yükünü nötralize edici maddeler; 
Fe3+, aluminyum sülfat, aluminyum poliklorür ya
nısıra karragenler de kullanılmıştır. A.-karragenin ise 
suyun temizlenmesinde etkisiz olduğu gö
rülınüştür26 

Karragenin Kozmetolojideki Kullaruıru : 

Karragen diş macunlarında jelleştirici ve kıvam ve
rici ajan olarak kullanılmaktadır4,7,s_ Karragenin ter
cih edilinesinin sebepleri; bu sistemde mevcut olan 
enzimler tarafından bozunmaması, diş macununun 

tüpten kolaylıkla dışarı çıkmasını sağlaması, iyi bir 
lezzet ve tada sahip olması, yapışkan olmaması ve 
iyi bir görünüme sahip olinasıdır4. 

Diş macunlarında kullanılan silika / CMC jelleştirici 
ajanı karragen / CMC jelleştirici ajanı ile kar
şılaştırılmış ve reolojik verilere dayanarak karragen 
/ CMC jelleştirici ajanının silika / CMC ajanına göre 
teknolojik ve ekonomik avantajlara sahip olduğu gö
rülinüştür7. 

Diş macunlarında genellikle % 1 oranında kul
lanılmaktadır. Karragen jeli diş macununa iyi bir te
mizleme özelliği vermekte ve sıcaklığa karşı stabil 
olmasını sağlamaktadırs. 

Karragen ayrıca kozmetolojide stabilizatör, kıvam 
verici ve yumuşatıcı olarak çeşitli formüllerde kul
lanım alanı bulmaktadır27. 
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Karragenin Farmasötik Teknolojideki Kullamnu : 

J(arragen süspansiyon ve emülsiyon yapın11nda vis
kozite artırıcı olarak, ayrıca jelleştirici ajan olarak 
kullanılmaktadır5•6 •28 . 

Çeşitli tipteki hidrokolloidler giderek artan sıklıkta 
farmasötik formülasyonlarda denenmektedir. Bu 
hidrokolloidlerin çoğu polianyoniktir ve katyonik 
ilaçlarla etkileşmeye girerek ilacın çözünürlüğünü, 
görünümünü, stabilitesini ve etki süresini et
kileyebilir. Çeşitli hidrokolloidler ve antihistamiriler 
arasındaki etkileşmeyi araştırmak için çalışmalar ya
pılınış, etkileşme sonucunda çözünmeyen ürün olu
şuınu ilacın sürekli serbestleşmesine sebep ol
muştur. Karragen, karboksirnetilseluloz, pektin, 
sodyum-aljinat başta olmak üzere birçok hid
rokolloidle çalışılmıştır ve bunlardan en yüksek ba
ğlama kapasitesine sahip olan hidrokolloidin kar
ragen olduğu saptanmıştır29. 

Karragenin ilaç molekülleri ile bağlanınasında ya
pısı önemlidir. İlaç moleküllerinin heliks şeklindeki 
K- karragene adsorbsiyonunun halka şeklindeki K

karragene adsorbsiyonundan daha 1a.,1a olduğu gö
rülmüştür. K- karragen KCl çözeltisinde heliks şek
linde, NaCI çözeltisinde ise halka şeklinde bu
lunınaktadır30. 

K-karragenin heliks- halka transisyonu ortamda bu
lunan tuzu11 tipini, konsantrasyonunu ve ortam 
temperatürünü değiştirerek kontrol edilebilir ve 
bundan ilacın kontrollü olarak serbestleşmesini sağ
layan sistemlerin tasarımında faydalanılmaktadır31. 

Film kaplama maddelerine yardımcı madde olarak 
karragenin ilavesiyle ilacın serbestleşme hızı in
celenıniştir. Kaplı teofilin granüllerinden dis
solusyon hız profilini artırmak amacıyla etil seluloz 
ve dibutil sebekat karışımından oluşan film kap
lama maddelerine çeşitli yardımcı maddeler, bu 
arada karragen de ilave edilmiştir. Etilseluloz ve di
butilsebekat karışırm ile kaplı granüllerden teofilin 
12 saatte % 84 oranında serbestleşmektedir, bu ka
rışıma karragen ilavesinden sonra teofilinin 7 saatte 
% 90'ının serbestleşmekte olduğu görülmektedir32. 

Karragen türevleri ile ülser tedavisinde kullanılmak 

amacıyla prosiyanidin jel formülasyonları ge
liştirilmiş ve hazırlanan formülasyonlarda kar
ragenin jelleşmesinde etkili olan iyonlar araş- · 
tınlmış tır33 ,34. 

Dört tip karragen ile çalışılmıştır, bu kolloidlerin jel
leşme gücü dispersiyon temperatürü, kolloid kon
santrasyonu ve bazı katyoriların varlığına bağlıdır. 
Karragen ile hazırlanan jellerin ülser fedavisine 
uygun olacak şekilde 8.4- 10.3 arasında pH değerine 
ve uygun viskoziteye sahip olduğu görülmüştür33. 

Karragenin jelleşmesinde trisodyum sitrat ve tri
potasyum sitrat ile hazırlanmış formülasyonlarm 
başarılı olduğu görülmüştür. Trisodyum sitratın an
tiasit özelliği ile karragenin antipepsin aktivitesinin 
kombinasyonu ülser tedavisinde kullanılan pro
siyanidin jel formülasyonu için bir avantaj oluş

turmaktadır34. 

Karragenin jelleşmesi zıt yüklü bir polimer olan je
latin ile çökmesi sonucunda da meydana gel
mektedir. Bundan yararlanılarak hazırlanan teofilin 
suspansiyon11nun pepsin içerıneyen suni mide va
satında in situ olarak jelleşme gösterdiği gö
rülmüştür. Difüzyon kontrollü olan ilaç ser
bestleşmesinin bu polimerlerin varlığında azaldığı 
görülmüştür35. 

Karragen aynca boncuk, mikrokapsül, mikroküre ve 
mini matriksler hazırlamada kullanılmıştır36-39 

Gentamisin sülfatın gözde sürekli serbestleşmesini 
sağlamak için iota karragen ve keçi boynuzu zamkı 
ile mikrokapsüller hazırlanmıştır. Bu mik
rokapsü!ler polivinil alkol ve polietilen glikol 200 
karışımından oluşan bir hidrojel matriks içinde da
ğıtılmıştır. Hidrojel matrikslerden gentamisin sül
fatın serbestleşmesinin keçi boynuzu zamkı kon
santrasyonu, po!ivinil alkol konsantrasyonu ve mo
lekül ağırlığına bağlı olduğu görülmüştür. Keçi boy
nuzu zamkı içermeyen ı-karragen rnik
rokapsüllerinin membran kuvveti zayıf olduğundan 
şekillerinin düzgün olmadığı görülmüştür.Ayrıca 
keçi boynuzu zamkı içermeyen ı-karragen mik
rokapsüllerinden gentamisin sülfat 6 saat içinde ani 
bir şekilde serbestleşmektedir. ı-karragen mo
lekülleri keçi boynuzu zamkının mannoz ar-
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tıklarmın düz bölgeleri ile kolayca çapraz bağ

lanabilmektedir. Bu moleküller arası bağlanmadan 
dolayı yüksek dansiteli bir mikrokapsüler membran 
oluşmaktadır. Oluşan bu membran, gentamisin sül
fatın sıfırıncı dereceden serbestleşmesini kontrol et
mektedir36. 

Karragen polimeri çapraz bağlama tekniği ile ha
zırlanmış kürelerden asetaminofenin ser
bestleşmesini kontrol etmek amacıyla da kul
lanılmıştır. İlaç, polimer seviyesi ve çapraz bağlama 
ajanı olarak kullanılan CaC12, NaCl ve Al2(S04h'ın 
gerek kürelerin fiziksel özellikleri gerekse ilaç hı
tulması ve serbestleşme hızı üzerindeki etkisi araş
tırılmıştır.Kürelerdeki ilaç miktarı arttıkça daha yu
varlak ve büyük çapta küreler elde edilmiş, ilaç ser
bestleşmesinde ise azalma görülmüştür. Kürelerde 
polirrier olarak kullanılan karragenin miktarı 

arttırıldığında daha yuvarlak ve düzgün küreler 
meydana geldiği görülmüştür. Sırasıyla karragen 
oranı % 1- 2- 3 (a/h) olan küreler kullanıldığında 
ilacın serbestleşme hızı azalmaktadır. Ancak kar
ragen oranı % 4 (a/h) olan küreler kullanıldığında 
ilaç serbestleşmesinin karragen oranı % 3 (a/h) olan 
kürelerden daha luzlı olması viskozite artışı sonucu 
daha az çapraz bağlı yapı meydana gelmesi ve çap
raz bağlama ajanı olarak kullanılan % 3 (a/h) CaC12 
çözeltisinin çapraz bağlamaya yeterli olınamasına 
bağlanılabilir. Şekil 2'de % 3 (a/h)'lük olarak kul
lanılan çapraz bağlayıcı ajanlarının asetaminofenin 
aynı forrnülasyona sahip kürelerden ser
bestleşmesine etkileri görülmektedir. Şekilden de 
arilaşıldığı gibi çapraz bağlayıcı ajanı olarak% 3 (a/ 
h)'lük CaC12 çözeltisi kullanıldığında ilaç ser
bestleşmesi diğerlerine göre daha yavaş ol
maktadır37. 
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Şekil 2. %3 (a/h)'lük olarak kullanılan çapraz bağlayıcı 
ajanlarının asetaminofenin aynı formülasyona 
sahip kürelerden serbestleşmesine etkileri37. 
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Karragen kullanılarak iyonotropik jelleşme 1·öntemi 
ile boncuklar hazırlanmıştır. Boncuklarda suda çö
zünen (verapamil HCl) ve suda pratik olarak çö
zünıneyen (ibuprofen) iki etken madde kul
lanılmıştır. Forınülasyon faktörlerinin (ilaç içeriği,· 

polimer konsantrasyonu, tuz tipi ve kon
santrasyonu, iç fazın dış faza oranı) boncukların bü
yüklüğü, ilacın boncuklardaki % tutulması ve in 
vitro serbestleşme özelliklerine olan etkisi in
celenmiştir. Formülasyon faktörlerinin boncuk bü
yüklüğünde etkili olmadığı, verapamil HCl'ün bon
cuklardaki tuhılmasırun ibuprofene göre daha yük
sek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca boncuklardan 
ibuprofenin serbestleşmesinin verapamil HCl'ün 
serbestleşmesine göre daha yavaş olduğu be
lirlenmiştir38_ 

Diklofenak sodyumun sürekli serbestleşmesi için 
dört değişik doğal hidrofilik zamk yardımı ile 3- 4,5-
5 mm çapında mini matriks forınülasyonları ge
liştirilmiş ve burilar sert jelatin kapsüle dol
durulmuştur. Mini matriksleri oluşturmak için kar
ragen, keçi boynuzu zamkı, karaya zamkı ve ksan
tan zamkı kullanılmıştır. Keçi boynuzu zamkı, ka
raya zamkı ve ksantan zamkı kullanılarak ha
zırlanan mini matrikslerden pH 7'ye tamponlanmış 
dissolusyon vasatında 12 saatte diklofenak sodyum 
% 77'ye varan oranlarda serbestleşmiştir.Buna kar
şılık karragen varlığında serbestleşme hızı kontrol 
edilememiştir39_ 

Karragen ile mikrokapsül ve boncuk hazırlama yön
temleri biyoteknoloji alanında da kul
lanılmaktadır40·42. 

Karragen ile yapılan bir mikrokapsülasyon ça
lışmasında sivrisineklere karşı etkili olan Bacillus 
sphaericus 2362'nin karragen yardımı ile mik
rokapsülleri hazırlanmış ve Culex sp. Larvae'sına 

karşı larvisidal aktivitesi test edilmiştir. Mik
roenkapsülasyon işleminden sonra, bakterinin spor
larının asit pH, yüksek temperatür, özellikle Cu2+ ve 
Pb2+ içeren kimyasal çözeltiler ve UV radyasyona 
karşı stabil kaldığı görülmüştür40_ 

Karragen katı partiküller içinde yüksek miktarda 
aktif biyokatalizör taşıyan sistem hazırlanmasında 
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da kullarulrruştır. Nitrobacter agilis hücreleri kar
ragen boncukları içinde immobilize edilmiş ve bi
yokatalizör olarak kullanılacak bu sistemde hüc
relerin solunumu ve çoğalması için gerekli substrat 
tüketimi incelenmiş, bu süreci tanımlayan ve oksijen 
tüketim hızını hesaplayabilen dinamik bir model ge
liştirilm";tir41. Modelin değerlendirilmesi ça
lışmalarında oksijen tüketim luzı için hesaplanan ve 
bulunan sonuçların uyumlu olduğu saptanrruşhr42. 

Karragen ayrıca tablet hazırlanmasında kul
Janılmaktadır43-48. 

Salbutamol sülfat, diprofilin ve klorfeniramin ma
leatın kontrollü serbestleşmesini sağlamak amacıyla 
A.-karragen ile matriks tabletleri hazırlanmıştır. Ya
pılan çalışmalar sonucunda hidrofilik matrikslerde 
bulunan A.-karragenin suda çözünen ilaçların de
vamlı serbestleşmesi için uygun olduğu gö
rülmüştür43A4. 

A.-karragenin pH'ya hassasiyetini araştırmak ama
cıyla direkt basım yöntemi ile 300 mg'lık matriks 
tabletleri hazırlanmıştır. Bu tabletlerden elde edilen 
serbestleşme yüzdeleri şekil 3'de görülmektedir. 
Tabletlerde hidrasyona bağlı olarak oluşan jel ta
bakasından serbestleşme /c-karragenin mide 
pH'smda lüdrasyona uğramasından dolayı pH 
1,2'de daha hızlı olmaktadır. 
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Şekil 3. Karragenin distile su, pH 1.2 ve pH 6.8. tampon 
çözeltilerindeki aşınma profilleri (ort.±S.S.; n~3J43. 

/c-karragen ile hazırlanmış matriks tabletlerden sal
butamol sülfat ilk 2 saat içinde yavaş bir şekilde ser
bestleşme göstermektedir.Diprofilin.kullanıldığında 

ise başlangıçta salbutamol sülfata göre daha hızlı 
serbestleşme görülmektedir (şekil 4). Bu iki ilacın ilk 
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A-karragen ile hazırlanmış matriks tabletlerden 
salbutamol sülfat (a) ve diprofilinin (b) distile su, 
pH 1.2 ve 6.8 tampon çözeltilerinden serbestleşme 
profilleri (ort.±S.S.; n~3)43. 

saatlerde farklı serbestleşmelerinin sebebi "A- kar
ragenin diprofiline göre salbutamol sülfatla daha 
fazla iyonik etkileşim içinde olmasına bağ

lanılabi!ir43. 

A- karragen ile hazırlanan matriks tabletlerin aşınma 
özelliğini azaltmak amacıyla yavaş aşınan bir po
limer olan hidroksipropilmetil seluloz ilave edil
miştir.Bunun sonucunda dissolusyon ortaınına bağlı 
olarak ortaya çıkan serbestleşme farklılıkları or
tadan kaldırılabilmektedir44. 

Klorfeniramin maleatın pH'ya bağlı serbestleşme 

profillerini incelemek amacıyla değişik oranlarda A
karragen / HPMC içeren matriks tabletler ha
zırlanmıştır. % 34 HPMC, % 30 karragen ve % 28 
laktoz içeren optimum formülasyon 24 saat boyunca 
doğrusal ve pH'ya bağlı serbestleşme profilleri gös
termiştir45. 
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Değişik metodlarla hazırlanan aljinat mik
rokürelerinin ve kitre zamkı, pektin veya Eudragit 
L-100 55 ilavesiyle hazırlanan aljinat mik
rokürelerinin pH 1,2'de içerdikleri dipiridamolün 
serbestleşme süresini uzatmadıkları görülmüştür. 

Mikroküre forrnülasyonlarınm farklı oranlarda al
jinat, kitre zamkı, pektin, karragen, sodyum kar
boksimetil selüloz, sodyum nişasta glikolat veya 
Eudragit L-100 55 içeren tabletler halinde basılması 
ile uygun fiziksel özelliklere sahip tabletler elde 
edilmiş ve pH 1,2'de dipiridamolün serbestleşme 
süresinde uzama meydana gelmiştir. Di
piridamolün 0,1 N HCl'deki serbestleşmesinde, kul
lanılan polimerin tipi, viskozitesi ve oranının etkili 
olduğu belirtilmiştir46. 

Teofilin ve değişik doğal zamklar kullanılarak ha
zırlanmış tabletlerden teofilinin serbestleşme özel
likleri incelenmiştir. Doğal zamk olarak karragen, 
keçi boynuzu zamkı, guar zamkı, kitre zamkı ve 
sodyum aljinat kullanılmışhr. İlacın karragen ve 
keçi boynuzu zamkı karışımı ile hazırlaıunış tab
letlerden serbestleşmesi sadece karragen içeren tab
letlerden serbestleşmesine göre daha uzun süre 
devam etmektedir. Bu keçi boynuzu zamkının si
nerjik etki göstererek karragenin jel gücünün art
masına bağlanabiJir47. 

Teofilinin kontrollü serbestleşmesi amacıyla sod
yum aljinat, iota karragen, kappa karragen ve ksan
tan zamkı kullanılarak direkt basım yöntemi ile tab
letler hazırlanmışhr. Bu tabletlerden teofilinin ser
bestleşme profili inceleıuniştir. Sodyum aljinat ve 
ksantan zamkı kullanıldığında ilacın uzun sürede 
serbestleştiği, iota veya kappa karragen 
kullanıldığında ise kısa sürede serbestleştiği gö
rülmüştür. Bu polimerlerin yapıları davranış farkını 
açıklayabilir. Sodyum aljinat ve ksantan zamkı jel
leşme özelliğine sahip olmayan lineer po
lisakkaritlerdir. Buna karşılık karragenler düzenli· 
spiralleşmiş kısımların birleşmesi ile zincirler arası 
bölgelerin yaratılması sonucu jel oluşumuna sebep 
olurlar. Hidrojen bağları ve zıt yüklü iyonlarla sta
bilize olmuş bu konformasyon asit pH'da sorun çı
karmaktadır. Bu üç boyutlu ağ sisteminin bo
zulması tabletin kısa sürede dağılarak teofilinin sod
yum aljinat ve ksantan zamkı ile hazırlanmış tab
letlere göre daha kısa sürede açığa çıkınasında rol 
oynar48. 

Karragen aynca tablet hazırlanmasında dağıhcı ajan 
olarak kullanılmaktadır49. 

Karragen transdermal sistemlerin hazırlanmasında 
da kullanılmışhr50,Sl. 

Pentoksifilin ve poli-L-laktid ile hazırlanmış pen
toksifilin mikrokürelerini içeren karragene dayalı 

matriks tipi difüzyon kontrollü transdermal sis
temler hazırlanmış ve ilaç serbestleşmesini göz
lemlemek için bu formülasyonlar inceleıuniştir. Ser
best pentoksifilin içeren transdermal for
mülasyonundan 6 saatte ilacın % 94,lü'u, pen
toksifilinin mikrokürelerini içeren transdermal for
mülasyonundan ise 8 saatte ilacın % 67,5'i açığa çık
maktadır.Bu sonuç ikinci formülasyona penetrasyon 
arhrıcı maddelerin ilave edilmesi gerektiğini gös
termektedir. Pentoksifilin karaciğerde ilk geçiş et
kisine uğradığından ve kısa yarılanma örnrü11e 

sahip olduğundan dolayı transdermal dozaj for
munun oral yolla verilmesine karşı bir alternatif ol
duğu düşünülebiJir50. 

K- karragenin jelleşme özelliğinden faydalanılarak 
ketoprofen ile transdermal formülasyonları ha
zırlanmıştır. Bu formülasyonların in vitro dis
solüsyon testi ile serbestleşme kinetiği incelenmiş ve 
ex vivo olarak tavşan derisinden etken maddenin di
füzyonu araştırılınıştır. Ketoprofen ile hazırlanan 
transderrnal formülasyonların incelenmesi so
nucunda K- karrageniri transdermal terapötik sis
temler için uygun olduğu belirtilmiştir51. 

Sonuç olarak karragenin farmasötik for
mülasyonlarda giderek artan oranda araştırma ko
nusu olan bir doğal polimer olduğu görülmektedir. 
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