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BİLİMSEL TARAMALAR/ SCIENTIFIC REVIEWS 

Kah Lipit Nanopartiküller (SLN) 

Müzeyyen DEMİREL*, Yasemin YAZAN*" 

Katı Lipit lVanopartiküller (SLN) 
Özet : Kolloida! ilaç tll{l_"\'tCı sistender, sun _vıllarda far
nuısötik alanda yoğun ofarak aro,ytınlan bir konudur. Bu 
sisteınler, nıikroküre!eri, polinıerik nanopartikiilleri, li
po:::,onıları ve yrığ eıniilsiyonfarını içernıektedir. ideal bir 
kolloidal sisteııı, içerdiği etkin nıaddeyi etki edece,~i bölgeye 
toşınıalı ve orada ııygıın bir hız.da ve sürede kontrollü ser
hest/e3~tirebilınelidir. TaıHyıcı sistenı. ise, fizyolqjik ko
pıllnrda parça!a11ahil111eli, kendisi ve parçuhınnıa iirlinleri 
ıoksik olnuıma!ıdır. Enıiilsiyon poliıııerizasyonu ve çözücü 
11ı,,:ıırul11ıası yöntenıferi ile /ıaz.ırlanan ıııikrokiireler ve po
tiınerik nunopurtikiiflerin, iiretiın İıl"leıninde kııl!anılun or
gunik ç:ö::.iicii ortıkları, toksik nıononıer ve toksik ho::,unnuı 
firünleri ile konıonıi11asyo11 riski ı'urdır. Bunların _)'lllı.tstrlı, 
!İpo::.oınhırın, stabilite, hüyük ç·aptll iiretiııı ı:e hedef bölgeye 
u/u~·ıııa sorunları ile Yl(R eıniilsiyonlarııun !ıızlı salını so
nınuna çö::.iinı olarak ideal bir taıHyıcı sistenı arayıınna gi
dilnıiştir. Bu llnıaçla, 199J'de, lipozonı, yağ enıiilsiyonlan 
ı'e kotı partiküllerin oı.:u11Uıjhırı11uı hirleşinıi düşünülerek, 
suda giiç çö::.iinen lipr~fll.ik etkiıı nıaddeleriıı intravenöz. ve
n1İ§İ için alterncıtif bir sisteııı olarak katı lipit na
nopartikiiller ( SLN®) ge!irtirihniştir. Oda sıcaklıfafında katr 
olan lipitlerin taşıyıcı nıatris olarak kullantldığı hu sis
reııılerde, hirçok özelli,~in sağlanahild(~i görülnıUştiir: 
dii§lik sisteın.ik toksisite ve sitotoksisite, organik çö::.iicii ar
tıklanndan sakınıııa, biiyfik ölçekte iiretinı, otoklav ile ste
rıli::.asyoıı, kontro!lii sLılını. SLN'ler, biri so,~uk ve diğeri 
sıcok lıonıojeııi::.asyon yönteıııi olnıak üzere iki tenıel {iretinı 
"\'Ö11ter11i ile lıa::.ırlanınaktadır. Genel olarak, lıidroji"lik etkin 
~-ııadde!er için so/fuk ho11ıoje11izasyo11 yöntenıi, lipojilik etkin 
nıaddeler için ise sıcak /ıonıqjenizasyon. .vöntenıi kuf
i a 11tl111aktadı r. SLN 'ferin ka rakte riz.as)'Otı çalı{ıııa! arı nda: 
d(f'eransiyel tllranıaLı kalorİlnetre ve x-ıı1'1111 kırı1111ıı cilıa::,ı 
ile etkin ıııoddenin fiziksel dııru11111 ve loklllizasyonu: /az.er 
kırı111111 ciluı:::.ı \'e foton korelasyon spektroskopisi ile par
tikii/ biiyiikliiğii, dağıLuııı ve polidisperslik indisi; a!onıik 
kuvvet nıikroskobisi ve elektron nıikroskohu ile partiküllerin 
,ı·ekilleri tespit edilebilir. Katı lipit nanopartikiiler sistenıler 
otoklav sıerili:asyonunıı ıııünıkiiıı kt!nıa.ı·ının yanında, for-
11ıiiüısyo11ları11a bağlı ohırak ganıa l§tıılan vefiltrasyoııa da 
inıklın. tanuııaktadır. SLN, sözü edilen üstiinliikleri ile, etkin 

Solu! Lipid No11-paıticles (SLN) 
Sununary : Colloida! drııg de!ivery systenıs are one of tlıe 
subjects i11vestigated intensively in the plıarınaceutical field. 
in recent years. Those systeıns iııclııde ınicrospheres. poly
nıeric 11a11opartic!es, liposoınes and fat enıulsioıı.s. An ideal 
colloidal systenı has to carry tlıe active ingredient contaiııed 
to the site of action aııd ınııst he able to release it ur an ll/J

propriate rate and tinıe in a contro!led pattern. The de/iveı~r 
systenı nıust be able to be biologicaf!y degradable and deg
radatioıı products and itself nıust be nontoxic. There is o con
ta111inatio11 risk, witlı organic solvent residues, toxic 111011-

oıııers aııd toxic Jegradation prodııcts, of nıicrospheres and 
polynıeric nan.oparticles prepared by eınulsion po!irıı
erization and solı'ent evaporation nıet!ıods. Prob/eıns of sra
hility, large sca!e prodııction and targeting of liposonıes to
gether with t/ıe fast release proh!enı. fi·onı fat eııı11lsions ha ve 
lead to solving these problenıs via searching far an ideal de
livery systeın. For this pıırpose, in 1991, keeping in ıniııd tlıe 
conıbination of the advanuıges of liposoınes, fat eınulsions 
and so!id partici es aııd alsa for the i. v. adıninistration of fip, 
oplıi!ic active ingredients, an alıenıative systeın of solid lipid 
naııoparticles (SLN®) have hee11 developed. Man.y clı.aracter
istics have been seen to he nıaintained with these systenıs 
wlıere the !ipids so!id at roonı tenıperature ırere ıısed us cor
rier nıatrix nıaterials: low systenıic toxicity and cytotoxicity, 
avoidaııce fi·oııı organic solveııt residues, !arge senle µro
d11ctio11, steri!i::.ation ıısing autoc!ave, controlled release. 
SLN cıre prepared by tıvo hasic production ınetlıods, nanıely 
cold hoınogenization and hol lıoıııogeni::,ation ınethods. Gen
era!ly, co!d honıogeııizatioıı ınetlıod is used for hydrophilic 
active ingredients ırhi!e hot lıonıogeni::;ation nıetlıod is used 
for lypophilic active ageııts. in the characteri::.ation studies 
ofSLN: differe11tia! scanııing ca!orinıeter and X-ray dijferac
tion apparatus for plıysicaf stcıte and !ocali::.arioıı of active 
agent; {aser dijferaction apparatııs and photon correlatioıı 
spectroscopr .fOr particle si::.e, distrihııtion and po/y
dispersion index; cıtoınic force ıııicroscopy a.nd efecıron ıııi
croscopy for detennination of tlıe shapes qf pcırtic!es are 
ıısed. So/id lipid ııanoparticu!ar systeıns show tlıe possibility 
of sterili::,ation by ganınıa rays and filtratioıı dependin.g on 
tlıeirforınulation, besides autoc!aviııg. SLN has found an ap-
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maddelerin topikal, oftalnıik, oral ve parenteral verilişleri için 
uygulan1a alanı bulmuştur. Suda güç çözünen birçok etkin 
nıadde için yeterli biyoyararlanuna yol açacağı düşüncesı: bu 
taşıyıcı sistentin gelecek vaat eden ilaç taşıyıcılardan ol
duğunu gösternıektedir. 
Anahtar keliıneler: Katı üpit nanopartikiiller, ha

zırlanı.a, karakterizasyon, kullan.un. 
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Sulu çözeltileri halinde parenteral olarak ve

rilemeyecek, sudaki çözünürlüğü yetersiz olan etkin 

maddeler için mikron boyutunun altindaki bü

yüklükte taşıyıcı sistemler geliştirmek amacı ile bir

çok yaklaşunlarda bulunulmuştur. Bu amacın ya

nısıra, etkin maddenin hedef organa ulaştırılması ve 

kontrollü salım için de, polin1erik nanopartiküller 

ve mikroküreler, lipozomlar ve yağ emülsiyonları 

kullanılınışhr. Oysa, hidrofobik etkin maddelerin 

parenteral olarak uygulanmasında bu taşıyıcı sis

temlerle birçok dezavantaj söz konusudur. Emül

siyon polimerizasyonu ve çözücü uçurulınası tek

nikleri ile hazırlanan polimerik nanopartiküller ve 

mikrokürelerin, üretin1 işleminden gelen organik 

çözücü artıkları, toksik monomer ve toksik bo

zuruna ürünleri ile kontaminasyon riski vardır1 . Bu 

polin1erik nano- ve mikropartiküllerde, katı mat

risin, birkaç günün üzerinde kontrollü etkin madde 

salımına izin vermesine karşm2 spesifik de

zavantajları şunlardır3: 

4 haftaya kadar ulaşan oldukça düşük par

çalanma ile retiküloendotelyal sistemi bozarak 

sistemik toksik etkilere neden olabilirler4; 
Polilaktit (PLA) ve polilaktit/ glikolit (PLA/GA) 

partiküllerinin insan granülositleri ve mak

rofajları tarafından fagositozundan sonra in vitro 

sitotoksik etkiler gözlenebiJir5; 
Üretimden gelen toksik artıklar (örneğin, çözücü 

uçurulınası kullanıldığında organik çözücüler) 
olabi!ir4; 

Endüstriyel ölçekte üretin1 için yöntem mevcut 

değildir; 

Otoklav ile sterilize etinek mümkün değildir. 

Gama ışınları ile sterilizasyon sonucu ra

dikallerin ve ardından toksik reaksiyon ürün
lerinin oluşma olasılığı vardır6. 
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plication area far the topical, ocular, oral and purenteral 
adnıiııistration of active ingredients with its mentioned ad
vantages. The idea of efficient bioavailahility j'or aqııeous in
soluble active agents, shows that this delivery systenı is one 
of the promising drug delivery systenıs. 
Keywords: Solid lipid nanoparticles, preparation, char

acterization, use. 

Lipozomların bugüne kadar tam çözümlenmemiş 

sorunlarından birisi, hazırlanınalarından kul

lanılınalarına kadar geçen süredeki kimyasal ve fi

ziksel stabiliteleridir. Bir başka sorun ise, en

jeksiyondan sonra lipozomların karaciğer ve 

dalakta fazlaca hıtulmaları sonucu etki etineleri is

tenen bölgeye ulaşan miktarlarının azalmasıdır7. 

Uzun yıllardan bu yana kullanılmakta olan yağ 

emülsiyonları, düşük sistemik toksisite ve düşük si

totoksisiteye sahip olmalarına ve büyük ölçekte ha

zırlanabilınelerine karşın, birçok etkin maddenin 

yağ damlacıkları ve kan arasındaki dağılımının yük

sek olması nedeni ile bu sistemlerden salun çok hız

lıdır3. Lipit sistemlerle ilgili diğer bir problem de, 

etkin maddenin saklama sırasında dışarı ve özel
likle vücut sıvılarına sızmasıdırl. 

Buna karşın, katı partiküller birçok avantajlar 

sunar8: 

1) Katı matris, etkin maddenin salun profilinde mo

difikasyon sağlar; 
2) Uzun salun zamanlarında nispeten yavaş bo

zunma görülür; 
3) Kin1yasal bozunmaya karşı içerdikleri bileşikler 

korunur; 
4) Kan düzeylerinde ani yükselmeleri önleyerek, 

verilişten sonra etkin maddenin yan etkilerinin 

azalmasına yol açar9. 

Son 30 yıldır lipozomlar ile bilimsel olarak yarışan 

katı polimerik nanopartiküller, son birkaç yıldır 

yoğun bir şekilde araştırılınaktadır. Bu partiküller 

ilk kez, Speiser8 tarafından geliştirilmiş ve çok fazla 

ilgi çekmiştir. Polin1erik nanopartiküllerin oral kul

lanımı ile ilgili ilk araştırma 80'li yıllarda yine Spe

iser9 tarafından yapılmıştır. Bu araştırmada peroral 
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dağıtım için, püskürterek kurutına yöntemi ile lipit 
mikropartiküllerin üretimi tanımlanmıştır9,ıo. 

Yukarıda anlatılan avantajlara ve lipozomal ürün
lerin pazarda yerirü almış olmasına rağmen (Al
veofact®, AmBisome®, Dounoxome®, Doxil®, Epa

xal-Berna®), halen katı partiküllerin pazarda 
ürünleri yoktur8. Bu başarısızlığın başlıca nedeni, 
ilaç otoriteleri tarafından kabul edilebilir kalitede 
ürün elde edilebilen büyük ölçekli bir üretim yön
teminin eksikliğidir. Diğer nedenler, üretimden 
gelen çözücü ve katalizör artıkları, polimer kimyası 
ile ilgili problemler ve nanopartikül formundaki po
limerlerin sitotoksisitesine karşın implantların sis
temik toksisitesinin düşük olınasıdır. Diğer önemli 
bir nokta, polimerik partiküllerin çoğunun halen pa
tent ile korunmakta olması veya ilgi çekici po
limerlerin patentlerinin siiresinin henüz dolmamış 
olmasıdır8 . 

Tüm bu kolloidal ilaç taşıyıcı sistemlere alternatif 
olarak sunulan SLN'ler, çözelti halindeki katı li
pitlerden yapılınış partiküller, lipozomlar ve emül
siyonların avantajları ile katı partiküllerin avan
tajlarının kombinasyonunu içerir3-5,8,!D-15. İlk önce 
fizyolojik ve biyolojik olarak parçalanabilen bi
leşenler kullanılarak lipit matrislerin hazırlanınası 
ile, intravenöz olarak verilebilecek ve kontı·ollü 

salım sağlanabilecek sistemlerin hazırlanabileceği 
düşünülmüştür. Bu sistemler, sulu bir faz içinde eri
miş lipitlerin emülsifikasyonu ile hazırlanabilir. Ta
şıyıcı matris olarak, oda sıcaklığında katı olan li
pitler kullarulınıştır1 . Böylece, SLN'ün, suda az 
çözünen lipofilik etkin maddelerin intravenöz 
verilmesi için uygun olduğu 1991'de açık

lanmıştır16-ıs. 

Katı lipit matristen beklenen, içerdiği etkin madde 
moleküllerinin hareketliliğini azaltınası, böylece ta
şıyıcıdan etkin madde sızıntısını önleyerek stabil 
kılınasıdır1 . Gerçekten, oluşan katı partiküllerin kü
meleşme göstermedikleri ve katı matrisin içerdiği 
etkin maddenin dışarı sızmasını engellediği sap
tanmıştırl,19. Bunun yarusıra, lipit nanopartiküller 

besinsel gliseritler gibi metabolize olurlar. Yarü, tok
sik metabolitlerin veya tekrarlanan verilişten sonra 
taşıyıcı madderün vücutta birikmesi olası değildir16. 

Bunlara ilaveten, tasarımlanan lipit taşıyıcı sistemin 

aşağıdaki özelliklere sahip olabileceği ön
görülmüştür4,5,1D: 

Küçük boyut. Ortalama çapın nanoınetre bü
yüklüğü aralığında alınası; 

Fizyolojik bileşiklerin kullarulınası ve üretim iş
leminden gelebilecek toksik artıklar ol
madığından toksikolojik kabul edilebilirlik; 
Lipofilik ve muhtemelen hidrofilik etkin mad
delerle de yeterli yükleme kapasitesi; 
Etkin maddelerin günler ve haftalar boyunca 
uzatılmış salımının sağlanması; 

Otoklav veya gama ışınları ile sterilizasyon ola
sılığı; 

Sulu dispersiyonlarda uzun süreli stabilite veya 
alternatif olarak dondurarak veya püskürterek 
kurutma; 
Yüzey özelliklerinin modifikasyonu ile belirli do
kuya spesifiklik; 
Endüstriyel ölçekte üretim; 
Ekonomik olarak kabul edilebilirlik. 

SLN, yağ emülsiyonlarına benzer özellikler gösterir: 
düşük sistemik toksisite12, düşük sitotoksisite13 ve 
büyük ölçekte üretimin mümkün olması gibi. Bun
ların yarusıra, uzatılınış etkin madde salımı ve kim
yasal bozunmaya karşı etkin maddelerin korıınması 
gibi, katı polimerik nanopartiküllerin avantajlarını 
da gösterirler9. 

Diğer kolloidal ilaç taşıyıcı sistemler ile alternatif 
olarak sunulan SLN'lerin özelliklerinin kar
şılaştırılması Tablo l'de verilmiştir3 : 

SLN'ler ile yapılan birçok çalışma, üretim pa
rametrelerinin optimizasyonu3, hazırlanan par
tiküllerin karakterizasyonul2, sterilizasyon6, sta
biJite14,20 ve toksisitesiı2,ıı ile bu sistemlerin 

farmasötik kullanımları ile ilgilidir. 

HAZIRLAMA YÖNTEMLER! 

Katı lipit partiküler sistemler, kapsüllere doldurulan 
geleneksel lipit pelletlerden (Mucosolvan®) baş

layarak, SO'li yıllarda lipit mikropartiküller ve lipit 
nanopelletlerle süregelen uzun bir tarihe sahiptirs. 
Lipit partiküler sistemler arasındaki başlıca fark ha-
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Tablo 1. i.v. Kontrollü Etkin Madde Dağıtımı için Kullanılan Konvensiyonel 

Lipit Nanoparhküllere Kıyasla Özellikleri2 

Partiküler Sistemlerin Katı 

Polimer 
Özellik SLN Nanopartiküller Lipozornlar 

Yağ 

Emülsiyonları 

Sistenıik toksisite düşük >veya:::: 
Sitotoksisite düşük >veya:::: 
Organik çözücü artıkları hayır >veya:::: 
Büyük ölçekte üretim evet hayır 

Otoklav ile sterilizasyon evet hayır 

Kontrollü salım evet evet 
RES'den uzak durına ? hayır 

RES: retiküloendotelyal sistem 

z1rlann1a yöııternleridir. Lipit n1atris boyutunun 
ufaltılınası, formülasyon tekniklerinde değişiklikler 
yapılarak sağlanabilmiştir22. 

Püskürterek kurutma yöntemi ile lipit mik
ropartikül üretimi Speiser ve arkadaşlan10 , lipit na

nopartiküllerin hazırlaıunası ise Elden1 ve ar
kadaşları23 tarafından tan1111lanınışhr. Bunlarııı 

yan.ısıra, ultrasonik banyoda veya titanyunı prob 
kullanarak eritilıniş lipitlerin sonikasyonu ile de 
lipit mikropartiküller elde edilebilmiştir. Yüksek 
lıızlı karıştırıcılar, sonikasyon veya her ikisinin bir
lilcte kullanımı ile nanometre boyutlarında pelletler 
hazırlaı1111ıştır10. Tün1 bu yöntenılerle hazırlanan 

partiküler sisten1lerdeki en biiyiik sorun, 5 J.nn'den 

büyük partiküllerin fazla olmasıdır ki bu da etkin 
maddenin i.v. veriln1esine bir engel ol11ş

turınaktad1r. 

Halen farklı araştırma grupları ve farmasötik şir

ketler, katı lipit kullanarak yapılan partiküller ala
nında aktif olarak çalışn1alarını sürdürınektedir. 

Farklı üretin1 yöntemleri tanın1laıunış, patent ile ko
ruma altına alınmıştır. Gasco ("furin, İtalya) mik
roemülsiyon tekniği ile; Domb (Kudüs, İsrail) ise, 

eritilmiş lipitleri organik çözücü veya suda disperse 
ederek sonikasyon veya karıştırn1a ile SLN'leri üret

ınektedir. Bu sisteınler ile ilgili çalışınaları yürüten 
fa.rınasötik şirketler, Pharınacia/İsveç, Pharınatec/ 
İtalya, Vectorpharına/İtalya, Medac GınbH/ 

Aı.lmanya ve Yan1anouchi/ i\ı11erika'dırs. 

SLN'ler ıçm iki temel 
dirilmiştir3,9: yükseltilıniş 

üretim yönteıni bil
sıcaklıkta eritilıniş li-

pitlerin hoınojenizasyonu (:::::sıcak hoınojenizasyoıı 

yönten1i) ve oda sıcaklığı veya altında katı lipitlerin 
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düşiık 

d'ışük 

>veya:::: 
evet 
hayır 

<veya:::: 
evet 

düşük 

diişük 

hayır 

evet 
evet 
hayır 

evet 

hon1ojcnizasyonu ( ::::soğıık homojenizasyon yön

temi) (Şekil 1). 

Hidrofilik etkin maddelerin SLN'lere sokulması için 

soğuk hon1oje11izasyon yönteminin tercih edilınesi 
gerekmektedir. Çünkü sıcak homojenizasyon yön

temi kullanıldığında, homojenizasyon işlemi sı

rasında, hidrofilik etkin maddelerin lipit matris için
de çözünme/ dispersiyonunun ardındaı1, etkin 
ınadde sulu faza geçme eğilimi gösterecektir. Bıı 

etki, lipit matrisin katı duruınu nedeniyle soğıık ho

mojenizasyon yöı1temi kullanıldığında en aza in
dirilmiş olacaktır9,rn Sıcaklığa duyarlı etkin mad

deler için de, yüksek sıcaklıklarda 

hon1ojenizasyonun uygun olmayacağı açıktırl5. Sulu 

dispersiyon ortamında düşük çözünürlük ve lipit 
matrise yüksek ilgi gösteren lipofilik etkin maddeler 
için ise, sıcak homojenizasyon yöntemi tercih edil
mektedir9. 

a) Sıcak Homojenizasyon Yöntemi 

SLN'lerin lıazırlaıu11as111da kullanılaı1 lipit, erime 

derecesinin yaklaşık 5 °C - 10 °C üzerine ısıtılır. 

Etkin madde yükleru11iş SLN için, etkin madde, 
emülsifikasyondan önce eritilmiş lipit içinde çö
ziindürülür. Yüzey etkin madde içereı1 sulu faz aynı 

sıcaklığa getirilir. Dispersiyonların ernülsifikasyonu 
bir karıştırıcı kullanılarak gerçekleştirildikten sonra, 

elde edilen pre-emiilsiyoıı lipitiı1 erime noktası üs
tündeki bir sıcaklıkta (60-90 °C), yüksek basınçlı ho

mojenizatör kullanılarak 200 ve 1500 bar arası ba
sınçlarda ve 1-9 devirde 11omojenize edilir. 

I-Iomojenizasyon sıcaklıkları otomatik sıcaklık kont

rol ünitesi ile kontrol edilmektedir. Böylece elde edi

len l1on1ojenizasyon ürüı1ii, sulu yüzey etkin madde 
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çözeltisi içinde eritilmiş lipitten oluşan sıcak bir y / s b) Soğuk Homojenizasyon Yöntemi 

emülsiyonudur. Karışım oda sıcaklığına kadar so

ğutulur. Bu soğutma sırasında katilaşan damlacıklar 

SLN'ü oluşturur4•5•9•10•18. Çok sık kullanılan bu yön

tem Şekil 1'de şematik olarak gösterilıniştir. 

Etkin madde, eritilıniş lipitte çözündürülür ve ka

rışım soğutulur. Bu karışım, sıvı azot alhnda veya 

kuru buz ile öğütücü havanda öğütülerek 50-100 µm 

SICAK HOMO]ENİZASYON 
YÖNTEMİ 

sıcak sulu yüzey etkin madde 
çözeltisinde etkin madde yüklü 

lipitin disperse edilmesi 

Eritilmiş lipitte etkin 
maddenin disperse edilmesi 

veya çözündlirülınesi 

bir karıştırıcı kullanılarak ön-karışım / 
ön-emülsiyon formuna dönüştürülmesi 

lipitlerin erin1e noktası 
üstündeki bir sıcaklıkta 

yüksek basınçlı 
homojenizasyon 

sıcak y / s nano-emülsiyonu 

solidifikasyon 
ve kristalizasyon 

Kah Lipit Nanopartikül 
(SLN) 

SoCUI< HOMO]ENİZASYON 
YÖNTEMİ 

kuru buz veya sıvı azot altında 
etkin madde yüklü lipitin 

solidifikasyonu 

havan/ değirmende 
öğühne (50-100 µm) 

soğuk sulu yüzey etkin 
madde çözeltisinde toz lipitin 

dispersiyonu 
(=ön-süspansiyon) 

oda sıcaklığı veya 
altında yüksek basınçlı 

homojenizasyon 

Şekil 1. SLN'lerin Üretimi için Sıcak ve Soğuk Homojenizasyon Yöntemi9. 
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arasında toz lipitten ibaret partiküller elde edilir. 

Toz ürün, sulu yüzey etkin madde çözeltisinde dis

perse edildikten sonra, sıcaklık kontrol ünitesi kul

lanılarak, lipitin erime noktasının 5-10 °C altında, 

oda sıcaklığında veya oda sıcaklığı altında ho

mojenize edilir3,ıo. Yöntem Şekil l'de şematik olarak 

görülmektedir. 

Literatürde soğuk homojenizasyon yönteminin kul

lanıldığı çalışma sayısı, diğer yönteme göre son de

rece azdır. Hidrofilik etkin maddelerin soğuk ho

mojenizasyon yöntemi ile SLN'lerinin 

hazırlanınasına ait iki çalışmadan birinde etkin 

madde iotrolan10, diğerinde ise magnetit'dir21. 

Bazı çalışmalarda homojenizasyon parametreleri 

(basınç ve devir sayısı gibi) değiştirilerek, partikül 

özelliklerine olan etkileri araştırılmıştır. Ancak elde 

edilen verilerden, genel bir kural tespit edilememiş 

ve herbir formülasyon için üretim parametrelerinin 

optimizasyomma ihtiyaç olduğu belirtilmiştirıo. 

KARAKTERİZASYON 

a) Bileşimi 

SLN dispersiyonları, enkapsüle etkin madde içeren 

%10-20 lipitten oluşur. %1-5 emülgatör veya emül

gatör/yardımcı emülgatör kompleksi ile ve eğer ge

rekli ise suda bir koruyucu çözündürülerek stabilize 

edilir. Lipitler, genellikle Generally Recognized As 

Safe - Genellikle Güvenli olduğu Kabul Edilen 

(GRAS) özelliğine sahip fizyolojik bileşiklerdir. 

Emülgatör amacı ile kullanılan maddelere örnek 

olarak, lesitinler, poloksamerler, etoksillenmiş mo

nogliseritler ve polisorbatlar verilebilir9. 

b) Lipit Matrisin Yapısı ve Rekristallenıne Özel

likleri 

Lipit yapıdaki değişikliklerin saptanması, lipit mat

risteki etkin maddenin enkapsülasyonu ile ilgilidir. 

Etkin maddenin fiziksel durumu ve yerleşimi, di

feransiyel taramalı kalorimetre ve X-ışını kırınım ci

hazı ile analiz edilebilir. Etkin madde içeriğinin, 

etkin madde ve lipitin kristal özellikleri gibi fiziksel 

durumuna etkisi, özellikle X-ışını kırımın cihazı ile 

incelenebilir. 
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SLN'lerin lipit matrisi, çoğu madde ile kar

şılaştırıldığında, ufak partikül yapısından dolayı 

farklıdır. X-ışını kırınım analizi ile, SLN for

mülasyonları (Şekil 2 A,B), ve lipidik madde (Şekil 2 

C) karşılaştırılarak, lipit yapısındaki değişiklikler be

lirlenebilmiştir. SLN'ün üretiminden sonra yan zin

cirin uzaması sonucu kristallenmenin arttığı sap

tanınıştır (Şekil 2). 

Eritilıniş lipitin rekristalizasyonu nanopartikülün 

hazırlanmasının hemen ardından oluşmaz. Basınç 

altında gerçekleştirilen homojenizasyondan sonraki 

rekristalizasyon luzı, SLN'ün boyutu, erime noktası 

ve yüzey etkin madde ile lipitin konsantrasyonuna 

bağlı olarak değişirıo. Mikropartiküllerin tersine, 

rekristalizasyon ve nanokristallerin oluşumu, par

tikül büyüklüğünü ve lipit miktarını düşürerek ve 

yüzey etkin madde miktarını arttırarak ge

ciktirilebi!ir1. Rekristalizasyon davranışı, SLN'lere 

etkin madde yüklenınesini (örneğin katı çözelti, he

terojen matris) ve daha sonra salım profilini etkiler. 

Şekil2. 

10 15 20 25 30 

2 Teta 

Etkin maddesiz SLN süspansiyonu (A), li

yofilize SLN tozu (B) ve stearik ve palmitik 

asi tin mono-, di- ve trigliseritlerinin ka

rışımı ile lipit maddesinin (C) x-ışını analizi 

ile karşılaştırılması (liyofilizasyondan 1 

gün sonraki veriler)9. 

Sıcak homojenizasyon yöntemi ve lipit olarak gli

seritlerin kullanıldığı bir SLN çalışmasında, X-ışını 

kırınım sonuçları ile DSC verileri karşılaştırılarak, 

rekristalizasyon davranışı incelenmiştir16. Etkin 

madde eklemeden ve ekledikten sonra elde edilen 

veriler karşılaştırıldığında, etkin madde kon

santrasyonunun artbrılınası ile kristallenme özel

liğinin azaldığı gösterilmiştir16 . Prednizolon'un 

etkin madde olarak seçildiği bir çalışmada, etkin 
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maddenin varlığı, lipitin rekristallenme hızını dü
şürmüştür24. 

Erime noktaları lipitten yüksek olan etkin mad
delerin, sıcak homojenizasyon yöntemi kullanarak 
SLN'lerinin hazırlanmasında, soğutma sırasında 

önce etkin madde kristallenecek ve ardından lipit ile 
rekristallenıne gerçekleşecektir. Bu durum ise, etkin 
madde salımında gecikmeye neden olacakhr. 

c) Partikül Şekli ve Boyutü 

Partikül büyüklüğü ve dağılımı, kolloidal taşıyıcı 
sistemlerin en önemli fizikokimyasal özelliğidir. 

Partikül büyüklüğünün ufaltılması, saklama sı

rasındaki stabilitenin artmasına ve vücuttaki tok
sisitenin düşmesine yol açar. Hazırlama yönteminin 
parametreleri, partikül büyüklüğünü ve dağılımını 
etkileyen önemli faktörlerdendir. Genellikle, sıcak 
homojenizasyon yönteminde yüksek basınç kul
lanıldığı zaman, homojen dağılımı olan ufak na
nopartiküller elde edilebilmiştir3 . 500 bar ve 1 
devir'de 418 nrn olan ortalama çap, 1500 bar ve 5 
devir'de 116 nm'ye düşmüştür. 200 bar ve 200 
bar' dan daha düşük basınçlarda elde edilen SLN'ler 
400 nm'den daha büyüktür. Basınç ve devir sayısı 
artışı ile partiküllerin büyüklüğünde azalma ve or
talama çapta düşme olduğu, foton korelasyon 
spektroskopisi (PCS) ile belirlenmiştirrn Partikül 
büyüklüklerinin yamsıra, foton korelasyon spekt
roskopisi ile elde edilen polidisperslik indisi de da
ğılım hakkında bilgi verınektedir3. O-1 arasında olan 
bu indis değeri, O'a yaklaştıkça homojen bir da
ğılımı, l'e yaklaştıkça ise daha geniş bir aralıkta da
ğılım olduğunu işaret etmektedir. 

Partiküler formülasyonun intravenöz kullanımı için 
kabul edilebilirliği partikül boyutünun 20-40 µm ol
ması ile mümkündür25,26. Damarların tıkanması 
ancak büyük partiküllerle (200-800 µm) olur, fakat 
ufak partiküllerden de kimyasal embolizasyon bek
lenebilir. Bu konudaki farmakope spesifikasyonları 
çok farklıdır. SLN'lerin ve yağ emülsiyonlarının, i.v. 
uygulanabilmelerine karar verebilmek için bu mo
nograflar yol göstericidir. 1997 Avrupa Far
makopesi partikül çapı 10 µm ve daha büyük en 
fazla 25 partiküle izin vermektedir27. Bu nedenle 
SLN'lerin, kayıtlı olan ticari yağ emülsiyonları ile 
karşılaştırılmaları daha uygundurrn 

Optimum homojenizasyon koşulları altında ha
zırlanan SLN dispersiyonlarının ml'sinde 9000-
60000 partikül olduğu bulunmuştur3. Oysa, küçük 
hacimli enjeksiyonlar için, USP24/NF19, kap başına 
en fazla 6000 partikülü geçerli saymaktadır28. 

Ancak, lipit nanopartiküllerin biyolojik olarak par
çalanabilirliği düşünüldüğünde, 6000'den fazla olan 
partikül sayısı kabul edilebilir. 

Hazırlama yönteminde kullanılan emülsifiye edici 
maddenin tipi ve miktarı da partikül büyüklüğünü 
etkiler. Genellikle, emülgatör miktarını belirli bir 
orana kadar arttırmak, ortalama partikül bü
yüklüğünü düşürınektedir1 . Emülgatörler, SLN'lerin 
hazırlanması sırasındaki damlacık kümeleşmesini 

ve uzun dönemdeki partikül yapışmasını önleyecek 
mekanik veya elektriksel engel oluştürurlar. Dam
lacıkların stabilitesi yeterli olarak sağlanabilirse, ka
tılaştırma işleminden sonra elde edilen partiküllerin 
boyutü nanometrik aralıkta olur. 

SLN'lerin şekillerinin belirlenmesinde, diğer par
tiküler sistemlerde olduğu gibi, Atomik Kuvvet 
Mikroskobisi (AFM) ve elektron mikroskobu kul
lanılabilir29. Düz bir silikon yüzeye sabitlenen na
nopartiküllerin şekilleri, AFM ile hiçbir vakuma ih
tiyaç duyulmadan belirlenebilıniştir3D. Yeni bir 
yöntem olarak sunulan bu yöntem, foton korelasyon 
spektroskopisi ile karşılaştırılarak uygulanabilir ol
duğuna karar verilmiştir. 

d) Etkin Madde Yüklenmesi ve Hapsedilmesi 

Etkin maddeler, hazırlanan lipit matris içinde katı 
çözelti halinde homojen olarak disperse edilebilir, 
lipit bir kabuk tarafından çevrelenerek çekirdekte 
yoğunlaşabilir veya partikül yüzeyinde veya ya
kınında lokalize olabilir9. SLN'lere yüklenen ve hap
sedilen etkin madde miktarı, taşıyıcı sistemin ta
sarımı, hazırlama yöntemi ve etkin maddenin 
fizikokimyasal özelliklerine bağlıdır. 

Lipofilik model ilaçlar ile (ör. tetrakain, etomidat, 
prednizolon) elde edilen etkin madde hapsedilme 
oranı %0.8-%9.8 arasındadırl0,15,24. Lipofilik etkin 
maddeler için bu oranlar uygun görülmektedir. 
Hidrofilik bir etkin madde olan iotrolan için ise %0.5 
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hapsedilme oranı saptanmıştırll,24. Hidrofilik etkin 
madde için oldukça düşük olan bu oran, etkinliği 
fazla olan maddeler için yeterli sayılabilir. Etkin 
madde yüklemesinin yüksek olması prensip olarak 
mümkündür. Ancak bu durumda, heterojen SLN 
matrisinden etkin madde salımı hızlanacaktırH 

SLN hazırlama yönteminde kullanılan sıcaklik, 

etkin madde yükleme oranını etkileyen önemli bir 
faktördür. Tetrakain ve etomidat için, sıcak ho
ınojenizasyon yöntemi ile 11azırlanan nanopartikül 
içeriğine bağlı olarak, etkin madde yüklenmesinin 
%90'dan yüksek olduğu bulunmuşturl5. Etkin 
madde olarak prednizolon kullanılarak soğuk ho
mojenizasyon yöntemi ile hazırlanan na
nopartiküllerin yükleme kapasitesi %73 iken, sıcak 
homojenizasyon yönteıninde bu oran o/o50-60'a düş
müşturlD. 

STABİLİTE 

a) Fiziksel Stabilite 

Optimize edilmiş SLN formülasyonlarının fiziksel 
olarak en az üç yıl kararlı oldukları kanıtlanmıştır9. 
Böylesine yüksek fiziksel stabilite için öngörülen 
koşul, SLN dışında hiçbir etkin maddenin kalmamış 
olmasıdır. 

Genel olarak, etkin madde yüklü bir SLN dis
persiyonunuı1, üretimden hemen sonra ve sulu dis
persiyon halinde 5 günlük saklamadan sonra elde 
edilen partikül boyut dağılımı incelendiğinde, bi
modal dağılım eğrisi gözlenir. Bu durum, etkin 
maddenin lipit matristen dışarı çıktığını ve büyük 
ilaç kristallerinin oluştuğunu göstermektedir. İlaç 
kristalleri saklama kabının dibinde de makroskobik 
olarak görülebilmiştir9. SLN, i.v. yolla kullanılmak 
üzere geliştirilen ilaç taşıyıcı bir sistem olduğundan, 
saklama sırasında partikül boyutunun büyümesi sa
kınılacak başlıca konudur20. Bu amaçla, sulu dis
persiyonlara alternatif olarak, stabiliteyi arttırmak 
için partiküller dondurarak kurutrna17,20 veya püs
kürterek kurutma11 ile elde edilmiş fakat yine de 
partikül büyüklüğünde artış olduğu görülmüştur. 
Agregatların oluşumunu önlemeye yönelik olarak, 
donma, erime ve dondurarak kurutma işlemleri sı
rasında karbohidratlar ve aminoasitler gibi çeşitli 

kriyoprotektanların kullanımı araştırılmıştır. SLN 
dispersiyonlarının partikül boyut dağılımı don-
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durarak kurutmadan önce ve rehidratasyondan 
sonra foton korelasyon spektroskopisi ve lazer kı
rınım cihazı ile analiz edilmiştir. Uygun kri
yoprotektan tipi ve konsantrasyonu seçildikten 
soma liyofilizasyon işlemi maksimum kararlılık için 
optimize edilmiştir. Bu amaçla, dondurma hızı ve sı
caklığının etkisi ve dondurarak kurutma işleminin 
basınç, sıcaklık, süre gibi tüm diğer parametreleri ile 
birlikte redispersiyon yöntemleri de incelenmiştir2D. 
Bunun nedeni, kriyoprotektan bir maddenin ek
lenınesi ile gerçekleştirilen dondurarak kurutma iş
leminden sonra, nanopartiküllerin suda tekrar da
ğıtılmasında güçlüğün ortaya çıkabileceğidirlD,14. 

SLN sistemleri için dondurarak kurutma sırasında 
partikül büyümesinden kaçınmak, lipozom veya 
emülsiyonlarda olduğundan daha güç gö
rünmektedir. Ancak optimum liyofilizasyon pa
rametreleri ve uygun bir kriyoprotektan se
çildiğinde, SLN stabilizasyonunda liyofilizasyon 
uygun görülmektedir20 . Bunun yanısıra, SLN dis
persiyonunun üretimden sonra liyofilizasyonu -ile 
etkin n1addenin dışarı sızma olgusunun da üs
tesinden gelinebilir9. 

Püskürterek kurutma yöntemi ise, glukoz, mannitol, 
sorbitol gibi bir karbohidratın uygun miktarı ve ye
terli derecede yüksek erime noktasına (>70 °C) sahip 
bir lipit kullanıldığında uygun bulunmuşturl0. 

Bazı SLN'lerde uzun dönemde jelleşme ve hatta ka
tılaşma olduğu görülmüştür. Saklama koşulları ve 
jelleşme arasındaki ilişkiyi incelemek için ger
çekleştirilen bir çalışmada, sisteme yüksek sıcaklık, 
ışık veya kinetik enerji gibi herhangi bir tür enerji gi
rişinin jelleşme olasılığını arttırdığı saptanmıştır14. 

SLN, optimum şartlarda, örneğin 8°C'da, karanlıkta, 
kahverengi (1. kalite cam) cam ile depolandığında 
12 ay fiziksel stabilitesini korumuştur14. Ayrıca, kul
lanılan yüzey etkin maddenin sudaki çö
zünürlüğünün yüksek olmasının ve böylece çok di
namik misellerin oluşmasının jelleşıneyi önleyeceği 
belirtilmiştir18 . Stabilite, lipit içeriği azaltılerak da 
düzeltilmiştir14. 

b) SLN'lerin Mide Barsak Kanalı'nda (MBK) Bo
zunması 

SLN'lerden MBK'ndaki etkin madde salımı, lipit 
matrisin gastrointestinal sindiriminden dolayı 

lipaz/kolipaz aktivitesine bağlıdır. Lipaz/kolipaz 
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kompleksi, emilim için ön adım olarak besin li

pitlerinin bozunmasma rehberlik eder. Bu nedenle, 

pankreas lipaz/kolipaz kompleksine dayalı bir in 

vitro bozunma analizi geliştirilerek, kullanılan lipit 

ve yüzey etkin maddenin fonksiyonu olarak 

SLN'lerin bozuıuna hızı ile ilgili temel bilgiler elde 

edilmiştir. Bu analizde, 12 µl SLN dispersiyonu (%5 

lipit faz), 1000 ünite lipaz ve 30 µg kolipaz ile 3 saat 

enkübe edilıniş, bozuıunayı takiben serbest yağ asit

lerinin oluşumu NEFA C test kiti kullanılarak öl

çülmüştür9. Buna ek olarak, yüzey aşınması ile par

tikül bozunması, lazer ışık saçılması ve bulanıklık 

ölçümleri ile izlenmiştir9 . Bu alandaki temel çalışma 

Müller ve arkadaşları31 tarafmdan yapılmıştır. Ya

pılan biyobozunma çalışmalarının sonuc11 olarak 
şunlar özetlenmiştir9: 

1) SLN farklı lipitlerden oluştıığunda, aynı yüzey 

etkin veya yüzey etkin madde karışımı ile stabilize 

edilir ise, bozunma hızı lipit matrisin kimyasal ya

pısına bağlıdır. 

2) SLN aynı lipitten oluştıığunda, farklı yüzey 

etkin veya yüzey etkin madde karışımları ile sta

bilize edilir ise, bozunma hızı yalnızca yüzey etkin 

maddelerin kimyasal yapısı ile belirlenir. 

3) Uygun yüzey etkin madde kullanıldığında, bo

zuıuna hızlanabilir veya gecikebilir. 

Özellikle 2. ve 3. noktalar, bozunma hızında fark

lılıklar ve salınım modifiye edilınesi için SLN sis

temlerinin tasarımında büyük esneklik sağlar. Lipit 

ve yüzey etkin n1adde karışımının seçiıni ile bo

zunma hızı ve etkin madde salımı kontrol edilebilir. 

SLN'lerin insan serumunda parçalanmasını in

celemek amacıyla yapılan çalışmada, 37°C'lik se

rumda bekletilen farklı nanopartiküllerin partikül 
büyüklüklerinde azalma olduğu saptanmıştırlü,12_ 

Başlıca lipit matrisin özelliklerine bağlı olduğu be

lirlenen bozınıma hızırnn, lipitin emülsiyonu ile 

elde edilen bozunma hızına oranla düşük alınası, 

SLN'lerin kontrollü salım sistemi olarak kul

laıulabileceğini göstermiştirıo_ 

STERİLİZASYON 

SLN'lerin sterilizasyonu, formülasyonlarına bağlı 

olarak, otoklav, gama ışınları ve filtrasyon ile ya

pılabilir3·H Sözü geçen yöntemlerin uygun ol

madığı durumlarda ise, aseptik koşullarda ha

zırlama önerilmektedir. 

121"C veya llO"C'de 15 dakikalık otoklav ste

rilizasyonu ve kobalt 60 kullanılarak gama ışınları 

ile yapılan sterilizasyonun karşılaşhrıldığı bir ça

lışmada, kullanılan yüzey etkin madde ve lipidin 

cinsine ve konsantrasyonuna bağlı olarak bu yön

temlerin kullanılabileceği sonucuna varılııuştır4. Her 

iki yöntemde de partikül büyüklüklerinde ve po

lidirsperslik indisi değerlerinde az bir artış olduğu 

bulunmuş, ancak bu artışın sterilizasyon pa

rametrelerinin optimizasyon11 ile minimize edi

lebileceği gösterilmiştir6. 

Yüzey etkin madde olarak poloksamer'in kul

lanıldığı nanopartiküllerde, otoklav ste

riliz_asyonunun mümkün olmadığı görülrnüştür3 . 

Bunun da nedeninin, poloksarner'in stabilizasyon 

yeteneğinin azalması olabileceği öne sürülınüştür. 

TOKSİSİTE 

İnsan granülositleri kullanılarak gerçekleştirilen 

hücre kültürü çalışmalarında, polilaktit/ glikolit na

nopartiküllerinin SLN'lerden 10 misli daha yüksek 

sitotoksisiteye sahip olduğu gösterilmiştirs. Mag

netit yüklü SLN'ler için yapılan benzer çalışmada da 

benzer sonuçlar elde edilmiştir21 _ 

İn vivo çalışmalarda da, fizyolojik olmayan seti! pal

mitat ile hazırlanan SLN'lerin i.v. uygulama için 

uygun olduğuna, akciğer, karaciğer ve dalak ağır

lıklarında farklılığa yol açmaması ve histolojik in

celemeler sonucunda karar verilmiştir1l,12. Lipit ola

rak gliseril behenat kullanılarak hazırlanan SLN'ler 

ile saptanan karaciğer ve dalak ağırlığındaki artışın 

ise tersinir olduğu bulunmuştur12_ 

SLN'ler, yeni sentezlenmiş polimerlerden yapılmış 

partiküller gibi modern dağıtım sistemleri ile kar

şılaşhrıldığmda, başlıca avantaj yardımcı mad

delerin uygun oluşudur. SLN gelenekse] olarak tab-
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]etlerde ve diğer peroral dozaj şekillerinde kul

lanılan yüzey etkin madde ve lipitlerden ve hatta 

besin lipitlerinden de üretilebilir. Bundan dolayı, 

yardımcı maddelerin toksisite çalışmaları çoğu kez 

gerekli değildir. Bu avantaj, geleneksel dozaj şe

killeri ve diğer modern ilaç dağıtım sistemleri ile 

karşılaştırıldığında, SLN'lere üstünlük sağ

lamaktadır9. SLN'lere olan ilginin artması ile bir

likte, in vivo toksisite araşhrmaları da artacaktır12 . 

FARMASÖTİK KULLANIM 

SLN'lerin uygulaması, etkin maddelerin topikal, of

talmik, oral ve parenteral verilişleri için müm

kündür. Topikal formülasyonlarda, kimyasal sta

bilizasyonu sağlamak ve kontrollü etkin madde 

salımı için kullanılabilir. Göze uygulandığında ise 

uzatılmış retansiyon zamanı gösterirler. 

Özellikle peptitler gibi kimyasal olarak kararsız 

etkin maddelerin, uzatılmış salımı ve parenteral ve

rilme olasılığı sağlanabilir. Etkin madde yüklü 

SLN'ün i.v. verilişi, suda güç çözünen birçok etkin 

madde için yeterli biyoyararlanıma yol açabilir. Na

nosüspansiyon, enjeksiyondan sonra, geniş kan hac

minde hızla çözünecek ve etkin maddeye bağlı ola

rak çözeltiye benzer farmakokinetik profil 

gözlenecektir8. Bunun yanısıra, SLN, aşılardan önce 

verildiğinde aşı etkisini arttırabilirs. 

a) Peroral İlaç Verilişi için SLN 

SLN'ler oral olarak, sulu dispersiyon halinde direkt 

olarak, kapsül, tablet, kaşe formülasyonları veya 

mukoadhesif jeller içinde verilebilir. Peroral veriliş, 

kimyasal olarak kararsız olan etkin maddeleri 

MBK'ndaki bozunmaya karşı koruyabilir8,9. Sulu 

dispersiyon formülasyonunun ön koşulu, lipit mat

risten dışarıya etkin madde sızmamasıdır. PEG 400 

veya 600 ile hazırlanan SLN'ler ve SLN'lerin don

durarak veya püskürtülerek kurutulınuş tozları 

kapsüllerde dolgu maddesi olabilir9. 

Genel olarak, ufak partiküllerin adhesif özellikleri, 

SLN'lerin barsak duvarına yapışmasına neden olur. 

Bu özelliklere bağlı olarak SLN'lerden şunlar bek

lenebilir9: 
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aç veya tok karnına, emilim değişkenliği azalır, 

barsak duvarına adhezyondan dolayı emilim bo

zuklukları en aza iner, 

geleneksel toz edilmiş ilaçlar ile kar

şılaşhrıldığmda barsak duvarına adhezyonun 

artmasından dolayı biyoyararlanım artar. 

Bunun yanısıra SLN'ler, etkin madde emilimine kat

kıda bulunan lipidik bileşikler içerebilir9. 

b) Etkin Madde Hedeflemesi 

Ufak boyutları, lipofilik özellikleri ve yük taşımayan 

yüzeylerinden dolayı, SLN'ler, i.v. verilişten sonra 

retiküloendotelyal sisteme (RES) daha az alınarak, 

ekstravasküler hedef bölgelerine ulaşabilirlerlS. 

Etkin maddelerin yavaşça çözündüğü durumda ise 

(>5 dk), karaciğer ve dalaktaki makrofajlar ta

rafından hızla alınmaları nedeni ile karaciğer.ve da

lağa hedefleme mümkündür8. 

Kan ve kemik iliğine hedefleme için, farklı ho

mojenizasyon parametreleri kullanarak yüzeyi mo

difiye edilıniş SLN'ler hazırlanmıştırrn Bu ça

lışmada, kemik iliğinde toplamak amacı ile, lipit ve 

yüzey etkin madde konsantrasyonunun %5 alınası 

ve 80-100 nm'lik partikül büyüklüğü uygun bu

lunmuştur. 

Etkin maddeye bağlı dağıtım ve hedefleme prob

lemini ortadan kaldırmak için, SLN veya na

nosüspansiyonlardan herhangibiri uygun olabilir. 

Optimum plazma düzeyirün ayarlanması gibi du

rumlarda, bir formülasyonda iki sistemin karışımı 

dalü kullarulabilirs. 

c) Etkin Madde Salım Profilinin Ayarlanması 

SLN'lerin salım profilleri genellikle iki aşamalıdır. 

Baştaki hızlı salınım ardından, uzatılmış etkin 

madde salımı ile ikinci bir faz meydana gel

mektedir. Bu iki aşamalı salınım süresi ve şekli, mat

ris yapıya, hazırlama yöntemine, yüklenen etkin 

madde miktarına, partikül büyüklüğüne ve etkin 

maddenin özelliklerine bağlı olarak değişirn En 

çok da, etkin maddenin lipit nanopartikül içindeki 

dağılımına bağlıdır. Etkin madde, lipit matriste mo

leküler düzeyde bile dağıhlabilir; dış kabukta veya 
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partikül içinde yoğunlaştırılması da mümkün ola

bilmektedir. Etkin madde dağılımı, en çok, kul

lanılan yüzey etkin maddelerin konsantrasyonu ve 
kimyasal yapısı, ortalama homojenizasyon sıcaklığı 

ve uygulanan üretim parametrelerinden etkilenir9. 

Sıcak homojenizasyon yöntemi sırasında etkin 
madde içeren eritilmiş lipit, sıcak sulu yüzey etkin 
madde çözeltisinde dağıtılır. Sulu yüzey etkin 
madde fazı ve erimiş lipit faz arasında dağılmanın 
derecesi, etkin maddenin dağılma katsayısına bağ
lıdır. Su-içinde-yağ nanoemülsiyonu hazırlandıktan 

sonraki soğutma, lipitin rekristalizasyonuna ve ka
tılaşma sonucu SLN'lerin oluşumuna neden olur 

(Şekil 3). 

Sulu fazın sıcaklığının azaltılması, birçok etkin 
madde için çözünürlüğün azalınasına yol açar. Do

layısıyla, etkin madde katılaşmış partiküllerden 

lipit faza doğru geri döner. Bu durum partikülün 

dış kabuğundaki etkin maddenin zengirıleşmesine 
yol açar (Şekil 3-sağ) ve AFM ölçümleri ile gös
terilebilir. SLN'lerin dış kabuğu yüzeyden aşağıya 
doğru oldukça yumuşaktır. Açıklaması ise ara
yüzeyde yüzey etkin maddelerin kon
santrasyonunun yüksekliğidir. Lipit/yüzey etkin 
madde karışımı, etkin maddenin dış kabukta zen
ginleşmesine neden olur ve çözünürlük oranı ve hı

zına katkıda bulunur. 

Birçok etkin madde için, homojenizasyon işlemi sı
rasında su fazındaki çözünürlük, yüzey etkin 

madde konsantrasyonunun ve homojenizasyon sı
caklığının artması ile artar. Dolayısıyla, SLN dı

şındaki etkin madde yoğunluğu ve baştaki hızlı 

etkin madde salımı, SLN formülasyonundaki yüzey 
etkin madde konsantrasyonu ve üretim sıcaklığının 

artması ile artabilir. Tersine, soğuk homojenizasyon 

yöntemi uygulandığında, üretim sıcaklığının dü
şürülmesi ile başlangıçta salınan miktar azalabilir ve 

hatta çok hızlı salım önlenebilir. Bazı durumlarda, 

baştaki ilaç salımına engel olmak için, yüzey etkin 
madde kullarunadan SLN üretimine gerek du

yulabilir. Alternatif olarak, SLN, polivinilalkol 
(PV A) veya karboksimetil selüloz (CMC) gibi po
limerler ile stabilize edilebiJir9. 

dispcrsiyoo orıauıı 

etkin maddenin 
stılLı ı·aLa ayrılması 

lipitte 
çözı.inmuş 

etkin madde 

sıcak !ipil damlası 

-homojeniıasyondaıı 

sonra 

;,oiiuk sıılıı 
dispersjyoıı ortamı 

etkin maddenin 
panikiik ayrılmlıoı 

rekristaliz.e partikül 

Şekil 3. SLN'lerin Üretimi için Sıcak Ho

mojenizasyon Yöntemi Kullanıldığında 

Etkin Maddenin Öndağılımının Teorisi9. 

SLN'lerden in vitro olarak yedi haftadan fazla uza
tılmış etkin madde salımı elde edilebilmiştir9. Ben

zer çalışmalarda, in vitro salım, saniyelerden (tet

rakain, etoınidat gibi) yaklaşık altı haftaya 
(prednizolon gibi) kadar arttırılabilmiştirs,ıs. Bu so

nuçlar göstermiştir ki SLN'ler, etkin madde salım sü
resini uzatmak için uygun bir taşıyıcıdır. 

Üretim sıcaklığı başta olmak üzere üretim koşulları, 
hapsedilme oranını ve salım profilindeki ilk hızlı sa
lımı etkilemektedir24. Sıcak hoınojenizasyon yön
temi ile hazırlanan tetrakain ve etomidat'ın sa
lımında, başlangıçta hızlı salım saptarunış15, ve 

prednizolon için ise etkili parametrenin hazırlama 

yönteminde kullanılan sıcaklık olduğu be
lirleruniştir24. Sıcak homojenizasyon yöntemi ile ha

zırlanan prednizolon naı1opartiküllerinin salımında, 
başlangıçta %45'e varan hızlı salım görülürken, oda 

sıcaklığında hazırlananlarda görülmemiştir. Hızlı 

başlangıç salımının olası nedenlerinden birisi lipitin 
erime noktasının etkin maddeninkinden yüksek ol

masıdır. Dolayısıyla lipitin yavaş kristallerunesi ve 

etkin maddenin SLN'ün yüzeyinde rekristalize ol

ması sonucu görülür15. Hızlı başlangıç salımının 

diğer bir olası nedeni ise, küçük partiküllerden do
layı yüzey alanının yüksek olması ve yüzey etkin 

madde varlığıdır. Yüzey etkin madde ile matris ya
pıdaki derinlikler azalacak ve etkin madde yüzeyde 
ve yüzeye yakın toplanacaktır15. 

Tüm bunlara ek olarak, poliester partiküllerinin hid

roliz ile bozurunasına karşın, SLN'ler, nan-spesifik 
esterazlar ve lipazlar tarafından enziınatik be-

177 



Demirel/ Yazan 

zunmaya uğrar. SLN'lerin yüzeyine tutunan en

zimler yüzey erozyonuna yol açar. Üretiın pa
rametrelerine ilaveten, etkin madde salımı, 

SLN'lerin MBK'ndaki enzimatik bozunması hız
landırılarak veya geciktirilerek kontrollü olarak mo

difiye edilebilir9. 

SONUÇ 

Klinikte sıklıkla kullanılan pek çok etkin maddenin, 

fizikokimyasal özellikleri nedeni ile biyoyararlanım 
sorunları vardır. B11 etkin ınaddelerin çoğu sınırlı 

çözünürlükleri ve/veya çözeltideki kimyasal ka
rarsızlıklarından dolayı katı taşıyıcı sistemler içinde 
verilirler. Bu tip maddeler için iyi tasarlanmış ta

şıyıcı partikiiler sistemler özel önen1e sal1iptir. 

Önemli derecede lipofilik ve genellikle suda az çö
ziinen bileşiklerin klinik yararı, bunların düşiik ve 
kararsız peroral biyoyararlarumı ile sınırlıdır. Böyle 
bileşikler lipitler, lipidik eksipiyanlar ve/veya yağlı 

yiyeceklerle birlikte verildiğinde biyoyararlarumları 
çoğu kez düzeltilebilir. SLN'lerin, bu tür prob

lemlere çözüm sağlamak üzere, sahip oldukları ufak 
boyut nedeniyle i.v. verilişe olanak sağlamaları; ha

zırlama sırasında fizyolojik bileşiklerin kul

lanılmalarından dolayı toksikolojik olarak kabul 
edilebilir olmaları; etkin maddenin lızatılmış sa

lımının elde edilebilmesi; belirli dokuya he
deflendirilebilıneleri; büyük ölçekte üretilebilmeleri; 

etkin maddelerin çevresel etkenlerden korurunası 

ve ekonomik taşıyıcı sistemler olmaları nedeniyle 
gelecek vaat eden kolloidal sistemler oldukları gö

rülmektedir. 

Çok yakın bir geçmişe sahip olan SLN alanında, 

çözüm bekleyen problemler mevcuttur. Bu prob
lemler ise, SLN'lere olan ilginin her geçen gün art

n1ası ile zan1an içinde çözülebilecektir. 
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