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BiLİMSEL TARAMALAR/ SCIENTIFIC REVIEWS 

Nazal Yolla İlaç Uygulanması 

Hakan EROGLU*, H. Süheyla KAŞ*0 

Naza/ Yolla İlaç Uygulanması 
Özet: Naza/ yol, uzun zaınandır ilaç ııygulc11nasında kullanılan 
bir yoldur. Ancak güniinıiizde bu yol özellikle peptit protein ya
pılı ilaçların uygulanuısı açısından giderek önem ka
zaıunaktadır. Naza[ yolla ilaç uygulamasını etkileyen en önemli 
faktör, nıukosilyer klerensdir. Bıı olay, vücudun solunum ile alı
nan yabancı n1addelere karş1. korıuunası için geliştirilnıiş nan 
spesifik fizyolojik bir solunum yolu s,avunma mekaniznıasıdır. 
Bıı taranıada naza! ilaç uygıılanıası, 'naza! yolun avantaj/an, 
bıı yoifa ilaç uygulanıasına etki eden faktörler, ve bu yolla uy
gulanıaya yönelik dozaj fornıları üzerinde son elli yıl içinde ya
pılan çaltşınalar biraraya getirilmiştir. Mukosilyer klerensin 
inhibisyonıı, viskozitedeki değişinıler, absorpsiyon artl-rıcılar 
v.b. faktörlerin, naza/ absorpsiyonıı etkileınek yoluyla ilaçların 
biyoyararlanınıını artırnıaya yönelik etkileri araşt1nlnıış ve 
bunların sonuçları biraraya getirilerek sunubnııştur. Aynca 
özel olarak nazal uygulaınaya yönelik nıikropartiküler sisteınler 
üzerinde yapılan çalışınaların sonuçları da bu taranuıda ve
rilnıiştir. 
Anahtar kelinıeler: Naza! ııygıılanıa, Nazal nıikropartiküler, 
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Biyoadhesif naza! dozaj fonnları 
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I. NAZAL YOLUN ÖNEMİ 

a) Burun Yapısı - Silya Hareketleri - Mukosilyer Kle
rens: 

Uzun yıllardan beri bilinen naza] yolla ilaç uy
gulanmalan bu yoldan peptit protein yapılı ilaçlann uy
gulanması ile günümüzde giderek önem kazanmaktadır. 

Burun, dış görünüş itibarıyla üçgen şekilde bir or
gandır. Yukarı bölümüne burun kökü, serbest ke-

Nasal Drug Delivery 
Sumnuuy : The advantages of the nasal route, factors irifl.ue.ncing 
the administration of dntgs by the nasal route, and the dosage fonns 
suitable for nasal adnu'nistration are especially bnportant far peptide 
protein drugs that cannot be used by other routes because of low bio
avalibility. An inıponant physiological defense mechanisnı ofthe res
piratoıy tract is mucociliary1 clearance and it is the nıost in1po11ant 
factor that ajfects the ııse of dnıgs by the nasal route. Nlucociliaıy 
clearance protects the body against noxioııs inhaled nıaten'als. in this 
review, the studies reported in tire literature within the lastfifty )'ears 
conceming nasal dnıg delivery are sumn1arized and conıpared,jlrc
tors qffecting the bioavalibility of the dnıgs, ı,vhich inclUlle the effects 
of nıucociliary inhibition, changes in viscosity and the use of absoip
tion enhancers are reviewed 1he microparticıılate dosage fo111ıs for 
nasal adnıinistration are alsa described 
Key words: Nasal route, Nasal n1icroparticulates, 

Bioadlıesive nasal 'dqsage fonns 

narına ise burun ucu adı verilir. Piramidin tabanı, 
burun ön deliklerini taşır. Her iki burun boşluğu 
( cavum nasi) bir bölme ile birbirinden ayrılmıştır 
(septum nasi). Burun mukozası, çok tabakalı titrek 
tüyler taşıyan ve bol miktarda çanak hücresinden 
oluşmuş olan bir epitel ile örtülmüştür.Epitel ta
bakanın alt kısmındaki bağ dokusunun kan
lanmasının yüksek olması, mukozanın çabuk şiş
mesine neden olur. Bol miktarda bulunan karışık 
bezler, solunum havasının nemlendirilmesine ya
rayan bir salgı yapar. 

* Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Fannasötik Teknoloji Anabil im Dalı, Sıhhiye-ANKARA. 
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Epitel hücrelerinin serbest yüzeyindeki tüy benzeri 
çıkıntılar silya olarak adlandırılır. Silyalann boyutu 
5-10 pm arası olmakla beraber, kalınlıkları 0.1 
pm'den 0.3 pm'ye kadar değişir. Hücre başına yak

laşık olarak 300 silya düşmektedir!. Silyaların üzeri 

mukus tabakasıyla kaplıdır. Mukusun temel bi
leşeni olan glilcoprotein, molekül ağırlığının yak

laşık %70'ini oluşturan karbonhidrat yan zin
cirleriniı1 protein yumağı çevresinde 
yumaklanmasından oluşmuştur. Mukusun jel ben

zeri yapısından glikoproteinler sorumludur. Bütün 
buna rağmen glikoproteinler mukusun sadece 
%3'ünü oluşturmaktadır. Geri kalan bileşenler ise 

%90-95 oranında su, iyonlar, albumin gibi pro

teinler, lizozomlar, enzimler ve im
münoglobulinlerdir2. Mukus tabakası sürekli bir 
film oluşturur ve bu sayede burun temizliği sa
ğlamnış olur. Silyalar, jelimsi tabakayı efektif dar

belerle nazofarenkse taşırlar. Mukus taşımna hızı 8 
mm/ dak olarak bulumnuştur3 . Mukus tarafından 

yakalamnış olan partiküller de mukusla beraber ta
şırurlar ve bu sayede naza! boşluktan uzaklaştırılmış 

olurlar. Mukus tabakası ve silyaların bu kombine 
hareketine mukosilyer klerens adı verilir. Bu olay, 
vücudun solu11um ile alınan yabancı maddelere 

karşı korunması için geliştirilmiş olan non-spe~ifik 
fizyolojik bir solunum yolu savumna me
kanizmasıdır. Bu mekanizmanın, uygulanan ilaçlara 
yönelik olarak inhibe edilmesi sonucunda mukus 

içinde tutulan virüs ve bakterilerin, artan temas sü
resine bağlı olarak, infeksiyon yapma potansiyelleri 
vardır4. Bu nedenle ilaç ve eksipiyanların mu

kosilyer klerens üzerine olan etkilerini incelemek 
çok önemli bir noktadır. Çok sayıda yöntem kul
lanılarak ilaç ve yardımcı maddelerin etkisi in-vitro 

olarak ve in-vivo olarak da hayvanlar ve insanlar 
üzerinde incelenmektedir. İn-vivo ve in-vitro so
nuçların birbiriyle olan ilişkilerinin bazı durumlarda 
çok iyi olmadığı görülmektedir. İn-vitro yön

temlerin, özellikle silyer vuruş frekansının, toksisite 
izlenmesi açısından önemi büyüktür5. Naza! mu

kozanın havadaki karsinojenlerle daha uzun süreli 

teması, kanser riskini ciddi ölçüde artırmaktadır. 
Bütün bu noktaları gözönünde bulundurarak, ilacın 

bileşimindeki etken madde ve yardımcı maddelerin 

toksisitelerine dikkat etınek birinci dereceden önem-
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li bir husustur4. Bunun yanısıra, naza! ilaç for
mülasyonunun güvenilirliğini göstermek açısından 
in-vivo çalışmaların yapılması gereklidirs. 

Mukosilyer klerens, naza! yolla uygulanan ilaçların 
naza! boşluktan nazofarenkse doğru luzlı bir şekilde 
uzaklaştırılmasından sorumludur. Bundan dolayıdır 
ki mukosilyer klerens, intranazal uygulamada ilaç
ların absorpsiyonlarma negatif yönde etki eden bir 
faktördür4. 

b) Naza) yolun üstünlükleri: 

İnsan burnu, ilaçların uygulanabilirliği açısından 
etkin ve hasta uyuncu açısından da kolay uyum sağ
lanabilen bir yapıya sahiptir.Son yıllarda, oral yol
dan csorpsiyonu az olan ve mide barsak kanalında 
parça anabilen protein yapıdaki ilaçlar için naza! yol 
sistemik etki sağlamaya yönelik alternatif yol olarak 
gidere;c önem kazanan bir uygulama yolu olmuştur. 
Çünkü protein yapılı ilaçlar, oral yolla alındıkları 
zaman .araciğerde ilk geçiş etkisine maruz kalarak 
büyük ö~çüde etkinliklerini yitirmektedir6. 

Naza! yol, ilaç uygulamnası açısından bazı üs
tünlüklere sahiptir. Bunlardan başlıcaları: 

• Düşük enzimatik aktiviteye sahip bir mukoza ya
pısı vardır7 . 

• Diğer mukoza! yapılara göre geçirgenliği yük
sektir8,9. 

• Çok sayıda mikrovilusa bağlı olarak geniş bir ab
sopsiyon alanına sahiptir4. 

• Epitel tabaka altındaki bağ dokusu, damarlar ve 
özellikle venöz kanlanma açısından zengin olup, 
bu yoldan alınan ilaçların doğrudan dolaşıma ka
tılmaları sayesinde karaciğerden geçiş devre dışı 
bırakılımş olmaktadır?. 

Yapılan bir araştırmada, propranololün naza! uy
gulamnasındaki biyoyararlarnmınm, i.v. yolla kar
şılaştırılabilecek düzeyde olduğu gösterilınişirıo. 
Tablo !'de bazı ilaçların mukoza! ve oral uy
gulamalarına ilişkin biyoyararlanun değerleri ve
rilmiştirll. 

Naza! boşluğu sistemik ilaç uygulaması açısından 
cazip bir bölge kılan diğer bir neden ise, büyük mo
leküllerin naza! mukoza aracılığıyla sistemik do-
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!aşıma geçebilmeleridir. Büyük moleküllü terapölik 
maddelerin absorpsiyonları ile ilgili veriler ve ya
pılan klinik çalışmalar doğrultusunda, 1000 Da'dan 
büyük polimerik bileşiklerin biyoyararlarumları, 

molekül ağırlığıyla oranhlı olarak bu
lunabilınektedir. Naza! mukozaya parliküler sis
temler de uygularunaktadır ve de yaklaşık 1 run'ye 
kadar olan partiküllerin kan dolaşımına intranazal 
uygulama sonucunda geçebildikleri gözleruniştir. 

Bu özelliğinden dolayı da naza! mukoza, büyük mo
leküllü ilaçların uygularunası açısından gelecek vaat 
ehnektedir12. 

Il. NAZAL ABSORPSİYONU ve BURUNDA KAUŞ 
SÜRESİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER 

a)Mukosilyer Klerens İnhibisyonu: 

a-i) Temas Süresi: 

İlaçların naza! mukozadan absorpsiyonu, ilaç ve 
epitel doku arasındaki temas süresi ile doğrudan 

ilişkilidir. Bu temas süresi, preparahn naza! boş
luktan klerensi ile orantılıdır ve insanda normal kle
rens yarılaruna süresi 20 dak'dır3D,31_ Mukosilyer 
klerensin azaltılması, uygulanan ilacın ab
sorpsiyonunu etkiler. Bunu azalhnaya yönelik pek 
çok başarılı uygulamalar yapılınıştır. Burunun pos
terior kısmında bulunan ilaçların nazofarenkse doğ
ru olan klerensleri, anterior kısımda bulunanlara 
göre daha hızlıdır, çünkü burunun anterior kıs

mındaki mukosilyer klerens daha fazla silyer yapılı 
posterior kısma göre daha yavaştır32_ 

a-ii) Viskozite: 

Naza! preparatların mukosilyer klerensini etkileyen 
bir diğer faktör ise preparatın viskozitesidir. % 0.25 
Oranında metil selüloz içeren sprey şeklindeki pre
paratların naza! klerensinin azaldığı kaydedilmiş33 
ve sonuçta bu preparatın içerdiği Desmopresin'in 
absorpsiyonunu, biyoyararlammım etkilemeksizin 
geciktirmek mümkün olmuştur34. Hidroksipropil 
metil selüloz (HMPC) içeren naza! sprey çö-

Tablo I: Peptid yapılı ilaçların mukoza! yolla uygularunası 

Peptid Uygulama Yolu Biyoyararlanım Referans 
Enkefalin ve analogları 

• DADLE Naza! 0/o60 13 
0/o94** 14 

• Leu-Enkefalin Naza! <o/ol O 14 

• Met-Enkefalin Naza! ô:::0/ol00 13 
Oral o/o O 13 

İnsulin Bukkal 0/o0-4 15,16 
0/o0.5-25** 15,16 

Naza! o/o0-2 16 
0/ol0-50** 16,17 

0/o30*** 18 
Oküler 0/oS-15 19 

Oral 0/oO 16 
LRH ve analogları Naza! 0/o2 20,21 

Oral o/o O 21 
Oksitosin Bukkal <0/olÜ 22,23 

Nazal %1-10 24,25 
Oral 'J'oO 23 

TRH Bukkal o/o4 26,27 
Nazal %20-40 27,28 
Oral 0/ol-2 27 

Vazopresin ve analogları* Naza! %10-20 29 

' .. .. Desmopresın (DDA VP) ve Lypresın (Dıapıd) adında ıki tıcarı urunu vardır. 
** Absorpsiyon artırıcı ile birlikte *** Biyoadhesif ile 
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zeltilerinin uzaklaşma yarı ömrünün, artan HPM C 
konsantrasyonu ile oranhlı olarak arttığı ama so
nuçların çok belirgin olmadığı gözlenmiştir35. 

a-iil) Dozaj Şekli: 

İlacın burun içindeki dağılımı, büyük oranda dozaj 
şekline bağlıdır. Damla şeklinde yapılan uy
gulamalarda naza! epitelden tam olarak fay
dalanmak için büyük hacimde uygulama yapılması 
gereklidir. Bir iki damla uygulama yapılması du
rumunda ise ilacın, mukozada düşük oranda da
ğılımına neden olunur36. Naza! spreyler sayesinde, 
ilacın burnun anterior kısmında birikınesi sağ

lanmış ve de damla şekline göre daha yavaş bir mu
kosilyer klerens elde edilıniştir37 . Vazopresin analo
ğu olan Desmopresin'in naza! sprey şeklinde bi
yoyararlanımının, damla uygulanmasına göre 
belirgin olarak arttığı görülınüştür38. 

b) Absorpsiyon Artırıcılar: 

Maddenin uzaklaşma yarı ömrünü arhımarun yanı 
sıra maddenin absorpsiyonunu da arhrınak önemli 
bir noktadır. Naza! uygulamaya yönelik çok sayıda 
absorpsiyon arhrıcı madde olınakla beraber, et
kinlikleri kullanılan peptide göre belirgin olarak göz
lenebilmektedir. Bunların farklı etki mekanizmaları 
tanımlanmışhr. Bunlar mukus reolojisinde de
ğişimler yapmak39,40, naza! silyer vuruş frekansını 
azalhnak41-43 membran lipidlerini ve proteinlerini et
kileyip transselüler transportu arhrmak39 paraselüler 
transportu arhrmak44 , proteolitik aktivieyi azalt
mak41; proteinin termodinamik aktivitesini ar
hrmakhr44. Bazı absorpsiyon arhrıcılarrn insan bü
yüme hormonunun biyoyararlanımına etkileri Tablo 
il' de gösterilıniştir40. 

Diğer yandan, kullanılan bu absorpsiyon ar
tırıcıların toksisiteleri de araştırılınıştır. Özellikle 
araşhrmalar bu maddelerin membran lezyonu ve 
silyer hareket üzerine etkileri açısından yü
rütülınüştür. Sodyum glukonat ve didekanoil-L-

fosfatidil kolin'in mukosilyer transport üzerine her
hangi bir etkisi gözlenememiştir. Ayrıca Li
zofosfatidil kolin, polioksietilen-9-lauril eter ve sod
yum dihidrofusidat'ın kullanım konsantrasyonla
rına bağlı olarak siliyostatik etkileri gözlenınişfu45_ 

c) Temel Fizkokimyasal Faktörler: 

Naza! absorpsiyon üzerine pH'nın etkisi özellikle 
benzoik asit ile çalışılmıştır. Bunun sonucunda 
pH=2.5 olduğunda 1 saat sonunda maddenin% 44'ü 
absorbe olurken, pH=7.19'da bu oran sadece % 13 
olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda 
benzoik asilin sadece non-iyonize şekilde absorbe 
olduğunu söylemek hatalı olacaktır. Çünkü 
pH=7.19'da maddenin %99'u iyonize halde olmasına 
karşın, yine de %13 oranında absorpsiyon göz
lenmiştir. Ama maddenin non-iyonize şeklinin iyo
nize şeklinden daha hızlı absorbe olması söz ko
nusudur46. 

Maddenin biyolojik membrandan absorpsiyonu, li
pofilik özelliğine bağlıdır. Bu özellik, 4 tür bar
bitürat üzerinde pH=7.6'da incelenıniştir46_ Tablo 
III'de de görüldüğü gibi absorbe olan miktar, mad
denin kloroform/su dağılım katsayısıyla orantılıdır. 
Partisyon katsayılarındaki 50_ kata yakın farka rağ
men, bu oranın aynı ölçüde absorpsiyona yan
sımaması ise dikkat çekici bir noktadır. 

Tablo III. Barbitüratların naza! absorpsiyonlarının ve 

disosiye olınamış formunun kloroform/ su 

dağılına katsayılarının karşılaştırılınası46 

Barbitürat Partisyon Absorbe olan °/o 

katsayısı Nazal Gastro-intestinal 

Barbital 0.7 5.0±3.0 12 

Fenobarbital 4.8 10.6±3.88 20 

Pentobarbital 28.0 20.3±4.65 30 

Sekobarbital 50.7 23.9±3.38 40 

Tablo il: İnsan büyüme hormonu üzerine bazı absorpsiyon artırıcıların etkisi40 

Absorpsiyon artırıcı Cmax(ng/ml) Cmax'daki artış(%) AUC'deki artış(%) 

Yok 11.2 

lizofosfatidil kolin 61.6 450 250 

palınitoil-DL-karni tin 35.4 216 199 

amstatin hidroklorür 42.4 278 291 

bestatin hidroklorür 5.4 

N-asetil-L-sistein 40.4 260 64 

46 

SC'ye kıyasla 
biyoyararlanıım(%) 

7.4 
25.8 
22.1 
28.9 
1.9 
12.2 
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d) Biyoadhesif Polimerler: 

Illum ve arkadaşları tarafından naza! klerensi azalt
maya ve dolayısıyla naza! yoldan ilaç ab
sorpsiyonunu arhrmaya yönelik yeni bir yaklaşım 
denenmiştir47. Bu çalışmada naza! dozaj formu ola
rak 40-SOµm çaplarında albumin, nişasta ve DEAE
Sephadex mikroküreleri kullarnlınışhr. Bu mik
roküre preparatları Şekil !'de görüldüğü gibi 3 saat 
ve üzerinde uzaklaşma yarılarnna ömrü gös
terirken, çözelti ve toz preparatlarda bu süre 15 dak. 
olarak ölçülmüştür. Klerens süresindeki bu uzama 
mikroki.irelerin şişmesi ve bu yolla intranazal mu
koadhesif bir sistem oluşmasından kay
naklarnnaktadır. Diğer mukoadhesif sistemler de 
intranazal ilaç uygulaması için kullanılınıştır. Po
liakrilik asit jeliyle hazırlarnnış olan mikroküreler, 
farelerde insi.ilin ve kalsitoninin absopsiyonunu ar
hrmıştır48. Selüloz türevleri ve nötralize poliakrilik 
asit (Carbopol 934) insi.ilinin köpekteki ab
sorpsiyonunu artırmışm48. 

Verilen bu örneklerden de anlaşılacağı gibi, ilaçların 
naza! yoldan uygulamalarında absorpsiyonu ve do
layısıyla biyoyararlanımı artırmanın bir diğer yolu 
da biyoadhesif sistemler oluşturmaktır. Bu sayede 
absorpsiyonun gerçekleştiği biyolojik membranla 
olan temas süresi artırılarak istenilen absorpsiyon 
düzeyine ulaşılması hedeflenmektedir. Bu sis
temlerde epitel hücreyle doğrudan bir temas yerine, 
mukusa adhezyon gerçekleşmektedir. Bu yolla 
mukus, preparat ve biyolojik membran arasında bir 
bağlantı görevi görmektedir49. 

ill. NAZAL YOLLA UYGULANAN DOZAJ ŞE
KİLLERİ, ÜSTÜNLÜK VE SAKINCALARI 

a)Damlalar: 

Naza! yolla uzun yıllardan beri kullanılan klasik 
dozaj şekli burun damlalarıdır. Bu dozaj şekli, lokal 
dezenfeksiyona yönelik uygulamalar için olumlu 
sonuçlar verirken, istenilen sistemik etkiyi sağlamak 
için yeterli oranda absorpsiyonu garanti ede
memektedir. Bu formda uygulanan ilaçlar, mu
kosilyer klerens ile kolayca uzaklaştmlabilınektedir. 

İstenilen etkiyi sağlamaya yönelik araştırmalar ya
pılmıştırSl,52. Bazı araştırmacılara göre viskozitedeki 
artış, klerens oranında azalınaya neden ol
maktadır51. Bir diğer grup araşhrınacıya göre ise 
viskozitedeki artış, klerensin önce azalmasını ta
kiben artışına neden olınaktadırso. 

b )Hidrojeller: 

Viskoz sıvılardan hareketle hidrojeller üzerinde ça
lışılmıştır. Örneğin poliakrilik asit içeren bi
yoadhesif hidrojel içeren sistemlerle yapılan insülin 
naza! uygulamasında, biyoadhesif karakter istenilen 
ölçüde sağlanabilıniştir. Buna karşın aşırı kon
santrasyonlarda kullanımı ise insi.ilinin salımını 

azaltınış ve etkinin daha uzun sürede gözlernnesine 
neden olınuştur52. 

c) Toz İnhalerler: 

Dozaj şekli olarak naza! biyoadhesif sistemler yo
luyla üzerinde en çok çalışılan peptid insülindir. 
Nagai ve ark insi.ilin içeren bir dozaj şekli üzerinde 
çalışmışlar ve dondurularak kurutulmuş insi.ilin içe
ren sıvı ve toz formülleri köpeklere uygulamışlardır. 
Carbopol 934 ve Hidroksipropil selüloz (HPC) ile 
hazırlanan formülasyonların mukus ile uzun süre 
temasta kalabildikleri gözlenıniştir. Bu sonuç doğ
rultusunda Carbopol ve mikrokristalize selülozla 
hazırlanan 3 IU /kg dozda verilen formi.ilasyonun 
0.5 IU /kg dozda uygulanan i.v. insi.ilinin iki kah et
kinlik sağladığı görülınüştürl8. 

d) Mikroparliküler Sistemler: 

Naza! formi.ilasyonlar üzerinde yapılan diğer bir ça
lışmada yarı sentetik insan insi.ilini, parçalanabilen 
nişasta mikroki.ireleri ve lizofosfatidil kolin ile ha
zırlanan biyoadhesif mikroküreleri, karşılaştırmalı 
olarak diğer forıni.ilasyonlarla koyunlar üzerinde in
vivo olarak incelenıniştir53 . Hazırlanan for
mülasyonlar intranazal, i.v., s.c. olarak uy
gularnnıştır. Uygulamayı takiben koyunlardan be
lirli aralıklarla kan numunesi alınarak plazma 
insiilin ve glukoz düzeyleri ölçülmüştür. Li
zofosfatidil kolin ile hazırlanan mikrokürelerin, i.v. 
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uygulamaya benzer şekilde plazma insülin profili 

gösterdiği, ancak etkisinin daha uzun süreli olduğu 

gözlenmiştir53 (Şekil !). Yapılan çalışmaların çoğu 

genellikle insülins3-ss, HGH56, oksitosin57, des

mopresin, propranolol58 uygulamasına yönelik bi

yoadhesif mikroküreler üzerindedir. 

~ o 2 m m 100 ım - ım n m • 
!(Dakika) 

Şekil l. İnsülinin s.c. (0.2 1.U /kg), i.v. (0.1 1.U /kg), i.n.(2 

l.U/kg) dozda uygulanması ile gözlenen zamana 

karşı plazma insülin konsantrasyonu 
(111) Nişasta mikroküreleri ve lizofosfatidil kolin 

ile hazırlanan biyoadhesif rnikroküreler (i.n.) (O) 

i.v. insülin çözeltisi, (A.) s.c. insülin çözeltisi 

IV. MİKROP ARTİKÜLER SİSTEMLERİN 

UYGULANMASI 

Yapılan çalışmalarda özellikle üç tip mikroküre üze

rinde çalışılmıştır. Bu üç mikroküre tipinin özel

likleri Tablo !V'de verilmiştir47. 

• DEAE- Dekstran mikroküreleri 

• Albumin mikroküreleri 

• Parçalanabilen nişasta mikroküreleri59 

Bu maddeler suyla temas edince şişerek jel yapısı 

oluşturmakta ve bu sayede biyoadhesif özellik gös

teren mikroküreler elde edilmektedir. DEAE

Dekstran mikroküreleri DEAE-Dekstran'ın epik

lorhidrin ile çapraz bağlanmasıyla oluşmuştur ve 

çapları 40-150 µm arasmdadır47. 

Serum albumin mikroküreleri ise tavşan serum al

bumini çözeltisinin petrol eteri ve zeytin yağında 

emülsifiye edilınesiyle hazırlanarak glutaraldehit ile 

mikrokürelerin stabilize edilmesi sağlanmıştır. Bu 

mikrokürelerin çapları ise 40µm'den 60µm'ye kadar 

değişmektedir47. 

Üzerinde çalışılan diğer bir sistem ise Stea!th PLA

PEG nanopartikülleridir. Bu nanopartiküller naza] 

yolla protein taşınmasına yönelik hazırlanmıştır. Ya

pılan çalışmada biyoparçalanabilir na

nopartiküllerin avantajları belirlenmiş ve pro

teinlerin naza! mukozadan transportunda 

hidrofobisitelerinin etkisi araştırılmıştır. Bu amaca 

yönelik model antijen olarak Tetanoz Toksoidi (TT) 

seçilıniş ve PLA ile blok kopolimer PLA-PEG'den 

yapılmış nanopartiküllerle enkapsüle edilıniştir. Ha

zırlanan bu nanopartiküllerin boyutu, yüzey yükü, 

hidrofobisite]eri ve aktif antijenleri in-vitro salımı 

incelenmiştir. Sonuçta elde edilen bulgular doğ

rultusunda, PLA-PEG nanopartiküllerinin pro

teinlerin lenfatik sistem veya kan dolaşımına da

ğıtılmasına yönelik büyük bir potansiyele sahip ol

dukları belirtilmiştir6D. 

Tetanoz Toksoidi üzerinde yapılan başka bir ça

lışmada ise lipozomlar kullanılmıştır. Alpar ve ark. , 

aynı molar konsantrasyonlarda distearoil fosfatidil 

kolin (DSPC) ve kolesterol içeren lipozomlara hap

sedilıniş veya serbest Tetanoz Toksoidi'ni Guinea 

domuzlarına non-parenteral olarak uygulamışlar ve 

oluşan lg-G anti tetanııs antikoru düzeyini ELIZA 

ile ölçmüşlerdir. Sonuçta lipozorn formülasyonu-

Tablo IV. Naza! uygulama için biyoadhesif taşıyıcı sistemler47 

Mikroküre sistemi Şişmiş Şişme derecesi Biyoadhesif Bağlanma 

boyutu(µm) özellik 

Albumin 40-60 =o/o40 iyi Hidrojen bağı 

Nişasta-Spherex 48 0.6-0.8 mi/ g İyi Hidrojen bağı 

DEAE-Sephadex 40-60 hızlı şişme iyi İyonik bağ 
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nun, serbest antijen uygulamasına kıyasla belirgin 
olarak inunün yanıtı artırdığı gözlenmilştir. Gerekli 

doz ayarlaması ve inunünizasyon protokolü ile kon· 
vansiyonel i.m. uygulamaya kıyasla daha uzun sü

reli sistemik hümoral yanıt elde edilebileceği be
lirtilmiştir 61 . 

V.SONUÇ 

İyi biyoadhesif özellik gösteren mikrokürelerle ya

pılan uygulamalarda, naza! mukozayla temasın 

hemen ardından hızlı bir şişme gözlenmekte ve bu 
sayede ilacın mukoza! klerens ile naza! boşluktan 

uzaklaştırılma hızı kontrol edilebilmektedir. Bunun 
sunucunda da ilacın naza! uygulama ile etkinliği 

artmaktadır. Aynı zamanda peptid yapılı ilaçların 
da bu yolla naza! sekresyonlardaki enzimatik par

çalanmanın etkisinden korunması da sağlanmıştır. 

İyi bir naza! biyoadhesif sistemin özellikleri:nazal 
mukozaya iyi tutunabilmeli, mukusu absorbe et

meli, viskoz bir tabaka oluşturmalı, yavaş uzak
laştırılmalı, ilacın stabilitesini sağlamalı, ilacı kont
rollü salmalıdır60. 

Varılan bu noktada iyi bir biyoyaralanıma olanak 
sağlayan yüksek kanlanma, ilk geçiş etkisinin devre 

dışı bırakılması ve düşük aminopeptidaz aktiviteye 
bağlı olarak, naza! yolla ilaç uygulamasının peptid 

kökenli farmasötik ürünlerin sistemik uy
gulamasına yönelik pratik ve iyi bir yol olduğu söy
lenebilir. Buna rağmen mukosi!yer klerensi ve hid

rolizi dikkate alarak, naza! ilaç taşıyıcı sistemin 
mukosilyer klerensi azaltan ve de absorpsiyonu ar
tıran maddeler içermesi gerektiği gözardı edil
memelidir. Bu yolla hazırlanan preparatlarda, pa

renteral yoldan elde edilen etkiye yakın düzeyde 
sonuçlar elde edilebilmektedir6. Günümüzde pro
tein yapıda olan insülin, HGH, oksitosin, des
mopresin ve tetanoz toksoidi üzerinde pek çok ba

şarılı çalışmalar yapılmıştır6. Günümüze kadar 
yapılmu; olan naza! yolun önemini belirten der
lemelerl,5,6,12,15.30,62 ve çalışmalar doğrultıısunda, 

naza! yolla ilaç uygulanmasının gelecekte parenteral 
uygulamanın yerine geçebileceği ve buna bağlı ola

rak da hasta uyuncunun artırılabileceğini söylemek 

hatalı olmayacaktır. 
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