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BİLİMSEL TARAMALAR/ SCIENTIFIC REVIEWS 

pH'ya Duyarlı Hidrojeller ve Kontrollu İlaç 
Salım Sistemlerindeki Uygulamaları 

Hasan BASAN*, Dilek İMREN**, Menemşe GÜMÜŞDERELİOGLU**' 

pH1ya Duyarlı Hidrojeller ve Kontrollu İlaç Salım 
Sistemlerindeki Uygulamalan 

Özet : Hidrojeller, ağırlıkça %20'den fazla su içeren üç

boyutlu polimerik örgü yapısındaki ınaddeler olarak ta
nımlanırlar. Çevreye duyarlı hidrojeller, içinde bu
lundukları sıvının pH'sı, iyonik gücü veya ortanı Sk 

caklığındaki değif'imlere; ~·işnıe davranışları, örgü ya
pıları, geçirgenlikleri veya nıekanik dayanıklılıklarında 

nıeydana gelen büyük değişinılerle cevap verirler. pH'ya du
yarlı şişme davranışı gösteren lıidrojeller iyonik ağ ya
pılardan oluşurlar. Bu iyonik ağlar, polimer zincirine takılı 
asidik veya bazik gruplar içerirler. pH'ya duyarlı şişnıe, çö
zelti ortamının pH'ına bağlı olarak ilaç salan sistemlerin ge
liştirilmesinde kullanılabilir. pH'ya duyarlı hidrojeller, 
mide-barsak kanalı (MB) boyunca nıeydana gelen pH de
ğişinılerine uygun olarak, bu sistemin belirli bölgelerine ilaç 
salımında veya fizyolojik bir uyarının pH'da değişiJn oluş
turduğu ve böylece ilacın salındığı daha karmaşık sis
temlerde kullanını potansiyeline sahiptirler. 
Anahtar kelimeler: pH'ya duyarlı hidrojeller; ilaç sa

lınır; bölgeye özgü ilaç salımı; 

nıide-barsak kanalı 
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I. Hidrojeller 

Hidrojeller, çok miktarda su veya biyolojik sıvıları 

absorplayabilen, üç-boyutlu, hidrofi!ik, polimerik ağ 

şeklindeki yapılardır1,2. Bir ya da daha çok sayıda 

monomerin polimerizasyon reaksiyonu ile ha

zırlanırlar ve ana zincirler arasında kimyasal veya fi

ziksel çapraz-bağların varlığı nedeniyle çözünmezler. 

pH-Sensitive Hydrogels aııd Applicatioııs iıı Coııtrolled 

Drug Delivery 

Summary : Hydrogels are defined as three-dimensional poly

nıeric networks containing a considerable amount of water, 

e.g., nıore than 20%. Environmentally-sensitive hydrogels 

exhibit dranıatic changes in their swelling behavior, network 

structure, permeability or mechanical strength in response 

ta changes in the pH ar ionic strength of the surrounding 

fluid, ar temp'erature. Hydrogels exhibiting pH-dependent 

swelling behavior can be swollen from ionic networks. These 

ionic networks contain either acidic or basic pendant 

groııps. pH-sensitive swelling can be exploited in the de

velopment of drug delivery systems, which would release the 

drug in response to the pH of the surrounding solution. pH

sensitive hydrogels have a potential use in the site-specific 

delivery of drugs to specific regions of the gastrointestinal 

(GI) tract due ta pH variations throughout the GJ tract, and 

far more complex systems where a physiological stimuli re

sıılts in a change in pH and release of drug. 

Keywords : pH-sensitive hydrogels; drug delivery; site

specific drug delivery; GJ ıracı. 

Hidrojel!er, özellikle hp ve eczacılık alanında çok sa
yıda kullanıma sahiptirler3·4. Diğer sentetik bi
yomateryallere nazaran canlı dokulara daha fazla 
benzemektedirler. Bu durum, hidrojellerin yüksek su 
içeriğinden ve yumuşak yapısından kay-
naklanınaktadır. Hidrojeller yüksek bi-
youyumluluklan nedeniyle; kontak! lens, bi
yosensörler için membran, yapay deri materyali ve 

ilaç salilll sistemlerinde kullanılmaktadırlar3-6. 

* Gazi Ünive:~sitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Bölümü, 06330, Ankara, TÜRKİYE. 
** Hacettepe Universitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06532, Beytepe, Ankara, TÜRKİYE. 
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a) Sınıflandırma 

Hidrojeller, hazırlama yöntemi, iyonik yük veya fi

ziksel yapılarına bağlı olarak sınıflandırılabilirler. 

Hazırlama yöntemine göre homopolimer, kopolimer, 

çoklu polimer ve IPN (interpenetrating network =bir

biri içine girmiş ağ yapılar) hidrojeller olınak üzere 4 

tür hidrojel mevcuttur7. Homopolimer hidrojel!er, 

tek bir hidrofilik monomerin çapraz bağlanmasıyla 

oluşurlar. Kopolimer hidrojeller ise iki komonomerin 

çapraz bağlanmasıyla hazırlanu·lar, ancak mo

nomerlerden biri hidrofilik yapıda olınalıdır. Çoklu 

polimer hidrojeller, iki ya da daha fazla sayıda ko

monomerin reaksiyonuyla oluşurlar. IPN hidrojeller 

ise çapraz-bağlı iki polimerik ağ yapırun fiziksel. ola

rak birleşmesiyle hazırlarunaktadırlar. 

Hidrojel!er iyonik yüklerine göre nötral (yüksüz), an

yonik (negatif yüklü), katyonik (pozitif yüklü) veya 

amfolitik (her iki yüke de sahip) hidrojeller olarak sı

nıflandırılabilirler. 

Fiziksel yapılarına göre 3 tür hidrojel mevcuttur: 

Amorf hidrojeller, yarı-kristalin hidrojeller ve hid

rojen-bağlı hidrojeller. 

Hidrojeller, dış ortam koşullarına bağlı olarak da de

ğişen şişme davranışları gösterebilirler. Bu po

limerler, "fizyolojik-duyarlı hidrojeller" olarak ad

landırılırlar8. pH, sıcaklık, iyonik güç ve elekt

romanyetik radyasyon, fizyolojik-duyarlı (ya da çev

reye-duyarlı) hidrojellerin şişme davranışıru et

kileyen faktörlerden birkaçıdır. 

b) Monomerler ve Sentez 

Hidrojeller radyasyorıla veya kimyasal reaksiyorıla 

çapraz bağlanarak hazırlanabilirler. Radyasyon re

aksiyorılan, elektron demeti, 8-ışırılan, X-ışrnları veya 

UV-ışıruy!a gerçekleşir. Kimyasal çapraz bağlanma 

ise en az bir difonksiyonel, küçük molekül ağırlıklı 

çapraz-bağlayıcı ajanın varlığında meydana gelir. Bu 

ajan iki uzun polimer zincirini fonksiyonel grupları 

üzerinden bağlar. Örnek olarak hidroksietil me

takrilat (HEMA) monomerinin, etilenglikol di

metakrilat (EGDMA) molekülü ile çapraz bağlanma 

reaksiyonu Şekil l'de gösterilmiştir. 
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Şekil 1. Kimyasal çapraz bağlanma ile poli (hidroksietil 

metakrilat) (PHEMA) hidrojelin sentezi. 

Hidrojel sentezinde kullanılan monomerlerin se

ç.imiyle sonuç yapının özellikleri kontrol edilebiJir2. 

Tablo !'de farmasötik uygulamalarda yer alan sen

tetik hidrojellerin sentezinde sıkça kullanılan mo

nomerler verilmiştir. 

Tablo 1. Farmasötik uygulamalardaki sentetik hid

rojellerin sentezinde kullanılan monomerler 

Monomerin 

Klsalb:nası 

HEMA 
HEEMA 

HDEEMA 

MEMA 

MEEMA 

MDEEMA 

EGDMA 

NVP 

NIPAAm 

Vac 

AA 

MAA 

HPMA 

EG 
PEGA 

PEGMA 

PEGDA 

PEGDMA 

Monomer 

Hidroksietil metakrilat 

Hidroksietoksietil metakrilat 

Hidroksidietoksietil metakrilat 

Metoksietil metakrilat 

Metoksietoksietil metakrilat 

Metoksidietoksietil metakrilat 

Etilen glikol dimetakrilat 

N-vinil-2-pirolidon 

N-izopropil akrilamid 

Vinil asetat 

Akrilik asit 

Metakrilik asit 

N-(2-hidroksipropil) metakrilat 

Etilen glikol 

Polietilenglikol (PEG) akrilat 

PEG metakrilat 

PEG diakrilat 

PEG dimetakrilat 

c) Hidrojellerin Şişmesi 

Kuru haldeki hidrofilik jel sulu ortama yer

leştirildiğinde, polimer zincirleri, termodinamik uyu

şabilirliklerine (Hildebrand çözünürlük parametresi, 
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il, ile karakterize edilir) bağlı olarak çözücü (su) mo

lekülleriyle etkileşir. Böylece örgü yapı genişler, yani 

şişme gerçekleşir9. 

Şişmiş durumdaki polimerin hacim kesri (u2,s), bir

birine komşu iki çapraz bağlı nokta arasındaki po

limer zincirinin molekül ağırlığı (Mc) ve gözenek bo

yutu (E) hidrojelin ağ yapısını karakterize etınek için 

kullanılan en önemli parametrelerdir2·ıo. Bu pa

rametreler birbirine bağlı olup, "denge şişme teorisi" 

veya "kauçuk elastiklik teorisi" temel alınarak teorik 

ve deneysel yöntemlerle tayin edilebilirler11•12. İlaç 

salım sistemlerinde kullanılacak hidrojel yapıların 

uygurıluğu ve performansı da önemli ölçüde bu pa

rametrelere, yani hidrojelin yığın yapı özelliklerine 

bağlıdırB 

lI. pH'ya duyarlı Hidrojeller 

Tablo 2. pH'ya duyarlı hidrojellerin hazırlanmasında 

kullanılan monomerler 

Tür Monomer pH'ya duyarlı 

p 

As idik Akrilik asit -COOH 
Metakrilik asit 

Sodyum stirensülfonat -So3-Na+ 

Sülfoksietil metakrilat -So3-H+ 

Bazik Aminoetil metakrilat -NH2 

N,N-dimetilaminoetil -N(CH3)ı 
metakrilat 

N,N-dietilaminoetil -N(CH2CH3)ı 
metakrilat 

-ON Vinilpridin 

b) pH'ya duyarlı Hidrojel Sentezi 

pH'ya duyarlı hidrojellerin sentezinde kullarulan 

pH'ya duyarlı hidrojeller, pH değişimiyle jelin özel- yöntemler aşağıda kısaca açıklanmıştır. 

liklerinin değiştiği ve pH'ya bağlı şişme davranışının 

gözlendiği iyonik ağ yapılardır. Bu iyonik ağ şek

lindeki yapılar, zincirlerine takılı hem asitlik, hem de 

bazik gruplar içerirler14. Uygun pH ve iyonik güce 

sahip sulu ortamda asılı (pendant) gruplar iyon

laşabilir ve jelde sabit elektriksel yük oluştururlar. 

Elektrostatik itıne kuvvetlerinin sonucu olarak ağ ya

pıya çözücü girişi artar15. 

a) pH'ya duyarlı Hidrojel Sentezinde Kullanılan Mo

nomerler 

pH'ya duyarlı hidrojeller, çapraz bağlarında veya po

limer ana zincirinde iyonik veya iyorılaşabilen bir ya 

da daha fazla sayıda monomer içerirler. Ko

polimerleşme nötral, hidrofilik veya hidrofobik mo

noınerlerle gerçekleşebilir. İstenilen özellikteki hid

rojeller; monomer ve çapraz-bağlayıcı tipi ve miktarı 

değiştirilerek elde edilebilir. Tablo II'de pH'ya du

yarlı hidrojellerin hazırlanmasında kullanılan mo

nomerler listelemniştir. Monomerler; sülfonik asitler 

ve kuatemer amonyum tuzları gibi güçlü asit ve baz

lar veya karboksilik asit ve primer amirıler gibi zayıf 

asitlik ve bazik gruplar içerirler16. 

Çapraz bağlanma/kopolirnerizasyon: Bu tür sentez 

iki yolla gerçekleşebilir. İlkinde, doğrudan monomer 

yapının uygun çapraz bağlayıcı ajan varlığındaki çap

raz bağlanma reaksiyonuyla hidrojel sentezlenir. 

İkincisinde; bütün monomerler ve çapraz bağlayıcı 

ajan uygun bir çözücüde çözünür. Bir başlatıcı, ge

nelde serbest radikal başlatıcı, eklenir ve po

limerleşme; sıcaklığın yükseltilmesi veya UV ışık uy

gulanmasıyla sağlanan başlatıcı bozunma re

aksiyonuyla başlatılır. Polimerleşme sonrası dö

nüşmeyen monomerlerin uzaklaştırılınası için hid

rojeller yıkanır. Poli(HEMA-AA) hidrojelleri bu şe

kilde hazırlanan hidrojellere örnek olarak gös

terilebilir. HEMA, AA monomerleri ve çapraz bağ

layıcı EGOMA, ' serbest radikal başlatıcı azo (bis

izobutironitril) varlığında reaksiyona girerek çapraz 

bağlanma ve kopolimerizasyon gerçekleşir17. 

Doğrusal polirner!etjh çapraz bağlanması: Hid

rojeller, reaktif gruplar içeren doğrusal polimerlerin 

bifonksiyonel çapraz bağlama ajanı ile çapraz bağ
lanmasıyla da hazırlanabilirlerlB. 

IPN hidrojeller: Bir IPN, birbiriyle fiziksel olarak ka

rışmış iki çapraz-bağlı ağdan oluşur. Böyle bir yapı, 
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örneğin poli(vinil alkol) ve poli(akrilik asit)' den oluş

muştur. Daha sonra bu yapı, akrilik asit, çapraz bağ

layıcı ve başlahcıdan oluşan karışım içerisine bırakılır 

ve sonuçta poli(vinil alkol-akrilik asit)'den oluşan 

pH'ya duyarlı IPN hazırlanır19_ 

Polielektrolit kompleksler: pH'ya duyarlı hidrojeller, 

iyonik kuvvetlerin birarada tuttuğu anyonik ve.kat

yonik polimerlerden oluşabilirler. Bir pH'ya duyarlı 

jel, iyonlardan birini fazlaca kullanarak hazırlanır. 

Poli(vinilbenzil trimetilamonyumklorür) ve sodyum 

poli(stiren sülfonat)'dan oluşan bir polielektrolit 

kompleksin (Ioplex 101) biyohp uygulamalarında 

kullanılabilirliği incelerımiştir
16. Polielektrolit komp

leksler ve diğer pH'ya duyarlı hidrojeller arasındaki 

en önemli fark; iyonik güç arthğında jeldeki iyonik 

kuvvetlerin kopmasından dolayı polielektrolit komp

leksin şişme derecesinin arhnası ve sonuçta jelin çö

zürımesidir. Diğer pH'ya duyarlı hidrojellerin şişme 

derecesi iyonik güç arthkça azalır. 

Nötral hidrojellerin hidrolizi: Nötr hidrojellerdeki 

ester, amid ve nitril gibi grupların hidroliziyle,. po

limerik ana zincirde farklı iyonlaşma dereceleri or

taya çıkabilir. Bu şekilde bir pH'ya duyarlı hidrojel 

poli(akrilonitril)'in kısmi hidroliziyle hazırlarımışhr 

ve yapıda asidik gruplar oluşmuştur. Bu tür hid

rojeller, diğerlerine göre çok yüksek su içeriği ve yük

sek mekanik dayanıklılığa sahiptirlerl6. 

c) Denge Şişme Davraruşı 

Anyonik hidrojeller, dış ortamdaki pH değişiminin 

sonucu olarak dengedeki şişme davranışı ve di

namiğinde ani veya dereceli değişiklikler gösteren 

karboksilik veya sülfonik asit gibi asılı gruplar içe

rirler. Bu jellerde ortam pH'sı iyonlaşabilen grupların 

pKa değerinin üzerinde olduğunda iyonlaşma _ger

çekleşirl4,20-22_ İyonlaşma derecesi arthkça, sabit yük 

miktarı artar, böylece zincirler arasındaki elekt

rostatik ihne kuvveti de artar. Bu durum ağ yapının 

hidrofilisitesinin ve şişme oranının arhnasıyla so

nuçlanır. 

Amin gibi asılı katyonik grupları içeren hidrojellerde 

ise durum anyonik hidrojellerin tam tersidir. Bu ya-
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pılar, iyonlaşabilen grupların pKb değerinin alhndaki 

pH'larda iyonlaşırlar14,20-22, Böylece, düşük pH'ya 

sahip ortamda iyonlaşma artarak, elektrostatik ihne 

kuvvetleri artar ve hidrojel daha hidrofilikleşerek 

şişme derecesi artar. 

Polielektrolit jellerin şışmesı ıse şişirme ortamının 

iyonik gücünden önemli derecede etkilenir. İyonik 

gücün arhşıyla, jeldeki iyon konsantrasyonu Donnan 

dengesini sağlamak üzere artar2D-22, Jel-karşı iyon et

kileşiminin arhnası ve ozmotik şişme kuvvetlerindeki 

azalına sonucu şişme kuvveti azalır. 

iyonlaşabilen jellerin şişme davranışını tanımlamak 

üzere pekçok çalışma yapılıruşhr, ancak, zincir bo

yunca oluşan elektrostatik etkileşimler ve jellerin 

yüksek derecede şişmesinden dolayı, şişmenin ma

tematiksel olarak modellerımesi çok zordur. Ge

liştirilen modeller, Flory ve Rehner tarafından nötr 

jeller için ileri sürülen "denge şişme teorisi"nin mo

diliye edilmiş halleridir23. Brarınon-Peppas ve Pep

pas tarafından geliştirilen model "denge şişmesine üç 

temel katkı" temeline dayanır20 . Bu katkılar, karışma, 

elastik serbest enerjisi ve iyonik etkileşimlerden kay

naklanır. Araşhrınacılar bu model yardımıyla, or

tamın iyonik gücü ve pH'sının fonksiyonu olarak, 

farklı pKa değerlerine sahip jellerin şişme davranışını 

tahmin edebilınişlerdir. Diğer bazı araşhrrna grupları 

ise "Donnan teorisi"ni temel alan modeller tü

rehnişfu21. Bu teori, jel içerisindeki ve ortamdaki 

iyonların ozmotik basınçları arasındaki fark ne

deniyle oluşan şişmeyi açıklar ve biraz daha basittir. 

Ricka ve Tanaka, poli(akrilamid-ko-akrilik asit) ağı

nın şişmesini tanımlamak üzere Donnan teorisini kul

larımışlardır. Araşhrrnacılar, teorinin yalnızca tek de

ğerlikli iyonlar için geçerli olduğunu gös

termişlerdir21_ 

d) Şişmeyi Etkileyen Faktörler 

pH'ya duyarlı jellerin şişme davranışını etkileyen 

temel faktörler, jel özelliklerinden kaynaklanan fak

törler ve şişirme ortamına bağlı faktörler o!ınak üzere 

iki grupta toplanabilirler. Bu faktörlerin denge şişme 

derecesine olan etkileri Tablo IIl'de özetlerımiştir. 
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Tablo 3. pH'ya duyarlı jellerin şişmesini etkileyen faktörler 

Jel 
özellikleri 

Şişme 

Çözeltisi 

Faktör 

iyonlaşabilen monomerin 
yükü 

İyonik monomerin pKa'sı 

iyonlaşma derecesi 

İyonlaşabilen monomerin 
konsantrasyonu 

Çapraz bağ yoğunluğu 

Polimer ana zincirinin 
hidrofilisitesi/hidrofobisitesi 

pH 

İyonik güç 

Koiyon 

Karşıiyon 

Karşıiyon Değerliği 

pH'ya duyarlı jellerin şişme dinamiği pekçok araş

tırmacı tarafından incelenmiştir. Katchalsky ta

rafından yapılan ilk çalışmada; şişirme ortamının 

pH'sı ayarlanarak poli(metakrilik asit) (PMAA) je

linin tersinir olarak genleşip/büzülmesi incelenıniştir14. 

Ohrnine ve Tanaka da şişirme ortamının iyonik gü

cündeki ani değişikliğe cevap olarak iyonik ağın bü

züştüğünü göstermişlerdir24. Khare ve Peppas, 

PHEMA ile PMAA veya poli(akrilik asit) (PAA)'nın 

şişmesirü incelemişler ve bu jellerde şişme kinetiğirün 

pH ve iyonik güce bağlı olduğunu göstermişlerdir22. 

e) Yeni Geliştirilen pH'ya Duyarlı Hidrojeller 

Chen ve Hoffman tarafından hem sıcaklık, hem de 

pH'ya duyarlı bir polimer sentezlenıniştir25. Bu po

limer, sıcaklığa duyarlı poli(N-izopropilakrilamid)'in 

yan zincirlerine pH'ya duyarlı P AA ana zincirirü ta

karak hazırlanan bir graft kopolimerdir. Vakkalanka 

ve grubu tarafından sentezlenen benzeri bir yapı da 

N-izopropil akrilamid'in metakrilik asit ile oluş

turduğu az çapraz-bağlı bir kopolimerdir. Bu ko-

Etkisi 

Asidik: pHİ =>iyonlaşma İ 
Bazik: pHİ => iyonlaşmaJ. 

pK. İ =>pH-İ pHiyonlaşma profili 
yüksek pH'a kayar. 

İyonlaşma İ =>Şişme İ 

Konsantrasyon İ =>İyonize haldeki 
şişmeİ 

Yoğunluki =>ŞişmeJ. 

Hidrofilisite İ =>Şişme i 

Asidik: pHİ =>Şişme İ 
Bazik: pHİ =>ŞişmeJ. 

iyonik güçİ =>Jelin içindeki 
ozmotik basınç İ =>ŞişmeJ. 
(polielektrolit komplekslerin 
dışında) 

Genellikle değişim yok 

Türe bağlı olarak etkiler 

Değerlik İ => ŞişmeJ. 

polimer kan akımındaki küçük pH ve sıcaklık de

ğişimlerine duyarlı olacak değişik bileşimlerde sen

tezlenmiş ve slreptokinaz ve heparin gibi antitrombik 

ajanları kan pıhtısının oluştuğu bölgede salmak ama

cıyla kullanılmışlardır26. 

Peppas ve grubu tarafından poli(akrilamid-ko-akrilik 

asit) yapısındaki pH'ya duyarlı hidrojeller sen

tezlenmiş ve pH 2-9 aralığındaki şişme davranışları · 

incelenmiştir. Kopolimerler düşük pH'ya salıip tam

ponlarda düşük şişme değerlerine sahipken, yüksek 

pH'larda son derece yüksek şişme gösterınişlerdir2. 

Bir diğer pH'ya duyarlı poliakrilik hidrojel, hidrofilik 

ve iyonlaşmayan bir monomer olan etoksitrietilen gli

kol monometakrilatdan sentezlenıniştir27. pH 6.5-7.0 

aralığında şişme değerinde keskin bir artış gösteren 

bu polimer kontrol!u ilaç salım sistemleri için uygun 

bir aday olarak önerilmiştir. Aynı araştırmacılar ta

rafından sürdürülen çalışmalarda yukarıda adı geçen 

monomerin metil metakrilat monomeri ile ko

polimerleri sentezlenmiş ve bu yapıların da pH'ya 

duyarlı oldukları gösterilmiştir28. 
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Kirernitçi-Gürnüşderelioğlu ve grubu tarafından 

PHEMA bazlı anyonik ve katyonik pH'ya duyarlı 

hidrojeller sentezlerurriştir17, Bu amaçla kornonorner 

olarak değişik oranlarda AA ve dünetilarninoetil rne

takrilat (DMAEMA) kullarulınıştu. AA içeren .hid

rojeller pH'sı 6'run üzerindeki ortamlarda % 700'lere 

(kuru ağırlık temelinde) varan denge şişme değerine 

ulaşırlar. Şekil 2a'da da görüldüğü gibi bu hid

rojellerde pH 5-6 arasında faz geçişi meydana gelir. 

Zayıf bir asit olan AA, faz geçişinin üzerindeki 

pH'larda iyonize olur ve iyonlaşmış durumda negatif 

elektriksel yük taşır. Bütün polirnerik ağ yapısında 

aynı yük hakim olduğundan, bu yüklerin birbirini it

mesi sonucu, ağ yapının bağları esner ve açılan gö

zeneklere su difüzlenerek yapı aşırı derecede şişer. 
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Şekil 2. pH'ya duyarlı PHEMA hidrojellerin şişme dav-

Kornonorner (yani AA) oranındaki artışa bağlı olarak 

iyonize olan grup miktarı, dolayısıyla yük yo

ğunluğunun artınası sonucu şişme değerlerinde de 

artış meydana gelir. P(HEMA-DMAEMA) hid

rojellerde ise çözelti pH'srnın artınasıyla denge su içe

riği değerlerinde (EWC) düşüş gözlenir (Şekil 2b) ve 

yaklaşık pH 7.5 civarında faz geçişi meydana gelir. 

DMAEMA içeren yapılar zayıf bazik karaktere sahip 

olduklarından AA'li yapıların tersine faz geçişinin al

tındaki pH değerlerinde iyonlaşırlar ve iyonlaşmış 

durumlarında pozitif elektriksel yük taşırlar. Pozitif 

yüklü grupların birbirini itınesi sonucu açılan gö

zeneklere su difüzlenir ve bu da şişme değerlerinde 

artışa neden olur. Filın yada küresel. partikül for

munda hazırlanan PHEMA bazlı kopolirnerlerin 

plazma proteinleri ve çeşitli mikroorganizmalar ile et

kileşimleri incelenerek biyotıp uygulamalarında kul

lanılabilirlikleri tartışılrruştu29 ,30,31. 

Allcock ve grubu tarafından geliştirilen bir diğer 

pH'ya duyarlı hidrojel ise inorganik bir polimer ola

rak son yıllarda gündeme gelen ve biyotıp uy

gulamaları için gelecek vaat eden polifosfazen temelli 

bir polirnerdir32. 

Mun ve arkadaşları, vinil eter bazlı monomerlerin 

radyasyon kopolimerizasyonuyla hem sıcaklık, hem 

de pH'ya duyarlı arnfifilik hidrojelleri sen

tezlernişlerdir33. 

IIl. pH'ya duyarlı Hidrojellerin İlaç Salım Sis

temlerindeki Kullarunu 

pH'ya duyarlı hidrojeller kontrollu ilaç salım sis

teırıleri için son derece uygun yapılar olup, özellikle 

oral ilaç salım sistemlerinde yaygın kullanıma sa

hiptirler. 

Oral ilaç salım sistemleri 

Oral yolla ilaç alırru farrnasötik uygulamalarda en 

çok kullanılan ilaç alım şekli olup, ilaç salımı ağız 

boşluğunda ya da mide-barsak kanalında gerçekleşir. 

ranışı a) AA içeren PHEMA hidrojeller; b) DMA- Mide-barsak kanalı ilaç veriliş şeklinin kolaylığı ve 

EMA içeren PHEMA hidrojeller. sisternik absorpsiyon için gerekli yüzey alanının ge-
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nişliği nedeniyle ilaç salımındaki en popüler yoldur. 

Aynı zamanda oldukça karmaşık bir yol olup, de

ğişik yaklaşımları gerektirınektedir. 

Ağız boşluğunda ilaç salımı, dişeti hastalıkları, man

tar, virüs enfeksiyonları ve ağız boşluğu kan

serlerinin lokal tedavisinde büyük bir öneme sa

hiptir. Tedavinin lokal olarak gerçekleştirilebilmesi 

için ilaç yüklü hidrojelin mukozaya uzun süreli ya

pışması istenir. Bu amaçla, 1980'lerin başlarında çe

şitli biyoadeziv hidrojeller geliştirilmiş olup, bazıları 

halen piyasada mevcuttur. Örneğin Nagai ve ar

kadaşları tarafından geliştirilen bir biyoadeziv tablet 

Aftach® ticari ismiyle sahlınaktadır34. Bu ürün, hid

roksipropil selüloz ve poli(akrilik asit)'den oluşan ya

pışkan tabaka ve laktoz' dan oluşan destek tabaka içe

rir. 

Siegel ve arkadaşları tarafından geliştirilen poli(metil 

metakrilat-ko-N,N-dietilaminoetil metakrilat) hid

rojel düşük pH'larda şişebilme özelliğine sahiptir ve 

kötü tada sahip ilaçların oral salımında kul

lanılmışhr. Ağzın nötral pH'ında jel, düşük şişme de

recesine sahiptir ve jele yüklenen ilaç salınmaz, mi

denin asidik ortamında ise pH düşer ve ilaç salınır35. 

pH'ya duyarlı hidrojeller, mide için zararlı ilaçların 

barsakta salınması amacıyla da kullarulınaktadır. N

izopropilakrilamid, akrilik asit ve vinil uç grubuna 

sahip polidimetilsiloksan' dan oluşan jeller hem pH 

ve hem de sıcaklığa duyarlı şişme davranışı .gös

termişlerdir36. İn-vitro salım çalışmaları, şiddetli 

mide tahrişine neden olan indometazin'in model ilaç 

olarak kullanılmasıyla gerçekleştirilmiştir. pH 1.4 ve 

37°C sıcaklıkta, 24 saat süresince hemen hemen hiç 

ilaç salınmazken, pH 7.4 ve 37"C sıcaklıkta ilacın % 

90'ından fazlasının 5 saat içerisinde salındığı gö

rülınüştür. 

Basan tarafından yapılan bir çalışmada an

tienflamatuvar etkili olan diklofenak sodyum'un 

(DFNa), HEMA-AA ve HEMA-DMAEMA bazlı 

pH'ya duyarlı hidrojellerden salımı in-vitro ko

şullarda incelenmiştir. AA içeren jeller midenin 

düşük pH'ında yüklenen ilacın % 5'inden daha azını 

salarken, barsak ortamında ilacın yaklaşık % 97 .. S'ini 

salmışlardır. DMAEMA içeren jeller ise bunun tam 

tersi bir davranış göstermişlerdir37. 

Patel ve Amiji, mide ülserine neden olan Helicobac.ter 

pylori enfeksiyonunun tedavisi için bir antibiyotik 

salım sistemi geliştirmişlerdir38. Midenin asidik or

tamında antibiyotik salımının gerçekleştirilmesi için 

katyonik pH'ya duyarlı hidrojeller kullanılmışhr. Bu 

hidrojeller, kitosan-poli(etilen oksit) (PEO) IPN ya

pısından oluşmuştur. Amoksilin ve metronidazole 

adlı antibiyotikler bu hidrojele yüklenmişler ve yapay 

mide ve barsak ortamlarında salım çalışmaları ya

pılınışhr. Yapay mide ortamında, 2 saat süresince 

amoksilinin % 65'den, metronidazol'un da% 59'dan 

fazlasmm salındığı görülınüştür. Amiji ve ar

kadaşlarının geliştirdiği bir diğer hidrojel ise en

zimatik olarak parçalanan jelatin-PEO yarı-IPN ya

pısıdrr. pH'ya duyarlı bu jelin oral ilaç salımında kul

lanılması amaçlanmıştır39. Jelatindeki bazik arnino 

asit gruplarmm iyonlaşması sonucu hidrojel midenin 

asidik pH'ında şişmektedir, ayrıca, hidrojel, pepsin 

ve pankreatin gibi proteolitik enzimler tarafından 

parçalanmaktadır. 

Mide-barsak kanalına ilaç salımında, ilacın ta

manunın salımı için yeterli süreyi sağlamak amacıyla, 

ilaç salım sisteminin, etki (lokal etkili ilaç için) veya 

absorpsiyon bölgesinde (sistemik etkili ilaç için) tu

tulınası istenir. Bu amaç doğrultusunda, MB böl

gesine yapışacak biyoadeziv polimerler ge

liştirilmiştir. Nötral, asidik ve bazik polimerlerin bi

yoadeziv özellikleri Park ve arkadaşları tarafından in

celenmiş ve anyonik hidrojellerin en iyi biyoadeziv 

özelliğe sahip olduğu bulunmuştur40. Böylece, ilaç

ların midedeki kalış süresinin uzatılması için anyonik 

hidrojellerin mukoadeziv olarak kullanımı öne

rilmiştir. Akrilik asit bazlı bir mukoadezivin (po

likarbofil) bu özelliğinin artan çapraz-bağ miktarıyla 

azaldığı bulunmuştur36. Poli(akrilik asit-ko

akrilamid) hidrojellerin mukozaya yapışabilirliğinin, 

yüksek yük yoğunluğu ve polimer zincirlerinin es

nekliği ile kolaylaştığı, çapraz-bağ miktarındaki ar

tışla ise azaldığı gösterilıniştir. 

Shalaby ve Park tarafından albuminle çapraz bağ

lanmış poli(l-virril-2-pirolidon) bazlı hidrojeller ha-
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zırlarunışhr41. Albumin çapraz bağlar midede pepsin 

varlığında bozunmaya uğrar, bunun sonucunda jelin 

şişme derecesi artar, midede kalış süresi uzar ve ilaç 

salınır. 

Birçok araşhrma grubu tarafından çeşitli insülin 

salım sistemleri geliştirilmiştir. Ishihara ve 

grubu 42,43, bir bazik poliamin hidrojel membran ile 

glukoz-oksidaz tutuklannuş bir membrandan oluşan 

glukoz-duyarlı membran sistemi hazırlamışlardır. 

Bazik membran çapraz-bağlı N,N-dietilaminoetil me

takrilat ve 2-hidroksi propil metakrilatdan oluş

muştur ve insülin yüklüdür. Glukoz-oksidaz tu

tuklanmış membranla temas halinde olan glukozun 

konsantrasyonu arthkça, glukoz membrana doğru di

füzlenir, glukoz-oksidaz tarafından glukonik asile 

dönüştürülür ve böylece pH düşer. Düşük pH'da, jel

deki bazik gruplar iyonlaşır ve jelin şişme derecesi 

artar, böylelil<le jele yüklenmiş insülin salırur. Memb

ranın şişmesinin tersinir olduğu ve pH'daki değişime 

karşı çok hassas olduğu görülmüştür. İnsülini mi

denin asitlik ortamından konımak ve ince bar

saklarda salımını gerçekleştirmek üzere Lowman ve 

grubu tarafından polietilen glikol yan zincirleri içe

ren çapraz-bağlı PMAA hidrojeli geliştirilmiştir44. 

Sağlıklı ve diyabetik sıçanlar kullanılarak yürütülen 

in-vivo oral ilaç uygulama çalışmalarında, insülin içe

ren poli(metakrilik asit-etilen glikol) P(MAA-EG) 

mikrokürelerin hipoglisemik etkilere bağlı olarak in

sülin saldıkları görülmüştür. Bu hayvanlarda kan 

glukoz seviyesinin, mide-barsak kanalındaki insülin 

absorpsiyonuna bağlı olarak 8 saatten uzun sürede 

önemli miktarda azaldığı saptannuşhr. 

Kolona özgü ilaç salımı 

Salımı istenilen ilacın kolona gelinceye kadar hidrojel 

içerisinde muhafaza edildiği ve ilacın tamamına ya

kınının kolonda salındığı sistemler de pH'ya duyarlı 

hidrojellerden hazırlanır. Bu tür ilaç salımı özellikle 

Crohn hastalığı, ülseratif kolit ve kanser gibi kolon 

hastalıklarının lokal tedavisinde büyük ilgi gör

mektedir. Kolon-spesifik ilaç salım sistemlerinde kul

lanılan polimerik yapının midedeki enzimlerden et

kilenmemesi gerekir. Bu nedenle yapı, mide ve ince 

barsakta kararlı olmalı, fakat, kolonda bozunarak 
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ilacı salmalıdır. Kolondaki mikroorganizma kon

santrasyonu ince barsak ve midedekinden 5 kat daha 

yüksektir ve kolonda salım mikrobiyal enzim ak

tivitesinin etkisiyle gerçekleşir45. 

Protein ve peptid ilaçlar, kolona özgü ilaç salımı için 

uygun adaylar olup, özellikle son yıllarda konu üze

rinde yoğun çalışmalar yapılmaktadır46-48. Protein ve 

peptid ilaçların en yaygın kullarunu enjeksiyon şek

lindedir. Oral kullanınun daha cazip ve uygun bir yol 

olacağı bilinmesine rağmen çeşitli güçlükler mev

cuttur. En önemli sonın, proteinlerin midedeki gast

rik enzimler ve ince barsakdaki pankreatik enzimler 

tarafından sindirilmesidir. Uygun çözüm, ilaçların 

mide ve ince barsakdaki sindirimini engelleyecek ve 

sindirim enzimlerinin çok az olduğu kolonda sa

lımını sağlayacak taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesidir. 

Bu tür taşıyıcı sistemlerin yalnızca pH'ya duyarlı hid

rojellerden hazırlanması yeterli değildir, çünkü ince 

barsak ve kolonun pH'sı yaklaşık aynıdır. 
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Şekil 3. Biyobozunur ve pH'ya duyarlı hidrojellerin ko

lona özgü oral ilaç salımındaki kullarunu. X: Çap

raz-bağlardaki azoaromatik gruplar 

önerilen yöntem, yalnızca kolonda mevcut mik

robiyal enzimler, yani glikozidazlar veya azo

redüktazlar yardımıyla parçalanarak ilacı salacak po

limerik taşıyıcıların hazırlarunasıdır. Kısacası hem 

pH'ya duyarlı, ve hem de biyobozunur hidrojellerin 

sentezi gereklidir. Brnnsted ve Kopecek tarafından 
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asidik komonomerler ve enzimatik yolla bozunan 

azoaromatik çapraz bağlar içeren yeni hidrojeller sen

tezlenmişful7,49. Midenin düşük pH'sında jelin 

denge şişme derecesi düşüktür ve böylece ilaç mi

dedeki enzimlerden korunur. MB sistemi boyunca 

artan pH'ya bağlı olarak hidrojelin şişme derecesi 

artar. Hidrojeldeki çapraz-bağların enzimatik bo

zunması jelin şişme derecesine bağlıdır. Kolonda jel 

azoredüktaz enzimleriyle çapraz-bağların bo

zunabileceği bir şişme derecesine ulaşır ve daha 

sonra jel bozunarak ilacın salımı gerçekleşir. Şekil 

3'de yukarıda açıklanan olaylar şematik olarak gös

terilıniştir. 

Önerilen çözüm yalnızca protein ve peptid ilaçlar 

için değil, ülseratif kolit gibi kolon hastalıklarının te

davisinde kullanılan düşük molekül ağırlıklı ilaçların 

salımı için de yararlı olacakhr. 

Rodriquez ve dig. 50 barsak hastalıklarının lokal te

davisinde yeni uygulamaya konan ondansetron ve 

budesonid isimli iki ilacın kolona özgü salımı için 

yeni bir pH'ya duyarlı sistem geliştirmişlerdir. Bu sis

tem, ilaç yüklü selüloz asetat butirat mikrokürelerin 

enterik polimerle (Eudragit S) kaplanması sonucu ha

zırlanmışhr. 

Bozunabilir ester veya amid bağlarına sahip yeni bir 

akrilik polimer sistem, 5-amino salisilik asilin (5-

ASA) kolona özgü salımı için geliştirilmişfu51_ İlaç 

içeren monomerlerin, metakriloloksietil 5-

aminosalisilat (MOES) ve N-metakrilolarnidoetil 5-

amino salisilamid (MAES), HEMA ve MAA ile ko

polimerizasyonu sonucu hazırlanan hidrojellerden 5-

ASA salımı, 37°C'da zamana ve pH'ya bağlı olarak 

inceleruniştir. Şekil 4'de poli(MOES-MAA) hidrojel 

için elde edilen salım profillerine yer verilmiştir. pH 

8.5'da 24 saatlik süre sonunda ilacın % 44.23'ü sa

lınırken, pH l'de yalnızca% 12.5'u salınmışhr. 
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Şekil 4. Poli(MOES-MAA) hidrojelden 5-ASA salım pro

fili (sıcaklık = 37°C). Ordinatdaki değerler % 

salım değerleridir. 

IV.SONUÇ 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda yukarıda açık

lananların dışında çok sayıda pH'ya duyarlı hidrojel 

geliştirilıniş ve kolona özgü ilaç salımında kul
lanrmları araştırılıruşhr. Bu sistemler, kimyasal veya 

fiziksel çapraz-bağlı polisakkaritler, örneğin deks

tran, inulin, pektin, guar gum veya aza çapraz-bağlı 
PAA'den oluşmuştur52-58_ Dekstran, AA ve N-t

butilakrilamidden hazırlanan pH'ya duyarlı hid

rojelin şişme derecesinin akrilik asit miktarına bağlı 
olduğu ve dekstranaz varlığında hidrojelin enzimatik 

bozunmasının da artan asit miktarıyla azaldığı gös
terilmiştir58. 

Hidrojellerin pH'ya duyarlı şişme davranışım dü
zenlemek üzere, karboksilat içeren dekstran hid

rojeller hazırlanımşhr. Örneğin, Chiu ve grubu, deks
tran hidrojeli 4-nitro-fenil kloroforma! ile aktive etmiş 

ve ardından 4-amino-bütirik asit konjugasyonu, son 

olarak da 1, 10 diaminodekan ile çapraz bağlanma so

nucu kolona özgü protein/peptid ilaç salımını ger-
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çekleştirecek bir yapıya ulaşmışlardır59. Kim ve 

grubu ise maleik asit içeren dekstran hidrojeli UV 

radyasyonu kullanarak sentezlemişlerdir60. Hidrojel 

pH 7'de en yüksek şişme değerine sahip olup, bunu 

asitlik ve ardından bazik pH'lar izlemiştir. pH lü'nun 

üzerinde hidrojel bozunmuştur. 

Risbud ve grubu tarafından sentezlenen pH'ya du

yarlı kitosan-poli(vinil pirolidon) hidrojeller ise yarı

!PN yapıda olup, antibiyotiklerin salımı amacıyla 

kullanılabilirlikleri araştırılınıştır61. 

pH'ya duyarlılığırun başka bir çevresel duyarlılık (ör

neğin sıcaklık) ile birleştirilmesiyle sentezlenen 

"hibrid akıllı polimerler" üzerinde de yoğun ça

lışmalar sürdürülınektedir. Chiu ve grubu tarafından 

sentezlenen akrilamid bazlı sıcaklığa ve pH'ya du

yarlı hidrojel disülfit çapraz bağları içerınektedir62. 

Glukoza ve pH'ya duyarlı P(HEMA-DMAEMA) hid

rojellerin insülin salımındaki kullanımları in vivo ko

şullarda araştirılıruştır63. Bu sistemler yalnızca ilaç 

salımında değil, teşhis amacıyla, ayırına işlemlerinde, 

hücre kültürlerinde ve biyoreaksiyorılarda kullanım 

açısından da gelecek vaat etmektedirler. 

Sonuç olarak, şimdiye kadar sentezlenen pek çok 

hidrojelin pH'ya duyarlılığı, bozunabilirlikleri ile bir

leştirildiğinde kolona özgü ilaç salımı için uygun ol

dukları söylenebilir, ancak sistemlerin optimize edil

mesi için halen çalışmalar sürdürülınektedir. 
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