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Kolona Özgü ttaç Taşıyıcı Sistemler

Fatmanur TUGCU-DEMİRÖZ*, Füsun ACARTÜRK*

Kolona Özgü İlaç Ta1vıyıcı Siste11ıler
Son yıllarda, kolona özgü ilaç taşıyıcı sisteınler
/ıasıalıklarınuı tedavisi ve peptit/proteinlerin oral verilişi açısnıdan önenı kazan1111,yt1r. Klasik fannasötik fornı
daki ilaçların oral uygu!annıast en etkili ve en tercih edilen
yoldur ve parenteral uygulanıaya tercih edilnıektedir. Buna
rağınen bütün ilaçlar oral yoldan uygulananıaz, çiinkii bazı
ilaçlar nıuhtenıelen nıide asidine veya nıide-barsak kanalı
enz.inılerine karşı hassastırlar. Belli bölgede etki gösteren
ilaçların reseptör bölgedeki hedefe taşıı11nası potansiyel
olarak yan etkileri azaltn1akta ve farnıakolojik cevabı art-

Özet
kolon

tırnıaktadır.

ilaçların sisternik dağılınıı için oral hedeflen1e alanlarından
biri de kolondur.
Değişik yak/aşını/ar kullanılarak kolona özgii Uaç taşıyıcı
sistenıler geliştirilnıiştir. Bunlardan en çok iinıit vaadedenler; ön-ilaçlar, pHya hassas polinıerlerle kaplanıa,
nıatriks preparatları ve/veya kolonik bakterilerle parçalanabilen polinıerler ile kaplanıa yapılnıasıdır.
Bu derleınenin anıacı, kolonun fizyolojisi, fonksiyon! arı, ilaç
ahsorbsiyon karakteristikleri ve kolona özgü ilaç taşıyıcı
sistenıler için kullanılan teknolojiler hakktnda genel bir
bakış sağla111akt1r.
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Colon-Speclfıc Delivery Systeıns
: Recent(v, colon-specific delivery sysrenıs lıave
gained inıportance for the treatnıent of co/on diseases and
peroral adıninistration of peptides/proteins. Oral adnıinistra
tion of drııgs in con.ventional plıarnıaceutical fornı is the n1ost
convenient and effecrive route and is preferred over paren.teral 111edication. Hoı,vever, not al! drııgs can be adnıinistered
orally, possibly because of their sensitivity to gastric acid and
their vıılnerability to gastrointestinal enzynıes. The sitespecific delivery of drugs to tlıe target receptor sites has t/ıe
potential to reduce side ejfects and to increase pharnıaceutical response.
One of the areas to target drugs orally for systenıic drııg deliveı-}' is the colon.
us-rng· different approaclıes, several potential coloıı-specifıc
delivery systenıs have heen developed. Anıong these, the nıost
pronıising are prodrugs, coating with pH-sensitive polynıers,
ınatrix preparation and/or coating of drugs with colonic bacterial degradable polynıers.
The ainı of this review was to provide a general overview ta
colon functions and physiology, drıtg absoıption characteristics and of the technologies available for colon-specific drug
deliver;' systenıs.
Key ~Vords: Co/oıı, colon-spec(fic deliveıy systenıs, pHsensitive
polynıers,
·prodrugs,
poly-
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GİRİŞ

lanımında

tercih edilen yol oral yoldur. Ancak oral
bir kısmı mide asidine veya midebarsak kanalı enzimlerine duyarlı olmaları nedeniyle
her zaman beklenen etkiyi göstermeyebilirler. Kolon,
ilaçların kalış süresinin 11ztın olması ve enzim aktivitesinin mide-barsak kanalı sisteminin diğer kı
sımlarına oranla daha düşük olması nedeniyle, oral
uygulanan ilaçlar için uygun bir hedef bölgedir. Son
alınan ilaçların

İlaç şekillerinin tasarımındaki en önemli noktalardan
biri, etkin maddenin maksimum terapötik etkinliğinin sağlanabileceği bölgede salımıdır. Farmasötik cevabın en yüksek olduğu bölgeye hedeflendirilmiş ilaç şekilleri ile yan etkiler azalarak,
yüksek etkinlik sağlanabilmektedir. İlaç kul:ı:
0

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü, 06330 Ankara, TÜRKİYE.
Yazışma Adresi

117

Tuğcu-Demiröz, Acartürk

yıllarda,

kolona özgü ilaç taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi önem kazanmıştır. Bu sistemlerin geliştirilmesinde üç önemli terapötik yaklaşım söz konusudur.
1. Kolon hastalıklarının lokal olarak tedavi edilmesi

2. Peptit ve protein tipi
rilebilmesi

ilaçların

şeklinde

bir uzan-

Kolon : Dört bölümden oluşmaktadır. Ascending
Kolon (çıkan kolon) : 20 cm, Transvers Kolon (Yatay
Kolon) : 45 cm , Descending Kolon (inen kolon) : 30
cm , Sigmoid Kolon: 40 cm.

oral yolla ve-

3. Uzatılmış etkili forınülasyonların geliştirilmesi
Kolona özgü ilaç taşıyıcı sistemler, hem lokal hem de
sistemik etki elde etmek amacıyla kullanılmaktadır.
Bazı lokal patalojik durumlarda ilacın doğrudan kolonda salımı, tedavinin etkinliğini arttırmaz, fakat potansiyel toksisiteyi azaltır. Bazı kalın barsak hastalıklarında, örneğin, irrite barsak sendromu, kolit,
Crohn's hastalığı, kolon kanseri ve lokal infeksiyon
hastalıklarında yüksek konsantrasyonda etkin maddelere ihtiyaç vardır.
Yaygın

olarak kullanılan konvansiyonel oral dozaj
kolona ilaç verilişi için uygun değildir.
Çünkü üst mide-barsak kanalında parçalanır ve absorbe olurlar. Oral veya rektal uygulamalarla kolona
özgü sistemler uygulanabilir. Ancak supozituvar
veya enema şeklindeki rektal uygulamalarda ilacın
dağılımında çok fazla değişkenlik görülmektedir!.
Bu nedenle oral uygulamalar tercih edilmektedir.
Kolon hastalıklarında kullanılacak olan iİaçların etkinliği açısından, etkin maddelerin kolona özgü verilmesi önem taşımaktadır. Böylece, kolona özgü ilaç
şeklinin, üst mide-barsak kanalında etkin maddeyi
salmadan kolona ulaşması sağlanacaktır.
şekilleri

Kalanım Anatomi ve

Apendiks : 5-10 cm çapında, tüp
tıdır. Çekumun tepesinden başlar.

Fizyolojisi

İnsan sindirim sisteminin nlide ile anüs arasındaki
bölümünü barsaklar oluşturur. Kolon veya kalın barsak ileurnırn son kısmından anüse kadar uzanır.
Uzunluğu 1.5 m ve çapı ortalama 6 cm'dir. Kalın barsak üç ana bölüme ayrılırl-3:

Kolonda villiler olmamakla beraber, plica semilunares adı verilen katlanmalar kolonun iç yüzeyinin yüzey alanını 1300 cm2'ye çıkartır 4 . Kimus
kalın barsağa girdiği zaman içindeki maddelerden
vücuda yararlı olanları emilmiş bulunur. Geriye artık
maddelerle su ve bir miktar elektrolit kalmıştır.
Kalın barsağın fonksiyonu, kimustaki su ve elektrolitlerin geri emilimi ve artık maddelerin atılıncaya
kadar depo edilmesidir. Aynca, kalın barsakta bulırnan bazı simbiyotik bakteriler B ve K vitamini gibi
bazı vitaminleri sentezler. İnsanda K vitamininin baş
lıca kaynağının barsak bakterileri clc'·ci~u düşünülmektedir4.

Kolona Özgü İlaç Taşıyıcı Sistemlerin İn Vivo Davranışım Etkileyen Fizyolojik Faktörler
Kolona özgü ilaç taşıyıcı sistemlerin ın vivo davranışlarını etkileyen fiziksel faktörler arasında; mide
boşaltımı, ince barsaktan geçiş süresi, kolondan geçiş
süresi, mide-barsak kanalının pHsı, kolonik mikroflora, kolonik emilim ve kalın barsak hastalıkları sayılabilir.

Mide Boşalması: İlaçların kolona ulaşması mideden
Dozaj şekillerinin mideden geçiş
süresi oldukça fazla değişkenlik gösterir, çünkü oral
dozaj şekillerinin mide geçişini etkileyen bir çok parametre vardır. Bunlar, açlık-tokluk durumu, dozaj
şeklini...""1 büyüklüğü ve dansitesi gibi özellikleridir.
Tablo l'de mide-barsak kanalının pHsı ve küçük
dozaj şekilleri için geçiş süreleri gösterilmiştirs.
geçiş luzına bağlıdır.

Tablo 1. Mide-barsak kanalının
geçiş süreleri5

pHsı

ve

ilaçların

Mide Duedonum Jejunum Ileum Kolon Rektum

Çekum : Kalın barsağın kese şeklindeki başlangıç kıs
mıdır. Boyu 6.5 cm ve genişliği 7.5 cm'dir.
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pH
Geçiş

Süresi(s)

1.5

5-6.!

6-7

>3

3-4

3-4

7-8
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20-30
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Genellikle yiyecekler ile birlikte alındığında ilaç şe
killerinin midede kalış süresi artar. Bu süre, yiyecek
alındığında 12 saate kadar çıkabilmektedir. Asitlikteki artış, ozmolarite ve kalori değerindeki artış
midenin boşalmasını yavaşlatır. Stres boşaltım hızını
artırırken, depresyon yavaşlatmaktadır. Genellikle
kadınlarda mide boşalınası erkeklere oranla daha yavaştır3·6.

İnce Barsaktan Geçiş: İnce barsaktaki geçiş süresini
açlık ve t_okluk durumu etkilemez. İnce barsakta ortalarna kalış süresi 3-4 saattir. Altı sağlıklı erkek gönüllüde yapılan bir çalışmada tek ünitelik ve çok ünitelik dozaj şekilleri uygulanarak mide-barsak
kanalından geçiş süreleri incelenmiştir. İnce barsaktaki geçiş sürelerinde anlamlı bir fark gö-

rülınemiştir7.

Kolondan Geçiş: Sağlıklı gönüllüler üzerinde yapılan
bir çalışmada radyoaktif işaretlenmiş bir kapsülün
kolonik geçişi gama sintigrafi yöntemiyle izlenmiştir8. Kapsülün büyüklüğüne ve dansitesine
göre mideden geçişi değiştiği halde, ince barsaktaki
geçiş süreleri değişmemektedir. Yaklaşık olarak 5
saat sonra kapsül kolona ulaşır. Çıkan kolondan geçişte kapsülün dansitesi önemlidir. Kapsül kolona
ulaştıktan 10 saat sonra transvers kolon ile inen kolon
arasındaki kıvrımlı geçiş bölgesine (splenic flexure)
ulaşır. Yetmişüç sağlıklı gönüllü üzerinde yapılan
başka bir çalışmada da kolondan geçiş süresi ortalama 35.6±2. l saat olarak bulunmuştur. Geçiş süreleri , sağ kolon için 11.3±1.1 saat, sol kolon için
11.4±1.4 saat ve rektosigmoidik bölge için 12.4±1.1
saat olarak saptarımıştır9 . Kapsül ve pelletlerin midebarsak kanalındaki geçişi incelendiğinde ise mideden
geçiş sürelerinin aynı olduğu ve her iki preparatın da
4 saatte kolona ulaştığı gözlenmiştir. Ancak kolona
ulaştıktan sonra geçiş sürelerinde farklılaşmalar görülınüştür. Pelletlerin kolondan geçiş süreleri kapsüllere göre daha uzundurıo. Cinsiyet açısından karşılaştırıldığında ise erkeklerde kadınlara göre daha
kısa olduğu görülınüştür 1 •9 . Kolonik geçiş luzı açı
sından katılar ile sıvılar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Katılar için kolondan geçiş 247±60 dakika iken sıvılar için bu süre 312±88 dakikadırH
Sağlıklı gönüllülerde değişik büyüklükteki dozaj şe
killerinin kolondan geçiş süreleri gama sintigrafi yön-

temi ile incelenmiştir. Normal şartlar altında 5 mm'lik
dağılınayan tablet ile 8 mm'lik dağılınayan tablet arasında kolondan geçiş süreleri arasında fark göıülınemiştirn

Mide-Barsak Kanalının pHsı: Mide-barsak kanalının
pHsı, oral alınan ilaçların performansını etkiler. Mide
pHsı ortalama 1.5'tur ve açlık-tokluk durumuna göre
2-6 arasında değişir. Bu durum pHya hassas ilaçların
parçalanmasında etkilidir. Mide-barsak kanalının
pHsı düzenli olarak artmaz. Bunu incelemek amacıyla yapılan bir çalışmada pHya hassas radyoaktif
element içeren kapsülün mide-barsak kanalında ilerleyişi gönüllülerde izlenmiştir. Bütün deneklerde
mide asiditesinin çok yüksek olduğu görülmüştür (12.5 arasında). Proksimal ince barsağın pHsı 6.6 olarak, terminal ileumun pHsı 7.5, çekumun pHsı 6.4,
sağ ve sol kolonun pHsı 7 olarak ölçülınüştür. İleum
ile kolon arasında çok az bir pH farkı vardır 5 .
Kolon Mikroflorası: İnsan mide-barsak kanalında bulunan bakteriler aerobik ve anaerobik mikroorganizmaları kapsayan büyük ve kompleks bir
ekosistemden oluşmaktadır. Kolonda aeroblar ve az
miktarda mantarlar olmak üzere 400' den fazla bakteri
türü bulunmaktadır. Kolonda çoğunlukla bulunan
bakteriler; bacteriodes, bifidobacteriar eubacteria,
peptococci, peptostafilococci, ruminacocci, propionibacteria, veiJJonell ve clostridiadır. Kolonda bulunan en önemli bakteriler ise Escherichia cali ve Lactobacillerdir13.
Bazı

metabolik reaksiyonlar sonucunda mikroorganizmalardan enzim ve biyolojik sıvılar salınmaktadır. Bu enzim sistemlerinden bazıları kolona
özgü ilaç taşıyıcı sistemlerin tasarımında ve geoluş
potansiyel
önemli bir
liştirilınesinde
turmuşlardır. Kolonun mikroflorası hastalık durumuna ve yapılan diyete göre değişmektedir 1 .
Kolon mikroorganizmalarının başlıca besin kaynağı
intestinal kirnusteki maddelerdir. Bunlar; nişasta, polisakkaritler (selülozlar, hemiselülozlar, guar, pektin),
şekerler, oligosakkaritler (laktoz, sorbitol, ksilol), karbonhidratlar ve proteinlerdir.
Kolondan Emilim: Günde

yaklaşık

1500

ınL

kadar
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kimus ince barsaktan kalın barsağa geçer. Kimus içindeki su ve elektrolitlerin çoğu emilir. Genellikle 100
mLden daha az bir sıvı feçesle atılır. Ayrıca, iyonların
hepsi emilir, sadece yaklaşık 1 mEq sodyum klorür
iyonu feçesle kaybedilir. Kalın barsaktaki emilimin
büyük kısnu kolonun proksimal yarısında yani çıkan
kolonda görülür ve bu bölüme absorpsiyon kolonu
da denir. İnen kolonun ise başlıca görevi depolamadır14 . Çekum ve çıkan kolonda içerik sıvı ve
yarı katıdır, yatay kolonda katılaşma artar ve inen
kolonda katı feçes haline gelir. Kaim barsağm mukozasında aktif sodyum absorpsiyonu olur. Ozmotik
basınç farkından dolayı su absorplanır. Kaim barsak
epitelindeki hücreler arasındaki sıkı bağlanma bölgeleri (tight junctions) ince barsaktan çok daha sı
kıdır. Bu yapı, iyonların sıkı bağlanma bölgelerinden
geriye difüzyonunu önler, böylece kaim barsak mukozası sodyum iyonlarının ince barsağa göre tam olarak emilünini sağlar.
Kolon ilaç emiliminin ve biyoyararlanırnının zayıf olduğu bir bölgedir. Ancak kolonda kalış süresi uzun
olduğu için absorbsiyon artırıcı ajanlar kullanılarak
ilaçların emilimi artırılabilir 15 . Mide-barsak kanalının
çeperini mukus çevreler. Mukusun görevi, epitel hücrelerini mekanik ve enzimatik faktörlere karşı korumaktır. Ancak bu mukus tabakası ilaç emiliminde
büyük bir fiziksel bariyerdir. Bariyer kalktığında emilimin arttığı görülür. Emilim proksimal kolonda dis-

tal kolona göre daha fazladır. Biyoadezif polimerler
ve şekerlerle kompleks yapılırsa proksimal kolondaki
kalış süresi uzars.
İlaçların

kolondan emilimini etkileyen faktörler şöyle

sıralanabilir:

* İlacın fiziksel karakteri (pKa, iyonizasyon dengesi):
* Mide-barsak kanalının hareketliliği ve kolonda

kalış

süresi

* Bakteriyel enzimlerin degradasyonu
* Mukusa seçici veya seçici olmayan bağlanma
* İlaçların lokal fizyolojik etkileri
* Bölgesel hastalıklar

Kaim Barsak Hastalıkları: Kolona özgü ilaç salımı
yapan sistemlerin salım ve emilim özellikleri kaim
barsakta oluşan hastalıklardan etkileıunektedir. Bu
hastalıklar; kabızlık, Hirochaprun's hastalığı, enflamasyonlu barsak hastalığı (lnflammatory Bowel Disease, IBD), Crohn's hastalığı, ülseratif kolit, irrite barsak sendromudur (Irritable Bowel Syndrome, IBS) 1618

Kolona Özgü İlaç Taşıyıcı Sistemlerde Kullanılan İlaç
lar

Kolona özgü ilaç taşıyıcı sistemlerde lokal ve sistemik
amaçlı çeşitli ilaçlar denenmiştir. Bu amaçla seçilen
ilaçlar ve ilaç grupları Tablo 2'de gösterilmiştir 1 , 3 ,s_
Tablo 2. Kolona özgü ilaç taşıyıcı sistemlerde kullanılan ilaçlarl,3,5
İLAÇLAR
UYGUIAMA SEBEBİ
AMAÇ
Sistik Fibrozis
Sindirim Enzimleri Eklenmesi
LOKAL ETKİ
Pankreas İltihabı
Kronik Pankreas İltihabı
Sulfasalazin,Olsalazin,Basalazin
Enflamasyonlu Barsak Hastalığı
Crohn's Hastalığı
Mesalazin,Budesonid,Prednisolon,Deksametazon
İrrite Barsak Sendromu
Antikolinerjikler
Kolorektal Kanserler
5-fluorourasi!, Doksorubisin, Bleomisin
SiSTEMİK
ABSORBSİYON

120

Gastrik irritasyonu önleme
İlk geçiş etkisine uğrama
Üst gastrointestinal sistemde emilimi
az olan ilaçlar
Antiastrnatik
SSS stimulanı
Peptitlerin oral kullanımı
Aşıların oral kullanımı

NSA!Ds, İbuprofen, Nitrogliserin,
Steroidler,Nitrogliserin
Nifedipin, Oksiprenolol, İsosorbid,
Teofilin
Nikotin
İnsulin, Vazopresin

Tifo

.....
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Özgü Uaç Taşıyıcı Sistemlerin
zırlanmasında Fannasötik Yaklaşımlar

Kolona

Ha-

Kolona özgü ilaç taşıyıcı sistemlerin hazırlanması
amacıyla basitten karmaşığa doğru pek çok teknik ortaya konulmuştur. Bunlar; ön ilaç tasarımı, pHya hassas polimerlerle kaplama, bakterilerce parçalanan polimerler ile kaplama veya matriks şeklinde uygulama
ve zaman kontrollü sistemlerdir.
ön-ilaç (Pro-Drug) Tasarımı
Ön-ilaçlar hem lokal hem de sistemik etki elde etmek
uyÖn-ilaç
uygularunaktadırlar.
amacıyla
gulamalarında ilacın ince barsaklarda emilmesi, buna
karşın ilacın aktif forma dönüşümünün üst midebarsak kanalına oranla kolonda hızlı olması istenir.
Kolon lümeninde ilaçların hidrolize veya redüksiyona uğramaları başlıca reaksiyonlardır. Kolona özgü hazırlanan ön-ilaçlar, kolonda bulunan
spesifik bakteriyel enzimlerle parçalanırlar. Bu bakteriyel floranın başlıca enzimleri azoredüktaz, glikozidaz ve siklodekstrinazdırl. Ön-ilaçların haaza bağlı konjugatlar, glikozit
zırlarunasında
konjugatları, glukuronit konjugatları, siklodekstrin
konjugatları, dekstran konjugatları, polipeptid konjugatları gibi değişik yaklaşımlar mevcuttur.

Aza Bağlı Konjugatlar: Mikrobiyal azoredüktazlar,
kolonda diğer enzimlere göre daha fazla bulunur ve
aza-aromatik bağların kırılınasında etkilidir. Enflamasyonlu barsak hastalığı tedavisi için geliştirilmiş
olan sulfasalazin, bu tip konjugatlara en tipik örnektir. Sulfasalazin antibakteriyel etkili sulfapiridin
ve antienflamatı.ıvar etkili 5-aminosalisilik asidin (5ASA) aza bağlarıyla bağlanmasından oluşmuştur(
N~N-)19. Pek çok klinik çalışma ile sulfasalazinin, 5ASA için ön ilaç etkisi gösterdiği saptanmıştır. 5-ASA
tek ba ?ına kullanıldığında ince barsaklarda yüksek
oranda emilir ve etkisizdir. Ancak ön-ilaç olarak verildiğinde sulfapiridin, 5-ASAyı kolona kadar taşıyıcı
görevi yapar. Kolonda azoredüktazların etkisiyle sulfasalazin parçalanır ve aktif metaboliti olan 5-ASA
açığa çıkar. 5-ASA topik etkilidir. Kolondan emilen
sulfapiridinin yan etkilerinden dolayı 5-ASA için
yeni kuşak ön-ilaçlar geliştirilmiştir. Bunlar, ipsalazid, basalazid ve olsalazindir20.

olarak kolondaki bakteriler tarafından parçalanabilen polimerler sentezlenmiştir.
Bu polimerler ya çapraz bağlanma bölgelerinden parçalanmakta veya polimer degrade olmaktadır. Azoredüktaz veya kondroitin sülfataz gibi bakteriyel enzimler bu bozunmayı hızlandırmaktadır. İlk kez
hidroksietilmetakrilatı.n divinil azobenzen ile çapraz
bağlarunası ile hazırlanan azopolimerler, insülin ve
vazopressinin kaplanmasında kullanılmışhr21,22.

pHdan

bağımsız

Son yıllarda 5-ASAyı kolona taşımak amacıyla aminoasitler ve polimerler taşıyıcı olarak kullanılmaktadır23. Oral uygulanan tedavinin etkinliğinde, mide-barsak kanalından geçiş süresi çok
önemlidir. Geçiş süresini biyoadezif polimerler uzatır. Kolon duvarına biyoadezyon hem ilaç salımını geciktirir hem de defekasyona bağlı olarak sistemin ahlmasını engeller24. Değişik şeker grupları içeren
gamannazamin,
glukozamin,
(fukosilarnin,
laktozamin) ve suda çözünen biyoadezif poN-(2-hidroksipropil)-metakrilarnid
limerlerden
(HPMA) bu amaçla sentezlenmiştir25,26. Şeker gruplarının bulunması polimere biyoadezif özellik kazandırır. 5-ASA polimerik taşıyıcıya azo bağları ile
bağlanır ve kolondaki rnikrobiyal enzimlerle parçalanır.

Glikozit Konjugatları: Glikozidazlar intestinal mikroflorada bulunan bir enzim grubudur. En önemli
a-L~-D-galaktozidaz,
glikozidazlardan;
arabinofuranozidaz, ~-D-ksilo-piranozidaz ve ~-D
glukozidaz insan feçesinde bulunur27.
Antienflamatuvar bir madde olan dekzametazonun
kolonik dağılımı için dekzametazon-(-D-glikosit şek
linde ön-ilaçları hazırlanmıştır27. Glikozit ön-ilaçları
sindirim kanalında yavaş emilir. Mide ile ince barsakta enzimatik ve kimyasal bozunmaya daEnflamasyonlu barsak hastalığı olan
yanıklıdırlar.
sıçan ve kobay modellerinde yapılan çalışmalarda J}D-galaktozidaz aktivitesinin en çok proksimal ince
barsak, çekum ve kolonda görüldüğü belirtilmiştir.
Friend ve arkadaşlarının28 yaptığı bir çalışmada enflamasyonlu barsak hastalığı olan kobaylara karragen
diyeti uygulanarak hastalıkta atak meydana getirilmiştir. Dekzametazonun 1.3 µmal/kg dozda çözelti halinde uygulandığı kontrol grubunda kalın bar121
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sak enflamasyonun da bir etki görülmemiştir. Aynı
dozda dekzametazon-~-D-glikozit uygulandığında
hastalığın patolojisinde azalma görülmüştür.
Prednizolon, deksametazon, hidrokortizon ve fludrokortizan gibi ilaçların fl-D-galaktozid ve ~-D
glukozid ile ön-ilaçları hazırlanmışhr5,29.
Glukuronit Konjugatları: İnsan vücudundaki metabolik yollar gözönüne alınarak, ilaçların hedef bölgeye özgü taşıyıcı sistemlerinin geliştirilmesinde alternatif yaklaşımlar sunulmuştur. Pek çok ilacın
inaktivasyonu için ana mekanizma glukuronit ve sülfat konjugasyonudur5.
Enzimlerce parçalanabilen glukuronitler kolona özgü
ilaç sistemlerinde kullanılabilmektedir. Çeşitli hayvan deneylerinde glukuronitlerin üst mide-barsak
kanalında fazla parçalanmadıkları, ancak çekum ve
kolonda hızla parçalandıkları görülmüştür. Bu nedenle glukuronit konjugatlarının kolona özgü ilaç taşıyıcı sistemler için uygun olacağ;düşünülmektedir5.
Siklodekstrin Konjugatları: Doğal siklodekstrinler (a,
~' y) ve bazı kimyasal modifiye siklo-dekstrinler farmasötik formülasyonlarda
taşıyıcı olarak kullanılmaktadır. Bu moleküllerin iç boşlukları lipofi!ik,
dış kısımları hidrofilik özelliğe sahiptir. Hidrofilik
özelliklerinden dolayı üst mide-barsak kanalından
emilimleri düşüktür. Sağlıklı gönüllülerde yapılan
bir çalışmada ~-siklodekstrinin insan ince barsağında
çok az parçalandığı ve kolon mikroflorasına ulaş
hğında tamamen parçalandığı görülmüştür30.

fenil asetik asit ile ester veya amit bağları yapılmışhr.
Konjugatların sudaki çözünürlüğü daha düşüktür.
Amit konjugatı sulu çözeltilerde, biyolojik sıvılarda
ve mide-barsak kanalı içeriğinde stabildir. Ester konjugatı, ilacı çekum veya kolonda salar. Mide veya
ince barsakta herhangi bir salrm olmamaktadır. Ester
bağlarıyla konjugat oluşturan ~-siklodekstrirıler kolona özgü ön-ilaçlar olarak kullanılabilir!er32-34.
Dekstran

Dekstran konjugatlarında ilaç
hidroksil gruplarına ester bağlarıyla bağ
lanmıştır. Kolon içeriği yüksek konsantrasyond a
dekstranaz içerir. Dekstranazın endodekstrana z ve
eksodekstranaz olmak üzere iki şekli vardır. Endodekstranaz, dekstranı oligosakkarit karışımına hidroliz eder.
Naproksenin dekstran esteri ile oluşturduğu önilacından in vitro salımı incelenmiştir. Salım, çekum
ve kolon homojenatında, pH 7.4 tamponuna ve ince
barsak homojenatına göre 15-17 kat daha hızlıdır. Domuzlarda naproksenin sulu çözeltisi ile dekstrannaproksen ester ön-ilaçlarının oral uygulandıktan
sonra biyoyararlanrmları tayin edilmiştir. Sulu çözelti
ile kıyaslandığında ön-ilaçların biyoyararlarnmının %
lOOe yakın olduğu görülmüştür. Ancak ön-ilaç olarak
uygulanan fonnülasyonda kan seviyesinde 2-3 saatlik bir gecikme süresi olmuştur 35 . Bir başka çalışmada
metronidazol dekstran ön-ilacı hazırlannuştır.
Metronidazolm onosüksinat-de kstran
konjugatının parçalanmasına paralel olarak metronidazol salımı görülmüş tür36.
Dekstran

İnsan kolonundan izole edilmiş 30 bakteri çeşidinden

24 tanesi

sik!odekstrinleri parçalamaktadır. Bakterioides bu bakteriler arasında yer alır. Bu özelliğinden dolayı siklodekstrinle r hedefleme sistemlerinde
kullarulmaktadır.
Siklodekstrin
molekülleri ilaçlara kovalan bağlarla bağlanarak kolona özgü ön-ilaçlar oluşturulur. Bu şekilde oluş
turulan komplekslerin stabilitesi ve çözünürlüğü artmaktadır31.

Hirayama ve

arkadaşları

iki siklodekstrin konjugatı
hazırlamışlardır. Bunlardan birinde ~-siklodekstrinin
hidroksil grubu ile antienflamatuv ar bir ilaç olan bi122

Konjugatları:

dekstranın

ön-ilaçları

kimyasal olarak son derece dave kalın barsakta ilacın serbest kalmasını
sağlar. Bu yüzden kolona özgü ilaç sistemleri için tercih edilmektedir37.

yanıklıdır

Polipeptit

Konjugatları:

Kolona özgü ilaç sistemleri
polipeptit konjugatları da oluş
turulmuştur. Bu konjugatların peptit ve ester bağları
mide-barsak kanalının mikroflorasının enzimleri tarafından kırılır. Dekzametazon un poli (L-aspartik
asit) konjugatı kaim barsakta salım yapmak üzere geliştirilmiştir. ön-ilaç uygulamasının sonucunda
çekum ve kolon mukozasında belirgin bir şekilde
yüksek ilaç konsantrasyon u görülmüştür3B.
hazırlamak amacıyla
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pHya Hassas Polimerler ile Kaplama

boksil

gruplarına bağlıdır.

formansına

Klasik yaklaşımlara göre ilaçlar enterik kaplama ile
mide ve üst mide-barsak kanalında bozulmadan geçebilir. Bazı yüklü grup taşıyan polimerler dış ortamın pHsına hassastır. Çoğunlukla kullanılan polimerlerin pHya hassasiyet sınırlarının başladığı
noktalar Tablo 3'de gösterilmiştir.
pHya hassas polimerlerle kaplanmış tablet, kapsül
veya pelletler, etkin maddeyi mide sıvılarından
korur ve kontrollü salrın yapmalarına olanak verir.
Kolona özgü sistemlerde kullanılan polimerler mide
ve ince barsağın başlangıç bölümündeki düşük pHya
karşı dayanıklıdır. Nötr ve alkali pHda ise yani ileuın
ve ileoçekal kapakta dağılırlar. Böylece ilaç kolona
ulaşmış ve orada dağılmış olur. Ancak bu yaklaşrınları sınırlayan faktörler vardır; dağılma alanı
mide-barsak kanalının ınotilitesine bağlı olarak stabil
değildir ve kısa zincirli yağ asitlerinin, safra asitlerinin, karbondioksit ve fermantasyon ürünlerinin
ortamda bulurrınası da sınırlayıcı faktörler arasındadır5.

Tablo 3. Enterik kaplama için kullanılan polimerlerin hassas oldukları pH noktaları39
POLİMER

Selüloz asetat triınellitat
Hidroksipropilm etilselüloz ftalat
Polivinil asetat ftalat
Hidroksipropilınetilselüloz ftalat 50
Hidroksipropil metilselüloz ftalat 55
Eudragit®-L 30D
Aquateric((poli vinil asetat ftalat)
Selüloz asetat ftalat
Eudragit®-L
Eudragit®-S
Şellak

pH
4.8
4.5-4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
6.0
6.8
7.2

Kolona özgü formülasyonlar da en çok kullanılan polimerler, ınetakrilik asit türevi olan Eudragit®'lerdir.
Eudragit-L®ve Eudragit-S® en çok kullanılan akrilik
poliınerlerdir.Her iki polimer de gastrik sıvılara karşı
dayanıklıdır. Düşük pHlarda su geçirmezler, ancak
barsak pHsında iyonize olur ve çözünürler. Eudragit-L pH 6da, Eudragit-S ise pH 7 civarında çözünınektedir. Sudaki çözünürlükleri serbest kar-

Her iki polimerin peretki eden kritik faktör polimerin çö-

zündüğü ortamın pHsıdır.

pHya hassas polimerlerle

kaplı

tabletlerin kolona özbir çalışmada Ashford ve arkadaşları39 Eudragit S ile kapladıkları
tabletleri sağlıklı gönüllüler üzerinde
denemişlerdir. Gama sintigrafi yönteminin kullanıldığı çalışmada mide ve üst mide-barsak kanalında tabletin bütünlüğünün bozulmadığı görülmüştür. In vivo dağılma 5-15 saat arasında
değişmektedir. Dağılma bölgesi ileumdan splenic flexur'a kadar değişkenlik gösterir. Tabletin dağılma
alanı oldukça çok çeşitlilik göstermektedir .
giinlüğünün

uygunluğunun

araştırıldığı

Eudragit S ile kaplanan forınülasyonların pH 7'nin
üzerinde 5-ASAyı saldığı görülmüştür. Bu preparatlar ülseratif kolitte son derece etkilidir. Alınardini ve arkadaşlarının40 yaphğı bir çalışmada
Eudragit S ile kaplanmış 5-ASA preparah ile kaplanmamış
5-ASA preparatının etkinliği karşılaşhrılınış ve kaplanmış tabletlerin kolonda etkinliğinin daha fazla olduğu görülmüştür. 5-ASArun
ince barsaktan emilimi polimerle kap !anarak, geciktirilmiştir.

Ülseratif kolitli hastalarda yapılan bir başka çalışmada, Eudragit S ile kaplanmış, 1.6 ve 4.8 g günlük
dozda uygulanan, 5-ASA preparatının etkisi plasebo
ile karşılaştınlınıştır. Düşük doz uygulananlard a tedavi etkinliği açısından plasebo ile çok fazla fark görülmezken, günde 4.8 g dozda uygulanan 5-ASA ile
etkili tedavi sağlanmıştır. Bu sonuçlara göre kaplama
yapılarak 5-ASAnm kolona ulaşması sağlamnıştır41.
5-ASAnın Eudragit® Sile kaplanmış Asacol® ve Eudragit® L ile kaplanmış Salofalk® adında ticari preparatları bulunmaktadır.

Prednisolon ile yapılan bir çalışmada Eudragit S ile
kaplamruş sert jelatin kapsül ve kaplanmamış kapsül,
oral uygulanarak emilimi incelemniştir. Ülseratif kolitli hastalarda emilimin kaplamnış kapsül kolona
ulaşana kadar geciktiği görülmüştür. Crohn's hastalığı olan altı hastada ise kapsül dağılana kadar emilim görülmemiştir42.
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Morishita ve arkadaşlarının43 yaptığı bir çalışmada
ise insülinin, Eudragit-L 100, Eudragit-S 100 ve bunların
1:1 karışımı ile
kaplanınış
üç formülasyonundan salımı karşılaştırılmıştır. Eudragit-5
ile kaplanmış formülasyonun, ileumda pH 7'de etkin
maddeyi saldığı görülmüştür.
pHya hassas polimerlerle kaplama ile kolona özgü
sistemlerde mide-barsak kanalının pHsının değişkenliğine bağlı olarak her zaman olumlu sonuç
alınak mümkün olınamaktadır.
Bakterilerle Parçalanan Polimerler İle Kaplama veya
Matriks Şeklinde Uygulama
Bu amaçla sentetik ve doğal polimerler kullanılmaktadır. Doğal polimerler düşük toksisiteleri,
stabil ve biyoparçalanabilir olınaları nederüyle kolona
hedeflendirilmiş
ilaç
şekillerinin
geliştirilınesinde tercih edilınektedirler. Polisakkaritler
uzun yıllardır ilaç taşıyıcı sistemlerde kullanılmaktadır. Kolona hedeflendirmede, bazı bitki
polisakkaritlerinin sindirirründe insan üst midebarsak kanalı enzimlerinin yetersiz kalmasından yararlanılınıştır. İlaç, parçalanabilen polimerle karıştırılıp matriks tipi tabletler hazırlanmakta ve/veya
yine bu polimerler kullanılarak kaplama yapılınaktadır. Polimerleri parçalayan enzimleri üreten
bakterilerin kolonda çok fazla miktarda bulunmasından dolayı enzim aktivitesi artarak polimerler kolonda hızla parçalanmaktadır. Pek çok polisakkarit bu özelliklerinden dolayı kolona ilaç
taşıyıcı sistemler için tercih edilmektedir44. Bunlardan kondroitin sülfat, pektin ve guar zamkı en
yaygın olarak kullanılanlardır.
Azopolimerler: Kalın barsakta fazla miktardaki mikroorganizmanın metabolik aktivitesi kolona özgü ilaç
hazırlanması için kullanılan bir özelliktir. Birçok mikroorganizmanın kolonda aza bağlarını kırdığı bilinmektedir. Azo polimerler kullanılarak yapılan filın
kaplama mide sıvısında çözünmez ancak in vivo ve
in vitro yapılan testlerde aza polimerlerin kolonda
bakterilerce parçalandığı görülınüştür45.

Mooter ve arkadaşları 4 6A 7 azopolimerlerin çok hidrofilik olınasının kolon bakterilerince yüksek oranda
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neden olduğunu beve teofilin gibi ilaçların in
vitro ve in vivo salım çalışmaları yapıldığında aza
bağlarının azoredüktaz etkinliği ile kırıldığı ve ilaçların serbest kaldığı görülmektedir48. In vitro ortama
sıçan çekal içeriği ilave edildiğinde, 48 saatte azopolimerlerin % 60'ı degrade olmaktadır 49 . in vivo çalışmalarda ise teofilin içeren, azopolimerler ile kaplanmış formülasyonun kolonda salımı ve enülimi
incelenmiştir. Bakteriyal azoredüktazlar ile azopolimerler parçalanmakta ve teofilin molekülleri kolonda serbest kalınaktadır50,51.
degradasyona

lirtınişlerdir.

uğramalarına

İbuprofen

Amilaz: Amilaz bitki ekstresinden elde edilen bir polisakkarittir ve nişastanın bir komponentidir. Dglukopiranozların a- (1-4) bağları ile bağlanmasından
oluşmaktadır. Bu doğal polisakkarit film oluş
turabilmektedir. Bu filın suda şişer ve pankreatik aamilaz enzimine karşı dayanıklılık gösterir. Kolon
bakterilerince salınan enzimler tarafından parçalanır44.

Amilaz ve etilselüloz karışımı (Amylose-Ethocel®) ile
kaplamanın kolona özgü taşıyıcı sistemlerde kullanılabileceği bildirilıniştir. Amilaz pankreatik enzimlere karşı dayanıklıdır ancak kolondaki bakterilerle parçalanır. Amilaz ile etilselüloz 1:4 oranında
karıştırılıp 5-ASA pelletleri kaplanmıştır. Böylece
mide ve ince barsakta dayanıklı hale gelıniştir. 5ASAnın salımı kolonda oluşan ferınentesyona bağlı
olarak gerçekleşmektedir3.
Pektin: Narenciye meyvelerinin kabuklarının veya
elma posasının dilüe asitlerle ekstraksiyonundan elde
edilen karbonhidrat yapısında bir maddedir. Pektin
bitkinin kaynağına ve hazırlama yöntemine bağlı olarak çeşitli derecelerde metil esteri içeren a-(1-4) bağlı
D-galakturonik asitlerden oluşmuştur. Toksik olmayan, kolondaki bakterilerle parçalanan ve mide ve
barsak enzimleri ile sindirilemeyen doğal bir polisakkarit olan pektin, kolona özgü ilaç taşıyıcı sistemlerin hazırlanmasında kullanılrnaktadır5 2 .

Kolona özgü ilaç taşıyıcı sistemlerde pektin bazı
avantajlar sağlar. Bunlar, viskozluktan dolayı difüzyona karşı oluşan bir bariyer ve insan kalın barsağında fermente olabilıne özelliğidir. Yapılan bir ça-
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lışmada

radyoaktif madde ile işaretlenen çekirdek
tabletler, farklı miktarlarda, 700 mg veya 1000 mg,
pektin kullanılarak kaplaımw;tır. Oldukça büyük
dozaj şekilleri oluşmuştur. Ancak pektinle kaplama
radyoaktif maddenin salımının gecikmesine neden
olınaktadır. Ortama pektinolitik enzimler ilave edildiğinde ise salım hızlanınaktadır53.
Bir pektin tuzu olan kalsiyum pektinat da kolona
özgü sistemlerde taşıyıcı olarak kullamlınıştır. Pektinin CaC12 ile çöktürülmesi ile kalsiyum pektinat
elde edilmiş ve suda çözünürlüğü düşük indometazin ile suda çözünürlüğü yüksek insülinin
kalsiyum pektinat ile matriks tabletleri hazırlanınıştır54,55, in vitro çalışmaların sonunda her
iki maddenin de üst mide-barsak kanalında salırunadığı, ancak Pectinex 3XL enzimi, insan kolon
bakterilerinden Bakterioides ovatus veya sıçan çekal
içeriği içeren ortamlarda tabletlerin parçalandığı belirtilmiştir54-56.

Türkoğlu ve arkadaşları57 kolona özgü ilaç taşıyıcı

sistem hazırlamak amacıyla yaptıkları çalışmada, sadece pektin kullanımının uygun olınadığını, ancak
%75 pektin-% 25 HPMC karışımının uygun bir ilaç
taşıyıcı sistem olduğunu gözlemişlerdir. Türkoğlu ve
Uğurlu'nun 58 yaptığı bir çalışmada ise etkin madde
olarak seçilen 5-ASA pektin ve değişen oranlarda
HPMC karışımı ile kompresyonla kaplanınıştır. Tabletlerin kolona ulaşma süresi 6 saat olarak tasarlamnıştır. Kaplanan tabletlerin çözümne/ aşınma/
degredasyon çalışmaları pH 1.2 ve 6.8 tamponlarında
yapılmıştır. Pekiinin tek başına yeterli olınadığı, % 20
HPMC ve pektin karışımı ile kaplanan tabletlerin 6
saat süreyle parçalamnadığı ve daha sonra pektinaz
enzimi varlığında etkin maddenin salındığı görülmüştür.

Pektin ve etilselüloz kombinasyonu ile filın kaplama
bir formülasyonun kolonda dağılımının incelendiği bir çalışmada model ilaç olarak
parasetamol seçilıniştir. Pektin ve etilselüloz karışımının sulu dipersiyonu ile parasetamol çekirdek
tabletleri kaplanmış ve bir tabaka oluşturulınuştur. Bu
fonnülasyonun çözümne hızı çalışması, in vivo ortamı
taklit etmesi açısından sürekli akış hücresinde değişen
pHlarda yapılmıştır. Kolonun bakteriyal florasına benyapılarak hazırlanan

zemesı ıçın

ortama pektinolitik enzimler ilave edil-

miştir. İlaç salımını kaplamadaki etilselüloz ve pek-

tinin kontrol ettiği bulumnuştur. Etilselüloz ile pektin
kombinasyonu ilacı üst mide-barsak kanalında korurken, kolonda parçalanarak ilacı salınaktadır59 .

Hidrojeller: Hidrojeller, çok miktarda su veya biyolojik sıvıları absorplayabilen, üç boyutlu, hidrofilik,
polimerik ağ şeklinde yapılardır. Salımı istenilen ilacın kolona gelinceye kadar hidrojel içerisinde muhafaza edildiği ve ilacın tamamına yakınının kolonda
salındığı sistemlerde hem pHya hassas hem de biyoparçalanabilen hidrojeller kullanılması gerekir,
çünkü ince barsak ile kalın barsağın pHsı birbirine
benzediği için kolona özgü ilaç sistemlerinde sadece
pHya hassas hidrojellerin kullarnlınası yeterli değildir60. Brnndsted ve Kopecek61 yaptığı bir çalışmada asidik ko-monomerler içeren yeni hidrojeller
sentezlemiştir. Bu hidrojellerin midenin düşük pH
değerinde şişme oranı düşüktür ve böylece ilacı midedeki enzimlerden korur. Ancak pH değeri yükseldikçe şişme oranı artar. Hidrnjeldeki.çapraz bağ
ların enzirnatik bozunması jelin şişn1e derecesine
bağlıdır. Kolonda jel, azoredüktaz enzimleri ile çapraz
şır

bağların boz1n1abileceği

bir

şişme

derecesjne ula-

ve daha sonra bozunarak ilacın salurn gerçekleşir.

Kolona özgü ilaç taşıyıcı sistemler için kullarulanhidrojellerden biri de çapraz bağlı dekstranlardır. Dekstran hidrojelleri mide ve ince barsakta dayanıklıdır ve
ilacı bu bölgelerde salmaz. Kolona ulaştığında ise
mikrobiyal dekstranaz enzimi ile parç<ılanır. ve ilaç
salımı gerçekleşir 62 , 63 .

Aljinatlar: Kahverengi alglerin (Phaeophyta) yapı taşı
olan aljinik asit ~(1-4)-D- mannuronik asit ve a-(1-4)L- gluronik asit yapısında lineer bir polimerdir. Aljinatlar hidrofilik kolloidal yapıda maddelerdir. Aljinik asit ve tuzları, farmasötik teknolojide ve farmasötik biyoteknoloji alanında yapılan çalışmalarda
oral, rektal, parenteral ve transdermal yoldan uygulanınaktadır64. Son yıllarda, aljinat jel sistemleri ile
etkin maddeyi kontrollü salan boncuk yapısındaki
ilaç şekillerinin hazırlamnası önem kazanmıştır65. Aljinat ile yapılan çalışmalarda hazırlanan jel boncukları Eudragit L 30 D66 veya dekstran44 ile kaplanarak kolona özgü sistemler hazırlanmıştır.
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Lin ve Ayres 67 ise 5-ASA ile kalsiyum aljinat çekirdekleri hazırlamışlar ve bu çekirdekleri önce Aquacoat®, daha sonra Eudragit® L 30 D ile kaplamışlardır. Aljinat ile hazırlanan sistemlerle ilacın
distal ince barsakta salındığı ve kolonda sürekli salım
sağladığı görülmektedir.
Tuğcu-Demiröz ve arkadaşlarmın68 yaptığı bir çalışmada 5-ASA ile değişik oranlarda düşük ve yüksek viskoziteli olınak üzere iki çeşit sodyum aljinat
kullanılarak kolona hedeflenen matriks tabletler hazırlaruruştır. Bu tabletlerin çözünme hızı testi sürekli
akış hücresinde dört ayrı pHda (pH 1.2, 4.5, 6.8, 7.4)
sekiz saat süreyle yapıldığında viskozitesi yüksek
olan sodyum aljinat içeren tabletlerden etkin madde
salımının daha yavaş olduğu görülınüştür. Çalışmanın in vivo kısmında ise baryum sülfat ile işa
retlenen matriks tabletler sekiz sağlıklı gönüllü üzerinde X-ışınları ile görüntüleruniş ve deneklerin
üçünde 3 saat soma tablet çekuına ulaşırken , bir denekte 6 saatte çekuına ulaştığı görülmüştür. Tüm olarak değerlendirildiğinde, sekiz deneğin beşinde tabletlerin kolona ulaştığı görülınüştür(% 62). Diğer üç
denekte ise tabletler terminal ileum ve jejunumda
parçalarunıştır. Bu sonuçlara göre sodyum aljinat ile
hazırlanan forınülasyonların pHya bağlı olarak ince
barsak ve kolonun başında açılınası nedeniyle, kolon
ve ince barsaklara yayılan bir hastalık olan Crohn's
hastalığının tedavisi için daha uygun olacağı be-

zamkı

kolon bakterilerinin enzimatik aktivitelerine
Bu dozaj şeklinin in vivo performansı
insanda gama sintigrafi yöntemi kullamlarak inceleruniş ve guar zamkının kolona spesifik ilaç salım
sistemlerinde kullanılabilecek bir taşıyıcı olduğu sokarşı hassastır.

nucuna varılmıştır73.

Guar zamkı kullanılarak dekzametazon74 , indometazin75 ve diltiazemin76 kolona hedeflendirilmiş
tablet formülasyonları hazırlanarak in vitro ve in vivo
koşullarda incelemniştir. Hazırlanan tabletlerin kolona ulaşana kadar dağılınadığı ve kolonda bakteriyel parçalanmaya uğradığı görülmüştür.
Gliko-Kabir ve arkadaşlarmın77 yaptığı bir çalışmada
çapraz bağlı guar türevlerinin kolona
özgü ilaç sistemlerinde kullanılabilirliği incelenmiştir.
Etkin madde olarak hidrokortizon seçilıniştir. Sağlıklı
sıçanlarda yapılan çalışmada çapraz bağlı guar hid-

fosfatlanmış

rojellerinin, guar

zarnkını

parçalayan enzim var-

lığında

ve yokluğunda salım profilleri incelenmiştir.
Enzim olarak ortama 0.2 U/mL galaktomannaz (Aspergillus nigeı'den elde edilir) ve 0.033 U /mL agalaktosidaz (Escherichia coliC!en elde edilir) katılınıştır. Enzim varlığında etkin maddenin büyük bir
bölümünün salmdığı görülınüştür. Sonuç olarak trisodyum trimetafosfatla çapraz bağlaruruş guar zamkı
hidrojelleri kolon ortammda toplam ilaç miktarının %
80ini koruyacak kapasiteye ulaştırılmıştır.

lirtilmiştir69.

Guar Zamkı: Cyamopsis telragonolobus bitkisinin
topraküstü endospermlerinden elde edilen doğal galaktomarınan yapısında bir polisakkarittir. Kimyasal
yapısı, P-(1-4) D-ınannopiranoz birimlerinden oluşan
düz zincir ve buna bağlı a-(1-6) D-galaktopiranosil
yan zincirlerinden oluşur70.

Guar

zamkı kalın

barsakta mikrobiyal bozıınrnaya
uğrar. Viskoz bir guar zamkı çözeltisinin feçes homojenatı ile inkübasyonu sonucunda 40 dakika içinde guar zamkı miktarının % 70'nin azaldığı görülmüştür71,72. Guar zamkı ile hazırlanan matı·iks
tabletleriıı

mide, ince barsak ve kolon ortamlarını tak-

lit eden in vitro çalışmalarında, guar
letlerden mide ve ince barsakta salımı

lanmıştır.

Krishnaiah ve arkadaşları7 9 ise 5-ASA içeren tabletleri guar zamkı ile basınçla kaplamışlardır. Tabletler 300-250-150 rng guar zamkı ile kaplarunış ve
tabletlerin salım profilleri karşılaştırılınıştır. Guar

zamkınm

zamkı miktarı arttıkça salımm azaldığı görülınüştür.

engellediği

Çalışmanm

ilacı korumayı başardığı görülmüştür.
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Polisakkarit bazlı laurodekstı·an ve çapraz bağlı galaktomannan (guar zamkı) mikrobiyal parçalarunaya
uğradığı için kaplama materyali olarak kolona özgü
ilaç şekillerinde kullamlmaktadır. Hirsch ve arkadaşlarırun78 yaptığı bir çalışmada, teofilin tabletleri
laurodekstran ve galaktomannan ile kaplarunıştır.
Kaplamanın kolondaki bakterilerle parçalarunası sonucunda etkin maddenin kolonda dağılımı sağ

tabve
Ancak guar

sıçan

çekal

ikinci kısnunda, pH 6.8 fosfat tamponuna
içeriği ilave edilıniştir. Guar zamkı ile

FABAD J.
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kaplı

tabletlerden ilk 5 saatte salımın çok az olduğu
görülerken, sıçan çekal içeriği eklendikten sonra 5ASA salımı artmaya başlamıştır.
Bajaj ve arkadaşlarının80 yaptığı bir çalışmada ise 5ASAnın guar zamkı ULV 1000 ile (1:1 ve 1:2 ora·
nında) matriks tableti ve basınçla kaplanmış tableti
hazırlanmıştır. in vitro yapılan salım çalışmalarında
ilk 3 saatte (mide ve barsak ortamı) matriks tabletten
% 25 oranında 5-ASA salımı gözlenirken, kaplanmış
tabletten % 3.45 oranında 5-ASA salındığı görülmüştür. Çalışmanın ikinci kısmında ise 5-ASAnın
guar zamkı ile kaplanmış tabletlerinin in vitro salım
çalışmasında 6 saatten sonra ortama kolonik içerik ve
anaerob bakteriler ilave edildiğinde salırnın, matriks
ve kaplanmış tabletlerde % 80 olduğu gözlenmiştir.
Mebendazol ile yapılan bir çalışmada, ilaç değişen
oranlarda guar zamkı kullanılarak kolona hedeflendirilmiştir. % 10 oranında guar zamkı içeren
mebendazol matriks tableti kolona ulaşamadan mide
ortamında parçalanmıştır. % 40 oranında guar zamkı
içeren matriks tablet ise 24 saat süren çözünme hızı
çalışması sonucunda, mebendazolün ancak 0/o 21ini
salmaktadır ve bu oranın kolona hedeflemede uygun
olınadığı belirtilmektedir. % 20 oranında guar zamkı
içeren matriks tablet ise sıçan çekal içeriği içeren ortamda tamamen parçalanmış ve mebendazolün tamanunı salınıştır (Şekil 1). Sonuç olarak % 20 ora·
nında
guar zamkı içeren matriks tabletlerin
mebendazolün mide ve ince barsakta salınmadan kolona ulaşması için uygun bir formülasyon olduğu sonucuna varılmışhr81.
Tuğcu-Demiröz 69 kaynakları ve viskoziteleri farklı

iki ayrı guar zamkı kullanarak kolona özgü matriks
tipi tabletler hazırlamıştır. Çözünme luzı çalışmaları
sonunda viskozitesi düşük olan guar zamkı ile hazırlanan tabletlerden salım hızının ilk saatlerde yüksek olduğu ve daha sonra sabitleştiği görülınüştür.
Viskozitesi yüksek olan guar zamkı ile hazırlanan
tabletlerden etkin madde salunı incelendiğinde ise
tabletlerde guar zamkı miktarı arttıkça salım yavaşlamaktadır. Guar zamkı mide ve ince barsaklarda
parçalanmayıp kolonda bulunan bakteriyel enzimlerle parçalanarak etkin maddeyi salınaktadır. Bu
nedenle in vivo koşulları taklit etmek amacıyla çalışmada yüksek viskoziteli guar zamkı ile ha-
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1. 0/o 20 oranında guar zamkı içeren matriks tabletten
mebendazolün sıçan çekal içeriği bulunan ve bu~
lunmayan ortamlarda salımı (il: sıçan çekal içeriği
taşıyan ortam, O: sıçan çekal
içeriği taşımayan
ortam) 81

zırlanmış
tamına

tabletlerin çözünme

hızı

testinde pH 7.4 or-

galaktomannaz enzimi ilave

edilmiştir. Enziın

ilavesi ile salımın arttığı gözlenmiştir. Çalışmanın in
vivo kısmında ise yüksek viskoziteli guar zamkı ile
hazırlanan tabletler baryum sülfat ile işaretlenmiş ve
8 sağlıklı gönüllüde X-ışmlan ile incelenmiştir. Rad·
yolojik incelemelerin sonucıma göre tabletlerin altı
denekte sekizinci saatin sonunda kolona ulaştığı,
diğer iki denekte ise 8-24 saatte kolona ulaştığı sap··
lanmıştır. Guar zamkı ile hazırlanan tabletlerin in
vivo deneylerinde de mide ve ileumdan geçiş sürelerinin denekler arasında farklılık gösterdiği görülmektedir. Sonuç olarak guar zamkı ile hazırlanan
tabletlerin hepsinin mide ve ince barsaklarda parçalanmadan kolona ulaştığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre sadece kolonda görülen ülseratif kolit
hastalığında guar zamkı ile hazırlanan tabletlerin
daha etkili olacağı belirtilmiştir.
Kondroitin Sülfat: Bakterilerce parçalanabilen diğer
bir polimer kondroitin sülfattır. Kondroitin sülfat mu·
kopolisakkarit yapısında bir maddedir ve kin1yasal
yapısı
D-glukuronik
asil
ve
N-asetil·D·
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galaktozaminden oluşmaktadır. Kondroitin sülfat
kaim barsağm anaerobik bakteri ortamında parçalanır. Buradaki başlıca bakteriler Bacteroides thetaiotaomicron ve B. Ovatus'dur.Yapılan bir çalışmada kondroitin sülfat ile indometazin karışımı
tablet haline getirilıniştir. İndometazin salnnı anaerobik fermantasyon yapan bakterilerin enzimatik
aktivitesine bağlıdır. Sıçan çekal içeriğinin bulunduğu ortamlarda bu matriks tabletin parçalandığı
görülınüştür82.

Kitosan: Yüksek molekül ağırlığına sahip polikatyonik bir polisakkarittir. Doğal bir madde olan
kitinin deasetilasyonu ile elde edilir. Kimyasal yapısı
poli(N-glukozamin)dir. Kitosan biyoparçalanabilir
alınası ve toksik olmaması nedeniyle tercih edilen bir
polimerdir. Düşük pH !arda çözünmesinden dolayı
kolona özgü sistemlerde enterik bir tabaka ile kaplanarak mide asidine karşı dayanıklı hale getirilmiş
ve kolona özgü ilaç sistemlerinde başarılı sonuçlar
alınmışhr 83 .

Kitosan kapsüllerinin hidroksipropilmetilselüloz ftalat ile enterik kaplanarak kolonda dağılımlarının gerçekleştirildiği bir çalışmada 5-(6)-karboksifloressein
kullanılınıştır. ln vitro çalışmalarda kapsülün gastrik
ortamda 2 saat boyunca çok az salım yaphğı görülınüştür. Daha sonraki 4 saatte sıçan çekal içeriği
ilave edilen barsak ortamında çözünme hızı yapılıruş
ve ilaç salımının arttığı gözlenmiştir. Sıçan çekal içeriği bulunan ortamlarda kitosan parçalaıunaktadır.
Çekal içerikteki bakteriyel fermantasyon ile ortamın
pH değeri düşer ve bu asit ortamda kitosanın dağılınası daha kolay olur. İn vivo çalışmada model ilaç
olarak insülin kullanılınış ve sıçanlarda çalışılınıştır.
Bu kapsüller kullanıldığında insülin emiliminin arttığı görülınüştür84. Kitosan kapsüllerinin peptit ve
proteinlerin
kolona
özgü
sistemlerin
hazırlanmasında uygun bir taşıyıcı sistem olduğu belirtilmektedir.
Yeni bir tromboksan sentetaz inhibitörü olan
R68070'in sıçanlarda ülseratif koliti iyileştirme etkisinin incelendiği bir çalışmada R68070'in kitosan
kapsülü ve karboksimetilselüloz süspansiyonu karşılaşhnlmıştır. Kitosan kapsülünün kolona özgü da128

ğılım

sistemlerinde

taşıyıcı

olarak daha iyi sonuç ver-

diği gözlenrniştirss.

Bir diğer çalışmada dondurarak kuruhna tekniği ile
sodyum diklofenakın mikroküreleri hazırlanmış ve
daha sonra mikroküreler Eudragit® L-100 veya Eudragit® S-100 ile kaplanmışır. Eudragit® ile kaplama
sonucunda pHya bağlı bir salım elde edilmiştir. Asitlik pHda 3 saat boyunca hiç salım olınamışlır, fakat
yüksek pHlarda Eudragit® parçalanmakta ve kitosan
şişmeye başlamaktadır, böylece difüzyonla ilaç salımı
gerçekleşmektedir86.
Kitosanın,

kitosan süksinat ve kitosan ftalat gibi semisentetik türevleri hazırlanmıştır. Sodyum diklofenak bu polimerler içinde dağıtılarak forınülasyon
hazırlanmış ve in vitro çalışmalarda asidik ortama
karşı dayanıklı olduğu görülmüştür. Bazik ortamda
ise çözünme artınaktadır. Bu durum kolona özgü ilaç
sistemleri için uygundur87.
Kolona Özgü ilaç Taşıyıcı Zaman Kontrollü Sistemler
Dozaj şekillerinin ağızdan kolona kadar geçiş süreleri
gama sintigrafi yöntemi kullanılarak belirlenmiştir.
Buna göre mideden geçiş büyük farklılıklar göstermesine rağmen ince barsaktan geçişte neredeyse
hiç farklılık görülınez. Kolona ilaç taşınmasının başarılı olabilmesi için dozaj şekli mideyi geçtikten
sonra 3-4 saat etkin maddenin salınmaması gerekmektedir. Bu temel kavramlar göz önüne alınarak
zaman kontrollü sistemler geliştirilmiştir. Bu sistemlerden biri Pulsincap®'dır. Bu sistem yapısı sert jelatin kapsüle benzeyen bir kapsülden oluşur. Bu kapsülün yarısı dağılınayan, diğer yarısı da enterik
kaplamadan oluşmaktadır. Enterik kaplama ince barsağa gelindiğinde parçalaıunaya başlar ancak dağılınayan parça olduğu gibi kalır. Bu iki bölüm arasında bulunan hidrojel tabaka, enterik kısım ince
barsakta parçalandığında şişmeye başlar. Bir süre
sonra hidrojel tabaka dağılmayan kapsül parçasından
ayrılır ve etkin madde serbest kaJırl,3.
Time Clock® adı verilen ilaç sisteminde katı çekirdek,
hidrofobik bir madde, yüzey etkin madde ve suda çözünen polimerlerin karışımı ile kaplanmıştır. Kaplama yavaş yavaş aşınır ve ilaç salınır. In vitro ve in
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vivo incelemelerde, karnauba mumu, polioksietilen
sorbitan monoleat ve hidroksipropil metilselüloz karışımı ile kaplanmış plasebo tabletler in vitro test ortamında 196 dakika sonra parçalanmıştır. in vivo çalışmada ise hafif bir kahvaltıdan sonra radyoaktif
olarak işaretlenmiş tabletin dağılması incelenmiş ve
kolonda dağıldığı gözlenmiştir3.
Kolona hedeflemede kullanılan zaman kontrollü sistemler arasında ozmotik pompa içeren sistemler de
vardır. Oros-CT® zamana bağlı salım yapan bir sistem olup tek bir ozmotik üniteden veya 5-6 tane
küçük sert jelatin kapsül yapısında 4 mm lik tabletlerden oluşan bir sistemdir. Bu birbirinden bağımsız üniteler enterik kaplanarak midede salım engellenmiş ve intestinal pHya hassas hale getirilmiştir.
Oros-CT® sisteminin avantajları kolon lümenine devamlı ilaç vermesidir. Ülseratif kolit gibi kolon hastalıklarında bu özellik lokal tedavide oldukça etkili
olmaktadır5. Minyatür bir ozmotik pompa olan
Osmet® ise mide ve ince barsağı parçalanmadan
geçip, 8 saatte kolona ulaşıp salım yapacak şekilde
geliştirilmiştir. Bu sistem uzaktan kontrol eden bilgisayar kontrollü bir sistem ile çalışmaktadrr. Ancak
terapötik etkirıliği henüz test edilmemiştir.

çalanma sağlanmıştır. Örneğin pektin ile hazırlanan
dozaj şekilleri ile yapılan çalışmalarda ortama Pectinex 3XL enzirni56,58 veya Bacteroides ovatus55 ilave
edilmektedir. Benzer şekilde guar zamkı için galaktomannaz enzirni20,69,71,77,88 ilave edilmektedir.
Bir başka yöntem ise önceden polisakkarit ile beslenen (pektin, guar zamkı veya kondroitin sülfat) sı
çarılarm öldürülüp çekum içeriklerinin alınarak in
vitro test ortamına ilave edilmesidir75,79,82. Böylelikle
in vivo koşullara en uygun olan ortam oluşturulmaya
çalışılmıştır.

1n Vivo Yöntemler: Kolona özgü ilaç taşıyıcı sistemlerin in vivo yöntemlerle test edilmesinde değişik
hayvan modelleri kullarulıru;;tır. Bunun için anatomisi ve fizyolojisi insana en yakın olan hayvanlar
ile benzer kolon mikroflorasına
sahip sıçan, köpek ve domuzlar in vivo çalışmalarda
seçilmiştir. İnsan

kullanılmıştır5.

Bu yöntemler, in vitro yöntemler ve in vivo yöntemler olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

İnsanda yapılan çalışmalarda X-ışınları veya 8 sintigrafi gibi görüntüleme yöntemleri kullanılarak
dozaj şekilleri izlenmiştir. X-ışırıları ile yapılan çalışmalarda kolona hedeflendirilıniş tabletler baryum
sülfat içerecek şekilde hazırlanmaktadır. Dew ve arkadaşlannın89 yaptığı bir çalışmada ise Eudragit Sile
kaplanan 5-ASA tabletleri ülseratif ko!itli sekiz hastada X-ışınları ile görüntülenmiştir. Radyolojik incelemeler sonucunda 12 saatte bir tablet hariç hepsinin kolona ulaştığı gözlenmiştir.

1n Vitro Yöntemler: Kolona özgü ilaç şekillerinden

Tuğcu-Demiröz69

etkin maddenin in vitro salımııun incelenmesi amacıyla USP 179,81, II76, m7ı veya sürekli akış hücresi54,69 yöntemi kullanılmıştır. USP !, il ve III yön-

letlerin

temlerinde salım hızı önce 0.1 N HCl ortamında 1.5-2
saat süreyle saptanır ve daha sonra pH 6.4-7.4 fosfat
tamponunda incelenir. Sürekli akış hücresi yönteminde ise 1.5-2 saat süreyle pH 1.2, 4.5, 6.8, 7.4 or-

8 -sintigrafi yapılan çalışmalarda ise tabletler 99mTCDTPA73, veya 153Sm9D ile işaretlenmiştir. Radyoaktif
maddenin dağılımı görüntülenerek izleme yapılmaktadır. Kolona hedeflenen ilaç şekillerinin
mide-barsak kanalındaki ilerleyişi bu yöntemle daha
doğru olarak saptanabilınektedir56,74,S0,91,92_
8 -

Kolona Özgü İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Test Edilmesinde Kullanılan Yöntemler

tamlarında çalışılmaktadır.

Çözünme hızı çalışmalarında insan kolon ortamını
daha iyi taklit edebilmek amacıyla ortama çeşitli enzirrıler ve bakteriler ilave edilerek enzirnatik par-

de guar zamkı ile hazırlanan tabkolona ulaştığını X-ışınları ile gö·

rüntüleroiş!ir(Şekil 2).

sintigrafi ile

görüntülenmiş

kanalındaki dağılımı şekil

bir tabletin mide-barsak
3'de görülmektedir.
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Şekil

Acartürk

2. Guar zamkı ile hazırlanmış matriks tabletin sağ
lıklı bir gönüllüde 6. saatte çıkan kolonda X-ışını
görüntüsü69_

Şekil

3. 153Sm ile
ğılımının

işaretlenmiş bir tabletin kolondaki dasintigrafi görüntüleri90

E.SONUÇ
Oral yoldan kullanılan ilaçların kolona özgü sistemler olarak hazırlanması son yıllarda gittikçe artan
bir önem kazanmaktadır. Kolona özgü ilaç taşıyıcı
sistemlerin en büyük üstünlüğü lokal hastalıkların
doğrudan bu yolla tedavi edilebilmesi ve kolonda
kalış süresiııin tızun olması nedeniyle sistemik tedavide kolonun kullanılabilir olmasıdır. Kolona özgü
ilaç taşıyıcı sistemlerde değişik teknolojik yaklaşımlar
denenmiştir. Her yaklaşımda, diyet, çevre koşulları
ve hastalık durumuna göre üstünlük ve sakıncalar
değişmektedir. pHya bağlı salım yapan sistemler,
mide-barsak kanalı sistemin pHsmırı değişkenlik göstermesi dolayısıyla çok fazla başarılı değildir. Önilaçlar kolona hedefleme açısından başarılı olmakla
beraber ekonomik ve toksikolojik sorunların gö130
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zönünde bulundurulması gerekir.
Kolonun kendine özgü mikroflorası, kolondaki bakteri ve enzimlerle parçalanan polimerler ile hazırlanan

taj

ilaç şekillerinin tasarımında önemli bir avanPolisakkaritler
nontoksik,

sağlamaktadır.

biyoparçalanır, formülasyonlarının

basit, kolay have ucuz olması nedeniyle kolona özgü
ilaç taşıyıcı sistemlerin hazırlanmasında son yıllarda
önem kazanmıştır. Bu polisakkaritler arasında özel-

zırlanabilir

likle pektin, guar zamkı, dekstran ve kitosan daha
fazla ümit vaat etmektedir.
Kolona özgü ilaç şekillerinin geliştirilmesinde araş
tırıcıların fiziksel, kimyasal, teknolojik ve ekonomik
pek çok faktörü gözönüne alarak tasarım yapmaları
gerekınektedir.
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