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Kozmetik Yapımlarda Mikrokristal 
Sellulozun Kullanıllsı 

I 

Nilüfer T ARIMCI (• ) 

Özet : Mikrokristal sellüloz IMCC) odun liflerinden elde edilen 
o: - sellülozun asit ile hidrolizlenmesi sonucu oluşan ürünün temiz
lenmiş ve depolimerize edilmiş bir şekli olup, doğal kökenli bir mad
dedir. MCC ilk kez 1962 de AVICEL ticari ismi ile üretilmeye başlan · 

mıştır. üretilen bu ilk tip MCC tablet teknolojisinde dir ek basım mad
desi olarak kullanılmaktadır. MCC 'nin diğer bir türü ise kolloidal ni
telikte olup, belli oranda sodyumkarboksimetilsellüloz içerir. Bu ikinci 
şekil süspansiyon, emülsiyon ya da krem şeklinde hazırlanan kozmetik 
yapımlarda emülsiyon dayanıklılığını sağlayıcı, viskozluk verici ve süs
pansiyon yapıcı madde olarak kı.ıllanılmaktadır. örneğin : güneşten 
koruyucu jellerde, tıbbi amaçlı şampuanlarda, tırnak cilası çıkartıcıla

rında ve antiperspiran preparatıarda kullanılır. Bağlayıcı nitelikteki MCC 
ise : taş pudralar, banyo tabletleri ve kuru antiperspiran çubuklar gibi 
katı şekilde hazırlanan kozmetik yapımlar için uygun bir bağlayıcıdır. 

MICROCRYSTALLINE CELLULOSE i N COSMETI C PR ODUCTS 
Summary : Microcrystalline ıcellulose (CMC) is prepared by 

hydrolysis of o: - cellulose which is extracted from wood pulpe using 
mineral acids. Then it is purified and depolymerized. It has been pro
duced under the trademark AVICEL by F .M.C. Cor. in U.S.A. since 
1962. This form of MCC is used as a binder, disintegrant, filler and 
flow aid in tablet technology. The colloidal grade of MCC is used in 
food, pharmaceutical and cosmetic products. This grade serves as a 
protective colloid in dispersion systems and contains sodium carboxy
methy~cellulose ICMC) . It has being used as an emulsion stabilizer and 
suspending agent in cosmetic preparations which is prepared in emul
sion or suspension type pharmaceutical formulations. Sunscreen gels, 
medicated shampoos, roll - on antiperspirant lotions and nail polish 
removers can be given as examples to these applications. On the other 
hand, the binder grade MCC is suitable for the preparation of batlı 

tablets and closet deodorizer. Besides that, it is used in compact pow
ders as a binder . The examples mentioned above can be expanded to 
other cosmetic preparations. Today, MCC is increasingly used in cos
metics. 

(*) A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Kürsüsü, Tandoğan -
Ankara. 
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GİRİŞ 

Mikrokristal sellüloz IMCC), 
doğal olarak odun liflerinden elde 
edilen o:: - sellülozun mineral asit
lerle hidrolizi sonucu oluşan ürünün 
temizlenmiş ve depolimerleştiril

miş şeklidir (1). Amorf kısım or
tamdan asit hidrolizi sırasında 

uzaklaştırılır. Beyaz, tatsız, koku
suz, kolay ve iyi akıcılığı olan bir 
tozdur. Suda, organik çözücülerin 
pek çoğunda ve seyreltik asitlerde 
çözünürlüğü olmayıp. kısmen sey
reltik alkali!erde çözünür 12 - 5). 

MCC ilk kez 1962 de Amerika 
Birleşik Devletleri'nde F.M.C. Corp. 
tarafından AVICEL ticari ismi al
tında üretilmeye başlanmıştır. Far
masötik teknolojide kullanılan bu 
ilk tür MCC özellikle direk tablet 
basımı için uygun bir madde olup, 
az basınçla yeterli sertlik sağlıyan 
bir yardımcı maddedir. MCC'nin 
diğer bir türü ise farmasötik tek
nolojide, gıda sanayisindt' ve koz
metik alanında kullanılan ve içeri
sinde belli oranda sodyum karbok
simetilsellüloz (CMCJ içeren MCC 
dir. Şekil 1. de gerek MCC ve ge
rekse diğer türevlerin sellülozdan 
elde edilişi görülmektedir. 

özellik ve kullanma yerlerine 
göre MCC yi iki grupta inceleye
biliriz. 

1. Direk Basımda Kullamlan Bağ
layıcı Nitelikteki MCC 

Özellikle tablet teknolojisinde, 
bağlayıcı, dağıtıcı ve dolgu madde
si olarak kullanılan bu tür MCC, 
inert olması nedeni ile bir çok et
ken maddenin tablet halinde hazır
lanmasını sağlamaktadır (6, 7). Ay
rıca kozmetik alanında banyo tab
letleri ve klozet koku gidericileri 
gibi hijyenik tuvalet preparatları· 

nın hazırlanmasında yaygın olarak 
kullanılır. Piyasada AVICEL PH -
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101, AVICEL PH - 102 ve AVICEL 
PH - 105 ticari isimleri altında bu· 
iunmaktadır. 

2. Çoğunlukla Süspansiyon ve 
Emülsiyon Tipi Preparatlarda 
Kullanılan Kolloidal Nitelikte~ 

kiMCC 

Bu ikinci şekil süspansiyonlar
da yardımcı madde ve kıvam verici 
olarak aynı zamanda emülsiyonlar· 
da stabiliteyi sağlamak amacı ile 
kullanılmaktadır. Diş patları, traş 

sabunları, güneş yanığı koruyucu 
preparatları, kremler, losyonlar ve 
antiperspiran preparatlar gibi bir
çok kozmetik yapımın formüllerinde 
yer alır. Piyasada AVICEL RC - 591 
ve AVICEL CL - 611 ticari isimleri 
altında bulunmaktadır. 

Kozmetik açıdan asıl önemli 
olan ve daha çok kullanılan ikin,ci 
tip MCC'dir. Maddenin kolloidal 
özelliğini daha ayrıntılı olarak in
celeyip, reolojik davranışlarını açık
lamaya çalışalım. Farmasötik tek
I!olojide bu amaçla kullanılan bir
çok yardımcı maddenin yanısıra 

metil sellüloz,- karboksimetilsellü
loz ve hidroksipropil metilsellüloz 
gibi temelde sellüloz kaynaklı olan 
makromoleküllü maddelerin kulla
nılışı oldukça yaygındır. Samyn 18) 
plastik ve pseudo plastik akış özel
liği gösteren süspansiyon yapıcı 

maddelerin birlikte kullanılmasının 
daha iyi olacağını belirtmiş ve bu 
amaçla mağnezyum aliminyum sili
kat - sodyum karboksimetilsellüloz 
sistemini incelemiştir. Bu karışım
da anyonik bir polielektrolit olan 
CMC'nin iyi bir koruyucu kolloid 
görevi yaptığı gözlenmiştir. Daha 
sonra MCC'nin o/o5 ~ %12 arasında. 

CMC içeren yeni bir tipi süspansi
yon ajanı olarak farmasötik tekno
lojide kullanım bulmuştur. Yapılan 
bir çalışmada Kalaminin en iyi los
yon formülünün bu MCC - CMC 
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Hidrokolloid 
çozelti 
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Toz Kolloıdal 

mikrokrlstdl mıkrokrıstal 

sell..ıloz selluloz 
(Avicel R) 
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Şekil 1 - Sellülozdan Elde Edilen Ürünler. !Stevens, E.P., Stevemagel, 
C.R., 1978). 

sıstemi ile sağlandığı ve bn yen! for
mülün Amerikan Farmakopesine 
kayıtlı Kalamin Losyon formülün
den daha üstün olduğu belirtilmek
tedir (9). Bu yeni madde AVICE.L 
R ismi ile yine F.M.C. Corp. tara
f mdan piyasaya verilmiştir. Bu ti
cari ürünün bileşimi ve özellikleri 
Tablo 1. de görülmektedir. 

Tablo 1. Ticari ürünün Bileşiınf ve 
Özellikleri. 

% 

Mikrokristal sellüloz -92 
Karboksimetilsellüloz 8 

Ağır metal miktarı 0.001 

Nem 4 

2'lik dispersiyonun pH'sı 6.5 
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Maddenin en uygun partikül 
büyüklüğü 0.1 - 0.5 um arasındadır. 

Suda ve organik çözücülerde çözün
nıemesine karşın konsantrasyona 
bağlı olarak kolloidal sol veya opak 
Jel bir karışım verir. MCC'nin jel 
şeklinin yapısal özellikleri şu şekil
de özetlenebilir : Sudaki o/o3 lik ka
rışımı çok iyi akıcılığa sahip bir 
dispersiyon sistemidir. Konsantras .. 
yon %18 e çıktığı zaman materyal 
pasta formuna dönüşür (10). Bün
yesindeki CMC koruyucu kolloid ol
duğu için oluşan jelin dayanıklılı. 
ğı daha yüksektir. MCC jelleri aşı
rı non Newtonian özelliklere sahip 
olup, daha değişik tiksotropik özel
likler gösterirler. MCC - CMC kon
santrasyonu %2 ve daha fazla ol
duğu' zaman tiksotrdpik özellik sağ
lanır (11). Yine maddenfn üç bo
yutl_u ağsı yapısı spnucu jellerin 
koyverme değeri fyield v_alue veya 
viskozluk ölçümünde uygulanan 
kuvvete karşı sisteıntr1: gösterdiği 
ilk direnç) çok büyÜktür. Jellerin 
reolojik özellikleri partikül büyük
lüğünün 1 um den daha küçük ol
masına bağlıdır (12). MCC jelleri 
çalkalandıkları zaman sıvılaşırlar; 

_bırakıldıklarında, çok kısa sürede 
tekrar katı jel durumuna dönüşe~ 
bilirler. Kollöid partiküller nega
tif yüklüdürler ve tek değerli metal 
iyonları ile etkileşip- koagüle. ,_oJma 
eğilimindedirler 113). 

MCC jel sistemlerinin bir diğer 
üstünlükleri ise, sıcaklık değişim

lerine karşı dayanıklılıklarıdır. Şe

kil 2. de görüldüğü gibi sistemin 
viskozluğu sıcaklıkla çok az etkilen
mekte ve bu etki tersinir olmakta
dır. Halbuki şekilden de görülece
ği gibi aynı amaçlarla kullanıla::ı 
sellüloz zamklarının çözeltiler-inde 
sıcaklık artışları viskozluğun büyük 
ölçüde düşmesine neden olmakta
dır. Bu nitelik özellikle krem ve 
losyon gibi kozmetik yapımların 

hazırlanmasında yarar sağlar. 
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DEGİŞİK KOZMETİK 
YAPIMLARDA MCC'NİN 
KULLANILIŞI 

Kolloidal MCC'nin süspansi-
yon yapıcı kabiliyeti kollaidal kü
kürt, trigliserit yağları, glikolik 
asit, amfoterik yüzey aktif madde
ler ve peroksit gibi formülasyonda 
sorun çıkaran birçok maddenin ha. 
zırlanmasında çözüm getirir. ör
neğin peroksit losyonunda AVICEL 
RC - 59l'in kullanılışı preparata 
birçok üstünlükler sağlamaktadır 

(14). Peroksit losyonunun formül
lerinde sıklıkla kullanılan organik 
emül.siyon yapıcılar ortamdaki pe
roksitin dayanıklılığını bozucu -yön
de etki göstermektedirler. Halbu
ki MCC, hem çözeltiye daha iyi bir 
yişkozluk vermekte hem de. perok
sitin varlığına emülsiyonun stabili
tesini 'artırıcı olarak etkimektedir. 
. Hazırlanan emülsiyon oksidasyon 
tipi saç boyaları il_e 1 : 1 oranında 
karıştırılıp saça uygulandığında 

hem boyanın saça dilzgün' yayılabil. 
mesi:qi sağlamakta İıem · de viskoz
luğu nedeniyle etrafa damlaması. 

nı önlemekt:>dir. 

.}erek peroksit losyonlarında 

gerekse diğer krem ve losyon tipi 



r 
preparatıarda aşağıda bileşimi veri
len Avicel'in Temel Jel Formülü 
(Avicel Master Gel) %2.2 lik sulu 
dispersiyonları halinde kullanıl
maktadır. 

Temel Avicel Jel Formülü 

% 
Avicel RC - 591 90.90 
<Kolloidal MCC) 
Klucel HF 4.5S 
(Hidroksi propilsellüloz) 
Polyox WSRN - 750 0:,.55 
(Polioksietilen reçinesi) 

Krem ve Losyonl'ar , 

Sellüloz kristallerinin agregat
ları diğer kozmetik maddelerle ka· 
rıştıkları zaman bir emülsiyon ya
pıcı bir maddeye gerek kalmadan 
stabil, tektür, kolloidal bir jel veya 
dispersiyon yapabilmektedirler. Bu
rada depolimerleşmiş kristal ag
regatlarının kimyasal saflık oran. 
ları önemli bir etkendir. Aynı za
manda MCC su, sulu karışımlar, 
bitkisel ve hayvansal yağlar ile 
mumsu maddeler için çok iyi bir 
emici özellikte olması nedeniyle 
formüldeki diğer maddeleri iyi bir 
bağlayıcı ve stabilleştirici özellik 
göstermektedir. Yumuşatıcı ve te· 
mizleyici türdeki kremlerde MCC' .. 
nin kristal agregatıarı kısmen sıvı 

parafin, lanolin, balmumu, oleik 
2slt yahut bağdemyağı yerine kul
lanılabilir. Burada MCC'nin üstün. 
lüğü krem deri üzerine uygulandı· 
ğında kir ve yabancı partiküllerin 
krem üzerinde tutulması ve suyla 
yıkanıp kolayca ortamı terk etme
sidir. Gerek nemlendirici losyon
larda ve gerekse aerosol türünde 
tıazırlanan nemlendirici köpükler
de yine daha önce bileşimi belirti
len Avicel Temel Jelinin %2.2 lil~ 
sulu dispersiyonu kullanılmakta

dır. Bu grup preparatıarda MCC'nin 
f'mülsiyon stabilitesine etkisi iki 

temel nedene dayanır. 1) - Her bir 
kristal bir düzlem üzerinde bulu
nan OH gruplarını içerir. Böylecı 

kristallerin iki ucuda ortamdaki 
yağ ile temasdadır. Bunun sonucu 
olarak da yağ/su ara fazında da
yanıklı bir film tabakası oluşur. 
2) - Diğer bir özellik ise, eğer 
emülsiyonun su fazına yeterli bir 
koyverme değeri verecek kadar 
MCC eklenirse yağ damlacıkları ser
best kalıp Brown hareketleri yapa
mıyacaklardır. Bu iki koşul altında 
emülsiyonlar kesinlikle dayanıklı

dır (14). 

Güneşten Koruyucu Jeller 
(Sunscreen Gels) · 

Güneşte kalarak yanık ve 
bronzlaşmış bir ten elde etmen in 
yanısıra güneş ışınlarının zararlı 

etkilerinin de olduğu bilinen bir 
gerçektir !15). Bu ışınlara karşı 

vücudun kendi doğal koruma me
kanizmasının yanısıra koruyucu a
maçla hazırlanan değişik kozmetik 
preparatlar vardır. Bu tür prepa
ratıarda aranan en önemli özellik 
suya karşı dayanıklı olmalarıdır. 

Uygulandıkları zaman cildde bir 
film tabakası oluşturmaları ve yüz
me sırasında suya değdiği zaman 
cildi tamamen terkedip gitmemele
ri istenir. Formüllerde aranan di
ğer bir özellik ise vücudun doğal sal
gıları olan ter ve sebum ile etki, 
lenmemeleridir. Bu tür kozmetik 
formüllere emülsiyon stabilizörü 
olarak MCC'nin katılması daha ön· 
ce bahsedilen özellikleri nedeniyle 
bu amaçla kullanılan diğer madde
lere göre daha iyi sonuç alınması· 
na neden olmaktadır. Hazırlanaa 

jeller kolloidal MCC'niı.t tiksotro
pik özelliğinden dolayı viskoz ve 
kreme yakın koyuluktaki preparat
lardır. Bu özellik kozmetik yapı
mın kolay uygulanabilirliğinide bir
likte getirir. 
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Tıbbi Şamııuaııılar (Meılicated 
shampoos) 

Günümüzde özel bir kozmetik 
preparat olmaktan çıkan ve toplu
mun her kesiminde yaygın bir bi~ 

çimde kullanılan şampuanlar ge
ııellikle berrak sıvı preparatlar şek
linde hazırlanırlar. Bunlar kadar 
popüler olan diğer bir tür ise jel ve 
krem şeklinde hazırlananlardır. 

Özellikle tıbbi amaçlı şampuanlar
da bu ikinci şekil seçilmektedir. Bu 
iür şampuanlar o/ol civarında an
tiseptik madde içerirler ve başta 

kaldıkları kısa süre içinde etkime
leri istenir (16). Buradaki formü
lasyon sorunu germisit etkili mad
denin şampuan taşıyan baz içerisin
de iyi bir şekilde dağılmasını sağ

lamaktır. Çoğunlukla bu amaçla 
kullanılan etken maddeler (örne
ğin, çinko pyrithion) suda çozun
meyen maddeler olduğu için bun
ların sulu fazda tektür biçimde da
ğılmasının sağlanması gerekmekte
dir !17) . İşte MCC bu tür madde
lerin dağılmaları için uygun bir 
madde olup, çinko pyrithionun bit
miş preparat içinde tektür bir da
ğılımını ve uygulama sırasında saç 
ve kafa derisine düzgün bir şekil

de yayılmasını sağlamaktadır. 

llilya Kapaklı Şişelerde 

Antiperspiraın Losyonlar 
A:ntiperspirant Lotions) · 

Sunulan 
(Roll· on 

Vücuttan ter salgılamasına kar
şı hazırlanan antiperspiran yapım
lar, losyon, mumsu çubuk ya da 
aerosoller gibi değişik şekillerde ha
zırlanabilirler. «Roll - on» losyon
lara özgü en önemli sorun, hazır
lanan preparatın viskozluğudur. 

Şişe ağzına yerleştirilmiş bilya ü
zerinden akabil~cek kıvamda ama 
çok sulu olmamaları istenir. Bu 
amaçla formüllere 'katılan bir çok 
madde arasında MCC ile alınan so
n uçlar çeşitli yönlerden daha iyi 
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bulunmuştur. En önemli nokta 
MCC'nin inert bir madde olması 

nedeniyle formüllere katılan diğer 

maddelerle süspansiyon yapıcı mad
denin geçimsizlik sorunu çözümlen
mektedir. Diğer taraftan 'yapılan 

bir çalışmada MCC ile hazırlanan 
bir preparatın viskozluğunun ima
lattan sonraki 1 • 5 gün içinde den
geye ulaştığı ve preparatın sonuç
ta tiksotropik bir akış gösterdiği 
saptanmıştır, şekil 2. 117). MCC"nin 
bu tiksotropik özelliği diğer madde· 
!erden daha farklıdır. Kullanım sı

rasında preparat çalkalandığı za
man derhal kolloidal sol hale ge
çip, akışkan bir sıvı gorunumuni.l 
almakta ve bilya üzerinde kolayca 
akıp deriye uygulanmaktadır. 

:g_ 1000 
u 

-" 
0 BDO 
N 
o 

-" 
~ 

> 600 

3 5 7 9 
Gün 

Viskozimetre Brookfield RVT 
Koşl'.ıl!ar: 20+ 1°C 

Dönen mil No:J 

Hız: sa devir/dakika 

Şekil 3. Antiperspiran Bir Losyo
nun Zamana Göre Viskoz~ 
luk Grafiği. 

IJones, L.D., 198!) 

Yukarıda anlatılan örnekler 
kolloidal nitelikteki MCC'nin kul
lanlldığı yarı katı şekilde hazırla

r..an kozmetik yapımlara aittir. Bun
ların yanı sıra ·CMC içermiyen bağ
layıcı nitelikteki MCC"nin kulh
ınldığı kozmetik ve hijyenik tuv.a
Iet preparatlarıda vardır. 



Direk basımla hazırlanan far
masötik tabletlerde bu amaçla bir
çok yardımcı madde kullanılmak

tadır. MCC toz partiküllerini iyi 
bir şekilde birarada tutması, az ba
sınçlı kolayca sıkıştırılabilmesi ve 
basınç altında kristallerinin elas
tik şekil değiştirebilmesi nedeniyle 
katı haldeki kozmetik yapımların 

hazırlanmasına olanak verir. Bil
hassa antiperspiranlar~ göz gölgele
ri (göz farları) ve allıkların hazır

lanmasında tercih edilmektedir. 

Tozlardan direk basımla hazır~ 
lanan preparatların yerel kullan::.
lışları eskiden beri bilinmektedir. 
Bu amaçla en sıl\. kullanılan tek
nik iyi bir şekilde karıştırılan toz
ların uygun bir zımba kullanılarak 
basınçla sıkıştırılmasıdır. Ancak 
zımba ile tek yönde sıkıştırma özel
likle çapı dar ve boyu uzun olan 
katı çubukların hazırlanmasında 

sakıncalar yaratmaktadır. Bunlarda 
basınç iki uçtan uygulandığı ıçın 
bu kısımlar yeterince sıkışmakta, 

fakat orta kısımdaki tozların sıkış· 
ması daha az olmaktadır. Bu alan
da daha yeni uygulanan diğer bir 
teknik ise Eş Basınçlı Sıkıştırma 

(Isostatic Compaction)dır. Yöntem 
toz karışımının herbir yönden rş 

basınç uygulanarak sıkıştırılması 

esasına dayanır. Böylece sonuçta 
bitmiş yapımın her tarafında eş 

yoğunluk sağlanmış olur (14). Koz
metik yapımlarda bu yöntemin en 
büyük yararı tozların çok değişik 

şekillerde basılabilmesidir. Yapılan 

bir dizi çalışmada bu teknikle MCC'
nin basılabilme özellikleri incelen
mekte ve çal{ lyi sonuç verdiği beg 
!irtilmektedir 118 - 20). Komşu sel
lüloz moleküllerindeki OH grupları 

arasında bulunan hidrojen bağları 

nedeniyle MCC en iyi basılabilme 

özelliğini vermektedir (17). 

Kuru Antiperspiran Çulluklar !Dry 
ıl.ntiperspirant Siick) 

Daha çok losyon veya mumsu 
çubuklar şeklinde hazırlanan an
tiperspiran yapımlarda sıcakta ha~ 

zırlayıp dökme veya steari! alkol 
bazına dayanan jeller şeklihde ha
zırlama yöntemleri kullanılır. Di
ğer bir yapım şekli olan kuru an
tiperspiran çubuklarda ise MCC'nin 
yüksek bağlayıcı özelliğinden ya
rarlanılır. Aşağıda bu tip bir anti~ 
perspiran çubuk formülü görül
mektedir. 

% 

Aliminyum klorhidrat 25.00 
Talk 9.00 
MCC (Avicel PH - 105) 65.75 
Mağnezyum Stearat 0.25 

Hazırlama işleminde, formülde
ki tozlar iyi bir şekilde karıştırıl

dıktan sonra 900 -1100 psig basınç 
altında basılırlar. 

Yüz Pudraları ve Allıklar 

Taş pudralar veya kompakt pud
ralar diye adlandırdığımız tip yüz 
pudralarının hazırlanmasında MCC 
uygun bir bağlayıcıdır 121). Saf, 
inert olması ve irritan özelliğinin 
olmaması bilhassa yüz için hazır- · 
lanan kozmetik yapımlarda önem
li bir noktadır. MCC içeren for
müller yüze tatbik edildikleri za
man talk ve nişastaya göre daha 
iyi yayılma özelliği vermekte, kao~ 
lin ve çinko oksit ile karıştırıldık

ları zaman yağlı cildlerde emı,cı 

özellikleri daha fazla olmaktadır .. 

Banyo Tabletleri 

MCC'nin kullanıldığı diğer bir 
kozmetik yapımda banyo tabletleri
dir. Bu formüllerdeki MCC ortam
daki diğer toz maddeleri, yumuşa~ 
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tıcıları ve yüzey aktif maddeleri 
basit ve katı bir şekilde hazırlıya

bilmek için bağlayıcı olarak kulla
nılır. Aynı zaman MCC 'nin iyi ak
ma özelliğinden dolayı tablet ba
sımında granüllerin akışını düzelti
ci amaçla kullanılan yardımcı mad .. 
de katılmasına çoğunlukla gerek 
kalmamaktadır. Basılan tabletler 
çok sert olmalarına karşın suda 
kolayca ve kısa sürede dağıldıkları 

için banyo tabletlerinin hazırlan

masında yararlı olmakta ve MCC 
oluşan köpüğün uzun süre kalma
sını da sağlamaktadır. 

SONUÇ 

Yukarıda verilen örnekleri da
ha başka kozmetik yapımlarada yay
gınlaştırmak mümkündür. MCC 
inert yapıda bir madde olması, yük
sek derecede saf sellüloz kristalleri 
içermesi ve irritan özelliği bulun
maması nedeniyle kozmetik yapım
larda tercih edilmelidir. MCC'nin 
sulu dispersiY-onları reolojik özel
liklerine bağlı olarak emülsiyon ve 
süspansiyon formüllerinde yer alır

ken, diğer tip MCC kat1 halde ha
zırlanan kozmetik yapımlarda- tek
nolojik olarak hazırlama kolaylığı 

sağlamakta ve bu nedenle sıklıkla 

kullanıhnaktadır. 

Sonuç olarak, MCC, CMC ve 
HPMC (Hidroksipropil metilsellü· 
loz) gibi temelde sellüloz kaynaklı 
olan birçok doğal makromoleküllü 
maddenin bu amaçla kullanılan di
ğer sentetik maddelere yeğ tutul
ması önerilebilir. 

!Geliş Tarihi : 23.11.1981) 

KAYNAKLAR 

1. Battista, O.A., Smith, P.A., 
«Microcrystalline Cellc.lose», 
Ind. Eng. Chem., 5419), 20 - 29, 
1962. 

2. United States Pharmacopeia XX. 
Mack Pub. Co., Easton Pa., 
18042, 1218, 1980. 

92 

3. The National Formulary XIV, 
American Pharmaceutical As
sociation, Washington DC 20037, 
784 • 785, 1975. 

4. List, P .H., und Hörhammer, L., 
«Hagers Handbuch Der Phar .. 
mazeutischı:m Praxis», Be:.·Iin, 
Springer · Verlag, 76 - 77, 1976. 

5. Fiedler, H.P., «Lexikon Der 
Hilfsstoffe für Pharmazie, Kos
metik: und Angrenzende Gebi
ete», Editio Cantar Kg. Aulen
dorf i Württ., 73, 1971. 

6. Khan, A.K., Rhodes, C.T., «The 
Production of Tablets by Diract 
Compression», Can. J, Pharnı. 

Sci., 81 1, 1973. 

7. Fox, C.D., Richman, M.D., Rei
ser, G.E., Shangraw, R., «Mic
rocrystalline Cellulose in Tab
leting», Drug. Cosm. Ind., 92 (2), 
161, 1963. 

8. Samyn, J.C., «An Industrial 
Approach to Suspension For
mulation», J. Pharın. Sci., 50, 
517. 522, 1961. 

9. Habarie, J.E., «Calamin Lotion 
Prepared with Microcrystalline 
Cellulose», Am. J. Hosp. Pharm., 
25, 180 - 182, 1968. 

10. Woods, L.C., «Microcrystalline 
Cellulose, a new ingredient for 
pharmaceuticals and cosmetics»r 
Amer. Perf. Cosm., 80, 51 - 59, 
1965. 

11. Walkling, W.D. and Shangraw, 
R.F., «Rheology of Microcrystal
line Cellulose - Carboxymet
hylcellulose Gels», J. Pharm. 
Sci., 57, 1927 -1933, 1968. 

12. Battista, O.A., «Colloidal Poly
mer M:iicrocrystals - New Com
positions for Cocmetics», J. Soc. 
Cosm. Chem., 22, 561 • 569, 1971. 



13. Krotohvil, S., Janauer, G.E., 
Matijevic, E., «Coagulation of 
Microcrystalline Cellulose Dis
persions», J . Colloid lnterface 
Sci., 29, 187 - 193, 1969. 

14. Stevens, E.P., and Stevernagel, 
C.R., «Microcrystalline Cellu
lose for Cosmetics», Drug. 
Cosm. lnd., 122(6), 54, 1978. 

15. Bayraktar - Alpmen, G., «Koz
metik Preparatlar», İstanbul, 
Nurettin Uycan Matbaası A.Ş. , 

34 - 39, 1978. 

16. Wells, F .V. and Lubowe, I.I., 
«Cosmetic and the Skim>, New 

York, Reinhold, 410 - 411, 1964. 

17. Jones, L.D., «Microcrystalline 

Cellulose in Cosmetic and Toi
letries», Drug. Cosm. lnd., 128 

(2) ' 60, 1981. 

18. Koerner, R.M., Koczak, M.J., 
«Isostatic Compa,ction Behavi
or of Avicel Microcrystalline 
Cellulose for Personal Care 
Products - !», Dr ug. Cosm. Ind ., 
124(5) , 58, 1979 

19. Koerner, R.M., Koczak, M.J., 
«Isostatic Compaction Bahavi
or of Aviceı Microcrystalline 
Cellulose for Personal Care 
Products - il», Drug. Cosm. l nd., 
124(6)' 64, 1979. 

20. 'Koerner, R.M., Koczak, M.J., 
«Isostatic Compaction Behavi
or of Avicel Microcrystalline 
Cellulose for Personal Care 
Products - III», Drug. Cosm. 
Ind., 124(7) , 45, 1979. 

21. Harry, R.G., «Face Powders 
and Make - Up», Wilkinson, J.B. 
(Ed), «Harry's Cosmeticology», 
Landon, Leonard Hill Books, 
118, 1973. 

93 




