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Özet : Sert kontakt lens ıslatma çözeıtilerinin formülasyonu ama
cıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, çözeltinin lensi gözyaşıyla ıslana
bilir duruma getirmesini, gözde rahat taşınmasını sağlayacak ve gözü 
mikrobik bulaşmadan koruyacak özelliklere sahip olması öngörüldü. 
Çalışmaların ilk bölümünde mikrobiyolojik yöntemlerle koruyucu mad
delerin uygun karışımları saptandı. İkinci bölümde ise bu karışımlar
dan hareketle hazırlanan çözeıtilerde yüzey gerilimi, .viskozluk ölçüm
leri ile tonisite ve pH ayarlamaları yer aldı. Daha sonra bu çözeltiler 
piyasa benzerlerinden bir tanesi ile karşılaştırıldı. 

FORMULATION STUDIBS OF THE WETTING SOLUTIONS FOR 
HARD CONTACT LENSES CII) 

Suınmary : The purpose of this study was to develop hard con
tact lens wetting solutions which would increase the wettability of len
ses thereby comforting the eyes and also would prevent eyes from mic
robial contamiı;ıation. In the first part of the formulation studies mic
robiological methods were employed to determine the adequate anti
bacterial concentrations of preservatives. The methods which were used 
in the second part were surface tension, viscosity, pH and tonicity mea
surements with adequate concentrations of antimicrobial agents. Fi
nally wetting solutions were prepared and compared with a conuner
cially available wetting solution. 

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Endüstriyel Eczacılık ve Eczacılık İşlet
meciliği Bölümü, Hacettepe - Ankara. 

( **) H.ü. Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabillm Dalı, Hacettepe - An
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GİRİŞ 

Kontakt lens kullanan kişi sa
yısının hızla artması sonucu lens
leri güvenle ve rahatlıkla taşıya

bilmek için ıslatma çözeltileriM 
gereksinim doğmuştur. Türkiye·de 
ruhsatlı bir kontakt lens ıslatma 

çözeltisi bulunmayıp bu preparat
lar dış alım yoluyla sağlanmakta

dır. Bu çalışmanın amacı, sert kon
takt lensler için, lensi ıslanabilir 
duruma getirecek, göze yerleştir l

lirken ve gözde bulunduğu sürer.~ 

rahat hareketini sağlayarak destek 
görevi yapacak ve özellikle zararlı 

mikroorganizmalardan arındırarak 

gözü mikrobik bulaşma tehlikesin
den koruyacak özellikte bir ıslatm.'1 

çözeltisi geliştirmektir. Mikrobiyo
lojik çalışmaları kapsayan ilk bö
lüm ün daha önce yayınlanması ne 
deniyle, bu bölüme makalenin bü 
tünü içinde özet olarak değinilmi:ı · 
tir (1). Mikr.opiyqlojik yöntemlerle, 
formülasyonu amaçlanan . ıslatrr.:1 
'çözeltileri için antimikrobik mad
de olarak seçilen benzaikonyum klo
rür ve disodyum ED'İ' A'ın göze 
zarar vermeden mikrobik bulaşma
yı engelieyecek konsantrasyonları 

saptandı. 

Sert kontakt lensler hidrofob;k 
özellikte olduklarından gözyaşı ta
rafından ıslatılamazlar ve bu ne
denle gözde rahatsızlığa yol açarlar 
(2) . Sert kon takt lens materyali a · 
lan polimetilmetakrilat (PMMA) ın 
yüzey gerilimi 39 din/cm dir ve 
yüzey gerilimi 46,24 din/cm olan 
gözyaşı lensi ıslatamaz (3). Kon takt 
lensin yüzey gerilimi ıslatıcı mad-
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delerle düşürülerek ıslanması sağ

lanmalıdır (4, 5). Bu çalışmada ıs 
latıcı madde olarak göz preparat
ları ve kontakt lens çözeltilerinde 
sıklıkla kullanıldığı ve sterilizas
yon sırasında stabl kaldığı kaynak 
araştırmalarıyla saptanan polivinil 
alkol (PV A) seçildi (&, 7, 8). Kon -
takt lensin kornea üzerinde rahat 
yerleşmesi ve göz ile lens arasm· 
da destek görevi yapması için ıs

latma çözeltilerinin uygun bir vis
kozlukta olmaları gerekir. Bu ko
nuda daha önce yapılan çalışma

larda göz için en uygun viskozlnlı; 

aralığının 15 - 20 cps olduğu bu
lunmuştur (6, 7). Lens çözeıtilerin

de en çok kullanılan viskozluk ar
tırıcı maddeler PVA ve selüloz tü

revleridir (6, 9). Islatıcı ve viskoz
luk artırıcı etkiyi aynı madde ile 
elde etmenin sağlayacağı yararlar 
göz önüne alınarak, formülasyon · 
da çözeltiye uygun viskozluk V':! 

ıslatıcı özellik verebilmek amacıyhı 
PV A kullanıldı. 

Kontakt lens ıslatma· çözeltilc~ 

ri o/o0,9 - 1,1 konsantrasyonlarında 

sodyum klorür çözeltisine eşdeğer 

tonisitede hazırlanabilmekte olup 
bu tip çözeltilerin pli ları da 5 iie 
9 arasında bulunabilir. Çünkü, kul
lanılan çözelti miktarı birkaç dam
ladan fazla olmadıkça gözyaşı b1J 

sınırlar arasındaki pli değeri taşı

yan çözeltileri nötralize edebilir 

(10). 

Mlkroblyolojik deneyler sonu
cu belirlenen antimikrobik marl · 
de karışımlarından hareketle, iste
nen vlskozluk, yüzey gerilimi, !o-



nisite ve pH özelliklerinin sağlan

ması için fizikokimyasal deneyle
re yer verildi. Bileşimi belirlenen 
çözeltiler hazırlandıktan sonra for
mülasyon çalışmaları tamamland1. 

GEREÇ ve YÖNTEM 

Gereç: 

Kimyasal Maddeler : Benzal
konyum klorür'ün o/olO konsant
rasyondaki çözeltisi (Haver Labo
ratuarları, İstanbul), disodyuın 

EDTA (Merek), polivinil alkol (Ba

ker Chemical Company), sodyum 
klorür (Merek), Lentisol Wetting 

Solution (Bames - Hind Pharmaceu
tieal, Ine., Sunnyvale, Clif. 94085, 

U.S.A.). 

Deney Mikroorganizmaları (Rç

fik Saydam Merkez Hıfzısıhha Ens
titüsü Bakteriyoloji Şubesi) : Pseu

domonas aeruginosa (A22, 1978', 

Staphyloeoeeus aureus (209 P. 

1978), Escherichia coli (011v B4 _. 

1978) ve Proteus vulgaris (A232, 

1977). 

Besiyerleri Nutrient broth 
(Difco), kanlı agar {kan miktarı 

o/ö5), eozin metilen mavili 
(Difeo) ve yatık adi agar. 

Kullanılan Araçlar 

jeloz 

Yüzey 
gerilimi ölçümleri için «Fish~r 

Surface Tensiometer, Model 20», 
viskozluk ölçümleri için 
Brookfield Micro Viscometer, 
del LV», pli ölçümleri için 

ning pH meter, Model 12». 

Yöntem: 

«Weils 
Mn

(~Cor-

Formülasyon çalışmaları, ön-

formülasyon ve formülasyon ol

mak üzere iki ana bölüınde gerçek
leştirildi. Önformülasyon aşamasın. 

da mikrobiyolojik deneyler, yüze,J 
gerilimi ve viskozluk ölçümleri, to 
nisite ayarlama çalışmalar1 yer 
aldı. Forınülasyon aşamasında ise. 
bileşimleri belirlenen sert kontakt 
lens ıslatma çözeltileri hazırlandı 

ve pI-I ları ölçüldü. Bu çözeltiler 
üzerinde önformülasyonda kullanım 
lan mikrobiyolojik ve fizikokimya
sal yöntemler uygulanarak «Lenti
sol Wetting Solution - Lentisol I.s

latma Çözeltisi)) ile karşılaştırıldJ. 

1. Mikrobiyolojik Çabşmalal' : 

Bu çalışmalar için aşağıdaki 

yöntemler kullanıldı : 

a. Benzalkonyuın klorür'ün fe
r;.ol katsayılarının saptanması. Bu 
yöntem, Association of Analytical 
Chemists, Food and Drug Adıni 

nistration, British Standart Spec~

fication; Rideaı - Walker Testi ve 
Hygienie Laboratory (U.S.) yön

temlerinden yararlanılarak gelişti

rildi (11, 12). 

b. Benzalkonyum klorür ve 
disodyum EDTA'ın en küçük et1~i 

konsantrasyonlarının saptanması. 

c. Benzalkonyum klorür'ün 
bakterisid etkili konsantrasyonları

nın etki sürelerinin saptanma:n. 
Formülasyonu amaçlanan sert kon
takt lens ıslatma çözeltisinin bak. 
terisid etkisinin kısa sürede ortaya 
çıkması öngörüldüğünden 2-,5 ile 
10 dakikalık zaman aralığı ölçü O· 
!arak alındı. Günümüze dek yapı-
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lan çalışmalarda benzalkonyum 

klorür'ün bakterisid etki süresi ko

nusunda çeşitli bulgular elde edil

miştir ı13, 14, 15) . Bunlardan bazı

ları, etkinin 15 ve 16 ıncı dakika

larda görülmesiyle antibakteriyel 

etkinin yeterli olduğunu vurgula

maktadır. Bu çalışmada bakterisid 

etkinin en geç 10 uncu dakikada 

elde edilmesi amaçlandı. Nedeni 

lensin bu çözelti ile ıslatılması ve 

göze yerleştirilmesi arasında geçen 

sürede mikroorganizmalardan arın

mış olmasını sağlamaktı. 

d. Disodyum EDTA'ın benzal

konyum klorür'ün antibakteriyel et

kinliği üzerindeki etkisinin incelen

mesi. 

2. Yüzey Gerilimi Çalışmaları 

Mikrobiyolojik deneylerle belir

lenen benzalkonyum klorür ve (ii

sodyum EDTA karışımlarının yü

zey gerilimleri halka koparma yön

temine göre ölçüldü. Aygıt distl!e 

su ile standardize edildi. Çalışma 

sırasında şu deneysel önlemlere baş

vuruldu (16); çözeltiler bir gece bek

letildikten sonra ölçümler yapıldı, 

sıcaklığın sabit kalması sağlandı, 

her ölçüme başlamadan çözeltiler 5 

dakika bekletildi ve her konsantra:;

yon için 5 ölçüm yapılarak ortalama 

değerler alındı. 

3. Reolojik Çalışmalar 

PV A'ün farklı konsantrasyon

lardaki çözeltilerinin viskozluğu 

25°C ve 30°C sıcaklıklarda ölçüldü. 

Aygıt standart yağı ile standardize 

edildi. 1,5 mı lik örneklerle çalışıla-
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rak beşer okuma yapıldı ve ortala

ma değerler alındı. Sonuçlar «New

tonian olmayan» aluşkanlıktaki 

sistemler için verilen bağıntılar kul

lanılarak elde edildi (17, 18). 

4. Tonisite Ayarlama Çalışma

ları 

Benzalkonyum klorür, disod

yum EDTA ve PVA'ün çözeltinin 

tonisitesi üzerindeki etkisinin dik

kate alınmayacak kadar küçük ol

duğu hesaplandıktan sonra 09) . 

formülasyona % 1 konsantrasyonda 

sodyum klorür eklenerek tonisHe 

ayarlaması yapıldı (20, 21). 

5. Fonnülasyon Çalışmaları 

önformülasyon çalışmalarından 

elde edilen bulguların ışığında döl't 

ayrı çözelti hazırlandı. Çözeltiler 

cam filtreden (Schott Mainz, 25D2) 

süzülüp flakonlara doldurulduktan 

sonra otoklavda 120°C de 1.0 daki

ka sterilize edildi. Bu çözeltiler üze

rinde mikrobiyolojik deneylerle yü

zey gerilimi, viskozluk ve pH ölçüm

leri gerçekleştirildi. PVA'ün çözel

tide stabl kaldığı pH nın 5 - 6 ara

sında olması nedeniyle pH ayarla

ması yapılmadı, pH değerleri iste

nen sınırlar içinde bulundu. Mikro

biyolojik deneylerde ise çözeltilerin 

deney bakterileri üzerindeki bakte

risid etki süreleri saptandı. Sonra 

çözeltiler, formülasyonda incelenen 

tüm parametreler açısından «Len

tisol Islatma Üözeltisi» ile karşılaş

tırıldı. 



~ 

"' "' 

Bakteri 

St. aureus 

Ps. aeruginoSa 

E. cali 

P. vulgaris 

Tablo ı. Benzalkmıyum Klorür'ün AntibakteriyaJ Etkinliği 

Fenol En küçük bakterisid 10 dakikada bakterisid 
katsayısı konsantrasyon ( %a/h) etki göstermeyen en büyük 

konsantrasyon ( %a/h) 

1/190.000 1/140.000 
339 

(% 0,00052) % 0,00031) 

--
1/9500 1/10.000 

36 
<% 0,01000) % 0,01000) 

1/75.000 1/60.000 
375 

(% 0,00130) (% 0,00160) 
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BULGULAR ve TARTIŞMA 

Mikrobiyolojik çalışmaların de-

ğerlendirilmesiyle benzalkonyum 

klorür 'e en dirençli bakterilerin Ps. 

aeruginosa ve P. vulgaris olduğu 

görülür (Tablo 1). 

Bakteri dirençleri konusundaki 

bu sonuçlar daha önce yapılmış 

olan çalışmaların bulgularına uy -

gunluk göstermektedir (9, 13, 22). 

Disodyum EDTA'ın dört deney 

mikroorganizmasına karşı bakteri

sid etki göstermediği ancak inhibis

yon etkisinin bulunduğu saptandı. 

Bu bulgular da disodyum EDTA'ın 

mikroorganizma direncini azaltıcı 

etkisini belirten önceki çalışmaların 

sonuçlarıyla uyumlu bulunmakta

dır (23, 24). 

Benzalkonyum klorür'ün bakte

risid etki süreleri Tablo 2'de gö

rülmektedir. Bu konuyla ilgili pek 

çok çalışmada çeşitli bulgular elde 

edilmiştir (13, 14, 15). Bu çalışma

nın sonuçları ise Norton ve arka

daşları {13) tarafından elde edilea

lere yakın bulundu. 

Kaynak araştırmalarıyla, kon

tak! lens çözeltilerinde antimikro

bik madde karışımının kullanılma

sının yararlı olduğu ve bu tip pek 

çok çözeltide benzalkonyum klorür 

Tablo 2. Benzalkonyum klorür'ün Disodyum EDTA ile Karışımlarının 

Bakterisid Etki Süreleri 

Benzalkonyum klorür Disodyum EDTA 
Zanıan (dakika) 

2,5 5 7,5 10 
- -- ·--· --

~ 

·~ 1/10.000 1/200-1/10.000 ·~ ... - - - -
... " '" .. .s ~ -
ıl! . 1/15.000 1/200. 1/3000 - - - -

ıı.. 

1/20.000, 1/25.000 1/200 - 1/2500 - - - -

1/15.000 1 /200 - 1/700 + + + + 

" 1/15.000 1/800 - 1/2500 + + + -
:g 

·~ ·= ~ .. 1/20.000 1/200 -1/500 + + + + 
~~ 
= " ,; 1/20.000 1/600 - 1/1000 

ıı.. 
+ + + -

1/25.000 1/200 + + + + 

( - ) üreme görülmedi ( +) üreme görüldü 
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ve disodyum EDTA'ın yer aldığı 

saptandığından formülasyonda bu 
iki madde karışımının kullanılması 
ve sinerjik etki elde edilmesi amaç

landı (6, 7). Çalışmanın bulguları 

(Tablo 2) önceki araştırmaların so
nuçlarıyla uyumlu idi (14, 23). Tab

lo ı ve Tablo 2'nin karşılaştırılması 
ile disodyum EDTA'ın sinerjik et

kisi görülmektedir. Sonuç olarak, 

özellikle kontakt lens kullanımından 
dolayı gözde sıklıkla enfeksiyona 
yol açan Ps. aeruginosa, St. aureus 
ve daha az sayıda enfeksiyon yapan 
P. vulgaris ile E. coli'ye karşı göz

de irritasyon yapmayacak en düşük 

konsantrasyonlarda bakterisid etki 

'gösteren karışımlar şöyle belirlendi; 

1/20.000 benzalkonyum klorür ile 
1/600 -1/1000 disodyum EDTA ve 

1/25.000 benzalkonyum klorür ile 

1/5000 -1/1/2500 disodyum EDTA. 

Deney sonuçlarına göre ben
zalkonyum klorür'ün yüzey gerilimi 

değerleri PMMA'ın yüzey gerilimi 

olan 39 din/cm den büyüktür (Tab
lo 3). Benzalkonyum klorür'e di
sodyum EDTA eklenmesiyle herne 

kadar eklenen madde konsantras
yonuyla doğrusal bir ilişki göz

lenmediyse de yüzey gerilimlerinde 

belirgin bir azalma olmuştur. Bu 
azalma formülasyonda kullanılan 

iki farklı benzalkonyum klorür ve 
disodyum EDTA karışımı üzerinde 

Tablo 3 de belirtilmiştir. 

Tablo 3. Benzalkonyum Klorür ve Benzalkonyum Klorür .. Disodyum 
EDTA Çözeltiler:inin Yüzey Gerilimi Değerleri. 

Benzalkonyum Klorür Disodyum EDTA Yüzey gerilimi 
konsantrasyonu 1%a/h) konsantrasyonu ı %a/h) (din/cm = 10-3 N/m} 

1/10.000 (% 0,0010) 56,22 

1/15.000 (% 0,0066) 58,54 

1/20.000 (% 0,0050) 60,38 

1/20.000 ( % 0,0050) 1/600 ( % 0,166) 49,70 

1/25.000 (% 0,0040) 62,54 

1/25.000 (% 0,0040) f/500 (% 0,200) 50,58 

1/30.000 ( % 0,0033) 64,74 

Yüzde korelasyon = % 98,69 
Lineer regresyon denklemi : y = 17,43 x - 13,98 
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Reolojik çalışmaların ve kay

nak araştırmalarının ışığı altında, 

PV A'ün uygun viskozluk değeri ve

ren konsantrasyonu %3 olarak be

lirlendi, formülasyon için bu kon

santrasyon seçildi (7). Disodyum 

EDTA konsantrasyonlarının seçi

minde, bu maddenin minimum in-

hibisyon konsantrasyonlarının m ik

robiyolojik deneyler sonucu 1/200 

ile 1/600 arasında bulunması göz 

önüne alındı <ı, 19). Formülasyo

na %1 sodyum klorür eklenerek 

çözeltilerin bileşimleri belirlendi. 

Bu bileşimler Tablo 4'de, çözeltile

rin «Lentisol Islatma Çözeltisi» ile 

Tablo 4. Hazırlanan Sert Kontakt Lens Islatma Çözeltileri. 

Bileşime giren madde 
Formüldeki konsantrasyon (%a/h) 

Formül ı Formül 2 Formül 3 Formül 4 

Benzalkonyum klorür %0,004 %0,004 %0,004 %0,004 

Disodyum EDT A %0,200 %0,166 %0,166 %0,143 

Polivinil alkol %3 %3 %3 %3 

Sodyum klorür %1 %1 %1 %1 

Distile su 100 mı için yeter miktarda 

Tablo 5. Hazırlanan Çözeltilerin «Lentisol Islatma Çözeltisi» ile Kar-

şılaştırılınası. 

Formül No. Yüzey gerilimi Viskozluk (cps) pH 

(din/cm) 

1 41,92 . 21,00 5,13 

2 42,10 22,00 5,16 

3 38,00 21,00 5,13 

4 40,40 22,00 5,16 

Lentisol 39,25 22,00 4,90 
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karşılaştırılmaları Tablo 5'de ve 
aynı çözeltilerle gerçekleştirilen 

mikrobiyolojik deney sonuçları ise 
Tablo 6'da verilmiştir. 

Hazırlanan ıslatma çözeltileri
nin yüzey gerilimlerinin PVA ek
lenmesiyle istenen değere ulaşması, 

PV A'ün ıslatıcı etkisinin gösterge
si olarak değerlendirildi. «Lentisol 
Islatma Çözeltisi» ile karşılaştırma 

sonunda, yüzey gerilimleri yakın 

bulundu, pH ve viskozli.ıklarda 
farklılık gözlendi. Formillasyonu 
tamamlanmış çözeltilerin a.ntimik
robik etkisi P. vulgaris karşısında 

bir değişim göstermedi, Ps. aerugi
nosa karşısında etkinin . başlama 
zamanı 2,5 dakikadan 5 ve 7,5 da
kikalara çıktı, ancak 10 dakika için

de bakterisid etki gözlendi. 

Tablo 6. Hazırlanan Çözeltiler ve «Lentisol Islatma Çözeltisiımin Bak· 
terisid Etki Süreleri. 

Bakterisid etkinin başlama zamanı (dakika) 
Formill No. St. aureus Ps. aeruginosa E. coli P . vulgaris 

1 5 7,5 5 

2 7,5 7,5 5 

_3 2,5 5 2,5 10 

4 2,5 5 

Lentisol 10 

( - ) 10 dakika içinde bakterisid etki görülmedi 

SONUÇ 

Formülasyonu yapılan çözelti
ler arasında bir kıyaslama yapıl

ması gerektiğinde, pH ve viskozluk 
değerlerinin birbirine çok yakın 

olduğu görülür. Ancak yüzey geri
limleri ve mikrobiyolojik bulgular 
aralarında bir seçim yapma olana
ğını doğurmaktadır. 3 numaralı 

formülün yüzey gerilimi 38 din/ cm 
olup bu yüzey gerilimi ile çözelti 

lensi uygun bir şekilde ıslatabile

cektir. Bu çözelti aynı zamanda di
ğer üç çözeltiye göre daha kısa sü
rede bakterisid etki göstermiştir. 

Böylelikle 3 numaralı çözeltinin 
lensi ıslatabilecek, göz ile lens ara
sında destek görevi sağlayacak ve 
lensi 10 dakika gibi kısa bir süre-

de mikroorganizmalarından arındı

racak özellikleri taşıdığı belirtilerek 

çalışmanın amacı doğrultusunda 
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en uygun nitelikleri taşıdığı- söyle
nebilir. Sert kontak! lens ıslatma 

çözeltilerinin formülasyonu ile sı

nırlanan bu çalışmada, stabilite 
deneyleri ve klinik -inceleme~er yer 
almadı. Formülasyonları gerçekleş

tirilen dört çözelti üzerinde de sö
zü geçen çalışmaların yapılarak uy
gun _formülasyonun saptanması ya

rarlı olacaktır. 

(Geliş Tarihi : 11.5.1982) 
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