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ÖZET 

Nurıyev, M. (2009). Tiyaprofenik asidin sıçan derisinden penetrasyonunun ex vivo ve 

in vivo incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eczacılık 

Fakültesi, Farmakoloji ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.  

Anahtar Kelimeler:  Tiyaprofenik asit, perkütan absorpsiyon, antienflamatuvar, in vivo 

penetrasyon, terpen 

Tiyaprofenik asit (TA) analjezik ve antipiretik etkili, non-steroidal bir antienflamatuvar 

ajandır. Oral yoldan osteoartrit ve romatoid artrit tedavisinde kullanılır. TA ile sistemik 

tedavi sırasında peptik ülser ve mide kanaması gibi önemli yan etkiler görülebilir. 

TA’nın hastalıklı bölgeye perkütan olarak uygulanması ile TA’nın istenmeyen etkileri 

önlenebilir. Bu çalışmada, TA’nın Carbopol® 940 ile hazırlanmış jel şeklindeki 

formülasyonları ve çeşitli terpenlerin (d-limonen, nerolidol ve mentol) TA’nın perkütan 

absorpsiyonuna etkileri ex vivo ve in vivo incelenmiştir. Permeasyon çalışmalarının 

sonuçlarına göre,  üç terpenin de TA’nın deriden penetrasyonunu istatistiksel olarak 

anlamlı şekilde yükselttiği görülmüş, d-limonenin ise TA’nın deriden geçişini mentol ve 

nerolidol’e göre daha fazla artırdığı tesbit edilmiştir. Ex vivo çalışmaları takiben, 

kontrol jel (terpen içermeyen) ve en fazla geçişi sağlayan d-limonen içeren jel 

formülasyonları sıçan derisine uygulanmak suretiyle preliminer in vivo çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. İn vivo çalışmalarda, d-limonen içeren TA’lı formülasyonun, 

artırıcı içermeyen jel ile kıyaslandığında deriden etkin madde geçişini 0-8. saatler 

arasında istatistiki olarak anlamlı şekilde artırdığı belirlenmiştir. Ek olarak, üç terpenin 

de TA’nın penetrasyon zamanını (tlag) kontrol grubuna kıyasla istatistiki olarak anlamlı 

olarak azalttığı görülmüştür. Elde edilen sonuçlar, terpenlerin TA’nın perkütan 

absorpsiyonunda artış yapabileceğini göstermektedir. TA’nın terpen içeren jel 

şeklindeki topikal formülasyonu, TA’nın yan etki oluşturabilen sistemik etkili 

formlarına alternatif teşkil edebilir.  
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ABSTRACT 

Nurıyev, M. (2009). The investigation of ex vivo and in vivo penetration of tiaprofenic 

acid in rat skin. İstanbul University Institute of Health Science, Department of 

Pharmacology, Thesis of Master Science. İstanbul.   

Key Words: Tiaprofenic acid, percutaneous absorption, antiinflammatory, in vivo 

penetration, terpene 

Tiaprofenic acid (TA) a non-steroidal analgesic-antipyretic-antiinflammatory agent 

which has lipophilic character and widely used in management of signs and symptoms 

of osteoarthritis and rheumatoid arthritis via oral route. The commonest side-effects 

occuring during therapy with TA is generally gastrointestinal disturbances e.g., peptic 

ulcer and gastrointestinal bleeding. In order to eliminate these side effects local 

application of TA seems to be an ideal route for administration. Gel formulations of TA 

were prepared with Carbopol® 940 and, effect of different terpenes (d-limonene, 

nerolidol and menthol) as an enhancer on the percutaneous absorption of TA was 

investigated in rat skin. The results of permeation studies showed that all terpenes in the 

gel formulations were significantly increased TA penetration as compared to control i.e. 

gel without terpene. The preliminary in vivo investigations in rats in accordance with 

the ex vivo studies, gel formulation composed by using d-limonene increased 

significantly penetration of TA through rat skin between 0-8 hours, as compared to 

control group, i.e. gel without enhancer. Furthermore,  all terpenes has decreased 

penetration time (tlag) as compared to control. According to the results, it may claim that 

terpenes may increase of percutaneous absorption of TA. Since systemic TA creates 

gastrointestinal side effects, topical formulations of TA in gel form including terpenes 

could be suggested as an alternative.  

 

 

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

İlaçların hastalıklı organ ya da dokulara ulaşmasını sağlamak için lokal (topikal) 

ve sistemik olarak uygulaması yapılmaktadır. Deri üzerine (epidermal veya perkütan 

uygulama) uygulamada, topikal uygulanan preparatların deri katmanlarını aşıp etki 

yerlerine ulaşmaları tedavinin etkinliği için bir ön koşuldur.  

Topikal ilaç uygulanması, non-steroidal antienflamatuvar ilaçlar (NSAİ) gibi 

sistemik uygulamada önemli yan etkilere (örn: gastrointestinal kanama, peptik ülser) yol 

açan ilaçlar için özellikle önem arz etmektedir. Bu nedenle, non-steroidal 

antienflamatuvar ilaçların deriden geçişi ve formülasyonlarının hazırlanması araştırıcılar 

tarafından benimsenmiş, bu konuda pek çok çalışma yapılmış ve birçok NSAİ ilaç için 

topikal uygulanabilen formlar geliştirilmiştir. Bunlar yıllardan beri tedavide 

kullanılmaktadır (Üstünes 2009). Ek olarak, tedavide henüz lokal olarak kullanılmayan 

diğer birçok NSAİ için topikal uygulanabilen formlar önerilmiştir (Taş ve ark. 2007; 

Fang ve ark. 2003). 

Non-steroidal antienflamatuvarlarin topikal uygulanması, oral ilaç verilişine 

alternatif yol olduğu kabul edilmektedir. Bu ilaçların topikal verilmesinin en önemli 

avantajı hastalıklı bölgeye direkt olarak ulaşılabilmesi ve oral uygulama sonucu oluşan 

gastrointestinal hasarların önlenebilmesidir (Özsoy ve ark. 2004; Taş ve ark. 2007). Bu 

nedenle, bu ilaçların perkütan uygulanması hem hastalıklı bölgeye direkt ulaşılabilmesi 

hem de yukarıda bahsedilen yan etkilerin önlenebilmesi bakımından önem taşımaktadır. 

Almanya’da yapılan bir çalışmada, topikal non-steroidal antienflamatuvar ilaçların 

sıklıkla reçete edilen ilaç gruplarından biri olduğu ortaya konmuştur. Bu araştırmaya 

katılan 526 hastanın %58’inin sistemik etkili, %42’sinin ise hem sistemik hem topikal 

etkili non-steroidal antienflamatuvar ilaçları kullandığı ve topikal formları kullanan 

hastaların sistemik etkili formların dozunu azalttıkları tesbit edilmiştir. Bu hususun uzun 

süreli tedavide sistemik etkili antienflamatuvarların toksik ve istenmeyen etkilerinde 

azalma yapacağı belirtilmiştir (Sift Carter ve ark. 1997).  

Bilindiği gibi perkütan uygulanan ilaçların deriden penetrasyonunda en büyük 

engel, hız kısıtlayıcı basamak, derinin stratum corneum (SC) tabakasıdır (Zettersten ve 

ark. 1997). Dolayısıyla deriden uygulanan ilacın, iç bölgelere penetre olabilmesi ve 

farmakolojik etkisini gösterebilmesi için SC tabakasını aşması gerekmektedir. Deri 
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üzerinden ilaçların geçirgenliğini artırmak amacıyla birçok yaklaşım geliştirilmiştir. En 

popüler yaklaşımlardan biri de, penetrasyon artırıcıların kullanılmasıdır (Rolf 1988; 

Godwin ve Michniak 1999). Penetrasyon artırıcılar, ilaçların, perkütan penetrasyonunu 

hızlı ve tersinir olarak artıran bileşiklerdir. Bunlar arasında; alkoller, yağ asidleri ve 

terpenler çoğunlukla kullanılan bileşiklerdir (Williams ve Barry 1992). Terpenler, 

penetrasyon arttırıcı maddeler arasında toksik olmamaları ve etkin penetrasyon artırıcılar 

sınıfına dahil olmaları sebebiyle tercih edilmektedir (Kunta ve ark. 1997; Taş ve ark. 

2007).  

Tiyaprofenik asit, analjezik, antipiretik ve antienflamatuvar özelliğe sahip bir 

ilaçtır. Diğer non-steroidal antienflamatuvarlar gibi, tiyaprofenik asidin sistemik yoldan 

uygulanması, gastrointestinal sistem üzerinde istenmeyen yan etkilere yol açabilir 

(Sweetman 2007 pp. 82-86). Lokal (topikal) uygulama bu tür istenmeyen yan etkileri 

azaltmak mümkün olabilir.  

Çalışmamızda tiyaprofenik asidin, jel formülasyonu ile topikal uygulandıktan 

sonra sıçan derisinden ne derece penetre olduğu ve farklı terpenlerin (d-limonen, mentol 

ve nerolidol) bu penetrasyona etkileri ex vivo ve in vivo olarak sıçanda araştırılmıştır. 

Çalışmamızın ilk bölümünde, topikal jel formülasyonuna çeşitli terpenlerin ilavesi ile 

ilacın penetre olabilme kabiliyetinin artırılması ve böylece yüksek konsantrasyonda 

etkin madde geçişini sağlayabilecek olan tiyaprofenik asidin topikal jel 

formülasyonlarının etkinliği ex vivo olarak sıçan derisinde değerlendirilmiştir. Ek 

olarak, ex vivo çalışmamızda en fazla geçişi sağlayan terpen olan d-limonenin jel 

formülasyonlarının in vivo emilimi, sıçanlarda preliminer olarak araştırılmıştır.  
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Derinin yapısı ve fonksiyonları 

Deri, 1,7 m2’lik yüzey alanıyla insan vücudunun en geniş organıdır ve toplam 

vücut ağırlığının % 10’nu oluşturmaktadır. Deri, sürekli olarak dış ortamla yüz yüzedir 

ve başlıca savunma sistemi olarak da görev yapmakta, vücuttan su kaybını önlerken 

yabancı maddelerin içeri girişini engellemektedir. Fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik 

etkenlere ve UV ışınlarına karşı organizmayı koruyan ve kendi kendini yenileme 

özelliğine sahip olan deri, aynı zamanda vücut ısısının düzenlenmesinde, bağışıklık 

yanıtında da rol oynamaktadır (Williams 2003 pp. 1-2; Lee ve ark. 2006; Hadgraft 

2001; Williams ve Barry 1992; Kumar ve Philip 2007).  

 

İnsan derisi, 3 tabakadan oluşmaktadır (Williams ve Barry 1992): 

• Hipodermis  

• Dermis 

• Epidermis  

 

Epidermis en üst tabakayı oluşturur. Orta tabaka dermis ve en alt tabaka ise 

hipodermistir. Ayrıca insan derisi kıl folikülleri, ter bezleri ve yağ bezleri gibi deri 

eklerini de içermektedir (WHO 2006). Derinin anatomik yapısı Şekil 2.1’de 

gösterilmiştir (Williams 2003 p. 3).           
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Şekil 2-1: Derinin anatomik yapısı ve katmanları 

2.1.1. Hipodermis 

Hipodermis veya subkütan yağlı doku üstte dermisle birleşir. Epidermis ve 

dermise destek sağlar ve vücudun yağ deposu olarak görev yapar. Bu tabaka sıcaklığın 

düzenlenmesinde yardımcı olur. Ek olarak, besinsel destek ve mekanik koruma sağlar. 

Hipodermis, kan damarları ve sinirleri deriye taşımaktadır (Williams ve Barry 1992; 

Barry 1983 pp.10-11). 

2.1.2. Dermis 

Dermis, vasküler epidermise besinsel destek sağlayan, genellikle 3-5 mm 

kalınlığında, kollajen liflerinin (~%75), elastik dokunun ve birkaç retikulum liflerinin 

oluşturduğu yoğun bağ dokusundan ibarettir. Kollajen lifleri deriye destek, elastik 

dokusu ise esneklik sağlamaktadır. Dermis kan damarlarını, duyusal sinirleri (basınç, 

sıcaklık ve ağrı) ve lenf kanallarını barındırmaktadır. Daha alt bölümlerde ter bezlerini, 

kıl foliküllerini ve yağ bezlerini içermektedir. Deri yoluyla uygulanan ilaçlar bu 

tabakadan absorbe olmaktadır (WHO 2006; Williams ve Barry 1992; Williams 2003 

pp.2-5; Wang ve ark. 2005). 

2.1.3. Epidermis  

Epidermis, insan derisinin en üst tabakasıdır ve kalınlığı vücut bölgelerine göre 

değişmektedir. Avuç içinde 0,8 mm iken göz kapaklarında 0,06 mm’dir. Epidermisi 

oluşturan başlıca hücreler keratinositlerdir. Keratinositler epidermisin yaklaşık olarak  
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%90’nı oluşturur. Hücreler bazal tabakada üretilir ve dışarı doğru taşınırlar. Hücreler, 

bu alt bölgede (bazal tabaka) oldukça etkin durumda iken, yukarı doğru çıktıkça 

etkinlikleri azalır ve keratin denen lif yapılı proteinle dolarlar. Bu şekilde keratin içeren 

bu hücrelere keratinosit, yukarı doğru değişip yassılaşan keratinositlere de korneosit adı 

verilmektedir. Bu keratinizasyon sonucu epidermisin en dış tabakası olan SC 

oluşmaktadır (Williams ve Barry 1992; Eckert 1989; Ağabeyoğlu 2002 p. 242).  

Epidermis içten dışa doğru 4 tabakadan oluşmaktadır (Eckert 1989): 

• Stratum basale 

• Stratum spinosum  

• Stratum granulosum  

• Stratum corneum 

2.1.3.1. Stratum corneum (SC) 

SC, epidermisin en dış tabakasıdır ve epidermal hücre farklılaşmasının son 

ürünüdür. Epidermisin bir tabakası olmasına rağmen çoğu kez, topikal ve transdermal 

ilaç salım çalışmalarında ayrı bir membran olarak incelenmektedir (Williams 2003 p. 9). 

İnsanlarda, çift tabakalı lipid matriksi içine gömülü 10-25 tabaka halinde ölü, 

çekirdeksiz, metabolik açıdan aktif olmayan, ince uzun, tamamen keratinleşmiş 

korneositlerden oluşmaktadır (Degim 2006; WHO 2006). Bu yapı, genellikle duvar 

yapısına benzetilmektedir (Elais 1983). Burada korneositler hidrofilik tuğlayı (brick) 

oluştururken interselüler lipidler ise lipofilik harcı (mortar) oluşturmaktadırlar. 

Kalınlıkları,  kuru halde yaklaşık olarak 10-15 µm iken su almış (hidrate) durumda ise 

40 µm’ye kadar çıkmaktadır (Benson 2005). SC, %20 oranında su içeriği ile lipofilitesi 

yüksek bir katman özelliği göstermektedir (Wang ve ark. 2005). SC’nin kuru ağırlığının 

%75-80’ni proteinler, %5-15’ni lipidler ve %5-10’nu tanımlanamayan maddeler 

oluşturmaktadır. Protein kısmı çoğunlukla α-keratin (~ %70) ve β-keratinden (~ %10) 

ibarettir (Williams ve Barry 1992). En fazla bulunan lipid grubu seramidlerdir ve 

toplam lipid ağırlığının % 50’sini oluşturur. Bundan başka kolesterol %25’ini, 

kolesterol sülfat %5’ini ve serbest yağ asidleri ise % 10’unu oluşturmaktadır (Higaki ve 

ark. 2003). 

2.2. Deriden emilim (perkütan absorpsiyon) 

Perkütan absorpsiyon, lokal uygulanan bir dozaj şeklinden ilacın salınması, 

deriye penetrasyonu ve daha sonra kılcallar vasıtasıyla kan dolaşımına katılmasıdır 



 6

(Bronaugh ve Stewart 1985). Deri yüzeyine uygulanan bir ilacın, formülasyondan 

salınması ve sistemik dolaşıma katılabilmesi için aşağıda belirtilen bir seri aşamadan 

geçmesi gerekmektedir (Kalia ve Guy 2001): 

a- İlacın formülasyon içinde çözünmesi ve salınması  

b- SC tabakası içine partisyonu 

c- SC üzerinden difüzyonu (başlıca lipidik hücrelerarası yol ile) 

d- SC’den canlı epiderma içine partisyonu 

e- Canlı epiderma üzerinden dermise difüzyonu 

f- Kan damarları ile sistemik dolaşıma geçişi 

 

Görüldüğü gibi etken maddenin deriden penetre olabilmesi için çok basamaklı 

bir aşamadan geçmesi gerekmektedir. Etken maddenin SC üzerinden difüze olabilmesi 

için ilk olarak taşıyıcıdan (vehikülden) salınması ve SC içine partisyonu gerekmektedir. 

Daha sonra ise lipofilik SC’den, hidrofilik canlı dokulara (epidermis ve dermis) ve en 

sonunda da sistemik dolaşıma katılması gerekmektedir. SC üzerinden ilaçların geçişi 

pasif difüzyon ile gerçekleşir. Daha önce de bahsedildiği gibi SC, ilaçların deriye 

difüzyonunda esas bariyeri oluşturmaktadır. SC üzerinden ilaçların difüzyonu birinci 

Fick Kanunu ile açıklanabilmektedir (Wiechers 1989): 

 

Jss = (D x K x C0)/L= Kp x C0 

 

Jss = Kararlı durumdaki (steady-state) akış (flux) (µg/cm2/sn) 

Kp = Etkin maddenin SC permeabilite katsayısı (cm/sn) 

C0 = Etkin maddenin donör faz konsantrasyonu 

D = Etkin maddenin SC’deki difüzyon katsayısı (cm2/s) 

K = Etkin maddenin, SC ile taşıyıcı arasındaki partisyon katsayısı 

L = SC tabakasının kalınlığı (cm) 

Genellikle, etkin maddenin donör konsantrasyonu sabit tutulursa kararlı 

durumdaki akışı (steady steate flux; Jss) ve permeabilite katsayısı (Kp) in vitro 

çalışmalarda belirlenebilmektedir. Belirli zaman sonra akış, kararlı durum değerine (Jss) 

ulaşmaktadır ve derideki etken maddenin kümülatif miktarı zamanla doğrusal olarak 

artmaktadır. Bu grafiğin lineer (doğrusal) kısmının eğimi, kararlı durum akış (Jss) 
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değerini vermektedir. Gecikme zamanı (lag time, tlag), grafiğin, lineer kısmının zaman 

eksenini kestiği noktadır (WHO 2006). 

2.3. Deriden geçiş yolları 

Daha önce de bahsedildiği gibi maddelerin deriye penetrasyonunda en büyük 

bariyer, derinin en dış tabakası olan SC’dir (Suhonen ve ark. 1999). Özellikle de SC 

lipidleri bu bariyerde önemli yer tutarlar. SC’nin bariyer fonksiyonuna rağmen bazı 

kimyasallar deriye penetre olmaktadırlar (Degim 2006). İlaç molekülleri, Şekil 2.2’de 

gösterildiği gibi SC üzerinden başlıca 2 yoldan penetre olmaktadır (Trommer ve 

Neubert 2006). 

a) transepidermal geçiş 

b) deri ekleri ile geçiş (transappendageal geçiş) 

 

 

Şekil 2-2: Deriden geçiş yolları 

 

2.3.1. Transepidermal geçiş 

İlaç moleküllerinin direkt olarak SC tabakasından geçişidir. Bu geçiş, hücreler 

içinden (transselüler) ve hücreler arasından (interselüler) olmak üzere iki şekildedir 

(Trommer ve Neubert 2006). 

2.3.1.1. Transselüler geçiş 

İlaç moleküllerinin, SC’nin, lipid matriksi ve korneositlerin içinden direkt 

geçişidir. Bu yol ilaç molekülleri için çok kısa bir yol olmasına rağmen hem hidrofilik 
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hem de lipofilik yapıların içinden geçtikleri için önemli dirençle karşılaşmaktadırlar 

(Trommer ve Neubert 2006). 

2.3.1.2. İnterselüler geçiş 

İlaç moleküllerinin korneositlerin arasındaki lipid matriksinden geçişidir. Polar 

veya hidrofilik karakterdeki bileşikler hücre içinden (transselüler) geçerlerken lipofilik  

(oktanol/su katsayısı >2) bileşikler hücreler arasından geçmektedirler (Trommer ve 

Neubert 2006; Williams ve Barry 1992).  

Bir ilaç molekülü, transselüler yolla deriye penetre olurken, molekülün önce 

keratinosit içine partisyonu daha sonra da difüzyonu gerçekleşmektedir. Ayrıca bir 

keratinositten diğerine geçerken keratinositlerin arasındaki lipid tabakası içine de 

partisyonu ve difüzyonu gerçekleşmektedir. Birçok ilacın, bu şekilde hem hidrofilik 

hem de lipofilik alan içine partisyonu ve difüzyonu elverişsizdir. Bu nedenle, 

interselüler yol, birçok ilacın penetrasyonu için başlıca geçiş yolu olarak kabul 

edilmektedir (Williams ve Barry 1992). İlaçların deri üzerinden penetrasyonunu 

artırmak amacıyla kullanılan yöntemlerin çoğu, lipidik alanın çözünürlüğünün 

değiştirilmesi veya bu bölgenin düzenli yapısını değiştirmeye yöneliktir (Huang ve ark. 

2005). 

2.3.2. Deri ekleri ile geçiş (transappendageal geçiş) 

Deri, 1 cm2’lik bölümünde ortalama olarak 40-70 adet kıl folikülü ve 200-250 

adet ter bezi kanalı bulundurmaktadır. Deri ekleri olarak da bilinen bu yapılar suda 

çözünen ve iyonik karakterdeki etkin maddelerin deriden geçişlerinde önemli rol 

oynamaktadır. Deri ekleri, ortalama deri yüzeyinin yaklaşık % 0,1’lik bir bölümünü 

oluşturmaktadır (Wang ve ark. 2005). Yüzey alanlarının küçük olmasından dolayı, 

birçok araştırmacı ilaç moleküllerinin deri ekleri ile absorpsiyonunun önemsiz 

olduklarını düşünmektedir. Ancak, SC’den geçiş hızı yavaş olan büyük polar bileşikler 

ve iyonlar için bu yol önemli olduğu kabul edilmektedir (Huang ve ark. 2005). 

2.4. İlaçların deriden genel geçiş mekanizmaları 

2.4.1. Pasif difüzyon 

Lipidlerde çözünen birçok bileşiğin biyolojik membranlardan geçmesinde rol 

oynayan en önemli mekanizmadır. Düşük molekül ağırlıklı ilaçlar bu yolla absorbe olur. 

Burada ilacın yüksek yoğunlukta bulunduğu taraftan daha az yoğun olduğu tarafa 
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doğru, değişim gradienti yönünde Fick’in difüzyon kanunlarına göre pasif olarak 

geçmesi söz konusudur. Pasif difüzyonla taşınan ilacın uygulama bölgesindeki 

yoğunluğu arttıkça taşınma hızı da buna paralel olarak artar, dolayısıyla taşınma her 

zaman 1. derece kinetiğine uygun olarak meydana gelir (Okyar 2004; Kayaalp 2002 p. 

10). 

2.4.2. Aktif transport 

İlaç moleküllerinin spesifik taşıyıcılar ile düşük yoğunlukta bulunduğu taraftan 

yüksek yoğunlukta bulunduğu tarafa doğru taşınmasıdır. Düşük molekül ağırlıklı 

hidrofilik moleküller bu mekanizma ile taşınırlar. İlaç molekülü membranın bir 

tarafında taşıyıcıya bağlanır ve diğer tarafa geçince ayrılır. Serbest hale gelen taşıyıcı 

yeni bir ilaç molekülünü almak için membranın birinci yüzüne döner. Aktif transportta 

taşınma için enerji gereklidir. Bu enerji çoğu kez adenozin trifosfattan (ATP) sağlanır. 

Taşıyıcı aracılı bir transport olduğu için belirli bir yoğunluğa kadar ilaç derişimi arttıkça 

taşınma hızı da artar, bunun üzerindeki yoğunluklarda taşıyıcılar doygunluğa erişeceği 

için taşınma hızı sabitleşir. Özetle ilaç, düşük konsantrasyonda iken taşınma 1. derece 

kinetiğine göre, yüksek konsantrasyonda ise 0. derece kinetiğine göre meydana gelir 

(Okyar 2004; Kayaalp 2002 p. 10). 

2.5. Deriden emilimi etkileyen faktörler 

2.5.1. Uygulama yeri ile ilgili fizyolojik faktörler 

2.5.1.1.  İlacın uygulandığı bölge ve uygulama alanı  

Perkütan absorpsiyon hızı ve derecesi, vücut bölgelerine bağlı olarak 

değişmektedir (WHO 2006). Bu durum, farklı bölgelerdeki SC kalınlığına ve özellikle 

de kıl foliküllerinin bulunup bulunmamasına bağlanmaktadır (Barry 1983 pp. 34-35). 

Deri kalınlığı göz kapaklarında 0,05 cm iken, el ayası ve ayak tabanında yaklaşık 0,4 

cm’dir (WHO 2006). İlacın uygulandığı yüzey alanı genişledikçe özellikle pasif 

difüzyonla emilen ilaçların absorpsiyon hızı artar (Okyar 2004). 
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2.5.1.2. İlacın uygulandığı bölgedeki kan dolaşımı 

Kan dolaşımında meydana gelen değişiklikler ilaçların perkütan absorpsiyonunu 

etkilemektedir. Kan akımının hızlanması ilacın dermis tabakasında kalış süresini 

kısaltmaktadır (Barry 1983 pp. 33-34). Lokal uygulanan çeşitli steroidlerin damar 

daraltıcı etkisi nedeniyle, deriden geçiş hızlarının düşük olduğu saptanmıştır (Idson 

1975). 

2.5.1.3. Bariyer fonksiyonlarındaki değişimler  

Derinin durumunun, kimyasalların penetrasyonunda önemli etkileri vardır. Bu 

husus özellikle de bariyer yapısının bozulduğu durumlarda önem arz eder. Derinin 

geçirgenliği fiziksel (oklüzyon), kimyasal (asit, deterjan) ve patolojik (hastalık durumu, 

mekanik hasar) gibi faktörlerin varlığında artabilir. Deri üzerindeki kesik ve çizikler 

ilacın bu bölgeden absorpsiyonunu artırabilir (Wiechers 1989). SC tabakasının 

çıkartılması ile birçok ilacın deriden geçiş hızında artış görülmüştür (Morimoto ve ark. 

1992). 

2.5.1.4. Derinin hidratasyonu  

SC tabakasının hidratasyonu, birçok molekülün deriden geçiş hızını etkileyen 

önemli faktörlerden birisidir (Barr 1962; Idson 1971). SC normalde %5-20 su 

içermektedir fakat hidrate olduğunda su içeriği %50’ye kadar çıkmaktadır ve bu durum 

kimyasalların deriden absorpsiyonunu etkileyebilmektedir (WHO 2006). Derinin 

üzerinin örtülmesi (oklüzyon) veya uygulanan formülasyondaki sıvağın örtücü etkisiyle 

terlemesi ve suyun epidermanın alt tabakalardan üst tabakalara doğru difüze olması 

sonucunda SC tabakasının hidratasyonu artmaktadır (Idson 1971). 

2.5.1.5. Sıcaklık 

Deri sıcaklığının artması ile birlikte, bölgedeki kan akımı ve epidermisin nem 

içeriğinin artması gibi fizyolojik reaksiyonlar meydana gelmektedir. Bu reaksiyonlar 

perkütan absorpsiyonun artmasına neden olabilir. Ayrıca, sıcaklığın artması hem 

sıvağda hem de SC’de ilaçların çözünürlüğünü artırmaktadır. SC’nin sıcaklığı hastalık 

durumunda veya derinin üstü hava geçirmeyecek şekilde örtüldüğünde de artmaktadır 

(Barry 1983 pp. 33-34). 
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2.5.1.6. Yaş 

Kişinin yaşı ve derinin geçirgenliği arasındaki ilişkiye dair yapılan bir çalışmada 

fetus ve bebek derisinin yetişkinlere göre daha fazla geçirgen olduğu bulunmuştur          

(Idson 1978). İnsan derisinin su içeriğinin yaş ile değiştiği ve yaşlı derinin (40 yaşın 

üstünde) genç deriye göre su içeriğinin daha düşük olduğu saptanmıştır. Gençlerde ve 

çocuklarda derinin daha geçirgen olması, derinin hidratasyonunun yüksek olmasına 

bağlanmaktadır (Siddiqui 1989). 

2.5.1.7. Deride metabolizma 

Deri, ilaçları metabolize edebilen faz-I (oksidasyon, redüksiyon ve hidroliz) ve 

faz–II reaksiyonlarını katalizleyen enzim sistemlerine sahiptir. Deri bu özelliği 

sebebiyle ksenobiyotikleri ve perkütan olarak uygulanabilen ilaçları metabolize edebilir. 

İnsan epidermal keratinositlerinde sitokrom P-450 (CYP) enzimlerinden CYP1A1, 

CYP1B1, CYP2B6, CYP2E1 ve CYP3A5’in eksprese olduğu gösterilmiştir. 

Keratinositlerde CYP3A4 ekspresyonu ise, enzimin deksametozanla inkübe edilip, ilgili 

enzimin indüklenmesinden sonra ortaya konmuştur (Baron ve ark. 2001). CYP 

enzimlerine ek olarak, deride N-asetiltransferaz, glukronil transferaz ve sulfatazlar gibi 

farklı özellikteki enzim sistemlerinin varlığı da bildirilmişir (Süzer 2009 p.1680). 

2.5.1.8. Derideki taşıyıcı proteinler  

Deride,  metabolizmadan sorumlu enzimlere ek olarak taşıyıcı proteinlerin 

varlığı da gösterilmiştir. Bu taşıyıcı proteinler arasında ABC (ATP-binding cassette) üst 

familyası içerisinde yer alan taşıyıcı proteinlerden olan MRP1 (Multidrug resistance 

associated protein; Çoklu ilaç rezistansı-bağlantılı protein) ve izoformları MRP2, 

MRP3, MRP4,  P-glikoprotein (P-gp) ve SLC (solute carrier) üst familyasına ait bir 

taşıyıcı olan OATP (Organic anion transporter polypeptide; Organik anyon taşıyıcı 

polipeptidi) bulunmaktadır.  

P-gp ve MRP izoformları, ABC üst familyasına ait 48 taşıyıcıyı içinde 

barındıran, ATP’ye bağımlı transport pompası olarak görev yapan proteinlerdir. İnsan 

ABC üst familyasına ait bazı taşıyıcı proteinler Tablo 2.1’de verilmiştir. Bu taşıyıcılar 

kanser hücrelerinde eksprese olmakta ve antineoplastik ilaçları hücre dışına iterek ilaç 

rezistansına neden olmaktadır. ABC proteinleri vücutta bağırsak, karaciğer, böbrek, 

santral sinir sisteminde eksprese olur.  İlaçların P-gp’ye bağımlı intestinal sekresyonu 

ve P-gp’nin ilaçlar ve bazı besinlerle inhibisyonu, bazı ilaçların (P-gp substratları) 
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biyoyararlanımlarında artışa, ilaç-ilaç ve ilaç-besin etkileşmelerine neden olmaktadır. 

Bahsedilen enzim ve taşıyıcı sistemleri nedeniyle, derinin ksenobiyotikleri deaktive 

etme yeteneğine sahip olduğu ve toksik maddelere karşı bir savunma işlevi gördüğü 

düşünülmektedir (Baron ve ark. 2001; Okyar 2004; Süzer 2009 pp. 41-45). 

Tablo 2-1: İnsan ABC üst familyasına ait taşıyıcı proteinler 

 

2.5.2. İlaca ait fizikokimyasal faktörler 

2.5.2.1. Molekül büyüklüğü 

İlaçların molekül büyüklüğü ve molekül ağırlığı ile deriden penetrasyonu 

arasında ters orantı vardır. Küçük moleküllü bileşikler büyük moleküllere oranla daha 

hızlı penetre olurlar (Idson 1975).  

2.5.2.2. Molekülün lipofilitesi 

Lipofilik oluşun yani ilacın hücre membranının lipid ortamında çözünme 

eğiliminin ölçüsü lipid/su partisyon katsayısıdır ve ilaç moleküllerinin deriden geçişini 

etkileyen önemli bir faktördür (Kayaalp 2002 p. 8; Hadgraft 1991). Genel olarak, yağda 

çözünen moleküller (lipofilik), suda çözünen (hidrofilik) moleküllere göre hücre 

membranını daha kolay geçmektedirler. Bu durum, SC’nin yüksek lipid ve düşük su 

içeriğine bağlıdır. İlacın lipid/su partisyon katsayısı ne kadar büyükse hücre 

membranından difüzyonu ve dolayısıyla absorpsiyon hızı o kadar fazladır (Salminen ve 

Roberts 2000 p. 159; Kayaalp 2002 p. 8). 

2.5.2.3. İlacın derişimi  

İlaçların deriden penetrasyon hızı, formülasyondaki ilacın konsantrasyonuna 

bağlı olabilmektedir (Siddiqui 1989). Genellikle birim zamanda absorbe edilen ilaç 

miktarı formülasyondaki ilaç konsantrasyonu ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Pasif 

difüzyon ile gerçekleşen bu süreç birinci Fick kanunu ile ifade edilmektedir. Ancak 

Protein Gen adı Alternatif adlar 

MDR1 (P-gp) ABCB1 PGY1; GP170 

MRP1 ABCC1 MRP 

MRP2 ABCC2 cMOAT, cMRP 

MRP3 ABCC3 MOAT-D, CMOAT-21527 

MRP4 ABCC4 MOAT-B 

BCRP ABCG2 MXR, ABCP 
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gerçek kararlı duruma ulaşıldığında, permeabilite sabiti konsantrasyona bağlı 

olmamaktadır (Idson 1971).  

2.5.2.4. İlacın iyonizasyonu 

İlaçlar genelde hücre membranını noniyonize formda geçerler fakat iyonize 

formda etki gösterirler. Yani ortamın pH’sı, maddenin iyonize veya non-iyonize 

durumunu ve ilaçların membranlardan geçişini etkileyeceğinden topikal uygulanan 

formülasyonların pH’sı, iyonize olabilen ilaç moleküllerinin partisyonu ve deriden 

penetrasyonu açısından önemlidir (Barry 1983 pp. 33-34).  İlaçların çoğu, kimyasal 

olarak zayıf asit veya zayıf baz niteliğindedir. Bu nedenle ilaçlar çoğu kez iyonize 

olabilen gruplar taşır (örn: bazlar (-NH2), asitler (-COOH)). Zayıf asit ve zayıf bazların 

sulu ortamda iyonize olma oranları, ortamın pH’sı ve ilacın pKa (ilaç moleküllerinin % 

50’sinin iyonize, %50’sinin non-iyonize olduğu durumdaki pH değeri) değeri ile 

ilgilidir. Bu oran Henderson-Hasselbalch denklemi ile saptanır: 

 

Zayıf asitler için: 

pKa – pH = log ( [noniyonize] / [iyonize] )  

 

Zayıf bazlar için: 

pH – pKa = log ( [noniyonize] / [iyonize] )  

 

Kural olarak, ortamın asiditesinin arttığı veya diğer bir deyişle pH’sının azaldığı 

durumlarda asidik maddeler çevreye hidrojen iyonu verip iyonlaşamayacağı için non-

iyonize kısımlarının oranı fazlalaşır ve bu nedenle absorpsiyonları kolaylaşır. Tersi de 

doğrudur; bazik maddeler bazik ortamda non-iyonize halde bulunurlar (Kayaalp 2002 

pp. 8-13). 

Zayıf asit veya zayıf baz karakterdeki birçok ilacın deriden absorpsiyonu, non-

iyonize formlarının lipid tabakadan pasif difüzyonu ile olmaktadır. Asit ve bazik 

karakterdeki ilaçların non-iyonize halde bulundukları pH’larda deriden geçiş hızları 

yüksektir (Arita ve ark. 1970). İlacın iyonizasyon derecesi ile ilişkili olarak yapılan 

çalışmada ibuprofen’in sıçan derisinden geçişinde formülasyonun pH’nın önemli rol 

oynadığı gözlenmiştir (Irwin ve ark. 1990). 
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2.5.3. Türe bağlı farklılıklar 

Lokal kullanım için tasarlanmış ilaçların perkütan absorpsiyonunun 

değerlendirilmesinde genellikle sıçan, fare ve tavşan kullanılmaktadır. Bu hayvanların, 

insan derisine göre daha fazla tüylü olmaları bir dezavantaj kabul edilmektedir. Ancak, 

insanda yapılacak çalışmalardaki etik zorluklar nedeniyle bu hayvanlardan elde edilen 

deriler halen sık olarak kullanılmaktadır. Yukarıda sayılan deney hayvanlarına ek 

olarak, kobay, tüysüz fare ve sıçan, domuz, kedi köpek ve maymun derisi de 

kullanılmaktadır (Ağabeyoğlu 2002 pp. 252-253; Güngör 2001; Okyar ve ark. 2008) 

2.6. Tiyaprofenik asit ile ilgili genel bilgiler 

2.6.1. Kimyasal yapısı ve açık formülü  

Tiyaprofenik asidin kimyasal adı, 2-(5-Benzoil-2-tienil) propiyonik asittir. 

Kapalı formülü C14H12O3S‘dir. TA’nın kimyasal açık formülü yapısı aşağıda 

gösterilmiştir.  

 

 

2.6.2. Tanımı  

TA, propiyonik asit türevi non-steroidal antienflamatuvar (NSAİ) bir ilaçtır. 

Analjezik, antienflamatuvar ve antipiretik etki gösterir (Üstünes 2009). Analjezik ve 

antienflamatuvar etkisinin ibuprofen, aspirin ve fenilbutazon gibi NSAİ’lerden daha 

güçlü, ayrıca indometazin, ketoprofen, diklofenak gibi NSAİ’ler ile kıyaslanabilir 

olduğu birçok preklinik çalışmada gösterilmiştir (Plosker ve Wagstaff 1995). 

2.6.3. Fiziksel ve kimyasal özellikleri 

TA beyaz veya beyaza yakın renkte, kristalize bir tozdur. Molekül ağırlığı 260,3 

g ve erime derecesi 97°C’dir. Pratik olarak suda ve seyreltik HCl’de (<%0,5) çözünmez. 

Alkol, aseton ve metilen klorürde ise çözünür (Üstünes 2009). TA’nın Log P değeri 

2,42 ve pKa değeri ise 3,80 olarak bildirilmiştir (Hadgraft ve ark. 2000; Péhourcq ve 

ark. 2001).  
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2.6.4. Etki mekanizması 

TA etkisini, diğer non-steroidal antienflamatuvarlar gibi, araşidonik asitten 

prostaglandin sentezinde rol oynayan siklooksijenaz (COX) enzimini inhibe ederek 

gösterir. Antipiretik aktivitesi hipotalamustaki santral etkisine bağlıdır. Ek olarak, bu 

ilaçlar ciltte vazodilatasyon ve terleme oluşturarak ısı kaybına yol açarlar. (Üstünes 

2009; Kayaalp 2002 p. 962). TA’nın insan trombositlerinden salıverilen tromboksan A2 

ve prostasiklin (PGI2) sentezini de inhibe ettiği preklinik in vitro çalışmalarda 

gösterilmiştir. Prostaglandin E2 (PGE2), inflamasyonun güçlü bir mediyatörüdür ve 

romatoid artritli hastaların iltihaplı eklemlerinden alınan sinovyal sıvıda yüksek 

konsantrasyonlarda olduğu gösterilmiştir. TA’nın prostaglandin E2 (PGE2)’nin sentezini 

indometazin’den 10 kat, diklofenaktan en az 2 kat ve ibuprofenden birkaç kat daha 

güçlü inhibe ettiği preklinik çalışmalarda gösterilmiştir (Plosker ve Wagstaff 1995). 

2.6.5. Farmakokinetik özellikleri 

2.6.5.1. Absorpsiyonu 

TA sıklıkla oral yoldan uygulanmaktadır. TA’nın hızlı salan tabletleri, kontrollü 

salım yapan tabletleri ve rektal yoldan uygulamaya yönelik preparatları ticari olarak 

pazarlanmaktadır (Davies 1996). 

 TA, oral uygulamayı takiben gastrointestinal sistemden tamamına yakını 

absorbe olur. Oral biyoyararlanımı %90-100’dür. Hemen salım yapan tabletleri 0,5-1,5 

saat,  sürekli salım yapan preparatları ise uygulamayı takiben yaklaşık olarak 4 saat 

sonra pik plazma konsantrasyonlarına (Cmax) erişir. Besinlerin TA’nın oral 

biyoyararlanımını değiştirmediği ancak pik plazma kontrasyonlarına ulaşma 

zamanlarını (tmax) yaklaşık olarak 15-30 dakika geciktirdiği bildirilmektedir (Plosker-

Wagstaff 1995). 

2.6.5.2. Dağılımı, metabolizması ve atılımı 

TA, bir plazma proteini olan albumine yüksek oranda (%98-99) bağlanır. 

TA’nın dağılım hacmi 0,1-0,2 L/kg olarak hesaplanmıştır. Proteinlere bağlanma oranı 

böbrek yetmezliği bulunan kişilerde önemli ölçüde azalır.  TA, sinovyal sıvı içine 

penetre olduğu ve uygulandıktan ~ 4 saat sonra pik sinovyal sıvı ilaç konsantrasyonları 

elde edildiği bildirilmiştir. Pik sinovyal sıvı ilaç konsantrasyonları, plazma ilaç 

konsantrasyonlarından 3-6 kat düşük olmasına rağmen TA’nın eliminasyonunun, 

sinovyal sıvıda plazmaya göre daha yavaş olduğu tesbit edilmiştir (Plosker-Wagstaff 
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1995; Davies 1996). TA’nın diğer doku ve vücut sıvılarına dağılımı ile ilgili bilgiler 

sınırlıdır. Yapılan preklinik çalışmalarda, TA’nın karaciğer, böbrek, duodenumda 

yüksek, beyin dokusunda ise düşük miktarda bulunduğu gösterilmiştir (Plosker-

Wagstaff 1995). 

TA başlıca karaciğerde oksidasyon (yükseltgenme) ve redüksiyona (indirgenme) 

uğrar. İnsanda tesbit edilen, α-(5-benzilalkol-2 tienil) propiyonik asit ve α-(5-(4-

hidroksibenzil)-2-tienil propiyonik asit adlı metabolitleri dekarboksilasyon ve oksidatif 

dekarboksilasyon ile oluşmaktadır. Bu majör metabolitler farmakolojik olarak inaktiftir. 

Uygulanan TA dozunun yaklaşık olarak %60’ı değişmeden ve konjugatları 

şeklinde idrarla itrah edilir. Majör metabolitler, α-(5-benzilalkol-2 tienil) propiyonik 

asit %3 ve α-(5-(4-hidroksibenzil)-2-tienil propiyonik asit ise %2 oranında konjugatları 

şeklinde idrarla elimine edilmektedir. Geri kalan kısım ise safra ve feçesle atılmaktadır. 

TA’nın eliminasyon yarılanma ömrünün sağlıklı yetişkinlerde ve romatizmalı hastalarda 

sırasıyla yaklaşık olarak 1,5 ve 3 saat olduğu bildirilmiştir. Fakat böbrek fonksiyon 

bozukluğu olan hastalarda eliminasyon yarılanma ömrü artar (5-8 saat).  Tekrarlanan 

dozlar halinde alındığında dokularda birikime uğramaz ve böbrek fonksiyonu normal 

yaşlı hastalarda da dokularda birikmediği bildirilmiştir (Plosker-Wagstaff 1995). 

2.6.6. Endikasyonları 

TA, antienflamatuar ve analjezik etkisi nedeniyle romatizmal hastalıklarda  

(romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit), kas ve iskelet sisteminin 

enflamasyonlu ve ağrılı rahatsızlıklarında (tendinit, bursit, yumuşak doku 

romatizmaları, lumbalji, miyalji, siyatik, boyun ağrıları, burkulmalar, kırıklar) ve 

operasyon sonrası enflamasyon ve ağrı ile diğer yumuşak doku lezyonlarında 

kullanılmaktadır (Davies 1996; Üstünes 2009).  

2.6.7. Kontrendikasyonları 

TA’ya veya diğer prostaglandin sentez inhibitörlerine karşı aşırı duyarlı hastalar, 

aktif mide, duodenum veya peptik ülseri olan hastalar, bronşiyal astım hikayesi olan 

hastalar, ağır böbrek ve karaciğer yetmezliği bulunanlar ve tekrarlayan üriner sistem 

hastalığı olan hastalar ile çocuklarda kullanılmamalıdır (Davies 1996; Üstünes 2009). 
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2.6.8. Yan etkileri 

TA ile tedavi sırasında görülen başlıca yan etkiler, gastointestinal 

rahatsızlıklardır. Bunlar genellikle hafif ve geriye dönüşlüdür. Fakat bazı hastalarda 

peptik ülsere ve gastointestinal kanamaya neden olduğu bildirilmiştir. Bunun nedeni, 

siklooksijenaz (COX-1) inhibisyonu sonucu mide mukozasında sitoprotektif etkili 

prostanoidlerin yaptığı mukozal sitoprotektif etkideki azalmadır (Davies 1996). TA 

ayrıca sistit, mesane irritasyonu gibi üriner sistem rahatsızlıklarına da neden olmaktadır. 

Bu yüzden, daha önceden var olan üriner sistem rahatsızlığı veya prostat hastalığı olan 

kişilerin dikkatli kullanması gerekmektedir (Üstünes 2009; Crawford 1997;  Sweetman 

2007 pp. 112-113). 

2.6.9. İlaç etkileşmeleri  

Diğer tüm NSAİ’ler gibi, TA da sodyum ve su retansiyonuna neden olabilir ve 

bu nedenle antihipetansif etkili ilaçların etkisinde azalma yapabileceği göz önünde 

tutulmalıdır (Üstünes 2009). 

 TA plazma proteinlerine yüksek oranda bağlandığından, diğer yüksek oranda 

bağlanan ilaçlarla (örn; antikoagülanlar) kullanılması etkileşmeye neden olabilir 

(Üstünes 2009). Yapılan bir klinik çalışmada, TA’nın antikoagülan bir ilaç olan 

asenokumarol ile etkileşmeye girdiği bildirilmiştir. Literatürde, antikoagülanlar ile TA 

arasındaki etkileşme profilinin aydınlatılması için, daha geniş klinik çalışmalara 

gereksinim duyulduğu bildirilmektedir (Davies 1996). 

TA’nın kronik kullanımda (200 mg, günde üç kez ve per oral uygulama) kendi 

metabolizmasını etkilemediği literatürde kayıtlıdır (Davies 1996). Ek olarak, yapılan 

çeşitli klinik çalışmalarda, TA’nın, digoksin, bir antasid olan alüminyum hidroksid, 

diazepam, bir antidiyabetik olan glibenklamid ile etkileşmeye girmediği bildirilmiştir 

(Davies 1996). 

2.6.10. Gebelerde ve süt veren annelerde kullanımı 

Hamilelik kategorisi C’dir. Deney hayvanlarında yapılan çalışmalarda, TA’nın 

fetüs üzerinde olumsuz bir etkisi bildirilmemiştir. Ancak, gebe kadınlarda yapılmış 

kontrollü klinik çalışma bulunmamaktadır. TA zorunlu olmadıkça gebe kadınlarda 

kullanılmamalıdır. TA anne sütüne geçtiğinden, emziren annelerde kullanılması 

önerilmemektedir (Üstünes 2009).  
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2.6.11. Dozu ve veriliş yolu 

TA, oral ve rektal yoldan uygulanır. TA’nın standart tabletlerde, romatoid artriti 

veya osteartriti olan hastalarda tavsiye edilen başlangıç ve sürdürme dozu 2 veya 3’e 

bölünmüş dozlarda günlük 600 mg’dır veya iki adet 300 mg’lık sürekli salım yapan 

kapsüller bir kerede alınmalıdır. TA’nın tavsiye edilen maksimum dozu günde 600 

mg’dir. Gastrointestinal hasar riskini en aza indirmek için tok karnına alınması 

gerekmektedir. Sürekli salınım tabletleri mutlaka bütün olarak (bölünmeden) alınır 

(Üstünes 2009; Sweetman 2007 pp. 112-113; Plosker ve Wagstaff 1995). 

2.6.12. Etkin maddenin Türkiye’deki müstahzarları 

TA’nın ülkemizde bulunan preparatları Tablo 2.2’de verilmiştir. 

Tablo 2-2: TA’nın ülkemizde bulunan müstahzarları 

 

2.7. Penetrasyon artırıcılar 

Lokal veya sistemik bir etki sağlamak üzere ilaçların deriye uygulanmasında, 

derinin en dış tabakası olan SC’nin önemli bir bariyer olduğu bilinmektedir. Bu nedenle 

ilaçların deriden geçişini kolaylaştırmak için, SC tabakasının bariyer özelliğini geri 

dönüşümlü olarak ortadan kaldıran ve “penetrasyon artırıcılar” olarak isimlendirilen 

bazı maddeler kullanılmaktadır (Woodford ve Barry 1986). Penetrasyon artırıcıların 

kullanılması, birçok ilacın hedef dokuda terapötik plazma düzeyini elde etmek için 

önemli görülmektedir (Krishnaiah 2006). Birçok kimyasal madde insan derisi ile 

etkileşebilir, ancak uygun ve etkili pentrasyon artırıcı olarak kabul edilebilmesi için bazı 

özelliklerinin olması gerekmektedir. İdeal bir penetrasyon artırıcının şu özelliklere sahip 

olması gerektiği bildirilmektedir (Jessy ve ark. 2007; Williams ve Barry 2004): 

 

a- Organizmada farmakolojik etki göstermemelidir. (örn: reseptör bölgelerine 

bağlanmamalıdır). 

b- Toksik ve irritan olmamalı, alerjik reaksiyonlara sebebiyet vermemelidir. 

Preparat 
Farmasötik  

form 
Etkin madde  

miktarı 
Firma 

Surgam® Tablet 300 mg Aventis Pharma 

Surgam® Retard tablet 300 mg Aventis Pharma 

Surgam® Supozituvar 300 mg Aventis Pharma 
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c- Uygulandığı doku üzerinde tersinir etki göstermelidir. Deri üzerinden 

uzaklaştırıldığında, derinin bariyer yapısı hızlı ve tamamen geri dönmelidir. 

d- Formülasyonda kullanılan ilaç ve yardımcı maddelerle geçimli olmalıdır. 

e- Losyon, süspansiyon, krem, jel, merhem içinde kolaylıkla formüle 

edilebilmelidir. 

f- Düşük konsantrasyonlarda etkili olmalıdır. 

g- Molekül ağırlığı düşük olmalıdır ( ≤ 500 Dalton). 

h- Başlangıç etkisi hızlı ve önceden tahmin edilebilir olmalıdır. 

i- Ucuz olmalıdır. 

2.8. Penetrasyon artırıcıların etki mekanizması 

Penetrasyon arttırıcılar, SC’nin lipid yapısına etki ederek ve SC proteinleri ile 

etkileşerek etkin maddenin SC’deki partisyonunu arttırırlar (Barry 1991; Williams ve 

Barry 1991; Cal ve ark. 2006).  

Azon, DMSO (dimetilsülfoksid), alkoller, yağ asidleri ve terpen gibi 

penetrasyon artırıcılar SC’nin lipid yapısını bozarak SC’yi etkin maddelere karşı daha 

geçirgen bir hale getirirler (Benson 2005). DMSO, üre ve sürfaktanlar SC üzerindeki 

etkilerine ek olarak korneositlerin içindeki keratin ile etkileşerek SC’yi etkin maddelere 

karşı daha geçirgen bir hale getirirler. Barry (1991) bu moleküllerin ayrıca lipid çift 

tabakası içindeki protein materyalini modifiye ederek deri üzerinden etkin maddelerin 

geçirgenliğini artırdığını öne sürmektedir.  Ancak, bu kimyasalların deri üzerinde irrite 

edici etkilerinin olduğu bildirilmiştir (Benson 2005). 

Etanol, propilen glikol, transkutol, N-metil pirolidon gibi çözücüler etkin 

maddenin SC içine partisyonunu ve SC içinde çözünürlüğünü artırırlar (Benson 2005). 

 

Yukarıda da bahsetildiği gibi penetrasyon artırıcılar, SC’nin fizikokimyasal 

yapısında geri dönüşümlü (reversibl) hasar veya değişiklik yaparak difüzyon direncini 

düşürürler ve derinin geçirgenliğini artırırlar (Benson 2005). DMSO (Kurihara-

Begstrom ve ark. 1987), sürfaktanlar (Shokri ve ark. 2001; Nokhodchi ve ark. 2003), 

alkoller (Tsuzuki ve ark. 1988), üre ve türevleri (Wong ve ark. 1989) penetrasyon 

artırıcı olarak kullanılmışlardır. Ancak bu maddelerin sahip olduğu advers etkiler 

yaygın kullanımlarını kısıtlamaktadır. Doğal kimyasal maddeler olan terpenler son 
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zamanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır (Taş ve ark. 2007; Krishnaiah ve ark. 2008; 

Rizwan ve ark. 2008). 

2.8.1. Terpenler 

Terpenler doğal kaynaklı bitkilerden elde edilirler ve uçucu yağların ana 

bileşenini oluştururlar. Lipofiliteleri yüksek bileşiklerdir ve geniş oktanol/su partisyon 

katsayısına (log P değerine) sahiptirler. Esas kimyasal yapıları, tekrarlanan izopren 

(C5H8)n birimlerinden oluşmakta ve sadece karbon, hidrojen ve oksijen atomlarını 

içermektedir. Terpenler, izopren birimlerinin sayılarına göre gruplandırılmakta ve 

kimyasal yapılarına bağlı olarak da alt bölümlere (hidrokarbon, oksit,  alkol, ester, 

keton) ayrılmaktadırlar. Ayrıca asiklik, monosiklik ve bisiklik olarak da 

sınıflandırılmaktadırlar. Monoterpenler iki (C10), seskiterpenler üç (C15) ve diterpenler 

dört (C20) izopren birimlerinden oluşmaktadır (Aqil ve ark. 2007; Williams ve Barry 

1991; Sinha ve Kaur 2000; Hashida ve Yamashita 1995 pp. 309-321). Terpenlerin, 

düşük (%1-5) konsantrasyonlarda toksikolojik profilinin iyi olduğu, perkütan 

absorpsiyonu artırıcı kabiliyetlerinin yüksek ve kütanöz irritan etkilerinin düşük olduğu 

bildirilmiştir (Opdyke 1979; Okabe ve ark. 1990; Obata 1991). Amerikan Gıda ve İlaç 

dairesi (FDA) tarafından güvenli olarak sınıflandırılmışlardır (Aqil ve ark. 2007).   

Terpenlerin, hem hidrofilik hem de lipofilik karakterde birçok ilacın perkütan 

absorpsiyonunu artırıcı etki gösterdiği ex vivo ve in vivo çalışmada bildirilmiştir (Taş 

ve ark. 2007; Chang ve ark. 2007; Nokhodchi ve ark. 2007; Rizwan ve ark. 2008; Okyar 

ve ark. 2008; Kunta ve ark. 1997; Gao ve Singh 1998). Bazı terpenlerin log P değerleri 

Tablo 2.3’de verilmekte,  kimyasal formülleri ise Şekil 2.3’de gösterilmektedir. 

Tablo 2-3: Bazı terpenlerin log P  değerleri 

 Terpen Log P değeri 

 Nerolidol 5,32 

 Mentol 3,20 

 d-limonen 4,58 

 Karvakrol 3,28 

 1,8 - Sineol 2,82 
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Terpenlerin etki mekanizmaları aşağıda verilen biçimlerde olduğu 

bildirilmektedir (Barry 1991; Williams ve Barry 1991; Cal ve ark. 2001):  

a- SC lipidleri ile etkileşirler ve lipidlerin yapısını bozarlar 

b- Hücre içi (intraselüler) proteinlerle etkileşirler 

c- İlacın SC içine partisyonunu artırırlar 

 

                                 

  d-limonen                         karvakrol                       mentol 

 

                         

    anetol             nerolidol   

 

Şekil 2-3: Bazı terpenlerin kimyasal açık formülleri 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Kullanılan etkin madde ve penetrasyon artırıcıları 

Tiyaprofenik asit      Aventis Pharma (Türkiye) 

d-Limonen       Sigma-Aldrich (ABD) 

Mentol        Merck (Almanya) 

Nerolidol       Merck (Almanya) 

3.2. Deneylerde kullanılan kimyasal maddeler ve malzemeler 

Carbopol® 940   Saf    BF Goodrich (ABD) 

Trietanolamin   Saf    Merck (Almanya) 

Etanol    Saf    Riedel (Almanya) 

Metanol   HPLC Grade (No. 6007) Merck (Almanya) 

Asetonitril   HPLC Grade (No. 1030) Merck (Almanya) 

Glasiyel asetik asit  Saf    Merck (Almanya) 

Sodyum hidroksid  Saf    Merck (Almanya) 

Potasyum dihidrojenfosfat Saf     Merck (Almanya) 

Eter     Saf    Merck (Almanya) 

Üretan    Saf     Sigma (ABD) 

HPLC kolonu Phenomenex C18 4,6x150 mm, 5µm   Varian (ABD) 

Ön kolon C18 4,0x3,0 mm, 5µm    Varian (ABD)  

Üniversal tip ön kolon tutucusu    Varian (ABD)  

Ekstraksiyon kartuşu HLB tipinde (1cc/30mg)  Oasis-Waters (ABD) 

Heparinli tüp  10 ml’lik      BD Vacutainer (UK) 

Millipore mobil faz süzme filtresi (0,45µm)   Millipore (ABD) 

Millipore enjektör filtresi      Millipore (ABD) 

HPLC vialleri (1ml’lik ve 100 mikrolitrelik)   Waters (ABD) 

HPLC kalitesindeki saf su      MilliQ-Millipore (ABD) 

(rezistans değeri 18,2 MΩ.cm) 

  

Çalışmada ayrıca, Eppendorf tüpleri (1,5 ml), pipet uçları, aluminyum folyo, parafilm, 

çeşitli tipte cam laboratuar malzemeleri ve cerrahi işlem aletleri kullanıldı.  
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3.3. Deneylerde kullanılan aletler 

2695 Ayırma modülü 
(Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi)  Waters (ABD) 
 
2487 UV/VIS Dedektör    Waters (ABD)  

Hassas Terazi       Sartorius (Almanya) 

Manyetik Karıştırıcı      Hanna (Singapur) 

Termostatlı ve sirkülasyonlu su banyosu   Terma Haake P2 (Almanya) 

Modifiye Franz difüzyon hücresi   Çalışkan Cam Teknik (Türkiye) 

pH-metre       Metrohm Herisau (İsviçre) 

Ultrasonik banyo      Elma (Almanya) 

Vakum pompası (-0,40 barlık)   KNF (Almanya) 

Vakum pompası (-0,10 barlık)   Millipore (ABD) 

VacElut® Ekstraksiyon tablası   Varian (ABD) 

Vorteks cihazı      IKA (Almanya) 

Santrifüj aleti       Hettich (Almanya) 

Etüv        Susarka (Polonya) 

Buzdolabı  (4 °C)     Arçelik (Türkiye) 

Derin dondurucu -20 °C     Arçelik (Türkiye) 

3.4. Bilgisayar programları 

HPLC sistemini kontrol etmek için Empower (Waters-ABD), istatistiksel değerlendirme 

için Graph Pad programı kullanılmıştır.   
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3.5. Tiyaprofenik asit jel formülasyonlarının hazırlanması 

Carbopol® 940, bütün formülasyonlar için deneyden 1 gün önce distile su ile bir 

beherde bekletilerek şişirildi. Bu şekilde hazırlanan Carbopol® 940 dispersiyonlarına 

damla damla trietanolaminin sulu çözeltisi (%50 a/h) ilave edilerek karbomerin 

jelleşmesi sağlandı ve aynı zamanda pH 6,5±0,1 olarak ayarlandı. Etken maddemiz olan 

TA,  etanolde çözündürüldükten sonra jel bazına ilave edildi. Daha sonra kontrol 

formülasyonu (F-K) hariç diğer formülasyonlara sırasıyla penetrasyon artırıcılar         

(d-limonen, nerolidol ve mentol) ilave edildi ve bütün formülasyonlar homojen 

oluncaya kadar karıştırıldı. Jel formülasyonlarının bileşimi ve kodları Tablo 3.1’de 

verilmiştir.  

Tablo 3-1: Jel formülasyonlarının bileşimi ve kodları 

Formülasyon 
Bileşimi 

F - K  F - L  F - M F - N  

Tiyaprofenik asit 1 1 1 1 

Carbopol® 940 1 1 1 1 

Etanol 20 20 20 20 

d-Limonen - 5 - - 

Mentol - - 5 - 

Nerolidol - - - 5 

Trietanolamin 
(%50) 

k.m k.m k.m k.m 

Distile su k.m 100 100 100 100 

 

3.6. Deney hayvanları 

Ex vivo çalışmalarda, 230-250 g, in vivo çalışmalarda ise 250-300g ağırlığında 

erkek ve outbred Wistar sıçanlar kullanıldı. Sıçanlar, üzerinde çelik kafes olan ve 

boyutları 30x30 cm olan şeffaf plastik materyalden yapılmış leğenler içinde bakıldı. 

Sıçanlar standart pellet yem ile beslendi ve polikarbonat şişeler içerisinde çeşme suyu 

verildi. Deneylerde sıçanlara deney boyunca kısıtlama (yem veya su) uygulanmadı. 

Deney hayvanları bakım odasına (sıcaklık 22±2ºC) 12 saat aydınlık 12 saat karanlık 

(LD 12:12) periyodu uygulandı. Çalışma öncesinde İstanbul Üniversitesi Hayvan 

Deneyleri Etik Kurulu’ndan (İ.Ü. HADYEK)  izin alındı.  
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3.7. Ex vivo çalışmalar 

3.7.1. Fosfat tamponunun hazırlanması  

27,2 g potasyum dihidrojen fosfat (KH2PO4 ) tartıldı. 1 litrelik behere alındı ve 

üzerine 900 ml distile su ilave edilerek çözündürüldü. 10 M NaOH ile pH’sı 7,4’e 

ayarlandı ve hacmi distile su ile 1 litreye tamamlandı. Tampon 0,45 µm’lik filtreden 

süzüldü ve degaze edildi.  

3.7.2. Sıçan derisinin hazırlanması 

Sıçanlar önce kısa süreli eter inhalasyonu ile anesteziye alındı ve servikal 

dislokasyonla feda edildi. Karın (abdominal) bölgesindeki tüyler elle kopartılarak 

dikkatle temizlendi ve deri çıkarıldı. Derideki yağlar ve düzensizlikler giderildi. Daha 

sonra deriler, deneyin yapılacağı güne kadar alüminyum folyaya sarılmış olarak,           

– 20 °C’de derin dondurucuda bekletildi. 

3.7.3. Permeasyon çalışmaları 

Ex vivo deneylerde, reseptör faz hacmi 33,2 ml ve difüzyonun gerçekleştiği 

yüzey alanı 3,14 cm2 olan çift ceketli modifiye Franz difüzyon hücreleri kullanıldı. Bu 

hücreler ilk kez 1975 yılında Thomas J. Franz tarafından teklif edilmiştir (Franz 1975) 

Modifiye Franz difüzyon hücresinin şematik görünüşü Şekil 3.1’de gösterilmiştir 

(Bosman ve ark. 1996). 

Hücrenin reseptör kompartmanı bir manyetik karıştırıcıya oturtuldu ve 

sabitlendi. Deney süresince reseptör fazın sıcaklığı, termostatlı su banyosundan gelen ve 

devamlı su ceketinde dolaşan sıcak su ile 37±0,5 °C’de sabit tutuldu. Ex vivo salım 

deneylerinde reseptör faz olarak 0,2 M fosfat tamponu (pH 7,4) kullanıldı ve 

kullanmadan önce 30 dakika ultrasonik su banyosunda degaze edildi. Böylece ortamda 

hava kabarcığı oluşması engellendi. Reseptör faz hücresinin iç odacığı tampon ile 

doldurulup içine magnet yerleştirilerek 300 devir/dakikaya ayarlandı. Sıçan derisi, 

deney öncesi 30 dakika reseptör fazda bekletildi ve dermal yüzü reseptör faza, 

epidermal yüzü donör faza gelecek şekilde hücreye yerleştirildi. Deri üzerine 1 g jel 

(dönor faz) yayıldı ve üzerine donör kompartman konulup kaymaya meydan vermemek 

için yanlarından metal klipsler ile sıkıca tutturuldu. Çalışma süresince belli zaman 

aralıklarında (10, 30 dakika ve 1, 2, 3, 4, 6, 8 ve 24. saat) reseptör fazdan otomatik pipet 

ile 250 µl numune alındı ve yerine hemen aynı miktar fosfat tamponu ilave edildi. 

Örnekler yüksek basınçlı sıvı kromatografisine (HPLC) direkt enjekte edildi ve TA pik 
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alanları kaydedildi. Zamana karşı gelen pik alanları hesaplanarak standart eğri çizildi ve 

TA konsantrasyonları hesaplandı. Her formülasyon için 4 sıçan derisi kullanılarak elde 

edilen değerlerin ortalaması alındı ve standart sapma değerleri hesaplandı. 

 

 
A: Donör kompartman 
B: Sıkıştırma kıskacı 
C: Membran 
D: Örnek alma borusu 
E: Reseptör kompartman 
F: Su ceketi 
G: Magnet 
 

Şekil 3-1: Modifiye Franz difüzyon hücresinin şematik gösterimi 

3.8. İn vivo çalışmalar  

Sıçanlar 750 mg/kg dozunda intraperitoneal (i.p.) üretan enjeksiyonu ile 

anesteziye alındı ve sırt bölgesinde 9 cm2’lik bölge tüylerden cerrahi makas ve traş 

makinesi yardımıyla temizlendi. 0,5 g jel bu bölgeye homojen bir şekilde uygulandı. Jel 

uygulanmadan önce (0. saat) ve jel uygulamasını takip eden 1., 2., 4., 8. ve 24. saatlerde 

sıçanların orbital veninden yaklaşık 1 ml kan heparinli tüplere alındı ve akan kan 

tamponlanarak durduruldu. Kanlar santrifüjlendi ve plazmaları Eppendorf tüplere alındı. 

Plazma örnekleri analiz edilinceye kadar –20 °C’de derin dondurucuda bekletildi. 
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3.9. Analitik yöntemin validasyonu 

Validasyon herhangi bir metod, işlem, cihaz, materyal, faaliyet ve sistemin 

gerçekten kendisinden beklenen sonuçları verdiğinin kanıtlanmasıdır. Analitik metod 

validasyonundaki parametreler doğrusallık, doğruluk, kesinlik, seçicilik, teşhis sınırı, 

kantitatif sınır, geri kazanım oranı ve stabilitedir (FDA 1994). 

3.10. Tamponlu çözeltiden tiyaprofenik asidin miktar tayininin validasyonu 

Tamponlu örneklerdeki TA konsantrasyonlarının tayini için Delbeke ve 

arkadaşlarının (1997) kullandığı yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) metodu 

esas alındı. Tayinde kullanılan kromatografik koşullar Tablo 3.2’de verilmiştir.  

Tablo 3-2: TA’nın tamponlu çözeltiden HPLC ile analizine ait çalışma koşulları 

Mobil faz hazırlandıktan sonra ultrasonik banyoda 30 dakika süreyle degaze edildi ve 0,45 µm’lik membran filtreden 

süzüldü. 

 

3.10.1. Doğrusallık  

Doğrusallık, numune içindeki etkin madde miktarının elde edilen absorbanslar 

ile doğrusal ilişkide olup olmadığını gösterir (ICH 2005). Yöntemin doğrusallığı için, 

10 mg tiyaprofenik asit hassas terazide tartıldı ve 10 ml’lik balon jojeye alındı, HPLC 

saflığındaki metanolle hacmine tamamlandı (1mg/1ml’lik stok çözelti). Bu çözeltiden 

fosfat tamponu ile gerekli seyreltmeler yapılarak 20, 10, 5, 2, 1 µg/ml ve 500 ve 250 

ng/ml’lik standart çözeltiler hazırlandı. Çözeltilerin ayırma modülüne 

uygulanmalarından sonra elde edilen TA pik alanları kaydedildi. Hesaplamalarda 6 

enjeksiyon ile elde edilen pik alanları kullanıldı. Konsantrasyonlara karşı gelen pik 

alanları hesaplanarak y= ax+b formülüne göre standart eğri çizildi.  

Mobil faz Asetonitril ve su-glasiyel asetik asit [99:1, v/v]  (40:60, v/v) 

Akış hızı 0,8 ml/dk 

Kolon ve ön kolon 
Phenomenex C18 4,6x125 mm kolon (5µm) 
Phenomenex 4,0x3,0 mm ön kolon (5µm) 

Dedektör UV/VIS dedektör 

Dalga boyu 310 nm 

Kolon Sıcaklığı 40°C 

Enjeksiyon hacmi 20 µl, modüle direkt enjeksiyon 

Alıkonma zamanı 7,9 dakika 
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3.10.2. Doğruluk 

Doğruluk, deneysel değerin doğru değere ne kadar yakın olduğunun ölçüsüdür. 

Bir analitik metodun doğruluğu analiz bitiminde elde edilen sonuçların gerçek değere 

yakınlığı ile tespit edilir (Okyar 2004). Doğruluk için, yöntem 3.10.1’de belirtildiği gibi 

çalışılarak 10, 5, 1 ve 0,5 µg/ml’lık standart çözeltiler hazırlandı, modüle enjekte edildi 

ve pik alanları hesaplandı. Doğruluk, bağıl hata ( %) olarak ifade edildi. 

3.10.3. Kesinlik 

Bir analitik yöntemin kesinliği, aynı analitik koşullar altında bir dizi ölçümde 

veri değerlerinin birbirlerine ne derece yakın olduğunun ölçüsüdür. Kesinlik standart 

sapma (SD) veya değişim katsayısı (CV) değeri ile ifade edilir. Kesinlik, uygulanan 

tayin yönteminin tekrarlanabilirliğini belirtmek suretiyle incelenmektedir. Tekrarlamada 

kesinlik için değişim katsayısı (CV), sıfırdan farklı en az 3 konsantrasyonda en az 6 şar 

tayin sonucu yüksek ve orta konsantrasyon için %15, düşük konsantrasyon için %20’yi 

aşmamalıdır (Okyar 2004). 

3.10.3.1. Gün içi tekrarlanabilirlik  

Standart sapma birgün boyunca oluşturulan bir seri çalışmadan oluşur. Bu 

parametre miktar belirlemede kullanılan her analitik işlem için gereklidir. Bu işlem için 

yüksek, orta ve düşük konsantrasyonları temsil eden 4 farklı konsantrasyonda (10, 5, 1 

ve 0,5 µg/ml)  standart çözeltilerden 6’şar adet hazırlandı ve 2 kez modüle enjekte 

edildi. Elde edilen pik alanlarının ortalaması alındı ve değişim katsayıları hesaplandı.  

3.10.3.2. Günler arası tekrarlanabilirlik 

Uzun dönem standart sapma farklı günlerde gerçekleştirilen deneylerin bir 

kısmından meydana gelmektedir. Bu işlem için yüksek, orta ve düşük konsantrasyonları 

temsil eden 4 farklı konsantrasyonda (10, 5, 1 ve 0,5 µg/ml) standart çözeltilerden 1’er 

adet hazırlandı ve 2 kez modüle enjekte edildi. Bu işlem birbirini takip eden 6 gün 

boyunca tekrar edildi. Elde edilen pik alanlarının ortalaması alındı ve değişim 

katsayıları hesaplandı.  

3.10.4. Seçicilik 

Bir analitik metodun seçiciliği, o metodun örnekte bulunan analiz edilecek 

madde ve diğer madde ve/veya metabolitleri birbirinden ayırma yeteneğidir. Bunun için 
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TA içermeyen tampon çözelti, modüle enjekte edildi ve TA pik alıkonma zamanında 

pik verip vermediği saptandı. 

3.10.5. Tayin sınırları  

Bir yöntemin teşhis sınırı (MDC, minimum detectable concentration) teşhis 

edileceği en düşük, miktar tayini sınırı (MQC, minimum quantifiable concentration) ise 

doğru ve kesin olarak miktar tayini gerçekleştirilebileceği en düşük konsantrasyondur. 

Teşhis sınırı, sinyal/gürültü oranı tayini ile gerçekleştirilir. Bunun için yapılan 

çalışmalarda konsantrasyonu bilinen örnek ve boş numune kullanılır. Sonuçlara 

dayanarak tesbit edilebilen minimum madde miktarı bulunur. Genel olarak kabul edilen 

sinyal/gürültü oranı 2:1 veya 3:1’dir. Teşhis sınırı tayini için boş tampon, plazma için 

boş sıçan plazması ekstre edildi ve modüle enjekte edildi. Background değeri 

hesaplandı ve sonuç 3 ile çarpılarak teşhis sınırı bulundu. Kantitatif sınır ise, doğrusallık 

tayini yapılan kalibrasyon eğrisine ait ölçülen en düşük konsantrasyon değerini ifade 

eder. 
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3.11. Sıçan plazmasından tiyaprofenik asidin miktar tayininin validasyonu 

Tayinde kullanılan kromatografik koşullar Tablo 3.3’de verilmiştir.  

Tablo 3-3: TA’nın sıçan plazmasından HPLC ile analizine ait çalışma koşulları 

Mobil faz hazırlandıktan sonra ultrasonik banyoda 30 dakika süreyle degaze edildi ve 0,45 µm’lik membran filtreden 

süzüldü. 

3.11.1. Doğrusallık  

3.11.1.1. Metanoldeki çözelti 

10 mg TA hassas terazide tartıldı ve HPLC saflığındaki metanol ile 10 ml’lik 

balon jojede hacmine tamamlanarak stok çözelti hazırlandı (1 mg/ml’lik stok çözelti). 

Stok çözeltiden 1 ml alınarak 100 ml’lik balon jojede hacmine tamamlandı                 

(10 µg/ml’lik stok çözelti). Bu stok çözelti kullanılarak metanolle yapılan seyreltmelerle 

5, 1 µg/ml ve 500, 200, 100 ve 50 ng/ml’lik standart çözeltiler elde edildi. Bu standart 

çözeltilerin her birinden 4’er adet hazırlanarak her biri 2 kez ayırma modülüne enjekte 

edildi. Kromatogramdaki pik alanları kullanılarak y=  ax+b formülüne göre kalibrasyon 

eğrisi çizildi. 

3.11.1.2. Plazmadan ekstraksiyon 

Sıçan plazması örneklerinden kalibrasyon eğrisi çizilmesi ve geri kazanım 

oranlarının hesaplanması amacıyla kapaklı cam tüplere 1’er ml boş sıçan plazması 

konuldu. TA’nın metanoldeki standart çözeltileri kullanılarak sıçan plazmasına 5, 1 

µg/ml ve 500, 200, 100, 50 ng/ml konsantrasyonları sağlayacak şekilde TA ilave edildi. 

Her bir konsantrasyon için 4 plazma örneği hazırlandı ve ekstre edildi. Ekstraksiyon şu 

şekilde gerçekleştirildi: Oasis® 1cc/30mg ekstraksiyon kartuşlarından önce 1 ml 

Mobil faz Asetonitril ve su-glasiyel asetik asit [99:1, v/v]  (40:60, v/v) 

Akış hızı 0,8 ml/dk 

Kolon ve ön kolon 
Phenomenex C18 4,6x125 mm kolon (5µm) 
Phenomenex 4,0x3,0 mm ön kolon (5µm) 

Dedektör 2487 çift dalga boylu UV/VIS dedektör 

Dalga boyu 310 nm 

Ekstraksiyon  HLB tipindeki katı faz ekstraksiyon (SPE) kolonları ile  

Kolon Sıcaklığı 40°C 

Enjeksiyon hacmi 20 µl 

Alıkonma zamanı 8,0 dakika 
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metanol ve ardından 1 ml HPLC saflığında su geçirilerek şartlandırıldı. Daha sonra TA 

içeren sıçan plazması kartuştan geçirildi. Kartuşlar %5 metanol içeren 1 ml saf su ile 

yıkandı. 2 dakika süreyle kurutulduktan sonra kirli çözelti içeren tüpler atıldı, TA 0,5 ml 

metanol ile temiz tüplere alındı. Bu işlemler bir vakum pompası ve kartuştan geçirilen 

sıvıların toplandığı cam tüpleri muhafaza eden özel bir cam kavanoz (VacElut®) ile 

gerçekleştirildi. Vakum pompasının basıncı 0,1 Bar’a ayarlandı ve elüsyonlar yaklaşık 1 

ml/dakika hızında yapıldı. 

3.11.2. Doğruluk  

Doğruluk için, yöntem 3.11.1.2’de belirtildiği gibi çalışılarak 5, 1 ve 0,1 

µg/ml’lik plazma örnekleri hazırlandı ve ekstre edildi. Elde edilen ekstreler 2 kez 

modüle enjekte edildi ve pik alanları hesaplandı. Doğruluk, bağıl hata (%) olarak ifade 

edildi. 

3.11.3. Kesinlik 

3.11.3.1. Gün içi tekrarlanabilirlik 

Gün içi tekrarlanabilirlik deneyleri için yüksek, orta ve düşük konsantrasyonları 

temsil eden 3 ayrı konsantrasyonda (5, 1 ve 0,1 µg/ml) TA içeren plazma örneklerinden 

4’er adet hazırlandı. Yöntem 3.11.1.2’deki gibi çalışılarak TA ekstre edildi ve 2 defa 

modüle enjekte edildi. Elde edilen pik alanlarından geri kazanım oranları ve değişim 

katsayıları hesaplandı.  

3.11.3.2. Günler arası tekrarlanabilirlik 

Günler arası tekrarlanabilirlik deneyleri için aynı şekilde yüksek, orta ve düşük 

konsantrasyonları temsil eden 3 ayrı konsantrasyonda (5, 1 ve 0,1 µg/ml) TA içeren 

plazma örneklerinden 4’er adet hazırlandı. Yöntem 3.11.1.2’deki gibi çalışılarak TA 

ekstre edildi. Bu işlem birbirini takip eden 4 gün boyunca tekrar edildi ve her gün yeni 

hazırlanan plazma örneklerinden ekstraksiyon yapıldı. Ekstreler 2 defa modüle enjekte 

edildi. Elde edilen pik alanlarından geri kazanım oranları ve değişim katsayıları 

hesaplandı.  

3.11.4. Seçicilik 

Boş sıçan plazması örnekleri ile yöntem 3.11.1.2’de belirtildiği gibi çalışıldı ve 

TA’nın pik alıkonma zamanında pik verip vermediği saptandı.  
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3.11.5. Tayin sınırları  

Plazmada TA tayinine ait kantifiye edilebilir minimum konsantrasyon ve teşhis 

edilebilir minimum konsantrasyon değerleri yöntem 3.10.5’de belirtildiği gibi 

hesaplandı.  

3.12. Veri analizi  

Ex vivo çalışmalarda, tiyaprofenik asidin, sıçan derisinin her santimetrekareden 

geçen kümülatif miktarının zamana karşı grafiği çizilmiştir ve grafiğin doğrusal 

kısmının eğiminden kararlı durum akış (steady state flux; Jss) hesaplanmıştır.  Gecikme 

zamanı (lag time, tlag), grafiğin, lineer kısmının zaman eksenini kestiği nokta olarak 

hesaplandı. 

 In vivo çalışmalarda, 0-8. saat ve 0-24. saat için plazma konsantrasyonu-zaman 

eğrisi altında kalan alan (AUC0-24h ve AUC0-24h; Area Under the Curve) yamuklar 

yöntemi ile hesaplandı. Maksimum plazma konsantrasyonu (Cmax) ve maksimum 

konsantrasyona ulaşma zamanı (tmax) parametreleri ise plazma konsantrasyonu-zaman 

tablosuna bakılarak tesbit edildi.  

3.13. İstatistiksel analiz  

Her deney sonucu elde edilen verilerin istatistiksel analizi GraphPad bilgisayar 

programı ile gerçekleştirildi. Permeasyon parametreleri arasındaki farkların anlamlı 

olup olmadığının belirlenmesi amacıyla tek yönlü varyans analizi ve takiben Newman-

Keuls çoklu karşılaştırma testi uygulandı. 0,05’ten küçük p değerleri (p<0,05) anlamlı 

kabul edildi. İn vivo çalışmalarda (kontrol grubu ve artırıcı içeren grup) gruplar arasında 

anlamlı fark olup olmadığını tesbit etmek amacıyla Student t testi uygulandı. 0,05’ten 

küçük p değerleri (p<0,05) anlamlı kabul edildi.  
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4. BULGULAR 

4.1. Tiyaprofenik asidin fosfat tamponundan miktar tayininin validasyonuna ait 
bulgular  

4.1.1. Doğrusallık (tampondaki standart çözeltiler için) 

Yöntem 3.10.1’de belirtildiği gibi çalışılarak elde edilen TA kalibrasyon eğrisi 

Şekil 4.1’de gösterilmiştir. Bu eğrinin hazırlanmasında kullanılan pik alanları Tablo 

4.1’de verilmiştir. 
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Şekil 4-1: TA kalibrasyon eğrisi (tampondaki standart çözeltiler için) 
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Tablo 4-1: TA konsantrasyonları ve pik alanları (tampondaki standart çözeltiler için) 

Konsantrasyon  
(µg/ml)  

Pik Alanı 

0,25 16802 

0,25 16788 

0,25 17498 

0,25 17856 

0,25 16941 

0,25 16399 

0,5 32761 

0,5 32811 

0,5 35549 

0,5 35276 

0,5 33956 

0,5 33011 

1 76423 

1 77431 

1 72954 

1 76027 

1 76238 

1 74973 

2 150233 

2 159020 

2 141507 

2 140773 

2 146840 

2 147794 

5 373712 

5 370444 

5 379237 

5 374174 

5 372173 

5 366031 

10 735257 

10 744617 

10 746521 

10 750018 

10 779116 

10 751792 

20 1457915 

20 1532665 

20 1513639 

20 1498474 

20 1490055 

20 1499885 
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4.1.2. Doğruluk (tampondaki standart çözeltiler için)  

Yöntem 3.10.2’de belirtildiği gibi çalışılarak 4 farklı konsantrasyonlarda 

hazırlanan standart çözeltilerden elde edilen pik alanları kullanılarak hesaplanan TA 

konsantrasyonları ve bağıl hata yüzdeleri Tablo 4.2’de verilmiştir. 

Tablo 4-2: Tampondaki standart çözeltiden elde edilen doğruluk değerleri 

Eklenen konsantrasyon 
 (µg/ml) 

Bulunan konsantrasyon 
(µg/ml) 

Doğruluk 
% Bağıl Hata 

10 10,130 1,298 

5 4,960 -0,809 

1 1,016 1,635 

0,5 0,463 -7,402 

Bağıl hata%= (Ölçülen kons. – konulan kons.)/ konulan kons x 100 

4.1.3. Kesinlik (tampondaki standart çözeltiler için) 

4.1.3.1. Gün içi tekrarlanabilirlik 

Yöntem 3.10.3.1’de belirtildiği gibi çalışılarak 4 farklı konsantrasyonda 

hazırlanan çözeltilerden elde edilen pik alanları ve bu alanlara ait standart sapma (SD) 

ve değişim katsayısı (CV) değerleri Tablo 4.3’de verilmiştir.  

Tablo 4-3: Gün içi tekrarlanabilirlik (pik alanı olarak) 

Enjeksiyon 10 µg/ml 5 µg/ml 1 µg/ml 500 ng/ml 

1 736451 356855 78118 38391 

2 734161 362169 75165 37625 

3 767597 359513 80573 37491 

4 747426 344207 80306 39965 

5 729048 385216 75669 40116 

6 734183 384783 79992 41113 

X 741478 365457 78304 39117 

SD 14171,2 16343,9 2401,5 1489,8 

CV (%) 1,91 4,47 3,07 3,81 
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4.1.3.2. Günler arası tekrarlanabilirlik 

Yöntem 3.10.3.2’de belirtildiği gibi çalışılarak 4 farklı konsantrasyonda 

hazırlanan çözeltilerden elde edilen pik alanları ve bu alanlara ait standart sapma (SD) 

ve değişim katsayısı (CV) değerleri Tablo 4.4’de verilmiştir. 

Tablo 4-4: Günler arası tekrarlanabilirlik (pik alanı olarak) 

Enjeksiyon 10 µg/ml 5 µg/ml 1 µg/ml 500 ng/ml 

1 736451 356855 76423 36176 

2 708708 332360 78118 38391 

3 727714 361117 81197 40504 

4 725065 321673 80078 39244 

5 702258 367760 72136 38566 

6 762645 363607 70553 38706 

X 727140 350562 76418 38598 

SD 21497,8 18883 4286,2 1412,2 

CV (%) 2,96 5,39 5,61 3,66 

 

4.1.4. Seçicilik 

Yöntem 3.10.4’de belirtildiği gibi çalışılarak TA içermeyen tampon 

çözeltilerinde TA’nın alıkonma zamanında başka bir pik oluşmadığı saptanmıştır. 

Belirtilen koşullarda TA piki 7,9 dakikada gözlendi. TA’nın ters faz kromatografi ile 

tayinine ait kromatogramlar Şekil 4.2 ve Şekil 4.3’de gösterilmiştir.  

4.1.5. Tayin sınırları 

Kantifiye edilebilir minimum TA konsantrasyonu 50 ng/ml, teşhis edilebilir 

minimum TA konsantrasyonu 10 ng/ml olarak belirlendi.  
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Şekil 4-2: TA tayinine ait kromatogram (tampon çözelti) 
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Şekil 4-3: TA tayinine ait kromatogram (tamponda hazırlanmış 1 µg/ml’lik  TA standart 
çözelti) 
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4.2. TA’nın sıçan plazmasından miktar tayininin validasyonuna ait bulgular  

4.2.1. Doğrusallık  

4.2.1.1. Metanoldeki standart çözelti 

Yöntem 3.11.1.1’de belirtildiği gibi çalışılarak elde edilen TA kalibrasyon eğrisi 

Şekil 4.4’de gösterilmiştir. Bu eğrinin hazırlanmasında kullanılan pik alanları Tablo 

4.5’de verilmiştir. 
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Şekil 4-4: TA kalibrasyon eğrisi (metanoldeki standart çözeltiler için) 
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Tablo 4-5: TA konsantrasyonları ve pik alanları (metanoldeki standart çözeltiler için) 

Konsantrasyon 
 (µg/ml)  

Pik alanı 

0,05 4584 
0,05 4345 
0,05 4140 
0,05 4104 
0,05 4612 
0,05 4609 
0,05 4236 
0,05 4291 

0,1 8279 
0,1 8372 
0,1 8343 
0,1 8398 
0,1 8523 
0,1 8493 
0,1 8276 
0,1 8167 
0,2 17462 
0,2 17505 
0,2 16076 
0,2 16574 
0,2 16794 
0,2 16809 
0,2 16321 
0,2 16448 
0,5 37211 
0,5 37783 
0,5 40017 
0,5 39766 
0,5 39380 
0,5 39924 
0,5 38956 
0,5 38882 

1 82031 
1 81735 
1 79871 
1 79431 
1 78298 
1 77874 
1 78634 
1 79369 
5 404671 
5 405726 
5 419131 
5 419834 
5 404421 
5 402357 
5 410166 
5 413456 
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4.2.1.2. Plazmadan ekstraksiyon 

Yöntem 3.11.1.2’de belirtildiği gibi çalışılarak elde edilen TA kalibrasyon eğrisi 

Şekil 4.5’de gösterilmiştir. Bu eğrinin hazırlanmasında kullanılan pik alanları Tablo 

4.6’da, ortalama pik alan ve geri kazanım oranı değerleri ise Tablo 4.7’de verilmiştir. 
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Şekil 4-5: Kalibrasyon eğrisi (plazmadan ekstraksiyon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41

Tablo 4-6: TA konsantrasyonları ve pik alanları (plazmadan ekstraksiyon) 

Konsantrasyon  
(µg/ml) 

Pik alanı 

0,05 4140 
0,05 4159 
0,05 3549 
0,05 3772 
0,05 3241 
0,05 3353 
0,05 3193 
0,05 3120 

0,1 6069 
0,1 6057 
0,1 6677 
0,1 6998 
0,1 6093 
0,1 6106 
0,1 6135 
0,1 6269 
0,2 12162 
0,2 12089 
0,2 12856 
0,2 12385 
0,2 11837 
0,2 12839 
0,2 12251 
0,2 12692 
0,5 33460 
0,5 35611 
0,5 34158 
0,5 34029 
0,5 30178 
0,5 30861 
0,5 30018 
0,5 30227 

1 69725 
1 70618 
1 69129 
1 69394 
1 67859 
1 68069 
1 60831 
1 61192 
5 345603 
5 349296 
5 356110 
5 354157 
5 360810 
5 356103 
5 364105 
5 369342 
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Tablo 4-7: TA kalibrasyonuna ait ortalama değerler ve geri kazanım oranları       
(plazmadan ekstraksiyon) 

Konsantrasyon 
(µg/ml) 

Pik Alanı 
 (metanol) 

Pik Alanı  
(plazma) 

Geri kazanım  
  (%)  X±SD 

0,05 4365,13 3565,88 81,85±10,2 

0,1 8356,38 6300,50 75,41±4,29 

0,2 16748,63 12388,88 74,06±3,94 

0,5 38989,88 32317,75 82,98±6,79 

1 79655,38 67102,13 84,23±4,39 

5 409970,25 356940,75 87,08±2,08 

 

4.2.2. Doğruluk 

Yöntem 3.11.2’de belirtildiği gibi çalışılarak 3 farklı konsantrasyonlarda 

hazırlanan standart çözeltilerden elde edilen pik alanları kullanılarak hesaplanan TA 

konsantrasyonları ve bağıl hata yüzdeleri Tablo 4.8’de verilmiştir. 

Tablo 4-8: Plazmadan elde edilen doğruluk değerleri  

Eklenen konsantrasyon 
(µg/ml)   

Bulunan konsantrasyon 
(µg/ml) 

Doğruluk 
% Bağıl Hata 

5 5,01 0,17 

1 0,96 -3,50 

0,1 0,12 16,74 

Bağıl hata%= (Ölçülen kons. – konulan kons.)/ konulan kons x 100 
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4.2.3. Kesinlik 

4.2.3.1. Gün içi tekrarlanabilirlik 

Yöntem 3.11.3.1’de belirtildiği gibi çalışılarak 3 farklı konsantrasyonda 

hazırlanan plazma örneklerinden elde edilen TA geri kazanım oranları ve değişim 

katsayıları (CV) Tablo 4.9’da verilmiştir.  

Tablo 4-9: Gün içi tekrarlanabilirlik (% Geri kazanım) 

Enjeksiyon 5 µg/ml 1 µg/ml  0,1 µg/ml 

1 88,31 82,02 72,12 

2 88,33 82,69 74,81 

3 88,60 81,16 71,79 

4 91,08 77,15 72,35 

X 89,08 80,76 72,77 

SD 1,34 2,48 1,38 

CV (%) 1,51 3,07 1,89 

 

4.2.3.2. Günler arası tekrarlanabilirlik  

Yöntem 3.11.3.2’de belirtildiği gibi çalışılarak 3 farklı konsantrasyonda 

hazırlanan plazma örneklerinden elde edilen TA geri kazanım oranları ve değişim 

katsayıları (CV) Tablo 4.10’da verilmiştir. 

Tablo 4-10: Günler arası tekrarlanabilirlik (% Geri kazanım) 

Enjeksiyon 5 µg/ml 1 µg/ml  0,1 µg/ml 

1 84,30 85,19 72,91 

2 93,18 76,82 69,59 

3 93,48 82,02 72,12 

4 82,82 77,15 72,35 

5 84,76 88,40 82,70 

X 87,71 81,92 73,94 

SD 5,18 5,04 5,06 

CV (%) 5,91 6,15 6,85 
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4.2.4. Seçicilik 

Yöntem 3.11.4’de belirtildiği gibi çalışılarak TA sıçan plazması örneklerinde 

TA’nın alıkonma zamanında başka bir pik oluşmadığı saptanmıştır. Belirtilen 

koşullarda TA piki 8,0 dakikada gözlendi. TA’nın sıçan plazmasından ters faz 

kromatografi ile tayinine ait kromatogramlar Şekil 4.6 ve Şekil 4.7’de gösterilmiştir.  

4.2.5. Tayin sınırları 

Kantifiye edilebilir minimum TA konsantrasyonu 50 ng/ml, teşhis edilebilir 

minimum TA konsantrasyonu 10 ng/ml olarak belirlendi.  
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Şekil 4-6: TA tayinine ait kromatogram (boş plazmadan ekstraksiyon) 
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 Şekil 4-7: TA tayinine ait kromatogram (1 µg’ml TA içeren plazmadan ekstraksiyon) 
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4.3. Ex vivo çalışmalar ile ilgili bulgular   

24. saatteki kümülatif TA miktarları (Q24) kontrol grubu için 322,90±56,80 

µg/cm2 olarak hesaplanırken, bu değer d-limonen, mentol ve nerolidol için sırasıyla 

2107,72±341,43 (p<0,05) , 1766,12±428,82 (p<0,05) ve 1544,55±104,77 (p<0,05)  

olarak bulunmuştur. Kontrol grubu ile d-limonen, mentol ve nerolidol’e ait kümülatif 

TA miktarını gösteren eğriler sırasıyla Şekil 4.8, Şekil 4.9 ve Şekil 4.10’da 

gösterilmiştir. Ayrıca bütün gruba ait kümülatif eğriler ise Şekil 4.11’de gösterilmiştir.   

Sıçan derisi kullanılarak yapılan permeasyon çalışmalarına göre her üç artırıcı 

sıçan derisinden TA’nın perkütan absorpsiyonunda istatistiki olarak anlamlı artış 

oluşturmuştur. Kontrol grubu için hesaplanan akış değeri (Jss) 0,23±0,04 µg/cm2.dak 

iken, bu değer d-limonen, mentol ve nerolidol için sırasıyla 1,42±0,16 (p<0,05), 

1,20±0,32 (p<0,05) ve 1,10±0,07 (p<0,05) olarak hesaplanmıştır. En fazla artış 

oluşturan terpen d-limonen’dir ve kontrol grubu ile kıyaslandığında TA’nın perkütan 

absorpsiyonunu 6,17 kat fazla artırmıştır. Her bir gruba ait Jss değerleri Tablo 4.11’de 

verilmiştir.  

Tablo 4-11: Akış ( Jss) verileri (µg/cm2. dakika) 

Hücre No. Kontrol  d-Limonen Mentol Nerolidol 

1 0,25 1,28 1,09 1,05 

2 0,22 1,29 0,82 1,19 

3 0,18 1,62 1,31 1,06 

4 0,26 1,48 1,58 1,09 

X 0,23 1,42* 1,20* 1,10* 

SD 0,04 0,16 0,32 0,07 

SE 0,02 0,08 0,16 0,04 

* Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistiki olarak anlamlı fark (p<0,05) 
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Şekil 4-8: Kontrol grubu ve d-limonen grubunun difüzyonunu gösteren kümülatif eğriler 
(ortalama±SE)  

 * Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistiki olarak anlamlı fark (p<0,05) 
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Şekil 4-9: Kontrol grubu ve mentol grubunun difüzyonunu gösteren kümülatif eğriler 
(ortalama±SE) 

 * Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistiki olarak anlamlı fark (p<0,05) 

* 

* 
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Şekil 4-10: Kontrol grubu ve nerolidol grubunun difüzyonunu gösteren kümülatif eğriler 
(ortalama±SE) 

 * Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistiki olarak anlamlı fark (p<0,05) 
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Şekil 4-11: Bütün grupların difüzyonunu gösteren kümülatif eğriler (ortalama değerler) 
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Yapılan ex vivo çalışmaların neticesinde, gecikme zamanı (lag time) değerleri 

artırıcı içeren formülasyonlarda anlamlı azalma göstermiştir. Kontrol grubu için 

hesaplanan gecikme zamanı 65,75±11,24 dakika iken, bu değer d- limonen, mentol ve 

nerolidol için sırasıyla 15,71±6,39 (p<0,05), 37,75±15,44 (p<0,05) ve 25,57±7,17 

(p<0,05)  olarak belirlenmiştir. Kontrol grubu ile kıyaslandığında d-limonen 4,18 kat, 

mentol 1,74 kat ve nerolidol 2,57 kat azalma sağlamıştır.  Her bir gruba ait tlag değerleri 

Tablo 4.12‘de verilmiştir. 

Tablo 4-12: tlag (gecikme zamanı) verileri (dakika) 

Hücre No. Kontrol  d-Limonen Mentol Nerolidol 

1 51,00 10,66 29,95 35,53 

2 63,00 11,53 35,79 25,95 

3 75,00 24,62 25,28 21,17 

4 74,00 16,01 59,99 19,62 

X 65,75 15,71* 37,75* 25,57* 

SD 11,24 6,39 15,44 7,17 

SE 5,62 3,20 7,72 3,59 

* Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistiki olarak anlamlı fark (p<0,05)  

 

4.4. İn vivo çalışmalar ile ilgili bulgular 

Artırıcı içermeyen jel formülasyonunun uygulanması sonrası her üç sıçanda da 

uygulamayı takip eden 1. saatte TA düzeyleri plazmada tesbit edilmemiştir. Buna karşın 

d-limonen içeren TA jel formülasyonunda, 1 numaralı sıçanda 1. saat sonunda TA tesbit 

edilemezken, 2 ve 3 numaralı sıçanlarda sırasıyla, 0,97 ve 0,18 µg/ml’lik 

konsantrasyonlar bulunmuştur. Kontrol grubu sıçanlarına ait veriler göz önüne 

alındığında, maksimum plazma düzeylerine (Cmax) 8. saatte ulaşılmış ve 0,15±0,05 

µg/ml olarak tesbit edilmiştir. d-Limonen içeren jelde ise, Cmax değerine 2. saatte 

ulaşılmış ve 1,70±1,18 µg/ml olarak belirlenmiştir. Kontrol grubuna ait veriler Tablo 

4.13’de, d-limonen grubuna ait veriler ise Tablo 4.14’de verilmiştir.   
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Tablo 4-13: Kontrol grubu TA plazma konsantrasyonları (µg/ml) 

Zaman 
(saat) 

Sıçan - 1 Sıçan - 2 Sıçan - 3 X SD SE 

0 0,00 0,00 0,00             -             -           - 

1 0,00 0,00 0,00             -            -           - 

2 0,00 0,07 0,14 0,07 0,07 0,04 

4 0,13 0,08 0,16 0,12 0,04 0,02 

8 0,14 0,10 0,20 0,15 0,05 0,03 

24 0,10 0,05 0,10 0,08 0,03 0,02 

 

Tablo 4-14: Limonen grubu TA plazma konsantrasyonları (µg/ml) 

Zaman 
(saat) 

Sıçan - 1 Sıçan - 2 Sıçan - 3 X SD SE 

0 0,00 0,00 0,00          -           -           - 

1 0,00 0,97 0,18 0,38 0,52 0,30 

2 2,77 1,89 0,44 1,70 1,18 0,68 

4 1,00 0,93 1,33 1,09 0,21 0,12 

8 0,80 0,38 2,86 1,35 1,33 0,77 

24 0,81 0,17 2,53 1,17 1,22 0,70 

 

Plazma TA konsantrasyonu-zaman altındaki alan 0-24 saat için (AUC0-24h; Area 

Under the Curve) kontrol grubunda 2,59±0,87 µg.saat/ml olarak bulunurken, bu değer 

d-limonen grubunda 29,02±21,91 µg.saat/ml olarak hesaplanmıştır. d-Limonen içeren 

formülasyonun TA’nın plazma AUC0-24h değerinde 10 kattan fazla bir artış oluşturduğu 

saptanmıştır. TA plazma-zaman eğrisi altındaki alan (AUC) düzeylerini gösteren Tablo 

4.15’de verilmiştir. 0-24 saat için TA plazma-zaman eğrisi altındaki alan (AUC) 

düzeylerini gösteren histogram ise Şekil 4.13’de gösterilmiştir.  

Plazma TA konsantrasyonu-zaman altındaki alan 0-8 saat için (AUC0-8h; kontrol 

grubunda 0,77±0,29  µg.saat/ml olarak bulunurken bu değer d-limonen grubunda 

8,89±1,60 µg.saat/ml’dir. d-Limonen içeren formülasyonun TA’nın plazma AUC 

değerinde 11 kattan fazla bir artış oluşturduğu saptanmıştır. İstatistiki olarak 

değerlendirildiğinde meydana gelen bu artış istatistiki olarak ileri derecede anlamlıdır 

(p<0,01). TA’ya ait  AUC düzeylerini gösteren Tablo 4.16’da verilmiştir. 0-8 saat için 

TA plazma AUC düzeylerini gösteren histogram ise Şekil 4.12’de verilmektedir.  

 



 51

Tablo 4-15: TA plazma konsantrasyonu-zaman eğrisi altındaki alan                           
(AUC0-24 h ; µg.saat/ml) 

 Sıçan No. Kontrol  d-Limonen 

 1 2,52 21,64 

 2 1,75 11,75 

 3 3,49 53,67 

 X 2,59 29,02 

 SD 0,87 21,91 

 SE 0,50 12,65 

 

Tablo 4-16: TA plazma konsantrasyonu-zaman eğrisi altındaki alan                              
(AUC0-8 h ; µg.saat/ml) 

 Sıçan No. Kontrol  d-Limonen 

 1 0,66 8,76 

 2 0,55 7,36 

 3 1,09 10,55 

 X 0,77  8,89* 

 SD 0,29 1,60 

 SE 0,16 0,92 

* Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistiki olarak ileri derecede  anlamlı fark (p<0,01) 

 

 

 

 

 

 

 



 52

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3

Sıçan No.

A
U

C
 (

µ
g.

sa
at

/m
l)

Kontrol 

d-Limonen

 

Şekil 4-12: TA’ya ait plazma AUC0-8h (0-8. saatler arasındaki eğri altı alanı) değerleri    
(ortalama ±SE) 
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Şekil 4-13: TA’ya ait plazma AUC0-24h (0-24. saatler arasındaki eğri altı alanı) değerleri 
ortalama 
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5. TARTIŞMA 

Çalışmamızın ilk bölümünde Carbopol®940 kullanılarak hazırlanan jel 

formulasyonlarından, TA’nın deriden penetrasyonu üzerine d-limonen, mentol ve 

nerolidol adlı terpenlerin artırıcı etkisi ex vivo olarak sıçan derisinde incelenmiştir. 

İkinci aşamada, terpen içermeyen jel formülasyonu ile en fazla penetrasyon sağlayan   

d-limonen içeren jel formülasyonundan etken madde absorpsiyonu in vivo olarak 

incelenmiştir.  

Terpenler SC tabakasının doğal yapısını bozan ve bu şekilde ilacın dokuya 

penetrasyonunu artıran bileşiklerdir. Terpenler insan derisine iyi nüfüz edebilen ve 

Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) tarafından  toksisitesi olmayan veya göreceli 

olarak az toksik, az irritan özelliğe sahip ve genel olarak güvenli kabul edilen –

generally recognized as safe (GRAS) - bileşiklerdir (Krishnaiah ve ark. 2006; Taş ve 

ark. 2007). Çalışmamızda TA jel formülasyonlarına ilave edilen tüm terpenlerin         

(d-limonen, mentol ve nerolidol) ex vivo olarak 24. saat sonunda sıçan derisinden geçişi 

istatistiki olarak anlamlı bir şekilde artırdığı (p<0,05) ve  gecikme zamanlarında da yine 

istatistiki olarak anlamlı (p<0,05) bir azalma yaptığı tesbit edilmiştir.  

Yapılan birçok çalışmada hidrofilik (suda çözünürlüğü yüksek) terpenlerin   

(örn: alkol, keton ve oksid terpenler) hidrofilik özelliğe sahip olan ilaçların deriden 

geçişini artırdığı, buna karşılık hidrokarbon yapısındaki terpenlerin (örn: d-limonen, 

simen) ise lipofilitesi (yağda çözünürlüğü) yüksek ilaçların perkütan absorpsiyonunu 

artırdığı ileri sürülmüştür (Moghimi ve ark. 1997; El-Kattan ve ark. 2000; El-Kattan ve 

ark. 2001; Nokhodchi ve ark. 2007). Ayrıca, penetrasyon artırıcı olarak kullanılan 

bileşiklerin ilaçların deriden geçişine olan etkisinin sadece artırıcının değil, uygulanan 

ilacın da fizikokimyasal özellikleri ile çok yakından ilişkili olduğu düşünülmektedir 

(Taş ve ark.  2007; Arellano ve ark. 1996).  Kimyasal yapısında hidroksil grubu 

içermeyen ve lipofilik bir terpen olan d-limonenin (log P = 4,58) lipofilik yapıya sahip 

olan indometazin, ketoprofen ve midazolamın deriden geçişini etkin bir şekilde artırdığı 

belirtilmiştir (Okabe ve ark. 1989; El-Kattan ve ark. 2000; Ota ve ark. 2003). Domuz 

derisi üzerinde yapılan bir çalışmada TA’nın deriden geçişini en fazla artıran terpen     

d-limonen olmuştur (Okyar ve ark. 2008). Çalışmamızda da bahsedilen çalışmalara 

paralel olarak d-limonen’in 24. saat sonunda TA’nın deriden geçişini istatistiki olarak 
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anlamlı bir şekilde artırdığı (p<0,05) tesbit edilmiştir.  Mentol ve nerolidol içeren jel 

formülasyonlarının uygulanmasını takip eden 24. saat sonunda tesbit edilen TA geçişi, 

biribirine oldukça yakın bulunmuştur (mentol ve nerolidol için sırasıyla,  1,20±0,32 ve 

1,10±0,07). Bu iki formülasyonun akış değerleri (Jss) arasındaki farklılık istatistiki 

olarak anlamlı değildir. Mentol ve nerolidol’ün, d-limonen ile karşılaştırıldığında 

yaklaşık %20 oranında daha düşük bir artırıcı etkiye sahip oldukları görülmektedir. 

Ancak tesbit edilen bu etki de istatistiki olarak anlamlı değildir. TA’nın Carbopol® 940 

ile oluşturulmuş jel formülasyonunun domuz derisi üzerinde denendiği çalışmada da 

benzer bulgular elde edilmiş; mentol ve nerolidol’ün, d-limonen’e kıyasla daha az bir 

artırıcı etkiye sahip oldukları bulunmuştur (Okyar ve ark. 2008).   

Kullanılan her üç terpen de, absorpsiyon gecikme zamanında kontrol grubuna 

kıyasla istatistiki olarak anlamlı azalma oluşturmuştur (p<0,05). Absorpsiyon  gecikme 

zamanında en fazla azalma yapan terpen d-limonendir (~16 dakika). En fazla 

lipofiliteye sahip olan nerolidol için (log P = 5,36)  hesaplanan gecikme zamanı ~26 

dakika iken,   bu iki terpene kıyasla daha hidrofilik bir karaktere sahip olan mentol   

(log P=3,20) için hesaplanan gecikme zamanı ~38 dakikadır. İstatistiki olarak 

değerlendirildiğinde, d-limonen, mentol’e kıyasla absorpsiyon gecikme zamanında 

anlamlı bir azalma meydana getirmiştir (p<0,05). d-Limonen ve nerolidol’ün, mentol’e 

göre daha lipofilik olması, mentol’e göre daha kısa gecikme zamanı oluşmasında rol 

oynadığı ileri sürülebilir. Bir çok literatürde terpenlerin log P değeri ile absorpsiyon 

gecikme zamanı arasında bir korelasyon olduğu bildirilmiş ve terpenin lipofilitesindeki 

artışın gecikme zamanını kısalttığı ileri sürülmüştür (Taş ve ark. 2007;  Okyar ve ark. 

2008). Ek olarak, ilacın fizikomyasal özellikleri absorpsiyon gecikme zamanında rol 

oynayabilir (El-Kattan ve ark. 2000).  

Ex vivo permeasyon çalışmalarında en fazla artırıcı etkinliğe sahip olan            

d-limonen kullanılarak, sıçanlarda in vivo çalışmalar preliminer olarak (n=3) 

gerçekleştirilmiştir. Ex vivo şartlarda TA’nın geçişini en fazla artıran d-limonen’in,     

in vivo çalışmalarda, 24. saat sonundaki plazma TA konsantrasyonu-zaman eğrisi 

altında kalan alanı (AUC0-24h) yaklaşık 10 kat artırdığı tesbit edilmiştir. İlk 8 saat 

gözönüne alınarak  hesaplandığında (AUC0-8h) ise artışın 11,5 kat fazla olduğu ve bu 

farkın istatistiksel anlamlılık taşıdığı görülmektedir (p<0,01).  
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İn vivo preliminer çalışmalarımızda üç sıçan kullanılmış,  tüm kan örnekleri 

aynı sıçandan alınmıştır. Bu durumun, verilerdeki değişimleri azaltacak bir faktör 

olması öngörülmüştür. Ayrıca etik bir yaklaşım olduğu için bu yöntem tercih edilmiştir. 

Bununla beraber, jel formülasyonun deriden uygulanmasını takip eden 24. saat 

sonundaki AUC verileri gözönüne alındığında denekler arası farklılığın fazla olduğu 

izlenmektedir. İlk 8 saat sonundaki AUC değerleri arasındaki değişkenliğin ise daha 

düşük düzeyde olduğu görülmektedir. İn vivo deneylerdeki denekler arası farklılıkları 

en aza indirgemek için daha fazla sayıda sıçan kullanılması akılcı bir yaklaşım olacaktır. 

Bu aşamada sıçan sayısının (n) 10’a çıkarılması varyasyonun azaltılması için gereklidir. 

Ek olarak, özellikle 8 ile 24 saat arasında bir veya iki numune toplama zaman noktası 

eklenmesi, (örn. 12. ve 18. saatlerde)  verilerin daha iyi yorumlanmasına yardımcı 

olacaktır.  

 İn vivo çalışmalarda, d-limonen içeren jel formülasyonu ile elde edilen bulgular, 

ex vivo bulgular ile uyum göstermekte ve terpenlerin TA’nın perkütan absorpsiyonunda 

artış yapabileceğini göstermektedir. TA’nın d-limonen içeren topikal formülasyonu, 

TA’nın yan etki oluşturan sistemik etkili farmasötik formlarına alternatif teşkil edebilir.  
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