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ÖZET 

Aktar B. Metoklopramit Hidroklorür’ün İn Vitro Penetrasyonunun Terpenler 
Kullanılarak Arttırılması Üzerine Çalışmalar, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Farmasötik Teknoloji ABD., Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2009. 

 
Çalışmamızın amacı; metoklopramit hidroklorürün doğal polimerlerle penetrasyon 

arttırıcı madde olarak terpenleri (nerolidol, terpinolen, limonen, ökaliptol, mentol) 
içeren transdermal filmlerinin hazırlanması ve filmler üzerinde in vitro performans 
testlerinin gerçekleştirilmesidir. 

Transdermal filmler elde etmek amacıyla ön formülasyon çalışmalarıyla seçilen 
jeller üzerinde mekanik testler gerçekleştirilmiştir. Ön formülasyon çalışmaları 
kapsamında seçilen jellerle hazırlanan transdermal filmler görsel olarak 
değerlendirilmiştir. Pektinle hazırlanan filmlerde faz ayrışması ve mentol içerenlerde 
kristallenme olduğu gözlenmiştir. 

Ön formülasyon çalışmalarıyla %4,5 sodyum aljinat, %7,5 propilen glikol, %1 
terpen (nerolidol, limonen, terpinolen, ökaliptol) ve %1 Tween 80 ile homojen, düzgün 
yüzeyli, esnek filmler elde edilmiştir. Bu filmlerin kalınlıklarının 0,47-0,67 mm 
arasında; ağırlık sapmalarının %2.0 den az, etkin madde miktarının %93-103 arasında 
olduğu ve nerolidolle terpinolen içeren filmlerin  yüksek biyoadeziflik gösterdiği 
saptanmıştır. 

Transdermal formülasyonlardan metoklopramit hidroklorürün çözünme testi 
sonuçlarına göre ökaliptol içeren filmlerin diğer formülasyonlara göre daha yavaş ve 
selofan membrandan salım çalışmalarında terpinolen içeren filmin daha yüksek etkin 
madde salım profili gösterdiği saptanmıştır. 

Domuz derisi ile yapılan ATR-FTIR çalışmalarında, asimetrik ve simetrik gerilme 
bantlarına ait piklerin yüksekliğinde ve alanında azalma görülmüştür. Limonenin 
derinin asimetrik ve simetrik gerilme bantlarına ait piklerde genişlemeye sebep olduğu 
ve terpenlerin su bandının yükseklik ve alanını arttırdığı saptanmıştır. 

Sonuç olarak bu çalışmada; metoklopramit hidroklorürün sodyum aljinat ile 
transdermal filmlerinin hazırlanabileceği, penetrasyon arttırıcı olarak terpenlerin 
kullanılabileceği, ancak in vitro çözünme ve sentetik membrandan geçiş çalışmaları 
terpenlerin ilaç salımı açısından anlamlı bir fark oluşturmadığı görülmüştür. Domuz 
derisi üzerinde terpenlerin etkisi in vitro ATR-FTIR ile değerlendirildiğinde limonenin 
etkisinin daha fazla olduğu saptanmıştır. Çalışma bu açıdan ele alınarak deriden geçiş 
çalışmalarıyla desteklenmelidir. 

 

Anahtar kelimeler: Metoklopramit hidroklorür, terpen, ATR-FTIR, transdermal film, 
in vitro salım 
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ABSTRACT 

Aktar B. Studies on the enhancement of in vitro penetration of metoclopramide 
hydrochloride with terpenes, Istanbul University, Institute of Health Science, 
Department of Pharmaceutical Tecnology, Master of Science Thesis, Istanbul, 2009. 

 

The aim of the present study was to prepare transdermal films of metoclopramide 
hydrochloride with natural polymers and terpenes (nerolidole, terpinolene, limonene, 
eucalyptol, menthol) as penetration enhancer and to assess in vitro tests on transdermal 
films.   

In order to develop transdermal films, mechanical tests were carried out on gel 
formulations selected based on the preformulation study results. Transdermal films 
prepared with gel formulations selected were evaluated with visual control. The visual 
tests indicated that the phase separation was observed between oil and water phases on 
thransdermal films prepared pectine as matrix agent and the crystals were also observed 
on transdermal films containing menthol as penetration enhancer. 

Based on the preformulation data, homogeneous, smooth surfaces and flexible 
transdermal films were prepared with 4,5% of sodium alginate as matrix agent, 7,5% of 
propilene glycol as plasticizer, 1% terpene (nerolidol, terpinolene, limonene, eucalyptol) 
as penetration enhancer and 1% Tween 80 as emulsifying agent. The thickness of all the 
transdermal films formulated in this study was found as 0,47 - 0,67 mm. The standard 
deviation of weight of all transdermal films was less than 2%. The content uniformity of 
active ingredient in transdermal films was between 93-103%. Transdermal films 
containing nerolidole or terpinolene as penetration enhancer had high bioadhesive 
characteristic.  

According to dissolution study results performed on transdermal films of 
metoclopramide hydrochloride, transdermal films containing eucalyptol showed slower 
drug release with respect to the other transdermal films. However, in vitro drug release 
through cellophane membrane indicated that transdermal films containing terpinolene 
had high amount of drug release profile. 

ATR-FTIR studies performed on excised pig skin indicated that, both height and 
area of peaks of asymmetric and symmetric stretching vibrations bands was decreased. 
Limonene led to significant widening in asymmetric and symmetric stretching bands 
and all terpenes also led to increase on both height and area of water bands. 

In conclusion, it was shown that transdermal films of metoclopramide 
hydrochloride can be prepared with sodium alginate as matrix agent and terpenes as 
penetration enhancer, however the dissolution and in vitro release study results 
indicated that there was no significant difference in terms of drug release for all 
transdermal films. When the enhancement effect of terpenes on excised pig skin was 
evaluated with ATR-FTIR spectroscopy, the enhancer effect of limonene was found 
higher than those of the other terpenes used in this study. When it was seen this aspect, 
the study should be supported with skin penetration studies.   

Key words: Metoclopramide hydrochloride, terpene, ATR-FTIR, transdermal 
film, in vitro release  



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Metoklopramit, enfeksiyon hastalıkları sonrası ortaya çıkan sindirim 

düzensizliklerinde, dispepside, kanser kemoterapisi ve radyasyon dahil her türlü bulantı 

ve kusmalarda, mide ve ince bağırsakta radyolojik tetkikler yapılacağı zaman mide 

boşalmasını ve baryumun bağırsağa geçişini kolaylaştırmada, benzamid türevi dopamin 

antagonisti mide bulantısını giderici bir ilaçtır [1]. Tek veya çok dozlu olarak 

yetişkinlerde 10 mg oral verilişi takiben çabuk absorbe edilir ve yaklaşık 30 dk sonunda 

maksimum plazma konsantrasyonuna ulaşır [1, 2]. İlacın absolü biyoyararlanımı 

karaciğerdeki eliminasyon hızının etkisinin bireyler arasında fazla değişkenlik 

göstermesi nedeniyle yaklaşık %32 ve %98 arasında ve eliminasyon yarılanma ömrü 2,6 

– 5,4 saat arasında değişmektedir [2]. Ticari olarak tableti, oral çözeltisi ve intravenöz 

(i.v.) veya intramüsküler (i.m.) uygulanan steril enjeksiyonluk preparatları mevcuttur 

[1].  

Transdermal sistemler, topikal olarak sağlam deriye yapıştırmak suretiyle 

uygulanan ve sistemik etki sağlayan yama tipi preparatlardır. Karaciğerden ilk geçiş 

etkisinin ortadan kalkması, sürekli ve kontrollü plazma düzeyinin sağlanabilmesi, i.v. 

uygulamaya bir alternatif olması nedeni ile meydana gelebilecek yan etkilerde azalma, 

hasta uyuncunun arttırması gibi pek çok avantajından dolayı transdermal yol ile tedavi 

tercih edilmektedir [3, 4].  

Gerek parenteral uygulamanın hasta açısından güçlüğü ve psikolojik etkisi 

gerekse oral yolla tedavide değişkenlik gösteren biyoyararlanım sorunu göz önüne 

alındığında metoklopramit hidroklorürün deri yoluyla uygulanması avantajlı bir 

alternatif yol olarak düşünülmektedir. Ayrıca kontrollü plazma düzeyinin 

sağlanabilmesi ve diğer uygulama yollarına bir alternatif olması nedeni ile meydana 

gelebilecek yan etkilerde azalma, hasta uyuncunun arttırması gibi pek çok nedenden 

dolayı da bu ilacın deri yolu ile verilişi hastaların tedavi edilmesinde tercih edilebilir. 

Bu çalışmanın amacı, metoklopramit hidroklorürün penetrasyon arttırıcı 

maddeler içeren transdermal filmlerinin hazırlanması ve hazırlanan filmler üzerinde 

farmasötik testler ile performanslarının değerlendirilmesi ve sonuç olarak 

metoklopramit hidroklorürün sistemik etkili ideal transdermal formülasyonlarının 

hazırlanmasına bir öngörüde bulunmaktır.  
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.HCl 

2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Metoklopramit Hidroklorür Hakkında Genel Bilgiler 

2.1.1. Metoklopramit Hidroklorürün Yapısı 
Metoklopramit, enfeksiyon hastalıkları sonrası ortaya çıkan sindirim 

düzensizliklerinde, dispepside, kanser kemoterapisi ve radyasyon dahil her türlü bulantı 

ve kusmalarda, mide ve ince barsakta radyolojik tetkikler yapılacağı zaman mide 

boşalmasını ve baryumun bağırsağa geçişini kolaylaştırmada, ince bağırsağa tüp 

yerleştirilmesi gerektiğinde tüpün alışılmış yollardan pilordan geçirilemediği hallerde 

pilor sfinkteri (midenin pilor deliğinin çevresindeki kasların kalınlaşarak oluşturdukları 

büzgenin bağlandığı kısım [5]) gevşetici olarak, gastroözofageal reflü ve mide 

ülserlerinde kullanılan benzamid türevi dopamin antagonisti antiemetik bir ilaçtır [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-1: Metoklopramit hidroklorür yapısal formülü 

Kimyasal Formülü: 4-amino-5-chloro-N-(2-dietilaminoetil)-2-metoksibenzamid 

hidroklörür [6, 7] 

Kapalı Formülü:   C14H22ClN3O2.HCl   

Molekül Ağırlığı:   336,3 g/mol 

2.1.2. Fizikokimyasal Özellikleri 

Beyaz kristalin toz haldedir. Erime derecesi 145°C’dir. Suda 0,48 g/ml, %95 

etanolde 0,09 g/ml, absolü etanolde 0,06 g/ml konsantrasyonda çözünür. Benzende ve 

kloroformda çözünmez [8].  
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2.1.3.Teşhisi 

2.1.3.1. Ultraviyole  Spektrumu (UV) ile 
Metoklopramit hidroklorürün 0,001 a/h 0,01 M Hidroklorik asit çözeltisinin 273 

nm ve 303 nm’de en yüksek absorbans gösterdiği kayıtlıdır [6, 7].  

2.1.3.2. Infrared  Spektrumu (IR) ile 
1590, 1614, 1530, 1496, 1254, 1311 dalga boylarında metoklopramit 

hidroklorürün KBr diskleri pik verir [6]. 3200, 3300, 3340, 3400, 3460 cm-1 de NH 

gerilme badları ve OH bandı, 2860, 2950, 2980 cm-1 C-H sp3 bandlar, 3030 cm-1 de C-H 

sp2 bandı, 2100, 2500, 2660, 2710 cm-1 de NH banları, 1600 cm-1 de C=O bandı, 1540 

cm-1 de ∂ NH bandı, 1270 cm-1 de C-O-C asimetrik bandı, 700 cm-1 de C-Cl bandı 

görülmüştür [7]. 

2.1.3.3. Renk Reaksiyonları ile 
Metoklopramit renk reaksiyonu ile de teşhis edilmektedir. Koniferil alkol ile 

oranj, Liebermann’s Test’i ile sarı, Mandelin’s Test’i ile kahverengi renk verir [6]. 

2.1.3.4. İnce Tabaka Kromatografisi (İTK) ile  
250 µm kalınlığında Silika jel G’nin 0,1 M potasyum hidroksit ve methanol 

içerisine batırılıp kurutulmasıyla elde edilen tabakalar kullanılmaktadır. Mobil faz 

olarak metanol ve kuvvetli ammonia çözeltisi karışımı (100:1,5) ile çalışılmaktadır. 

(System TA – Rf 47) [6]. 

System TA’da kullanılan tabakalar kullanılarak mobil faz olarak sikloheksan, 

toluen, dietilamin karışımı (75:15:10) ile çalışılmaktadır (System TB – Rf 01) [6]. 

 System TA ve TB’de kullanılan tabakalar kullanılarak mobil faz olarak 

kloroform, methanol karışımı (90:10) ile çalışılmaktadır (System TC – Rf 07) [6].  

2.1.4. Miktar Tayini Yöntemleri 

2.1.4.1. Titrimetrik Yöntem (Susuz titrasyon) 
Metoklopramit hidroklorür merküri asetat içeren glasiyal asetik asit ile 

potansiyometrik olarak perklorik asitli glasiyal asetik asit kullanılarak titrasyon yapılır 

[7]. 
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2.1.4.2. Kompleksometrik Yöntem 
Metodun esası kullanıldığı EDTA ile titrasyona dayanır [7]. 

2.1.4.3. Spektrofotometrik Yöntem 
Amerikan farmakopesi (Ph. USP.) 2008’de metoklopramit tabletlerin kantitatif 

tayininin spektrofotometrik yöntemle yapıldığından söz edilmektedir. 900 ml sulu 

ortamda 50 devir/dk’da 30 dk boyunca yapılan dissolüsyon çalışmasının ardından  

maksimum 309 nm’de spektrofotometrede okuma yapılarak metoklopramit miktarı 

saptanmaktadır [9]. 

Metoklopramit hidroklorürün diazo çifti reaksiyonu sonucunda geliştirilen 

spektrofotometrik metot ile tayinine dayanan bir metot bildirilmiştir [10]. 

Bir başka çalışmada metoklopramit hidroklorür için basit hassas 

spektrofotometrik metod araştırılmıştır [11]. Bu metot 548 max absorbansta 

metoklopramit hidroklorür ile p-dimetilaminosinnamaldehit arasındaki kesişme ile 

kırmızı renk verme esasına dayanır. Beer kuralı 5-30 µg/ml konsantrasyonunun 

üzerinde başarı göstermektedir. İlk olarak p-dimetilaminosainnamaldehitin kör 

noktadaki dalga boyunu ölçmedeki ışık zorluğu yenilmeye çalışılmıştır. 576 nm’de 5-25 

µg/ml konsantrasyonda metoklopramit hidroklorür ölçülmüştür. Hedeflenen amaçlara 

başarıyla ulaşılmıştır. Metodun valide olduğu yapılan deneylerde standart ilave teknikler 

kullanılarak RSD’nin %1’den az olmasıyla kanıtlanmıştır [11].  

2.1.4.4. Kromatografik Yöntemler 

2.1.4.4.1. Kağıt Kromatografisi  
Whatman No 1 ve Whatman No 1, No 3 standart kağıtları kullanılarak yapılan 

kromatografide metot kısaca özetlenmiştir. Whatman No 1 yönteminde 11x6 cm kağıt 

%5 sodyum sitratlı tampon çözeltisine batırılır. 25˚C’de 1 saat kurutulur. Whatman No 

1 No 3 yönteminde ise 17x19 cm kağıt %10 tributirin aseton çözeltisine daldırılırılarak 

emdirilir ve havada kurutulur [7].  

2.1.4.4.2. İnce Tabaka Kromatografisi (İTK) 
Mobil faz olarak konsantre amonyum çözeltisi-metanol (1,5:100), metanol-

kloroform (1:4), 1,2-dikloretan-etanol-amonyum çözeltisi (70:15:2), n-butanol-asetik 

asit-su (4:1:1), isopropanol-amonyum çözeltisi (80:4:5), butanol-asetik asit-su (4:1:1) 

isopropanol—NH4OH-su (80:4:5), dioksan-NH4OH-benzen (8:1:1), kloroform-metanol-
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%28 amonyum (10:4:1), kloroform-metanol-dioksan-%28 amonyum (90:14:10:3), 

metanol-amonyak çözeltisi-%25 (100:1,5) ve asetonun ve adsorban olarak silika jel 60 F 

254 (Merck) kullanıldığı İTK yöntemi bildirilmiştir [7]. 

Bu yöntemlerde asitlendirilmiş iyodoplatinat çözeltisi reaktif olarak ve 250 

nm’de ultraviyole ışık kullanılmıştır [7]. 

2.1.4.4.3. Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) 
Teng ve ark [7] 150 cm x 0,5 mm silika jel M171 kolonu kullanarak 2,0 ml/dk 

akış hızı ve metanol-kloroform-amonyak çözeltisi (30:70:0.5) ile oda sıcaklığında 280 

nm’de çalışmışlardır. Metoklopramitin retansiyon zamanları internal standarda (4-

amino-5-kloro-N-(2-(propilamino)etil)-2-metoksibenzamid) karşı 2,8 dk ve 4,5 dk 

olarak saptanmıştır [7]. 

Block ve ark [7] metoklopramiti ters faz C18 kolonu ile izokritik şartlarda 

(metanol-su-amonyak 75:24,9:0,1) 1,2 ml/dk akış hızı ile 308 nm’de çalışmışlardır. 5 dk 

sonra etkin  madde piki saptanmıştır [7]. 

2.1.5. Farmakolojik Özellikleri 
Metoklopramit benzamid türevi bir antagonistidir. Küçük dozlarda santral sinir 

sisteminde ve periferde dopamin D2 reseptörlerini bloke eder. Yüksek dozda daha 

belirgin olmak üzere, serotonin 5-HT3 reseptörlerini bloke eder. 5-HT4 reseptörlerin 

agonistidir, onları aktive eder. Terapötik doz aralığının alt kısmına uyan dozlarda mide 

bulantısı giderici etkisi antidopaminerjik etkinliğine dayanır [2]. 

Ağız yolundan verildiğinde tamamına yakını absorbe edilir. Fakat 

biyoyararlanımı bireyler arasında belirgin farklılık gösterir. Oral biyoyararlanımın %32 

ve % 98 arasında değiştiği saptanmıştır. Bu durum, barsaktan absorbe edildikten sonra 

ilk geçişte karaciğerdeki eliminasyon hızının bireyler arasında fazla değişkenlik 

göstermesine bağlıdır. Absorbsiyonu hızlıdır; oral alımından 30 dk sonra maksimum 

plazma düzeyine ulaşır. Karaciğerde metabolize olur ve alınan dozun yaklaşık %20’si 

böbrekten değişmeden atılır. Eliminasyon yarılanma ömrü 2,6-5,4 saattir. Böbrek 

yetmezliğinde bu değer 14 saate kadar yükselir. Böbrekten değişmeden atılan 

fraksiyonun fazla olmamasına rağmen, bu durum böbrek yetmezliğinde eliminasyonun 

yavaşlaması; bu organdan atılmasını yavaşlatan konjugat şeklindeki metoklopramit 

metabolitlerinin enterohepatik siklusa girmesi ile açıklanmaktadır [2]. 
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2.1.6. Stabilitesi 
Metoklopramitin sulu çözeltilerindeki stabilitesini saptamak için farklı 

pH’lardaki stabilite değerleri araştırılmış ve pH 7,6’da metoklopramit yüksek stabilite 

gösterirken pH 2’de ise bozunmanın fazla olduğu saptanmış ve bozunma ürünlerinden 

birinin N,N-dietiletilendiamin olduğu tespit edilmiştir [7]. 

2.1.7. Ticari Preparatları 
Türkiye’deki metoklopramit içeren ticari preparat şekilleri, dozu ve üretici 

firmalar aşağıda verilmiştir [1]. 

 

Tablo 2-1:  Metoklopramit içeren ticari preparatlar 

MÜSTAHZAR 

ADI 
PREPARAT ŞEKLİ PREPARAT DOZU 

ÜRETİCİ 

FİRMA 

Metpamid Ampul 10 mg / 2 ml x 5 Yeni İlaç 

Metpamid Oral Çözelti 1 mg / ml x 125 ml’lik şişe Yeni İlaç 

Metpamid Tablet 10 mg x 30 Yeni İlaç 

Primperan Ampul 10 mg /2 ml x 6 Biofarma 

 

2.1.8. Metoklopramit ile yapılan çalışmalar 

Son yıllarda üzerinde çalışılan konulardan biri, antiemetik bir ilaç olan 

metoklopramit hidroklorürün artan mukosiliyer klerens ile mukoadezif in situ jellerinin 

geliştirilerek biyoyararlanımının arttırılmasıdır [12]. Nazal mukoza ile teması sağlamak 

için termojel Poloxamer 407 ve polietilen glikol polimerleri kullanılmıştır. Tavşanlarda 

yapılan çalışmalar sonucunda karbopol içeren in situ nazal jellerin mukosiliyer geçiş 

süresinin minimum 10 dk’dan min 52 dk’ya uzattığı saptanmıştır. Tavşanlardaki 

biyoyararlanım çalışmaları sonunda nazal in situ jellerin oral uygulanan çözeltiye oranla 

maddenin biyoyaralanımını %51,7’den %69,1’e arttırdığını göstermiştir [12]. 

İkinci olarak bazı antiemetik ilaçların kan beyin bariyerini geçebilme 

yeteneğinin ve bu bileşiklerin santral sinir sistemine olabilecek yan etkilerinin 

araştırılması amacıyla tavşan glial (beyin ile spinal kord arasındaki iletiyi sağlayan sinir 
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hücrelerinden oluşan doku) hücrelerin kültüründen elde edilen beyin endotel hücrelerini 

içeren in vitro kan beyin bariyer modeli kullanılarak bazı antiemetik bileşiklerin beyine 

penetrasyonu kıyaslanmıştır [13]. Yapılan araştırmalar metoklopramitin test edilen 

bileşiklerin arasında en hidrofilik karakterli bileşik olmasına rağmen (Log P 1,69) kan 

beyin bariyerini aşmada en yüksek performansı gösterdiğini kanıtlamıştır [13]. 

Metoklopramit ile yapılan bir diğer çalışmanın amacı 5-metilpirolidon kitozanın 

mukoadezif mikropartiküllerinin hazırlanarak nazal yolla uygulanmasına yöneliktir 

[14]. Püskürterek kurutma tekniği kullanılarak metoklopramitin mikroküreleri ile 

kitozan mikropartikülleri karşılaştırma amaçlı hazırlanmıştır. In vitro mukoadezif 

testler, şişme testleri ve koyun nazal mukozası üzerinde ex vivo çalışmalar yapılmıştır. 

Sonuç olarak; metoklopramit mikrokürelerin nazal yolla uygulanabileceği kanıtlanmıştır 

[14]. 

İbuprofen, niasinamid ve metoklopramitin kullanıldığı bir başka çalışmada 

uzatılmış ilaç salımının mide barsak kanalında yüzen dozaj formları ile sağlanabilmesi 

teorisinden hareketle emülsifikasyon/jelatin prosesi uygulanmıştır [15]. Jellerin 

hazırlanması için kalsiyum aljinat ve ay çiçeği yağı kullanılmıştır. Aljinat boncukları 

yağa ilave edilerek 24 saat boyunca boncuklar yağsız halde kalıncaya kadar devamlı 

olarak titreşime tabi tutulmuşlardır. Hidrofobik bir ilaç olan ibuprofen yağ partisyonuna 

bağlı olarak 24 saat boyunca uzatılmış salım yapmıştır. Hidrofilik karakterli olan 

niasinamid ve metoklopramit de uygun bir modifikasyonla aynı sürede salım 

yapmışlardır. Sonuç olarak; hidrofilik ve hidrofobik karakterli ilaçların yüzen dozaj 

formları hazırlanarak uzatılmış salım yapan formları geliştirilmiştir [15]. 

Zaki ve ark. [16] yaptıkları çalışmada; kanser kemoterapisinde emesisi önlemede 

etkili olan potent bir antiemetik olması itibariyle intranazal formülasyonu geliştirilmeye 

çalışılmıştır [16]. Metoklopramitin nazal absorbsiyonu 60 dk boyunca anestezi altında 

olan tavşanlar üzerinde in vivo olarak in situ tekniği kullanılarak denenmiştir. 

Hazırlanan çeşitli jel formülasyonlarından metoklopramitin nazal absorbsiyonu 

araştırılmıştır. Nazal yolla uygulandıktan 60 dk sonra metoklopramit  %90 oranında 

nazal boşluktan absorbe edildiği saptanmıştır. pH 5’ten 8’e doğru arttırıldığında 

absorbsiyonun arttığı dolayısıyla metoklopramit absorbsiyonunun pH bağımlı olduğu 

ortaya konulmuştur. Hidroksipropil metilselüloz kullanılarak çözeltinin viskozitesi 

arttırılarak da absorbsiyon oranının düştüğü tespit edilmiştir. Penetrasyon arttırıcı olarak 
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kullanılan sodyum deoksilat, sodyum kolat, düşük ve yüksek molekül ağırlıklı kitozan, 

protamin sülfat ve poly-L-aljinin metoklopramit absorbsiyonunu anlamlı olarak 

arttırmıştır. En yüksek etki ise sodyum deoksilat tuzu kullanılarak 25 dk içinde nazal 

boşluktan %92 oranında ilacın emilimi ile elde edilmiş olup görünür partisyon 

katsayısında (Kapp) iki kat fazla etki saptanmıştır [16]. 

Aynı çalışmanın ikinci kısmında ise metoklopramit hidroklorürün çeşitli 

penetrasyon arttırıcı maddeler kullanılarak nazal yolla uygulanmak üzere çözeltileri 

hazırlanmış ve olası zararlı etkiler in vitro insan eritrosit lysis deneyleri ile incelenmiştir 

[17]. Ayrıca tavşan nazal epitelyumunda nazal mukozal iritasyon ve total protein ile 

laktat dehidrojenaz serbestleşme derecesi incelenmiştir. Hemoliz oranları sodyum kolat 

ve poli-L-aljinin için çok düşük iken (≤ %15) protamin sülfat penetrasyon arttırıcı 

maddeler ile birlikte yükselmektedir. Bunun tersi olarak sodyum deoksilat ve kitozan 

polimerleri (düşük veya yüksek molekül ağırlıklı) in vitro yüksek hemoliz görülmüştür 

(≥ %60). Metoklopramitin %0,5 sodyum kolat içeren nazal spreyleri anlamlı 

absorpsiyon artışı sağlamıştır. Sonuç olarak; Metoklopramitin nazal yolla uygulanması 

ile acil tedavi gerektiren emesis durumlarında yüksek sistemik etki sağlayabileceği 

bildirilmiştir [17]. 

Metoklopramitin nazal dozaj formları (çözelti, jel, liyofilize toz) mukoadezif 

polimer olan Carbopol® 981 ile hazırlanan bir diğer çalışmada; formülasyondan ilacın 

salımı çalışmaları modifiye horizontal difüzyon çemberi, selüloz membran ve sığır 

nazal mukozası difüzyon bariyeri olarak kullanılarak yapılmıştır [18]. Ex vivo 

deneylerden sonra nazal mukozanın morfolojik özellikleri ışık mikroskobu ile 

incelenmiştir. In vivo çalışmalar koyun modeli üzerinde yapılmıştır. Metoklopramitin 

çözelti ve toz formülasyondan serbestleşmesinin jel formülasyona göre daha fazla 

olduğu ve nazal mukozaya daha az zarar verdiği görülmüştür. Dimetil-β-siklodekstrin 

(DM-β-CD)’in penetrasyon arttırıcı etkisi toz formülasyonlarda ex vivo ve in vivo olarak 

denenmiştir. Ex vivo ve in vivo deneylerin tersi olarak jel formülasyonlarının nazal 

biyoyaralanımın çözelti ve toz formülasyonlara oranla daha yüksek olarak tespit 

edilmiştir [18]. 

Atenolol, metoklopramit ve propranolol’ün farklı molar oranlarda  hazırlanan 

model ilaçları kullanılarak yapılan bir çalışmada DSC, IR ve X-ray difraksiyonları ile 

özellikleri incelenmiştir [19]. Katı haldeki bileşikler aljinik asidin nötralizasyonu ile 
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elde edilmiştir. Matrisler katı haldeki bileşiklerin aljinik asit ile veya sodyum aljinatla 

hazırlanmaları ile oluşturulmuştur. Bunların çözücü geri emilimleri, serbestleşme 

kinetikleri ve üç ortamdaki (suda, pH 6,8 tamponu ve 0,01 M HCl’de) erozyonları 

ölçülmüştür. Bunlara ilave olarak şişebilme dinamiği incelenmiştir. Tüm şişebilen ilaç-

polielektrolit matrisleri deneyleri suda, pH 6,8 tamponunda ve 2 basamaklı deneyleri 

(önce 2 saat boyunca asidik ortamda ve daha sonra 2. adım olarak pH 6,8’de) fark edilir 

düzeyde sıfırıncı derece salımın gerçekleştirdiğini göstermiştir. Deneysel sonuçlar ana 

salım prosesinin hidrojel katmanının erozyonu ile gerçekleştirdiğini kanıtlamış ve salım 

oranı da katı haldeki bileşiğin aljinik asit ile veya sodyum aljinat şeklinde seyreltilmesi 

ile ayarlanabileceği vurgulanmıştır [19]. 

Garcia ve ark. [20] yaptıkları bir çalışmada biyouyumlu polimerik hidrojeller, 

metharsiklik asit ile tasarlanmış ve sentezlenmiştir. Sentezler serbest radikal 

kopolimerizasyonu ile yapılmış olup potasyum persülfat başlatıcı ajan, N,N-

metilenbisakrilamid çapraz bağlayıcı olarak kullanılmıştır. Hidrojeller FTIR, HNMR ve 

DSC teknikleri kullanılarak karakterize edilmiştir. Hidrojellerdeki şişmeyi araştırmak 

için fizyolojik pH’larda (1,0-4,0-7,4-8,5) fosfat tamponu ile 37°C’de çalışılmıştır. 

Metoklopramit hidrojeller içine hapsedilmiş ve in vitro serbestleşme profili suni mide 

ve barsak ortamında tespit edilmiştir [20]. 

Bir diğer çalışmada, Metoklopramit’in hidrofilik matriks olan kitozan ve 

sodyum aljinat içine yerleştirilmesiyle kontrollü salım yapması esasına dayanan tablet 

formları hazırlanmıştır [21]. In vitro serbestleşme kinetiği Higuchi kinetiğine uyum 

sağlamıştır. 6 erkek gönüllü üzerinde in vivo çalışmalarda tmax 4,5 saat Cmax ise 63,4 

ng/ml olarak saptanmıştır [21]. 

Bir başka çalışmada karbomer-metoklopramit hidrojellerin metoklopramit 

serbestleşmesindeki denge özellikleri ve kinetikleri incelenmiştir [22]. pH 6,49 ve 8,40 

metoklopramit yüzdesi 50-75-100 şeklinde denemeler yapılmıştır. Metoklopramitin 

salım çalışmaları Franz hücresi kullanılarak gerçekleştirilmiştir ve bu çalışmalarda su ve 

%0,9 sodyum klorür salım ortamı olarak kullanılmıştır. Hidrojeller rezervuar gibi 

davranmış, suda ilaç serbestleşmesi daha az olurken sodyum klorür çözeltisinde 14 kat 

daha yüksek oranlarda gerçekleşmiştir. pH’daki ufak değişiklikler ile molekülün 

iyonlarına ayrılmasının sağlandığı ve bunun da kontrollü salımda etkili olduğu 

görülmüştür [22]. 
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Metoklopramitin subkütan ve biyolojik olarak sindirilebilen kontrollü salım 

yapan preparatı yarı katı poliortoesterler trimetil ortoasetat ve 1,2,6-heksanetriol 

arasındaki transesterifikasyon reaksiyonu ile hazırlanmıştır [23]. Metoklopramitin asidik 

karakteri ve sudaki çözünürlüğü sayesinde poliortoesterlerden erozyon ve difüzyon ile 

serbestleşmiştir. Araştırmada enjeksiyon yapılması planlanıyorsa sadece düşük 

moleküler ağırlıkların kullanılması gerekmekte olduğu, bununla birlikte düşük 

moleküler ağırlıklı poliortoesterlerin ilacın hızla serbestleşmesini sağladığı görülmüştür. 

Polimerin yaşam süresinin uzatılması ve ilaç serbestleşme oranının düşürülmesi 

amacıyla suda çözünen magnezyum hidroksit formülasyona ilave edilmiştir. Düşük 

moleküler ağırlıklı poliortoesterler enjeksiyon uygulandığında Metoklopramitin uzun 

süreli kontrollü salımının gerçekleştirilmesi mümkün olduğu saptanmıştır [23]. 

Bir başka çalışmada ise %1 metoklopramit ile %70 Witepsol W35 ve %30 (a/a) 

lesitinden oluşturulan rektal bir preparat hazırlanmıştır. In vitro ve in vivo çalışmalar 

rektal preparatın kontrollü salım yaptığını kanıtlamıştır [24]. 

Kitozan ve kondroitin sülfat mikroküreleri kullanılarak metoklopramit 

hidroklorürün oral yolla kontrollü salımı araştırılmıştır [25]. Mikrokürelerin püskürterek 

kurutma tekniği kullanılarak ilaç ve farklı oranlarda formaldehit içeren sulu polimer 

dispersiyonları hazırlanmıştır. İlacın serbest hale geçiş kinetikleri farklı pH’larda 

araştırılmış ve kondroitin sülfat mikrokürelerin ilacın serbest hale geçişini geciktirdiği 

tespit edilmiştir. Kitozan mikroküreleri %20 oranında formaldehit ile hazırlandıklarında 

serbestleşmenin pH’dan bağımsız bir hale geldiği görülmüştür. Bu oran ideal bir 

formülasyon için önerilmektedir [25]. 

2.2. Deri Hakkında Genel Bilgiler 

2.2.1. Derinin Özellikleri 
İlaçların deriden geçişini sınırlayan en önemli faktörlerin başında deri 

gelmektedir. İlaçların deri yoluyla uygulanması için transdermal yolun geliştirilmesinde 

derinin yapısının anlaşılması gerekir. 

Deri yaklaşık 1,8-2 m2 lik toplam yüzey alanı ve 9 kg ağırlığı ile (vücut ağırlığının 

%16’sı) vücudumuzun en büyük organıdır. Toksik maddelere karşı oldukça duyarlıdır.  

Vücudu dış çevreden korur ve organizmadaki suyun kaybını önler. Hareket etmeye 

imkan verebilecek kadar esnek ve uyarıları algılayabilecek derecede incedir. Ter 
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salgılaması yoluyla vücuttan atık maddeleri uzaklaştırır. Kan basıncını denetler. Vücudu 

antijenik uyarılardan korur. Kalınlığı vücut bölgesine göre değişkenlik gösterir. Yüzeyi 

bir asit mantosuyla kaplıdır. pH’sı 5,2-5,6 arasındadır. Ayrıca yüksek miktarda 

kalsiyum iyonu içeririr (yaklaşık 1 mg / g doku) [4]. 

Deri üç tabakadan oluşmaktadır: Epidermis, Dermis ve Hipodermis (Şekil 2-2) 

[26, 27, 28]. 

 

Şekil 2-2:  Derinin yapısı [26] 

Epidermis ile morfolojik yönden ve hücre fonksiyonlarına göre 5 tabakadan 

oluşur: 

-Stratum corneum 

-Stratum lucidum 

-Stratum granulosum 

-Stratum spinosum 

-Stratum germinativum  



 12

Stratum corneum çekirdeksiz, metabolik açıdan aktif olmayan kısmen suyunu 

kaybetmiş hücre gruplarından meydana gelir ve 2 haftada bir kendini yeniler. Yapısı 

proteinler (%75-80), lipitler (%5-10), ve diğer maddelerden (%5-10) oluşur. Protein 

kısmı alfa-keratin (yaklaşık % 70) ve beta-keratinden (yaklaşık %10) ibarettir [29]. 

Stratum corneum’ un lipit kısmı ise seramidler, serbest steroller, serbest yağ asitleri ve 

trigliseritler gibi nötral lipitlerden meydana gelmiştir. Ayrıca az miktarda fosfolipitler, 

glikofosfolipitler ve kolesterol gibi sülfat gibi lipit grupları da içerir [29, 30]. 

Stratum corneum ilaç moleküllerinin deriden geçişi için ana bariyeri oluşturur. 

Stratum corneum tabakası protein tuğlaları ve lipit harcından meydana gelen düzenli 

örülmüş bir duvar olarak tanımlanmaktadır [31]. Hücrelerin ve hidratokorneositler 

içindeki proteinlerin etrafını saran lipit tabaka ilaçların deriden geçişi için bariyer 

fonksiyonunu üstlenmektedir. İçerdiği lipit miktarı ve cinsi bulunduğu vücut bölgesine 

göre değişir, bu da permeabilitenin farklılığında önemli bir faktördür. Hidrofobik bir 

membran gibi davranır [31]. 

Derinin daha alt katmanlarına inildiğinde epidermisin canlı hücre gruplarından 

oluşan dokusuna rastlanır. Bu kısım hidrofilik karakterlidir. Canlı epidermis metabolik 

açıdan aktif enzimler içermektedir. Bu bölge her ne kadar stratum corneum kadar  

bariyer özelliği taşımasa da geçiş sırasında bazı ilaç moleküllerinde biyotransformasyon 

olaylarına (esteraz, glukuronidaz, sülfataz enzimleri vb.) yol açmaktadır. Bu durum 

bölgenin metabolik bir bariyer gibi davranmasına ve buna bağlı olarak da ilaçların 

sistemik biyoyararlanımında azalmaya sebep olmaktadır. Ayrıca canlı epidermis 

tabakasının hidrofilik karakterli ilaçların difüzyonu için bir bariyer oluşturduğu 

bilinmektedir [32]. 

Epidermisin diğer katmanlarına ait bilgi aşağıda verilmiştir: 

Stratum lucidum: İnce yağımsı görünüşlüdür. Suyun geçişini düzenler, zar 

özelliğinde bir dokudur. 

Stratum granulosum: Vücudun değişik bölgelerinde farklı kalınlık gösterir. 

Derinin beyazlığını ve matlığını sağlar.  

Stratum spinosum: Tek sıralı hücrelerden yapılmıştır.  

Stratum germinativum: Silindir şeklinde hücrelerden oluşur ve yeni hücrelerin 

meydana gelmesini sağlar. 
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Dermis: Ana bileşiği kolojen olan ve lenf damarları içeren dermis fibröz 

yapıdadır. Kalınlığı 1-4 mm arasında olup nispeten daha az miktarda yağ hücresi 

içermektedir. Mast hücreleri ve makrofajlar yoluyla immun cevabın oluşumunu sağlar. 

Ter bezleri, kıl folikülleri ve yağ bezlerini de yapısında barındırır. Bu bezlerin ve kıl 

foliküllerinin deride oluşturdukları açıklığın etkin maddelerin deriden geçişi için bir yol 

olduğu kabul edilebilir. Dermis de epidermis gibi hidrofilik karakterlidir. Başta stratum 

corneum ardından epidermisin diğer katmanları ve onu takiben de dermisi geçmeyi 

başaran ilaç sistemik dolaşıma katılır [4, 29]. 

Hipodermis: Yağ üreten ve depolayan hücrelerden oluşur. Fiziksel destek 

vererek kolojen yoluyla deriye esneklik sağlar. Ana kan damarlarını barındırır. Isı 

yalıtımını sağlar [4]. 

2.2.2. Perkütan Absorpsiyon 
Perkütan absorbsiyon (deriden emilim) ilacın stratum corneum’dan difüzyonu, 

epidermisin canlı dokusunda dağılması, epidermiste ve dermisin küçük doku 

gruplarından difüzyonu, kan dolaşımına geçişi, metabolize edilmesi ve eliminasyonu 

olmak üzere bir dizi aşama ile gerçekleşir (Şekil 2-3) [33, 34]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-3: Perkütan absorbsiyonun şematik şekli [28, 31] 
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İlaçların deriden geçişi için en önemli engel olan stratum corneum’dan geçişi üç 

ana yol ile gerçekleşir [31]: 

1. Hücreler arası geçiş (interselüler geçiş) 

2. Hücre içi geçiş (transselüler geçiş) 

3. Porlardan geçiş (shunt yol/ yan geçiş yolu/kıl folikülleri ter bezleri yan geçiş yolu) 

Hücreler arası geçiş (interselüler geçiş): Penetrasyon arttırıcı maddelerin 

ilaçların geçişini arttırmasında etki mekanizması LPP (Lipit-Protein-Partisyon) teorisi 

ile açıklanmaktadır [31, 36]. 

Hücre içi geçiş (transselüler geçiş): Hücre içinden geçiş olmaktadır. Polar 

karakterli maddelerin tercih ettiği bir yoldur.  

Porlardan geçiş: Kıl folikülleri ve/veya ter bezlerinden geçmek sureti ile 

gerçekleşen daha düşük direnç gösteren kısa bir yan geçit yoludur. Suda çözünebilen 

polar yapılı ilaç moleküllerinin deriden geçişi için uygundur. Bu yol daha çok 

iyontoforezde etkili olmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-4: İlaçların deriden geçiş yolları [37] 
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2.3. Transdermal Sistemler Hakkında Genel Bilgiler  
Sistemik veya lokal etki elde etmek amacıyla etkin maddelerin deri yoluyla 

verilmesi transdermal yol olarak adlandırılmaktadır [4]. 

Transdermal sistemleri hazırlanacak olan etkin maddelerin sahip olması istenen 

özellikler aşağıda özetlenmiştir [3, 4, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 43]. 

• Deride irritasyon veya allerjik reaksiyona neden olmamalı 

• Molekül ağırlığı 500 Da’nın altında olmalı 

• Düşük erime derecesine sahip olmalı (200°C’nin altında olmalı) 

• Düşük konsantrasyonlarda farmakolojik etki gösterebilmeli (günlük dozu 10 

mg’dan düşük olmalı) 

• Polaritesi düşük olmalı 

• Deri yüzeyinde enzimatik ve bakteriyel parçalanmaya uğramamalı  

• Suda ve lipitte optimum çözünürlüğe sahip olmalıdır (log P (oktanol/su) 1-3 

arasında olmalı) 

• Sudaki çözünürlüğü 1 mg/ml’nin altında olmalı 

• pH değeri 5-9 arasında olmalı 

• Biyolojik yarılanma ömrü kısa olmalı 

• Düşük oral biyoyararlanım göstermeli 

• Etkin madde uzun süreli hastalıkların tedavisinde kullanılmalıdır. 

2.3.1. Transdermal Sistemlerin Avantajları  
Transdermal sistemlerin avantajları aşağıdaki şekilde sıralanabilir [3, 4, 26, 28, 

38, 39, 41]: 

• Oral uygulamadan sonra karaciğerden ilk geçiş etkisinin ortadan kalkması 

• Sürekli ve kontrollü plazma düzeyi sağlanabilmesi 

• Yan etki görülmesi halinde dozaj şeklinin kolayca deriden uzaklaştırılması 

• Enjeksiyon kullanımına özgü ağrı faktörünün bu preparatlarda olmaması 

dolayısıyla daha fazla hasta uyuncu 
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• Mide barsak kanalında iritan özellik gösteren etkin maddelerin verilmesinde 

alternatif yol olmaları 

• Etkin maddelerin kan düzeyleri toksik seviyelere çıkmadığı için yan etki 

görülmesinin azalması 

• Biyolojik yarı ömrü kısa olan maddelerin bu yolla başarıyla verilebilmesi 

• Uygun teknolojiler geliştirilerek protein ve peptit yapılı makromoleküllerin 

bu yolla verilebilmesi 

• Diğer ilaçlarla kullanıldığında ilaç etkileşimlerinin oral yola nazaran daha 

düşük olması 

• Acil vakalarda hangi ilacın kullanıldığının belirlenebilmesi 

• Deri yüzeyinin transdermal yolla uygulama için son derece geniş ve uygun 

bir yüzey alanına sahip olmasıdır. 

2.3.2. Transdermal Sistemlerin Dezavantajları 
Transdermal sistemlerin dezavantajları aşağıdaki şekilde sıralanabilir [3, 4, 26, 

28, 38, 39, 40, 41): 

• Derinin düşük geçirgenliğe sahip olması. 

• Deride iritasyon ve allerjik reaksiyonlara yol açabilmeleri 

• Düşük konsantrasyonlarda farmakolojik etki gösterebilen güçlü ilaçların 

kullanılmasını gerektirmesi 

• Kullanılan yapıştırıcıların her tür deriye uygun olmaması 

• Bireyler arası ve birey içi perkütan emilim değişiminin yüksek olması (yaş, 

fiziksel koşullar, diyet..vb) 

• Etkin  maddenin deri yüzeyinde enzimatik ve bakteriyel parçalanmaya 

uğrayabilmesi 

• Yüksek teknoloji ve maaliyet gerektirmesi 

• Düşük molekül ağırlığına sahip moleküllere uygulanabilmesi (genellikle 500 

Da altındaki) 
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• Stratum corneum’dan ve daha alt tabakalarda yer alan su içeriği yüksek 

katmanlardan sistemik dağılımın başarıyla gerçekleşebilmesi için su ve lipit 

çözünürlüğü, log P (oktanol/su) 1-3 arasında olan moleküller üzerinde 

başarılı sonuç vermesi 

• Transdermal sistemlerin günlerce uygulanması sonucu derinin florasında 

değişikliklere, daha uzun süreli kullanımlarda ise  deride yumuşama ve 

iritasyonu takiben ter bezlerinin inaktif hale geçebilmesine yol açması 

2.3.3. Transdermal Sistemlerde Kullanılan Penetrasyon Arttırıcı Maddeler 
Perkütan absorbsiyon genellikle pasif difüzyonla gerçekleşmektedir. 

Penetrasyon arttırıcılar etkilerini deri üzerinde difüzyonu arttırarak veya  ilacın derideki 

çözünürlüğünü arttırarak, ya da her iki yolu da kullanarak göstermektedirler. İlacın 

stratum corneum’dan difüzyonu penetrasyon arttırıcıların yardımıyla derideki lipitlerin 

çözülmesi suretiyle gerçekleşmektedir. Penetrasyon arttırıcılar aynı zamanda ilaç 

molekülleri için kosolvent (yardımcı çözücü) gibi davranarak ilacın stratum 

corneum’daki termodinamik aktivitesini de arttırabilmektedirler [33, 44]. 

CIR (Cosmetic Ingredient Review) 2003’e göre penetrasyon arttırıcı madde, 

derinin yapısında değişikliğe yol açarak diğer kimyasalların derinin derin tabakalarına 

geçişine izin veren ve bu kimyasalların ulaştıkları bölgede miktarının artarak kan 

dolaşımına katılmalarına yardımcı olan kimyasaldır [45]. Literatüre göre 7500 kişisel 

bakım ürününün %56’sının içine penetrasyon arttırıcı madde katılmaktadır [45]. 

İdeal bir penetrasyon arttırıcının şu özelliklere sahip olması istenir [28, 33, 43, 

44, 46, 47]: 

1. İlaçların deriden geçişini arttırmalı 

2. Formülasyondan ilaç salımını sağlamalı. 

3. Toksik, iritan ve alerjik olmamalı 

4. Ürünün raf ömrü boyunca stabilitesini korumalı 

5. Etkileri önceden tahmin edilebilir ve geri dönüşümlü olmalı  

6. Stratum corneum’ un bariyer fonksiyonunu tek yönlü olarak azaltmalı.  
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7. Sistemik dolaşıma katılınca farmakolojik etki göstermemeli, reseptörlere 

bağlanmamalı  

8. Formülasyon için uygun olmalı (etkin madde ve yardımcı maddelerle 

geçimli olmalı) 

9. Kozmetik açıdan kabul edilebilir olmalı. 

10. Stratum corneum ile formülasyon arasındaki partisyonu arttırmalı (yüksek 

düzeyde permeasyon sağlamalı). 

11. Yüksek potense sahip olmalı 

Henüz tüm bu özelliklerin tamamına sahip bir penetrasyon arttırıcı 

bulunmamaktadır [44]. 

2.3.3.1. Su 
Stratum corneum’un % 15-20’sini su oluşturur. Doku hidratasyonunun 

arttırılması hidrofilik ve lipofilik karakterdeki moleküllerin deriden geçişini arttırır. Bu 

nedenle su belki de en iyi penetrasyon arttırıcı olarak kabul edilebilir [44]. Su stratum 

corneum’da hücre içindeki keratinin protein yapısını bozarak etkili olur. Ayrıca hücreler 

arasında bulunan lipitlerin polar grupları ile etkileşerek bu tabakadaki lipitlerin 

çözünürlüğünü arttırır [48]. 

2.3.3.2. Sülfoksit grubu kimyasallar 

Dimetilsülfoksit (DMSO) 

Renksiz, kokusuz, higroskopiktir. Polar ve polar olmayan karakterdeki ilaçlar 

için güçlü bir çözücüdür [44]. Protein tabakada etkili olarak ilaç moleküllerinin daha 

rahat hareket edebileceği bir ortam yaratır. Ayrıca stratum corneum’daki lipitlerle 

etkileşerek lipit akışkanlığında artış sağlar ve etkilerini proteinleri denatüre ederek 

gösterir [44, 48]. 

DMSO ayrıca birçok ilacın çözünürlüğünü arttırdığı bildirilmiştir [33]. Bunlar 

arasında antiviral ajanlar, steroidler, antibiyotikler sayılabilir [44]. 

Etkisi konsantrasyona bağımlıdır ve yüksek konsantrasyonda optimum etki 

gösterir. Bu yüksek konsantrasyon eriteme ve proteinlerin denatüre olmasına neden 
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olabilir. Bunun dışında kontakt ürtiker, yanma ve batma hissi, sistemik semptomlara yol 

açabilir [44, 49]. 

Dimetil asetamid (DMAC) ve Dimetilformamid (DMF) bu grupta yer alan diğer 

penetrasyon arttırıcılardandır. Her ikisi de DMSO ile benzer özellik gösterir. DMSO 

hidrofilik ilaç moleküllerinin deriden geçişinin arttırılması üzerinde daha etkilidir [44]. 

DMSO üzerindeki oksijen atomunun nitrojen atomu ile yer değiştirilmek 

suretiyle modifikasyonu ile yeni moleküller sentezlenmiştir [50]. Bu moleküllerden S, 

S,-dimetil-N-(4-bromobenzoil)iminosülfuran en yüksek aktiviteyi göstermiştir. Fakat bu 

bileşiklerin insan derisi üzerinde düşük permeabiliteye sahip bileşiklere oranda oldukça 

yüksek toksisiteye sahip olduğu kaydedilmiştir [49, 50]. 

2.3.3.3. Azon 
Renksiz, kokusuz sıvıdır. Lipofilik bir zincir ve polar karakterde siklik bir 

laktam grubu olmak üzere iki kısımdan oluşur. Bu nedenle hem hidrofilik hem de 

lipofilik ilaçlar için uygun, düşük konsantrasyonda etkili olan bir penetrasyon arttırıcıdır 

[44]. Penetrasyon arttırıcı özelliğini stratum corneum’daki lipit yapıların özelliğini 

değiştirmek suretiyle lipit moleküllerin difüzyonunu kolaylaştırarak gösterir [49].  

2.3.3.4. Pirolidonlar 
Hidrofilik ilaç molekülleri için daha etkili olup ilacın derideki tutulumunu da 

arttırırlar. Pirolidonlara N-metil-2-pirolidon ve 2-pyrolidon örnek verilebilir [44]. Bu 

maddeler düşük konsantrasyonlarda stratum corneum’da hücre içi keratinin yapısını, 

yüksek konsantrasyonlarda ise hücreler arası bölgedeki lipitlerin dizilişini bozarak etkili 

olmaktadır [44, 49]. 

Pirolidonlar hidrofilik maddelerden mannitol, 5-florourasil ve sülfaguanin ve 

lipofilik maddelerden betametazon-17-benzoat, hidrokortizon ve progesteronun deriden 

geçişinde etkili olduğu bilinmektedir [44, 51]. 

Pirolidonlara verilebilecek bir diğer örnek polivinilpirolidon olup diferansiyel 

taramalı kalorimetri tekniği (DSC) kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalarda 

penetrasyon arttırıcı etkinliğin stratum corneum’daki lipitlerle olduğu kadar proteinlerle 

de iyi bir bağ kurmak suretiyle gerçekleştiği kayıtlıdır [52, 53, 54]. 
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Godwin ve ark. [55] farklı zincir uzunluğuna ve fonksiyonal gruba sahip 

pirolidonlar kullanarak yaptıkları bir araştırmada pirolidonların penetrasyon arttırıcı 

etkisi incelenmiştir. Hidrokortizonun model ilaç olarak kullanıldığı çalışmada N-

dodesil-2-pirolidon ve asetat anoloğunun tüysüz sıçan derisi üzerinde en etkili iki 

penetrasyon arttırıcı olduğu tespit edilmiştir. Benzer çalışmalar azon ve analogları ile 

tekrarlanmıştır. N-metilpirolidon gibi kısa alkil zincirli bileşiklerin faz geçiş ısılarında 

etkili olmadığı görülmüştür. Hadgraft ve ark. [56] multilaminar yapılı liposomlar 

kullanarak yapmış oldukları bir diğer çalışmada azon ve anologlarının faz geçiş ısılarını 

azalttığını göstermektedir. Her iki çalışmadan da anlaşılmaktadır ki modifiye edici 

aktivite lipit tabakadaki akışkanlığın arttrılmasına bağlıdır.  

2.3.3.5. Yağ asitleri 
En sık kullanılanı oleik asittir [44, 49]. Stratum corneum’da yüksek 

konsantrasyonda faz ayırıcı özellik göstererek etkili olur. Bunu stratum corneum’un 

lipit bölgelerindeki uzun yağ asidi zincirlerinden cis konfigürasyonuna sahip olanlar 

üzerinden etkili olarak gerçekleştirir [44, 52]. Oleik asit derideki lipitlerin faz geçiş 

ısılarını düşürerek lipit akışkanlığını arttırmak suretiyle etkili olmaktadır [49, 57]. 

Estradiol, progesteron, asiklovir 5-florourasil, salisilik asit gibi lipofilik ve hidrofilik 

karakterli moleküller üzerinde etkilidir [58]. Oleik asidin azon ile birlikte 

kullanıldığında sinerjik etki gösterdiği tespit edilmiştir [41, 44]. Diesterlerin yağ asitleri 

ile birlikte kullanılması sonucunda da sinerjik etki elde edildiği kayıtlıdır [44]. 

2.3.3.6. Alkol, yağ alkolleri, glikoller 
Etkilerini stratum corneum’daki hücreler arası lipitleri çözerek gösterirler. Aynı 

zamanda keratinize protein dokuları üzerinde morfolojik değişikliklere yol açmak 

suretiyle stratum corneum’da ilave serbest hacimli boşluklar yaratarak bu tabakadaki 

difüzyon direncini azaltarak da etkili olurlar [44, 49]. 

Bu grup içinde etanol transdermal preparatlarda en sık kullanılan penetrasyon 

arttırıcıdır. Etkisini çözünürlüğü arttırarak, donör fazdaki ilacın termodinamik 

aktivitesini arttırarak göstermektedir [44]. Yüksek konsantrasyonda etanol içeren 

transdermal rezervuar sistemlerin deri üzerinde lipit modifikasyonunu değiştirmek 

suretiyle etkili olduğu kayıtlıdır [49, 59]. Levonorgestrel, estradiol, hidrokortizon ve 5-

florourasilin deriden geçişini arttırdığı kaydedilmiştir [44, 60, 61]. 
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Etanolün terpenlerle sinerjik etki gösterdiği bilinmektedir [33]. Etanol ile siklik 

monoterpenler arasındaki sinerji leteratürlere geçmiştir [60, 62]. 

Üç adet terpenin (limonen, sineol, mentol) etanol ile kombinasyon halinde 

kullanıldığı bir çalışmada metotreksat içeren hidrojeller hazırlanarak sıçan derisinden 

geçiş incelenmiştir [63]. Deneye başlanmadan önce deri 1 saat süresince saf terpen ve 

etanol içeren çözeltiler ile muamele edilmiş ve penetrasyon arttırıcılar uzaklaştırıldıktan 

sonra deri üzerine yerleştirilerek deriden geçiş çalışması yapılmıştır. Sonuçlar terpenler 

arasında %38 oranıyla mentolün en yüksek geçişi, limonenin ise %9,9’luk oranla en 

düşük geçişi sağladığını göstermiştir. Bu oranlar mentol ve etanollü kombinasyonlarda 

%54,9’dan %93,69’a ulaşmakta; iyontoforez tekniği uygulandığında ise %117’ye 

varmaktadır. Elde edilen sonuçların umut vaad ettiği düşünülmekte ve ileriki 

çalışmaların da bu bilgiler ışığında insan kadavra derisi üzerinde denenmesi 

planlanmaktadır [63]. 

Propilen glikol ilaç molekülleri için daha çok kosolvent (yardımcı çözücü) 

amaçlı kullanılır. Etkisini alfa keratini çözerek veya hidrojen bandı bölgelerine 

yerleşmek suretiyle gösterir. Diğer penetrasyon arttırıcıları gibi lipit tabakasına etki 

etmez. Bu yüzden tek başlarına hidrate olmuş dokuya uygulandıkları zaman ilaç geçişini 

arttırmaz [44]. Eğer propilen glikol lipit bariyer üzerine etkili olan bir penetrasyon 

arttırıcı ile birlikte kombine halde kullanılırsa (azon gibi) daha çok glikol doku içine 

nüfüz eder ve suyun göstereceği etkiden çok daha fazlası elde edilir [41, 44]. Propilen 

glikol  ilacın partisyonuna etki ederek deriden geçişi arttırır [44, 49]. 

2.3.3.7. Yüzey etkin maddeler  
Yüzey aktif maddeler stratum corneum içindeki lipitleri çözme ve epidermadaki 

proteinlerin yapısını bozma özelliğine sahip maddelerdir. Etkilerini stratum 

corneum’daki hücreler arası lipit fazda ayrışmaya sebep olarak lipit akışkanlığının 

artmasıyla ve bu sayede de bu tabakanın difüzyon direncini azaltmak suretiyle 

gösterirler [44, 52]. Bu maddelerin deriden penetrasyonunu sağlayan bir başka yol ise, 

interselüler matriksi takiben keratin flamentlerinin kesiştiği bölgelerdir. Stratum 

corneum’ un şişmesine neden olarak hücre içindeki alfa keratinin sarmal yapısını açarak 

etkili olurlar [48].  
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Yüzey aktif maddeler anyonik, katyonik ve non iyonik olarak üç grup altında 

toplanabilir. Anyoniklere sodyum lauril sülfat, katyonik yüzey etkin maddelere setil 

metil amonyum bromid, non iyoniklere ise dodesil betain örnek olarak verilebilir [44]. 

Anyonik yüzey etkin maddeler katyonik yüzey etkin maddelere nazaran daha 

etkili olup her iki tip yüzey etkin madde de insanlar üzerinde iritan etki göstermektedir. 

Biyolojik membranlardan geçerek deri üzerinde şişmeye yol açarak etkili olurlar. 

Etkileri molekülün alkil zincirinin uzunluğuna bağlı olarak artmaktadır. Sodyum lauril 

sülfat en etkili anyonik yüzey etkin madde olarak bilinmektedir [49]. Permeasyonu 

uygulandıkları süreye göre değişkenlik göstermekle birlikte yüzey etkin maddeler 

arasında en iritan etkiye sahip olan gruptur [44, 49]. 

2.3.3.8. Üre 
Hiperkeratonik deri rahatsızlıklarında tedavi amaçlı kullanılan bir hidratasyon 

ajanıdır. Etkisini derideki keratin ve lipit açısından zengin tabakaları şişirerek bariyerin 

yoğunluğunu düşürmek suretiyle gösterir [44]. Penetrasyon arttırıcı amaçlı kullanımı da 

stratum corneum üzerindeki su içeriğini arttırmaya yöneliktir; bunu stratum corneum’un 

su tutma kapasitesini arttırarak gerçekleştirir [49, 64].  

2.3.3.9. Terpenler 
Terpenler esansiyel yağlarda bulunan hidrokarbon yapıda bileşiklerdir [44, 65, 

66].  

Terpenler yüzey aktif maddeler ve diğer penetrasyon arttırıcılarla 

kıyaslandığında daha az toksik ve iritan etkiye sahip maddelerdir. Bazı terpenler 

güvenlik açısından US FDA tarafından GRAS (Generally Recognized as Safe) 

statüsünde tanımlanmaktadır [67, 68, 69]. Ayrıca literatürlerde, saf terpenlerin 12 saat 

süresince deri ile teması sonunda deri  üzerinde reversibl etkiye yol açtığı dokümante 

edilmektedir [60, 70]. 

Hidrofilik yapıdaki terpenlerin hidrofilik yapıdaki ilaçların deriden geçişini 

arttırmada daha etkili olduğu; hidrofobik yapıdaki terpenlerin ise hidrofobik yapıdaki 

ilaçların deriden geçişini arttırmada daha etkili olduğu literatürlerde kayıtlıdır [60, 71, 

72]. Monoterpenlerin ise hem lipofilik hem de hidrofilik karakterli ilaçlar üzerinde etkili 

olduğu bilinmektedir [70, 73, 74]. 
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Terpenler taşıdıkları izopren halkasındaki karbon sayısına ve kimyasal yapılarına göre 

sınıflandırılabilirler. Bu sınıflandırma ve örnekleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir 

(Tablo 2-2, 2-3) [65]. 

Tablo 2-2:  Kimyasal yapılarına göre terpenlerin sınıflandırması [65] 

KİMYASAL YAPI TERPEN SINIFLANDIRMASI 

Alkol Linalaol, Geraniol 

Ester ve alkol Linalaol, linalil asetat, mentol, mentil asetat 

Aldehit Sinnamaik aldehit 

Keton Karvon, tuyon 

Fenol Eugenol, timol 

Ester  Anethol, sineol 

Peroksit Askaridol 

 

Tablo 2-3:  İzopren halkasına göre terpenlerin sınıflandırması [65] 

KARBON SAYISI TERPEN SINIFLANDIRMASI 

C10 Monoterpen (limonen, terpinolen, mentol) 

C15 Seskiterpen (farnesol, nerolidol) 

C20 Diterpen  

C25 Sesterterpen  

C30 Triterpen  

C40 Tetraterpen  

 

Terpenler kuyruk kısmından baş kısmına kadar uzanan isopren (C5H8) 

ünitesinden meydana gelir, bu yapıya oksijen de katılabilmektedir [65, 66].  

1,8-sineol ve L-mentol kullanılarak zidovudinin insan kadavra derisi üzerinde 

yapılan çalışma sonuçlarına göre terpenler etkilerini stratum corneum’daki lipit 

tabakada bulunan hidrojen bantları arasındaki bağlantıyı azaltmak suretiyle geçişe 

imkan veren boşluklar yaratarak ve lipit tabakanın şeklini değiştirerek 
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göstermektedirler. Bu sayede derinin bariyer özelliğini geri dönüşümlü olarak ortadan 

kalkmakta, ilacın stratum corneum’dan difüzyonu ve partisyonu artmaktadır [65, 75].  

Yağ/su partisyon (Log P) değerlerine göre seçilen dört model ilaç (nikardipin 

HCl, hidrokortizon, karbamezapin, tamoksifen) ve dört penetrasyon arttırıcı (fenhon, 

timol, D-limonen, nerolidol) kullanılarak yapılan bir araştırmaya göre terpenler 

yukarıda bahsi geçen bu etki mekanizması sayesinde hidrofilik ilaçlar üzerinde lipofilik 

ilaçlara nazaran penetrasyon arttırmada daha etkili olmaktadır. Seçilen terpenler 

arasında en yüksek lipofiliteye sahip terpen olan nerolidol, en düşük lipofiliteye sahip 

ilaç olan nikardipinin deriden geçiş katsayısını 135 kat arttırdığı saptanmıştır [76]. 

Terpenlerin penetrasyon arttırıcı etkileri lipofilik karakteri, molekül büyüklüğü, 

doymamışlık derecesi, kaynama noktası ve buharlaşma derecesi gibi parametrelere 

bağlıdır [65]. Lipofilik karakteri, lipofilik karakterli ilaçların penetrasyonunda önem 

kazanırken; moleküler açıdan küçük olan terpenler penetrasyonun arttırılmasında büyük 

terpenlere nazaran daha etkili olmaktadır. Yüksek doymamışlık derecesine sahip alkolik 

karakterdeki küçük terpenler hidrofilik karakterli ilaçlar üzerinde daha etkili olmaktadır. 

Ayrıca en az derecede doymamışlığı olan terpenler (mentol ve sineol gibi) polar ve suda 

çözünürlüğü olan ilaçlar üzerinde de iyi absorpsiyon etkisi göstermektedir. Terpenin 

kaynama noktası terpenin penetrasyonda etkili olmaktadır. Örneğin 173˚C kaynama 

noktası olan sineol zidovudinin deriden geçişini daha yüksek kaynama noktasına sahip 

terpenlere göre daha çok arttırmaktadır. Benzer şekilde düşük buharlaşma enerjisine 

sahip terpenler hidrofilik ilaçlar üzerinde yüksek buharlaşma enerjisine sahip terpenlere 

nazaran daha etkili olmaktadır [65]. 

Dört siklik terpen (α-pinen, β-pinen, ökaliptol, ve terpinen-4-ol) kullanılarak 

tape-stripping (soyma) tekniği ile yapılan bir araştırma Log P değeri ve terpenlerin 

penetrasyon arttırıcı etkisi arasında yakın bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır [71]. 

Çalışmanın sonuçları log P değerinin 3’e yaklaştıkça terpenlerin hidrokortizonun 

penetrasyonunu arttırdığını göstermektedir [71].  

Beş adet terpenin (menton, limonenoksit, karvon, nerolidol, farnesol) farklı 

konsantrasyonlarda katılmasıyla hazırlanan formülasyonlarda diklofenak sodyumun 

tavşan derisinden geçişi incelenmiştir [60]. Araştırmanın sonuçları, terpen 

konsantrasyonu ile diklofenak sodyumun deriden geçiş oranları arasında doğrusal bir 

ilişki olmadığını ve en yüksek geçişin nerolidol ile gerçekleştiğini göstermektedir. Onu 
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farnesol takip etmektedir. Bu iki terpenin yüksek geçiş sağlaması, her iki terpenin de 

taşıdıkları alkolik grupların diklofenak sodyum üzerinde bulunan karbosiklik asit ve 

amin grupları ile kompleks bağ oluşturmasına dayandırılmaktadır [60].  

Tirotropin serbestleştirici hormon ve üç adet terpen (sineol, karvon, menton) 

kullanılarak yapılan bir diğer çalışmada etanol eklenerek ve eklenmeden formülasyonlar 

geliştirilmiştir [73]. Yapılan değerlendirme sonucunda etanol içeren formülasyonların 

içermeyenlere nazaran durağan faza (steady state) ulaşma süresini kısalttığı fakat 

tirotropinin deriden geçişinde bir artışa sebep olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca 

incelenen terpenler arasında sineolün yüksek performans gösterdiği görülmektedir. 

Araştırma tirotropin gibi küçük peptitlerin transdermal yolla penetrasyon arttırıcılar 

kullanılarak pasif difüzyonunun gerçekleştiğini kanıtlamaktadır [73]. 

Tüysüz sıçan derisinden 11 adet monoterpenin (limonen, menton, terpinen-4-ol, 

terpineol, 1,8-sineol, karvon, verbenon, fenchon, p-simen, neomenton, geraniol) ve üç 

adet model ilacın (kafein, hidrokortizon, triamsinolon asetonit) kullanılmasıyla 

hazırlanan formülasyonlarda penetrasyon arttırıcıların perkütan absorbsiyona etkileri 

incelenmiştir [69]. Hazırlanan formülasyonlara propilen glikol yardımcı çözücü olarak 

ilave edilmiştir. Sonuçlar terpen ve propilen glikol kombinasyonunun kafein ve 

hidrokortizonun deriden geçişinde artışa yol açtığını fakat benzer durumun triamsinolon 

asetonit için geçerli olmadığını göstermektedir. Literatürlerdeki sonuçlarla uyumlu 

olarak polar karakterli bir ilaç olan kafein üzerinde en etkili terpen geraniol olmakla 

birlikte bu durum hidrojen bağı yapabilen terpenlerin polar karakterli ilaçlar üzerinde 

etkili olması ile açıklanmaktadır [77, 78]. Benzer durum polar karakterli bir steroid olan 

hidrokortizon için de geçerli olup terpineol penetrasyonun artmasında en etkili olan 

terpen olmuştur. Literatürlerde kayıtlı olan sonuçların tersine elde edilen sonuçlar 

triamsinolon asetonit için beklenmedik olmuştur [79, 80]. Hidrokarbon karakterli 

terpenlerin (limonen ve menton gibi) triamsinolon asetonit üzerinde propilen glikol 

ilavesine rağmen belirgin bir artışa yol açmadığı tespit edilmiştir.  Araştırmacılar 

sonraki çalışmaların yardımcı çözücüler ile penetrasyon arttırıcılar üzerine 

yoğunlaşmanın faydalı olacağı görüşünde birleşmektedirler [69]. 

Terpenlerin (limonen, linalool ve sineol) propilen glikol ile birlikte kullanılarak 

antipsikotik bir ilaç olan haloperidolün perkütan absorbsiyonundaki penetrasyon arttırıcı 

etkisi incelenmiştir [81]. Oksijen içeren linalool ve sineole göre hidrokarbon karakterli 
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olan limonenin haloperidolün deriden geçişini daha fazla arttırırken gecikme süresinde 

de azaltıcı etkide bulunduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda limonen içeren jel yapıcı 

madde (GP1) ve propilen glikol kullanılarak formülasyon tasarlanmıştır. Reolojik 

çalışmalar ve permeasyon çalışmaları sonunda jel konsantrasyonundaki artışın jel 

modülasyonunu ve jelin fiziksel stabilitesini arttırdığını; ilacın akısını ise azalttığını 

göstermektedir [81]. 

Penetrasyon arttırıcı olarak mentolün seçildiği jel formülasyonları hazırlanarak 

in vivo olarak ibuprofenin deriden geçişi incelenmiştir [82]. Bu amaçla 6 günlük süre 

boyunca yaşları 19-53 arasında değişen 18 adet sağlıklı gönüllünün her iki kol 

bölgesinden düzenli aralıklarla alınan kan örnekleri incelenmiştir. Araştırma neticesinde 

mentolün derinin lipit tabakası üzerinde ayrışmalara yol açmak suretiyle penetrasyon 

arttırıcı etkinlik gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca mentol, derinin ısısını arttırmak ve 

kas ısısını azaltmak suretiyle vazodilatasyonu arttırmakta; bu sayede NSAI bir ilaç olan 

ibuprofenin vazokonstrüktör etkisini azaltarak deriden geçişini arttırmakta olduğu 

bilinmektedir. Mentolün in vitro olarak ibuprofenin deriden geçişinde ise penetrasyon 

arttırıcı etkinlik göstermediği tespit edilmiştir [82].  

MENTOL:  

Menta piperita bitkisinin çiçek kısımlarından elde edilir. Beyaz veya renksizdir. Oda 

sıcaklığında katı haldedir. Doğada (-) halde bulunur. Mentol penetrasyon arttırıcılar 

arasında en etkili olanı ve en sık kullanılanıdır [65]. Suda iyi çözünür [83]. 

 

 

 

 

 

Şekil 2-5: Mentolün açık formülü 
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Kapalı Formülü:  C10H20O  

Kimyasal Formülü:  (1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexanol   

Molekül ağırlık: 156,27 g/mol 

Erime Derecesi: 42-45 ˚C  

Kaynama Derecesi:  212 °C [83, 85] 

LİMONEN:  

Limondan elde edilen lipofilik hidrokarbon bir terpendir. Kiral yapılı bir 

molekül olup biyolojik olarak D-limonen ((+)-limonen) haldedir. Lipofilik ve amfifilik 

karakterli ilaçların hidrofilik karakterli olanlara nazaran penetrasyonunu arttırır [65]. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-6: Limonenin açık formülü 

Kapalı Formülü:  C10H16 

Kimyasal Formülü:  1-Methyl-4-prop-1-en-2-yl-cyclohexene 

Molekül ağırlık:  136,24 g/mol 

Yoğunluk:  0,8411 g/cm3 

Erime Derecesi:  -95,2°C 

Kaynama Dercesi:  176 °C [84, 87] 



 28

ÖKALİPTOL: 

Renksiz, sıvı organik yapıda bir bileşiktir. Siklik ve monoterpenoid yapıdadır 

[85]. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-7: Ökaliptolün açık formülü 

Kapalı Formülü: C10H18O 

Kimyasal Formülü:  1,3,3-trimetil-2-oksabisiklo[2,2,2]oktan  

Moleküler ağırlık:  154,249 g/mol 

Yoğunluk:  0,9225 g/cm³ 

Erime Derecesi: 1,5°C  

Kaynama Derecesi: 176 - 177°C [85] 

NEROLİDOL:  

Peruvil olarak da bilinen nerolidol pek çok bitki ve çiçekte uçucu yağ olarak 

bulunan bir seskiterpendir [65]. 

 

 

Şekil 2-8: Nerolidolün açık formülü  
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Kapalı formülü:  C15H26O  

Kimyasal formülü:  3,7,11-trimethyl1,6,10-dodecatrien-3-ol  

Moleküler ağırlık:  222,37 g/mol 

Yoğunluk: 0,872 g/cm3 

Kaynama Derecesi: 122 °C [86] 

TERPİNOLEN:  

Genellikle güzel koku vermek amaçlı olarak ve tekstil endüstrisinde 

kullanılmaktadır [65].  

  

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-9: Terpinolenin açık formülü  

Kapalı formülü:  C10H16  

Kimyasal formül: 1-Methyl-4-propan-2-ylidencyclohexen  

Molekül ağırlık:  136,23 g/mol 

Erime Derecesi:  < 25°C  

Kaynama Derecesi:  186°C [83, 87] 

2.3.4. Transdermal Sistemlerin Değerlendirilmesinde Kullanılan Cihazlar ve Bazı 
Teknikler 

2.3.4.1. Difüzyon Hücresi Deneyleri 
i. Franz Hücresi : In vitro difüzyon çalışmalarında en sık kullanılan sabit 

sıcaklıkta (37ºC) çalıştırılan aletlerdir. Geçecek maddeyi içeren donör kompartman 

resöptör kompartmandan bir membran ile ayrılmakta olup reseptör fazdaki madde 
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konsantrasyonunun artışı membrandan difüze olan madde miktarının ölçülmesi ve 

zamana göre grafiğe geçilmesi ile belirlenmektedir [4].  

ii. Dönen Difüzyon Hücresi : Statik reseptör fazdan membran ile ayrılmış 

dönen donör fazdan meydana gelmektedir [4]. 

2.3.4.2. ATR-FTIR Spektroskopisi 
Penetrasyon arttırıcıların deri üzerindeki etkilerini araştırmada sıklıkla tercih 

edilen ATR FTIR (Attenuated Total Reflectance) spektroskopisi derinin engel işlevinin 

in vivo araştırılmasında önem kazanmış bir IR tekniğidir. Özellikle deri hidratasyon 

oranının ölçülmesi ve deri üzerinde penetrasyon arttırıcı maddelerin etkisinin 

araştırılması için kullanılmaktadır. Ayrıca lipit membranların faz davranışlarının 

incelenmesinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemde örnek IR’ye geçirgen olan 

özel bir kristalin yüzeyi ile temas ettirilir. Ölçülecek ışık demeti kristal üzerinden örnek 

kristal ara yüzeyinde yansıyacak şekilde yönlendirilmektedir. Kristalin trapezoidal 

şeklinin bir sonucu olarak IR ışın kristale kritik açıdan (kritik açı:gelen bütün ışının 

yansıdığı açı) daha düşük bir açıda girer. Birçok iç yansımaya uğrar ve yeniden 

dedektöre döner. Deri söz konusu olduğunda, IR radyasyonun penetrasyon derinliği, 

cihaza, ATR kristaline, ilgilenilen dalda boyuna ve örneğin hidratasyon seviyesine bağlı 

olarak 0,3-3 µm arasındadır [88, 89]. 

2.3.4.3. Langmuir Cihazı  
Penetrasyon arttırıcıların stratum corneum lipitleriyle etkileşimini incelemede 

kullanılmış olan bir cihazdır. Cihazın çalışma prensibi su yüzeyi üzerinde tabaka 

oluşturan lipit, lipit karışımları ve bunlarla etkileşebilen maddelerin, cihazın 

bariyerlerinin kapatılması esnasında su yüzeyinde meydana getirdikleri gerilimin 

ölçülmesine dayanmaktadır [4]. 

2.3.4.4. Işık Mikroskobu / Elektron Mikroskobu 
Penetrasyon arttırıcılar kullanıldıktan sonra deri üzerindeki değişikliklerin 

gözlemlenebilmesi için kullanılmaktadır [4]. 

2.3.4.5. Tarayıcı Confocal Lazer Mikroskobu 

Floresan özellikli maddelerin membran yapısı içinde hangi bölgede (hücreler 

arası boşluk veya hücre içi) olduğunu belirleyebilmek için kullanılmaktadır [4]. 
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2.3.4.6. Ultrasonik Ses Dalgaları Kullanılarak Görüntüleme 
Deri yapısının ve fonksiyonlarının değerlendirilmesinin yanı sıra hücre içindeki 

ve hücreler arasındaki su ile ilgili ölçümlerin yapılmasına imkan veren bir tekniktir [4].   

2.3.4.7. Elektron Spin Rezonans (ERS) 
Moleküler bileşenlerin rotasyonel hareketlerini ve deri hücrelerinin 

membranlarındaki yağ tabakalarından geçen molekülün pozisyonunu saptamada 

kullanılan bir tekniktir [4]. 

2.3.4.8. Floresan Spektroskopisi 
Bu teknik kullanılarak insan stratum corneum’undaki lipit çifte tabakanın 

dinamik özellikleri ile yumurta fosfotidilkolini ve distearilfosfodilkolinin sulu 

süspansiyonlarının dinamik özellikleri kıyaslanmıştır [4].  

2.3.4.9. Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi (NMR) 
Bu cihaz kullanılarak yapılan bir çalışmada kolesterol içeriği ile in vitro 

membran lipit tabakasal yapılarının akışkanlığı arasında ilişki olduğu kanaatine 

varılmıştır [4]. 

2.3.4.10.Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (Diferential Scanning Calorimetry, 
DSC) 

Bu teknik stratum corneum lipitleri ve deri proteinleri ile taşıyıcı veya etkin 

madde arasında olası etkileşimle ilgili bilgi verir. Proteinlerin ve lipitlerin orjinal 

piklerinin, etkin madde varlığında değişip değişmediğinin incelenmesi esasına dayanır 

[4]. 

2.3.4.11.Bilgisayarda Moleküler Modelleme 
Moleküllerin üç boyutlu bir şekilde bilgisayarda oluşturulabilmesini sağlayarak 

yapı aktivite ilişkilerinin geniş çapta değerlendirilmesine olanak verir [4]. 

2.3.4.12.Lazer Dopler Akış Ölçer (Laser Doppler Flow-Meter) 

Bu teknik dokudan lazer ışın demetinin yansımasından faydalanır. Bu yöntemle 

dokudaki hareketli hücrelerin (kan hücreleri), hareket hızlarının ortalamasının 

hesaplanmasını sağlar [4]. 
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2.3.5. Transdermal Sistemlerin Sınıflandırılması 
Genel olarak transdermal sistemler dört temel kısımdan oluşur. Bu kısımların 

yer aldığı bir transdermal formülasyonun şematik görünümü Şekil 2-10’da verilmiştir 

[90]. 

Geçirgen olmayan sırt tabakası: Deri yüzeyine uygulandığında en üstte kalan, 

transdermal sistemin bütünlüğünü sağlayan sentetik yapılı tabakadır [90].  

Kontrollü salım tabakası: Transdermal filmin dış kısmını saran tabakadır. Film 

ile temas halinde olması nedeni ile bu kısım kimyasal açıdan inert olmalıdır [90].  

Yapışkan tabaka: Görsellik, elastikiyet ve oklüzyon için gerekli bir tabakadır. 

Polyester film, polietilen film ve poliolefin film yardımcı tabakaya verilebilecek 

örneklerdir. Yardımcı tabaka etkin maddelerin formülasyondan çözünerek 

serbestleşmesinde ve difüzyonunda rol almaktadır [90].  

Koruyucu membran: Matriks yapılı ilacı veya tek tabakalı filmi saran dış 

tabakadır. Membranın difüzyon özellikleri ilacın ve yardımcı maddelerin deriyle 

etkileşiminde kontrol amaçlı rol almaktadır [90].  

Şekil 2-10: Transdermal sistemlerin genel yapısı  

Transdermal sistemler genel olarak membran ve matriks tipi sistemler olarak iki 

temel esasa göre hazırlanır ve bunların kombinasyonları ile dört grup altında 

toplanabilirler. Bunlar sırasıyla adezif sistemler, matriks tipi kontrollü sistemler, 

rezervuar sistemler ve periferal  adezif tipi kontrollü sistemlerdir [90]. 

2.3.5.1. Membran Tipi Kontrollü Sistemler 
İlaç bir depo içinde süspansiyon veya jel halindedir. Salım hızı yarı geçirgen zar 

tarafından kontrol edilir. İlaç molekülü membranı ve adezif kısmı geçerek deriye ulaşır. 

Adezif kısım transdermal filmin deriye yapışmasından sorumludur [90, 91, 92]. 
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Transderm-Nitro, Catapress-TTS ve Estraderm piyasada bulunan membran tipi 

kontrollü sistemlere örnek olarak verilebilir [42]. Bu sisteme ait şematik görünüş Şekil 

2-11’de verilmiştir.  

Şekil 2-11: Membran Kontrollü Sistemlerin Şematik Görünüşü [90] 

2.3.5.2. Matriks Tipi Kontrollü Sistemler 
İlaç molekülü hidrofilik veya lipofilik matriks içinde çözündürülmüş veya 

süspande edilmiş haldedir [52]. Matriks tipi kontrollü sistemler ilacın salımını bu 

polimer ile kontrol etmektedir [90, 91, 92]. Bu amaçla Metil vinil eter ve maleik 

anhidritin esterlenmiş kopolimerleri veya etilen ve maleik anhidritin kısmen esterlenmiş 

kopolimerleri kullanılabilir [93].  

Transtec piyasada kullanılmakta olan matriks sistemlere örnek olarak verilebilir 

[52, 94]. Bu sisteme ait şematik görünüş Şekil 2-12’de verilmiştir. 

 

Şekil 2-12: Matriks Tipi Kontrollü Sistemlerin Şematik Görünüşü [90] 

2.3.5.3. Rezervuar Sistemler 
İlaç rezervuarı, kontrollü salımı sağlayan membran ve adezif kısım olmak üzere 

üç temel bileşenden meydana gelmektedir. Rezervuar kısım etkin madde ve yardımcı 

maddelerden oluşur [90, 92]. Bu sisteme ait şematik görünüş Şekil 2-13’de verilmiştir. 
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Şekil 2-13: Rezervuar Sistemlerin Şematik Görünüşü [90] 

2.3.5.4. Periferal Adezif Tipi Kontrollü Sistemler 
Bu sistemlerde ilaç rezervuar sistem içerisinde yer almakta olup adezif tabaka ve 

membranla çevrelenmiştir. İlaç salımı membranı geçerek gerçekleşmektedir [90]. İlaç 

ile adezif kısım arasındaki etkileşim, taşıyıcı, porozite, matriks yapının kalınlığı ve 

kompleks yapısı ilaç serbestleşmesinde etkili olan parametrelerdir [95]. Bu sisteme ait 

şematik görünüş Şekil 2-14’de verilmiştir. 

 

 

 

 

Şekil 2-14: Periferal Adezif Tipi Kontrollü Sistemlerin Şematik Görünüşü [90] 

2.4. Jeller Hakkında Genel Bilgiler 
‘Jel’ sözcüğü ‘jelatin’ den türetilmiş bir sözcük olup her ikisi de Latince 

kökenlidir ve ‘dondurmak’ ‘pıhtılaştırmak’ gibi anlamlar içermektedir [96]. Jel terimi 

ilk kez 1800 sonlarında kimyacılar tarafından fiziksel yapılarına göre yarı katı maddeler 

olarak ortaya atılmıştır [96, 97]. Jeller küçük inorganik partiküllerin süspansiyonu veya 

aralarına su molekülü girmiş büyük moleküllerin oluşturduğu yarı katı sistemler olarak 

tanımlanmaktadır [98].  
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Farmasötik açıdan dermatolojik jellerden istenen özellikler aşağıda özetlenmiştir 

[96]: 

• Tiksotropik karakterli olmalıdır. 

• Deri yüzeyine iyi yayılabilmelidir. 

• Yağsız olmalıdır (özellikle akne praparatları için). 

• Deri yüzeyinden kolay uzaklaştırılabilmelidir. 

• Emoliyan (dokuları, özellikle cildi yumuşatıcı) olmalıdır. 

• Aşınmış deri ve dokulara uygun olmalıdır. 

• Deri yüzeyinde leke bırakmamalı deriyi boyamamalıdır. 

• Yardımcı maddelerle uyumlu olmalıdır. 

• Suda çözünmelidir. 

Fazlarına göre jeller tek tek ve iki fazlı jeller olarak ikiye ayrılır [96]: 

- Tek Fazlı Jeller: Protein ve polisakkarit gibi makromoleküller ile sentetik 

makromoleküllerin, su ve hidroalkolik çözücüler gibi uygun bir sıvı içerisinde  

tamamen çözündürülmesiyle elde edilir.  

- İki Fazlı Jeller: Çeşitli anorganik moleküllerin oluşturduğu dayanıksız yapıda 

jellerdir.  

2.4.1. Jellerin Hazırlanmasında Kullanılan Polimerler 
Polimerler farmasötik teknolojide pek çok formülasyonun içine farklı amaçlarla 

(viskozite arttırıcı, penetrasyon arttırıcı vs.) katılabilir olmaları nedeni ile önemli rol 

oynamaktadır [52]. Jellerin hazırlanmasında doğal (protein ve polisakkarit yapıda), yarı 

sentetik ve sentetik yapıda polimerler kullanılmaktadır [3]. 

2.4.1.1. Doğal Polimerler 
Kollajen proteinik yapıda olan polimerlerdendir [3]. Hayvansal dokuların 

bağlayıcı ve temel dokusunu meydana getiren bir kopolimerdir. Glisin (%33), pirolin 

türevleri (%23) ve amino asitlerden (%44) oluşur [96]. Düşük konsantrasyonda yeterli 

kıvamda jel oluşturur [3].   
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Jelatin proteinik yapıdaki bir diğer polimerdir. Hayvansal kolojenin asit (jelatin 

A) veya alkali (jelatin B) ile hidrolizi sonucu elde edilir. Jelleşme kabiliyeti “bloom” 

sayısı ile ifade edilir. Jelatin A’nın izoelektrik noktası 7-9 arasında olup pH değeri 7’den 

küçükse pozitif (katyon) pH değeri 8’den büyükse negatif (anyon) özelliktedir. Jelatin 

B’nin ise izoelektrik noktası 4,7-5,2 arasında olup olup pH değeri 4,7’den küçükse 

pozitif (katyon) pH değeri 5,2’den büyükse negatif (anyon) özelliktedir [3]. Fiziksel 

özellikleri protein konsantrasyonuna, molekül ağırlığına, sıcaklığa, pH’a bağlı olarak 

değişmektedir [96].  

Aljinatlar polisakkarit yapıda olan polimerdir. Karbosiklik asit kısımları ve 

kalsiyum, kurşun, bakır ile bivalent bağ yapan kısımları sayesinde su bulunan bir 

ortamda jel oluşturabilir. Ortamın pH’sının düşürülmesiyle de aljinatlardan aljinik asit 

meydana gelmektedir [99]. Üronik asit, mannuronik asit ve türevlerini ihtiva eder. 

Poliglukuronik asit oranı arttıkça saydamlık özelliği artar. Tek değerli iyonlarla çözünen 

jeller oluştururken iki değerli katyonlarla suda çözünmeyen jeller oluştururlar [3]. 

Farmasötik formülasyonlarda sodyum ve kalsiyum aljinat sıklıkla kullanılmaktadır. 

Sodyum aljinat jelleri kolay dağılma ve lubrikant özellikte olmasının yanı sıra emoliyan 

etkilidirler, tatsızdır ve yapışkan değildirler [96]. Kalsiyum aljinatın ise vankomisin ile 

birlikte kullanıldığında yara iyileşmesinde etkili olduğu kaydedilmiştir [100]. Aljinatın 

in situ jel yapıcı özelliğinden faydalanılarak pilokarpin [99, 101] ve karteolol [99, 102] 

içeren uzun süreli ilaç salımına imkan veren formülasyonlar oküler yolla kullanım için 

tasarlanmıştır. Taşıyıcı ve hedef dokuya iletici ajan olarak kalsiyum aljinat jelin in situ 

hidrojel formunun cisplatin ve rhenium-188 ile yüklenmesiyle memeli tümörlerinin 

bölgesel radyoterapisi test edilmiştir [99, 103]. 

Antihipertansif bir ilaç olan verapamilin kalsiyum aljinat ve kitozan-kalsiyum 

aljinat ile hazırlanan formülasyonlardaki in vitro serbestleşmesi ve şişebilme özellikleri 

incelenmiştir [104]. Çalışmada kalsiyum aljinat damlaları, kitozan kaplı aljinat 

damlaları ve aljinat-kitozan karışımı damlalar sentezlenerek morfolojileri elektron 

taramalı mikroskop ile inceleme yapılmıştır. Damlaların farklı ortamlarda şişebilme 

özelliğinin aljinat ile kitozan arasındaki polielektrolit kompleks yapıya, sulu ortamın 

pH’sına ve damlaların içindeki fiziksel duruma bağlı olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada 

verapamilin kalsiyum aljinat ve kalsiyum aljinat-kitozan karışımı ile hazırlandığında 

%80 oranında geçiş sağladığı gösterilmiştir [104]. 
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Agar bir diğer polisakkarit yapıda polimerdir. Deniz ürünlerinden elde edilmekte 

olup agaroz ve agaropektin içerir. Düşük konsantrasyonda yeterli kıvamda jel oluşturan 

anyonik yapılı bir polisakkarittir [3]. Agar içeren jel hazırlanarak nikotinin insan 

derisinden geçişi Franz hücreleri kullanılarak incelenmiş ve ilacın serbestleşmesinin 

kontrollü salımı sağlayan matrisksten hidrojele doğru difüzyon şeklinde gerçekleşmekte 

olduğu kaydedilmiştir [105]. 

Karragen deniz yosunlarından elde edilen ve yapısında sülfat taşıyan bir 

polisakkarit olup tek değerli iyonlarda özellikle potasyum iyonu ile jel oluşturur [3]. 

Bölgesel, mevsimsel ve çevresel olarak değişiklik gösteren çeşitleri bulunmaktadır [56]. 

Kitozan ise mantar ve bakterilerin duvar hücreleri, yengeç ve böceklerin 

kabuklarında doğal olarak bulunan polisakkarit yapısındaki kitinin diasetillenmiş 

halidir. Düşük konsantrasyonlarda jel oluşturabilir [3]. Gluktozamin ve N-

asetilgluktozamin ünitelerinden oluşan doğal bir polikatyonik kopolimer ile kitozanın 

oluşturduğu yeni bir anyonik polimer (kitozan-EDTA) tasarlanmış, %0,5 

konsantrasyonda stabil, renksiz, tamamen transparan hidrojellerin meydana geldiği ve 

antimikrobiyal etkinlik gösterdiği kaydedilmiştir [52, 106]. Bir başka çalışmada ise 

laurik asit, miristik asit, palmitik asit veya stearik asit ile fiziksel olarak çapraz bağlı 

kitozan jelleri liyofilizasyon tekniği kullanılarak topikal kullanım amaçlı formülasyonlar 

hazırlanmıştır [52, 107]. Hidrofilik model ilaç olarak propranolol HCl seçilmiştir. 

Analiz sonuçları tüm kitozan hidrojellerinin ilacın çözelti haline oranla transkütan geçişi 

daha fazla arttırdığını göstermiştir. Farklı kitozan jel formülasyonlar arasında kitozan-

laurat ile kitozan-miristatın, kitozan-palmitat ve kitozan-stearat hidrojellere oranla 

liyofilize ilaç geçişini daha çok arttırdığı saptanmıştır. Bu durum hidrojelin stratum 

corneum ile kesişimi sonucu ilacın deri içinde çözünürlüğünün artmasına yol açmasıyla 

açıklanmaktadır [107]. 

Pektin bitki hücre duvarlarından elde edilen bir polisakkarittir [108]. Elma 

posasından ve turunçgillerin kabuklarından elde edilen galakturonik asit pektinin içinde 

bulunan başlıca heteropolisakkarittir [96]. Pektin, saflaştırılmış karbonhidrat olup esas 

olarak galakturonik asit birimlerinin karboksil grupları metanol ile kısmen 

esterleşmiştir. Bu nedenle değişen oranlarda metoksil grubu bulunduran yüksek molekül 

ağırlıklı bir poligalakturonik asit zinciridir. Pektin, pektin açısından zengin bitkisel 

kaynakların sıcak su, asitler veya kompleks bileşenler vasıtasıyla ekstraksiyonu ile ve 
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elde edilen ekstraktların alkol veya polivalent tuzlar ile çöktürülmesi ile elde edilir 

[108]. 

2.4.1.2. Yarı sentetik polimerler 
Sodyum karboksimetilselüloz (Na-CMC), metil selüloz (MC), 

hidroksipropilselüloz (HPC), hidroksipropilmetilselüloz (HPMC) bu grupta yer 

almaktadır. HPMC ve HPC polimerlerinin kullanıldığı transdermal sistemler üzerine 

yapılmış çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalardan ilki nikorandilin kullanıldığı nerolidol 

ve HPMC içeren transdermal terapotik sistemdir. İlgili sistemden farklı tipte 

membranlar kullanılarak geçiş çalışmaları yapılmıştır. Çalışmaların sonucunda 

nikorandilin nerolidol-HPMC transdermal terapötik sistemde kararlı plazma 

konsantrasyonu sergilediği görülmüştür [109]. 

 Bir diğer çalışma nikardipin ve farklı konsantrasyonlarda limonen kullanılarak 

hazırlanan HPC jel sistemlerinde abdominal tavşan epidermisinden in vitro geçişi 

inceleme üzerinedir. Çalışma sonunda limonen miktarındaki artışa bağlı HPC jel 

formülasyonlardan nikardipin geçişinin arttığı gözlemlenmiştir. Sonuçlar HPC jelinin 

rezervuar olarak kullanıldığı nikardipin içeren sistemde limonenin uygun bir 

penetrasyon arttırıcı olduğunu kanıtlamaktadır [110]. Benzer çalışma sağlıklı gönüllüler 

üzerinde de denenmiş olup olumlu sonuçlar alınmıştır [111]. 

HPMC jel sisteminin rezervuar olarak kullanıldığı bir başka çalışmada  

selegilinin farklı terpenler kullanılarak (nerolidol, karvon, anethol) tavşan 

epidermisinden in vitro geçişi incelenmiştir. HPMC transdermal terapotik sistemde 

nerolidol başta olmak üzere sırayla karvon ve anetolün selegilinin geçişini arttırdığı 

kaydedilmiştir [112]. 

Bir başka çalışmada etanol/su karışımı (70:30) kullanılarak hazırlanan HPMC ve 

farklı konsantrasyonda nerolidol ve karvon terpenleri içeren formülasyonlar 

hazırlanmıştır. İlgili formülasyonlarda tavşan epidermisinden in vitro nikorandil geçişi 

araştırılmıştır. Çalışmalar nerolidolde daha fazla olmakla birlikte karvon kullanılan 

formülasyonlarda da nikorandil geçişinin arttığını göstermektedir [113]. 

Etanol-su karışımının çözücü, limonenin ise penetrasyon arttırıcı olarak 

kullanıldığı HPMC içeren rezervuar sistemden nikorandilin tavşan epidermisinden in 

vitro geçişi incelenmiştir. Araştırma sonuçları %6 oranında (a/a) limonen içeren  
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nikorandil-HPMC rezervuar sistemin en uygun formülasyon olduğunu ileri sürmektedir 

[114]. Benzer çalışma sağlıklı gönüllüler üzerinde de denenmiş olup biyoyararlanımın 

oranlarının arttığı kaydedilmiştir [115]. 

HPMC ilaç rezervuar sistemi kullanılarak nimodipinin tavşan abdominal 

derisinden geçişine limonenin etkisinin incelendiği bir başka çalışmada ilacın 

formülasyonlar içinde stabil olduğu görülmüştür. Araştırmalar limonen 

konsatrasyonundaki artışla birlikte HPMC jel rezervuar sistemi içindeki ilacın geçişinin 

arttığı yönündedir [116].  

Limonenin penetrasyon arttırıcı, etanol-su karışımının çözücü, HPMC’nin 

polimer olarak kullanıldığı bir ilaç rezervuar sistem tasarlanarak trimetazidinin tavşan 

derisinden geçişinin incelendiği bir çalışmada farklı oranlarda çözücü ve limonen içeren 

formülasyonlar geliştirilmiştir. %50 (h/h) oranında etanol-su çözücü sisteminin 

optimum etkinlik gösterdiği tespit edilmekle birlikte bu oranda çözücü sistemi üzerine 

%2 (a/h) oranında HPMC ilave edildiğinde ilaç geçişinin azaldığı; farklı 

konsantrasyonlarda limonen ilavesiyle de geçişin arttığı gözlemlenmiştir. Optimum 

geçiş %6 (a/h) oranında limonende gerçekleşmiştir [117]. 

Mentolün penetrasyon arttırıcı amaçlı kullanıldığı HPC jel sistemi kullanılarak 

geliştirilen formülasyonlarda nikardipinin tavşan abdominal epidermisinden geçiş 

çalışmaları yapılmıştır. DSC ve FTIR spektroskopisi sonuçları mentolün tavşan 

derisindeki lipitlerde parsiyal ekstraksiyon yapmak suretiyle nikardipinin geçişini 

arttırdığı yönündedir. Bu bağlamda mentolün HPC jel rezervuar sistem içinde 

nikardipinin geçişini arttırmada kullanışlı bir penetrasyon arttırıcı olduğu bildirilmiştir 

[118]. 

HPMC ilaç rezervuar sisteminde mentolün penetrasyon arttırıcı olarak 

kullanıldığı ve etanol-su çözücü sistemi yardımıyla nimodipinin geçişi sağlıklı 

gönüllüler üzerinde denenmiştir. Sonuçlar mentol içeren transdermal terapötik 

sistemden meydana gelen nimodipin filminin sabit plazma konsantrasyonunun 

sağlanmasında ve biyoyararlanımın arttırılmasında etkili olduğu yönündedir [119]. 

Nerolidolün penetrasyon arttırıcı amaçlı olarak farklı konsantrasyonlarda katılığı 

HPMC jel ilaç rezervuar sisteminin trimetadizin geçişi in vitro tavşan epidermisi 

üzerinde incelenmiştir. Farklı zaman aralıklarında alınan örnekler nerolidol 

konsantrasyonundaki artışa bağlı olarak trimetadizin geçişinin arttığını göstermektedir. 
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Ancak %4 (a/h) ile %5 (a/h) oranında nerolidol içeren formülasyonlardan 24. saat 

sonundaki geçişlerde belirgin bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak; %4 

(a/h) nerolidol içeren HPMC jel ilaç rezervuar sisteminin trimetadizinin geçişinde 

optimal etkinlik gösterdiği kaydedilmektedir [120]. 

2.4.1.3. Sentetik polimerler 
Polivinil alkol (PVA), poliakrilik asit kopolimeri (Karbomer), poliakrilamitler ve 

poloksamerler bu grupta yer almaktadır [3].  

Karbomer, poliakrilik asit türevi olan hidrojellerdendir [52]. Piyasada testesteron 

ve karbomer içeren Testogel 18 yaş üstü erkeklerde androjen eksikliğine bağlı olarak 

ortaya çıkan hipogonadizm rahatsızlığına karşı kullanılmaktadır. İlaç günlük olarak 

temiz, kuru, sağlıklı cilt üzerine hızlı bir şekilde ince bir tabaka halinde uygulanır. İlacın 

dezavantajı yüksek aktivitesi sebebiyle kullanıldıktan sonra ellerin sabunla 

yıkanmaması ve en az 6 saatlik süre zarfında duş almaktan kaçınılması gerekliliğidir 

[52]. 

Adezifliği arttırmak için tercih edilen yollardan biri farklı polimerlerin bir arada 

kullanımıdır [52]. Bu amaçla PVA ve polimetilmetakrilat bir arada kullanılarak adezyon 

testi yapılmıştır. PVA katılması sonucu nüfus etme yeteneğinin 40 kat arttığı 

kaydedilmiştir. Matriks kohezyondaki artış PVA’nın amid grupları ile  

polimetilmetakrilatın karbosiklik asit grupları arasındaki kesişmeyle açıklanmaktadır 

[52, 121]. 

Sentetik polimerlerden elde edilen hidrojellerin biyomedikal amaçlar için yüksek 

enerjili radyoaktif proseslerle üretimi denenmiştir [122]. Bu amaçla PVP düşük basınçlı 

civa lambası kullanılarak (254 nm) sulu bir çözelti içinde doğru foto çapraz bağlama 

işlemine tabi tutulmuştur. Yüksek enerjili radyasyon ile üretilen ürünlerle 

kıyaslandığında bu ürünün benzer makro ve mikroskobik özellikler sergilediği ve 

sitotoksik etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Bu yöntem yüksek enerjili radyasyona 

gerek duyulmaksızın hidrojel üretimine alternatif bir üretim metodu olarak 

önerilmektedir [122].  

Lidokain hidroklorürün model ilaç olarak kullanıldığı bir çalışmada PVA içeren 

farklı formülasyonların tavşan kulak derisinden geçişi incelenmiştir [123]. Sonuçlar 

transdermal filmin matriks yapısının kontrollü ilaç salımına imkan sağladığı 
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yönündedir. Film yapıcı polimerin molekül ağırlığının ilaç geçişinde önemli bir etkisi 

olmamakla birlikte formülasyon içeriği daha büyük önem kazanmaktadır. Laurik asit 

varlığında, iyon çifti şekillenmesine bağlı olarak, ilacın geçişinde belirgin bir artış 

sağlandığı kaydedilmiştir [123].  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1.GEREÇ 

3.1.1. Kimyasal Madde ve Çözücüler 

• Asetonitril-HPLC saflığında (Merck) 

• Asetik asit-ekstra saf (Merck) 

• DL-Limonen (Merck) 

• DL-Mentol (Merck) 

• Etil alkol (Riedel) 

• Metoklopramit hidroklorür (Magimpex) 

• Propilen glikol (Merck) 

• Nerolidol (Merck) 

• Ökaliptol (Fluka) 

• Pektin (P-9135, Sigma) 

• Sodyum aljinat (A-2033, Sigma) 

• Sodyum asetat anhidrit (Merck) 

• Sodyum hekzansülfonat %98 (Sigma) 

• Terpinolen (Fluka) 

• Tween 80 (Merck) 

3.1.2. Aletler 

• ATR-FTIR (Perkin Elmer) 

- Spectrum 100 IR Spectrometer 

- Spectrum 100 IR Spectroscopy Software 

• Aymes Dissolüsyon Cihazı DT 6E  

• Derin Dondurucu (Electrolux MRF 120/35) 

• Distile Su Cihazı (Milipore Milli-Q RiOS-3) 
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• Erime Derecesi Tayin cihazı (Mettler FP80) 

• Etüv (Heraeus ve GEMO DT109) 

• Infrared Spektrumu (Perkin Elmer FT-IR Spektrometri) 

• Mikropipet (Eppendorf)  

• Kumpas (Mituyoyo) 

• Modifiye Franz Difüzyon Hücresi (Çalışkan Cam) 

• Magnetik Karıştırıcı (Haake)  

• Spektrofotometre (Shimadzu UV-Visible Spectrophotometer UV-1601) 

• Terazi (Mettler Toledo AT 261) 

• Sirkülasyonlu Su Pompası (Colora Ultra-Thermostat K-1865) 

• Symmetry C18 (250 x 4,6) 30 C 

• Texture Analyzer (TA.XT.plus SMS) 

• Ultrasonik Banyo (Bersonic) 

• Viskozimetre (Brookfield) 

• Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (Shimadzu LC – 20A prominence) 

- LC – 20A   : Pompa 

- DGU – 20A5  : Vakum degazer 

- SIL – 20AC  : Otomatik numune örnekleyicisi 

- CTO – 10 ASVP : Kolon fırını 

- SPD – M20A  : Fotodiyod sıralı dedektör (PDA) 

• Yüksek Devirli Karıştırıcı (X 620 CAT)  

3.1.3. Kullanılan Bilgisayar Programları 

World, Excel, SPSS 
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3.2.YÖNTEM 

3.2.1. Metoklopramit Hidroklorür Üzerinde Yapılan Çalışmalar 

3.2.1.1.Infrared (IR) Spektrumu 
Metoklopramit hidroklorürün IR spektrumu, Perkin Elmer FT-IR Spektrometri 

cihazı ile alındı. 

3.2.1.2.Erime Derecesi Tayini 
Metoklopramit  hidroklorürün erime derecesi kılcal tüp içinde erime derecesi 

tayin cihazı ile saptandı. Deney 3 defa tekrarlandı. 

3.2.1.3.Ultraviyole (UV) Spektrumu 
Miktar tayini, in vitro çözünme hızı ve zar membrandan ex vivo geçiş 

çalışmalarında kullanılacak olan spektrofotometrik yöntem için metoklopramit 

hidroklorürün UV spektrumu alındı. Bu amaçla, için 25 mg metoklopramit hidroklorür 

hassas olarak tartıldı. 5 ml etil alkolde çözüldü. Distile suyla 250 ml balon jojede 

hacmine tamamlandı. Bu stok çözeltiden 100 µl alınarak 10 ml’ye distile suyla 

seyreltildi. Spektrofotometrede 200 - 500 nm dalga boyu aralığında UV spektrumu 

alınarak en yüksek absorbans verdiği dalga boyu saptandı. 

3.2.1.4.Miktar Tayini 
Hazırlanan transdermal formülasyonlarda miktar tayini, in vitro çözünme hızı ve 

membrandan geçiş çalışmalarında kullanılan miktar tayini yönteminin güvenilirliğini 

saptamak üzere analitik yöntem validasyon çalışması yapıldı. 

3.2.1.5.Miktar Tayini Yöntemlerinin Validasyonu 

Analitik yöntem validasyonu, bir test yönteminin kesin ve doğru bir şekilde 

sürekli olarak bekleneni gerçekleştirildiğinin kanıtlanmasıdır [124]. Çalışmada 

spektrofotometre ve yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) yöntemi 

kullanıldı. Bu yöntemin validasyonu için, doğrusallık (linearity), kesinlik (precision), 

doğruluk (accuracy), seçicilik (specificity),  teşhis limiti (detection limit), miktar tayini 

limiti (quantitation limit) ve stabilite (stability) çalışmaları yapıldı [124]. 

3.2.1.5.1. Spektrofotometrik Yöntemin Validasyonu 
Transdermal formülasyonlarda çözünme testi, miktar tayini ve in vitro testlerde 

kullanılan çözünme ortamında çözünürlük tayini, etkin madde miktarının tayini ve 
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çözünme testi çalışmalarında spektrofotometrik yöntem kullanılmış olup yönteme ait 

validasyon çalışması aşağıdaki gibidir. 

Doğrusallık 

Bir analitik yöntemin doğrusallığı, elde edilen bulguların örnek çözeltisi içindeki 

madde konsantrasyonu ile belli bir aralıkta olmasıdır [124]. Miktar tayini yönteminin 

doğrusallığı için 25 mg metoklopramit hidroklorür hassas tartıldı, 5 ml etil alkolde 

çözüldü. Distile suyla 250 ml balonjojede hacme tamamlandı. Bu stok çözeltiden 0,1-

0,2-0,3-0,5-0,7-1 ml alınarak 10 ml’ye distile suyla seyreltilerek 6 farklı 

konsantrasyonda çözeltiler hazırlandı. Hazırlanan çözeltilerin absorbansları 273 nm’de 

suya karşı ölçüldü. Her konsantrasyon için deney 6 defa tekrarlandı. Konsantrasyonlara 

karşılık gelen ortalama absorbans değerlerine karşı standart eğri çizildi, en küçük 

kareler yöntemiyle hesaplanarak doğru denklemi bulundu ve tayin katsayısı (r2), 

standart sapma (SD) ve bağıl standart sapma (%RSD) değerleri hesaplandı. 

Kesinlik 

Bir analitik yöntemin kesinliği, belirli çalışma koşullarında hazırlanan aynı 

örnek çözeltisinden birden fazla seyreltme ile elde edilen bir serinin ölçümleri 

arasındaki uyumun yakınlığını ifade eder [124]. SD veya % RSD değerleri ile ifade 

edilir. Yöntemin kesinliği için RSD değeri % 2 den küçük olmalıdır.  

Günler arası kesinlik 1 gün içinde yapılan kesinlik çalışmaları 2. ve 3. günlerde 

de tekrarlandı. Üç gün boyunca elde edilen sonuçların ortalamaları alındı, SD ve %RSD 

değerleri hesaplandı.  

Doğruluk 

Kullanılan analitik yöntemin doğruluğunu saptamak için, 25 mg metoklopramit 

hidroklorür 5 ml etil alkolde çözündürüldü ve balon jojede 250 ml ye distile suyla 

tamamlandı. Bu çözeltiden üç farklı konsantrasyonda olacak şekilde örnekler (0,3 ml, 

0,5 ml, 1,5 ml)  alındı ve 10 ml ye distile su ile tamamlandı. Hazırlanan üçüncü (1,5 

ml’lik) stok çözeltiden 0,2  ml alınarak 10 ml ye distile su ile seyreltildi ve çözeltilerin 

absorbansları 273 nm de spektrofotometrede distile suya karşı okundu. Deney 3 defa 

tekrarlandı. Elde edilen sonuçlardan doğru denklemi yardımıyla, çözeltilerdeki 
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metoklopramit hidroklorür konsantrasyonu hesaplandı. Yöntemin doğruluğu geri 

kazanma değerleri hesaplanarak saptandı.  

Seçicilik 

 Formülasyonlarda yer alan yardımcı maddeler için miktar tayini yönteminin 

seçiciliğini saptamak amacıyla, etkin madde içermeyen filmler hazırlandı. Her birinden 

1,77 cm2 lik kesitler alınarak etil alkol-su (1:50) karışımında çözündürüldü ve hacmi 25 

ml ye aynı çözücü karışımı ile tamamlandı. Gerekli seyreltmeler distile su ile 

yapıldıktan sonra çözeltilerin absorbansları etil alkol-su (1:50) karışımına karşı 273 nm 

de UV spektrofotometresi ile ölçüldü. Transdermal formülasyonların hazırlanmasında 

kullanılması tasarlanan yardımcı maddeler ve penetrasyon arttırıcı maddenin de 273 nm 

de absorbans verip vermediği saptandı.  

3.2.1.5.2. HPLC Yönteminin Validasyonu 
In vitro salım ve transdermal formülasyonlarda kullanılan terpen ve yardımcı 

çözücü içindeki çözünürlük tayini çalışmalarında HPLC yöntemi kullanılmış olup 

veriler Shimadzu’nun LC solution Version (1.2.1) SP1 programı kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Yönteme ait validasyon çalışması aşağıdaki gibidir. 

Metoklopramit hidroklorürün kromatografik analizinde kolon olarak C18 (250 x 

4,6 Waters Symmetry), mobil faz olarak asetonitril-sodyum asetat (pH 4,7 asetik 

asit:0,01 M sodyum hekzansulfonat) (35:65) karışımı kullanıldı. 1 ml / dk akış hızında 

275 nm dalga boyunda 20 µl hacimde örnekler alınarak çalışıldı.  

Mobil Faz Hazırlama: 

0,15 g sodyum asetat ve 0,94 g sodyum hekzansulfonat tartıldı. 400 ml ultra saf 

suyla çözüldükten sonra seyreltik asetik asit ile pH’ı 4,7’ye ayarlandı ve 500 ml hacme 

ultra saf suyla tamamlandı. 

Kullanılan standartlar:  

80 mg metoklopramite denk gelen miktarda metoklopramit hidroklorür tartılarak 

10 mM asetik asit çözeltisi ile gerekli seyreltmeler yapılıp 0,8 mg/ml konsantrasyonda 

çözelti hazırlandı (Stok 1). Bu çözeltiden mobil faz kullanılarak yapılan seyreltme 

işlemi ile 40 µg/ml konsantrasyonda 2. stok çözelti hazırlandı (Stok 2). Analitik 
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validasyon çalışmasında 200-400-800-1200-2000 ng/ml konsantrasyonda hazırlanan 

çözeltiler ile çalışıldı. 

Doğrusallık 

Miktar tayini yönteminin doğrusallığı için stok 2 çözeltisi kullanılarak 0,1-4 

µg/ml konsantrasyon aralığında çözeltiler hazırlandı. Hazırlanan çözeltiler HPLC’de 

analiz edildi. Her konsantrasyon için deney 3 defa tekrarlandı. Konsantrasyonlara 

karşılık gelen ortalama pik alan değerleri kullanılarak standart eğri çizildi, en küçük 

kareler yöntemiyle hesaplanarak doğru denklemi bulundu ve tayin katsayısı (r2), 

standart sapma (SD) ve bağıl standart sapma (%RSD) değerleri hesaplandı. 

Kesinlik 

Yöntemin kesinliğini bulmak amacıyla farklı günlerde ve aynı gün içinde farklı 

çalışmalar yapıldı. Elde edilen sonuçların ortalamaları alındı, SD ve % RSD değerleri 

hesaplandı.  

Doğruluk 

Kullanılan analitik yöntemin doğruluğunu saptamak için, Stok 2 çözeltisinden 

0,3 µg/ml, 0,4 µg/ml, 0,5 µg/ml konsantrasyonlarda örnekler alındı ve HPLC’de analiz 

edildi. Deney her bir konsantrasyon için 3 defa tekrarlandı. Elde edilen sonuçlardan 

doğru denklemi yardımıyla, çözeltilerdeki metoklopramit hidroklorür konsantrasyonu 

hesaplandı. Yöntemin doğruluğu geri kazanma değerleri hesaplanarak saptandı.  

Seçicilik 

Yöntemin seçiciliğini bulmak amacıyla formülasyonda kullanılan polimer, 

plastifiyan, penetrasyon arttırıcı ve emülgatörün aynı mobil fazdaki enjeksiyonları ve 

metoklopramit hidroklorür pikinin PDA dedektörü ile pik saflığı incelenmiştir.  

Stabilite 

Kullanılan analitik yöntemin stabilitesini saptamak için hazırlanan stok 

çözeltinin 0-6-12-24-48. saat sonuçlarına bakıldı. Her bir saatteki değerler için deney 3 

defa tekrarlandı. Elde edilen sonuçların ortalamaları alındı, SD ve %RSD değerleri 

hesaplandı.  
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3.2.1.6.Miktar Tayini ve İn Vitro Testlerde Kullanılan Çözünme Ortamında 
Çözünürlük Testi 

3.2.1.6.1. Miktar Tayini ve İn Vitro Testlerde Kullanılan Çözünme Ortamında 
Çözünürlük Testi 

0.5 ml etanol/su karışımı (1/50) ependorfa alındı. Üzerine çözünmeyene kadar 

(yaklaşık 500 mg) metoklopramit hidroklorür eklendi. Ependorfun ağzı sıkıca kapatıldı 

ve 24 saat boyunca oda koşullarında 250 devir/dk’da çalkalandı. 5 dk süresince 3000 

devir/dk’da santrifüj edildi. Üstteki berrak kısım alınarak gerekli seyreltmeler yapıldı ve 

spektrofotometrede 273 nm’de etanol/distile su karışımına (1/50) karşı okuma yapıldı. 

Deney 3 defa tekrarlandı. 

 

3.2.1.6.2. Transdermal Formülasyonlarda Kullanılan Terpen ve Yardımcı Çözücü 

Karışımı İçindeki Çözünürlük Testi 

         10 ml hacimde balon jojede %1 terpen (100 mg), %7,5 propilen glikol (750 mg) 

ve %1 Tween 80 (100 mg) tartıldı. Distile suyla hacme tamamlanıp, karıştırıldı. 

Hazırlanan bu stok çözeltiden 0,5’er ml ependorfa alınarak üzerlerine çözünmeyene 

kadar (yaklaşık 500 mg) metoklopramit hidroklorür eklendi. Ependorfların ağızları 

sıkıca kapatıldı ve 24 saat boyunca oda koşullarında 250 devir/dk’da çalkalandı. 

Ependoflar 5 dk süresince 3000 devir/dk’da santrifüj edildi. Üstteki berrak kısım 

alınarak gerekli seyreltmeler yapıldı ve HPLC’de analiz için ayrıldı. Deney seçilmiş 

olan 4 adet terpen (nerolidol, ökaliptol, terpinolen, limonen) kullanılarak 3 defa 

tekrarlandı. 

 

3.2.2. Ön Formülasyon Çalışmaları  
Çalışmamızda matriks sistemli transdermal formülasyonların hazırlanması 

planlanmıştır. Bu amaçla matriks sistem hazırlanmak üzere polimer olarak sodyum 

aljinat (%4,5 a/a) ve pektin (%3,5 a/a) polimerleri ve konsantrasyonları literatürlere 

dayalı olarak seçildi [125, 126].  Penetrasyon arttırıcı madde olarak farklı yapıdaki 

değişik terpenler (nerolidol, ökaliptol, terpinolen, limonen ve mentol) 3 farklı 

konsantrasyonda (%1, 3 ve 5, a/a) denendi. Plastifiyan madde olarak propilen glikol 

literatür verileri dikkate alınarak %7,5 oranında kullanıldı [125, 126]. Ayrıca çalışmada 

formülasyonlar için %10 oranında yardımcı çözücü olarak etanolün etkisi de 
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değerlendirildi. Hazırlanan ön formülasyonların kod ve içerikleri Tablo 3-1’de 

verilmiştir. Ön formülasyonlar aşağıdaki belirtildiği şekilde hazırlanmıştır. 

Transdermal formülasyonları hazırlanmasında öncelikle matriks maddesi olarak 

kullanılacak polimerler (sodyum aljinat veya pektin) formülasyondaki distile suyun 

tamamı ile muamele edilerek 24 saat bekletildi. Üzerlerine propilen glikol ve/veya 

etanol karışımda çözündürülmüş terpen (nerolidol, ökaliptol, terpinolen, limonen veya 

mentol) ilave edildi, homojen olarak karıştırıldı ve transdermal filmlerin 

hazırlanmasında kullanılan jeller bu şekilde hazırlandı.  

Hazırlanan jellerin viskoziteleri Brookfield viskozimetresi kullanılarak ölçüldü. 

Pektin içeren formülasyonlarda (F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, 

F23, F24) LV 1 probu kullanılarak 100 devir/dk’da; sodyum aljinat ve etanol içeren 

formülasyonlarda (F25, F26, F27, F28, F29, F30, F31, F32, F33, F34, F35, F36) RV 5 

probu kullanılarak 50 devir/dk’da çalışıldı. Sodyum aljinat içeren formülasyonlarda ise 

(F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12) RV 5 probu kullanılarak 20 

devir/dk’da çalışıldı. 

Hazırlanan bütün jeller petri kutusuna (9,8 cm çapında) döküldü. Petri kutusuna 

dökülen jeller etüvde (40±2°C ve 45±2°C ) 6, 12, 24, 36 ve 48 saat süre ile ve oda 

sıcaklığında (25±2°C) 24, 48 ve 72 saat süre ile bekletildi. Filmlerin kuruması için en 

uygun bekletme ortamı ve süresi tespit edildi.  

Ön formülasyon çalışmalarında ve viskoziteleri yönünden uygun bulunan jeller 

ile hazırlanan transdermal filmler görsel olarak (görünüş, renk, homojenite, kuruyabilme 

özelliği v.b.) değerlendirildi. Yapılan bu ön değerlendirmeler sonucunda terpenlerin 

özellikle yüksek konsantrasyonda homojen bir film oluşturmadıkları ve lipofilik 

özellikleri nedeniyle filmlerin yüzeyine çıktıkları gözlendiğinden terpenleri iç fazda 

tutabilecek yeni formülasyonların denenmesine karar verildi. Bu amaçla terpenlerin 

emülsiyon sistemi içinde hidrofilik matrikse ilave edilmesi ile yeni formülasyonlar (F1-

F12) oluşturuldu. Bu formülasyonlarda suda yüksek çözünürlüğe sahip olan Tween 80 

(HLB=15) emülsifiyan olarak kullanıldı [127]. Formülasyonların içeriği Tablo 3-2’de 

verilmiştir. Düşük konsantrasyonda terpen içeren (%1 a/a) ve emülsiyon oluşturarak 

hazırlanan formülasyonlar (F1, F4, F7, F10) ile uygun transdermal filmler elde edildi.  

Tablo 3-1:  Ön formülasyon çalışmalarında denenen formülasyonlar 
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KOD TERPEN 
TERPEN  
KONS. 

(%) (a/a) 

PROPİLEN 
GLİKOL 
(%) (a/a) 

SODYUM 
ALJİNAT 
(%)  (a/a) 

PEKTİN (%) 
(a/a) 

ETANOL 
(%)  (a/a) 

1 1 7,5 4,5 - - 
2 3 7,5 4,5 - - 
3 

Nerolidol 
5 7,5 4,5 - - 

4 1 7,5 4,5 - - 
5 3 7,5 4,5 - - 
6 

Ökaliptol 
5 7,5 4,5 - - 

7 1 7,5 4,5 - - 
8 3 7,5 4,5 - - 
9 

Terpinolen 
5 7,5 4,5 - - 

10 1 7,5 4,5 - - 
11 3 7,5 4,5 - - 
12 

Limonen 
5 7,5 4,5 - - 

13 1 7,5 - 3,5 - 
14 3 7,5 - 3,5 - 
15 

Nerolidol 
5 7,5 - 3,5 - 

16 1 7,5 - 3,5 - 
17 3 7,5 - 3,5 - 
18 

Ökaliptol 
5 7,5 - 3,5 - 

19 1 7,5 - 3,5 - 
20 3 7,5 - 3,5 - 
21 

Terpinolen 
5 7,5 - 3,5 - 

22 1 7,5 - 3,5 - 
23 3 7,5 - 3,5 - 
24 

Limonen 
5 7,5 - 3,5 - 

25 1 7,5 4,5 - 10 
26 3 7,5 4,5 - 10 
27 

Nerolidol 
5 7,5 4,5 - 10 

28 1 7,5 4,5 - 10 
29 3 7,5 4,5 - 10 
30 

Ökaliptol 
5 7,5 4,5 - 10 

31 1 7,5 4,5 - 10 
32 3 7,5 4,5 - 10 
33 

Terpinolen 
5 7,5 4,5 - 10 

34 1 7,5 4,5 - 10 
35 3 7,5 4,5 - 10 
36 

Limonen 
5 7,5 4,5 - 10 
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Tablo 3-2:  Emülsiyon sistemi ile hazırlanan etkin madde içermeyen transdermal 
formülasyonlar 

 

KOD TERPEN 
TERPEN 
KONS. 

(%) (a/a) 

PROPİLEN 
GLİKOL (%) 

(a/a) 

SODYUM 
ALJİNAT (%)  

(a/a) 

TWEEN 80 (%) 
(a/a) 

F1 1 7,5 4,5 1 
F2 3 7,5 4,5 1 
F3 

Nerolidol 
5 7,5 4,5 1 

F4 1 7,5 4,5 1 
F5 3 7,5 4,5 1 
F6 

Ökaliptol 
5 7,5 4,5 1 

F7 1 7,5 4,5 1 
F8 3 7,5 4,5 1 
F9 

Terpinolen 
5 7,5 4,5 1 

F10 1 7,5 4,5 1 
F11 3 7,5 4,5 1 
F12 

Limonen 
5 7,5 4,5 1 

 

3.2.2.1.Hazırlanan Jellerin Mekanik Özelliklerinin Tayini 
Ön formülasyonlar sonucu seçilen formülasyonlar için (F1, F4, F7, F10), jellerin 

mekanik özellikleri, aşağıda test parametreleri verilen TA-XT Plus Texture analiz cihazı 

(Şekil 3-1) ile TPA (Texture Profile Analysis) modunda çalışılarak saptandı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3-1: Texture analiz cihazı 
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Test Parametreleri: 

Prob                                                                   : P10 perspex 
Test öncesi probun hızı                                     : 2,0 mm/saniye 
Test esnasında probun hızı                                : 2,0 mm/saniye 
Test sonrası probun hızı                                    : 2,0 mm/saniye 
Hedef modu                                                       : Mesafe 
Probun jele batma mesafesi                              : 15,0 mm 
Probun ikinci batmadan önce bekleme süresi   : 15,0 saniye 
Teste başlamak için probun hissetmesi gereken kuvvet  : 0,05 Newton  

 

Teste başlamadan önce jeller 20 ml lik beherlere yerleştirildi ve hava 

kabarcıklarını uzaklaştırmak amacıyla 20 dk ultrasonik su banyosunda bekletildi. Jeller 

37±0,5ºC ye getirildikten sonra cihazın probu jelin içine 2,0 mm/saniye hız ile 15 mm 

batırıldı ve jelin yüzeyine geri çekildi, 15 saniye beklendikten sonra prob jele ikinci defa 

batırıldı ve geri çekilerek test bitirildi. Elde edilen güç-zaman eğrisi kullanılarak jellerin 

sertliği, sıkıştırılabilirliği, adezifliği, kohezifliği ve elastikiyeti hesaplandı.Test, her jel 

formülasyonu için 6 defa tekrarlandı ve standart sapmaları hesaplandı. 

Jellerin sertliği:  

Sertlik, jelin deformasyonunu sağlamak için gerekli olan kuvveti 

tanımlamaktadır [125, 128]. Yukarıda anlatıldığı gibi çalışılarak elde edilen güç-zaman 

eğrisinden jellerin sertliği hesaplandı. Şekil 3-2’de görüldüğü gibi, probun birinci batma 

periyodunda elde edilen en yüksek güç değeri jellerin deformasyonu için gerekli sertlik 

değerini (Newton, N) vermektedir.  

 

Şekil 3-2: Jellerin sertliğine ait kuvvet - zaman eğrisi  
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Jellerin sıkıştırılabilirliği:  

Sıkıştırılabilirlik, jeli deforme etmek için gerekli olan işi tanımlamaktadır [125, 

129]. Yukarıda anlatıldığı gibi çalışılarak elde edilen, güç-zaman eğrisinden jellerin 

sıkıştırılabilirliği hesaplandı. Şekil 3-3’de görüldüğü gibi, probun jele birinci batma 

periyodu süresince elde edilen eğrinin altında kalan alan (AUC1-2) jelin sıkıştırılabilirlik 

değerini (Newton x mm) vermektedir.  

 

 

Şekil 3-3: Jellerin sıkıştırılabilirliğine ait kuvvet - zaman eğrisi 

Jellerin adezifliği:  

Adeziflik, jelin yüzeyi ile probun yüzeyi arasındaki çekme kuvvetlerini yenmek 

için gerekli işi tanımlamaktadır [125, 129]. Yukarıda anlatıldığı gibi çalışılarak, elde 

edilen güç-zaman eğrisinden jellerin adezifliği hesaplandı. Şekil 3-4’de görüldüğü gibi, 

probun birinci batma periyodundan sonra ilk geri çekme periyodu süresince elde edilen 

eğrinin altında kalan alan (AUC2-3) adeziflik değerini (Newton x mm) vermektedir. 
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Şekil 3-4: Jellerin adezifliğine ait kuvvet - zaman eğrisi   

Jellerin kohezifliği:  

Yukarıda anlatıldığı gibi çalışılarak, elde edilen kuvvet-zaman eğrisinden 

jellerin kohezifliği hesaplandı. Şekil 3-5’de görüldüğü gibi, ikinci batma periyodunda 

elde edilen eğrinin altında kalan alanın (AUC4-5), birinci batma periyodunda elde edilen 

eğri altında kalan alana (AUC1-2) oranı koheziflik değerini vermektedir [125, 129]. 

Koheziflik değerinin birimi yoktur. 

           

Şekil 3-5: Jellerin kohezifliğine ait  kuvvet-zaman eğrisi 

Jellerin elastikiyeti:  

Yukarıda anlatıldığı gibi çalışılarak, elde edilen kuvvet-zaman eğrisinden 

jellerin elastikiyeti hesaplandı. Şekil 3-6’da görüldüğü gibi, ikinci batma periyodunda 

en yüksek yapısal deformasyon meydana getirmek için gerekli zamanın (Zaman1-6), 

birinci batma periyodundaki en yüksek deformasyonu meydana getirmek için gerekli 
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zamana (Zaman2-7) oranı, jellerin elastikiyetini göstermektedir [125, 128]. Elastikiyet 

değerinin birimi yoktur.         

       

Şekil 3-6: Jellerin elastikiyetine ait  kuvvet-zaman eğrisi 

3.2.3. Metoklopramit Hidroklorür İçeren Transdermal Formülasyonların 
Hazırlanması 
Ön formülasyon çalışmaları sonucu seçilen polimer (sodyum aljinat, %4,5 a/a), 

plastifiyan madde (propilen glikol, %7,5 a/a), Tween 80 (%1 a/a) ve %1 

konsantrasyonda dört farklı terpen (nerolidol, limonen, terpinolen, ökaliptol) 

kullanılarak hazırlanan metoklopramit hidroklorür içeren transdermal formülasyonların 

kodları ve içerikleri Tablo 3-3’te verilmiştir. Bu transdermal formülasyonlar (TF1, TF4, 

TF7, TF10) aşağıda belirtildiği gibi hazırlandı. 

50 g jel hazırlamak için sodyum aljinat 20 ml distile su içinde 24 saat şişmeye 

bırakıldı. 20 ml distile suya %1 oranında Tween 80 eklendi ve yüksek devirli 

karıştırıcıda 8000 devirde 5 dk süresince karıştırılarak emülsiyon hazırlandı. Yüksek 

devirli karıştırıcıda karıştırma esnasında %1 oranında terpen damla damla emülsiyona 

ilave edildi. Karıştırma işleminin tamamlanmasından sonra emülsiyon üzerine %1 (a/a) 

oranında suda çözündürülmüş olan metoklopramit hidroklorür eklenerek 5 dk daha 

karıştırıldı. Metoklopramit hidroklorür içeren emülsiyon jele ilave edildi. Son olarak 

propilen glikol bu karışıma eklendi ve hava kabarcığı olmamasına dikkat edilerek 

homojen bir şekilde karıştırıldı. Transdermal film oluşturmak amacıyla jeller 9,8 cm 

çapındaki petri kutularına döküldü. Hazırlanan formülasyonlar ön formülasyon 

çalışmaları ile tespit edilen kurutma şartlarında (etüvde, 45±2°C de) kurumaya bırakıldı.  
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Transdermal formülasyonlar hazırlandıktan en fazla 1 hafta içinde çalışmalarda 

kullanıldı. Bu süre içinde formülasyonlar ince film ve alüminyum folyo ile sarılı olarak, 

desikatörde bekletildi. 

Tablo 3-3 Metoklopramit hidroklorür içeren (%1 a/a) transdermal formülasyonların 
kodları ve içerikleri 

KOD TERPEN 
TERPEN 
KONS.  

(%) (a/a) 

PROPİLEN 
GLİKOL 
 (%) (a/a) 

SODYUM 
ALJİNAT 
 (%)  (a/a) 

TWEEN 
80 

 (%) (a/a) 

METOKLOPRAMIT 
HIDROKLORÜR 

 (%) (a/a) 

TF1 Nerolidol 1 7,5 4,5 1 1 

TF4 Ökaliptol  1 7,5 4,5 1 1 

TF7 Terpinolen 1 7,5 4,5 1 1 

TF10 Limonen 1 7,5 4,5 1 1 

 

3.2.4. Metoklopramit Hidroklorür İçeren Transdermal Formülasyonlar Üzerinde 
Yapılan Çalışmalar 

3.2.4.1.Görsel İnceleme 
Emülsiyon sistemi ile hazırlanan transdermal formülasyonların (TF1, TF4, TF7, 

TF10) genel görünüş, homojenite ve esneklik gibi fiziksel özellikleri görsel olarak 

incelendi. 

3.2.4.2.Kalınlık Kontrolü  
Emülsiyon sistemi ile hazırlanan transdermal formülasyonların (TF1, TF4, TF7, 

TF10) kalınlıklarının tespiti amacıyla hazırlanan filmlerin çeşitli yerlerinden kumpas ile 

en az 6 ölçüm yapıldı ve ortalamaları alınarak standart sapma değerleri hesaplandı. 

3.2.4.3.Ağırlık Kontrolü 
Emülsiyon sistemi ile hazırlanan transdermal formülasyonların (TF1, TF4, TF7, 

TF10) farklı bölgelerinden 1,5 cm çapında (1,77 cm2) 6 ayrı kesit alındı. Kesitler ayrı 

ayrı tartıldı ve ortalamaları alınarak standart sapma değerleri hesaplandı. 

3.2.4.4.Etkin Madde Miktarının Tayini 

Emülsiyon sistemi ile hazırlanan transdermal formülasyonlardan (TF1, TF4, 

TF7, TF10) 1,77 cm2 lik alana sahip kesitler bir behere alındı ve üzerlerine 10 ml etil 

alkol-su (1:50) karışımı ilave edildi ve ultrasonik banyoda 30 dk bekletildi. Daha sonra 
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aynı çözücü karışımı ile balon jojede 25 ml ye tamamlandı. Hazırlanan bu çözelti önce 

mavi bantlı süzgeç kağıdından (S&S589) sonra membran filtreden (0,45 µm, Sartorius) 

süzüldü. Bu çözeltiden gerekli seyreltmeler yapıldı (0,1 ml alınarak 10 ml’lik balon 

jojede hacme tamamlandı). Çözeltilerin absorbansı 273 nm de spektrofotometrede 

okundu. Standart doğru denklemi kullanılarak konsantrasyon hesaplandı. Her 

formülasyon için 3 farklı tayin yapıldı ve ortalamaları alınarak SD ve %RSD değerleri 

saptandı.  

3.2.4.5.Transdermal Biyoadezyon Kuvvetinin Tayini 
Hazırlanan transdermal formülasyonların (TF1, TF4, TF7, TF10) biyoadezyon 

çalışması transdermal filmler üzerinde membran kullanılarak, aşağıda test parametreleri 

verilen TA-XT Plus Texture analiz cihazı ile TPA (Texture Profile Analysis) modunda 

çalışılarak yapıldı.  

Test Parametreleri: 

Test Modu       : Adezyon 
Prob                                                                   : P10 perspex 
Test öncesi probun hızı                                     : 1,0 mm/saniye 
Test esnasında probun hızı                                : 1,0 mm/saniye 
Test sonrası probun hızı                                    : 1,0 mm/saniye 
Teste başlamak için probun hissetmesi gereken kuvvet  : 1,0 N 
Probun filme batma mesafesi                              : 15,0 mm 
Probun filme temas etme süresi    : 120 saniye 

 

Temizlenmiş ve 37ºC’ye getirilmiş sıçan derisi cihazın biyoadezyon test 

aparatına yerleştirildi. Üzerine 150 µl 37ºC’deki pH 5,4 fosfat tamponu eklendi. Film 

probun ucuna çift yönlü bant ile yapıştırıldı. Cihazın probu deri üzerine 1,0 mm/saniye 

hız ile indirilerek temas ettirildi ve 120 saniye boyunca 1,0 N kuvvet uygulandı. Bu süre 

sonunda prob deri yüzeyinden 1,0 mm/saniye hızla yukarıya kaldırıldı. Elde edilen güç-

zaman eğrisi kullanılarak filmlerin biyoadezyon değerleri hesaplandı.Test, her film 

formülasyonu için 5 defa tekrarlandı ve standart sapmaları hesaplandı. 

Şekil 3-7’de görüldüğü gibi kuvvet-mesafe eğrisinin altında kalan alan (AUC1-

2) biyoadezyon işini vermektedir. 1 cm2 ye düşen biyoadezyon işini hesaplamak için ise 

aşağıdaki formül (3-1) kullanıldı.  
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                                                            AUC1-2                    

  Biyodezyon işi  (mJ/cm2)   =    -----------------                            (3-1) 

                                                                  π.r2                

π.r2 = Mukoza ile temas eden transdermal formülasyonun alanı  

 

Şekil 3-7: Transdermal formülasyonların biyoadezyon kuvvetinin tayinine ait 
kuvvet-zaman grafiği 

3.2.4.6.Transdermal Formülasyonlardan Metoklopramit Hidroklorür’ün Çözünme 
Testi Çalışmaları 
Transdermal formülasyonlardan metoklopramit hidroklorürün çözünme 

miktarını saptamak amacıyla Amerikan Farmakopesi’nde [130] verilen “Transdermal 

yamalar için çözünme testi monografında (App. XII E)” belirtilen alet ile çalışıldı (Şekil 

3-8). Çözünme deneylerinde metoklopramit hidroklorür için sonsuz seyrelme (sink 

koşul) sağlayan ortam olarak etil alkol-su (1:50) karışımı (500 ml) kullanıldı. Sistemin 

sıcaklığı 32±0.5°C ye ve paletin dönüş hızı 50 devir/dk ya ayarlandı. 5 cm lik çapa 

sahip bir saat camına yerleştirilmiş olan transdermal formülasyonun üzeri 125 µm lik 

paslanmaz çelik tel ile kaplandı ve bu düzenek 500 ml lik behere yerleştirildikten sonra, 

etkin maddenin zamana bağlı olarak formülasyonlardan serbestleşmesi incelendi (Şekil 

3-8).  

İn vitro çözünme çalışmalarında; önceden belirlenen zaman aralıklarında (0,5, 

1,5, 2 – 8 saat) çözünme ortamından 1 ml örnek süzülerek alındı ve alınan örnekler 

distile su ile balon jojede 10 ml ye tamamlandı. Çözeltilerin absorbansları 

spektrofotometrede 273 nm de etil alkol-su (1:50) karışımına karşı okundu ve doğru 
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denkleminden metoklopramit hidroklorür miktarı hesaplandı. Zamana karşı % çözünen 

etkin madde miktarları ile formülasyonlara ait çözünme profilleri oluşturuldu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3-8: Transdermal sistemlerin çözünme deneylerinde kullanılan sisteme ait 
standartlar [130] 

 

3.2.4.7.Transdermal Formülasyonlardan Metoklopramit Hidroklorür’ün in vitro 
Salım Çalışmaları 
Transdermal formülasyonlardan (TF1, TF4, TF7, TF10) metoklopramit 

hidroklorürün selofan membrandan (Visking Tubing 27/32 UK) modifiye Franz 

difüzyon hücresi kullanarak etkin maddenin geçişi incelendi.  

Deneye başlamadan önce hidratasyonu sağlamak için membranlar 24 saat süre 

ile distile suda bekletildi. Membrandan geçiş çalışmalarında; reseptör faz hacmi 33,2 

ml, difüzyonun gerçekleştiği yüzey alanı 3,14 cm2 olan çift ceketli modifiye Franz 

difüzyon hücresi kullanıldı. Modifiye Franz difüzyon hücresinin şematik görünüşü 

aşağıda verilmiştir (Şekil 3-9) [125].  
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Şekil 3-9: Modifiye Franz difüzyon hücresinin şematik görünüşü 

Reseptör faz olarak; metoklopramit hidroklorürün kolay çözündüğü ve “sink 

koşul” un sağlandığı ortam olarak literatürde kayıtlı [6] etil alkol-su (1:50) karışımı 

kullanıldı. Reseptör faz yerleştirilmeden önce 10 dk ultrasonik banyoda bekletildi ve 

sıcaklığı 37,0±0,5ºC ye ayarlandı. Hücrelerin yüzeyine uygun boyutta kesilmiş ve 

önceden hidrate edilmiş membran hava kabarcığı meydana gelmeyecek şekilde 

yerleştirildi. Membran üzerine uygun boyutta kesilmiş (1,77 cm2) transdermal 

formülasyonlar temas ettirildi. Formülasyonların kurumasını önlemek için hücrelerin 

üstü cam tüp ile kapatıldı. Reseptör faz manyetik karıştırıcı kullanılarak 250 devir/dk 

hızda karıştırıldı. Belirlenen sürelerde (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 saat) reseptör fazdan 

0,25’er ml örnek alındı. Reseptör fazın hacminin azalmaması için aynı sıcaklık ve aynı 

hacimdeki çözücü karışımı hücreye ilave edildi.  

Modifiye Franz hücresinden alınan örnekler 20 kat seyreltme yapılarak 

HPLC’de analiz edildi. Elde edilen absorbans değerlerinden standart eğri yardımıyla 

konsantrasyon hesabı yapıldı. Her formülasyon için 3 deney yapılarak elde edilen 

değerlerin ortalaması alındı ve SD değerleri hesaplandı. Elde edilen bulgular 

kullanılarak metoklopramit hidroklorürün membrandan geçiş hızı ve tayin katsayıları 

saptandı. 
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3.2.4.8.ATR-FTIR Spektroskopisi 
Çalışmamızda kullanılan penetrasyon arttırıcı maddelerin (nerolidol, ökaliptol 

terpinelen, limonen) etki mekanizması ATR-FTIR spektroskopisi ile değerlendirildi. Bu 

amaçla metoklopramit hidroklorürün propilen glikol (%7,5 a/a), Tween 80 (%1 a/a) ve 

terpen (%1 a/a) çözücü sisteminden oluşan karışımdaki doymuş çözeltileri hazırlandı. 

Doymuş çözeltileri hazırlamak için etkin madde, belirtilen çözücü karışımına 

çözeceğinden fazla miktarda ilave edildi ve 24 saat boyunca oda koşullarında 250 

devir/dk’da karıştırıldı. Karışım, 5 dk 3000 devir/dk’da santrifüj edildi. Üstteki berrak 

kısım alındı ve süzüldü. 100 µl’lik doymuş etkin madde çözeltisi domuz derisi üzerine 

mikropipet ile uygulandı ve 2 saat bekletildi. Bu sürenin sonunda terpen ve 

formülasyondaki yardımcı maddelerin deri üzerinde oluşturduğu değişiklikler ATR-

FTIR Spektroskopi yöntemi kullanılarak analiz edildi.  

IR spektrumu, 4000-400 cm-1 frekans aralığında, çinko selenürden yapılmış 

ATR kristali taşıyan ATR-FTIR Spektrometresi ile kaydedilmiştir. Her bir spektrum, 2 

cm-1 lik çözünürlük ile yaklaşık olarak 5 sn içinde elde edilmektedir. Spektrumlardaki 

frekans pik konumları, Spectrum 100 IR Spectroscopy Software bilgisayar programı 

kullanılarak, ±0.1 cm-1 hata payı ile belirlenmiştir.  

Domuz derisi yüzeyinde spektral analiz konusu olacak kısım, ATR Kristali 

üzerine yaslanarak tam temas sağlanmış ve spektrum kayıtları bu şekilde alınmıştır.  İlk 

spektrum, hiçbir formülasyon uygulanmadan kaydedilerek, referans spektrum olarak 

kabul edilmiştir. ATR Kristali her analiz sonrasında etanol ile temizlenmiş, kurulanmış 

ve etanol tamamen uçtuktan sonra boş bir spektrum çekilmiştir.   

ATR-FTIR Spektroskopisi ile gerçekleştirilen analizde CH2 asimetrik          

(2920 cm-1) ve simetrik (2850 cm-1) gerilme bantları ve 3300 cm-1 deki su bandı 

incelenmiştir.  

İstatistiksel Değerlendirmeler 

Çalışmamızda elde edilen deney bulguları, GraphPad Prism bilgisayar programı 

kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirildi. Tek yönlü varyans analizini (ANOVA) 

takiben Newman-Keuls çoklu karşılaştırma testi uygulandı. 
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4. BULGULAR 

4.1.Metoklopramit  Hidroklorür Üzerinde Yapılan Çalışmalara Ait Bulgular 

4.1.1. Infrared (IR) Spektrumu 
Metoklopramit hidroklorürün potasyum bromür diskleri ile hazırlanarak elde 

edilen IR spektumu Şekil 4-1’de görülmektedir. Bu IR spektrumunda:  

• 3200, 3300, 3340, 3400, 3460 cm-1 de N-H gerilme bandları ve O-H 
bandı 

• 2860, 2950, 2980 cm-1 C-H sp3 gerilme bandları 

• 3030 cm-1 de C-H sp2 bandı 

• 2100, 2500, 2660, 2710 cm-1 de N-H bandları  

• 1600 cm-1 de C=O bandı  

• 1540 cm-1 de ∂ NH bandı  

• 1270 cm-1 de C-O-C asimetrik bandı 

• 700 cm-1 de C-Cl bandı 

görülmektedir. 

 

Şekil 4-1: Metoklopramit hidroklorürün IR spektumu grafiği 

 

4.1.2. Erime Derecesi Tayini 
Yöntem 3.2.1.2’de anlatıldığı gibi çalışılarak yapılan tayin ile metoklopramit 

hidroklorürün erime derecesi 90±0,5°C olduğu tespit edildi. 
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4.1.3. Ultraviyole (UV) Spektrumu 
Yöntem 3.2.1.3’te anlatıldığı şekilde çalışılarak metoklopramit hidroklorürün 

UV spektrumu alındığında; etil alkol-su (1:50) karışımında 273 nm de en yüksek 

absorbans gösterdiği saptandı (Şekil 4-2). 

 

Şekil 4-2: Metoklopramit hidroklorürün UV spektumu grafiği 

 

4.1.4. Miktar Tayini Yönteminin Validasyonuna Ait Bulgular 

4.1.4.1. Spektrofotometrik Yöntem Ve Validasyonuna Ait Bulgular 

Doğrusallık 

Metoklopramit hidroklorürün Yöntem 3.2.1.6’da anlatıldığı şekilde çalışılarak 

elde edilen standart eğri grafiği Şekil 4-3’te ve bu eğriye ait ortalama absorbans 

değerleri, standart sapma (SD) ve bağıl standart sapma (%RSD) sonuçları Tablo 4-1’de 

verilmiştir. 

Doğru denklemi ve tayin katsayısı aşağıda verilmiştir: 

                     y = 0,0381 x + 0,001                          r2 = 0,9998 

x : Konsantrasyon (mcg/ml)            y : Absorbans 
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Şekil 4-3: Metoklopramit hidroklorürün standart eğri grafiği 

 

Tablo 4-1: Metoklopramit hidroklorürün miktar tayini yönteminin doğrusallığına ait 
bulgular (n=6) 

KONSANTRASYON 
(mcg/ml) ABSORBANS SD (±) RSD (%) 

1 0,038 0,001 2,03 

2 0,078 0,001 1,70 

3 0,113 0,002 1,77 

5 0,190 0,004 2,07 

7 0,270 0,005 1,99 

10 0,380 0,005 1,19 

 

Kesinlik 

Metoklopramit hidroklorürün Yöntem 3.2.1.6’da anlatıldığı şekilde yapılan 

miktar tayini yöntemine ait günler arası kesinlik bulguları Tablo 4-2’de verilmiştir.  
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Tablo 4-2: Metoklopramit hidroklorürün miktar tayini yönteminin günler arası 
kesinlik bulguları (n=3) 

ABSORBANS  
KONSANTRASYON 

(mcg/ml) 1.gün 2.gün 3.gün Ortalama 
SD (±) RSD 

(%) 

1 0,038 0,040 0,039 0,039 0,001 2,00 

3 0,115 0,115 0,119 0,116 0,002 1,76 

5 0,190 0,193 0,191 0,191 0,002 1,20 

Doğruluk 

Farklı konsantrasyondaki metoklopramit hidroklorürün miktar tayini için, 

yöntem 3.2.1.6’da anlatıldığı şekilde çalışılarak yöntemin doğruluğu saptandı. Her 

konsantrasyon için geri kazanma değeri (%), standart sapma (SD) ve bağıl standart 

sapma (%RSD) değerleri Tablo 4-3’te verilmiştir. 

Tablo 4-3: Metoklopramit hidroklorürün miktar tayini yönteminin doğruluğuna ait 
bulgular (n=3) 

KONSANTRASYON 
(mcg/ml) 

GERI KAZANMA 
(%) SD (±) RSD (%) 

15 97,99 0,87 0,89 

5 97,29 1,09 1,12 

3 97,40 1,82 1,87 

Seçicilik 

Yöntem 3.2.1.6’da belirtildiği koşullarda yapılan çalışmalar sonucunda, 

formülasyonda kullanılan diğer maddelerin metoklopramit hidroklorürün en yüksek 

absorbans gösterdiği dalga boyunda (273 nm) absorbans vermediği saptandı. 
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4.1.4.2. HPLC Yöntem Ve Validasyonuna Ait Bulgular 

Doğrusallık 

Metoklopramit hidroklorürün Yöntem 3.2.1.6’da anlatıldığı şekilde çalışılarak 

elde edilen standart eğri grafiği Şekil 4-4’te ve bu eğriye ait ortalama absorbans 

değerleri, standart sapma (SD) ve bağıl standart sapma (%RSD) sonuçları Tablo 4-4’te 

verilmiştir. 0,2-0,4-0,8-1,2-2,0 µg/ml konsantrasyonlarda doğrusal bir grafik elde 

edildiği görülmüştür. 

Doğru denklemi ve tayin katsayısı aşağıda verilmiştir: 

                     y = 48792 x -1122,9                                  r2 = 0,9993 

                     x : Konsantrasyon (mcg/ml)                 y : Alan 

Şekil 4-4: Metoklopramit hidroklorürün standart eğri grafiği 
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Tablo 4-4: Metoklopramit hidroklorürün miktar tayini yönteminin doğrusallığına ait 
bulgular (n=6) 

KONSANTRASYON 
(mcg/ml) ALAN SD (±) RSD (%) 

0,2 9769 44,82 0,459 

0,4 17552 171,37 0,976 

0,8 36946 37,61 0,102 

1,2 58009 62,75 0,108 

2,0 96554 54,12 0,056 

Kesinlik 

Metoklopramit hidroklorürün Yöntem 3.2.1.6’da anlatıldığı şekilde yapılan 

miktar tayini yöntemine gün içi ve günler arası yapılmış olan kesinlik bulguları Tablo 4-

5’de ve Tablo 4-6’da verilmiştir.  

 

Tablo 4-5: Metoklopramit hidroklorürün miktar tayini yönteminin günler arası 
kesinlik bulguları (n=3) 

KONSANTRASYON (mcg/ml) KONSANTRASYON 
(mcg/ml) 

1.gün 2.gün 3.gün Ortalama 
SD (±) RSD 

(%) 

800,00 775,51 775,74 780,87 777,37 0,38 0,39 

 

Tablo 4-6: Metoklopramit hidroklorürün miktar tayini yönteminin gün içi kesinlik 
bulguları (n=3) 

KONSANTRASYON (mcg/ml) KONSANTRASYON 
(mcg/ml) 

1.gün 2.gün 3.gün Ortalama 
SD (±) RSD 

(%) 

800,00 775,41 778,40 772,39 775,40 0,38 0,39 

800,00 774,51 775,62 775,16 775,11 0,07 0,07 
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Doğruluk 

Farklı konsantrasyondaki metoklopramit hidroklorürün miktar tayini için, 

Yöntem 3.2.1.6’da anlatıldığı şekilde çalışılarak yöntemin doğruluğu saptandı. 

Enjeksiyon kesinliği Tablo 4-7’de, her konsantrasyon için geri kazanma değeri (%), 

standart sapma (SD) ve bağıl standart sapma (%RSD) değerleri Tablo 4-8’de,  

verilmiştir. 

Tablo 4-7: Metoklopramit hidroklorürün miktar tayini yönteminin enjeksiyon 
kesinlik bulguları (n=6) 

KONSANTRASYON 
(mcg/ml) ORTALAMA SD (±) RSD (%) 

776,44 

774,59 

772,15 

772,83 

771,81 

767,12 

772,49 0,39 0,41 

770,86 

774,44 

777,10 

775,01 

775,38 

773,67 

774,41 0,26 0,27 

 

Tablo 4-8: Metoklopramit hidroklorürün miktar tayini yönteminin doğruluğuna ait 
bulgular (n=3) 

KONSANTRASYON 
(mcg/ml) 

GERI KAZANMA 
(%) SD (±) RSD (%) 

0,5 103,11 0,99 0,96 

0,4 97,36 2,12 2,18 

0,3 101,17 0,92 0,91 
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Seçicilik 

Metoklopramit hidroklorürün Yöntem 3.2.1.6’da anlatıldığı şekilde analitik 

validasyon çalışmasının seçiciliğini bulmak amacıyla formülasyonda kullanılan polimer, 

plastifiyan, penetrasyon arttırıcı ve emülgatörün aynı mobil fazdaki enjeksiyonları 

sonucunda metoklopramit hidroklorür ile girişim yapan herhangi bir pik görülmemiştir. 

Metoklopramit hidroklorür pikinin PDA dedektörü ile pik saflığı değeri 0,999992 olarak 

tespit edilmiştir. Bu değer pikin saf olduğunu göstermektedir.  

Stabilite 

Metoklopramit hidroklorür Yöntem 3.2.1.6’da anlatıldığı şekilde analitik 

validasyon çalışmasının stabilitesine ait bulgular Tablo 4-9’da verilmiştir. Maddenin 

mobil fazda 48 saat boyunca stabil kaldığı görülmüştür. 

Tablo 4-9: Stabilite bulguları 

ÖLÇÜM ZAMANI 
(saat) 

TEORİK 
KONSANTRASYON 

(mcg/ml) 

HESAPLANAN 
KONSANTRASYON 

(mcg/ml) 

0 800,00 759,69 

6 800,00 775,84 

12 800,00 776,65 

24 800,00 773,37 

48 800,00 772,96 

Ortalama 771,70 

SD (±) 0,86 

RSD (%) 0,89 
 

4.1.5. Çözünürlük Tayini 

4.1.5.1. Miktar tayini ve in vitro testlerde kullanılan çözünme ortamında 
çözünürlük tayinine ait bulgular 

Elde edilen çözünürlük değerleri Tablo 4-10’da verilmiştir. Bu sonuçlar ışığında 

metoklopramit hidroklorürün etanol/distile su (1/50) karışımında çözündüğü 

görülmüştür.  
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Tablo 4-10: Çözünürlük Tayinine Ait Bulgular 

ÇÖZÜNEN METOKLOPRAMİT HİDROKLORÜR MİKTARI 
(g/ml)  

ABSORBANS 
Ortalama SD (±) 

0,180 

0,175 

0,178 

0,47 0,003 

 

4.1.5.2. Transdermal formülasyonlarda kullanılan terpen ve yardımcı çözücü 

içindeki çözünürlük tayini 

Yöntem 3.2.1.5’te anlatıldığı şekilde çalışılarak yapılan in vitro çözünürlük 

deneylerine ait bulgular Tablo 4-11’de  verilmiştir. 

Tablo 4-11: Transdermal formülasyonlarda kullanılan terpen ve yardımcı 
çözücü içindeki metoklopramit hidroklorürün çözünürlük tayini sonuçları 

METOKLOPRAMİT 
HİDROKLORÜR 

(mg/ml) KOD TERPEN 
SODYUM 
ALJİNAT
(%) (a/a) 

PROPİLEN 
GLİKOL 
(%) (a/a) 

TWEEN 
80 (%) 
(a/a) 

TERPEN 
KONS. 

(%) (a/a) X SD (±) 

TF1 Nerolidol 4,5 7,5 1 1 977,58 2,093 

TF4 Ökaliptol 4,5 7,5 1 1 927,42 0,525 

TF7 Terpinolen 4,5 7,5 1 1 826,38 1,650 

TF10 Limonen 4,5 7,5 1 1 872,12 0,714 

 

4.1.6. Ön Formülasyon Çalışmalarına Ait Bulgular 
Ön formülasyon çalışmalarında hazırlanan jellerin viskozite ölçümlerinde; 

pektin içeren formülasyonların (F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23, 

F24) ortalama viskozite değerlerinin 300±50 cPs ve sodyum aljinat polimeri kullanılan 

ve etanol içeren formülasyonların (F25, F26, F27, F28, F29, F30, F31, F32, F33, F34, 

F35, F36) ise ortalama viskozite değerlerinin 60000±5000 cPs olduğu saptandı. Her iki 

grup formülasyonda da ölçüm esnasında düşük verim değeri ve faz ayrışması gözlendi. 

Sodyum aljinat polimeri içeren diğer formülasyonlarda (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, 

F9, F10, F11, F12) ise %75-95 verim değerleri ile ortalama viskozite değerlerinin 
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16000±500 cPs olduğu tespit edildi.  Bu formülasyonların transdermal film hazırlamada 

uygun olduğu [125, 126] saptandığından sodyum aljinat polimeri %4,5 a/a 

konsantrasyonda  matriks polimeri olarak daha sonraki çalışmalarda kullanıldı. 

Transdermal filmlerin oluşturulmasında kullanılacak jellerin homojen olarak 

hazırlanabilmesi için oda sıcaklığında 24 saat süre ile bekletilmesinin uygun olduğu 

saptandı..  

Transdermal filmlerin kurutulması için, etüvde 40±2°C de 24 saat süre ile 

bekletmenin uygun olduğu saptandı. Ancak kurutma işleminden sonra pektin ile 

hazırlanan filmlerin transdermal film için uygun fiziksel özellikte (yeterince esnek) 

olmadığı görsel olarak saptandı. Bu nedenle pektin daha sonraki etkin maddeli 

transdermal formülasyonların hazırlanmasında kullanılmadı. Ayrıca mentol içeren 

transdermal formülasyonlarda ise kristallenme gözlenmesi üzerine emülsiyon sistemi ile 

hazırlanan formülasyonlarda mentol kullanılmadı. 

Ön formülasyon çalışmalarında hazırlanan transdermal filmler görsel olarak 

(görünüş, renk, homojenite, kuruyabilme özelliği v.b.) değerlendirildi. Yapılan bu ön 

değerlendirmeler sonucunda terpenlerin özellikle yüksek konsantrasyonda homojen bir 

film oluşturmaması nedeniyle yeni formülasyonlar denendi ve düşük konsantrasyonda 

terpen içeren (%1 a/a) ve emülsiyon oluşturarak hazırlanan formülasyonlar (F1, F4, F7, 

F10) ile uygun transdermal filmler elde edildi.  

4.1.7. Hazırlanan Jellerin Mekanik Özelliklerinin Tayinine Ait Bulgular 

Saptanan polimer (%4,5 sodyum aljinat), plastifiyan (%7,5 propilen glikol), 

terpen (%1 nerolidol, limonen, terpinolen, ökaliptol) ve yüzey aktif madde (%1 Tween 

80) konsantrasyonları ile hazırlanan jellerin (F1, F4, F7, F10), Yöntem 1.2.2.1’de 

anlatıldığı şekilde çalışılarak elde edilen mekanik özellikleri (sertlik, sıkıştırılabilirlik, 

adeziflik, koheziflik ve elastikiyet) tayin edilmiştir. Elde edilen grafikler Şekil 4-5 - 4-9 

arasında ve bu grafiklere ait sayısal bulgular da Tablo 4-12’de verilmiştir. 
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Şekil 4-5: Terpen içermeyen Sodyum aljinat polimeri ile hazırlanan jellerin mekanik 
özelliklerine ait grafik 

 

 

Şekil 4-6: %1 Nerolidol ve Sodyum aljinat polimeri ile hazırlanan jellerin (F1) 
mekanik özelliklerine ait grafik 
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Şekil 4-7: %1 Ökaliptol ve Sodyum aljinat polimeri ile hazırlanan jellerin (F4) 
mekanik özelliklerine ait grafik 

 

 

Şekil 4-8: %1 Terpinolen ve Sodyum aljinat polimeri ile hazırlanan jellerin (F7) 
mekanik özelliklerine ait grafik 
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Şekil 4-9: %1 Limonen ve Sodyum aljinat polimeri ile hazırlanan jellerin (F10) 
mekanik özelliklerine ait grafik 

 

Tablo 4-12: Seçilen formülasyonların mekanik özelliklerine ait bulgular (n=3) 

SERTLİK (N) ELASTİKİYET KOHEZİFLİK ADEZİFLİK 
(µJ) 

SIKIŞTIRILA 
BİLİRLİK 

(N.mm) KOD 

X SD X SD X SD X SD X SD 

F1 0,019 0,002 0,707 0,037 0,905 0,043 104,333 9,018 0,132 0,016 

F4 0,019 0,001 0,865 0,054 0,883 0,033 57,333 10,693 0,172 0,021 

F7 0,018 0,004 0,797 0,060 0,854 0,121 85,333 4,041 0,167 0,054 

F10 0,011 0,000 0,786 0,077 0,910 0,014 84,667 3,786 0,141 0,023 

 

4.2.Metoklopramit Hidroklorür İçeren Transdermal Formülasyonların 
Hazırlanmasına Ait Bulgular 

Saptanan polimer (%4,5 sodyum aljinat), plastifiyan (%7,5 propilen glikol), %1 

a/a terpen (nerolidol, limonen, terpinolen, ökaliptol) ve yüzey aktif madde (%1 Tween 

80) ile Yöntem 1.2.3’te anlatıldığı şekilde hazırlanan jellerin petri kutusuna dökülerek 

etüvde 45±5°C’de ise 12 saate kurutulması ile uygun transdermal formülasyonların 

(TF1, TF4, TF7, TF10) hazırlanabileceği saptandı.  
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4.3.Metoklopramit Hidroklorür İçeren Transdermal Formülasyonlar Üzerinde 
Yapılan Çalışmalara Ait Bulgular 

4.3.1. Görsel İnceleme 
Saptanan polimer (%4,5 sodyum aljinat), plastifiyan (%7,5 propilen glikol), 

terpen (%1 nerolidol, limonen, terpinolen, ökaliptol) ve yüzey aktif madde (%1 Tween 

80) konsantrasyonları ile hazırlanan transdermal formülasyonlar (TF1, TF4, TF7, TF10) 

ile homojen, düzgün yüzeyli, esnek filmler elde edildi. Elde edilen bu formülasyonlarda 

ağırlık, kalınlık kontrolü ile miktar tayini testleri ile biyoadezyon kuvveti tayini yapıldı.  

4.3.2. Kalınlık Kontrolü 
Hazırlanan transdermal formülasyonların (TF1, TF4, TF7, TF10) kalınlıklarına 

ait bulgular Tablo 4-13’te  verilmiştir.  

Tablo 4-13: Transdermal formülasyonların kalınlıklarına ait bulgular 

KALINLIK (mm) 
KOD TERPEN 

TERPEN 
KONS. 

(%) (a/a) X SD (±) 

TF1 Nerolidol 1 0,55 0,05 

TF4 Ökaliptol 1 0,67 0,04 

TF7 Terpinolen 1 0,51 0,02 

TF10 Limonen 1 0,47 0,03 
 

4.3.3. Ağırlık Kontrolü 
Hazırlanan transdermal formülasyonların (TF1, TF4, TF7, TF10) ağırlıklarına 

ait bulgular Tablo 4-14’te  verilmiştir.  

Tablo 4-14: Transdermal formülasyonların ağırlıklara ait bulgular 

AĞIRLIK (mg/cm2) 
KOD TERPEN 

TERPEN 
KONS. 

(%) (a/a) X SD (±) 

TF1 Nerolidol 1 60,12 1,46 

TF4 Ökaliptol 1 58,60 1,51 

TF7 Terpinolen 1 63,58 1,77 

TF10 Limonen 1 51,18 1,16 
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4.3.4. Etkin Madde Miktar Tayinine Ait Bulgular 
Hazırlanan transdermal formülasyonların (TF1, TF4, TF7, TF10) içerdiği etkin 

maddenin tayinine ait bulgular Tablo 4-15’te  verilmiştir. 

Tablo 4-15: Transdermal formülasyonlardaki metoklopramit hidroklorür miktar 

tayinine ait bulgular 

METOKLOPRAMİT HİDROKLORÜR (%) 
KOD TERPEN 

X SD (±) 

TF1 Nerolidol 102,48 0,73 

TF4 Ökaliptol 101,55 1,43 

TF7 Terpinolen 98,29 1,76 

TF10 Limonen 92,70 0,74 

 

4.3.5. Transdermal Biyoadezyon Kuvvetinin Tayinine Ait Bulgular 
Hazırlanan transdermal formülasyonların (TF1, TF4, TF7, TF10) biyoadezyon 

kuvvetine ait bulgular Tablo 4-16’da verilmiştir.  

Tablo 4-16: Transdermal formülasyonların biyoadezyon kuvvetine ait bulgular 

BIYOADEZYON IŞI (µJ/mm2) FORMÜLASYON 
KODU 

X SD (±) % RSD 

TF1 352,333 10,599 3,008 
TF4 265,667 16,803 6,325 

TF7 361,000 12,000 3,324 

TF10 231,667 10,599 4,575 

 

4.3.6. Transdermal Formülasyonlardan Metoklopramit Hidroklorür’ün Çözünme 
Testi Çalışmalarına Ait Bulgular 
Yöntem 3.2.4.7’de anlatıldığı şekilde çalışılarak elde edilen transdermal 

formülasyonlardan metoklopramit hidroklorürün çözünme testi çalışmalarına ait 

bulgular Tablo 4-17’de ve Şekil 4-10’da verilmiştir. 
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Tablo 4-17: Transdermal formülasyonlardan metoklopramit hidroklorürün % 

çözünen miktarlarına ait bulgular (n=3) 

METOKLOPRAMİT HİDROKLORÜR (%) 
TF 1 TF 4 TF 7 TF 10 

 
ZAMAN 
(SAAT) X SD (±) X SD (±) X SD (±) X SD (±) 

0,5 0,053 0,004 11,257 0,523 26,331 9,032 16,673 0,774 

1 46,697 6,303 29,999 4,445 44,474 5,159 44,431 6,583 

1,5 51,628 4,135 36,636 7,259 52,517 1,959 54,261 10,751 

2 54,312 7,491 38,033 6,203 52,042 4,403 56,330 9,187 

3 52,946 5,462 38,908 8,172 51,479 3,006 57,626 12,103 

4 55,079 6,610 38,272 7,468 54,417 3,506 56,684 11,060 

5 54,013 6,633 38,159 7,379 52,409 2,254 56,517 10,928 
6 53,370 4,065 39,428 6,729 54,324 3,911 58,396 9,966 

7 52,466 4,133 39,582 6,979 53,339 4,065 58,624 10,337 

8 51,943 3,814 38,749 7,141 53,802 3,911 57,390 10,576 
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Şekil 4-10: Transdermal formülasyonlardan metoklopramit hidroklorürün % çözünen 

miktarlarına ait grafik  
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4.3.7. Transdermal formülasyonlardan Metoklopramit Hidroklorür’ün İn Vitro 
Salım Çalışmalarına Ait Bulgular 
Yöntem 3.2.4.8’de anlatıldığı şekilde çalışılarak seçilen transdermal 

formülasyonlardan (TF1, TF4, TF7, TF10) metoklopramit hidroklorürün 24 saat süre ile 

selofan membrandan geçen metoklopramit hidroklorür miktarlarına ait bulgular Tablo 

4-18’de ve Şekil 4-11’de verilmiştir. 

Tablo 4-18: Penetrasyon arttırıcı madde içeren transdermal formülasyonlardaki 
metoklopramit hidroklorürün selofan membrandan geçiş miktarına ait bulgular (n=3) 

METOKLOPRAMİT HIDROKLORÜR MİKTARI (mg/cm2) 
TF 1 TF 4 TF 7 TF 10 ZAMAN 

(SAAT) 
X SD (±) X SD (±) X SD (±) X SD (±) 

1 0,377 0,149 0,510 0,107 0,658 0,165 0,514 0,127 
2 0,651 0,227 0,651 0,143 0,783 0,185 0,608 0,137 
3 0,633 0,195 0,679 0,159 0,945 0,303 0,616 0,150 
4 0,607 0,197 0,737 0,231 0,903 0,250 0,637 0,156 
5 0,592 0,179 0,769 0,245 0,928 0,300 0,542 0,123 
6 0,720 0,292 0,648 0,161 0,988 0,345 0,637 0,178 
7 0,538 0,153 0,671 0,177 0,920 0,325 0,628 0,188 
8 0,728 0,315 0,756 0,253 1,047 0,419 0,632 0,192 
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Şekil 4-11: Penetrasyon arttırıcı madde içeren transdermal formülasyonlardaki 

metoklopramit hidroklorürün selofan membrandan geçiş miktarına ait grafik (n=3) 
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4.3.8. ATR-FTIR Spektroskopisi 
Yöntem 3.2.4.9’da anlatıldığı şekilde çalışılarak kontrol ile (penetrasyon arttırıcı 

madde içermeyen etkin maddenin sudaki çözeltisi) terpen içeren (limonen, nerolidol, 

terpinolen, ökaliptol terpenlerinden birini içeren etkin maddenin sudaki çözeltisi) 

formülasyonların uygulandığı domuz derisi örneklerinin ATR-FTIR spektrumlarında 

yer alan asimetrik ve simetrik gerilme bantları ile su bandına ait absorbans değerleri 

Tablo 4-19’da verilmiştir. Deri örneklerine ait spektrum ise Şekil 4-12 - 4-17 arasında  

gösterilmiştir.  

Şekil 4-12: %1 Nerolidol içeren TF1 formülasyonu uygulanan deriye ait ATR-FTIR 
spektrum grafiği 
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Şekil 4-13: %1 Ökaliptol içeren TF4 formülasyonu uygulanan deriye ait ATR-FTIR 
spektrum grafiği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-14: %1 Terpinolen içeren TF7 formülasyonu uygulanan deriye ait ATR-FTIR 
spektrum grafiği 
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Şekil 4-15: %1 Limonen içeren TF10 formülasyonu uygulanan deriye ait ATR-FTIR 
spektrum grafiği 

 

 

Şekil 4-16: Terpen ve metoklopramit hidroklorür uygulanmayan deriye ait ATR-
FTIR spektrum grafiği   
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Şekil 4-17: Tüm formülasyonların deri üzerindeki etkilerini gösteren ATR-FTIR 
spektrum grafiği 

 

Tablo 4-19: Kontrol ile terpen içeren formülasyonların uygulandığı deri örneklerinin 
ATR-FTIR spektrumlarında yer alan asimetrik ve simetrik gerilme bantları ile su 
bandına ait absorbans değerleri 

KOD TERPEN 
ASİMETRİK 

GERİLME BANDI 
(cm-1) 

SİMETRİK 
GERİLME BANDI 

(cm-1) 

SU BANDI 
(cm-1) 

TF1 Nerolidol 2917,43 2850,45 3335,91 

TF4 Ökaliptol 2918,21 2850,67 3332,39 

TF7 Terpinolen 2917,76 2850,42 3335,74 

TF10 Limonen 2918,73 2850,67 3336,92 

- Kontrol 2918,44 2850,44 3279,16 
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5.TARTIŞMA 

Metoklopramit hidroklorür antiemetik bir ilaçtır. Tek veya çok dozlu olarak 

yetişkinlerde 10 mg oral verilişi takiben çabuk absorbe edilir ve yaklaşık 30 dk sonunda 

maksimum plazma konsantrasyonuna ulaşır [1, 2]. İlacın absolü biyoyararlanımı 

karaciğerdeki eliminasyon hızının etkisinin bireyler arasında fazla değişkenlik 

göstermesi nedeniyle yaklaşık %32 - 98 arasında ve eliminasyon yarılanma ömrü 2,6 – 

5,4 saat arasında değişmektedir [2]. Ticari olarak tableti, oral çözeltisi ve i.v. veya i.m. 

uygulanan steril enjeksiyonluk preparatları mevcuttur [1].  

İlaçların yarılanma ömrünün kısa olması ve buna bağlı olarak oral uygulamada 

dozlama sıklığının artması hasta uyuncunu azaltmaktadır. Sürekli etki sağlanması, 

ilaçların tedavi etkinliğinin arttırılması ve yan etkilerinin en aza indirilmesi için 

terapötik plazma konsantrasyonunun sürekliliği önemlidir. Tabletler, kapsüller gibi 

klasik ilaç şekilleri ile genellikle ilaçların plazma profilinde büyük dalgalanmalar 

olmaktadır. Bu dezavantajları ortadan kaldırmak için oral yola alternatif olarak sürekli 

salım yapan transdermal ilaç taşıyıcı sistemlerin oldukça avantajlı olduğu bildirilmiştir 

[3]. 

Transdermal sistemler, topikal olarak sağlam deriye yapıştırmak suretiyle 

uygulanan ve sistemik etki sağlayan yama tipi preparatlardır. Karaciğerden ilk geçiş 

etkisinin ortadan kalkması, sürekli ve kontrollü plazma düzeyinin sağlanabilmesi, i.v. 

uygulamaya bir alternatif olması nedeni ile meydana gelebilecek yan etkilerde azalma, 

hasta uyuncunun arttırması gibi pek çok avantajından dolayı transdermal yol ile tedavi 

tercih edilmektedir [3, 4].  

Gerek parenteral uygulamanın hasta açısından güçlüğü ve psikolojik etkisi 

gerekse oral yolla tedavide değişkenlik gösteren biyoyararlanım sorunu göz önüne 

alındığında metoklopramit hidroklorürün deri yoluyla uygulanması avantajlı bir 

alternatif yol olarak düşünülmektedir. Ayrıca kontrollü plazma düzeyinin 

sağlanabilmesi ve diğer uygulama yollarına bir alternatif olması nedeni ile meydana 

gelebilecek yan etkilerde azalma, hasta uyuncunun arttırması gibi pek çok nedenden 

dolayı da bu ilacın deri yolu ile verilişi hastaların tedavi edilmesinde tercih edilebilir. 
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Transdermal sistemler, doğal veya sentetik polimerler kullanılarak membran 

veya matriks sistemler ile hazırlanabilmektedir. Matriks tipi sistemler, katı haldeki 

ilacın hidrofilik veya lipofilik karakterdeki polimer matrikste dağıtıldığı sistemlerdir 

[2].  

Literatürde metoklopramitin topikal formülasyonunun çalışıldığı kayıtlıdır 

[22]. Bu çalışmada karbomer-metoklopramit hidrojellerin metoklopramit 

serbestleşmesindeki denge özellikleri ve kinetikleri incelenmiştir. Metoklopramitin 

salım çalışmaları Franz hücresi kullanılarak gerçekleştirilmiş ve bu çalışmalarda su ve 

%0,9 sodyum klorür salım ortamı olarak kullanılmıştır. Hidrojeller rezervuar gibi 

davranmış, suda ilaç serbestleşmesi daha az olurken sodyum klorür çözeltisinde 14 kat 

daha yüksek oranlarda gerçekleşmiştir. Sistemin pH’sındaki ufak değişiklikler ile 

molekülün iyonlarına ayrılmasının sağlandığı ve bunun da kontrollü salımda etkili 

olduğu görülmüştür. Metoklopramitin sodyum aljinat ile hazırlanmış matriks tipi 

transdermal sistemlerinin hazırlandığını gösteren bir çalışmaya rastlanılmamıştır. 

İlaçların deriden geçişi için derinin en dış tabakası olan stratum corneum’un 

önemli bir engel oluşturduğu bilinmektedir [48]. Etkin maddelerin bu engeli 

geçebilmeleri için düşük molekül ağırlığına (< 500 Da), düşük erime derecesine (< 

200ºC) ve lipofilik özelliğe (log K 1 - 3) sahip olması gerektiği literatürde kayıtlıdır 

[41]. Metoklopramit; 336 molekül ağırlığında bir maddedir [6]. Metoklopramitin bu 

özellikleri ve yarılanma ömrünün kısa (2-5 saat) [2] olması transdermal preparatlar için 

uygun bir ilaç olduğunu göstermektedir. 

Bu çalışmanın amacı, metoklopramit hidroklorürün doğal polimerler ile 

penetrasyon arttırıcı madde olarak terpenleri içeren transdermal filmlerinin 

hazırlanması, hazırlanan filmler üzerinde in vitro performans testlerinin 

gerçekleştirilmesidir. 

Çalışmamızda öncelikle metoklopramit hidroklorürün IR spektrumu alınmıştır. 

Şekil 4-1’de verilen IR spektrumunda: 3200, 3300, 3340, 3400, 3460 cm-1 de N-H 

gerilme bandları ve O-H bandı; 2860, 2950, 2980 cm-1 C-H sp3 gerilme bandları; 2100, 

2500, 2660, 2710 cm-1 de N-H bandları; 1600 cm-1 de C=O bandı; 1540 cm-1 de ∂ NH 

bandı elde edilmiş ve bu spektrumun literatürde verilen spektrum ile [6] uyum 

gösterdiği saptanmıştır. 
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Metoklopramit hidroklorürün etil alkol-su (1:1) karışımındaki UV spektrumunun 

273 nm de en yüksek absorbans verdiği saptanmıştır (Şekil 4-2). Elde edilen absorbans 

değeri literatür ile uyumludur [6].  

Metoklopramit hidroklorürün miktar tayini için UV spektrofotometrik yöntem 

kullanılmış ve miktar tayini çalışmalarından önce analitik validasyon çalışması ile bu 

yöntemin doğrusallığı, kesinliği, doğruluğu, seçiciliği, teşhis limiti, miktar tayini 

limiti ve kararlılığı kanıtlanmıştır. Doğrusallık çalışmalarında oluşturulan standart 

eğriye (Şekil 4-3) ait determinasyon katsayısının yüksek olması (r2=0,9998) ve her 

konsantrasyonda ölçülen absorbanslara ait %RSD değerlerinin (Tablo 4-1) uygun 

olması sebebiyle doğru denkleminin miktar tayininde kullanılabileceği sonucuna 

varılmıştır.  

Kesinlik için yapılan gün içi ve günler arası kesinlik çalışmalarında elde edilen 

%RSD değerlerinin (Tablo 4-2) %2 den küçük bulunmasına dayanarak yöntemin 

kesinliği ispatlanmıştır.  

Yöntemin doğruluğu çalışması için 3 konsantrasyona ait elde edilen geri 

kazanma değerinin %97 nin üzerinde (Tablo 4-4) olmasına dayanarak yöntemin 

doğruluğu kanıtlanmıştır [124].  

Yapılan seçicilik çalışması sonucunda, metoklopramit hidroklorürün etil alkol-

su (1:50) karışımında 273 nm de en yüksek absorbans gösterdiği dalga boyunda 

formülasyonlarda kullanılan yardımcı maddelerin ve penetrasyon arttırıcı maddenin 

absorbans vermediği saptanmıştır.  

Analitik validasyon bulgularına dayanarak UV spektrofotometrik yöntemi için 

1,0 – 10,0 mcg/ml konsantrasyon aralığında çizilen standart eğrinin (Şekil 4-3) 

güvenilirliği kanıtlanmıştır. 

Metoklopramit hidroklorürün çözünme ve in vitro salım çalışmalarında HPLC 

yöntemi kullanılmış ve bu metoda ait de validasyon çalışmaları yapılmıştır. 

Doğrusallık çalışmalarında oluşturulan standart eğriye (Şekil 4-4) ait determinasyon 

katsayısının yüksek olması (r2=0,9993) ve her konsantrasyonda ölçülen absorbanslara 

ait %RSD değerlerinin (Tablo 4-4) düşük olması sebebiyle doğru denkleminin miktar 

tayininde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.  
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Kesinlik için yapılan gün içi ve günler arası kesinlik çalışmalarında elde edilen 

%RSD değerlerinin (Tablo 4-5 ve Tablo 4-6) %2 den küçük bulunmasına dayanarak 

yöntemin kesinliği ispatlanmıştır.  

Yöntemin doğruluğu çalışması için 3 konsantrasyona ait elde edilen geri 

kazanma değerinin %97-103 arasında (Tablo 4-8) dayanarak yöntemin doğruluğu 

kanıtlanmıştır [124].  

Yapılan seçicilik çalışması sonucunda, metoklopramit hidroklorürün retensiyon 

zamanında kromatogramda kullanılan yardımcı maddelere ve penetrasyon arttırıcı 

maddelere ait herhangi yabancı bir pik görülmemiştir.  

Yapılan stabilite çalışmaları ile HPLC analizinde kullanılan mobil faz içerisinde 

metoklopramit hidroklorürün 48 saat süre ile stabil olduğu saptanmıştır (Tablo 4-9). 

Metoklopramit hidroklorürün miktar tayini ve in vitro testlerde kullanılan 

çözünme ortamındaki çözünürlük tayini çalışması yapılmış ve metoklopramit 

hidroklorürün etanol/distile su (1/50) karışımında 0,47 g/ml konsantrasyonda (Tablo 

4-10) çözündüğü saptanmıştır. Metoklopramit hidroklorürün formülasyonlarda 

kullanılan penetrasyon arttırıcı ve yardımcı çözücü içerisindeki çözünürlüğü ise 872-

978 mg/ml olarak hesaplanmıştır (Tablo 4-11). 

Ön formülasyon çalışmalarında hazırlanan jel formülasyonların görsel olarak 

(görünüş, renk, homojenite v.b.) değerlendirilmesi ile viskozite ölçümleri yapılmıştır. 

Pektin içeren jel formülasyonlarının çok düşük viskozitede oldukları (ortalama 300±50 

cPs) ve F25, F26, F27, F28, F29, F30, F31, F32, F33, F34, F35, F36 kodlu 

formülasyonların ise yüksek viskoziteye sahip oldukları (ortalama 60000±5000 cPs) 

saptanmıştır. Sodyum aljinat (%4,5 a/a)  polimeri içeren diğer formülasyonların ise (F1, 

F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12) ortalama viskozite değerlerinin 

16000±500 cPs olduğu tespit edilmiş ve bu formülasyonlar daha sonraki çalışmalar için 

seçilmiştir. Ayrıca bu formülasyonlar ile hazırlanan transdermal filmlerin  görsel olarak 

(görünüş, renk, homojenite, kuruyabilme özelliği v.b.) değerlendirilmesi ile terpenlerin 

yüksek konsantrasyonda (%3, %5 a/a) homojen bir film oluşturmadıkları ve lipofilik 

karakterleri sebebiyle terpenlerin film yüzeyine çıktıkları gözlenmiştir. Bu nedenle bu 

formüllasyonlara yüzey etkin madde olarak Tween 80 ilave edilmiş ve emülsiyon 

sistemi oluşturarak terpenlerin homojen bir şekilde formülasyon içinde kalması 

sağlanmıştır. Bu noktadan hareketle terpenlerin emülsiyon sistemi içinde hidrofilik 
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matrikse ilave edilmesi ile yeni formülasyonlar (F1-F12) oluşturulmuş ve bu jellerin 

homojen görünüşlü oldukları gözlenmiştir. Oda sıcaklığında 24 saat süre bekletme ile 

hazırlanan jeller kullanılarak hazırlanan transdermal filmler görsel olarak incelendiğinde 

ve özellikle % 1 a/a terpen içeren formülasyonların (F1, F4, F7 ve F10) daha homojen 

olduğu görüldüğünden bu formülasyonlara metoklopramid hidroklorür ilave edilerek 

etkin madde içeren emülsiyon sistemli transdermal filmler (TF1, TF4, TF7, TF10) elde 

edilmiştir. 

Transdermal filmlerin oluşturulmasında kullanılacak jellerin homojen olarak 

hazırlanabilmesi için oda sıcaklığında 24 saat süre ile bekletilmesinin uygun olduğu 

saptanmıştır. 

Sodyum aljinat (%4.5 a/a) polimeri ile hazırlanan ve plastifiyan olarak %7.5 a/a 

propilen glikol ve %1 yüzey aktif madde (Tween 80) ile %1 penetrasyon arttırıcı 

(nerolidol, ökaliptol, terpinolen, limonen) içeren jellerin (F1, F4, F7 ve F10) mekanik 

özelliklerinin (sertlik, elastikiyet, koheziflik, adeziflik, sıkıştırılabilirlik) 

değerlendirilmesi amacıyla Texture analiz cihazı kullanılarak yapılan testlerde;  limonen 

içeren jel formülasyonu (F10) hariç diğer formülasyonların benzer sertlik değerine sahip 

olduğu (p>0.05) tespit edilmiştir (Tablo 4-12).  

Elastikiyet testinde ise, en yüksek sayısal değerin ökaliptol içeren jellerde (F4) 

görüldüğü (Tablo 4-12), bu değerin (0,865) diğerlerinden yüksek olduğu saptanmıştır. 

Elastikiyet sayısal değeri ne kadar yüksek olursa jelin elastikiyetinin o kadar düşük 

olacağı literatürde bildirilmiştir [128]. 

Teste tabi tutulan jel formülasyonlarının (F1, F4, F7 ve F10) koheziflik değerinin 

düşük olduğu saptanmıştır (Tablo 4-12). Koheziflik değeri düşük olan jellerin homojen 

bir film oluşturmada etkin olduğu literatürde kayıtlıdır [129]. Çalışmamızda, jellerin 

kohezifliğinin kullanılan polimer ve penetrasyon arttırıcı tipinden etkilenmediği ve 

jeller arasında anlamlı bir farkın olmadığı (p>0.05) da saptanmıştır. 

Seçilen jel formülasyonlarının (F1, F4, F7 ve F10) adeziflik değerinin nerolidol 

içeren formülasyonda (F1) en yüksek olduğu ve terpinolen ve limonenin ise benzer 

değere sahip olduğu, en düşük değerin ise ökaliptol ile elde edildiği saptanmıştır. Bu 

bulguya dayanarak, en düşük adeziflik değerine sahip olan ökaliptol içeren 

formülasyonun yapışabilme özelliğinin en zayıf olduğu ve nerolidol içeren 

formülasyonun yüksek yapışabilme kabiliyetinde olduğu söylenebilir.  
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Seçilen jel formülasyonlarının (F1, F4, F7 ve F10) sıkıştırılabilirlik değerlerinin 

sırasıyla F4>F7>F10>F1 olduğu saptanmıştır (Tablo 4-12). Sıkışabilirlik değerinin 

yüksek olmasının jellerin yayılabilme özelliğini olumsuz yönde etkilediği bildirilmiştir 

[129, 128]. Ökaliptol içeren F4 formülasyonu ile terpinolen içeren F7 formülasyonunun 

sıkışabilirlik değerleri sırasıyla 0,172 N.mm ve 0,167 N.mm olarak ölçülmüştür. 

Dolayısıyla nerolidol ve limonen içeren formülasyonların (F1, F10) yayılabilme 

özelliklerinin ökaliptol ve terpinolen içeren formülasyonlardan (F4, F7) daha iyi olduğu 

söylenebilir.  

Ön formülasyon çalışmalarında transdermal filmlerin kurutulması için etüvde 

40±2°C de 24 saat süre ile bekletmenin uygun olduğu saptanmıştır. 

Ön formülasyon çalışmalarında; pektin polimeri ile hazırlanan transdermal 

formülasyonlarda faz ayrışması olduğu; bununla birlikte yeterince esnek olmadığı  

gözlenmiştir. Bu nedenle pektin daha sonraki etkin maddeli transdermal 

formülasyonların hazırlanmasında kullanılmamıştır. Ayrıca mentol içeren transdermal 

formülasyonlarda ise kristallenme gözlenmesi üzerine emülsiyon sistemi ile hazırlanan 

formülasyonlarda mentol kullanılmamıştır. 

Ön formülasyon çalışmaları ile saptanan polimer (%4,5 sodyum aljinat), 

plastifiyan (%7,5 propilen glikol), terpen (%1 nerolidol, limonen, terpinolen, ökaliptol) 

ve yüzey aktif madde (%1 Tween 80) konsantrasyonları ile hazırlanan transdermal 

formülasyonlar (TF1, TF4, TF7, TF10) ile homojen, düzgün yüzeyli, esnek filmler elde 

edilmiş ve elde edilen bu formülasyonlarda yapılan kalınlık kontrollerinde transdermal 

formülasyonların kalınlıklarının 0,47-0,67 mm arasında olduğu saptanmıştır (Tablo 4-

13).  

Transdermal formülasyonların (TF1, TF4, TF7, TF10) ağırlık sapmalarının %2,0 

den az olduğu hesaplanmıştır (Tablo 4-14). Bu sapma değerleri USP nin transdermal 

preparatlar için verdiği sapma aralığı içindedir [124]. 

Transdermal formülasyonların (TF1, TF4, TF7, TF10) içerdiği metoklopramit 

hidroklorür tayini sonuçları  %93- 103 arasında (Tablo 4-15) tespit edilmiştir. Bu bulgu 

da da USP nin verdiği limitler içindedir [124]. 

Transdermal formülasyonlar (TF1, TF4, TF7, TF10) üzerinde yapılan 

biyoadeziflik testi bulgularına göre; ökaliptol ve limonen içeren TF4 ve TF10 
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formülasyonları en düşük biyoadeziflik göstermiştir. En yüksek biyoadeziflik değeri 

nerolidol ve terpinolen içeren TF1 ve TF7 formülasyonları ile elde edilmiştir (Tablo 4-

16). Bu bulgulara göre TF1 ve TF7 formülasyonu transdermal filmin cilde daha fazla 

yapışmasını beklenmektedir. 

Transdermal film formülasyonlarından (TF1, TF4, TF7, TF10) metoklopramit 

hidroklorürün Amerikan Farmakopesi’nde yer alan metot ile çözünme testi 8 saat süre 

ile yapılmıştır. Elde edilen çözünme profilleri karşılaştırıldığında nerolidol, terpinolen 

ve limonen içeren filmlerin (TF1, TF7 ve TF10) benzer çözünme profillerine sahip 

olduğu; ökaliptol içeren filmlerin ise (TF4) diğer formülasyonlara göre anlamlı olarak 

(p<0.05) daha yavaş salım profili gösterdiği saptanmıştır (Şekil 4-10). Bu bulgu da 

hazırlanan film içindeki ökaliptolün (Log P=2,82) çalışmada kullanılan diğer terpenlere 

göre daha düşük lipofiliteye sahip olması ile açıklanabilir [131]. Etkin maddenin sistem 

içinde çözünürlüğünün daha fazla olması ve çözünme ortamına daha yavaş salınmasını 

neden olmaktadır. Ayrıca film oluşturmada kullanılan jelin mekanik özelliklerinin de 

etkin madde çözünmesinde etkin olacağı da beklenmektedir. Ökaliptol içeren F4 kodlu 

jel formülasyonunun mekanik özellikleri diğer jel formülasyonlarından özellikle 

elastikiyet, sıkışabilirlik ve adeziflik yönünden olumsuz yönde farklılık göstermektedir. 

Sonuç olarak ökaliptol içeren filmlerden etkin maddenin çözünme profillerinin faklılık 

göstermesi, filmlerin oluşturulmasında kullanılan jelin mekanik özelliklerinin farklı 

olması ile açıklanabilir. 

Transdermal film formülasyonlarından (TF1, TF4, TF7, TF10) metoklopramit 

hidroklorürün Franz hücresi kullanılarak yapılan selofan membrandan 8 saat süre ile 

geçişine ait salım profilleri incelendiğinde; terpinolen içeren TF7 formülasyonun 

yüksek oranda etkin madde salımı verdiği diğerlerinin (TF1, TF4 ve TF10) ise benzer 

salım profiline sahip oldukları görülmüştür (Şekil 4-11). Transdermal film 

formülasyonlarından etkin madde salım değerleri (Tablo 4-18) istatistiksel olarak 

değerlendirildiğinde TF1, TF4 ve TF10 kodlu formülasyonlar arasında bir fark olmadığı 

saptanmıştır (p>0.05). Elde edilen bulgulara göre penetrasyon artırıcı maddelerin 

etkinliğinin saptanmasında selofan membran seçici olamamıştır. Çünkü terpenler 

etkilerini deri üzerinde stratum corneum tabakasındaki lipit yapıyı etkileyerek veya 

etkin maddenin derideki çözünürlüğünü arttırarak göstermektedir [62]. Bu nedenle 

çalışmada kullanılan terpenler selofan membran üzerinde fark yaratacak kadar etkili 
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olmamışlardır. Literatür verilerinde terpenlerin hem hidrofilik hem de lipofilik etkin 

maddelerin deriden geçişinde etkin olduğu bildirilmiştir [96, 132, 133]. 

Metoklopramit hidroklorürün propilen glikol (%7,5 a/a), Tween 80 (%1 a/a) ve 

terpen (%1 a/a) çözücü sisteminden oluşan karışımdaki doymuş çözeltilerinin  in vitro 

olarak uygulandığı domuz derisi örneklerinin ATR-FTIR spektrumları incelendiğinde, 

terpen içeren formülasyonların uygulanmasının ardından, 2920 ve 2850 cm-1 

bölgesinde yer alan asimetrik ve simetrik gerilme bantlarına ait piklerin yüksekliğinde 

ve alanında azalma gerçekleştiği görülmüştür (Şekil 4-12 -  4-16). Karşılaştırmalı 

grafik Şekil 4-17’de görülmektedir. Özellikle limonen kullanılan formülasyon 

uygulandıktan sonra çekilen spektrum, kontrol derisinden alınan spektrumla 

karşılaştırıldığında asimetrik ve simetrik gerilme bantlarına ait piklerin çok fazla 

genişlediği saptanmıştır. Ancak piklerin konumlarında daha yüksek dalga boyuna 

kayma olmamıştır. Bu bulgu literatür ile uyumludur [134].  

Terpen yapısındaki penetrasyon arttırıcı maddeler, asimetrik ve simetrik gerilme 

bantlarına ait absorbans piklerinin yükseklik ve alanlarında önemli ölçüde azalma 

oluştururken, frekans kaymasına yol açmamaktadır. Bu durum, terpenlerin uygulama 

sonrasında boynuzsu tabaka lipit yapısını sıvılaştırmadığı, lipit alkil zincirlerinin 

hekzagonal zincir şeklini korudukları şeklinde açıklanabilmektedir [75]. 

3300 cm-1 de yer alan su bandının yükseklik ve alanının, terpen içeren 

formülasyon uygulamalarının ardından fazlalaştığı saptanmıştır. Bu bulgu da 

literatürle uyum göstermektedir [78]. 

Etkin maddenin permeasyonunun artmasında rol oynayan baskın adımın 

terpenin yapısına göre değiştiği de düşünülmektedir. Hidrokarbon yapısındaki 

terpenlerin özellikle lipitlerin polar baş grupları üzerinde etkili oldukları ve hidrojen 

bağlarından oluşan ağları kırdıkları düşünülmektedir. Bu şekilde yeni su kanalları 

oluşmakta ve lipit yapının hidratasyonu artmaktadır Oksijen içeren terpenler ise gerek 

bu şekilde gerekse lipit alkil zincirlerinde kısmi bozulma oluşturarak etki 

göstermektedir [75, 134].  
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Sonuç olarak; ön formülasyonlarla birlikte toplam 52 formülasyonun yapıldığı bu 

çalışmada;  

• Transdermal filmlerin oluşturulmasında kullanılacak jellerin homojen olarak 

hazırlanabilmesi için oda sıcaklığında 24 saat süre ile bekletilmesinin uygun 

olduğu,  

• Jellere etanol ilavesinin uygun olmadığı, 

• Limonen içeren jel formülasyonu hariç diğer formülasyonların hepsinin 

benzer sertlik değerine sahip olduğu,  

• En düşük elastikiyet sayısal değerin nerolidol içeren jellerde görüldüğü, 

dolayısıyla en yüksek elastikiyete sahip olduğu, 

• Seçilen jel formülasyonlarının koheziflik değerlerinin düşük olduğu, 

dolayısıyla jellerin homojen bir film oluşturabileceği, 

• Seçilen jel formülasyonlarının adeziflik değerinin nerolidol içeren 

formülasyonda en yüksek olduğu ve en düşük değerin ise ökaliptol ile elde 

edildiği; dolayısıyla ökaliptol içeren formülasyonun yapışabilme özelliğinin 

en zayıf olduğu ve nerolidol içeren formülasyonun yüksek yapışabilme 

kabiliyetinde olduğu, 

• Seçilen jel formülasyonlarının sıkıştırılabilirlik değerlerinin sırasıyla 

F4>F7>F10>F1 olduğu ve dolayısıyla nerolidol ve limonen içeren bu 

formülasyonların yayılabilme özelliklerinin ökaliptol ve terpinolen içeren 

formülasyonlardan daha iyi olduğu, 

• Transdermal filmlerin etüvde 40±5°C de 24 saat süre ile kurutulmasının 

uygun olduğu, 

• Pektinin %3.5 a/a konsantrasyonda düşük viskoziteli jeller oluşturduğu ve 

transdermal filmlerinin uygun olmadığı, 

• Mentol içeren transdermal formülasyonlarda kristallenme gözlendiği ve 

dolayısıyla etkin maddeli filmlerin hazırlanmasında kullanılmadığı, 

• %4,5 sodyum aljinat, %7,5 propilen glikol, (%1 Tween 80 ve %1 oranında 

nerolidol, limonen, terpinolen, ökaliptol) kullanılması ile metoklopramit 



 92

hidroklorür içeren uygun transdermal filmlerin formülasyonların 

hazırlanabildiği, 

• Hazırlanan transdermal filmlerin kalınlıklarının 0,47-0,67 mm arasında, 

ağırlık sapmalarının %2,0 den az ve etkin madde miktarlarının %93-103 

arasında olduğu, 

• Transdermal filmler üzerinde yapılan biyoadeziflik testi bulgularına göre; en 

yüksek biyoadeziflik değerini nerolidol ve terpinolen içeren 

formülasyonların gösterdiği, dolayısıyla bu formülasyonların cilde daha fazla 

yapışabileceği, 

• Transdermal film formülasyonlarından ökaliptol içeren filmlerin diğer 

formülasyonlara göre anlamlı olarak (p<0.05) daha yavaş salım profili 

gösterdiği, 

•  Transdermal film formülasyonlarından selofan membrandan etkin madde 

salım çalışmalarına göre terpinolen içeren filmlerin yüksek etkin madde 

salımı verdiği, 

• ATR-FTIR spektrumları incelendiğinde, terpen içeren formülasyonların 

uygulanmasının ardından, 2920 ve 2850 cm-1 bölgesinde yer alan asimetrik 

ve simetrik gerilme bantlarına ait piklerin yüksekliğinde ve alanında azalma 

gerçekleştiği, 

• Limonen kullanılan formülasyon uygulandıktan sonra çekilen spektrum, 

kontrol derisinden alınan spektrumla karşılaştırıldığında asimetrik ve 

simetrik gerilme bantlarına ait piklerin çok fazla genişlediği, ancak piklerin 

konumlarında daha yüksek dalga boyuna kayma olmadığı ve su bandının 

yükseklik ve alanının, terpen içeren formülasyon uygulaması sonrasında 

fazlalaştığı saptanmıştır. 

Bu çalışmada; metoklopramit hidroklorürün, %4,5 sodyum aljinat doğal 

polimerleri ile transdermal filmlerinin hazırlanabileceği, penetrasyon arttırıcı olarak 

terpenlerin kullanılabileceği, ancak in vitro çözünme ve sentetik membrandan geçiş 

çalışmalarında kullanılan terpenlerin ilaç salımı açısından anlamlı bir fark oluşturmadığı 

saptanmıştır. Ayrıca domuz derisi üzerinde terpenlerin etkisi ATR-FTIR 

spektrofotometresi ile değerlendirildiğinde, en etkili penetrasyon arttırıcı terpenin 
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limonen olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın bu açıdan ele alınarak en etkin penetrasyon 

arttırıcı içeren transdermal formülasyonun seçimi için deriden geçiş çalışmalarıyla 

desteklenmesi düşünülmektedir. 
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