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ÖZET 

Galipoğlu M. Alzheimer Tedavisine Yönelik Bazı Đlaçların Transdermal Formülasyon 

Patentlerinin Đncelenmesi ve Ar-Ge Açısından Değerlendirilmesi. Đstanbul Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Teknoloji  ABD., Yüksek Lisans, Đstanbul, 2010.  

Bu tezin amacı, Alzheimer tedavisinde etkili ilaçlardan memantin, rivastigmin, 

galantamin, takrin ve donepezilin transdermal formülasyonlarına ait patent yasası 

kapsamında Türkiye’de geçerli veya olması muhtemel patentlerin değerlendirilmesi ve 

seçilen bir etkin maddenin formülasyon içeriği açısından (ilacın polimorf 

şekilleri/farmakokinetik parametereler dikkate alınmaksızın) patentlerin kapsamına 

girmeyecek transdermal formülasyonunun geliştirilmesidir.  

Espacenet, WIPO, USPTO, Freepatentsonline, Delphion, TPE patent veri 

tabanları kullanılarak, yukarıda bahsedilen ilaçları içeren transdermal formülasyon 

patentleri belirtilen kriterlere göre değerlendirmiş ve donepezil hidroklorür şeçilmiştir. 

 Ön formülasyon çalışmalarında; sodyum aljinat (polimer), propilen glikol 

(plastifiyan) ve terpenler (limonen, ökaliptol, nerolidol) (penetrasyon arttırıcı) farklı 

konsantrasyonlarda (%1, %3, %5, a/a) kullanılarak donepezil hidroklorürün matriks tipi 

transdermal formülasyonları ve limonen içermeyen kontrol formülasyonu 

hazırlanmıştır. Formülasyonlar görsel olarak değerlendirildiğinde; nerolidol içeren 

formülasyonlarda faz ayrışması olduğu, ökaliptol içerenlerde ilacın kristallendiği 

gözlenmiştir. Limonen içeren formülasyonların ise homojen görünümlü ve esnek 

formülasyonlar olduğu saptanmıştır. Bu formülasyonlar üzerinde in vitro performans 

testleri gerçekleştirilmiştir.  

Formülasyonların ağırlık sapma ve etkin madde miktarının farmakope limitlerinde 

olduğu saptanmıştır. Penetrasyon arttırıcı olarak limonen ilavesi formülasyonların 

elastikiyetini arttırırken, limonen konsantrasyonunun artışı ile biyoadezyonları 

azalmıştır.  

%1 limonen içeren formülasyonun daha yüksek in vitro salım hızına sahip olduğu, 

diğer formülasyonlar arasında ise in vitro etkin madde salım profili açısından anlamlı 

bir fark olmadığı saptanmıştır. Đn vitro permeasyon çalışmaları, limonen ilavesinin 
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donepezilin deriden geçişini kontrole göre arttırdığını ve en fazla geçişin %3 limonen 

içeren formülasyon ile gerçekleştiğini göstermiştir. 

ATR-FTIR çalışmaları, %3 limonen içeren formülasyonun kontrole göre, 

stratum corneumun lipitlerindeki yapısal değişikliği gösteren asimetrik/simetrik 

bantları daha yüksek dalga numaralarına kaydırdığını göstermiştir.  

Sonuç olarak; Alzheimer tedavisinde etkili ilaçlardan donepezil hidroklorürün 

Türkiye’de geçerli veya geçerliliği olası patentlerin kapsamına girmeyen 

(formülasyon bileşenleri açısından) matriks tipi bir transdermal formülasyon 

geliştirilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Patent, Alzheimer hastalığı, Donepezil hidroklorür,Transdermal 

formülasyon, Terpen 
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ABSTRACT 

Galipoğlu M. Investigation on Transdermal Formulation Patents of Some Drugs 

Effective on Alzheimer Treatment and Evaluation of Patents for the Purposes of R&D 

Studies. Đstanbul University, Institute of Health Science, Department of Pharmaceutical 

Technology, Master of Science Thesis, Đstanbul, 2010.  

The aim of this thesis; to evaluate transdermal formulation patents of drugs 

effective on Alzheimer (memantine,rivastigmine,galantamine,tacrine,donepezil) valid or 

prospective to be valided in Turkey within the meaning of patent law; and to develop 

transdermal formulations of drug selected, which would not to fall within scope of 

patents with formulation composition (regardless of drug polymorphs/pharmacokinetic 

parameters).  

Transdermal formulation patents of above-mentioned drugs were searched with 

databases (Espacenet,WIPO,USPTO,Freepatentsonline,Delphion,TPE) and donepezil 

were chosen. 

 In pre-formulation studies; matrix-type transdermal formulations of donepezil 

were prepared using with sodium alginate, propylene glycol and terpenes 

(limonene,eucalyptol,nerolidol; 1%,3%,5%, w/w). Control formulation (without 

enhancer) were prepared. Based on visual tests, phase separation and crystalization were 

observed on formulations containing nerolidol and eucalyptol, respectively. 

Formulations containing limonene were homogeneous and flexible. In vitro tests were 

done on these formulations.  

Weight standard deviation/content uniformity of formulations were in agreement 

with pharmacopeae limits. The addition of limonene to formulations was increased 

elasticity of formulations, but the bioadhesive character of formulations has decreased 

with increasing of limonene concentration. 

Formulations containing limonene (1%) showed higher drug release rate but, there 

was no significantly difference between other formulations in terms of release. In vitro 

permeation studies indicated that limonene increased permeation of donepezil with 

respect to control formulation containing limonene (3%) had higher drug permeation. 
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ATR-FTIR studies indicated that formulation containing limonene (3%) caused a 

blue shift in asymmetric/symmetric stretching bands on stratum corneum with respect to 

control, indicating a chain conformational disorder.  

In conclusion, matrix-type transdermal formulations of donepezil effective in 

Alzheimer was developed, which would not to fall within scope of the patents in 

terms of formulation composition.  

 

Key words: Patent, Alzheimer disease, Donepezil hydrochloride, Transdermal 

formulation, Terpene. 
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1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

Fikri ve sınai hakların korunması; buluşu yapan buluş sahiplerini ödüllendirmek 

ve emeğinin karşılığını vermek yanında; bilim, teknoloji ve kültüre geniş bir katılımın 

sağlanması ile kamu ve özel sektörü teşvik ederek toplumların sosyal ve teknolojik 

gelişimin arttırılması yaklaşımlarına dayanır. Fikri hakların korunması kapsamında 

patentler, teknolojinin her alanındaki yeni buluşlara verilen, buluşu tarif eden ve sadece 

buluş sahibinin belirli bir süre yararlanacağı üretim, kullanım, ithal gibi yasal 

imtiyazları sağlayan, resmi bir ofis tarafından yayımlanmış belgedir (Bulut 1998). 

Đlaç alanında ürün patentleri yeni bir etkin madde için, usül patentleri ise yeni bir 

sentez yöntemi için verilmektedir. Ayrıca Farmasötik Teknoloji konusundaki proses 

patentleri de bir etkin maddenin farklı ve yeni dozaj şekilleri için verilmektedir (Duran 

2009). Ülkemizde 1 0cak 1995 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ile imzalanan 

Ticaretle Bağlantılı Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (Trade-Relation Intellectual 

Property Rights, TRIPS) antlaşması ile uluslararası kriterlere uygun patent yasası kabul 

edilmiş ve ilaçta patent koruması ülkemizde 1999 yılından itibaren uygulanmaya 

başlamıştır (Çaylı 2009). Ülkemizde patent yasasının kabulü ile ilaç endüstrisinde 

araştırma geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları kapsamındaki formülasyon geliştirilmesinde 

etkin madde ve formülasyon ile ilgili patentleri izleme ve doğru yorumlanması 

zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

Alzheimer hastalığı, yavaş gelişen, altmış yaşından önce nadir görülmesine 

rağmen, prevelansı yaşlılıkla birlikte artan, ilerleyici nitelikte ve demansa yol açan bir 

hastalıktır. Dünyada yaşlı nüfusun artması ile birlikte Alzheimer hastalığı önemli bir 

sağlık problemi haline gelmektedir. Yaklaşık dünyada 24.3 milyon demans hastası 

olduğu ve her yıl 4.6 milyon yeni olgu eklendiği bildirilmiştir (Karakoç ve Selekler 

2007). Bu nedenle, Alzheimer tedavisinde etkili yeni ilaç moleküllerinin keşfi yanında, 

özelikle hastaların yaşı nedeniyle hasta uyuncunun yüksek olacağı ilaç şekillerinin 

geliştirilmesi de büyük önem taşımaktadır. Günümüzde Alzheimer tedavisinde 

kullanılan FDA tarafından onaylı ilaç molekülleri arasında memantin, rivastigmin, 

takrin, galantamin ve donepezil yer almaktadır (Brunton 2005). 

Transdermal sistemler, deri üzerine yapıştırılmak sureti ile uygulanarak ilaç 

moleküllerinin sistemik dolaşıma geçmesi ve farmakolojik cevap oluşturması esasına 

dayalı kontrollü ilaç taşıyıcı sistemleri arasında yer alır. Kontrollü salım sistemlerinin 
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sabit plazma konsantrasyonunun korunması gibi genel avantajların yanında, 

karaciğerdeki ilk geçiş etkisinin ortadan kalkması, istenildiğinde tedavinin hemen 

sonlandırılması, gastrointestinal sistemde aktivite kaybına uğrayan ve  bu bölgede 

iritasyona neden olan ilaçların verilmesi açısından da üstünlükleri bulunmaktadır 

(Brown ve ark. 2006). Ayrıca tedavide yardımcı bir kişiye gereksinim olmaması 

nedeniyle hasta uyuncunun yüksek olduğu preparat şekilleri olarak kabul 

edilmektedirler. Đlk kez 1980 yılında ticari bir ürün ile FDA onayı alan transdermal 

sistemler, günümüzde hipertansiyon, kalp hastalıkları, hormon yetersizliği, kanser 

ağrıları, Alzheimer gibi kronik hastalıkların tedavisine yönelik etkin maddelerin 

uygulanmasında başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.  

Bu tez çalışmasının amacı, Alzheimer tedavisine yönelik etkili etkin 

maddelerden memantin, rivastigmin, galantamin, takrin ve donepezil’in transdermal 

formülasyonlarına ait patent yasası kapsamında Türkiye’de geçerli olan veya olabilecek 

patentlerin değerlendirilmesi ve patentlerin yorumlanarak model ilaç olarak seçilen bir 

etkin maddenin mevcut formülasyon patentlerinin kapsamına girmeyecek yeni bir 

transdermal formülasyonun geliştirilmesidir. Bu çalışma ile yeni geliştirilen transdermal 

formülasyon üzerinde in vitro performans testleri gerçekleştirilerek ve formülasyon 

içeriği açısından yeni bir transdermal preparatın tasarımının geliştirilmesi planlanmıştır. 
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2. GENEL BĐLGĐLER 

2.1. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ile Đlgili Genel Bilgiler 

2.1.1. Giriş 

Fikri ve sınai haklar veya fikri mülkiyet hakları olarak ifade edilen kavramlar, 

ekonomik gelişmenin temeli olan yaratıcı, buluşçu faaliyetleri koruyan sistemin genel 

ifadesidir (Acun 2008). Fikri ve sınai mülkiyet hakkı, insanların fikri çabaları ve 

uğraşları sonucu ulaştıkları ve normal bir kişi veya konuda uzman bir kişinin o ürünle 

ilgili ortaya çıkaracağından daha fazla yaratıcı nitelik taşıyan buluşları için buluş 

sahibine tanınan haklardır (Özer 2009). 

Fikri ve sınai mülkiyet hakları ikiye ayrılır. Birincisi telif hakları ve ilgili haklar 

olarak da adlandırılan yazılı edebi ve sanatsal eserler ile icra edilen, kaydedilen 

eserlerdir. Đkincisi ise patentleri (buluşları), markaları, endüstriyel tasarımları ve coğrafi 

işaretleri içine alan sınai mülkiyet haklarıdır. Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının 

kapsamı Tablo 2-1 de özetlenmiştir (Abacıoğlu ve Dikmen 2005).  

Tablo 2-1: Fikri ve sınai mülkiyet haklarının kapsam ve ayırımları (Abacıoğlu ve 
Dikmen 2005) 

Sınai Mülkiyet 

hakları 
Fikri mülkiyet hakları 

1. Patentler ve 
faydalı modeller 
2. Markalar 
3. Endüstriyel 
tasarımlar 
4. Entegre 
devrelerin 
topoğrafyaları 

Bilim ve edebiat eserleri Müzik 
eserleri 

Güzel sanat eserleri Sinema 
eserleri 

1. Dil ve yazı ile ifade 
olunan eserler 

2. Bilgisayar programları 
ve hazırlık tasarımları 

3. Her nevi sözsüz sahne 
eserleri 

4. Teknik ve bilimsel 
özellikte fotoğraf 
eserleri,  haritalar, 
planlar  projeler, 
krokiler, resimler, 
coğrafya ve 
totpoğrafyaya ait maket 
ve benzerleri, 

5. Her çeşit mimarlık ve 
şehircilik tasarım ve 
projeleri, mimari 
maketler 

Her nevi sözlü 
veya sözsüz 
besteler 

Estetik değere sahip 
olan; 
1. Yağlı veya 
suluboya tablolar 
2. Her türlü resim 
yazılı, kazma, oyma 
eserler, 
3. Heykeller ve 
mimari eserler 
4. El işleri , 
minyatürler ve tekstil, 
moda tasarımları, 
5. Fotoğraf, grafik 
eserler ve karikatür ve 
tiplemeler 

Sinema, 
öğretici ve 
teknik filmler 
ve bilimsel, 
teknik 
projeksiyon 
diyapozitifleri 
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Temel olarak fikri mülkiyet hakları, fikri çaba ve zeka ürünlerini yasal yollardan 

korumayı hedefleyen haklardır. Fikri hakların korunması iki ana yaklaşıma dayanır. 

Buluşu yapan buluş sahiplerini ödüllendirmek ve emeğinin karşılığını vermek yanında; 

bilim, teknoloji ve kültüre geniş bir katılımın sağlanmasında kamu ve özel sektörü 

teşvik ederek toplumların sosyal ve teknolojik gelişimini sağlamaktır (Abacıoğlu ve 

Dikmen 2005).  

Sınai mülkiyet hakları; buluşların ve yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün 

çalışmaların ilk uygulayıcıları adına ticaret alanında üretilen ve satılan malların 

üzerinde, üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri 

adına kayıt edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir 

süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir hak olarak tanımlanır. Sınai mülkiyet 

haklarının etkin biçimde korunması, sağlıklı ve sağlam bir sanayinin ve kararlı 

ekonominin temel koşullarından biri olarak kabul edilir (Beşiroğlu 2002).  

Sınai mülkiyet haklarının kapsamını; patentler ve faydalı modeller, ticaret ve 

hizmet markaları, coğrafi işaretler ve endüstriyel tasarımlar oluşturur (Tablo 2-1). 

Patent: Buluşlarını ayrıntılı olarak açıklamaları karşılığında buluş sahiplerine 

tanınan, buluş konusu ve tekniği kullanılarak bu teknik ile ilgili ürünü belirli bir süre 

üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır (Özer 2009). Patent hakkı, buluş 

sahibine, buluşunu açıklaması karşılığında buluş konusu ürünü üretme, pazarlama, 

satma ve kullandırma konusunda tercihe göre 7 veya 20 yıl ayrıcalık verir (Özer 2009). 

Faydalı Model: Türkiye’de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen 

buluşların sahiplerine verilen, patent niteliğinde koruma sağlayan bir sistemdir. Faydalı 

model korumasında haklar 10 yıl için geçerlidir (www.tpe.gov.tr 2010). 

Marka: Almanca bir sözcük olan markanın sözlük anlamı; sanayide, ticarette 

veya tarımda üretilen bir malı tanıtmaya ya da benzerlerinden ayırmaya yarayan ve mal 

ya da ambalaj üzerine konan özel bir işarettir (Büyük Larousse 1992). Firmalar bu ticari 

itibarı sağlarken diğer işletmelerin haklarına zarar vermeden, halkı aldatmadan yasalar 

çerçevesinde hareket etmek zorundadır (Camcı 2000). 

Endüstriyel Tasarımlar: Üretici firmaların kendi ürünlerini piyasadaki diğer 

benzer ürünlerden farklılaştırmak için kullandıkları en etkili araçlardandır. Endüstriyel 

tasarım koruması; bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyaları hariç, 
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endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanısıra bileşik bir sistem veya 

bunu oluşturan parçalar, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin 

veya sunuşun bir arada algılanabilen bileşimleri, grafik sembolleri ve tipografik 

karakterleri içine alan ürün yelpazesinde yer alan ürünlerin kendilerinin veya bir 

parçasının yenilik ve ayırt edici niteliğe sahip olmak şartıyla dış görünümlerinin 

korunmasını kapsar (Hıncal 2006). Tescilli endüstriyel tasarımların koruma süresi 

başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre beşer yıllık dönemler olarak yenilenebilir 

ve 25 yıla kadar uzatılabilir (Hıncal 2006). 

Coğrafi Đşaretler: Özellikle kırsal bölgelerdeki her türlü tarımsal ve el sanatları 

ürünlerinin korunmasının sağlanması, belirli coğrafi bölgelere özgü ürünlerin değişik 

denemeler sonucu kazanılmış olan niteliklerinin bozulmasını önlemek amacı ile coğrafi 

işaretler koruma altına alınmıştır. Örneğin; Antep fıstığı, Đznik çinisi, Van otlu peyniri, 

Trabzon ekmeği gibi ürünlerin üretildikleri bölgeye aidiyetlerinin kabul edilmesi ve 

korunması için tescil edilmesi gerekir (TPE 2010).  

2.1.2. Sınai Mülkiyet Hakların Korunmasının Tarihsel Gelişimi 

 Tarihsel süreç içinde buluşların korunmasına yönelik olarak sınai mülkiyet 

haklarının korunmasının ilk defa 1443 te Venedik te olduğu kayıtlıdır. Dünyada ilk 

resmi Patent Kanunu da 19 Mart 1474 tarihinde Venedik te uygulamaya girmiştir. 

Venedik aynı zamanda telif hakkı kanununun geliştirilmesiyle de anılmaktadır (Yu 

2004). Daha sonra sırası ile 1624 de Đngiltere, 1790 da Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD), 1791de Fransa, 1877 de Almanya ve 1879 da Osmanlı Đmparatorluğu’nda 

yürürlüğe giren Patent Kanunları dünyada patent sisteminin ilk örnekleri arasında yer 

almaktadır (Đzgü 1992). 

Türkiye Osmanlı Đmparatorluğu sona ermeden önce 1879 tarihinde, birkaç 

maddesi haricinde 1844 Fransız Patent Kanunu’nun aynısını “Đhtira Beratı Muvakkat 

Kanunu” adı ile sınai hakları imtiyaz altına almıştır (Brimelow 2004). Đhtira Beratı 

Kanunu’nda, ilaç ve ilaç üretim yöntemleri patent koruması dışında bırakılmıştır 

(Postacı 1992).  

20 Mart 1883 tarihinde ABD, Brezilya, Belçika, Fransa, Đnglitere, Đtalya, 

Đspanya, Đsviçre Hollanda ve Portekiz arasında Paris Sözleşmesi imzalanmıştır (Çaylı 

2009). Türkiye Paris Sözleşmesi’ne 1925 ten itibaren, 1956 da Londra Tadil Metni’ne, 

1976 da Stokholm Tadil Metni’nin 1-12. maddelerine taraf olmuştur.  
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Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (World Intellectual Property Organisation, 

WIPO) 14 Haziran 1967 tarihinde Stokholm’de imzalanan bir sözleşme ile kurularak, 

Aralık 1974 ten itibaren Birleşmiş Milletlerin uzman kuruluşları arasında yer almıştır 

(Çaylı 2009). 

24 Haziran 1994 tarih ve 21970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Türk Patent Enstitüsü 

(TPE) Türkiye de sinai mülkiyet haklarına ilişkin görevlerin yürütülmesi ile 

görevlendirilmiştir (Yalçıner ve ark. 1996). 

15 Nisan 1994 tarihinde Fas’ta aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 125 ülke 

tarafından “Gümrük Tarifeleri Genel Antlaşması” (General Agreement on Tariffs and 

Trade, GATT) Antlaşmasının metini imzalanmıştır. Dünya Ticaret Teşkilatı (World 

Trade Organisation, WTO) nın kurulmasını öngören ve patent konusunu düzenleyen 

“Ticaretle Đlgili Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights, TRIPs) da dahil olmak üzere bütün antlaşmalar 31 Aralık 

1994 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 

onaylanarak kanunlaşmış ve 29 Ocak 1995 tarihinde T.C. Resmi Gazetesi’nde 

yayımlanmıştır (Resmi Gazete, 22326 1995).  

GATT Antlaşması ekindeki TRIPs Antlaşmasında yer alan fikri ve sinai 

mülkiyet haklarına ilişkin hükümlerin uygulamaya geçmesi için, gereken yasal 

düzenlemeleri yapmak üzere, gelişmiş ülkelere 1 Ocak 1995 tarihinden itibaren bir 

yıllık, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu gelişmekte olan ülkelere beş yıllık geçiş 

süresi tanınmıştır. Antlaşma ürün patentleri için, gelişme yolundaki ülkelere toplam on 

yıl olmak üzere ilave beş yıl daha geçiş süresi vermiştir (Bulut 1999).  

TRIPs Antlaşması’nın 70. maddesinin 8. bendi gereğince, gelişmekte olan 

ülkeler geçiş süresinin başlangıcından itibaren, tıbbi ve zirai ilaçlara dair patent 

başvurularını kabul ederek ve geçiş süresinin sonunda patent tescil edilmemiş olsa bile, 

buluşun başvuru tarihindeki yeniliği saklı tutulma hakkına sahip olmuştur. Bu durum 

uygulamada 1995’te (hatta rüçhan hakkına göre 1994’te) bir diğer ülkede patent 

başvurusu yapmış bir ilacın, Türkiye’ye de başvurabileceği ve geçiş süresi sonunda 

patent verildiğinde patent süresi bitene kadar patent hakkından yararlanabileceği 

anlamındadır. Bu hükümlere göre, TPE ilaçlarla ilgili patent başvurularını 1 Ocak 

1995’ten itibaren işleme almaya başlamıştır (Bulut 1998: Tomruk 2000).  
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1 Ocak 1996 tarihinden itibaren, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında Gümrük 

Birliği uygulamaları fiilen başlamıştır. Gümrük Birliği Antlaşması’nın gereği olarak, 22 

Eylül 1995 tarih ve 22412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 566 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile bu süre öne alınmış ve ilaç 1 Ocak 1999 tarihinde patent 

kapsamına alınmıştır.  

Đhtira Beratı Kanunu, 24 Haziran 1995 tarih 22326 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilmiş ve patent 

haklarının korunması hakkında yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu kararname ile ilaç 1 

Ocak 2005 tarihinden itibaren patent kapsamına alınmıştır. Đlaçlarda, ürün patentinin 

kabulü ve uygulanması, GATT/ TRIPs Anlaşması çerçevesinde, 2005 yılına kadar olan 

geçiş süresi tamamlanmadan Gümrük Birliği Antlaşması uyarınca ülkemizde 1 Ocak 

1999 tarihinden itibaren başlatılmıştır (TEB 1998).  

Patent Kanunu, Türkiye de Eylül 1995 te yürürlüğe girmiştir. Bu yasaya göre, 

patent süresi 20 yıldır. Ar-Ge süresi de bu süreye dahildir. Ürünün (ilacın) pazara geç 

sürülmesi durumunda, en fazla 15 yıllık koruma tanınmıştır. Ek koruma sertifikası ile en 

çok 5 yıllık ek süre alınabilmektedir (Turan 2004).  

1 Ocak 1995’ten sonra Türk Patent Enstitüsü’ne patent başvurusu yapılan ve 

patent almaya hak kazanan ilaçlar patent koruması kapsamına girmiştir. Uygulamanın 

başladığı 1 Ocak 1999 tarihinden önce, ülkemizde ruhsatlandırılmış veya ruhsat 

başvurusu yapılmış bütün ilaçlar halen patent süreleri bitmemiş olsalar bile, kapsam dışı 

bırakılmışlardır (Karadeniz 1998).  

Türkiye, 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren, 7 Temmuz 1995 tarih ve 4115 sayılı 

Kanun’un Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) nde onaylanmasıyla, Patent Đşbirliği 

Antlaşması (PCT) na taraf olmuştur. Antlaşma tek bir uluslararası patent başvurusu ile, 

PCT ye üye ülkelerden istenilenlerde buluş için aynı tarihten itibaren koruma 

sağlanmasını amaçlamıştır. Böyle bir başvuru, üye bir ülke vatandaşı veya üye bir 

ülkede ikamet edenler tarafından yapılabilmektedir. Genel olarak başvuru, üye ülkenin 

ulusal patent ofisine veya başvuru sahibinin isteğine bağlı olarak WIPO ya yapılabilir 

(Acar ve Yeğenoğlu 2004). 

Ülkemizde 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname 27.6.1995 tarih ve 22326 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’nin amacı, buluş yapma faaliyetini 
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özendirmek, buluşların sanayiye uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal 

ilerlemenin gerçekleştirilmesini sağlamak için buluşlara patent veya faydalı model 

belgesi vererek korumak olarak belirlenmiştir (Kayacan 2001). 

551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK ile; a) Faydalı Model Belgesi, 

b) Đncelemesiz ve Đncelemeli Patent Verilmesi Sistemleri, c) Başvuruların Yayınlanması 

ve Üçüncü Kişilerin Đtirazı, d) 7,10 veya 20 Yıllık Koruma, e) Đşçi Buluşları f) Zorunlu 

Lisans, e) Patent Haklarına Tecavüz ve Cezalar, f) Đhtisas Mahkemeleri Oluşturulması 

şeklinde sıralanabilir (Acar ve Yeğenoğlu 2004). 

2.1.3. Sınai Mülkiyet Hakların Korunması ile Đlgili Uluslar Arası Antlaşmalar 

2.1.3.1. Paris Sözleşmesi 

Paris Sözleşmesi, uluslararası sınai haklar hukuku ile ilgili uluslararası 

antlaşmaların dayanağıdır. 1883 tarihinde imzalanan ve günümüzde 171 (2007 itibaren) 

üye ülkenin dahil olduğu sözleşme 14 Aralık 1900 de Brüksel de, 2 Haziran 1911de 

Washinton'da, 6 Kasım 1925 te Lahey de, 2 Haziran 1934 te Londra da, 31 Ekim 1958 

de Lizbon da ve 14 Temmuz 1967 de Stokholm de revize edilmiştir (WIPO 2010).  

Paris Sözleşmesinin iki temel ilkesi vardır; eşit muamelesi ilkesi ile rüçhan 

hakkının tanınmasıdır. Eşit muamele ilkesi, Paris sözleşmesine üye ülkelerde başvuru 

yapılmak istendiği, üye herhangi bir ülkede başvuru yapıldığında o ülkenin vatandaşları 

ile eşit işlem görmesidir. Rüçhan hakkı ilkesi ise başvuru sahibine ilk başvuruda 

bulunduktan sonraki 12 ay içinde üye diğer ülkelere başvuru hakkı vermektedir (WIPO 

2010).  

Türkiye Paris Sözleşmesinin Lahey metnini 15 Mayıs 1930 de 1619 sayılı 

Kanun ile kabul etmiş, 1957 de 6894 sayılı kanun ile Londra da değiştirilmiş şekline de 

katılmıştır. Stokholm metnini ise 1 Şubat 1995 tarihinde kabul etmiştir (Bulut 1998). 

2.1.3.2. Patent Đşbirliği Antlaşması (PCT) 

19 Haziran 1970 de Waşington’da Patent Đşbirliği Sözleşmesi (Patent 

Cooperation Treaty, PCT) imzalanmış ve 24.1.1978 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Bulut 

1998). PCT Sözleşmesinin temel ilkeleri; Korumanın Asgari Koşulları, Milli Muamele 

(Sınırsal Etki), Eşitlik ve Rüçhan Hakkıdır. Taraf ülkeler, ulusal mevzuatları 

kapsamında, hak sahiplerine, sözleşmede öngörülen asgari koşulları sağlayacaklardır. 



 9

Bir ülkede elde edilen herhangi bir hak, sadece o ülke sınırları içinde geçerlidir (Bulut 

1998). 

Sözleşmeye taraf her ülke, sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak tüm işlemlerde 

kendi vatandaşlarına uyguladığı işlemlerin ve tanıdığı hakların aynısını, ayırım 

gözetmeksizin diğer üye ülke vatandaşlarına da eşit olarak uygulamak zorundadır. 

Herhangi bir sınai hakkın birden fazla ülkede korunması talep edilecekse, PCT 

Sözleşmesi ne taraf herhangi bir ülkede, ilk başvurunun yapıldığı tarihten itibaren, aynı 

hak için koruma talep edilecek diğer ülkelerde yapılan başvuruların, şekli koşulları 

yerine getirmek kaydıyla, rüçhana esas (ilk) başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla yenilik 

ve buluş basamağı kriterleri yönünden değerlendirilmesi imkanını sağlar (TPE 2005). 

2.1.3.3. Gümrük Tarifeleri Genel Antlaşması (GATT)  

15 Nisan 1994 tarihinde Marakeş’te aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 127 

ülke tarafından imzalanan “GATT” Antlaşması olarak bilinen Dünya Ticaret Örgütü 

Kuruluş Antlaşması nın 2009 yılı itibari ile üye sayısı 153 ‘tür. 1947 yılında imzalanan 

GATT ile oluşturulan Birlik, 01 Ocak 1995'te DTÖ dönüştürülmüştür. DTÖ sisteminin 

temel anlaşmalarından birisi de, TRIPS Anlaşması’dır (TRIPS 2003). 

 “TRIPs, fikri ve sınai hakların korunmasına yönelik uluslar arası antlaşmalar 

arasında en kapsamlısı olmakla birlikte, Uruguay Müzakerelerinin tartışmalı içeriğinden 

dolayı ulusal otoritelere gerek patent rejimlerinin ilaç ürünlerine yönelik 

uygulamalarında (örneğin mecburi lisans sistemi, paralel ithalata yönelik koşulların 

belirlenmesi ve patent korumasından önce tanınacak geçiş sürelerinin belirlenmesi) ve 

gerekse ilaç ürünlerine ait verilerin koruması ile ilgili önemli esneklikler tanımıştır. 

(TPE Stratejik Planı 2010). 

TRIPs Anlaşması, sağlık sektörü için yeni ve önemli bir uluslar arası Fikri 

Mülkiyet Hakları çerçevesi ortaya koymakta, buluşların koruma altına alınmasına 

ilişkin ayrıntılı yükümlülükler getirmektedir. Yani bu antlaşma gereğince ilaçlar patent 

yasamızın kapsamına alınmıştır. Bu yükümlülükler arasında (Correa ve Yusuf 1998). 

a) Patentin sınırlı sayıda istisnalar ile tüm teknoloji alanlarındaki buluşlar için 

kabul görmesi, 

b) Patent haklarının elde edilebilirliği ya da kullanımı ile ilgili ayrımcılık 

yapılmaması,  
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c) Patentlerin başvuru tarihinden itibaren en az yirmi yıl süre ile verilmesi; istisna 

kapsamlarının patent hakları çerçevesinde sınırlandırılması ve zorunlu 

lisansların belirli bazı koşullarda verilmesi; patent haklarının etkin biçimde 

uygulanmasıdır (Correa ve Yusuf 1998). 

2.1.3.4. Avrupa Patent Sözleşmesi (Münih Sözleşmesi) 

Bu sözleşme, Avrupa ülkeleri arasında işbirliğini artırmak, üye ülkelerin 

hepsinde geçerli bir  patent verilmesi sisteminin kurulması, Avrupa ülkeleri arasında 

ortak bir patent hukukunun oluşturulması amacıyla 05 Ekim 1973 te imzalanmış ve 07 

Ekim 1977 de yürürlüğe girmiştir. EPO Avrupa Patent Konvensiyonu (European Patent 

Convention, EPC) Sözleşmesiyle kurulmuştur. Bu kuruluş Avrupa Birliği nden 

bağımsız, idari ve mali özerkliğe sahiptir. Đdari Konseyi Yasama Organı olan Đdari 

Konsey Avrupa Patent Ofisini (EPO) denetler. EPO Avrupa Patenti başvurusu ile ilgili 

tüm işlemleri yürütmektedir. 01 Kasım 2000 de Türkiye 20. üye ülke olmuştur. Avrupa 

Patenti başvuruları doğrudan Avrupa Patent Ofisine, Türk Patent Ofisi ne veya EPC ye 

üye kabul ofisi olan ülkelerin ulusal ofislerine yapılmaktadır (TPE 2010). 

EPC tek bir başvuru ile EPC ye üye 38 ülkede patent elde edilebilmesine olanak 

sağlamaktadır. Bir Avrupa patenti başvurusu, ilk olarak doğrudan TPE ye Avrupa 

Patenti başvurusu olarak yapılabilir ve ulusal başvururunun başvuru tarihinden itibaren 

12 ay geçmediği taktirde, ulusal başvuru rüçhan gösterilerek yapılabilmektedir. Bir 

Avrupa patenti başvurusu ayrıca, rüçhanlı veya rüçhansız olarak “Euro-PCT” başvuru 

yoluyla, uluslararsı bir PCT başvurusundan elde edilebilir (TPE 2010). 

Tablo 2-2:Türkiye’nin taraf olduğu uluslarası anlaşmalar ve Türkiye’nin durumu (TPE 
2010) 

Anlaşma adı 
Đlk imza 
tarihi 

Üye 
sayısı 

Türkiye’nin 
üyelik durumu 

Paris Sözleşmesi 
Londra Metni 
Stokholm Metni (Md. 13 -30) 
Stokholm Metni (Md. 1-12) 

1883 171  
10.10.1925 
16.05.1976 
01.01.1995 

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Kuruluş 
Sözleşmesi 

1967 184 12.05.1976 

Patent Đşbirliği Antlaşması (PCT) 1970 136 01.01.1996 

Avrupa Patent Sözleşmesi 1973 38 01.11.2000 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Kuruluş Anlaşması 1995 153 26.03.1995 
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2.1.4. Uluslararası Patent Kuruluşları 

2.1.4.1. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) 

WIPO 14 Haziran 1967 tarihinde Stokholm’de imzalanan bir anlaşma ile 

kurulmuş ve Aralık 1974 te Birleşmiş Milletlerin uzman kuruluşlarından biri olmuştur. 

WIPO, fikri mülkiyetin dünyada korunmasını, ülkeler arasında ve gerektiğinde diğer 

uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak geliştirmekte ve Fikri Mülkiyet Hakları 

Birlikleri arasında idari işbirliğini sağlamaktadır. Ülkemiz WIPO ya 12 Mayıs 1976 

tarihinde üye olmuş ve günümüze kadar WIPO tarafından yönetilen 11 uluslararası 

antlaşmaya taraf olmuştur (TPE Stratejik Planı 2010). 

2.1.4.2. Avrupa Patent Organizasyonu (EPO) 

5 Ekim 1973 te Avrupa patentlerinin verilmesini düzenleyen anlaşma ile 

yürürlüğe girmiştir ve genel olarak EPC olarak bilinmektedir. Ülkelerarası Avrupa 

patent organizasyonunu içeren ve Avrupa patentlerinin verildiği bağımsız hukuki 

sistemi oluşturan bir antlaşmadır (TPE 2010). 

 Sözleşme çerçevesinde kurulan EPO 1978 yılında çalışmalarına başlamıştır. 

Bölgesel bir patent ofisi niteliğindeki EPO nun görevi üye ülkeler adına Avrupa Patenti 

tescili yapmaktır. Avrupa Patent Sözleşmesi uyarınca, bir başvuru ile sözleşmeye üye 

tüm ülkelerde geçerli bir Avrupa Patenti alınabilmektedir. Türkiye 1 Kasım 2000 

tarihinde 20 nci üye ülke olarak sözleşmeye taraf olmuştur (TPE 2010). 

AB patenti terimi, EPC çerçevesinde verilen patentler için kullanılmaktadır. 

Buna rağmen AB patenti üniter bir hak değildir, fakat ulusal alanda geçerliliği olan ve 

ulusal alanda iptal edilebilinen bir grup patentten oluşmaktadır ve bu grubun merkezi 

alanda iptalini veya kısıtlamasını sağlayan iki tip, sonradan verilen, prosedürü vardır 

(TPE 2010). 

a) Zaman içerisinde kısıtlı, karşı çıkma prosedürü: buna patent sahibi hariç herkes 

başvurabilir, 

b) Kısıtlama ve iptal prosedürleri: Sadece patent sahibi tarafından başvurulabilinir. 

EPC, Avrupa patentlerinin verilmesi için hukuki bir sistem sunmaktadır, bunu da 

EPO önünde tek ve dengeli bir prosedür sayesinde sağlamaktadır. Münih te bulunan 

EPO ve aynı zamanda Lahey de veya Berlin de şubeleri bulunan ya da üye ülkenin 
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ulusal hukuku öngörürse ulusal patent ofisine, tek bir başvuru ve tek bir lisan ile bir 

patent başvurusu yapılabilir (TPE 2010). 

2.1.4.3. ABD Patent ve Marka Ofisi (United States Patent and Trademark Office-
USPTO) 

200 yıldan fazla geçmişi ve 5000 den fazla çalışanı olan USPTO patentler 

konusunda iki veri tabanına sahiptir. Bunlardan biri “US Patent Bibliyografik Veri 

Tabanı” olup, 01.01.1970 den itibaren yayımlanmış US patentlerini kapsar. Diğeri ise 

“AIDS Patentler Veri Tabanı” olup; USPTO, JPE ve EPO tarafından yayınlanmış AIDS 

ile ilişkili patentler bulunur (USPTO 2010). 

2.1.4.4. Gıda ve Đlaç Dairesi’nde (FDA) Patent Uygulamaları 

Gıda ve Đlaç Dairesi (Food and Drug Administration, FDA), ABD de ilaçlar 

konusunda en yetkili kuruluştur. FDA, ilacın satışa çıkarılması icin onay vermesinin 

yanı sıra, ayrıca ilacın üretilmesinde kullanılan buluşlar için patent verebilir. Onaylanan 

orijinal ilacın patentinin “Orange Book” patent listesinde yer alması gerekmektedir. Bu 

listede, onaylanan ilaç, imalatçı firmalar, dozaj sekilleri, patent sahipleri ve “NDA” 

(etkin maddesi daha önce onaylanmamış) başvuru sahipleri yer almaktadır. Ayrıca tüm 

patentler ve bu patentlerin sürelerinin dolmasına ne kadar zaman kaldığı 

gösterilmektedir. Bu listenin başlıca amacı, potansiyel rekabetçilere hangi patentlerin 

hangi ürünleri kapsadığını göstermektir. Bu nedenle, Orange Book patent listesinde 

listelenen her patent icin, “ANDA” (kısaltılmış ürün) başvurusunda bulunan firmanın, 

başvuruda bulunurken FDA ya doğrulama yapması gerekmektedir. Bir jenerik ilaç 

firması, bir orijinal ilacın jeneriğini yapmak istiyorsa, “ANDA” başvurusunda bulunur. 

Ancak bunun için dört koşuldan birisinin varlığını doğrulaması gerekmektedir. Đlk 

olarak, ilaca ilişkin bir patent bilgisinin bulunmadığını söyleyebilir. Bu uygulamaya, 

Paragraf 1 başvurusu denilmektedir. Đkinci olarak, patent süresinin dolduğunu ve artık 

bu ilaca ilişkin bir patent olmadığını söyleyebilir. Bu durumda, jenerik ilaç firması 

piyasaya girme hakkına sahiptir. Bu uygulamaya, Paragraf 3 başvurusu denilmektedir. 

Üçüncü olarak, bu ilacın patentli olduğunu biliyoruz ve patentin süresi dolana kadar 

piyasa giriş yapmayacağız diyerek başvuruda bulunabilir. Dördüncü olarak, Orange 

Book patent listesinde yer alan patentin geçersiz olduğu düşünülerek ve ürünün patenti 

ihlal ettiği düşünülmediği taktirde başvuruda bulunabilir. Bu uygulama, Paragraf 4 

başvurusu olarak bilinmektedir. Bu noktada amaç, hem FDA hem de NDA sahibi ve 
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patent sahibine, jenerik ilaçların patenti ihlal edip etmeyeceği konusunda bilgi vermektir 

(Bulut 1998).  

2.1.4.5. Japonya Patent Ofisi  

1885 te Japon Patent Kanunu yürürlüğe girmiştir. 1886’da Japon Patent Ofisi 

kurulmuş ve 1898’de Japon Medeni Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bugün Japonya 

dördüncü aşamanın içindedir. Bu aşamada, Japonya öncü konuma gelmiş, patent 

başvuruları rekor düzeye ulaşmıştır. Japonya, teknolojik gelişmeye yıllık 140 Milyar 

USD yatırım yapmaktadır. Her yıl ortalama 400 bin patent başvurusu gerçekleşmektedir 

(Bulut 1998). 

Japon Patent sisteminde bütün patentler endüstriye uygulanabilir olmalıdır. Đlaç 

ile ilgili buluşlarda endüstriye uygulanabilirlik çok açık şekilde ifade edilmekte ve 

üretilebilen veya satılabilen herhangi bir ürün ile bu ürünün üretim metodu 

patentlenebilmektedir (Bulut 1998). 

2.1.5. Buluş ve Patent 

Buluş, teknoloji alanında belirli bir sorunun çözümüne ilişkin, teknik özelliği 

olan fikir ürünü olarak tanımlanır. Buluş, teknik niteliğe sahip olmalıdır. Aksi takdirde 

sadece soyut ve kavramsal düzeyde bir önerme olarak kabul edilebilir. Buluş kavramı, 

patent hukukunun temelini oluşturur (Özer 2009). 

Buluşlar; buluş yapma faaliyetini özendirmek, sanayiye uygulanması ile teknik, 

ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesini sağlamak için patent veya faydalı 

model belgesi verilerek korunur. 

Patent kelimesi Latince “Patere” açık olmak fiilinden gelir. Patentis, karşılığı 

açıklanmış olan demektir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’nce yayımlanmış 

rapordaki tarifine göre (Özer 2009): 

“Patent, başkalarını; patentli bir malın imalatı, kullanma ve satışından veya 

proseste faydalanmayı belli süreleyle engelleyebilmek için sahiplerine ve haklarını 

buluş sahiplerinden alan kimselere hükümet tarafından verilen hukuki bir imtiyazdır”. 

Patent veya patent hakkı, devletlerce ayrı ayrı kendi usullerine göre veya 

uluslararası özel inceleme ve işlemlerle verilir. Bu hak ülkemizde devlet tarafından TPE 

aracılığıyla verilir ve kanunlar ile korunur (Resmi Gazete, 25294 2003). Bir ülkede 
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yapılan patent başvurusu sadece başvurunun yapıldığı ülke için geçerlidir. Diğer 

ülkelerde de geçerliliği her ülke için başvuru yapılması zorunludur. Patent 

başvurusunun ilk yapıldığı tarihten itibaren 12 ay içerisinde başka ülkelere de başvuru 

yapıldığı taktirde ilk başvuru tarihinin talep edilmesi hakkı vardır. Bu hak “rüçhan 

hakkı” olarak ifade edilir. Đlk ve ikinci başvuru hakkı arasında yapılan başvurular 

rüçhan hakkı nedeniyle geçersiz kılınır (Resmi Gazete, 25294 2003). 

Patent bir tekel hakkı olarak ifade edilir. Örneğin, patent sahibi diğer kişileri ve 

kuruluşları taleplerinin tanımladıklarını yapmaktan alıkoyma hakkına sahiptir 

(Brimelow 2004).  

2.1.5.1. Patentlenebilirlik Koşulları 

Her buluş patent ile korunma hakkına sahip olamaz. Bir buluşa patent 

verilebilmesi için 3 temel unsura bir arada sahip olması zorunludur ( Morgan ve Tidwell 

2007): 

a) Yenilik, 

b) Bir buluşun buluş basamağını içermesi ve 

c) Sanayiye uygulanabilirlik  
Patentten farklı olarak faydalı model başvurularında ise tekniğin bilinen durumunun 

aşılması gerekli değildir (TPE 2008). 

Yenilik: Patent kanunua göre patent almanın, ilk prensibi buluşun yeni olmasıdır. 

Tekniğin bilinen durumunu içermeyen buluş yeniliğe sahiptir yani yeni bir buluştur. Patent 

başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde 

erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgiler 

“tekniğin bilinen durumu”olarak kabul edilir (TPE Patent ve Faydalı Model 2010).  

Ülkemizde 27.06.1995 Tarih ve 22326 sayılı Patent KHK 551; Madde 7 tekniğin 

bilinen durumuna dahil olmayan buluşun yeni olarak kabul edilebileceği kayıtlıdır (TPE 

2008). Patent başvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra yayımlanmış olan ve patent 

başvurusu tarihinden önceki tarihli Türk patent ve faydalı model belgesi başvurularının 

yayınlanan ilk metinleri tekniğin bilinen durumuna dahildir.  

Tekniğin bilinen durumunu aşma (buluş basamağı içermesi): Buluşun ilgili 

olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından, tekniğin bilinen durumundan “açık bir 
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şekilde” çıkartılamayacak niteliğe sahip olması durmudur (TPE Patent ve Faydalı 

Model 2010) 

Ülkemizde 27.06.1995 Tarih ve 22326 sayılı Patent KHK 551; Madde 9 da 

buluşun, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen 

durumundan açık bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş olduğu 

takdirde, tekniğin bilinen durumunun aştığını kabul edileceği bildirilmiştir (TPE Patent 

ve Faydalı Model 2010). 

Birçok durumda, bir buluşun buluş basamağı içermesi Avrupa’ya refere 

edilmektedir, nedeni ise inceleme prosesi esnasında zorlu olmasıdır. Patent 

başvurusunda buluş basamağı gerekliliği, ABD Patent Kanunu 103. Bölüm ve Avrupa 

Patent Konseyinde Madde 56’da kanunlaşmıştır. Farmasötik alandaki patent 

başvurularda patent kapsamındaki kimyasal bileşikler kimyasal yapı olarak birbirine 

çok yakın ve/veya benzer altyapılara sahiptirler. Bu durumda, yeni bir moleküle ait 

buluşun buluş basamağını içermesi inceleme aşamasında en önemli noktadır (Özkan 

2003). 

Sanayiye uygulanabilirlik: Buluşun patentlendirilebilmesinde üçüncü zorunluluk 

buluşun sadece kuramsal olması değil, aynı zamanda pratiğe uygulanabilir özellik 

taşımasıdır (TPE 2008). Ülkemizde Patent 27.06.1995 Tarih ve 22326 sayılı Patent 

KHK 551 Madde 10 da, buluşun, tarım dahil sanayiinin herhangi bir dalında üretilebilir 

veya kullanılabilir nitelikte olması durumunda sanayiye uygulanabilirliğinin kabul 

edildiği kayıtlıdır (TPE 2008). 

Bu gereklilik ABD Patent Kanunu Bölüm 101 ve Avrupa Patent Konseyinde 

Madde 57 de kapsamındadır. Avrupa’da da, buluşun patent alabilmesi için endüstriyel 

uygulanabilirlik gereklidir (Özkan 2003). 

2.1.5.2. Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar  

Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları; zihni, ticari ve oyun 

faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar; edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, 

estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları; bilginin derlenmesi, 

düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller; insan 

veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu 

ile ilgili teşhis usulleri buluş özelliklerine sahip olmadıkları için patentlenemezler 
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(Kayacan 2001). Ayrıca buluş basamağına sahip olmasına rağmen konusu kamu 

düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar patent verilerek korunmaz. Ayrıca bitki 

veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan 

yetiştirilmesi usulleri de patent koruması alamaz (Swarbrick ve Boylan 2006). Bu konu 

ABD ve Japonya’da patent ile korunmasına rağmen Avrupa Patent Sözleşmesi ve ulusal 

patent mevzuatımızda patent kapsamına alınmamıştır. EPO, biyoteknoloji kapsamında, 

mikroorganizma, bitki, hayvan ve insan vücudundan elde edilen elementleri ve genleri 

kapsayan konularda patent korumasına izin vermektedir (Swarbrick ve Boylan 2006). 

Diagnostik Metotlar da tedavi metotlarına benzer şekilde patentlenemez konular 

arasındadır. Đnsan vücudundan bilgi elde edilmesine yönelik metotlar (veri, görüntü, 

fiziksel değerler) eğer elde edilen bilgiler, sadece ara sonuçları içerdiğinde ve 

uygulanacak tedaviye yönelik verilecek kararı etkilemediğinde patentlenebilir. Sadece 

kozmetik amaçlı işlemlere yönelik başvurular patentlenebilir. Ancak, kozmetik işlemler 

cerrahlık veya bir hastalığa yönelikse patentlenemez (Hıncal 2006). 

2.1.5.3. Patent Çeşitleri 

Başlıca yöntem ve ürün patenti olmak üzere iki tür patent bulunmaktadır. Đlaç 

açısından, yöntem patenti bir etken maddenin üretilmesi için başvuru dosyasında 

belirtilen sentez yöntemine verilen patent hakkıdır. Sonuçta, aynı etken maddeyi başka 

bir sentez yöntemi ile üretebilen kişi ya da kuruluşlar, kendi adlarına patent alarak bu 

maddeyi kendi yöntemleriyle üretebilirler. Ürün patenti ise, bir etken maddeye, üretim 

yöntemine bakılmaksızın verilen patenttir. Başlıca iki özelliği bulunmaktadır. Bunlar:  

a) Ürün patenti alınmış bir maddenin, farklı yöntemle dahi izinsiz üretimi söz 

konusu değildir, 

b) Ürün patenti, yöntem patentini de kapsar (TPE Patent Faydalı Model 2010). 

Eczacılık açısından patent çeşitleri değerlendirildiğinde;  

Patent yasasında uygulama açısından ilaç patentlerinde “temel patent” ve 

“sekonder patent” olmak üzere iki çeşit patentten bahsedilmektedir. Temel patent, 

buluşun tüm özelliklerini taşıyan, buluşun kendisi için verilmiş ana patenttir. Sekonder 

patent ise patent konusu buluşu geliştiren ve asıl patentin konusu ile bütünlük içinde 

bulunan ve asıl patentin tamamlayıcı bir parçası olan patenttir. Temel patent ve 

sekonder patentlerin alt başlıkları Tablo 3’te verilmektedir (Duran 2009). Ayrıca 
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sekonder patentler de aşağıda yer aldığı gibi kendi içinde konularına göre 

sınıflandırılabilir (Duran 2009) (Şekil 2-1). 

 

Şekil 2-1:Patent yasasında uygulama açısından ilaç patent çeşitleri 

 

Etkin madde ile ilişkili olarak; polimorf patentleri, tuz/hidrat/solvat  patentleri, 

ön ilaçlar, metabolitler, impurite profili, saf madde, fizikokimyasal özellikler, partikül 

büyüklüğü, sentez prosesi, yeni sentez ara ürünleri, yeni başlangıç maddeleri, 

katalizörler ve saflaştırma yöntemi yer alır (Duran 2009). Bitmiş ürün ile ilişkili olarak 

ise; formülasyon/ kompozisyon, diğer etkin maddeler ile kombinasyon, endikasyon 

veya kullanım patentleri, üretim yöntemi, yardımcı maddeler, ambalajlar, tıbbi 

kullanım, uygulama yolu, doz ve doz rejimidir. Ayrıca kontrollü salımlı, sürekli salımlı, 

uzatılmış salımlı, hemen salım yapan dozaj formları da bir alt grup olarak verilebildiği 

gibi, enterik kaplı dozaj formları vb. dozaj formları da bu grupta sayılabilir, ayrıca bu 

grup formülasyon patentleri sınıfına da dahil edilebilir (Bulut 2008).  

2.1.5.4. Patentin Kısımları 

2.1.5.4.1. Özet 

Buluşun başlığı yazılarak başlanır ve anlatımın izin verdiği ölçüde kısa ve öz 

yazılır (tercihen 50-100 sözcük). Bu bölüm tarifname, istemler ve eğer varsa, resimlerde 

bulunan temel özellikleri içerir ve buluşun ilişkili olduğu teknik sahayı belirtir (TPE 

2010).  

2.1.5.4.2. Tarifname (buluşun açıklandığı kısım): 

Tarifname metni, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir 

kişi tarafından, buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte açık ve ayrıntılı olarak 
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yazılır. Buluşun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişinin buluşun 

uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte açık ve ayrıntılı olarak, patentin konusu olan 

buluşun tüm özellikleri hiçbir şey gizlenmeden eksiksiz, objektif olarak yazılmalıdır 

(Resmi Gazete, 22326 1995).  

Patent konusu olan buluşun tüm özellikleri hiçbir şey gizlemeden eksiksiz olarak 

açıklanır. Tarifname sırasıyla aşağıdaki bölümleri kapsar (Resmi Gazete, 22326 1995). 

a) Buluş başlığı: Başvuru dilekçesinde belirtilen buluş başlığı yazılır ve buluşu kısa 

bir şekilde tanımlar. 

b) Buluşun ilgili olduğu teknik alan ve tekniğin bilinen durumu: Buluşun 

incelenmesi, araştırılması ve anlaşılması için hem yurt içi hem de yurt dışındaki 

benzerleri ayrıntılı olarak verilir. Ayrıca daha önce değişik ülkelerde verilmiş 

patentlere ve çeşitli yayınlara da atıflar yapılarak patentle korunması istenen 

yeni buluş ile diğerlerinin farklarını, karşılaştırma yapmayı sağlayacak nitelikte, 

kaynak göstererek ayrıntılı biçimde açıklar. 

c) Buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemler: Buluşun hangi teknik problem 

ya da problemlerin çözümünü amaçladığı açıklanır. Teknik sorunun ve 

çözümünün anlaşılabileceği şekilde buluşu ortaya koyar ve tekniğin bilinen 

durumuna atıfta bulunarak buluşun var ise üstünlüklerini belirtir. 

d) Resimlerin açıklanması: Resimlerin (varsa) her birinin kısa tanımı yapılır, 

resimlerde yer alan parçaların tümünün numaraları ve tanımları açıklanır. 

e) Buluşun açıklaması: Bu bölümde, resimlerden (varsa) yararlanılarak buluş hiçbir 

şüpheye ve yanlış anlamaya yer vermeyecek şekilde ayrıntılı olarak açıklanır. 

Buluşun çalışması, işleyişi ve diğer teknik bilgilerden hiçbiri eksik bırakılmaz. 

Açıklamada resimlerdeki parçalar ve işlevleri anlatılırken her birinin numarası 

yeri geldikçe parantez içinde belirtilir. Patent verilerek korunması istenilen buluş 

ile ilgili her şey çok geniş biçimde açıklanır. 

f) Buluşun sanayiye uygulanma biçimi: Buluştan sanayide ne şekilde 

yararlanılabileceği, buluşun ne şekilde uygulanabileceği ve kullanılabileceği 

belirtilir (Resmi Gazete, 22326 1995). 

2.1.5.4.3.  Đstemler 

Patent istemleri, buluşların tek bir cümle ile tanımlandığı ve buluş sahibi 

tarafından ortaya konan teknik katkının net bir şekilde açıklanması gereken metinlerdir. 
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Patent istemleri, buluş sahibinin haklarını tanımlamaktadır. Patent taleplerinde belirtilen 

istemlerin kapsamı, buluş sahibine verilecek tekel niteliğinin boyutunu belirlemektedir. 

Bu nedenle ulusal patent yasalarının tasarlanması ve uygulanması aşamasında istem 

kapsamı oldukça önemlidir (White 1998). 

Başvuru bir veya birden çok istemi içerebilir. Đstem veya istemler buluşun 

patentle korunması istenilen unsurlarını tanımlar. Koruma kapsamı istemler ile 

belirlendiğinden, istemlerin yazımına özellikle dikkat edilmelidir (Erbay 2008).  

Her istem açık ve öz olarak yazılır. Đstem veya istemlerin dayanağı tarifnamedir. 

Đstem veya istemler tarifnamede tanımlanan buluşun kapsamını aşmamalıdır. Đstemler 

buluşun özü göz önünde tutularak buluş özelliklerini ayrıntılı şekilde belirtecek sayıda 

yazılır. Birden çok istem var ise, bu istemler sırayla numaralandırılır.  

Bağımsız bir istemde, buluşun tüm esas özelliklerinin belirtilmesi gerekir. 

Korunması talep edilen buluşun teknik özelliklerinin daha açık bir şekilde belirtilmesi 

için bağımsız istemi bir veya birden fazla bağımlı istem izleyebilir. Bağımlı istemler, 

bağlı bulunduğu istemin tüm özelliklerini içermelidir. Mümkün olduğunda, bağımlı 

istemlerin başlangıcında bağımsız isteme atıfta bulunulmalı ve korunması istenen ilave 

özellikleri belirtilmelidir. Önceki bir isteme veya istemlere atıfta bulunan tüm bağımlı 

istemler mümkün olduğu kadar en uygun bir biçimde gruplandırılmalıdır. Buna göre bir 

istem, önceki tekniğin ifade edildiği bölüm ve yeni teknik özelliklerin ifade edildiği 

bölüm olmak üzere iki parçalı şekilde yazılmalıdır. Đstemlerin son sayfasına, başvuru 

sahibi veya vekili tarafından tarih ve imza atılır (Erbay 2008).  

2.1.5.4.4 Resimler 

Buluşun başlığı yazılarak başlanır ve anlatımın izin verdiği ölçüde kısa ve öz 

yazılır (tercihen 50-100 sözcük). Bu bölüm tarifname, istemler ve eğer varsa, resimlerde 

bulunan temel özellikleri içerir. Buluşun ilişkili olduğu teknik sahayı belirtir. Teknik 

problemin ve buluş sayesinde çözümünün ve buluşun temel kullanımı ya da 

kullanımlarının net bir şekilde anlaşılmasına olanak sağlar. Gerekli olduğunda, 

başvuruda yer alan tüm formüller arasından buluşu en iyi karakterize eden kimyasal 

formül, özette yer alır (Erbay 2008).  

Đstenen korumanın kapsamı için yorum yapılmaz ve tekniğin bilinen durumu bu 

bölümde yazılmaz. Özette bahsedilen ve başvuruda bir resim ile görüntülenen her 

önemli teknik özelliği bir referans işareti (parça numarası) izler, bu referans işareti 
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parantezler arasına yerleştirilir. Bu “teknik resim” anlamındadır. Ürünün fotoğrafları 

resim olarak verilmez. Akış şemaları ve diyagramlar da resim olarak kabul edilir (TPE 

Patent ve Faydalı Model 2010).  

Resimler yazılı kısım içermez, ancak kaçınılmaz olduğunda su, buhar, açık, 

kapalı gibi tek bir sözcük ya da sözcükler; elektrik devreleri ve blok şemaları ya da akış 

şeması diyagramları durumunda da anlaşılmayı sağlamak açısından gerekli olan birkaç 

kısa sözcük içerebilir. Şekiller ile önemli kısım ve parçalar tarifnamede anlatım sırasına 

göre  numaralandırılır. Buluş açısından zorunlu olmadığı durumlarda resimler üzerinde 

ölçülendirme yapılmaz (TPE Patent ve Faydalı Model 2010). 

2.1.5.5. Patent Başvurusu ile Đlgili Genel Bilgiler 

2.1.5.5.1. Patent Araştırılması 

Patent başvurusu yapılmadan önce, başvuru sahibinin buluş konusu teknik ile ilgili 

bir ön araştırma yapması önerilir. Tekniğin bilinen durumunun araştırılması, buluş 

sahibine kendi buluşunu mevcut patentlerle karşılaştırma, benzerlikleri ve farklılıkları 

görme olanağını sağlamaktadır. Başvuru sahibi buluşunun yeni olup olmadığı 

konusunda genel bir fikre sahip olur. Böylece mevcut teknoloji bilinerek yapılan bir 

patent başvurusunun reddedilme olasılığı azaltılmış olur (TPE 2008 Yılı Faaliyet 

Raporu). 

Bahsedilen ön araştırma, TPE internet sitesinden de girilebilen ücretsiz patent 

araştırma sitelerinde (US patent, esp@cenet vb) yapılabilir. Ayrıca TPE nün patent veri 

tabanındaki bibliyografik bilgiler kullanılarak Türkiye de yapılan patent başvuruları 

arasında bir tarama yaptırılabilir. Tablo 2-3 te patent başvurularının yayınlandığı ücretsiz 

internet siteleri yer almaktadır (Çaylı 2009). 
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Tablo 2-3:Patent başvurularının yayınlandığı ücretsiz internet siteleri  

 Ana sayfa Araştırma sayfası 

EPO 
Avrupa patent ofisi 

www.epo.org http://ep.espacenet.com 

USPTO 
ABD patent ofisi 

www.uspto.gov http://www.uspto.gov/patft/index.html 

WIPO 
Dünya fikri mülkiyet teşkilatı 

www.wipo.int 
http:/www.wipo.int/ipdl/en/search/pct/search-
adv.jsp 

TPE 
Türk patent enstitüsü 

www.tpe.gov.tr http://tr.espacenet.com/ 

 Đlaç açısından Ar-Ge çalışmalarında, mevcut patentlerin araştırılması veya bir 

sorunu çözmek amacıyla o sorunla ilgili ön araştırma yapmak gereklidir. Ayrıca buluş 

için patent almak gerektiğinde, bu amaçla yapılan patent araştırılmasında aşağıdaki 

konular değerlendirilir; 

a) Tekniğin bilinen durumunu görmek için ilgili alanda yapılmış patent bilgileri 

derlenir. 

b) Buluşun patentlenebilir olup olmadığı, yeni olan özelliği ve ilgili alandaki 

diğer patentlerden farklı ve yeni olan yönü ortaya konur. Böylece buluşun 

gerçek değeri ortaya çıkar. 

c) Başvurunun hazırlanmasına yardım eder. Konu ile ilgili teknik terimlerin 

doğru kullanımı sağlandığı gibi, ayrıca tekniğin bilinen durmunun 

tartışılmasını temin eder.  

d) Buluş sahibinin buluşu ile ilgili lisans verme veya satma amacı varsa, diğer 

patentlerin buluş yada yetki sahipleri incelenerek bu konu ile ilgili olabilecek 

kuruluşların öğrenilmesini sağlar (Bulut 1998). 

2.1.5.5.2. Ulusal Patent Başvurusu (TPE-TR, DE, US, JP, GR, IL) 

Ulusal Patent başvurusu ile her ülkenin kendi yasal düzenlemeleri çerçevesinde 

patent verilir. Patent alındığı taktirde o ülkenin coğrafi sınırları içerisinde geçerlidir. 

Koruma süresi 20 yıldır. Farmasötik patentler dışında koruma süresi uzatılamaz. 

Korumanın talep edildiği diğer ülkelere ayrı ayrı başvuru yapılmalıdır (TPE 2008). 

2.1.5.5.3.Bölgesel Patent Başvurusu (Avrupa-EPO), Avrasya-EA), Africa- ARIPO, 

OAPI) 

EPC çerçevesinde yapılan, 32 üye ve 5 üyelik süreci devam eden ülkede geçerli 

olmak üzere verilen patentlerdir. EPO tarafından verilen patentler her ülkenin yerel 
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patent ofisi tarafından onaylanmalıdır. Onaylanan patentlere ulusal hukuk hükümleri 

uygulanır. Topluluk patenti yoktur (Çaylı 2009). 

2.1.5.5.4. Uluslararası Patent Başvurusu (PCT) 

Türkiye'de alınan bir Patent veya Faydalı Model Belgesi ile sağlanan koruma, 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir. Söz konusu buluşun diğer ülkelerde de 

korunması için, koruma istenen ülkelerde de Patent veya Faydalı Model Belgesi 

alınması için başvuru yapılması gerekmektedir. Faydalı Model koruması olmayan 

ülkelerde Türkiye'deki faydalı model başvurusuna dayalı olarak patent başvurusu 

yapılabilir. Türkiye'de yapılan başvurunun, başvuru tarihinden itibaren 12 ay içerisinde 

Paris Sözleşmesi'ne üye diğer ülkelere de başvuru yapılması ve bu başvuru sırasında 

rüçhan hakkı talep edilmesi halinde, Türkiye'deki başvuru tarihi ile diğer ülkelere 

yapılan başvuru tarihi arasında üçüncü kişilerin aynı buluş için yapacakları başvurular 

ve alacakları patentler hükümsüz sayılır (WIPO 2010). 

Uluslararası patent başvuruları PCT kapsamında yapılmaktadır ve bu patent 

başvurularının organizasyonu WIPO tarafından yürütülmektedir. PCT nin amacı aynı 

buluşun korunması için dünya ölçüsünde yapılan patent başvurularının ve bu buluşların 

incelenmesinin ortaya çıkarmış oldukları zorlukları gidermektedir. Yani tek bir 

uluslararası patent başvuru ile PCT anlaşmasına taraf 142 ülkede aynı anda patent 

başvurusu yapılması ve patent verilmesi aşamasına getirilmesini sağlayan bir başvuru 

sistemidir (WIPO 2010).  

Aynı buluş için her birlik devletinde, başka bir resmi dilde, başka şekil şartlarına 

bağlı patent başvurusunda bulunmanın ve yine koruma konusunda öngörülen farklı 

maddi koşulların aranmasının doğuracağı sakıncaların giderilmesi sağlamaktadır. 

Genellikle 30 aylık bir süreci kapsamaktadır (WIPO 2010). 

2.1.5.5.5. Patent Başvurusunda Bulunabilecek Kişiler 

Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan korumadan Türkiye Cumhuriyeti 

sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya 

tüzel kişiler veya Paris Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler 

yararlanır (EPO 2010) 
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2.1.5.6. Patent Tescil Prosedürü 

Patent başvurusu yapıldığı andan patent tescil edilmesi ile işlemlerin 

tamamlanmasına kadar olan süreçte yer alan aşamalar; a)Başvuru, b)Araştırma, 

c)Yayın, d)Đnceleme, e)Tescil’dir. 

Patent başvuru sürecindeki işlemleri kendiniz yürütebilirsiniz ya da özel patent 

vekilleri sizin için başvurunuzu takip edebilir (EPO 2010). 

2.1.5.6.1. Başvurunun Hazırlanması 

Patent başvurusu yapılırken başvuru esnasında gerekli dokümanlar; Form dilekçesi (bir 

nüsha), Özet (iki nüsha), Tarifname (iki nüsha), Resimler (iki nüsha), Đstemler (iki 

nüsha) ve Resimler (zorunlu değil) (iki nüsha)’dir. Başvuru esnasında başvuru ücreti de 

yatırılır (25TL-Başvuru sırasında veya 7 gün içinde yatırılır). Patent başvuru tarihi bu 

unsurların Enstitü’ye verildiği tarih, saat ve dakika itibariyle kesinleşir (EPO 2010). 

Patent başvurularının durumu “http://www.tpe.gov.tr” veya “http://tr.espacenet.com” 

internet sitelerinden takibi yapılır. 

2.1.5.6.2. Buluşun Bütünlüğü ve Bölünmüş Başvurular 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne 

uygun olmadığı anlaşılan başvurular, Türk Patent Enstitüsü’nün (TPE) bildirimi 

üzerine, başvuruyu yapan tarafından birden fazla başvuruya ayrılır. Bu işlemin yerine 

getirilmesi için Enstitü tarafından başvuruyu yapana 6 aylık süre verilir (TPE Patent 

Faydalı Model 2010).  

Bölünmüş olan bir başvuruda, ilk başvuru konusunun kapsamı içinde kalmak 

kaydıyla, ayrılan her başvuru için başvuru tarihi, ilk başvurunun tarihidir. Đlk başvuruda 

rüçhan hakkı talep edilmişse, ilk başvurunun rüçhan hak veya hakları ayrılan her 

başvuruya da tanınır (TPE Patent Faydalı Model 2010).  

Bölünmüş başvuruyu yapan; başvuruyu yaptığı tarihte, tekniğin bilinen durumu 

ile ilgili araştırma yapılmasını TPE’den talep eder ve talep tarihinden itibaren üç ay 

içerisinde Ücret Tarifesinde belirtilen ücreti öder (TPE Patent Faydalı Model 2010).  

Başvuruyu yapan bu madde hükmüne göre, tekniğin bilinen durumu ile ilgili 

araştırma yapılmasını talep etmezse veya ücretini ödemezse, başvuru geri alınmış sayılır 

(Madde 16 -patent haklarının korunması hakkında  kanun hükmünde kararnamenin 

uygulama şeklini gösterir yönetmelik) (Resmi Gazete, 22326 1995). 
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2.1.5.7. Başvuru ve Sonrasındaki Đşlemler 

 Şekil yönünden inceleme: TPE’e yapılan bir başvuru, eğer belirtilen kriterlere 

uyuyorsa, başvuru sahibine başvurunun alındığı ve sicile kaydedildiği yazı ile bildirilir. 

Daha sonra başvuru TPE başvuru kılavuzunun ikinci bölümde belirtilen şekil yönünden 

incelenir. Bu şartlar açısından uygun görülmeyen başvurulara ise eksikliklerin 

giderilmesi için gerekli bildirim yapılır (TPE Patent Faydalı Model, 2010). 

 Araştırma raporunun düzenlenmesi: Yapılan inceleme sonucunda, biçimsel 

şartlara uygunluk açısından bir eksikliğin olmadığının anlaşılması veya söz konusu 

eksikliklerin giderilmesi halinde, başvuru araştırmaya hazır hale gelir. Bu arada başvuru 

sahibinden, başvuru tarihinden itibaren 15 ay içinde Enstitüye, tekniğin bilinen durumu 

ile ilgili araştırma talebinde bulunması ve ilgili ücreti ödemesi beklenir (TPE Patent 

Faydalı Model 2010).  

Kategoriler: 

X:  Buluşun yeni olmadığını ve buluş basamağı içermediğini tek başına gösteren 

doküman 

Y: Buluşun buluş basamağı içermediğini başka bir dokümanla biraraya 

getirildiğinde gösteren doküman 

A: Tekniğin bilinen durumunu belirten ama buluşla tam olarak ilgili olmayan 

doküman. 

L: Başka nedenlerle belirtilen doküman 

O: Yazılı olmayan açıklama 

D: Başvuruda belirtilen doküman 

P: Başvuru tarihi ile rüçhan tarihi arasında yayımlanan doküman 

E: Başvuru tarihinde ve başvuru tarihinden sonra yayınlanan dokuman ve aynı 

patent ailesinin dokümanıdır (TPE Patent Faydalı Model, 2010). 

 Yayın: Başvuru, başvuru tarihi veya rüçhan hakkı talep edilmişse rüçhan 

tarihinden itibaren 18 aylık sürenin dolması ile Enstitü tarafından Resmi Patent Bülteni 

nde yayımlanır. Bülten, her ayın 21 inde aylık olarak yayımlanmaktadır. Patent tescil 

süreci yaklaşık 24-28 ay arasındadır. Patent başvurusunun yayınlanmasında kullanılan 

harflendirme sistemi Tablo 2-4 te yer almaktadır (Resmi Gazete, 22326 1995). 
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Tablo 2-4:Patent Başvurusunun yayınlanmasında kullanılan harflendirme sistemi (TPE 
Patent Faydalı Model 2010) 

Patent başvurularında 
harflendirme 

Patent durumu 

A1 Başvuru  ve Araştırma Raporu 

A Başvuru 

A3 Araştırma Raporu 

T1 PCT Kısım I – Araş. Rap. 

T2 PCT Kısım II  - Đnceleme Rap. 

T3 Đstemleri Yayınlanan EP Başvurusu 

T4 EPC fasikülü 

 Sistem Tercihi: 551 Sayılı KHK'da, patent verilmesi için iki sistem 

bulunmaktadır. Bunlardan biri incelemesiz patent verilme sistemi, diğeri incelenerek 

patent verilme sistemidir. Patentlerin verilme sistemi aşağıda verilmiştir (Erbay 2008).  

 

Şekil 2-2: 551 Sayılı KHK'ye göre patent verilme sistemi (TPE Patent Faydalı Model 
2010) 

 Patentin süresi: Đncelemeli patentin süresi 20 yıl, incelemesiz patentin süresi 7 

yıl, faydalı model belgesinin süresi ise 10 yıldır. Bu süreler başvuru tarihinde başlar ve 

bu süreler boyunca buluş korunmuş olur (Erbay 2008). 

 Rüçhan hakkı (öncelik hakkı): Ülkemizin de 1925 yılından beri üyesi bulunduğu 

ve halen 166 ülkenin üye olduğu 1883 tarihli Paris Sözleşmesine üye ülkelerden birine 

mensup veya bu ülkelerden birine mensup olmamakla birlikte onlardan birinde 

ikametgahı veya işler durumda bir ticari müessesesi bulunan gerçek veya tüzel kişiler, 

bu ülkelerin herhangi birinde bir patentin veya faydalı model belgesinin verilmesi için 

yetkili mercilere yaptıkları başvuru tarihinden itibaren, 12 ay süreyle patent veya faydalı 

model belgesi almak için Türkiye'de başvuru yapma konusunda, rüçhan hakkından 

yararlanır (TPE Patent Faydalı Model 2010). 
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 Ücretler: Yıllık ücretler: Bir patent başvurusu veya patentin korunması için 

gerekli olan ve TPE internet sitesinde yayınlanan TPE başvuru kılavuzunun listesinde 

belirtilen yıllık ücretlerdir (TPE Patent Faydalı Model 2010). 

 Patent sahibinin lisans verme teklifi: Patent sahibi patent konusu buluşu 

kullanmıyorsa, TPE’ye yapacağı yazılı bir başvuru ile patent konusu buluşu kullanmak 

isteyen herkese lisans vereceğini bildirebilir (TPE Patent Faydalı Model 2010). 

 Patent başvurusu veya patent hakkının devri: Patent başvurusu veya patent 

başkasına devir edilebilir (TPE Patent Faydalı Model 2010). 

 Kullanma zorunluluğu: Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, patentle korunan 

buluşu kullanmak zorundadır. Kullanma zorunluluğu patentin verildiğine ilişkin ilanın 

ilgili bültende yayınlandığı tarihten itibaren 3 yıl içinde gerçekleştirilir. Şekil 2-3’ te 

patent başvuru süreci özetlenmiştir (TPE Patent Faydalı Model 2010). 

 

Şekil 2-3: Patent başvuru süreci (TPE Patent Faydalı Model 2010) 
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2.1.6.  (Data Protection) 

  “Açıklanmamış bilgilerin korunması” (TRIPs Md. 39) yeni bir kimyasal madde 

içeren bir ilacın pazarlama ruhsatının alınabilmesi için, ülke yetkili makamına 

sunulması zorunlu olan, fizikokimyasal ve farmakolojik; toksik ve farmakolojik testler 

ile klinik çalışma sonuçlarının ve gerekli diğer bilgilerin haksız ticari kullanıma karşı 

korunmasıdır (TPE 2010).  

Veri imtiyazı orijinal ilaçların verilerinin jenerik eşdeğer ilaçlar için referans 

gösterilmesini engelleyerek, bu ilaçların ruhsatlandırılmasını belirli bir süre 

engellemektedir. Veri imtiyazı 19 Ocak 2005 tarihli Beşeri Tıbbi Ürünler 

Ruhsatlandırma Yönetmeliği ile düzenlenmiştir (Resmi Gazete, 25705 2005). 

AB üyesi ülkeler arasında da ilaç sektörüne ilişkin ortak ve standart bir sistem 

geliştirilmesi yönünde çalışmalar devam etmektedir. Bu alandaki en son gelişme, 

2004/27 sayılı AB direktifidir. Türkiye ve diğer ülkeler için AB mevzuatının en 

tartışmalı alanlarından birisi, fikri mülkiyet hakları konusudur. Direktifle veri koruma 

süresi 8+2+1 yıla çıkarılmıştır. Buna göre, eşdeğer ilaçlar 8 yıldan sonra ruhsat 

başvurusu yapabilecek ama 2 yıl daha pazara verilemeyecektir. Bu süreçte referans ürün 

için yeni bir endikasyon öngörülürse, eşdeğer ilacın pazara çıkma süresi 1 yıl daha 

gecikecektir (Özer 2009). 

Eşdeğer ilaç firmalarına, referans ürünün patent koruma süresi sona ermeden 

önce, eşdeğer ilaca ilişkin ruhsat başvurusunda bulunmak üzere gereken araştırma ve 

geliştirme faaliyetlerini patenti ihlal etmeksizin gerçekleştirebilme olanağı veren yasal 

bir hükümdür. Bu hüküm, referans ürünün patent süresinin sona ermesinden hemen 

sonra, eşdeğer ürünün pazara sunulabilmesine olanak tanımaktadır (Correa 2000).  

“Bolar” istisnası (erken kullanım) ilk olarak ABD de Đlaç Fiyat Rekabeti ve 

Patent Süresi Kanunu (1984) ile gündeme getirilmiş ve ardından Kanada, Avustralya, 

Đsrail, Arjantin ve Tayland tarafından kabul edilmiştir. Bir çok Avrupa ülkesindeki 

hukuki uygulamada da deneysel kullanım istisnasına dayalı olarak tanınmaktadır 

(Correa 2000).   

Bolar hükmü, mevzuatımıza 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname’de yapılan değişiklikle 22 Haziran 2004 tarihinde 5194 

sayılı Kanun ile eklenmiştir. Bolar hükmüyle tanınan muafiyetin kapsamı ülkeden 

ülkeye farklılık göstermektedir (Correa 2000). 
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2.1.7. Ek Koruma Sertifikası (Supplementary Protection Certificates, SCP)  

Tıbbi ürünler ve Bitki Koruma Ürünleri piyasaya çıkmadan önce pazar onayı 

(Market Approval) almaları gerekmektedir. Pazar onayı için, uzun süren ve pahalı 

araştırmalar sonucu eld edilen klinik çalışma sonuçlarının ülkenin yetkili makamına 

sunulması gerekmektedir. Pazar onayı için başvuru, patent başvurusundan sonra 

yapılmaktadır. Pazar onayının alınması birkaç yıl sürebilmektedir ve bu sürede patent 

hakkından yararlanılamamaktadır. Đlaç sektöründeki araştırmalar kamu sağlığı açısından 

önemli role sahip olduğundan, bu tür araştırmalara en üst seviyede teşvik sağlanması ve 

yeterli koruma sağlanması gerekmektedir (Özkan 2008).  

 Dünya Ticaret Örgütü’ne göre gerekli görülmeyen ancak AB mevzuatında yer 

alan Ek Koruma Sertifikası, 1768/92 sayılı Tıbbi ürünler ve 1610/96 sayılı, bitkileri 

koruma ürünleri (zirai ilaçlar), AB Konseyi Yönetmeliği çerçevesinde 2 Ocak 1993 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. AB Müzakerelerinde SPC; SPC ilgili gerekli 

uyumlaştırma, katılım sürecinde, AB Komisyonu ile istişare edilerek yapılması 

planlanmaktadır. AB mevzuatına uygun olarak temel bir patent ile korunan, ilk defa 

ruhsatlandırılmış ilaçlar, pazara sunulmadan önce ek koruma sertifikası için başvuruda 

bulunabilmektedir; söz konusu ruhsat bu ürün için verilmiş ilk ruhsat olmalıdır. Ürün, 

daha önce ek koruma belgesine konu olmamalıdır. Patent ve ek koruma sertifikasına 

sahip olan ürünler, AB de ilk ruhsatlandırma tarihinden itibaren azami 15 yıl korumaya 

sahip olabilmektedir (Çaylı 2009).  

Ek Koruma Sertifikası başvurusu, üye devletteki temel patent başvurusunun da 

yapıldığı yetkili kuruma yapılmaktadır.  

Ruhsat alınması için harcanan sürenin telafi edilmesi amacıyla geliştirilmiştir. 20 

yıllık patent koruma süresinin en fazla 5 yıl süre ile uzatılmasını sağlar. Ek koruma 

belgesi sadece ruhsat alınan ülke için geçerlidir. Türkiye’de ek koruma belgelerine 

ilişkin yasal düzenleme yoktur (Çaylı 2009). 

2.1.8. Lisans  

Bir patentin işletilmesi veya bir markanın kullanılması hakkını veren belgedir; 

bir sözleşme bir belge ile alınır. Bu sözleşmede ilgili patentin veya markanın korunma 

süresi, kullanma biçimi koşulları, süresi ve lisans ücreti yazılır. Bu lisans ücretine 

Royalty denir. Lisans anlaşması: Markanın kullanılması, Patentin kullanılması, Teknik 

Yardım ve Teknik Bilgi olmak üzere 4 kalem üzerinde yapılır (Özer 2009). 
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Lisans sözleşmesinin Patent Siciline kaydedilebilmesi için Enstitüye aşağıdaki 

belgelerle başvuruda bulunulması gerekir. 

 a) Dilekçe, 

 b) Taraflarca imzalı, imzaları onaylı lisans sözleşmesi, 

c) Gerekli harcın ve Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir 

belge, 

 d) Gerekli hallerde vekaletnamedir (Resmi Gazete, 27207 2009). 

2.1.9. Zorunlu Lisans 

DTÖ’nün 2001 Doha toplastısında “ilaç endüstrisi bulunmayan veya yetersiz 

olan ve az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin yaşamsal önemde ilaçlar 

sağlamaktaki mali güçlükleri nedeniyle insan sağlığında yaşanan trajik sonuçların 

engellenmesi amacıyla patentli ilaçlara, ihracat koşulu ile sınır ötesi zorunlu lisans 

verilmesi kabul edilmiş ve yayımlanan deklarasyonun 6. Paragrafında bu karar yer 

almıştır. 30.08.2003 tarihli WT/L/540 simgeli Genel Konsey kararı ile bu durum 

pekiştirilerek Motta Metni kararı ile (18/C/41 simge ile) TRĐPS Anlaşması Doha 

kararlarını yansıtacak şekilde değiştirilmiştir. Uygulamanın temel amacı, genelde az 

gelişmiş ülkelerin yaşamsal önemdeki patentli ilaçlara ulaşabilmesine imkan 

sağlanmasıdır (Schneirov 2010). 

2.2. Alzheimer Hastalığı ve Tedavisinde Kullanılan Đlaçlar ile Đlgili Genel Bilgiler 

2.2.1. Alzheimer Hastalığı 

Günlük yaşamsal aktivitelerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bozulma olarak 

tanımlanan demans, değişik derecelerde kognitif ve kişilik bozuklukları ile seyreder. 

Tanıda en önemli özellik yakın bellek bozukluklarıdır. Demans vakalarının büyük bir 

kısmından Alzheimer, Pick, Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklar sorumlu 

tutulmaktadır. Alzheimer ilk kez Alman bir psikiyatrist olan Dr. Alois Alzheimer 

tarafından 1906 yılında tanımlanmıştır (Güleç 1996). 

Alzheimer hastalığı en sık görülen demans nedeni olup zamanla hastalığın 

semptomlarında ilerleme görülmektedir. Alzheimer hastalığının 60-64 yaşları arasında 

%1 olan prevalansı, 85 yaşında %35-40 düzeyine kadar ulaşabilir. Ailede Alzheimer 

hastalığı öyküsünün bulunması, düşük eğitim düzeyi, bilinç kaybına neden olmuş kafa 
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tramvası, apolipoprotein-E’nin ε4 alelinin ve beta amilodin (A) yıkımında görev yaptığı 

düşünülen α2- makroglobulin gen delesyonlarının (silinmelerinin) sporadik Alzheimer 

hastalığına yatkınlık oluşturduğu saptanmıştır (Kayaalp 2005). 

Yaşlı nüfusun artması ile birlikte Alzheimer hastalığı büyük bir halk sağlığı 

problemi haline gelmektedir. Son birkaç yıl içinde dünya çapında demans prevalansını 

değerlendiren geniş bir çalışmada, yaklaşık dünyada 24.3 milyon demans hastası olduğu 

ve her yıl 4.6 milyon yeni olgu eklendiği bildirilmiştir. Bu rakamlar her 7 saniyede bir 

yeni vaka eklendiğini göstermektedir. Her 20 yılda ikiye katlanan demans hastası 

sayısının herhangi bir önleyici veya iyileştirici tedavi yöntemi geliştirilmediği takdirde, 

2040 itibariyle 81.1 milyon olması beklenmektedir (Karakoç 2007). Hastalığın 

başlangıcını geciktiren önlemlerin alınmasının halk sağlığında önemli olduğunu 

yukarıdaki veriler göstermektedir. Ayrıca, hastalığın başlangıcının 5 yıl ertelenmesi 

hastalık prevelansını %50 oranında azalacağı bildirilmiştir (Kivipelto ve ark. 2002). 

Alzheimer hastalarındaki bir çok bulgu, hafıza ve dikkat bozuklukları kolinerjik 

sistemde bazal ön beyin kolinerjik sistemin dejenarasyonu ve diğer beyin alanlarının 

inerve edilmesine bağlı olarak geliştiğini göstermektedir (Scarmeas ve ark. 1999).  

2.2.2. Alzheimer Hastalığı Tedavisinde Kullanılan Kolinesteraz Đnhibitörleri 

Yapılan araştırmalarda, Alzheimer hastalarında, santral sinir sisteminin amin 

yapıdaki mediyatörlerinden asetilkolin, noradrenalin, dopamin ve serotonin düzeylerinin 

anlamlı olarak azaldığı, amino asid yapıdaki mediyatörlerinden glutamatın arttığı, buna 

karşın GABA ve taurinin azaldığı ve peptid yapıdaki mediyatörlerinden P maddesi, 

somatostatin, nöropeptid Y, vazopressin, nörotensin, kolesistokinin, Leu-enkefalin ve 

vazoaktif intestinal peptidin azaldığı belirlenmiştir (Scarmeas ve ark 1991; Volicer ve 

ark 1985). 

Demansdan sorumlu tutulan Alzheimer hastalığında tahrip olan nöronal 

yollardan en önemlilerinden biri kolinerjik yollardır. Bu hastalıkta hem kolinerjik hem 

de nonkolinerjik nöronlarda asetilkolinesteraz aktivitesinin azaldığı, amiloid plakların 

etrafında ise asetilkolinesteraz aktivitesinin arttığı gösterilmiştir. Kolinerjik defisit 

olması nedeniyle Alzheimere bağlı demans tedavisinde asetilkolin prekürsörü olarak 

kolin ve lesitin kullanılmıştır (Boyd ve ark. 1977). 

Bunu takiben muskarinik reseptör agonisti olan RS-86 (Spiegel ve ark. 1984) ile 

betanekolün intraserebroventriküler (i.c.v.) tedavi edici etkileri incelenmiş, ancak bu 
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ilaçların uygun etkinliğe sahip olmadıkları ileri sürülmüştür (Harbaugh ve ark. 1989; 

Mouradian ve ark. 1989.). Kolinerjik agonistler ile tedavide beklenen yanıtların 

alınamaması ve bu agonistlerin hasta tarafından iyi tolere edilememesi nedeniyle, 

araştırmalar kolinesteraz inhibitörlerine yöneltilmiştir (Mouradian ve ark. 1989). 

 Günümüzde Alzheimer tedavisinde kullanılan FDA tarafından onaylı birinci 

sınıf ilaçlar kolinesteraz inhibitörleridir. FDA tarafından onaylı olan ve Alzheimer 

tedavisinde kullanılan kolinesteraz inhibitörleri; Donepezil, Rivastigmin, Takrin ve 

Galantamin etkin maddeleridir (Brunton 2005). Geri dönüşümlü kolinesteraz 

inhibitörlerinin görevi, selektif inhibitör asetilkolinesteraz, kolinesterazı aktive etmek, 

böylelikle asetilkolin konsantrasyonunun artması ve santral sinir sisteminde kolinerjik 

fonksiyonu artırmaktır (Rogers ve ark. 1991; Tiseo 1998).  

 Kolinesteraz inhibitörleri, geri dönüşümlü veya geri dönüşümlü olmayan şekilde 

enzimi inhibe ederek asetilkolin hidrolizini engeller ve reseptörler üzerinden artmış bir 

etkinin ortaya çıkmasına neden olurlar. Diğer taraftan, amiloid plaklar etrafındaki 

asetilkolinesteraz aktivitesinin artmış olarak bulunması da tedavide bu grup ilaçların 

kullanım stratejisini ortaya koymaktadır (Grutzendler ve ark. 2001).  

Alzheimer tedavisinde kullanılan kolinesteraz inhibitörleri; 

a) Geri dönüşümlü olanlar: Donepezil hidroklorür, Takrin hidroklorür 

(Türkiye’de tedavide kullanılmıyor), Galantamin bromür. 

b) Psödo geri dönüşümlü olanlar: Rivastigmin tartarat 

olarak sınıflandırılır. Farklı olarak memantin ise orta afiniteli ve kompetitif olmayan bir 

N-Metil-D-Aspartat (NMDA) Reseptör Antagonistidir (Grossberg ve ark. 2010). 

 

2.2.2.1. Memantin Hidroklorür  

Memantin orta afiniteli ve kompetitif olmayan bir N-Metil-D-Aspartat (NMDA) 

Reseptör Antagonistidir. Aşağıda kapalı formülü, açık formülü, kimyasal formülü, 

molekül ağırlığı ve fizikokimyasal özellikleri verilmektedir (Kayaalp 2005). 

Kapalı formülü:  

C12H21N  (The Merck Index 1983) 
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Açık formülü:  

 

Kimyasal formülü: 1-amino-3,5-dimetiladamantan  (Martindale 2007). 

Molekül ağırlığı: 215.8 (Martindale 2007) 

Fizikokimyasal özellikleri:  

Beyaz renkli, kristal şeklinde toz. Suda ve metanol’de çözünür, asetonda pratik 

olarak çözünmez (The Merck Index 1983). 

Türkiye’de memantin hidroklorür içeren preparatlar, oral damla ve film tablet 

formunda bulunmaktadır. Türkiye’deki Memantin hidroklorür içeren ticari preparat 

şekilleri, dozu ve üretici firmaları aşağıda Tablo 2-5‘te verilmiştir (RxMediaPharma 

2010). 

Tablo 2-5:Türkiye’de memantin hidroklorür etkin maddesini içeren müstahzarlar  

Ticari ismi Farmasötik Formu/Dozajı Firma ismi 
Alzant 10 mg/g Oral Damla, 

10 mg Film Tablet 
Bilim Đlaç 

Cogito 10 mg/g Oral Damla, 
10 mg Film Kaplı Tablet 

Berksam Đlaç Tic. ve A.Ş. 

Demax 10 mg/g Oral Damla, 
10 mg Film Tablet 

Abdi Đbrahim 

Ebixa 10 mg/g Oral Damla, 
10 mg Film Tablet 

Lundbeck 

Memorix 10 mg/g Oral Damla, 
10 mg Film Tablet 

Eczacıbaşı-Zentiva 

 

2.2.2.2. Galantamin Hidrobromür 

Galantamin, reversibl, kompetitif ve selektif kolinesteraz inhibitörüdür (Kayaalp 

2005). Aşağıda kapalı formülü, açık formülü, kimyasal formülü, molekül ağırlığı ve 

fizikokimyasal özellikleri verilmektedir  

Kapalı formülü:  

C17H21NO3    (The Merck Index 1983) 
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Açık formülü:  

 

4a,5,9,10,11,12- hekzahidro- 3-metoksi- 11-metil- 6H- benzofuro[3a,3,2-ef] [2] 

benzazepin- 6-ol    (Martindale 2007) 

Molekül ağırlığı: 287.354 g/mol (Martindale 2007). 

Fizikokimyasal özellikleri: 

Sıcak suda kısmen çözünür, alkol, aseton, kloroformda iyi çözünür. Benzen ve 

eterde daha az çözünür (The Merck Index 1983). 

Türkiye ilaç pazarında galantamin hidrobromür içeren preparatlar, film tablet, 

uzatılmış salımlı kapsül ve oral solüsyon formunda bulunmaktadır. Türkiye’deki 

galantamin içeren ticari preparat şekilleri, dozu ve üretici firmaları aşağıda Tablo 2-6‘da 

verilmiştir (RxMediaPharma 2010). 

Tablo 2-6: Türkiye’de galantamin etkin maddesini içeren ticari müstahzarlar  

Ticari ismi Farmasötik Formu/Dozajı Firma ismi 

Reminyl Film tablet/ 4 ve 8 mg 
Uzatılmış salımlı Kapsül/8 mg 
Uzatılmış salımlı Kapsül/16 mg 
Uzatılmış salımlı Kapsül/24 mg 
Oral Solüsyon / 4 mg/ml 

Janssen-Cilag 

 

2.2.2.3. Rivastigmin Tartarat 

Rivastigmin, psödo-reversibl ve selektif kolinesteraz inhibitörüdür (Kayaalp 

2005). Günümüzde artık antidemans ilaçların oral kullanımı yanında transdermal olarak 

kullanılması seçeneği bulunmaktadır. FDA tarafından onaylı olan Exelon (Rivastigmin) 

transdermal sistemin kullanımı, oral yolla kullanımı ile iyileştirilmiş hasta uyuncu ile 

avantaj sağlamaktadır (Grossberg ve ark. 2010). Aşağıda kapalı formülü, açık formülü, 

kimyasal formülü, molekül ağırlığı ve fizikokimyasal özellikleri verilmektedir.  
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Kapalı formülü:  

C14H22N2O2 (The Merck Index 1983). 

Açık formülü:  

 

(S)-N-Etil- N-metil- 3-[1-(dimetilamino)etil]- fenil karbamat (The Merck Index 1983) 

Molekül ağırlığı: 250.337 g/mol (Martindale 2007). 

Fizikokimyasal özellikleri: Beyaz-beyazımsı kristalize toz haldedir (The Merck Index 

1983). 

Türkiye’de rivastigmin tartarat içeren preparatlar, transdermal flaster, oral 

çözelti ve kapsül formunda bulunmaktadır. Türkiye’deki Rivastigmin içeren ticari 

preparat şekilleri, dozu ve üretici firmaları aşağıda Tablo 2-7‘de verilmiştir 

(RxMediaPharma 2010). 

Tablo 2-7: Türkiye’de rivastigmin etkin maddesini içeren ticari müstahzarlar 
(RxMediaPharma 2010) 

Ticari ismi Farmasötik Formu/Dozajı Firma ismi 

Exelon Patch Transdermal Flaster 
(Rivastigmin) 

Transdermal Flaster /18 mg Novartis 

Exelon Patch Transdermal Flaster 
(Rivastigmin) 

Transdermal Flaster /9 mg Novartis 

Exelon Oral Solüsyon 2 mg/ml Novartis 
Ristart Kapsül Kapsül/ 1.5 mg, Kapsül/ 3 mg 

Kapsül/ 4.5 mg, Kapsül/ 6 mg 
Biofarma 

Rivaxel Kapsül Kapsül/ 1.5 mg, Kapsül/ 3 mg 
Kapsül/ 4.5 mg ,Kapsül/ 6 mg 

Dr. F. Frik 
 

Altigmin Oral Çözelti 2 mg/ml Deva 

2.2.2.4. Takrin hidrobromür 

Takrin, santral etkili kolinesteraz inhibitörüdür. Aşağıda kapalı formülü, açık 

formülü, kimyasal formülü, molekül ağırlığı ve fizikokimyasal özellikleri verilmektedir 

(Kayaalp 2005). 

Kapalı formülü:  

C13H14N2 . HCl  (The Merck Index 1983). 
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Açık formülü:  

 

1,2,3,4-Tetrahidro-9-akridinamin; 9-amino- 1,2,3,4-tetrahidroakridin (The Merck Index 

1983). 

Molekül ağırlığı: 198.264 g/mol (The Merck Index 1983). 

Fizikokimyasal özellikleri: Suda çözünür, %1.5 çözeltisinin pH’sı 4.5-6 arasındadır 

(The Merck Index 1983). 

Takrin hidrobromürün Türkiye’de piyasada olan müstahzarı bulunmamaktadır. 

2.2.2.5. Donepezil Hidroklorür 

Donepezil hidroklorür, ikinci kuşak kolinesteraz inhibitörüdür (Kayaalp 2005). 

Aşağıda kapalı formülü, açık formülü, kimyasal formülü, molekül ağırlığı ve 

fizikokimyasal özellikleri verilmektedir. 

Kapalı formülü:  

C24H29NO3 (The Merck Index 1983). 

Açık formülü:  

 

(RS)-2-[(1-benzil-4-piperidil)metil]- 5,6-dimetoksi-2,3-dihidroinden-1-on (The Merck 

Index 1983). 

Molekül ağırlığı: 379.492 g/mol (The Merck Index 1983). 

Fizikokimyasal özellikleri: Beyaz, beyazımsı kristalize tozdur. Metilen klorürde 

çözünür. Erime derecesi 218-228ºC’dir (The Merck Index 1983). 
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Türkiye’de donepezil hidroklorür içeren preparatlar, film tablet ve ağızda 

dağılan film tablet formunda bulunmaktadır. Türkiye’deki donepezil içeren ticari 

preparat şekilleri, dozu ve üretici firmaları aşağıda Tablo 2-8‘de verilmiştir. 

Tablo 2-8: Türkiye’de donepezil etkin maddesini içeren ticari müstahzarlar 
(RxMediaPharma 2010) 

Ticari ismi Farmasötik Formu/Dozajı Firma ismi 

Alzancer  5 mg ve 10 mg Film Tablet Nobel  
Aricept 5 ve 10 mg Ağızda dağılan tablet, 

5 ve 10 mg Film Tablet 
Pfizer  

Arypez  5 ve 10 mg Film Tablet Biofarma  
Dement 5 ve 10 mg Film Tablet Ali Raif 
Divare  5 ve 10 gm Film Tablet Zentiva  
Doenza 5 ve 10 mg Film Tablet Sanovel  
Dozyl 5 ve 10 mg Film Tablet Abdi Đbrahim  
Neurem  5 ve 10 mg Film Tablet ULM  

 

2.2.2.6. Alzheimer Tedavisinde Kullanılan Transdermal Ürünlerin Önemi 

Transdermal sistemlerin etkin maddeleri 40 yılı aşkın bir süredir 

araştırılmaktadır. Transdermal sistem ile sistemik tedavi 1979 yılında ilk onayı alan 

skopolamin flasteri ile başlamış ve bu alandaki çalışmalar devam etmiştir. Günümüzde 

piyasada farklı 20 etkin maddeye sahip yaklaşık 40 transdermal ticari ürünü 

bulunmamaktadır (Subedi ve ark. 2010). 

Transdermal sistem ile verilen antidemans tedavisinde kullanılan etkin 

madelerin fizikokimyasal ve farmakokinetik özellikleri Tablo 2-9’da verilmektedir. 

Tablo 2-9 : Alzheimer tedavisinde kullanılan transdermal olarak verilen etkin maddelerin 
fizikokimyasal ve farmakokinetik özellikleri (Cutler ve ark  2000; Shua-Haim ve ark. 
2008, Huang ve ark. 2002) 

Etkin madde Molekül 
ağırlığı 
(g/mol) 

Log K Cl (L/sa) T1/2(sa) Oral 
biyayarlanım 

(%) 

Kanda etkili 
miktar (Css) 

(ng/mL) 
Donepezil 
hidroklorür 

379,492 4,3 140,1 60-80 100 84 

Memantin 
hidroklorür 

215,8 3,28 170 60-100 100 70-150 

Takrin 198,264 3,13 2,47-6,49 2-4 9,9-36,4 10 

Rivastigmin 
dihidroklorür 

250,337 2,3 2,1-2,8 1,5 21.6–118.5 79,8 

Galantamin  287,354 1,8 18.47 70 80-100 60,81 
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2.3. Transdermal Terapötik Sistemler ile Đlgili Genel Bilgiler 

2.3.1. Deri ve Derinin Yapısı Hakkında Genel Bilgiler 

Deri, insan vücudunun dış yüzeyini saran ve aynı zamanda çevre ve organizma 

arasındaki iletişimi sağlayan bir organdır. Yeni doğmuş bir insan vücudunda yaklaşık 

olarak 0,25 m2 lik bir alan kaplarken, yetişkinlerde, 1,7 m2 lik bir alana kadar ulaşır. 

Ağırlığı ise yaklaşık olarak tüm vücut ağırlığının %15’i kadardır. (Zaidi ve Lanigan 

2010; Değim 2007). Genel olarak kalınlığı 0.5-2 mm arasında değişiklik gösterir. El içi 

ve ayak tabanında bu kalınlık 4-6 mm’ye kadar çıkar, göz kapaklarında ise 0.1 mm’ye 

kadar incelir. Deri sıcaklığı vücudun çeşitli bölgelerine göre farklılık gösterir ancak 

ortalama değeri 31,5 0C’dir (Siddiqui 1989). Deri yüzeyi derinin  pH sının 5,2 – 5,6 

aralığında olmasını sağlayan asit manto isimli bir tabakayla kaplıdır (Değim 2007).  

Đnsan derisi vücudun su ve ısı kaybını düzenleyen, aynı zamanda zararlı 

kimyasalların ve mikroorganizmaların vücuda girişini engellemektedir. Organizmaya 

yabancı maddelerin girişini engellemek üzere eşsiz bir şekilde tasarlanmış yapısı 

transdermal olarak uygulanan ilaçların sistemik dolaşıma geçişini sınırlayan en büyük 

bir engeldir (Williams 2003).   

Deri dıştan içe doğru, epidermis, dermis ve hipodermis olmak üzere üç ana 

tabakadan oluşur (Şekil 2.1) (Williams 2003). 

 

Şekil 2-4: Derinin yapısı (Williams 2003) 
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2.3.1.1. Epidermis 

Derinin en dış tabakasıdır. Epidermisin kalınlığı 150-180 µm arasındadır. 

Epidermis birçok hücreden oluşmaktadır. Bunların yaklaşık 95%’i keratinositlerden ve 

geri kalanı da melanositler, Langerhans hücreleri ve Merkel hücrelerinden oluşmaktadır. 

Epidermis tabakasında kılcal damarlar bulunmamakla birlikte dermoepidermal bağlantı 

noktasında dermis tabakasının kılcal kan damarlarından difüzyonla beslenmesini 

gerçekleştirmektedir (Zaidi 2010). Epidermis dıştan içe doğru beş tabakadan oluşur 

(Richardson 2003): 

a) Stratum corneum (Boynuzsu tabaka): Đlaçların deriden geçişinde ilk bariyeri 

oluşturan, epidermisin en üst tabakasıdır. Canlı olmayan epidermis olarak da 

adlandırılır. Kalınlığı 10-20 µm arasında değişir. %70 lif yapılı keratin ve  % 20 

lipitlerden oluşur. Keratin tabaka yassılaşmış, çekirdeksiz, ölü korneositlerden 

oluşmuştur. Hidrate olmuş stratum corneum lipit bariyerin bileşimi, eşit molar 

konsantrasyonda seramit molekülü, serbest palmitik asit ve kolestrolden 

oluşmaktadır (Garidel 2010; Robert 2001). 

b) Stratum lucidum (Lusidum tabakası): Epidermisin ikinci tabakasıdır. Ölü 

hücrelerden oluşmuştur. Kıl kökleri içermez. Avuç içi ve ayak tabanlarında yer 

alır (Zirra 1976). 

c) Stratum granulosum (Granüler tabaka): Kalınlığı bölgesel farklılıklar gösterir ve 

deriye rengini verir (Wenzel ve ark.1994).  

d) Stratum spinosum (Malpighi tabakası): Epidermisin lipidce zengin tabakasıdır. 

Bazal tabakanın üstünde yer almaktadır (Fava ve ark. 1993). 

e) Stratum germinativum (Bazal tabaka): Epidermisin canlı olan ve en altta bulunan 

tabakasıdır. Tüm keratinositlerin stratum corneum’a doğru ilerlemesine olanak 

verir (Suhonen ve ark. 1999). 

2.3.1.2. Dermis 

Dermis, epidermisi destekleyen bir tabakadır. Koryum olarak da isimlendirilir. 1-4 

mm kalınlığındaki bu tabakada yarı jel matriks görünümündedir (Gibson 2004).  

Hücre sayısı diğer katmanlara göre az olan dermisin yapısındaki temel madde 

kollajendir. Bağ dokusunun ana unsurunu oluşturan, esnek, beyaz lifler olan kolajen 

derinin sıkılığı ve basınca direncini sağlar. Dermiste kollajenin yanı sıra elastin, 

hyaluronik asit, glukoproteinler ve proteoglukanlar vardır (Robert 2001). 
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Kan damarları, sinir uçları, kıl ve saç folikülleri, ekrin ve apokrin ter bezleri ve 

sebum salgılamaktan sorumlu olan yağ bezleri dermiste bulunur. Lipit yapısındaki bir 

salgı olan sebum, kıl ve tüm deri yüzeyini ince bir tabaka halinde örter (Weng ve ark. 

1991). 

2.3.1.3. Hipodermis  

Dermisin hemen altında bulunan hipodermis yapısındaki kollajenler sayesinde 

deriye esneklik sağlar. Yapısındaki yağ hücreleri ise vücudu darbelere karşı korur ve ısı 

yalıtımını sağlar (Değim 2007). 

2.3.2. Deriden Emilim  

Đlaç moleküllerinin deriden emilimi (perkütan absorpsiyon); deriye uygulanan 

farmasötik dozaj şeklinden etkin maddenin salımı, deriden penetre olması yani, stratum 

corneum ve epidermisi geçerek dermise ulaşması daha sonra da kılcal damarlar ile kan 

dolaşımına katılarak sistemik etki göstermesidir (Gibson 2004).  

 Đlaçların deriden absorpsiyonu pasif difüzyon ile gerçekleşir ve Birinci Fick 

Kanunu ile ifade edilir (Gibson 2004): 

C
h

K D
CKJ p ∆=∆=  

J: Birim zamanda, birim alandan geçen etkin madde miktarı (g/cm2/sn) 

Kp: Permeabilite katsayısı (cm/sn) 

∆C: Konsantrasyon farkı (Zarın iç ve dışındaki konsantrasyon farkı) (g/cm3) 

D: Etkin maddenin difüzyon katsayısı (cm2/sn) 

K: Etkin maddenin deri/sıvağ dağılım katsayısı 

h: Stratum corneum tabakasının kalınlığı (cm) 

2.3.2.1. Đlaç Molekülerinin Deriden Geçiş Yolları 

 Đlaç moleküllerinin deriden geçişi:  

a) Hücreler içinden geçiş yolu (Transepidermal yol) 

b) Hücreler arasından geçiş yolu (Đnterselüler yol) 
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c) Kıl folikülleri, yağ ve ter bezleri yolu (shunt yol, yan geçit yolu) olarak 3 temel 

yol ile gerçekleşmektedir (Gibson 2004). 

Stratum corneum dan geçiş, hücre içinden yada hücrelerin arasından olabilir 

(Şekil 2-5) (Williams 2003).  

 

Şekil 2-5: Etkin maddelerin deriden geçiş yolları (Martin 1993) 

 

Hücrelerin içinden geçişte etkin maddenin geçiş hızı yavaştır. Bunun nedeni 

etkin maddenin hem lipit çift tabakalarından, hem de keratinositlerden geçmek zorunda 

olmasıdır. Bu yolla ancak çok küçük moleküllü maddeler geçebilir.  

Hücreler arası yolda ise etkin maddenin öncelikle lipit faza geçmesi 

gerekmektedir. Bu aşamayı difüzyon aşaması takip eder (Martin 1993). 

 Stratum corneum dan geçiş hızı yavaş olan maddeler ise kıl foliküllerinden, yağ 

ve ter bezlerinden geçerler. Polar özellikteki maddeler genellikle bu yolla deriden geçer 

(Martin 1993). 

2.3.2.2. Deriden Emilimi Etkileyen Faktörler 

Her ne kadar derinin geçirgenliği az ise de lipofılik özellikte olan ve molekül 

ağırlığı 300- 800 Dalton arasında bulunan bazı ilaç molekülleri deriden geçerek sistemik 

dolaşıma katılabilmektedirler. Epidermis tabakalarını geçen bir etkin maddenin 

taşıyıcıdan difüzyonu; ilacın derişimi, uygulandığı yüzey alanı, stratum corneum daki 

difüzyon katsayısı ve stratum corneum ile taşıyıcı arasındaki ilacın partisyon katsayısı 

ile orantılıdır. Đlacın yağdaki çözünürlüğü artarken genelde taşıyıcı ile bariyer arasındaki 

partisyon katsayısı da artar (Flynn 1991).  
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Đlaç moleküllerinin perkütan absorpsiyonunu etkileyen faktörler; biyolojik 

faktörler, etkin maddeye ait faktörler, taşıyıcıya ait faktörler ve bu faktörlerin birbiri ile 

etkileşmesi şeklinde sınıflandırılabilir (Flynn 1991). 

2.3.3. Transdermal Terapötik Sistemler 

 Transdermal terapötik sistemler, deri üzerine bir film şeklinde uygulanan ve 

formülasyonundaki ilaçların deriden geçerek portal dolaşıma katılmadan sistemik etki 

oluşturduğu kontrollü salım yapan ilaç taşıyıcılarıdır. Bu sistemler sabit hızda ve 

istenilen süre ile içerinde ilaçların sistemik etki oluşturması üzerine tasarlanmışlardır 

(Flynn 1991). 

2.3.3.1. Transdermal Terapötik Sistemlerin Avantajları 

Transdermal terapötik sistemlerin avantajları arasında;  

a) Yarılanma ömrü kısa olan ilaçların kontrollü salımını mümkün kılması, 

b) Oral yolla alındığında gastrointestinal yan etkilere yol açabilecek ilaçların 

uygulanmasına olanak sağlaması, 

c) Parenteral uygulamanın meydana getirdiği rahatsızlıklara yol açmaması, 

d) Uygulanmasının ve uygulamanın sona erdirilmesinin kolay olması, 

e) Đlaç salımını kontrollü bir şekilde olduğu için gereğinden fazla veya düşük dozda 

ilaç salımını engellemesi, 

f) Oral yolla ilaç alamayan hastalarda kullanılabilmesi, 

g)   Đlacın doğrudan dolaşıma geçmesi sayesinde hepatogastrointestinal ilk geçişe 

olanak vermemesi sıralanabilir (Hillery ve ark. 2001; Ağabeyoğlu 2002; Brown ve 

ark. 2006). 

2.3.3.2. Transdermal Terapötik Sistemlerin Dezavantajları 

Transdermal terapötik sistemlerin avantajları arasında;  

a) Deri üzerinde bölgesel iritasyona yada allerjik reaksiyonlara yol açabilmesi 

b) Üretim maliyetlerinin normal preparatlara göre fazla olması 

c) Deri üzerinde metabolize olan ilaçlar için uygun olmaması 



 42

d) Etkin maddelerin büyük bir kısmının molekül boyutu ve partisyon katsayısı 

deriden geçişlerine olanak sağlamadığı için her ilaç molekülü için uygun bir yol 

olmaması 

e) Kanda yüksek seviyede bulunması gereken ilaçlar için uygun olmaması 

f) Bireyler arası deriden emilim absorpsiyon farklılık gösterdiğinden ilacın 

dolaşıma geçişinin de bireyler arasında farklılık gösterebilmesi 

g) Deriden emilim süresi diğer uygulamalara göre daha uzun sürdüğü için akut 

uygulamalar için uygun olmaması (Delgado Charro ve Guy 1989; Hillery ve ark. 

2001; Ağabeyoğlu 2002; Brown ve ark. 2006). 

2.3.3.3. Transdermal Terapötik Sistemlerin Kısımları 

Transdermal terapötik sistemler temel olarak geçirgen olmayan sırt tabakası, 

kontrollü salım kısmı, yapışkan tabaka ve koruyucu membrandan oluşmaktadır. Bu 

tabakalarda kullanılan polimerlerin ilaçla uyumlu olması gerekmektedir (Venkatraman 

ve Gale 1998). 

Geçirgen olmayan sırt tabaka: Transdermal sistemin bütünlüğünü koruyan ve 

onu dış etkenlerden koruyan kısımdır (Bhowmik ve ark 2010). Sırt tabakası olarak ilaç 

molekülü için geçirgen olmayan materyaller kullanılır. Sırt tabakası, inert ve 

formülasyonda kullanılan ilaç ve diğer maddelerle geçimli olmalıdır. Sırt tabakası 

olarak genellikle etienvinil asetat, polietilen, polipropilen, polivinilidin klorür (PVDC), 

poliüretan, alüminyum folyo ve naylon kullanılır (Bhowmik ve ark 2010). 

 Kontrollü salım tabakası: Hazırlanan transdermal sistemin tipine bağlı olarak 

ilaç salım hızını kontrol eden membran, matriks sistem hazırlamakta kullanılan 

polimerler, ilaç ve formülasyonda kullanılan diğer yardımcı maddelerden oluşur 

(Venkatraman ve Gale 1998).  

 Yapışkan tabaka: Transdermal sistemlerde formülasyonun deriye yapışması ve 

bu özelliğini koruması sistemin etkinliği açısından önemli rol oynar. Transdermal 

sistemlerin deriye yapışmasını sağlamak amacıyla, sistemin tüm yüzünü kaplayan ya da 

sadece çevresinde bulunan yapışkan (adezif) özellikli polimer tabaka bulunur. Yapışkan 

(adezif) olarak kullanılan  polimerler: 

a) Deri ile temasında deri üzerinde herhangi bir değişiklik oluşturmamalı, 
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b) Kuru ya da nemli deri üzerine kolaylıkla yapışabilmeli ve yapışma özelliklerini 

çeşitli koşullarda (yüksek ve düşük rutubette, 0-40 ºC sıcaklık aralığında, 

banyoda ve terleme ile) koruyabilmeli, 

c) Deriden kaldırıldığında deride artık bırakmamalı ve 

d) Formülasyonda kullanılan diğer maddeler ile geçimli olmalıdır (Venkatraman 

ve Gale 1998). 

 Bu amaçla, poliizobutilen, poliakrilat ve silikon yapısında yapışkan (adezif) 

polimerler kullanılmaktadır (Venkatraman ve Gale 1998). 

 Koruyucu membran: Koruyucu tabaka bekleme sırasında ilaç molekülünün 

kaybını ve preparatın dış koşullarla bulaşmasını engeller. Bu amaçla kullanılan 

materyaller: 

a) Formülasyonda kullanılan basınca duyarlı yapışkan materyal ile uyumlu olmalı 

b) Depolama sırasında ilacı korumalı ve 

c) Hasta tarafından kolay çıkartılabilmelidir (Venkatraman ve Gale 1998). 

 Koruyucu tabaka olarak genellikle ince, inert, transparan veya opaklandırılmış 

poliester filmleri kullanılmaktadır. Ayrıca silikon, fluorosilikon, perfluorokarbon 

yapısında polimerler ya da aluminyum varak kullanılır (Venkatraman ve Gale 1998). 

2.3.3.4. Transdermal Terapötik Sistemlerin Sınıflandırılması 

2.3.3.4.1. Membran tipi kontrollü Sistemler 

Bu tip dizayn en eski transdermal terapötik sistemler şeklidir. Üç ana kısımdan 

oluşmaktadır. Đlaç rezervuarı, hız kontrollü membran ve adezif tabakadır. Đlaç 

membrandan ve adezif tabakadan geçerek deriye ulaşmaktadır. Đlaç rezervuarı, ilacı 

çözelti şeklinde ve sıvı yardımcı maddeleri içermektedir. Ortak kullanılan yardımcı 

madde olarak permeasyon arttırıcı maddelerdir. Permeasyon arttırıcı madde deride 

permeabiliteyi etkileyerek etki göstermektedir (Venkatraman ve Gale 1998). 

2.3.3.4.2. Adezif Tipi Kontrollü Sistemler 

Đlaç molekülü rezervuar içinde olup, adezif tabaka ve membran ile çevrelenmiştir. 

Đlaç salımı membrandan geçerek gerçekleşmektedir. Đlaç ile adezif kısım arasında 

etkileşim, taşıyıcı, porozite, matriks yapının kalınlığı ve kompleks yapısı ilaç 
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serbestleşmesinde etkili olan parametrelerdir (Wokovich ve ark. 2006). Bu tip 

transdermal formülasyonlarda kontrollü salım diğerlerine göre biraz daha azdır, ilacın 

absorpsiyon hızını daha çok stratum corneum kontrol etmektedir (Delgado-Charro ve 

Guy 1989). 

2.3.3.4.3. Matriks Tipi Kontrollü Sistemler 

Matriks tipi kontrollü sistemlerde, etkin madde ve yardımcı maddeler matriks 

içinde çözelti veya süspande haldedir, membran bulunmamaktadır. Đlacın salımını bu 

polimer kontrol etmektedir. Adhezif tabaka ilaç molekülünü kaplamaktadır 

(Venkatraman ve Gale 1998). Bu tip transdermal formülasyonlar membran tipi 

sistemlere göre daha etkili ve sabit kısımdan daha yüksek derecede ilacın salımını 

sağlamaktadır (Delgado Charro ve Guy 1989). Hidrofilik matrikslerde dikkat edilmesi 

gereken özelliklerden biri deride terleme nedeniyle su absorpsiyonun sistemin 

özelliklerini (viskozite, ilaç çözünürlüğünü ve difüzyon katsayısını) etkilemesidir. Đlacın 

deriye difüzyonu  matriksin kalınlığına, ilaç konsantrasyonuna, kullanılan ilacın deriden 

geçiş özelliklerine  bağlıdır (Vasil’ev ve ark 2001).  

2.3.3.5. Transdermal Terapötik Sistemlerin Formülasyonunda Kullanılan 
Polimerler  

Polimerler, monomer veya tekrarlayan küçük kimyasal birimler içeren büyük 

polimerlerdir. Polimerler, doğal, yarı sentetik ve sentetik polimerler olmak üzere üçe 

ayrılmıştır. Kullanılan bir çok polimer 10,000 moleküler ağırlığa sahiptir. Polimer, 

sadece bir çeşit monomerin birleşiminden oluşuyorsa homopolimerdir, bir veya birden 

fazla çeşit monomerin birleşiminden oluşuyorsa kopolimerdir (Kamiyama ve Quan 

2006).  

Polimerlerin transdermal formülasyonlarda kullanımı, formülasyon tipine bağlı 

olarak değişmektedir. Polimerler transdermal sistemlerde basınca hassas adezifler, 

salımı kontrol eden tabaka, sırt tabaka ve destekeleyici tabaka olarak 

kullanılmaktadırlar. Transdermal formülasyonlarda kullanılan polimerler çeşitli 

sınıflardan seçilebilmektedir. Örneğin jelatin, kitozan, sodyum aljinat, karrageen, 

poliakrilatlar, polivinilalkol, polivinilpirolidon ve silikonlar bunlardan bazılarıdır. 

Bunlar jel ajanı olmakla birlikte, transdermal formülasyonda matriks ve yara kapatıcı ve 

aynı zamanda permeasyon arttırıcı olarak da kullanılmaktadırlar (Valenta ve Auner 

2004).  
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2.3.3.5.1 Transdermal Terapötik Sistemlerde Kullanılan Doğal Polimerler 

Kitozan, kabuklu hayvanlarda ve böceklerde bulunan kitinden elde edilir. Düşük 

pH larda jel oluşturur (Long ve ark. 2007). Kontrollü salım sağlayan kitozan membranın 

transdermal sistemde etkin madde salımı in vitro ve in vivo olarak analiz edilmiştir. 

Çalışmada, lidokain hidroklorür model etkin madde olarak kullanılmıştır. Franz 

difüzyon hücresi kullanılarak farklı kitozan membranların in vitro geçirgenliği 

araştırılmıştır. Yüksek derecede deasetilasyon ve kalınlığın arttırılması ile etkin madde 

salımının daha yavaş olduğu tespit edilmiştir. Transdermal sistemde, kitozan 

membranın salım hızını kontrol etmesi ve kitozan hidrojelin rezervuar olarak 

kullanılması ile kitozan içerikli flaster elde edilmiştir. Yapılan çalışmada kitozan 

membran ve kitozan hidrojel kombinasyonu kontrollü transdermal sistem için iyi bir 

geçirgen sistem olduğu sonucuna varılmıştır (Lan ve ark. 2007). 

Agar gibi deniz ürünlerinden elde edilen aljinatların Na ile oluşturduğu tuzu 

suda çözünen jeller oluştururken, Ca tuzu suda çözünmeyen jeller meydana getirir 

(Kidoaki ve Matsuda 2008). 

Metoklopramit hidroklorürün doğal polimer olan sodyum aljinat ve penetrasyon 

arttırıcı madde olarak nerolidol, terpinelon, limonen, ökaliptol, mentol içeren matriks 

tipi transdermal formülsyonları hazırlanarak, transdermal formülasyonda in vitro 

performans testleri gerçekleştirilmiştir. Transdermal formülasyonlardan metoklopramit 

hidroklorürün çözünme testi sonuçlarına göre ökaliptol içeren formülasyonların 

diğerlerine göre daha yavaş ve selofan membrandan salım çalışmalarında terpinelon 

içeren formülasyonun daha yüksek etkin madde salım profili gösterdiği saptanmıştır 

(Aktar 2004). 

 

Sodyum aljinat, aljinik asidin sodyum tuzudur, pratik olarak kokusuz bir tozdur. 

Suda yavaşça çözünür ve viskoz koloidal çözelti oluşturur, pH 3 ün altında 

çökmektedir. Aljinik asit polimeri kimyasal olarak D-mannuronik asit ve L-glukronik 

asidin birleşmesi ile oluşmuştur (Şekil 2-6). 
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Şekil 2-6: Aljinik asidin kimyasal yapısı  

Pektin ile yapılan çalışmada, verapamil hidroklorür etkin maddesi ile pektinin 

matriks polimeri ve birkaç çeşit terpenin kullanılması ile matriks tipi transdermal 

formülasyon oluşturulmuştur. Bu formülasyonların sıçan derisinden geçiş etkisi 

araştırılmış ve sıçan derisinde farmakodinamik aktivitesi değerlendirilmiştir. Matriks 

tipi transdermal sistemlerde etkin madde olarak verapamil, matriks olarak pektin, 

plastifiyan ajan olarak propilen glikol kullanılmıştır. Çalışmada verapamil 

hidroklorürün deriden penetrasyonunu arttırmak için kullanılan kimyasal penetrasyon 

arttırıcı terpenler, nerolidol, d-limonen, ökaliptol, mentol ve menton’dur. Deriden geçiş 

çalışmalarında, terpenlerin, verapamilin deriden geçişine etkisi değerlendirilmiştir. 

Yapılan çalışmaların sonucuna göre, diğer penetrasyon arttırıcılara göre nerolidolün, 

daha sonra d-limonenin ümit verici penetrasyon arttırıcılar olduğu tespit edilmiştir. D-

limonen ve nerolidol içeren transdermal sistemlerin farmakodinamik aktiviteleri 

değerlendiriilmiştir. d-Limonen ve nerolidol ile oluşturulan transdermal sistemlerin 

sistolik kan basıncına etkisi değerlendirilmiş, verapamil etkin maddesi ile birlikte 

yükselmiş olan sistolik kan basıncını 30 dakika sonra düşürdüğü belirlenmiştir (Güngör 

ve ark. 2008). 

2.3.3.5.2 Transdermal Terapötik Sistemlerde Kullanılan Yarı Sentetik Polimerler 

Transdermal sistemlerde kullanılan yarı sentetik polimerler; sodyum 

karboksimetilselüloz (Na-CMC), metil selüloz (MC), hidroksipropilselüloz (HPC), 

hidroksipropilmetilselüloz (HPMC)’dur (Krishnaiah ve ark. 2005). 

Farklı değerlerde “HPMC” kullanılarak hazırlanan propranolol içeren matriks 

tipi transdermal sistem denemeleri sonucunda in vivo çalışmalarda idrar ve plazmadaki 

verilere göre; Cmax ve AUC değerlerinde önemli farklar gözlensede diğer 

parametrelerde belirgin farklar gözlenmemiştir (Nicoli ve ark. 2006). 

Etkin madde olarak verapamil hidroklorür içeren, Eudragit RL, Eudragit RS 100, 

hidroksipropil metilselüloz ve etil selüloz transdermal sistem ile perkütanöz absorpsiyon 
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çalışmalarında farklı derecelerde hidrofilik ve hidrofobik karakteristik sağlanmıştır. 

Farmakokinetik parametreleri incelendiğinde etkin madde kan seviyesi Eudragit RL ve 

hidroksipropil metilselüloz içeren formülasyonlarda 8:2 oranında olduğu görülmüştür 

(Mutalik 2006).   

2.3.3.5.3 Transdermal Terapötik Sistemlerde Kullanılan Sentetik polimerler 

Transdermal sistemlerde kullanılan sentetik polimerler; poliakrilamitler, 

poliakrilik asit kopolimeri, polivinil alkol ve poloksamerlerdir (Ağabeyoğlu 2002). 

En önemli ve en çok kullanılan sentetik polimerlerden biri poliakrilik asit  

(Karbomer) ‘tir. Poliakrilik ait veya tuzları, yüksek miktarda su ve gliserin ile kombine 

edilmektedir. Hidrofilik ortamda etkisini göstermektedir.  Hidrofobik etkin madde ile 

kullanımında çok düşük çözünürlük sağlamaktadır (Kamiyama ve Quan 2006).  

Oksibutinin etkin maddesi ile sentetik polimerlerden olan polivinil alkolün 

polimer olarak, sorbitolün plastifiiyan madde olarak kullanıldığı biyoadezif film 

oluşturulmuştur. Bu filmin tavşan kulak derisi ile Franz difüzyon hücresinde pereasyon 

çalışmaları yapılmıştır. Çalışma 24 saat sürdürülmüş, oksibutinin deriden geçişinin iyi 

olduğu kaydedilmiştir (Cal ve ark. 2001). 

Farklı polimerlerin birarada kullanımı adezifliği arttırmak için kullanılan bir 

yöntemdir. Etilhekzil akrilat ve hidroksietil akrilat temel akrilik adeziflerdir. Bunlara  

vinil pirolidon veya vinil asetat monomerinin ilave edilmesi ile etkin madde 

çözünürlüğünün arttırıldığı gözlenmiştir (Kamiyama ve Quan 2006). 

Yapılan bir araştırmaya göre, indometazin içeren matriks tipi transdermal 

terapötik sistem şeklinde formülasyon geliştirilmiş ve değerlendirilmiştir.  Transdermal 

formülasyonda silikon ve iki tip poliakrilat matriks bazı ve terpinolen penetrasyon 

arttırıcı olarak kullanılmıştır. Matriksin fizikokimyasal özellikleri incelenmiştir. 

Transdermal formülasyonun biyoyararlanım çalışmaları sıçanlarda gerçekleştirilmiştir. 

Đndometazinin kandaki miktarı her matriks sistem için belirlenmiştir. Farmakokinetik 

parametrelerin hesaplanmasında adezif tabakada indometazin çözünürlüğüne 

dayanmaktadır. Biyoyararlanım çalışmalarında, penetrasyon arttırıcının etkisi sadece bir 

tip poliakrilat matrikste gözlenmiştir (Thong ve ark. 2007). 
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2.3.3.6. Transdermal Terapötik Sistemlerin Formülasyonunda Kullanılan 
Penetrasyon Artırıcı Maddeler 

Transdermal ilaç formülasyonları hazırlanmasını kısıtlayan en önemli parametre 

deriden geçişin zorluğu, özellikle de stratum corneum un oluşturduğu bariyerdir (Verma 

ve Iyer 2000). Bu nedenle ilaçların deriden geçişini artırmak için penetrasyon 

artırıcıların kullanılması gerekmektedir. Penetrasyon artırıcı maddeler: stratum corneum 

daki lipit tabakalarının yapısını bozarak yada etkin maddenin stratum corneum daki 

çözünürlüğünü artırarak etki edebilir (Cal ve ark. 2008). 

Su, Sülfoksitler ve benzeri kimyasallar, azon, pirolidonlar, yağ asitleri, alkol, 

yağ alkolleri, glikoller, yüzey aktif maddeler, üre, terpenler (Mentol, Limonen, 

Ökaliptol, Nerolidol, Terpinolen) (Aqil ve ark. 2007). 

Penetrasyon arttırıcı maddeler; 

a) Farmakolojik etkisi olmamalıdır 

b) Görevinde spesifik olmalıdır 

c) Hemen etkili olmalı, geri dönüşümlü olmalıdır 

d) Kimyasal ve fiziksel olarak stabil olmalı, formülasyondaki diğer maddelerle 

geçimli olmalıdır. 

e) Renksiz ve kokusuz olmalıdır 

f) Toksik, allerjik veya irite edici olmamalıdır.  

g) Deri üzerinde kolaylıkla yayılmalı, deride rahatsız edici bir his 

oluşturmamalıdır. 

h) Deriden uzaklaştırıldığında deri eski özelliklerine dönmelidir (Hillery ve 

Lloyd 2001).  

Terpenler: 

Terpenler esansiyel yağlarda bulunan (C5H8)n genel formülasyonuna sahip 

hidrokarbon bileşiklerdir. Mono-, seski- ve diterpenler olarak, tek veya karışımları halde 

penetrasyon arttırıcı olarak kullanılmaktadırlar (Williams 2003).  

Terpenlerin deriden penetrasyon arttırıcı olarak kullanılması, stratum corneum 

da etkin maddenin çözünürlüğün arttırılması ile ilişkilendirilmektedir. Lipofilik ilaçlar 

ile kullanımında, terpenler hücrelerarası lipitler ile temas haline geçer ve onların 
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yapısını bozmaktadır. Ayrıca terpenler stratum corneum a partisyon katsayısını 

arttırmaktadır. Lipofilik ilaçların permeasyonu, ilacın penetrasyon arttırıcıdaki 

çözünürlüğüne orantılı olarak, hidrofilik ilacın penetrasyonu ise difüzyon katsayısı 

artışına paralel olarak artmaktadır (Williams 2003). Penetrasyon arttırıcı maddelerin 

deriden geçişi polar, nonpolar ve her iki yöntemle sağlanmaktadır. Polar yolla geçişi 

protein değişimi, polar olmayan yol ile ise lipit yapısını değiştirerek, bazı penetrasyon 

arttırıclar ise hem polar hem de polar olmayan yolla derideki lipitleri çözündürerek veya 

derideki proteinleri denatüre ederek geçiş sağlamaktadır (Thong ve ark 2007). 

Terpenler; 5-karbonludurlar, taşıdıkları izopren halkasındaki karbon sayısına ve 

kimyasal yapılarına göre sınıflandırılabilirler (Aqil ve ark. 2007). Terpenler, 

penetrasyon arttırıcı olarak doğal kaynaklardan elde edildiklerinden dolayı genel olarak 

GRAS (Generally Regarded As Safe) kategorisinde genel olarak güvenli maddeler 

olarak sınıflandırılmaktadır (Cal ve ark. 2001). 

Aşağıda çalışmalarda kullanılan terpenler ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. 

Çalışmada Kulanılan Terpenler 

Limonen: Limondan elde edilen lipofilik bir terpendir. Kiral yapıya sahip bir 

moleküldür. Biyolojik kaynaklardan bir çeşidi d-limonen olan elde edilmektedir. 

Limonen lipofilik ve amfifilik bileşikler ile penetrasyon arttırıcı olarak etkili olmaktadır 

(Aqil ve ark. 2007). 

Açık formülü: 

 

Kimyasal formül:1-metil-4-prop-1-en-2-yl-sikloheksen 

Kapalı formül:C10H16 (Aqil ve ark. 2007) 

Log P:4,58 (El-Kattan 2000) 

Ökaliptol: Renksiz, sıvı organik yapıda bir bileşiktir (Aqil ve ark. 2007). 
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Açık formülü: 

 

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

Kapalı formül:C10H18O (Aqil ve ark. 2007) 

Log P: 2,82 (Okyar 2008) 

Nerolidol: Pek çok bitkide uçucu yağ olarak bulunan seskiterpendir (Aqil ve ark. 2007). 

Açık formülü: 

 

Kimyasal formül:3,7,11-Trimetil-1,6,10-dodekatrien-3-ol 

Kapalı formülü:C15H26O (Aqil ve ark. 2007) 

Log P:5,36 (El-Kattan 2000) 

Yapılan bir çalışmada, %39 oaranında terpen (ökaliptol, l-limonen, d-limonen 

dipenten veya terpinoelen) içeren poliüretan matrikslerde, in vitro çalışmalarda 

terpenlerin akseptör sıvıda, izole edilmiş insan epidermis ve dermisinden salımı kontrol 

edilmiştir. d-Limonen ile l- Limonen birleşiminden oluşan dipentenin, d-limonen ile l-

limonenin epidermis ve dermisten geçişinden 3 veya 4 kat daha fazla olduğu tespit 

edilmiştir. Terpenlerin deriden geçiş çalışmalarında kullanılması stratum corneum daki 

bileşiklere afinitesinin çok yüksek olması ile açıklanmaktadır (Cal ve ark. 2001). 

Literatürde kayıtlı çalışmaya göre, membran tipi transdermal sistemde, 

nikardipin hidroklorür etkin maddesi ile birlikte %2 oranında hidroksipropil selüloz jel 

ajanı, penetrasyon arttırıcı olarak %4 limonen kullanılarak etilen vinil asetat kopolimer 

membrandan etkin madde geçişi kontrol edilmiştir. Bunun yanında farklı adeziflerin 

kullanımının da etkileri çalışılmıştır. Sağlıklı gönüllüler üzerinde yapılan 

biyoyararlanım çalışmalarında 20 saat içinde verilen transdermal sistem ile tek defada 

oral yol ile kapsül uygulamasını takiben plazmadaki etkin madde konsantrasyonu 

karşılaştırıldığında, transdermal formülasyon ile daha iyi sonuçlar elde edildiği 

gözlenmiştir (Krishnaiah 2002). 

Lipofilisitesi bakımından farklı olan dört etkin madde ( nikardipin hidroklorür, 

hidrokortizon, karbamazepin, tamoksifen) model ilaç olarak seçilmiştir. Penetrasyon 

aktivitesini değerlendirmek üzere dört terpen (fenkon, timol, d-limonen, nerolidol) etkin 
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madde ile hidroksipropil selüloz jel ajanı kullanılarak transdermal formülasyonu 

oluşturulmuş ve tüylü fare derisinde in vitro çalışmalarla değerlendirilmiştir. Terpen 

lipolifitesi ile model ilaç arasındaki ilişki ve ilacın etkinliği değerlendirilmiştir. 

Terpenlerin, model ilacın deriden permeasyonu üzerine anlamlı etkisi bulunmaktadır. 

Nerolidol (yüksek lipofilitesi) ile değerlendirilen model ilaç en fazla geçişi göstermiştir. 

Nerolidol kullanımı ile nikardipin hidroklorür geçişi 135 kez, hidrokortizon 33 kez, 

karbamazepin 8 kez ve tamoksifen 2 kez artmıştır (El-Kattan ve ark. 2000). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. GEREÇ 

3.1.1. Patent Taramasında Kullanılan Veri Tabanları 

Espacenet patent veri tabanı  

WIPO patent veri tabanı  

USPTO patent veri tabanı  

Freepatentsonline patent veri tabanı  

Delphion patent veri tabanı  

Türk Patent Enstitüsü (TPE) patent veri tabanı  

3.1.2. Kullanılan Kimyasal Maddeler 

Asetonitril (Merck, Almanya) 

Disodyum hidrojen fosfat (Merck, Almanya) 

Donepezil Hidroklorür (Cipla Ltd, Hindistan) 

d- Limonen (Aldrich, Almanya) 

Fosforik asit (Merck, Almanya) 

Nerolidol (Merck Schuchardt, Almanya) 

Ökaliptol (Fluka, Sigma Aldrich Chemie GmbH, Đspanya) 

Propilen glikol (Merck, Almanya) 

Sodyum aljinat (A-2033 Sigma, Đngiltere) 

Sodyum azid (Merck, Almanya) 

Sodyum fosfat monobazik dihidrat (Riedel-de Haën, Almanya) 

Sodyum klorür (Merck, Almanya) 

Trietilamin (Merck, Almanya) 

Tween® 80 (Merck Schuchardt, Almanya) 
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3.1.3. Kullanılan Araç ve Gereçler 

Infrared Spektrofotometresi (Perkin Elmer, 1600 FT-IR Model No: 1615) 

Derin Dondurucu (Electrolux MRF 120/35) 

Dissolüsyon cihazı (Distek, Evolution 6100) 

Distile Su Cihazı (Elga, Peservoir, Đngiltere) 

Erime Derecesi Tayin Cihazı (Buchi 540) 

Etüv (Heraeus ve GENO DT109 ) 

Franz Difüzyon Hücresi (PermeGear, ABD) 

Homojenatör (CAT X620, Almanya) 

HPLC cihazı (Thermo Separation Products AS 3000) 

Isıtıcı (Protherm, Almanya) 

Kolon (Lichrospher 100-RP18, CN, 125 mm x 4.0 mm, 5µ) 

Kumpas (Mitutoyo) 

Magnetik karıştırıcı (YellowLine, MSH Basic) 

Membran filtre (CR 0.45 µm) 

Mikropipet (Finnepipette)  

pH metre (Lovibond, SENS Direct) 

Sirkülasyonlu Su Pompası (Sartorius, Arium 611 UV) 

Terazi (Sartorius, M215S) 

Terazi (Shimadzu, AEX-120 G) 

Texture Analyser (TA.XT.plus SMS) 

Ultrasonik Banyo (Banbelin Sonorex,  RK 1028H) 

3.1.4. Kullanılan Bilgisayar Programları 

Microsoft Excel 2007 

Microsoft Word 2007  

GraphPad Prism 4.0 
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3.2. YÖNTEM 

3.2.1. Alzheimer Tedavisine Yönelik Bazı Đlaçların Transdermal Formülasyon 
Patentlerinin  Đncelenmesi  

Alzheimer tedavisinde etkili etkin maddelerden; memantin, galantamin, 

rivastigmin, takrin ve donepezilin transdermal formülasyonlarına ait Türkiye’de geçerli 

veya geçerli olabilecek patent başvuruları incelenmiştir.  

3.2.1.1. Araştırılan Patentler ve Patent Başvuruları 

Patent araştırması ve değerlendirmesinde araştırma stratejisi ruhsat alınması 

düşünülen ülkeye bağlı olduğundan 1995 yılından 08.01.2010 tarihine kadar yayınlanan 

dokümanlar taranarak, Türkiye için geçerli olan veya geçerli olabilecek patent ve patent 

başvurularının araştırılması yapılmıştır. Bu amaçla;  

a) TR patentleri ve patent başvuruları 

b) PCT (WO) patent başvuruları 

c) EP başvuruları araştırılmıştır. 

3.2.1.2. Patent Veri Tabanları ile Yapılan Araştırmalarda Kullanılan Yöntemler 

Patent taramaları; 

a) Avrupa Patent Ofisi (Espacenet) tarafından geliştirilmiş olan patent dokümanları 

tarama sitesi, 

b) Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı'nın (WIPO) patent dokümanları tarama sitesi, 

c) ABD Patent ve Marka Ofisi Patent (USPTO) patent dokümanları tarama sitesi, 

d) Freepatentsonline Patent, patent dokümanları tarama sitesi, 

e) Delphion patent dokümanları tarama sitesi ve 

f) TPE Patent veri tabanları kullanılarak yapılmıştır.  

 

Espacenet Patent Veri Tabanında Tarama 

Espacenet, Avrupa Patent Ofisinin (EPO) sunmuş olduğu ücretsiz bir patent 

araştırma veri tabanıdır. Espacenet in veri tabanına dahil edilen patentler 

“www.tr.espacenet.com” veya “www.ep.espacenet” internet siteleri kullanılarak 

incelenmiştir. “www.tr.espacenet.com” internet sitesi Espacenet Türkçe ara yüzüdür 
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(TR). Türkçe kelimelerle Türk patentleri arasından araştırma olanağı tanır. 

“www.ep.espacenet”  internet sitesi ise, doğrudan EPO nin ana araştırma portalının 

adresini vermektedir. EPC nin (Avrupa Patent Sözleşmesi) resmi dilleri olan Đngilizce, 

Almanca ve Fransızca ara yüzlerle araştırma yapılabilmektedir.  

Çalışmamızda veri tabanı üzerinde sınıflandırma sistemlerine göre, “anahtar 

kelime” veya “patent numarasına” göre tarama yapılmıştır. Bu veri tabanında dünya 

çapında PCT kapsamındaki başvuruları veya sadece EPO e yapılan başvurular 

değerlendirilmiştir.  Espacenet veri tabanı internet sayfası ekranının sol üst tarafına 

doğru konumlandırılmış “Hızlı Arama” (Quick Search), “Detaylı Arama” (Advanced 

Search), “Numara ile Arama” (Number Search), “Son Sonuç Listesi” (Last Result List), 

“Patent Listem” (My Patent List), “Sınıflandırma Araması” (Classification Search), 

“Yardım” (Get Assistance) seçenekleri bulunmaktadır. Bu çalışmada patent 

taramalarında “Detaylı arama” seçeneği ve “Numara ile arama” seçenekleri 

kullanılmıştır. Tarama ile ilgili Espacenet internet sitelesinin türkçe ara yüzüne ait ana 

sayfa görüntüsü Şekil 3-1’de verilmiştir. 

 

Şekil 3-1: Espacenet Türkçe arayüzü internet sitesinin ana sayfa görüntüsü 

Taramalarda kullanılan sekmeler:  

Detaylı Arama (Advanced Search): Bu kısımda detaylı esas patent araştırmasının 

yapılabilmektedir. Burada arama kriteri girilerek araştırma gerçekleştirilmiştir.  

a) Başlıkta anahtar kelime(ler) (Keywords in Title): Anahtar kelime sadece patent 

başvurularında kullanılan başlıklarla kıyaslanmıştır. 
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b) Başlık veya özette anahtar kelime(ler) (Keywords in Title or Abstract): Anahtar 

kelime sadece patent başvurularında kullanılan başlıklarla veya özet bilgileriyle 

kıyaslanmıştır. 

Üstteki her iki alan içinde en fazla dört adet anahtar kelime kullanılabilmektedir. 

Ayrıca taramada bazı özel karakterler (?, *, # gibi) de kullanılır. Ancak karakterlerin 

kullanılış biçimleri çok fazla serbest olmadığından detayları için Espacenet'te yer alan 

“yardım” seçenekleri kullanabilmektedir. Espacenet ile patent taraması sadece “Başlıkta 

Arama” seçmesi ile gerçekleştirilmektedir. Kullanılan anahtar kelimeler birbirine 

mantıksal olarak “ve” (and), “veya” (or) ilişkilendirilmektedir. Eğer herhangi bir ifade 

kullanılmadıysa varsayılan (default) mantıksal bağlaç “ve” (and) dir. 

c) Yayın tarihi (Publication Date): Paris Sözleşmesi’ne göre patent başvuruları hak 

sahibi tarafından erken ilan talebi yapılmadığında başvuru tarihinden itibaren 18. ayın 

sonunda yayınlanır. Başvurunun yayınlanması tarif edilen ve yeni olduğu düşünülen 

tekniğin halk veya kamuoyu ile paylaşılması anlamını taşımaktadır. 

Bu alana yazılacak tarih bilgisi ile belirli bir tarihte (gün, ay, yıl veya sadece yıl 

olarak) yayınlanan patentlere erişim sağlanmıştır. Bu alan genellikle belirli bir yıl veya 

ay içerisinde yayınlanan patentleri görmek için kullanılır. Bu alana aynı anda en fazla 

dört adet tarih girilerek araştırma yapılabilmektedir. 

Numara ile Arama (Number Search): Yayın veya rüçhan numaraları arasından bilinen 

herhangi bir numara ile hızlı bir erişim sağlanmıştır. Ülke kodu bu alanda yazılmak 

zorunda değildir. Aynı numarayı taşıyan bir çok ülkesel başvuru görülebilir. 

Numara ile tarama seçeneğinde daha önce Delphion, Espacenet ve 

Freepatentsonline araştırma sitelerinden elde edilen arama sonuçlarındaki patent 

numaraları kullanılarak tarama yapılmıştır (Şekil 3-2). 
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Şekil 3-2: TR-Espacenet sitesinde numara ile arama bölümünün internet sayfası 
görüntüsü 

Espacenet veri tabanının Türkçe ara yüzünden ulusal patent başvurularından 

oluşturulmuş veri tabanlarına erişimi farklıdır. “Hızlı Arama” seçeneği işaretlendiğinde 

açılan ekranda "Patent Veri Tabanını Seçiniz" seçeneği yer alır. EP Espacenet te ise 

aynı işlem “Quick Search” seçeneği işaretlendiğinde "Select Patent Database" seçeneği 

ortaya çıkar. EP sadece “Dünya Çapında” (Worldwide), EP Espacenet (Avrupa 

Patentleri yani EPC başvuruları), WIPO Espacenet (PCT başvuruları) seçeneklerinden 

oluşan sadece 3 adet veri tabanına ulaşılabilmektedir. “Dünya Çapında” seçeneği 

tümünün seçilmiş halidir. Ülke kodlu Espacenet lerde ise bu üçünün dışında AT 

(Avusturya), BE (Belçika), OA (OAPI - Africa Bölgesi) gibi 24 adet ülkeden alınan 

patent verileri ile oluşturulan bireysel veri tabanlarına ulaşmak ve o ülkenin resmi dili 

ile araştırma yapılabilmektedir. Aramalar sonucu, karşımıza çıkan sonuç listesi ve 

başvuruya ait sayfanın görüntüsü şekil 3-3 ve 3-4’te verilmiştir. 
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Şekil 3-3: TR-Esapecenet veri tabanında “Sonuç Listesi” ne ait sayfa görüntüsü 

 

 

Şekil 3-4: TR-Esapecenet veri tabanında “Patent başvurusu” başlığının yazılı olduğu 

bağlantı işaretlendiğinde patent başvurusu ile ilgili ayrıntılı bilgilerin sayfası 
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Yukarıda bahsedilen araştırma yöntemlerinden bir tanesini kullanarak yapılan 

taramalar sonucunda elde edilen bulguların www.epoline.org internet sistesinden patent 

başvurusunun EPO bilgi kayıtlarına ulaşılmıştır. Ayrıca, “Avrupa Kaydı Döküman 

Görüntüsü” (View document in the European Register) bağlantısından patent başvurusu 

takip edilmiştir. 

Patent başvurusunun “Bibliografik Verileri” sayfasında rüçhan tarihi 1995’ten 

önce olan patentlerin EP dokümanlarında  “Başvurulan Ülkeler “ arasında Türkiye 

başvuruları (TR) görülmemektedir. Firma/buluş sahibi TR için ayrıca bir patent 

başvurusu yaptığında “Ayrıca Yayınlanmış” bölümünde TR patent başvuru dokümanına 

ulaşılmaktadır. Türkiye’de patent alıp almadığını ve patentin son hali TPE internet 

sayfasından incelenmiştir.  

Rüçhan tarihi 1995’ten sonra olan EP dokümanlarında “Başvurulan Ülkeler” 

arasında Türkiye’de yer aldığı taktirde ayrıca TR patent başvuru dokümanı da 

yayınlanmaktadır. EP dokümanı A1’den B1 olduğunda (patent aldığında) validasyonu 

yapıldığı an itibariyle TR’de de geçerli sayılmaktadır. EP dokümanında TR 

listelenmemişse, o zaman tedbir olarak “Ayrıca Yayınlanmış” bölümünden kontrol 

edilmelidir. Bu şekilde çalışmada araştırılan patent başvurusunun hangi aşamada olduğu 

(A1, A2, B1 gibi) saptanmıştır. 

WIPO Veri Tabanında Tarama 

WIPO veri tabanı, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’ne 184 üye ülkeye yapılmış 

patent başvurularına erişim imkanı tanımaktadır. WIPO veri tabanına, “www.wipo.int” 

internet sitesinden ulaşılmaktadır. Patent araştırma sayfasında patent başvurusu ile ilgili 

“Yayın Numarası”, “Başvuru Numarası”, “Başlıkta Anahtar Kelime” ile tarama, 

“Başvuru Sahibi Đsmi”, “Uluslararası Sınıflandırma Sistemine”, “Ulusal Ülkesine” ve 

“Đstemlerde Geçen Anahtar Kelimeye” göre araştırma yapılmaktadır. WIPO internet 

sitesinde patent araştırma sayfası ve araştırma sonuç listesine ait görüntü Şekil 3-5 ve 3-

6’da verilmiştir.  
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Şekil 3-5: WIPO internet sitesinde patent araştırma sayfası 

 

 

Şekil 3-6: WIPO internet sitesinde araştırma sonuç listesi sayfası 

 

USPTO Patent Veri Tabanında Tarama 

ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) patent veri tabanı, ABD patentlerinin 

yayımlandığı veri tabanıdır. Veri tabanına, “www.uspto.gov” internet sitesinden 

ulaşılmaktadır. 1976 yılından itibaren araştırma yapmak olanağı vermektedir. “USPTO 

Patent Abstract Search System” olarak adlandırılan bu sistem CMIDR (Center for 

Networked Information Discovery of Retrevial) ile USPTO’nin işbirliği ile 

yürütülmektedir. Veri tabanı üzerinde patent numarası ile patent dokümanına 

ulaşılabilmektedir. USPTO veri tabanında patent tarama seçeneklerinin gösterildiği 

internet sayfasının görüntüsü Şekil 3-7’de verilmiştir. 
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Şekil 3-7: USPTO veri tabanında patent tarama bölümünde tarama seçeneklerinin 
gösterildiği internet sayfası 

 

Veri tabanında yer alan patent araştırma sahalarında gelişmiş araştırma tekniği ile 

aynı anda birden fazla anahtar kelimeler (veya, ve, değil terimleri) kullanılarak patent 

taraması yapılabilmektedir. Araştırma “Patentin Başlığı”, “Özeti”, “Yayın Tarihi”, 

“Numarası”, “Başvuru Tarihi”, “Başvuru Sayısı”, “Uluslararası Sınıfı”, “US Sınıfı”; 

“Patent Sahibinin Đsmi”, “Bulunduğu Kent”, “Eyalet Ve Ülkesi”; “Patenti Đnceleyen 

Kişiler”, “Buluş Sahibinin Đsmi”, “Rüçhan Hakkı”, “Đlişkili US Başvuru Verileri”, “US 

Referansları”, “Yabancı Referanslar” ve “Diğer Referans” parametreleri ile araştırma 

yapılabilmektedir. Patent tarama türleri genel başlık olarak sınıflandırma sistemine göre, 

“Anahtar Kelimeler”e göre ve “Patent Numarası”na göre yapılır. Sınıflandırma 

sisteminde aradığımız patente uygun sınıflar tespit edilirse tarih dikkate alınmaksızın 

1790’dan bu yana tüm patentler eksiksiz listelenir. Ancak sınıflandırma sistemini 

öğrenmek zaman alır. 1790 yılı ile 1975 yılları arasındaki verilere patent numarası, 

patent tarihi ve ABD (US) sınıflandırma sistemi kullanılarak ulaşılır. USPTO veri 

tabanında patent dokümanlarına ve patentler hakkında genel bilgilere ulaşılmaktadır.  
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Şekil 3-8: USPTO veri tabanunda hızlı tarama seçeneğinin internet sayfasındaki 
görüntüsü 

Şekil 3-8’de görüldüğü gibi “Anahtar Kelime” ile tarama seçeneğinde aranan 

konu ile ilgili kelime yazılır (örneğin, memantine and transdermal). USPTO veri 

tabanında hızlı tarama seçeneğinin internet sayfasındaki görüntüsü ve sonuç listesi Şekil 

3-9 ve Şekil 3-10’da verilmiştir. 

 

Şekil 3-9: USPTO veri tabanında “Hızlı Tarama” seçeneğinin internet sayfasındaki 
görüntüsü 
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Şekil 3-10: USPTO veri tabanında “Anahtar Kelime“ ile tarama sonucu elde edilen sonuç 
listesi 

Freepatentsonline Patent Veri Tabanında Tarama 

Bu araştırmada “www.freepatentsonline.com” internet sitesi kullanılarak 

Uluslararası Sınıflandırma (International Classes) tarama yöntemi ve istemlerde geçen 

“Anahtar Kelime” tarama yöntemi kullanılmıştır. “Hızlı Arama” ve “Uzman Arama 

(Expert search)” seçenekleri kullanılarak aşağıdaki sayfa doldurulmak suretiyle tarama 

yapılmaktadır (Şekil 3-11 ve 3-12). 

 

Şekil 3-11: Freepatentonline patent tarama sayfasında “Hızlı Arama” sayfası 
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Şekil 3-12: Freepatentonline patent tarama sayfasında “Uzman arama” sayfası 

 

Delphion Patent Veri tabanında Tarama 

Thompsom firmasının geliştirmiş olduğu bir patent araştırma motoru ve veri 

tabanı olan Delphion, www.delphion.com internet adresinden kullanıcılarına ücret 

karşılığı çeşitli hizmetler sunmaktadır. Özellikle ABD, Avrupa Patent ve PCT 

başvurularına ulaşılmasına imkan tanımaktadır. Aynı araştırma sonuçları üzerinde 

çeşitli istatistiki bilgiler alınabilmesini, şirketler hakkında araştırma yaparken ünvan 

farklılıklarından kaynaklanacak problemleri gidermek için şirket ağacı yapılanması 

üzerinden patent araştırması yapılabilmesini, özellikle ABD patentlerinin önceki ve 

sonraki patentlerle olan ilişkilerinin takip edilebilmesini sağlamaktadır. 

 Delphion da diğer araştırma sitelerinde olduğu gibi temel olarak “Numara Đle 

Arama” (Quick/Number), “Mantıksal Arama” (Boolean) ve “Detaylı (Advanced) 

Arama” seçenekleri mevcuttur. “Hızlı/Numara ile Arama”da ülke seçeneği 

sorulmaktadır (Şekil 3-13). Seçilen ülkenin yanına patent numarası ülke kodu olmadan 

yazıldıktan sonra istenilen patent dökümanına ulaşmaktadır. Ayrıca veritabanı seçimi 

için bazı onay kutucukları görülmektedir. “Belge almış” (granted) veya “başvurulmuş 

patentler” (applications) olarak ikiye ayrılmıştır. Bu araştırmada, “mantıksal arama” 

seçeneğinde anahtar kelime (örneğin “memantine+transdermal”) yazılarak “bütün 

dosyalar” (all fields) seçeneğinden tarama yapılmıştır. “Mantıksal Arama” kriterleri 
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arasında bir mantıksal bağ oluşturulmasını ve böylece daha odaklı patent araştırılmasını 

sağlamaktadır. “Mantıksal Arama” seçeneği sayfasına ait görüntü aşağıda verilmiştir 

(Şekil 3-14). 

 

Şekil 3-13: Delphion patent tarama sayfasında “Hızlı/Numara ile Arama” sayfası 

  

 

Şekil 3-14: Delphion veri tabanında “Mantıksal Arama” seçeneği sayfası 

“Gelişmiş Arama” ise Espacenet’ten farklı olarak, başlık ve özet dışında 

istemlerde, tarifnamede ve hatta vekil firma üzerinden patent araştırması yapabilme 

imkanlarını sunar. Ayrıca yayın veya rüçhan tarihine göre arama yapmak istenildiğinde 
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Espacenet de karşılaşılan en fazla 4 adet tarih yazma kısıtlaması da yoktur. Daha esnek 

bir tarih giriş ekranı ile istenilen tarih aralığındaki patent başvuruları 

araştırılabilmektedir. Delphion veri tabanında “Gelişmiş Arama” sayfasına ait internet 

sayfası görüntüsü Şekil 3-15’te verilmiştir. 

 

Şekil 3-15: Delphion veri tabanında “Gelişmiş Arama” seçeneğine ait sayfa görüntüsü 

Türk Patent Enstitüsü (TPE) Patent Veri Tabanında Tarama 

 TPE’nin internet sayfasında hizmete sunduğu “Patent Araştırma” sayfasında 

arama kriterlerinde, “Buluşun Başlığı”, “Yayın Tarihi”, “Başvuru Sahibi Bilgileri” 

girilerek araştırma yapıldı. Böylece, Türkiye’de geçerli olan Avrupa patentleri ve ulusal 

aşamaya geçen uluslararası patent başvurularına ulaşıldı. TPE veri tabanında patent 

araştırma için internet sayfasının görüntüsü Şekil 3-16’da verilmiştir. 

 Türkiye’de ilaçları patent kapsamına alan patent haklarının korunmasına ilişkin 

KHK 25 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe girdiğinden ve DTÖ-TRĐPS anlaşması 

gereğince 1 Ocak 1995 tarihinden itibaren ilaçlarla ilgili patent başvuruları kabul 

edildiğinden, rüçhan tarihi 1 Ocak 1994 tarihinden sonra olan patentler ve başvurular 

araştırmanın kapsamına girmektedir. Ayrıca Avrupa Patent Sözleşmesi 1 Kasım 2000 

tarihinde yürürlüğe girdiğinden bu tarihten sonra yapılan Avrupa Patenti başvurularına 

EP patenti verildiği taktirde ve EP patentinde Türkiye belirtilmiş ise bu patent 

Türkiye’de geçerli olacağından, bu tarihten sonraki EP başvurularının araştırılması 

gereklidir. 
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Şekil 3-16: TPE veri tabanında patent araştırma sayfasının görüntüsü 

 

 Çalışmamızda yukarıda ayrıntılı arama yöntemleri açıklanan 6 farklı veri tabanı 

(Espacenet, Delphion, Freepatentonline, USPTO, WIPO ve TPE) kullanılarak 

Alzheimer tedavisinde etkili etkin maddelerin (memantin, galantamin, rivastigmin, 

takrin ve donepezil) transdermal formülasyonlarına ait patent taramaları 

gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de geçerli olan ve başvuru hakkı bulunan, yani Türkiye’de 

patent alması olası olan patentler değerlendirme kapsamına alınmış ve incelenen ilaç 

molekülleri için patent bulguları tablolar halinde hazırlanmıştır. 

Donepezil model ilaç olarak seçilmiştir. Bu etkin maddeye ait patentlerin bağımlı 

ve bağımsız istemlerini açıklayan tablolar hazırlanmıştır. Patentlerin kapsamındaki 

transdermal formülasyon olarak içeriğine giren yardımcı maddeler ve transdermal 

formülasyonlara ait parametreler ayrıntılı olarak incelenerek bu patentlerin kapsamına 

girmeyen bir transdermal formülasyon geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.  
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3.3. Donepezil Hidroklorür Üzerinde Yapılan Çalışmalar 

3.3.1. Infrared (IR)  Spekturumu 

Donepezil hidroklorür IR spekturumu, potasyum bromür diskleri hazırlanarak 

Perkin Elmer 1600 FT-IR Model No. 1615 cihazı ile alındı. 

3.3.2. Erime Derecesi Tayini 

Donepezil hidroklorür’ün erime derecesini tayin etmek için kılcal tüp kullanıldı. 

Kuru haldeki donepezil hidroklorür kılcal tüp içine yerleştirildi ve deney 3 defa 

tekrarlandı.  

3.3.3. Ultraviyolet (UV) Absorpsiyon Spektrumu 

Donepezil hidroklorür UV Spekturumu UV Spektrofotometresi cihazıyla alındı. 

3.3.4. Miktar Tayini Yöntemi 

Donepezil hidroklorür’ün miktar tayini yüksek basınçlı sıvı kromatografisi 

(HPLC) ile yapıldı.  

Donepezil hidroklorür miktar tayini ve in vitro çözünme deneyleri ile salım 

çalışmalarında etkin madde analizi için literatürde kayıtlı yüksek basınçlı sıvı 

kromatografisi yöntemi (Kafkala ve ark. 2008) kullanıldı.  

Donepezil hidroklorürün HPLC analizlerinde kolon olarak ( CN, 125 mm x 4.0 

mm, 5µ), mobil faz olarak 20 mM trietilamin (TEA) tamponu (pH 2.5) ve asetonitril 

karışımı (750:250 h/h, pH 3.0) kullanıldı. 1 ml/dk akış hızında 270 nm dalga boyunda 

100 µl hacminde örnekler enjekte edilerek çalışıldı. 

Mobil faz hazırlama: 

500 ml’lik balon jojeye 7 ml trietilamin ilave edildi ve deiyonize su ile hacmine 

tamamlandı. Bu çözeltinin 200 ml’si 1 L’lik bir behere aktarıldı ve üzerine 650 ml 

deiyonize su ilave edildi. %10’luk fosforik asit ile çözeltinin pH’sı 2.5’e ayarlandı. 

Çözelti 1000 ml’lik balon jojeye aktarıldı ve deiyonize suyla hacmine tamamlandı, 

karıştırıldıktan sonra membran (0,45µm)  filtreden süzüldü. 

Kullanılan miktar tayini yönteminin güvenirliğini saptamak üzere analitik 

yöntem validasyon çalışması yapıldı. 
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3.3.5. Miktar Tayini Yönteminin Validasyonu 

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

sürekli olarak bekleneni gerçekleştirildiğinin kanıtlanmasıdır (USP 31). Kullanılan 

analitik yöntemin validasyonu için, doğrusallık (linearity), kesinlik (precision), 

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

limiti (quantitation limit) ve stabilite (stability) parametreleri literatüre göre çalışıldı 

(USP 31). 

Doğrusallık 

Bir analitik yöntemin doğrusallığı, elde edilen bulguların örnek çözeltisi içindeki 

madde konsantrasyonu ile belli aralıkta olmasıdır. Miktar tayininin doğrusallığı için 50 

mg donepezil hidroklorür hassas tartıldı ve 100 ml’lik balon jojeye alınarak distile su ile 

hacmine tamamlandı. Çözelti ultrasonik banyoda 15 dk boyunca çözündürüldü. Bu stok 

çözeltiden 0,25 - 0,5 - 1,25- 2,5 - 4 - 5 -6 ml alınarak 50 ml’ye tampon çözelti ile 

seyreltilerek 7 farklı konsantrasyonda çözeltiler hazırlandı. Çözeltiler HPLC’de analiz 

edildi. Her formülasyon için 6 farklı tayin yapıldı ve ortalamaları alınarak SD ve %RSD 

değerleri saptandı.  

Kesinlik 

Belirli çalışma koşullarında  hazırlanmış olan örnek çözeltisinden birden fazla 

seyreltme ile elde edilen serilerin ölçüm sonuçlarının uyumlu olması, uygulanan analitik 

yöntemin kesinliğini belirtir. Bu standart sapma (SD) yada relatif standart sapma (% 

RSD) değeri ile ifade edilir. Kesinlik analitik yöntemin tekrar edilebilirliğini ve tekrar 

elde edilebilirliğini gösterir. Bulunan RSD değerinin % 2’ den küçük olması 

gerekmektedir.  

3 farklı günde 3 paralel stok çözeltisi hazırlanarak elde edilen çözelti verilerinin 

SD ve % RSD değerleri hesaplandı.    

Doğruluk 

Bir yöntemle elde edilen sonuçların gerçek değere yakınlığı, o yöntemin 

doğruluğudur. Kullanılan analitik yöntemin doğruluğunu saptamak için 50 mg 

donepezil hidroklorür 100 ml’lik balonjojeye alındı ve hacmine distile su ile 

tamamlandı. Bu çözeltiden üç farklı konsantrasyonda olacak şekilde örnekler ( 1,25 ml, 

2,5 ml, 6 ml) alındı. Hazırlanan çözeltiler 50 ml’ye mobil faz ile tamamlandı. 
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Çözeltilerin analizi HPLC’de gerçekleştirildi. Analiz 3 defa tekrarlandı. Yöntemin 

doğruluğu geri kazanma değerleri hesaplanarak saptandı. 

Seçicilik 

Formülasyon içinde miktar tayini yapılacak olandan farklı maddeler 

bulunmasına rağmen o maddenin konsantrasyonunun tam olarak tespit edilebilmesi, 

analitik yöntemin seçiciliğini gösterir. Bu amaçla uygun bulunan transdermal 

formülasyonlarının etkin madde içermeyen formülasyonları hazırlandı. Etkin madde 

içermeyen transdermal formülasyonların her birinin farklı yerlerinden alınan 1,77 

cm2’lik 3 kesit, 5 ml distile suda çözündürüldü, bu çözeltiden 2,5 ml alınarak 50 ml’ye 

mobil faz ile tamamlandı. Membran filtre (0,45µm) kullanılarak süzüldü. Süzüntü 

enjekte edilerek, HPLC’de transdermal formülasyonların hazırlanmasında kullanılması 

tasarlanan yardımcı maddeler ve penetrasyon arttırıcı maddelerin de 270 nm de pik 

verip vermediği saptandı.  

3.3.6. Đn vitro Testlerde Kullanılan Çözünme Ortamında Donepezil Hidroklorür 
Çözünürlük Çalışması 

1 ml pH 6.5 fosfat tamponu ependorf tüpüne alındı. Üzerine çözüneceğinden 

fazla miktarda (yaklaşık 80 mg) donepezil hidroklorür eklendi. Ependorfların ağzı iyice 

kapatıldı ve 24 saat oda koşullarında 250 devir/dk’da çalkalandı. Süre sonunda örnekler 

5 dk 3000 devir/dk’da santrifrüj edildi. Üstteki berrak kısım alınarak gerekli 

seyreltmeler yapıldı ve numunelerde donepezil hidroklorür miktarı HPLC ile analiz 

edildi. Çalışma 3 defa tekrarlandı. 

3.4. Ön Formülasyon Çalışmaları  

3.4.1. Matriks Polimeri,  Plastifiyan ve Penetrasyon Arttırıcı Madde Seçimi

 Donepezil hidroklorür içeren transdermal formülasyonlara ait patent tarama ve 

değerelendirmesi sonucunde elde edilen patentler incelenmiş ve patent kapsamına 

girmeyen formülasyon bileşenleri kullanılarak donepezil hidroklorürün yeni transdermal 

formülasyonları hazırlanmıştır. Transdermal formülasyonlar için matriks polimeri 

olarak donepezilin transdermal formülasyonuna ait patentlerde yer almayan polimer 

olarak ve daha önce transdermal formülasyonlarda da kullanılmış doğal bir polimer olan 

sodyum aljinatın kullanılmasına karar verilmiştir. Sodyum aljinat seçilmesinin diğer bir 

sebebi de suda disperse olabilen bir polimer olmasıdır. Çünkü donepezilin transdermal 
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formülasyon patentlerinde su içermeyen formülasyonlar ile transdermal preparatlar 

hazırlandığı tespit edilmiştir. Formülasyon bileşenlerinden plastifiyan madde olarak 

donepezilin transdermal formülasyon patentlerinde kullanılmamış propilen glikolün 

ilavesine karar verilmiştir. 

 Çalışmamızda transdermal formülasyonların hazırlanması için matriks polimeri 

olarak kullanılacak sodyum aljinatın konsantrasyonu literatüre dayalı olarak seçildi 

(Bektaş 2004). Plastifiyan madde olarak propilen glikol literatür verilerine dayanılarak 

%7,5 oranında kullanıldı (Bektaş 2004). Ön formülasyon çalışmalarında öncelikle 

penetrasyon arttırıcı maddenin seçimi yapılmak üzere farklı yapı ve konsantrasyonda 

terpen yapısındaki penetrasyon arttırıcılar kullanılarak transdermal formülasyonlar 

hazırlanmıştır. Terpenlerde taranan patentlerin formülasyonlarında penetrasyon arttırıcı 

olarak yer almamaktadır.  

3.4.2.  Ön Formülasyonların Hazırlanması 

Ön formülasyon çalışmalarında, donepezil hidroklorür içeren transdermal 

formülasyonlar penetrasyon arttırıcı madde olarak farklı yapıdaki terpenler (limonen, 

nerolidol ve ökaliptol) farklı konsantrasyonlarda (%1, 3, 5) kullanılarak hazırlandı. Ön 

formülasyon çalışmalarında kullanılan transdermal formülasyonların kodları ve 

içerikleri Tablo 3-1’de verilmiştir. 

Tablo 3-1: Ön formülasyon çalışmalarında hazırlanan donepezil hidroklorür içeren 
transdermal formülasyonlar 

Kod Terpen 
Donepezil 

hidroklorür 
(%, a/a) 

Tween® 80 
(%, a/a) 

Terpen  
(%, a/a) 

Propilen 
glikol 

(%, a/a) 

Sodyum 
aljinat  
(%, a/a) 

FK - 1 1 - 7,5 4,5 

F1 

Nerolidol  

1 1 1 7,5 4,5 

F2 1 1 3 7,5 4,5 

F3 1 1 5 7,5 4,5 

F4 

Limonen 

1 1 1 7,5 4,5 

F5 1 1 3 7,5 4,5 

F6 1 1 5 7,5 4,5 

F7 

Ökaliptol 

1 1 1 7,5 4,5 

F8 1 1 3 7,5 4,5 

F9 1 1 5 7,5 4,5 
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Transdermal formülasyonun hazırlanmasında öncelikle sodyum aljinat 

formülasyondaki suyun yarısı ile 24 saat bekletildi. Distile suyun diğer kısmına %1 

oranında Tween® 80 eklendi, yüksek devirli karıştırıcıda 9000 devirde 5 dk  

karıştırılarak emülsiyon hazırlandı. Karıştırma işleminin tamamlanmasından sonra 

emülsiyon üzerine %1 (a/a) oranında suda çözündürülmüş olan donepezil hidroklorür 

eklenerek 5 dk. daha karıştırıldı. Donepezil hidroklorür içeren emülsiyon jele ilave 

edildi. Son olarak propilen glikol bu karışıma eklendi ve hava kabarcığı olmamasına 

dikkat edilerek homojen bir şekilde karıştırıldı. Transdermal formülasyon oluşturmak 

amacıyla hazırlanan jel 9,8 cm çapındaki petri kutularına döküldü. Etüvde, 40±2°C de 

kurumaya bırakıldı.  

3.5. Transdermal Formülasyonların Hazırlanması 

Ön formülasyon çalışmaları sonucu nerolidol (F1-F3) ve ökaliptol (F7-F9) 

içeren transdermal formülasyonların homojen olmaması nedeniyle, formülasyonlarda 

penetrasyon arttırıcı olarak d-limonen kullanılmasına karar verildi (F4, F5, F6). 

Formülasyonlar (F4, F5, F6) ön formülasyon çalışmlarında belirtildiği gibi hazırlandı 

(Tablo 3-1). Çalışmamızda in vitro ve ex vivo çalışmalar donepezil hidroklorüür içeren 

bu transdermal formülasyonlar üzerinde yapıldı. Ayrıca kontrol formülasyonu (FK) 

olarak kullanılmak üzere penetrasyon arttırıcı madde içermeyen transdermal 

formülasyon (FK) da yukarıda anlatıldığı şekilde hazırlandı (Tablo 3-1). Çalışmamızda 

tüm transdermal formülasyonlar hazırlandıktan en fazla 3 gün içinde analizlerde 

kullanıldı. Bu süre içinde formülasyonlar parafilm ve alüminyum folyo ile sarılı olarak 

desikatörde bekletildi. 

3.6. Transdermal Formülasyonlar Üzerinde Yapılan Çalışmalar 

3.6.1. Görsel Đncelemeler 

Hazırlanan formülasyonların genel görünüşleri incelenerek petri kutusundan 

ayrılabilmelerine, yeterli homojenite, esneklik, yumuşaklık ve yapışkanlığa sahip olup 

olmadıkları gözlemlendi. 

3.6.2. Kalınlık Kontrolü  

Transdermal formülasyonların çeşitli yerlerinden 6 kesit alınarak bu kesitlerin 

kalınlıkları kumpas yardımıyla ölçüldü. Elde edilen değerlerin ortalamaları ve standart 

sapmaları hesaplandı. 
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3.6.3. Ağırlık Kontrolü 

Hazırlanan transdermal formülasyonların farklı yerlerinden 1,0 cm çaplı 6 ayrı 

kesit alınarak tartıldı. Elde edilen sonuçların ortalaması ve standart sapması hesaplandı. 

3.6.4. Elastikiyet Özelliklerinin Tayini 

Transdermal formülasyonların (FK, F4, F5, F6)  elastikiyet özellikleri, TA-XT 

Plus Texture Analiz cihazı (Şekil 3-17) kullanılarak belirlenmiştir (Sezer ve ark. 2007). 

Çalışmada 5 kg hassasiyette yükleme hücresi (load cell) kullanıldı. Çalışmada 

kullanılmak üzere 10 x 80 mm boyutunda düzgün şekilde kesilerek hazırlanan 

formülasyonlar texture analiz cihazının  üst ve alt kıskaçları arasına gergin şekilde 

yerleştirilmiştir. Kıskaçlar arasındaki film uzunluğu 40 mm olarak sabitlendi. Deneyin 

başlaması ile birlikte cihazın her iki kıskacı zıt yönlere doğru sabit hız ve kuvvetle 

çekilmiştir. Formülasyonların kopma anında, elde edilen elastikiyet değerleri 

hesaplanmış ve 3 deneyin ortalaması sonuç olarak verilmiştir. Elastikiyet özelliklerinin 

hesaplanmasına ilişkin formül aşağıda verilmiştir. 

 At 

                    % elastiklik =  x 100 

     A0 

Ao = Deneye başlangıç anındaki mesafe (40 mm) 

At = Kopma anındaki mesafe 

 

Formülasyonların Elastikiyet Test Parametreleri 

Test modu                                     : Gerilme 

Prop tipi                                          : A / TG Tensile Grips 

Test öncesi probun hızı                  : 1 mm/sn 

Test hızı                                          : 0.5 mm/sn 

Test sonrası probun hızı                  : 10 mm/sn 

Mesafe                                            : 40 mm 

Teste başlamak için probun hissetmesi gereken kuvvet         : 5 g 
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Şekil 3-17:  TA-XT Plus Texture analiz cihazı 

3.6.5. Biyoadezyon Kuvvetinin Saptanması 

Donepezil içeren transdermal formülasyonların (FK, F4, F5, F6) adezifliği; TA-

XT Plus Texture analiz cihazı kullanılarak saptandı. Çalışmada 5 kg hassasiyette 

yükleme hücresi kullanıldı. Bu amaçla filmlerden 1 cm çaplı dairesel kesitler alındı ve 

cihazın probuna (P 10) çift yönlü bant kullanılarak yapıştırıldı. Cihazın biyoadezyon 

test kitine belirli kalınlıkta kesilmiş (~1 mm) domuz derisi yerleştirildi. Deri üzerine 50 

µl  %0,09 NaCl çözeltisi uygulandı. Sabit hızda aşağıya doğru indirilerek film ile 

derinin daha önce optimizasyon sonucu belirlenen süre boyunca temas etmesi sağlandı. 

Her film için 6 defa ölçüm yapıldı. Yapılan ölçümlerden elde edilen  kuvvet-zaman 

grafiğinde eğri altında kalan alan (AUC) adhezyon işini gösterdi. Elde edilen değerlerin 

ortalaması alınarak standart sapmaları hesaplandı.  

    Formülasyonların Biyoadezyon Test Parametreleri 

Test seçeneği                           :Adhesive Test 

Test öncesi hız                         : 1 mm/sn 

Test hızı                                   : 1 mm/sn 

Test sonrası hız                       :  1 mm/sn 

Testin başlaması için gerekli kuvvet (Trigering force)   : 5 N 

Kuvvet                                  :  2,5 N 

Zaman                                  :  60 sn 

Test Probu                             :  prob (P10) 
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3.6.6. Etkin Madde Miktar Tayini 

Transdermal formülasyonlardan (FK, F4, F5, F6) 1,77 cm2 lik alana sahip 

kesitler bir balon jojeye alındı ve 5 ml distile su ile tamamlandı. Đyice karıştırıldı. Bü 

çözeltiden 0,5 ml balon jojeye alındı ve 10 ml ye mobil faz ile tamamlandı. Hazırlanan 

bu çözelti membran filtreden (0,45 µm) süzüldü. Numunelerin etkin madde miktarı, 

HPLC analizi ile yapıldı. Her formülasyon için 3 farklı tayin yapıldı ve ortalamaları 

alınarak SD ve %RSD değerleri saptandı.  

3.6.7. Çözünme Hızı Çalışmaları 

Transdermal formülasyonlardan (FK, F4, F5, F6) donepezil hidroklorürün 

çözünme hızı tespit edildi. Bu çalışmalarda Amerikan Farmakopesi’nde verilen 

“Transdermal yamalar için çözünme testi monografında (App. XII E) belirtilen sistem 

ile çalışıldı (Şekil 3-18). Çözünme hızı deneylerinde donepezil hidroklorür sonsuz 

seyreltme (sink koşul) sağlayan ortam olarak izotonik pH 6.5 fosfat tamponu kullanıldı. 

Sistemin sıcaklığı  32±0,5ºC’ye ayarlandı, paletlerin dönüş hızı dakikada 50 devire 

ayarlandı. Formülasyonlardan alınan 5 cm çaplı kesitler üzerlerine 125 µm’ lik aralığa 

sahip paslanmaz çelik disk konuldu Bu düzenek 500 ml’lik behere yerleştirildi. 

Belirlenen zaman aralıklarında (30. dakika, 1,5,  2- 6. saatlerde), 5’ er ml örnek  

membran filtreden (0,45 µm) süzülerek alındı. HPLC yöntemi ile donepezil hidroklorür 

miktarları hesaplandı. Zamana karşı % çözünen etkin madde miktarları ile 

formülasyonlara ait çözünme profilleri oluşturuldu. 

 

Şekil 3-18: Transdermal formülasyonlarında kullanılan çözünme hızı cihazı 
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3.6.8. In vitro Permeasyon Çalışmaları 

Transdermal formülasyonlardan (FK, F4, F5, F6) donepezil hidroklorür’ ün in 

vitro permeasyonunun incelenmesinde 1.77 cm2 yüzey alana sahip çift ceketli Franz 

difüzyon hücreleri (Şekil 3-19) kullanıldı. In vitro permeasyon çalışmalarında membran 

olarak domuz derisi kullanıldı (Monti ve ark. 2002). Çalışmalarda domuz derisi 

kesimhaneden sağlandı. Deri altındaki yağ dokuları bir bistüri kullanılarak homojen bir 

kesit alınacak şekilde temizlendi ve belirli kalınlığa kadar inceltildi. Deri örneklerinin 

kalınlığı kumpas yardımı ile ölçüldü ve yaklaşık 1-1,2 mm kalınlığındaki deri örnekleri 

kullanıldı. Bu şekilde hazırlanan deri örnekleri parafilmlere sarılarak -35ºC’de saklandı. 

Domuz derileri kullanılmadan önce, 30 dakika %0.9 luk sodyum klorür çözeltisinde 

bekletilerek hidrate edildi (Monti ve ark. 2002). Reseptör faz olarak izotonik pH 6.5 

fosfat tamponu çözeltisi kullanıldı. Çözünmüş havanın giderilmesi için reseptör faz 10 

dk yüksek frekanslı ses dalgalarına maruz bırakıldı. Ayrıca reseptör faza 

mikroorganizma üremesini engellemek için %0,03 konsantrasyonda olacak şekilde 

sodyum azit (Monti ve ark. 2002) ilave edildi. Reseptör fazın sıcaklığı, termostatlı su 

banyosun ile 37.0+0.5 ºC’ de sabit tutuldu. 12 ml’ lik hacime sahip, hava kabarcığı 

oluşmayacak şekilde reseptör fazla doldurulan Franz difüzyon hücreleri üzerine domuz 

derisi yerleştirildi. Hücrelerin yüzey alanı boyutunda kesilen trasndermal 

formülasyonlar (FK, F4, F5, F6) üzerine 200 µl distile su ile ıslatılarak deri üzerine 

yerleştirildi, hücrelerin üzeri parafilm ile kapatıldı. Reseptör faz manyetik karıştırıcı 

yardımıyla 600 rpm’de karıştırıldı. Formülasyonlar deri üzerine uygulandıktan sonra 

reseptör fazdan belirlenmiş aralıklarla (60. dakika ve 24., 48. ve 72. saate), paslanmaz 

çelik enjektörler kullanılark 1’er ml örnek alındı. Örnek alındıktan sınra aynı sıcaklıkta 

ve hacimde reseptör faz her hücreye geri ilave edildi. Alınan örneklerdeki donepezil 

miktarı HPLC yöntemi kullanılarak saptandı. Her formülasyon için çalışma 3 defa 

tekrarlandı. Transdermal formülasyonlardan donepezilin deriden geçişine ait 

permeasyon parametreleri hesaplanmıştır. 
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Şekil 3-19: Franz difüzyon hücreleri ile yapılan permeasyon çalışmasına ait deney 

düzeneği  

3.6.9. Hafifletilmiş Toplam Yansıtma (Attenuated Total Reflectance, ATR-FTIR) 
Spektroskopisi ile Penetrasyon Arttırıcı Maddenin Etkisinin Değerlendirilmesi  

Çalışmamızda donepezil hidroklorürün transdermal formülasyonlarında 

kullanılan penetrasyon arttırıcı maddenin (limonen) deri üzerindeki etki mekanizması 

ATR-FTIR spektroskopisi ile değerlendirildi. Bu amaçla limonen içeren transdermal 

formülasyonlar kulanılarak yapılan (F4, F5, F6) permeasyon çalışması sonrası, domuz 

derisi kesitleri ATR-FTIR Spektroskopisi yöntemi kullanılarak analiz edildi. Kontrol 

için penetrasyon arttırıcı madde içermeyen kontrol formülasyonunun (FK) 

değerlendirildiği permeasyon çalışması sonrası da aynı şekilde deri örnekleri ATR-

FTIR Spektroskopi yöntemi kullanılarak incelendi. Ayrıca kontrol olarak formülasyon 

uygulanmamış domuz derisi de ATR-FTIR Spektroskopi ile incelendi. 

Çalışma örneklerinin IR Spektrumu, 4000-400 cm-1 frekans aralığında, çinko 

selenürden yapılmış ATR kristali bulunan ATR-FTIR Spektroskopisi ile kaydedildi. 

Her spektrum, 2 cm-1 lik çözünürlük ile yaklaşık olarak 5 sn içinde (80 tarama sonucu) 

elde edilmektedir. Spektrumlardaki frekans pik konumları, Spektrum 100 IR 

Spectroscopy Software bilgisayar programı kullanılarak, ±0.1 cm-1 hata payı ile 

belirlendi. 
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Domuz derisi yüzeyinde spektral analiz için, ATR kristali üzerine yaslanarak 

tam temas sağlandı ve spektrum kayıtları alındı. Đlk spektrum, hiçbir formülasyon 

uygulanmadan kaydedilerek, sadece deriye ait referans spektrumu olarak kabul edildi. 

ATR kristali her analiz sonrasında etanol ile temizlenerek, kurulandı ve etanol tamamen 

uçtuktan sonra boş bir spektrum çekildi. ATR-FTIR Spektroskopisi ile gerçekleştirilen 

analizde CH2 asimetrik (2920 cm
-1) ve simetrik (2850 cm-1) gerilme bantları incelendi.  
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4. BULGULAR 

4.1. Alzheimer Tedavisine Yönelik Bazı Đlaçların Transdermal Formülasyon 
Patentlerinin  Đncelenmesine ve Değerlendirilmesine Ait Bulgular  

Alzheimer tedavisinde etkili etkin maddelerden; memantin, galantamin, 

rivastigmin, takrin ve donepezilin transdermal formülasyonlar için Türkiye’de geçerli 

veya geçerli olabilecek patent başvurularının incelenmesi sonucu elde edilen bulgular 

aşağıda verilmiştir. 

4.1.1. Memantin’e ait Bulgular 

Yöntem 3.2.1’de anlatıldığı gibi patent sitelerinden yapılan patent taramaları 

sonucunda memantin etkin maddesi içeren transdermal formülasyonlara ait EP, WO 

ve US başvurusu yapılmış Türkiye’de geçerli veya geçerli olabilecek patent 

başvurularına ait  liste aşağıda verilmiştir (Tablo 4-1). 

Tablo 4-1: Türkiye’de geçerli veya geçerli olabilecek memantin içeren transdermal 
formülasyonlara ait patent listesi 

No Patent yayın 
numarası Patent başlığı Patent  

yayın tarihi 
Rüçhan 
tarihi 

1 
WO 2007064407 = 
EP1959937  (A1) 

Transdermal terapötik sistem 2007-06-07 01.12.2005 

2 
EP2016939 (A1) 
 

Anti-demans ajan içeren transdermal 
olarak absorbe olabilen preparat 2009-01-21 08.05.2006 

3 EP1715843 (A1) 

Bir NMDA reseptör antagonisti ve 
MAO-inhibitör veya GADPH-
merkezi sinir sistemi tedavisi ile ilgili 
koşullar için inhibitörü 

11.08.2005 29.01.2004 

4 US2009162421 (A1) 
Üretimi yanı sıra, ağrı ile birleşmiş 
nöropatilerin tedavisinde kullanılan 
ilaçlar 

2009-06-25 
 

--- 

5 
WO03015699= 
EP1438020  (A2) 

Ağrıların tedavisi için topikal 
bileşikler ve metotlar 2003-08-14 17.08.2001 

6 WO2008061677= 
EP2094250  (A1) 

Đyon mikrorezervuar içeren terapötik 
sistemler 

2008-05-29 
 

21.11.2006 

7 EP1807033 (A2) Sırt tabakası içeren transdermal cihaz 2007-07-18 08.10.2004 

8 WO2005039531(A1) 
= EP1670433  (A1) 

Ciltte kalıntıları minimize etmek için 
transdermal formülasyon 

2005-05-06 
 

10.10.2003 
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4.1.2. Galantamin’e ait Bulgular 

Yöntem 3.2.1’de anlatıldığı gibi patent sitelerinden yapılan patent taramaları 

sonucunda galantamin etkin maddesi içeren transdermal formülasyonlara ait EP, WO ve 

US başvurusu yapılmış Türkiye’de geçerli veya geçerli olabilecek patent başvurularına 

ait liste aşağıda verilmiştir (Tablo 4-2). 

Tablo 4-2: Türkiye’de geçerli veya geçerli olabilecek galantamin içeren transdermal 
formülasyonlara ait patent listesi 

No Patent yayın numarası Patent başlığı Patent yayın 
tarihi 

Rüçhan 
tarihi 

1 
WO2007035941 (A2)  

= EP1937226  (A2) 
Galantamin içeren 
transdermal sistem 

 

2007-03-29 

 

23.09.2005 

2 WO2005039531 (A1)=U
S7335379  (B2) 

Ciltte kalıntıları minimize 
etmek için Transdermal 
Farmasötik formülasyon 

 

2005-05-06 

 

10.10.2003 

3 EP1959937 (A1) = 
WO2007064407  (A1) 

Transdermal terapötik 
sistem 

 

2008-08-27 

 

01.12.2005 

4 EP1948142 (A2) = 
WO2007035939  (A3) 

Transdermal uygulamalar 
için yüksek geçiş arttırıcı 
poliakrilat ile transdermal 
formulasyon 

 

2008-07-30 

 

23.09.2005 

5 EP2016939 (A1)= 
WO2007129427  (A1) 

Anti demans ajan içeren 
transdermal absorbe 
olabilen formülasyonlar 

2009-01-21 08.05.2006 

6 WO2009146443 (A1) 
Transdermal farmasötik 
bileşiklerin içerikleri ve 
metotları 

2009-12-03 30.05.2008 
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4.1.3. Rivastigmin’e ait Bulgular 

Yöntem 3.2.1’de anlatıldığı gibi patent sitelerinden yapılan patent taramaları 

sonucunda Rivastigmin etkin maddesi içeren transdermal formülasyonlara ait EP, WO 

ve US başvurusu yapılmış Türkiye’de geçerli veya geçerli olabilecek patent 

başvurularına ait liste aşağıda verilmiştir (Tablo 4-3). 

Tablo 4-3: Türkiye’de geçerli veya geçerli olabilecek rivastigmin içeren transdermal 
formülasyonlara ait patent listesi 

No Patent yayın 
numarası Patent başlığı Patent yayın 

tarihi Rüçhan tarihi 

1.  WO2009146443 (A1) 
Transdermal Farmasötik 
bileşiklerin içerikleri ve 
metotları 

2009-12-03 30.05.2008 

2.  
WO2005039531 (A1) 
=EP1670433 (A1) 

Ciltte kalıntıları minimize 
etmek için Transdermal 
Farmasötik formülasyon 

2005-05-06 10.10.2003 

3.  
WO2004000263= 

EP1534235  (A4) 

Amorf farmasötik 
bileşiklerin transdermal, 
kontrollü salım sistemi 

2003-12-31 25.06.2002 

4.  
EP1171104= 

TR 2001 02916 T2 

Nötrleştirilmiş basınca 
duyarlı akrilat yapışkanlar 
ihtiva eden transdermal 
terapötik sistem 

2002-01-16 22.04.1999 

5.  
TR 2001 02916 T2 

(Türkiye başvurusu) 

Nötrleştirilmiş basınca 
duyarlı akrilat yapışkanlar 
ihtiva eden transdermal 
terapötik sistem 

2002-01-21 22.04.1999 

6.  EP2016939 (A1) 
Anti demans ajan içeren 
transdermal absorbe 
olabilen formülasyonlar 

2009-01-21 08.05.2006 

7.  
WO2007064407= 

EP1959937 

Transdermal 

terapötik sistem 
2007-06-07 01.12.2005 

8.  US2009197849 (A1) 

Temel permeasyon arttırıcı 
kullanılarak ilaçların 
transdermal ve topikal 
olarak uygulanması 

2009-08-06 ---- 
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4.1.4. Takrin’e ait Bulgular 

Yöntem 3.2.1’de anlatıldığı gibi patent sitelerinden yapılan patent taramaları 

sonucunda Takrin etkin maddesi içeren transdermal formülasyonlara ait EP, WO ve US 

başvurusu yapılmış Türkiye’de geçerli veya geçerli olabilecek patent başvurularına ait 

liste aşağıda verilmiştir (Tablo 4-4). 

Tablo 4-4: Türkiye’de geçerli veya geçerli olabilecek takrin içeren transdermal 
formülasyonlara ait patent listesi 

No Patent numarası Patent başlığı Patent yayın 
tarihi 

Rüçhan 
tarihi 

1 EP0850052 (A1) Takrin/Selejilin flaster 1998-07-01 12.09.1995 

2 
EP1663179 (A1) = 
WO2005009417 (A1) 

Silikon adezif içeren 
kontrollü ilaç salımı için 
bileşik ve metodu 

2006-06-07 21.07.2003 

3 EP0942716 (B1) Đlaçların transdermal olarak 
kullanıldığı bileşikler 1999-09-22 30.01.1996 

4 W02007064407 Transdermal terapötik 
sistem 2007-06-07 01.12.2005 

5 
WO2005039531(A1)= 

EP1670433 (A1) 

Deride kalıntıları minimize 
etmek için transdermal 
farmasötik formülasyon 

2005-05-06 10.10.2003 

6 EP1534235 (A4) 
Amorf farmasötik 
bileşiklerin transdermal, 
kontrollü salım sistemi 

2005-06-01 25.06.2002 

7 EP0848611 (B1) Takrin flaster 1998-06-24 07.09.1995 

8 
W02005000241(A2)= 

EP1663142  (A2) 
Topikal uygulama için 
bileşik ve metotlar 2005-01-06 23.06.2003 

9 EP2016939 (A1) 
Anti demans ajan içeren 
transdermal absorbe 
olabilen formülasyonlar 

2009-01-21 08.05.2006 

10 EP0901368 (B1) 
Dermal penetrasyon 
arttıcılar ve ilaç şalım 
sistemi 

2006-05-03 19.02.1996 

11 EP0705097 Poli-N-vinil amid içeren  
transdermal sistem 1996-04-10 25.06.1993 
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4.1.5. Donepezil’e ait Bulgular 

Yöntem 3.2.1’de anlatıldığı gibi patent sitelerinden yapılan patent taramaları 

sonucunda Donepezil etkin maddesi içeren transdermal formülasyonlara ait EP, WO ve 

US başvurusu yapılmış Türkiye’de geçerli veya geçerli olabilecek patent başvurularına 

ait liste aşağıda verilmiştir (Tablo 4-5). 

Tablo 4-5: Türkiye’de geçerli veya geçerli olabilecek donepezil içeren transdermal 
formülasyonlara ait patent listesi 

No: Patent yayın 
numarası Patent başlığı Patent yayın 

tarihi 
Rüçhan 
tarihi 

1 EP2016941 (A1)= 
WO2007129712 (A1) 

Transdermal absorbe edilebilir 
Donepezil formülasyonları 2009-01-21 09.05.2006 

2 US2009291127(A1) 
Transdermal antidemans 
tedavisinde kullanılan 
formülasyonlar ve metotları 

2009-11-26 --- 

3 
EP2090310 (A1)= 
WO2008066185  (A1) 

Donepezil içeren deride 
kullanılan formülasyonlarda 
renklenmeyi önleme ve bu 
formülasyonda donepezil 
analoglarının oluşmasını 
engelleme metodu 

2009-08-19 01.12.2006 

4 WO2007064407(A1)= 
EP1959937 

Transdermal terapötik sistem 2007-06-07 01.12.2005 

5 EP2098235 (A1) = 
US2008131490  (A1) 

Donepezil içeren cilde 
uygulanan adezif preparatta 
zamanla renklenmeyi önleme 
metodu 

2009-09-09 01.12.2006 

6 EP2098234 (A1) 
Cilde uygulanan stabilize 
donepezil içeren adezif 
formülasyon 

2009-09-09 01.12.2006 

7 EP1437130 (A1)= 
WO03032960  (A1) 

Perkütanöz absorpsiyon 
formülasyonlar 2004-07-14 17.10.2001 

Donepezil içeren transdermal formülasyonlara ait EP, WO ve US başvurusu 

yapılmış Türkiye’de geçerli veya geçerli olabilecek yedi (7) ayrı patentin istemleri 

aşağıda detaylı olarak verilmiştir. Ayrıca patent istemleri transdermal formülasyon 

parametreleri açısından değerlendirilmiş ve her bir patente ait bu parametreler Tablo 4-

6, 4-8, 4-10, 4-12, 4-14, 4-15, 4-16 da sunulmuştur. 
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Tablo 4-6: Donepezil içeren transdermal formülasyonlara ait EP2016941 (A1) = 
WO2007129712 (A1) numaralı patentin istemleri 

1) Patent yayın numarası: EP2016941 (A1) = WO2007129712 (A1) 

Patent Başlığı: Transdermal absorbe edilebilir Donepezil formülasyonları 

Bağımsız istemler: 
Đstem 1: Transdermal formülasyon donepezil içermektedir. Kristalize donepezilin tip-B kristal 
poliformlar ve tuzları adezifin toplam ağırlığının %9 ila 50’si kadardır. 

    Bağımlı istemler: 

Đstem 2: Đstem 1’e bağlı olarak transdermal formülasyon donepezilin tip B kristal polimorfizmini  
veya kimyasal olarak uygun olan donepezil baz formunu içermektedir. 

Đstem 3: Transdermal formülasyon Đstem 1 veya 2’ye bağımlı olarak adezif tabakada %30 
veveyaha fazla donepezil veya tuzu tip-B kristal polimorfizmi şeklindedir. 

Đstem 4: Đstem 1’den 3’e kadar olan istemlere bağımlı olarak transdermal preparat su 
içermemektedir. 
Đstem 5: Đstem 1 ila 4 arasındaki istemlere bağımlı olarak Transdermal formülasyon akrilik 
polimer ve kauçuk bazlı polimerden oluşan en az bir adeziften oluşmaktadır. 
Đstem 6: Đstem 5’e bağımlı olarak transdermal formülasyonda yer alan akrilik polimer 2-
etilhekzil akrilat içeren kopolimerdir. 
Đstem 7: Đstem 5’e bağımlı olan transdermal formülasyonda yer alan kauçuk bazlı polimer 
polyizobutilene, stiren-isopren-stiren blok kopolimer ve silikon adezif arasından bir veya birkaçı 
seçilmektedir. 
Đstem 8: Đstem 1 ila 5 arasından herhangi birine bağımlı olarak uygulamadan sonra donepezil 
veya tuzunun maksimum plazma konsantrasyonu (A) ve minimum plazma konsantrasyonu (B) 
(A/B), (pik-oran) oranı 1.5’tir. 
Đstem 9: Đstem 1 ila 5 arasındaki istemlere bağımlı olarak transdermal formülasyonun 
uygulamadan sonra plazmada donepezil metaboliti olarak 5-O-desmetildonepezil, 6-O-
desmetildonepezil and donepezil-cis-N-oksit’ten bir veya birkaç bulunmaktadır. 
Đstem 10: Đstem 9’a bağımlı olarak transdermal formülasyonda plazmada ortaya çıkan herhangi 
bir metabolit donepezil miktarının %5’inden daha azdır.  
Đstem 11: Đstem 9 veya 10’a bağımlı olarak transdermal formülasyonda donepezilin 
uygulamadan sonra donepezil metabolitinin veya tuzunun AUC’ si, donepezil ve tuzunun AUC’ 
sinin %20’ si veya daha azdır. 
Đstem 12: Đstem 11’ bağımlı olarak transdermal formülasyondaki donepezil metabolitinin 
AUC’si uygulamadan 12 saat sonra 50 ng/mL.sa’ten daha azdır. 
Đstem 13: Đstem 1 ila 5 arasındaki transdermal formülasyonda doenepzilin veya tuzunun  
absorpsiyon ile birlikte gecikme zamanı birleşimi 3 saat veya daha fazladır. 
Đstem 14: Đstem 1 ila 5 arasındaki istemlere bağımlı olarak donepezil veya tuzunun maksimum 
absorpsiyon hızı 1000 µg/sa veya daha azdır. 

Donepezil’e ait EP2016941 (A1) numaralı patentin istemlerinde yer alan 

formülasyon parametrelerini içeren bilgiler Tablo 4-7’de sunulmuştur. 
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Tablo 4-7: Donepezil içeren transdermal formülasyonlara ait EP2016941 (A1)= 
WO2007129712 (A1) numaralı patentin istemlerinde yer alan formülasyon parametreleri 

Patent No Adezif tabaka 
Etkin madde 

konsantrasyonu 

1. 
EP2016941 (A1)  
Bağımsiz istem: 1 
Bağımli istem: 13 

 
Akrilik polimer ve kauçuk bazlı -
polimer, 
2-etilheksil akrilat. 
kauçuk bazlı  
polimer;poliizobutilen, stiren-isopren-
stiren blok kopolimer ve silikon 
adezifler 

Adezif tabakanın ağırlığının 
%9 ila 50’si arasındadır. 

*AUC: Donepezil metaboliti için AUC uygulamadan sonra 50 ng/mL.sa.’dan daha azdır. Donepezil 
maksimum absorpsiyon hızı ve/veya kimyasal kabul edilebilir tuzu 1000 [micro]g/sa’den daha az. 

Tablo 4-8: Donepezil içeren transdermal formülasyonlara ait US2009291127 (A1) 
numaralı patentin istemleri 

2) Patent yayın numarası: US2009291127 (A1)  

Patent başlığı: Transdermal antidemans tedavisinde kullanılan formülasyonlar ve metotları  

Bağımsız istemler: 
Đstem 1: transdermal antidemans etkin madde içeren formülasyonun; 
− Sırt tabakası 
− Etkin madde rezervuar tabaka, antidemans etkin made içermektedir ve antidemans etkin madde 
serbest baz haldedir.  
− Ve adezif tabakanın antidemans etkin madde içermesidir.  
Đstem 24: Antidemnas ajanın bir subjeye uygulanması metodunda  
(a) cilde uygulanan kısımdan başlayarak transdermal formülasyon aşağıda yer alan kısımları 
içermektedir;  
− Sırt tabakası 
− Polimerik aktif ajan rezervuar tabaka antidemans etkin madde, etkin madde serbest baz halde 
veya tuzu şeklinde olabilir, 
− Adezif tabaka antidemans etkin madde serbest bazı halde ve 
(b) formülasyonun deri kısmından ve bahsedilen subjeden yeterli miktarda etkin madde salınmasını 
dengelemektedir. 
Đstem 47: Antidemans etkin madde içeren transdermal formülasyon aygıtı 
− sırt tabakasından 
− rezervuar tabakada serbest baz şeklinde olan antidemans etkin madde bulunmaktadır. Adezif 
tabaka antidemans etkin maddeyi içermektedir. 



 86

Bağımlı istemler 
Đstem 2: istem 1’e bağımlı olan formülasyonda, antidemans etkin madde donepezildir. 
Đstem 3: istem 2’ye bağımlı olarak formülasyonda etkin madde rezervuarında donepezil serbest 
bazı halinde veya tuzu halindedir. 
Đstem 4: Đstem 2’ye bağımlı olarak etkin madde rezervuar tabakası, donepezil serbest bazını %1 ila 
%25 (ağ/ağ) ve donepezil hidroklorür 5% ila 25% (ağ/ağ) arasındadır. 
 Đstem 5: Đstem 4’e bağımlı olarak etkin madde rezervuar tabakası, donepezil serbest bazını %6 
(ağ/ağ) ve donepezil hidroklorür %15 (ağ/ağ)’tir. 
Đstem 6: Đstem 1’e bağımlı olan formülasyon adezif tabakada yer alana entidemans etkin madde 
serbest baz haldedir. 
Đstem 7: Đstem 6’ya bağımlı olan formülasyonda adezif tabakadaki antidemans etkin madde 
donepezildir. 
Đstem 8: Đstem 7’ye bağımlı olan formülasyonda adezif tabaka %1 ila %25 (ağ/ağ) aralığında 
doenepezilin serbest bazı halini içermektedir. 
Đstem 9: Đstem 8’e bağımlı olarak formülasyondaki adezif tabaka %6 oranında serbest donepezil 
bazını içermektedir. 
Đstem 10: Đstem 1’e bağımlı olan formülasyon en az bir etkin madde rezervuar tabaka ile adezif 
tabaka ayrıca perkütanöz absorpsiyon arttırıcı tabaka içermektedir. 
Đstem 11: Đstem 10’a bağımlı formülasyon perkütanöz absorpsiyon arttırıcı olarak gliserol 
monooleat, sorbitan monolaurat, sorbitan mono oleat, lauret-4 veya kombinasyonlarını 
içermektedir. 
Đstem 12: Đstem 10’a bağımlı olan formülasyon, etkin madde rezervuar tabaka perkütanöz 
absorpsiyon arttırıcı içermektedir. 
Đstem 13: Đstem 10’a bağımlı olarak adezif tabaka perkütanöz absorpsiyon arttırıcı içermektedir. 
Đstem 14: Đstem 10’a bağımlı olarak etkin madde rezervuar tabaka ve adezif tabaka perkütanöz 
absorpsiyon arttırıcı içermektedir. 
Đstem 15: Đstem 1’e bağımlı olan formülasyon etkin madde rezervuar tabakası amine polimer 
içermektedir. 
Đstem 16:Đstem 15’e bağımlı formülasyonda amine polimer, metil metakrilat, butil metakrilat ve 
dimetilaminoetil metakrilat polimeridir. 
Đstem 17: Đstem 1’e bağımlı formülasyonun adezif tabakası akrilat-vinil asetat kopolimer adezifi 
içermektedir. 
Đstem 18: Đstem 1’e bağımlı olan formülasyonda söz edilen etkin madde rezervuar tabakası ile 
adezif tabaka arasında hız kontrollü membran bulunmaktadır. 
Đstem 19: istem 1’e bağımlı olarak Đstem 1’e bağımlı olan formülasyonda söz edilen etkin madde 
rezervuar tabakası ile adezif tabaka arasında hız kontrolü olmayan membran bulunmaktadır. 
Đstem 20: Đstem 1’e bağımlı olan formülasyonda maksimum deri geçiş hızını sağlamak için etkin 
madde 2.8  µg/cm2/sa veya daha fazla olması şeklinde hazırlanmaktadır. 
Đstem 21: istem 20’e bağımlı olarak formülasyonda maksimum deri geçiş hızını sağlamak için 
etkin madde 4.8 µg/cm2/sa veya daha fazla olması şeklinde hazırlanmaktadır. 
Đstem 22: istem 21’e bağımlı olarak formülasyonda maksimum deri geçiş hızını sağlamak için 
etkin madde 6.7  µ g/cm2/sa veya daha fazla olması şeklinde hazırlanmaktadır. 
Đstem 23: Đstem 1’deki formülasyonda salım doğrusuna sahiptir. 
Đstem 25 : Đstem 24’e bağımlı olarak antidemans etkin madde donepezildir. 
Đstem 48: Đstem 47’ye bağımlı olarak aygıtta antidemans etkin madde olarak donepezil 
kullanılmaktadır.  
 

Donepezil’e ait US2009291127 (A1) numaralı patentin istemlerinde yer alan 

formülasyon parametrelerini içeren bilgiler Tablo 4-9’da sunulmuştur. 
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Tablo 4-9: Donepezil içeren transdermal formülasyonlara ait US2009291127 (A1) 
numaralı patentin istemlerinde yer alan formülasyon parametreleri 

Patent No 
Polimer/ler 
(rezervaur 
tabaka) 

Adezif 
tabaka 

Penetrasyon 
arttırıcı 

Etkin madde 
konsantrasyonu 

2. 
US2009291127 
(A1) 
Bağımsız istem: 3 
Bağımlı istem: 25 
 

Amine edilmiş 
polimer 
kopolimerdir; metil 
metakrilat, butil 
metakrilat, 
dimetilaminoetil  
metakrilat 

akrilat-
vinilasetat 
kopolimer 

Gliserol 
monooleat, 
sorbitan 
monolaurat, 
sorbitan 
monooleat, 
lauret-4, veya 
kombinasyomu 

donepezil serbest bazı %1 
ila %25 (a/a) arasında ve 
donepezil hidroklorür %5- 
%25(a/a) arasındadır. 
Donepezil serbest bazı %6 
ve donepezil hidroklorür 
%15(a/a)’dir. 

 

Tablo 4-10: Donepezil içeren transdermal formülasyonlara ait EP2090310 (A1)= 
WO2008066185  (A1) numaralı patentin istemleri 

3)Patent yayın numarası: EP2090310 (A1) = WO2008066185  (A1) 

Patent Başlığı: Donepezil içeren deride kullanılan formülasyonlarda renklenmeyi önleme ve 
bu formülasyonda donepezil analoglarının oluşmasını engelleme metodu 

Bağımsız istemler 

Đstem 1: basınca hassas adezif tabaka ile renklenmeyi baskılayan adezif preparatın  basınca 
hassas adezif tabakanın, basınca hassas adezifi ve a donepezil içermektedir, basınca hassas 
adezif tabaka; metal metabisülfit tuzu, askorbik asit, metal tuzu ve esterini içeren metodu 
içermektedir. 

Đstem 4: basınca hassas adezif tabaka ve sırt tabakadan oluşan metotta, basınca hassas adezif 
tabakanın, basınca hassas adezifi ve azaltılmış donepezil –ilgili bileşikler miktarını, basınca 
hassas adezif tabakada askorbik asit, bir metal tuzu veya esteri ve metabisülfit tuzunu içeren 
metodu kapsamaktadır. 

Bağımlı istemler 
Đstem 2: istem 1’e bağımlı olarak, basınca hassas adezifi, donepezil, askorbik asit, bir metal 
tuzu veya esteri ve metabisülfit tuzunun karıştırma hazırlığı aşaması ile basınca hassas 
adezif tabakanın karışımının sırt tabakaya uygulanarak filmin oluşturulması aşamasını 
içeren metottur.  
Đstem 3: istem 1 veya 2’ye dayanan metot, 0.02’den 1.5 kısım ağırlığında askorbik asit, bir 
metal tuzu veya esteri ve 1.0 kısım metal metabisülfiti içermektedir. 
Đstem 5: istem 4’e bağımlı olarak, basınca hassas adezifi, donepezil, askorbik asit, bir metal 
tuzu veya esteri ve metabisülfit tuzunun karıştırma hazırlığı aşaması ile basınca hassas 
adezif tabakanın  karşımının sırt tabakaya uygulanarak filmin oluşturlması aşamasını içeren 
metottur. 
Đstem 6: Đstem 4 ve 5’e bağımlı olarak metot, 0.02’den 1.5 kısım ağırlığında askorbik asit, 
bir metal tuzu veya esteri ve 1.0 kısım metal metabisülfiti içeren metottur. 

Donepezil’e ait EP2090310 (A1) numaralı patentin istemlerinde yer alan 

formülasyon parametrelerini içeren bilgiler Tablo 4-11’de sunulmuştur. 
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Tablo 4-11: Donepezile ait EP2090310 (A1)= WO2008066185 (A1) numaralı patentin 
istemlerinde yer alan formülasyon parametreleri 

Patent No Adezif tabaka Etkin madde konsantrasyonu 

3. 

EP2090310  
(A1) 

Bağımsız istem: 2 

Bağımlı istem: 4 

Tercihen susuz tabakalı 
basınca hassas adezif tabaka 

Adezif içeriği 9 ila 50%’sini donepezil 
ve tuzunu içeren (Tip B kristal 
polimorfu) bileşiktir. 
 

Tablo 4-12: Donepezil içeren transdermal formülasyonlara ait WO2007064407 (A1) = 
EP1959937 (A1) numaralı patentin istemleri 

4)Patent yayın numarası: WO2007064407 (A1) = EP1959937 (A1) 

Patent Başlığı: Transdermal terapötik sistem   

Bağımsız istemler 
Đstem 1: Transdermal terapötik sistem (TTS); 
a) Sırt tabakası 
b) Rezervuar  tabaka, bir ve veya daha fazla etkin madde ve bir veveyaha fazla polimer 

içermektedir. 
c) Adezif tabaka; silikon polimer ve tackifier içeren silikon adezif içermektedir. 
Đstem 4: TTS;  
a) bir sırt tabaka,  
b) polimer matriks içinde en az bir farmasötik etkin madde içeren rezervuar tabaka  
c) 10 N/TTS ve 100 N/TTS arasında adezif güce sahip adezif tabaka içermektedir. 
Đstem 15: Etkin madde olarak TTS’de aktif madde olarak serbest bazda rivastigmin veya 
farmasötik kabul edilen tuzu uygulamadan sonra 2 ila 16 saat sonra 1’den 30 ng/ml maksimum 
plazma konsantrasyonu sağlamak için kullanılır. 
Đstem 16: Etkin madde olarak TTS’de aktif madde olarak serbest bazda rivastigmin veya 
farmasötik kabul edilen tuzu uygulamadan sonra 4 ila 12 saat sonra 2.5’ten 20ng/ml maksimum 
plazma konsantrasyonu sağlamak için kullanılır. 
Đstem 17: Etkin madde olarak TTS’de aktif madde olarak serbest bazda rivastigmin veya 
farmasötik kabul edilen tuzu ve tekrarlanan tek günlük uygulamadan sonra AUC24h yaklaşık 
25’ten 450 ng*h/ml  
Đstem 18: Etkin madde olarak TTS’de aktif madde olarak serbest bazda rivastigmin veya 
farmasötik kabul edilen tuzu ve tekrarlanan tek günlük uygulamadan sonra AUC24h yaklaşık 
45’ten 340 ng*h/ml 
Bağımlı istemler 
Đstem 2:Đstem 1’deki TTS’nin sırt tabakası aktif maddeyi geçirgen değildir. 
Đstem 3: Đstem 1 veya 2’deki TTS ilave ayrılabilir koruyucu tabaka içermektedir. 
Đstem 5: Đstem 1 veya 3’teki TTS’ye göre, tanımlanan etkin maddenin silikon adezif içinde 
%15ağ’tan daha az, tercihen %10’dan daha az ve en çok tercih edilen %2 ila %8 ağ arasında 
çözünürlüğe sahiptir. 
Đstem 6:Đstem 1’den 4’e kadarki herhangi bir istemde TTS ‘de, adezif tabaka etkin maddeyi 
rezervuar tabakadan deriye permeasyonu %40’tan fazla olmayacak şekilde azaltmaktadır. 
Đstem 7: Đstem 1’den 5’e kadar herhangi birinde TTS’deki, adezif  tabakanın birim alandaki 
ağırlığı 5 ila 60 g/m2 aralığındadır. 
Đstem 8: Đstem 1 ila 6 arasında herhangi bir istemdeki TTS’deki, etkin madde, alfa-adrenoreseptör 
agonisti, beta-adrenoreseptör agonisti, a-adrenoreseptör blokörü, anstetik analjezik, non –anestetik 
analjik, adrojenler, anestetik, antiellerjik, antiandrojen, antianjinal, antiaritmik, penisilinler, 
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antidiabetikler, antihistaminik, antimigren ajanlar, hidrate ergot alkoloidler, Ca++ antagonistleri, 
serotonin antagonistleri, platelet agregasyon inhibitörleri, antidepresanlar, bronkolitikler, 
estrojenler, gestagenler, vazodilatörler, hormonlar ve anti-demans ajanlar arasından seçilmektedir. 
Đstem 9: Đstem 1 ila 6’ya kadar olan istemlerde TTS, bir veveyaha fazla etkin madde; takrin, 
rivastigmin, donepezil, galantamin, fizostigmin, huperzin A ve farmakalojik kabul edilen tuzları 
arasından seçilmektedir. 
Đstem 10: Đstem 1’den 6’ya kadar olan istemlerde TTS’de; tanımlanan etkin madde rivastigmin ve 
rivastigmin hidrojen tartarat içeren gruptan seçilmiştir. 
Đstem 11: Önceki istemlerden herhangi birine göre TTS’de tanımlanan rezervuar tabakada, 
polidimetilsilokzan, akrilat, metakrilat, poliizobutilen, polibuten ve stiren-isopropen-stiren blok 
kopolimer arasından bir polimer seçilmektedir veya karışımları, sırasıyla reçine ile kombine 
edilebilmektedir.  
Đstem 12: Önceki sitemlere göre TTS’de, yapışkan madde; silikon yağı, hidrojenize reçine 
asitlerinin gliserin esterleri, hidroabietil alkol, reçine esterleri, ağaç reçinesinin hidrojenize metil 
esterleri, kısmi hidrojenize ağaç reçinesinin esteri, reçine esteri ve kombinasyonlarını içeren 
gruptan seçilmektedir. 
Đstem 13: Đstem 11’e göre kadar TTS’de tanımlanan adezif; silikon yağları ve reçineleri arasından 
seçilmektedir. 
Đstem 14: Đstemlerden herhangi birine bağımlı olarak etkin madde silikon adezif tabaka içindedir. 
Đstem 19: Đstem 1 ila 14 arasındaki TTS etkin madde olarak rivastigmin ve memantin 
içermektedir. 
Đstem 20:Önceki istemlere göre TTS üretim prosesi aşağıdaki aşamaları içerir; 
a) Adezif çözeltide etkin madde üretimi 
b) Adezif çözeltide etkin madde kaplanması 
c) Adezif çözeltide etkin maddenin kurutulması 
d) Silikon adezif çözeltinin üretilmesi 
e) Silikon adezif çözeltinin kaplanması 
f) Adezif tabakada ilacın silikon adezif tabakanın kaplanması 
g) Delme ve paketlenmesi 
Đstem 21: Alzheimer hastalığının tedavisi, ilerlemesini geciktirmek veya önlenmesi için tedavi 
gerektiren bir durum için yöntem, istem 1’den 17’ye kadarki bahsedilen TTS terapötik etkili 
miktarın uygulanmasını kapsamaktadır. 
Đstem 22: Parkinson hastalığının tedavisi, ilerlemesini geciktirmek veya önlenmesi için tedavi 
gerektiren bir durum için yöntem, istem 1’den 17’ye kadarki bahsedilen TTS terapötik etkili 
miktarın uygulanmasını kapsamaktadır. 
Đstem 23: Tramvatik beyin zedelenmesinin tedavisi, ilerlemesini geciktirmek veya önlenmesi için 
tedavi gerektiren bir durum için yöntem, istem 1’den 17’ye kadarki bahsedilen TTS terapötik etkili 
miktarın uygulanmasını kapsamaktadır. 
Đstem 24: Down sendromunun tedavisi, ilerlemesini geciktirmek veya önlenmesi için tedavi 
gerektiren bir durum için yöntem, istem 1’den 17’ye kadarki bahsedilen TTS terapötik etkili 
miktarın uygulanmasını kapsamaktadır. 
Đstem 25: Ameliyat sonrası deliryum tedavisi, ilerlemesini geciktirmek veya önlenmesi için tedavi 
gerektiren bir durum için yöntem, istem 1’den 17’ye kadarki bahsedilen TTS terapötik etkili 
miktarın uygulanmasını kapsamaktadır. 
Đstem 26: Đstem 1’den 17’ye kadar olan istemlerde, Alzheimer hastalığının, Parkinson hastalığının 
demans ile birleşmesi, tramvatik beyin hasarının semptomlarının önlenmesi, tedavisi veya 
ilerlemesini engellemek için TTS kullanımı kapsanmaktadır. 

Donepezil’e ait WO2007064407 (A1) numaralı patentin istemlerinde yer alan 

formülasyon parametrelerini içeren bilgiler Tablo 4-13’te sunulmuştur. 
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Tablo 4-13: Donepezil içeren transdermal formülasyonlara ait WO2007064407 (A1) =  
EP1959937 (A1) No. lu patentin istemlerinde yer alan formülasyon parametreleri 

Patent No 
Polimer 

(rezervaur 
tabaka) 

Adezif tabaka 
Permeasyon 

Hızı 
TTS 
TĐPĐ 

Etkin madde 
konsantrasyonu 

4. 
WO 2007/064407= 
EP1959937 (A1) 
 
Bağımsız istem: 4 
Bağımlı istem: 21 
 

Silikon 
(polidimetilsilo
ksan, 
akrilat,metakril
at, 
polizobutilen, 
polibuten,stire
n-isopropen 
stiren blok 
kopolimer) 
 
 
 

Silikon yağı, 
hidrojene 
reçine 
asitlerinin 
gliserin 
esterleri, 
hidroabietil 
alkol, reçine 
esterleri, ağaç 
reçinesinin 
hidrojene 
metil esterleri, 
reçine esterlei 
ve 
kombinasyonl
arı 

Adezif 
tabakanın 
birim 
alandaki 
ağırlığı 5-
60 g/m2 
 
 
Adezif 
tabaka 
kuvveti: 
10N- 
100N/TTS 
 
 

Adezif tabaka 
%40 dan fazla 
olmayacak 
şekilde etkin 
maddenin 
permeasyonunu 
azaltır. 

Matriks+ 
membran 

Silikon adezif içinde 
%15 den az olmayacak  
(%2-8 doymuş 
çözünürlük) 

Tablo 4-14: Donepezil içeren transdermal formülasyonlara ait EP2098235 (A1)= 
US2008131490  (A1) numaralı patentin istemleri 

 5) Patent yayın numarası: EP2098235 (A1) = US2008131490  (A1) 

Patent başlığı: Donepezil içeren cilde uygulanan adezif preparatta zamanla renklenmeyi önleme metodu 

Bağımsız istemler 
Đstem 1: sırt ve adezif tabakaya sahip olan adehzif preparatın zamanla renk değiştirmesini baskılayan metot 
korunmaktadır. Bu metoda göre basınca hassas adezif tabaka , basınca hassas adezif ve donepezil 
içermektedir. Stabilizatör olarak askorbik asit, metal tuzu veya bir esteri, izoaskorbik asit veya metal tuzu, 
etilendiamin tetraasetik asit veya bir metal tuzu, 2-merkaptobenzimidazol, 3(2)-t-butil-4-hidroksianizol, 
2,6-di-t-butil-4-metilfenol, tetrakis [3-(3',5'-di-t-butil-4'-hidroksifenil) propiyonik asit]pentaeritritol, (+-)-
[alfa]-tokoferol, (+-)-[alpha]-tokoferol asetat, rutin, hipofosforik asit, metal metabisulfit tuzu ve bir 
hidroksimetanesülfinik asit metal tuzu içermektedir. 
Bağımlı istemler 
Đstem 2: Đstem 1’e bağımlı olarak, stabilizatör olarak kullanılan maddeler:  askorbi kasit,  metal tuzu veya 
esteri kombinasyonu, aşağıda yer alan maddeler arasından en az bir çeşidi seçilerek oluşmaktadır; 
Metal metabisulfit tuzu, 2-merkaptobenzimidazol, 2,6-di-t-butil-4-metilfenol, hidroksimetanesulfinik asit 
metal tuzu ve rutin; 
(b) izoaskorbik asit veya metal tuzu ile birlikte 2-merkaptobenzimidazol, 2,6-di-t-butil-4-metilfenol, 
hidroksimetanesulfinik asit metal tuzu ve rutin; maddeler arasından en az bir çeşidi seçilmektedir; 
(c) 2-merkaptobenzimidazol ile birlikte, 2,6-di-t-butil-4-metilfenol, hidroksimetanesulfinik asit metal tuzu 
ve rutin; maddeler arasından en az bir çeşidi seçilmektedir; 
(d) 2,6-di-t-butil-4-metilfenol ve hidroksimetanesulfinik asit metal tuzu; ve 
(e) hidroksimetansulfinik asit metal tuzu ve rutin kombinasyonunu içermektedir. 
Đstem 3: istem 2’ye bağımlı olarak kullanılan stabilizatörler verilmektedir. Bunlar;  
(a-1) askorbikasit, bir metal tuzu veya esterinin kombinasyonu, en az bir çeşidi izoaskorbik asit veya bir 
metal tuzu, metal metabisulfit tuzu, 2,6-di-t-butil-4-metilfenol ve hidroksimetansülfrik asit metal tuzu 
arasından seçilmektedir; 
(b-1) izoaskorbik asit veya metal tuzu kombinasyonu, hidroksimetansülfrik asit metal tuzu ve 2-
merkaptobenzimidazol arasından seçilmektedir;  
(c-1) 2-merkaptobenzimidazol, en az bir çeşidi 2,6-di-t-butil-4-metilfenol ve hidroksimetansülfrik asit 
metal tuzu arasından seçilmektedir. 
Đstem 4: Đstem 1 ila 3 arasındaki istemlere bağlıdır. Metotta, karışım basınca hassas adezif, donepezil ve 
stabilizatör içermektedir. Ayrıca metot basınca hassas adezif tabakanın sırt tabaka yüzeyine karışımın 
uygulanması ile film oluşturma aşamasını içermektedir. 

Donepezil’e ait EP2098235 (A1) numaralı patentin bağımsız istemlerinde 
formülasyon parametrelerinden “basınca hassas adezif tabaka” içermesi korunmaktadır.
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Tablo 4-15: Donepezil içeren transdermal formülasyonlara ait EP2098234 numaralı 
patentin istemleri 

6) Patent yayın numarası: EP2098234 (A1) 

Patent başlığı: Deriye uygulanan stabilize donepezil içeren adezif formülasyon 

 

Bağımsız istemler 

Đstem:1 Adezif praparat basınca hassas adezif tabaka içermekte olup, sırt tabakanın en az bir 
yüzünde basınca hassas adezif tabaka basınca hassas adezif, donepezil ve stabilizatör içermektedir. 
Stabilizatör aşağıda yer alan grup arasından seçilmektedir; 

(a) izoaskorbik asit veya metal tuzu ve 2-merkaptobenzimidazol; 
(b) izoaskorbik asit veya metal tuzu ve 2,6-di-t-butil-4-metilfenol; 
(c)izoaskorbik asit veya metal tuzu ve hidroksimetansülfrik asit metal tuzu; 
(d) izoaskorbik asit veya metal tuzu ve rutin; 
(e)2-merkaptobenzimidazol ve 2,6-di-t-butil-4-metilfenol; 
(f) 2-merkaptobenzimidazol ve hidroksimetansülfrik asit metal tuzu; 
(g)2-merkaptobenzimidazol ve rutin; 
(h)2,6-di-t-butil-4-metilfenol ve hidroksimetansülfrik asit metal tuzu; 
(i)2,6-di-t-butil-4-metilfenol ve rutin; ve 
(j) hidroksimetansülfrik asit metal tuzu ve rutin. 

Đstem 6: Preparatta en az bir tarafında sırt tabaka olan basınca hassas adezif tabaka donepezil 
içermektedir. Basınca hassas adezif tabaka basınca hassas adezif, doenepezil ve stabilizatör 
karışımdan film oluşturulması ile elde edilmektedir. Stabilizatör,  

a)2-merkaptobenzimidazol, metal metabisulfite tuzu ve metal sülfit tuzları 
b)izoaskorbik asit veya tuzu ve 2,6-di-t-butil-4-metilfenol; 
(c) izoaskorbik asit veya metal tuzu  ve hidroksimetanesulfamik asit metal tuzu; 
(d)izoaskorbik asit veya metal tuzu ve rutin; 
(e)2-merkaptobenzimidazol ve 2,6-di-t-butil-4-metilfenol; 
(f)2-merkaptobenzimidazol ve hidroksimetansülfrik asit metal tuzu; 
(g)2-merkaptobenzimidazol ve rutin; 
(h)2,6-di-t-butil-4-metilfenol ve hidroksimetansülfrik asit metal tuzu; 
(i)2,6-di-t-butil-4-metilfenol ve rutin; ve 
(j) hidroksimetansülfrik asit metal tuzu and rutin  
arasından seçilerek kullanılmaktadır. 

Đstem 11: Formülasyon, en az bir tarafında sırt tabaka olan basınca hassas adezif tabaka donepezil 
içermektedir. Basınca hassas adezif tabaka, basınca hassas adezif, donepezil ve stabilizatör 
karışımdan elde edilmektedir. Stabilizatör, 2-merkaptobenzimidazol, metal metabisulfit tuzu ve 
metal sulfit tuzlarının herhangi ikisi arasından seçilerek kullanılmaktadır. 

Đstem 12: Formülasyon, en az bir tarafında sırt tabaka olan basınca hassas adezif tabaka donepezil 
içermektedir. Basınca hassas adezif tabaka, basınca hassas adezif, donepezil ve stabilizatör 
karışımdan film oluşturulması ile elde edilmektedir. Stabilizatör, 2-merkaptobenzimidazol, metal 
metabisulfite tuzu and metal sulfite tuzlarının herhangi ikisi arasından seçilerek kullanılmaktadır. 
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Bağımlı istemler 

Đstem 2: Đstem 1’e bağımlı bir istem olmakla birlikte, istem 1’deki adezif preparatın stabilizatör 
olarak aşağıda yer alan gruplardan bir veya birkaç tanesinin veya bunların kombinasyonunun  
kullanılmasıdır. 

(a) izoaskorbik asit veya metal tuzu ve 2-merkaptobenzimidazol; 
(b)izoaskorbik asit veya metal tuzu ve 2,6-di-t-butil-4-metilfenol; 
(c) izoaskorbik asit veya metal tuzu ve hidroksimetansülfrik metal tuzu asit; 
(d)izoaskorbik asit veya metal tuzu ve rutin; 
(e) 2-merkaptobenzimidazol ve 2,6-di-t-butil-4-metilfenol;  
(g) 2-merkaptobenzimidazol ve rutin; 
(h)2,6-di-t-butil-4-metilfenol ve hidroksimetansülfrik asit metal tuzu; 
(i)2,6-di-t-butil-4-metilfenol ve rutin; ve 
(j) hidroksimetansülfrik asit metal tuzları ve rutin. 

Đstem 3: Adezif preparatta, istem 1 ila 2’den herhangi bir isteme bağımlı olarak, stabilizatör 
aşağıda yer alan gruplardan (a), (b), (d), (e) ve (g),  (i)’ye kadar bir veya birkaç tanesinin veya 
bunların kombinasyonunun  kullanılmasıdır. 

(a)izoaskorbik asit veya tuzu ve 2-merkaptobenzimidazol; 
(b)izoaskorbik asit veya tuzu ve 2,6-di-t-butil-4-metilfenol; 
(d)izoaskorbik asit veya tuzu ve rutin; 
(e)2-merkaptobenzimidazol ve 2,6-di-t-butil-4-metilfenol; 
(g)2-merkaptobenzimidazol ve rutin; 
(h)2,6-di-t-butil-4-metilfenol ve hidroksimetansülfrik asit metal tuzu ve 
(i) 2,6-di-t-butil-4-metilfenol ve rutin. 

Đstem 4: Adezif preparatta, istem 1 ila 3’e kadar herhangi bir isteme bağımlı olarak, stabilizatör 
aşağıda yer alan gruplardan (a), (c), (e), (g), (h) ve (j)’ye kadar bir veya birkaç tanesinin veya 
bunların kombinasyonunun kullanılmasıdır. 

(a) izoaskorbik asit veya metal tuzu ve 2-merkaptobenzimidazol; 
(c) izoaskorbik asit veya metal tuzu ve hidroksimetansülfrik asit metal tuzu; 
(e)2-merkaptobenzimidazol ve 2,6-di-t-butil-4-metilfenol; 
(g)2-merkaptobenzimidazol ve rutin; 
(h)2,6-di-t-butil-4-metilfenol ve hidroksimetansülfrik asit metal tuzu;     
(j)hidroksimetansülfrik asit metal tuzu ve rutin. 

Đstem 5: Adezif preparatta, istem 1 ila 4’e kadar herhangi bir isteme bağımlı olarak, stabilizatör 
aşağıda yer alan gruplardan (c), (e), (h) ve (j)’ye kadar bir veya birkaç tanesinin veya bunların 
kombinasyonunun kullanılmasıdır. 

(c) izoaskorbik asit asit veya metal tuzu ve hidroksimetansülfrik asit metal tuzu; 
(e)2-merkaptobenzimidazol and 2,6-di-t-butil-4-metilfenol; 
(j) hidroksimetansülfrik asit metal tuzu ve rutin. 

Đstem 7: Adezif preparatta, istem 6’ya bağımlı olarak, stabilizatör aşağıda yer alan gruplardan (a) 
dan (e)ye ve (g) den (j)’ye kadar bir veya birkaç tanesinin veya bunların kombinasyonunun  
kullanılmasıdır. 

(a)izoaskorbik asit veya tuzu ve 2-merkaptobenzimidazol; 
(b)izoaskorbik asit veya tuzu ve 2,6-di-t-butil-4-metilfenol; 
(c) izoaskorbik asit veya tuzu ve metal tuzu hidroksimetansülfrik asit; 
(d)izoaskorbik asit veya tuzu ve rutin; 
(e)2-merkaptobenzimidazol ve 2,6-di-t-butil-4-metilfenol; 
(g)2-merkaptobenzimidazol ve rutin; 
(h)2,6-di-t-butil-4-metilfenol and metal tuzu hidroksimetansülfrik asit; 
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(i)2,6-di-t-butil-4-metilfenol ve rutin; ve 
(j) hidroksimetansülfrik asit metal tuzu ve rutin. 

Đstem 8: Adezif preparatta, istem 6 ve 7’ye bağımlı olarak, stabilizatör aşağıda yer alan 
gruplardan (a), (b), (d), (e) ve (g) ‘den (i)’ye kadar bir veya birkaç tanesinin veya bunların 
kombinasyonunun  kullanılmasıdır. 

(a)izoaskorbik asit veya metal tuzu ve 2-merkaptobenzimidazol; 
(b)izoaskorbik asit veya metal tuzu ve 2,6-di-t-butil-4-metilfenol; 
(d)izoaskorbik asit veya metal tuzu ve rutin; 
(e)2-merkaptobenzimidazol ve 2,6-di-t-butil-4-metilfenol; 
(g)2-merkaptobenzimidazol ve rutin; 
(h) 2,6-di-t-butil-4-metilfenol ve hidroksimetansülfrik asit metal tuzu;  
(i) 2,6-di-t-butil-4-metilfenol ve rutin. 

Đstem 9: Adezif preparatta, istem 6’den 8’e kadar olan istemlere bağımlı olarak, stabilizatör 
aşağıda yer alan gruplardan (a), (c), (e), (g), (h) ve (j) kadar bir veya birkaç tanesinin veya 
bunların kombinasyonunun kullanılmasıdır. 

(a)izoaskorbik asit veya metal tuzu ve 2-merkaptobenzimidazol; 
(c)izoaskorbik asit veya metal tuzu ve hidroksimetansülfrik asit metal tuzu; 
(e)2-merkaptobenzimidazol ve 2,6-di-t-butil-4-metilfenol; 
(g)2-merkaptobenzimidazol ve rutin; 
(h) 2,6-di-t-butil-4-metilfenol ve hidroksimetansülfrik asit metal tuzu ve 
(j)hidroksimetansülfrik asit metal tuzu ve rutin. 

Đstem 10: Adezif preparatta, istem 6’dan  9’e kadar olan istemlere bağımlı olarak, stabilizatör 
aşağıda yer alan gruplardan (c), (e), (h) ve (j): kadar bir veya birkaç tanesinin veya bunların 
kombinasyonunun  kullanılmasıdır. 

(c) izoaskorbik asit veya metal tuzu ve hidroksimetansülfrik asit metal tuzu; 
(e) 2-merkaptobenzimidazol ve 2,6-di-t-butil-4-metilfenol; 
(h) 2,6-di-t-butil-4-metilfenol ve hidroksimetansülfrik asit metal tuzu; 
(j) hidroksimetansülfrik asit metal tuzu ve rutin. 

 

Donepezile ait EP2098234 (A1) numaralı patentin bağımsız isteminde 

formülasyon parametrelerinden “basınca hassas adezif tabaka” içermesi korunmaktadır. 
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Tablo 4-16: Donepezil içeren transdermal formülasyonlara ait EP1437130 (A1) 
=WO03032960  (A1) numaralı patentin istemleri 

7) Patent yayın numarası:EP1437130 (A1)= WO03032960  (A1) 
Patent başlığı: Perkütanöz absorpsiyon formülasyonlar  

Bağımsız istemler 
Đstem 1: Demans tedavisinde kullanılan perkütanöz absorpsiyon preparatında, adezif bileşiğin, 
disperse edilen etkin maddeye sahip ve deriden geçiş hızı 1.2 µg/cm2/sa ve daha fazla olan etkin 
maddenin farmakolojik olarak etkili hızda salım yapması özelliğini korumaktadır. 
Đstem 17: Antidemans tedavisinde kullanılan perkütanöz absorpsiyon preperatının hidrofobik 
matriksin sırt ile kaplama maddesi arasında, hidrofobik matriks; etkin madde içeren adezif 
bileşen, etkin madde adezif bileşen içinde disperse edilmiştir ve etkin maddenin deriden geçiş 
hızı 1.2 µg/cm2/sa ve daha fazla hızda salım yapması özelliğini korumaktadır. 
 

Bağımlı istemler 
Đstem 2: istem 1’e bağımlı olarak perkütanöz absorpsiyon preparatın adezif bileşimi ile geçimli 
olması ve demans tedavisinde 12 saat ve daha fazlasında deri yüzeyinde kullanılmasını 
içermektedir. 
Đstem 3: istem 1 veya 2’ye bağımlı olarak preparatın uygulamadan 24 saat sonra etkin maddenin 
maksimum plazma konsantrasyonunun (A) etkin madde plazma konsantrasyonuna (B) oranı 
(A/B)1.3’dür. 
Đstem 4: istem 1’den 3’e kadar olan sitemlere bağımlı olarak bu formülasyonda kullanılan etkin 
madde bir asetilkolinesteraz inhibitörüdür. 
Đstem 5: Đstem 4’e bağımlı olarak preparatın etkin maddesinin asetilkolinesteraz inhibötü olması 
ve Donepezil, Zanapezil, Ikopezil grubundan bir veya birkaçının arasından seçilmektedir. 
Đstem 6: Đstem 5’e bağımlı olarak formülasyonun tuzu hidroklorür, sülfat, mesilat, sitrat, fumarat, 
tartrat, maleat ve asetat tuzu şeklindedir. 
Đstem 7: Đstem 6’ya bağımlı olarak etkin madde donepezil hidroklorürdür. 
Đstem 8: istem 1 ila 7 arasındaki istemlere bağımlı olarak, preparatın adezif bileşeni hidrofobik 
polimer içermekte ve kendi adezif gücüne sahiptir. 
Đstem 9: istem 8’de bahsedilen hidrofobik polimerde, poliizopren, poliizobutilen, polistiren, 
polietilen, polibutadien, stiren butadien kopolimer, stiren-isopren-stiren blok kopolimer, stiren-
butilen-stiren blok kopolimer, butil kauşuk, doğal kauçuk, stiren-butadien-stiren blok kopolimer, 
polisiloksan ve (met)akrilik asit polimer arasından bir veveyaha fazlası kullanılmaktadır.  
Đstem 10: istem 9’a bağımlı olarak hidrofobik polimerlerden poliizobutilen ve stiren-isopren-
stiren blok kopolimer kullanılmaktadır. 
Đstem 11: istem 9’a bağımlı olarak hidrofobik polimerin, (met) akrilikin polimerin 
polimerizasyon ve kopolimerizasyonu ile bir veya birden fazla tipteki (met)akriat esterlerinden 
oluşmaktadır.  
Đstem 12: istem 11’e bağımlı olarak (met)akrilat esterinin 2-etilhekzil (met)akrilat ve/veya butil 
(met)akrilat’tan oluşmaktadır. 
Đstem 13: istem 1 ila 12 arasındaki istemlere bağımlı olarak, adezif bileşiğin etkin maddenin 
terapötik etkili plazma konsantrasyonun elde edilmesi için absorpsiyon arttırıcı içermektedir. 
Đstem 14: istem 13’te bahsedilen absorpsiyon arttırıcı maddeler; laurik asit dietanolamid, sorbitan 
monolaurat, gliserol monolaurat, gliserol monooleat, gliserol monokaprat, gliserol monokaprilat, 
polioksietilen(4)-lauril eter ve pirrotiyodekan’dır. 
Đstem 15: istem 1 ila 14 arasındaki istemlere bağımlı olarak preparatın adezif bileşim organik 
asitler ve farmasötik tuzlarından bir veya birkaçını içermektedir. 
Đstem 16: istem 10’a göre, preparatın, organik asidinin asetik asit, propiyonik asit, laktik asit ve 
salisilik asit arasından bir veya birkaçı seçilmektedir. 
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Donepezil içeren transdermal formülasyonlara ait EP1437130 (A1) numaralı 

patentin istemlerinde yer alan formülasyon parametrelerini içeren bilgiler Tablo 4-17’de 

sunulmuştur. 

Tablo 4-17: Donepezil içeren transdermal formülasyonlara ait EP1437130 (A1) numaralı 
patentin istemlerinde yer alan formülasyon parametreleri 

Patent No 
Polimer/ler 

(rezervaur tabaka) 
Adezif 
tabaka 

Penetrasyon arttırıcı TTS TĐPĐ 

7. 
EP1437130 
 
Bağımsız istem: 2 
Bağımlı 
istem: 15 
 

poliizopren, 
poliizobutilen, 
polistiren, polietilen, 
polibutadien,  stiren 
butadien kopolimer,  
stiren-izopren-stiren 
blok kopolimer, stiren-
butilen-stiren blok 
kopolimer, butil 
kauçuk,  
 

organik asit: 
asetik asit, 
propiyonik 
asit, laktik 
asit,  
salisilik asit.  
 

laurik asit dietanolamid, 
sorbitan monolaurat, 
gliserol monolaurat, gliserol 
monooleat, gliserol 
monokaprat, gliserol 
monokaprilat, 
polioksietilen(4)-lauril eter, 
pirrotiodekan 
 

Matriks 
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4.2. Donepezil Hidroklorür Üzerinde Yapılan Çalışmalara Ait Bulgular 

4.2.1. Infrared (IR)  Spekturumu 

Yöntem 3.3.1 de anlatıldığı şekilde, Donepezil hidroklorürün potasyum bromür 

disklerinin hazırlanmasıyla elde edilen IR Spekturumu Şekil 4-1’de görülmektedir. 

Bu IR spekturumunda; 

Sinyaller (cm-1 )                                             Grup 

2923.8 cm-1 CH2 gerilme titreşimi. 

1696.3 cm-1     -C= O  (Karbonil) gerilme titreşimi. 

1454.8 cm-1     -CH2 bandı 

113.2  cm-1     -C-O-C-(eter) gerilme titreşimi. 

1071.6 cm-1     -C-N gerilme titreşimi. 

871.4-702.3 cm-1      Ar-H bandı 

 

Şekil 4-1: Donepezil hidroklorüre ait infrared spektrumu (IR) 

4.2.2. Erime Derecesi 

Yöntem 3.3.2’ de anlatıldığı şekilde çalışılmış ve donepezil hidroklorür’ün erime 

aralığı 210° C – 230ºC olarak bulunmuştur.  
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4.2.3. Ultraviyolet (UV) Absorpsiyon Spektrumu 

Yöntem 3.3.3’te anlatıldığı şekilde çalışılarak elde edilen donepezil 

hidroklorürün UV spektrumu maddenin 270 nm de pH6.0 fosfat tamponunda en yüksek 

absorbans gösterdiği saptandı (Şekil 4-2). 

 

Şekil 4-2: Donepezil hidroklorüre ait ultraviyole (UV) absorpsiyon spektrumu 

 

4.2.4. Miktar Tayinine Ait Bulgular 

Donepezil hidroklorürün Yöntem 3.3.4’te anlatıldığı şekilde çalışılarak elde 

edilen  HPLC kromatogramına örnek şekil 4-3’te verilmiştir.  

 

Şekil 4-3: 25 mcg/ml konsantrasyondaki Donepezil hidroklorür çözeltisi ile elde edilen 

HPLC kromatogramı 



 98

4.2.5. Miktar Tayini Yönteminin Validasyonuna Ait Bulgular 

Doğrusallık 

Donepezil hidroklorürün yöntem 3.3.5’te anlatıldığı şekilde çalışılarak elde 

edilen standart eğri grafiği Şekil 4-4’te, ve alan değerleri, standart sapma (SD) ve relatif 

standart sapma (%RSD) sonuçları Tablo 4-18’de verilmiştir. Standart eğriye ait örnek 

kromatogram ise Şekil 4-5’te verilmiştir. 

Doğru denklemi ve determinasyon katsayısı aşağıda verilmiştir: 

y = 3110500 x      ;   r2= 0,9995  

y : Alan x : Konsantrasyon (mg/ml)             r2: Determinasyon katsayısı    

 

 
Şekil 4-4: Donepezil hidroklorürün standart eğri grafiği 

 

Tablo 4-18: Donepezil hidroklorürün miktar tayini yönteminin doğrusallığına ait bulgular 
(n=7) 

Konsantrasyon 
(µg/ml) 

Pik alanları SD (±) RSD (%) 

2,0 70576 33,78 0,48 

4,0 145320 48,52 0,42 

11,0 373775 67,13 0,77 

23,0 758482 34,89 0,38 

38,0 1218259 25,89 0,73 

47,0 1523371 67,09 0,55 

60,0 1809884 53,78 0,33 

 
Konsantrasyon (mg/ml) 

A
la
n
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Kesinlik 

Donepezil hidroklorürün Yöntem 3.3.5’te belirtildiği gibi yapılan miktar tayini 

yöntemine ait gün içi kesinlik bulguları Tablo 4-19’da, günler arası kesinlik bulguları 

ise Tablo 4-20’de verilmiştir. 

Tablo 4-19: Donepezil hidroklorürün miktar tayini yönteminin gün içi kesinlik bulguları 
(n=3) 

Konsantrasyon 

(mcg/ml) 

 

Konsantrasyon 

(mcg/ml) SD 
(±) 

RSD 
(%) 

1.gün 2.gün 3.gün Ortalama 

50,00 49,76 49,85 47,64 49,08 1,25 2,54 

Tablo 4-20: Donepezil hidroklorürün miktar tayini yönteminin günler arası kesinlik 
bulguları (n=3) 

Konsantrasyon 

(µg/ml) 

Konsantrasyon 

(µg/ml) SD 
(±) 

RSD 
(%) 

1.gün 2.gün 3.gün Ortalama 

50,00 49,61 49,92 49,48 49,67 0,22 0,44 

50,00 49,59 49,37 49,34 49,43 0,17 0,34 

 

Doğruluk 

Farklı konsantrasyondaki donepezil hidroklorürün miktar tayini için, yöntem 

3.3.5’te anlatıldığı şekilde çalışılarak yöntemin doğruluğu saptandı. Her konsantrasyon 

için geri kazanma değeri (%) ve kesinlik değerleri, standart sapma (SD) ve relatif 

standart sapma (%RSD) değerleri ile birlikte Tablo 4-21 ve Tablo 4-22’de verilmiştir. 

Tablo 4-21:  Donepezil hidroklorürün miktar tayini yönteminin doğruluğuna ait bulguları 
(n=3) 

Konsantrasyon 

(µg/ml) 
Geri kazanma (%) SD (±) RSD (%) 

11,0  102,5 0,87 1,5 

23,0  100,0 1,09 1,2 

60  99,2 0,78 1,2 



 100

Tablo 4-22: Donepezil hidroklorürün miktar tayini yönteminin enjeksiyon kesinlik 
bulguları (n=6) 

Konsantrasyon 

(µg/ml) 
Ortalama SD (±) RSD (%) 

49,86 

48,67 1,01 2,07 

48,79 

46,90 

49,09 

48,26 

49,16 

49,73 

49,14 0,67 1,36 

49,25 

48,92 

47,97 

49,59 

49,39 
 

Seçicilik 

Yöntem 3.3.5’te belirtildiği koşullarda yapılan çalışmalar sonucunda, 

formülasyonda kullanılan diğer maddelerin donepezil hidroklorürün pik alıkonma 

zamanında pik vermediği saptandı. 

4.2.6. In Vitro Testlerde Kullanılan Çözünme Ortamında Donepezil Hidroklorür 
Çözünürlük Çalışmasına Ait Bulgular 

Yöntem 3.3.6’da anlatıldığı şekilde yapılan çözünürlük tayini sonucunda 

donepezil hidroklorürün miktar tayininde ve in vitro çalışmalarda salım ortamı olarak 

kullanılan pH 6,5 fosfat tamponu içindeki çözünürlüğünün 33,44± 0,5 mg/ml olduğu 

saptanmıştır. 

4.3.  Ön Formülasyon Çalışmalarına Ait Bulgular 

4.3.1. Ön Formülasyonların Hazırlanmasına Ait Bulgular 

Yöntem 3.4’te anlatıldığı şekilde ön formülasyon çalışmalarında hazırlanan 

transdermal filmler görsel olarak (görünüş, renk, homojenite, kuruyabilme özelliği v.b.) 

değerlendirildi. Transdermal filmlerin kurutulması için, etüvde 40±2ºC de 20 saat süre 

ile bekletmenin uygun olduğu saptandı. Ancak filmleri kurutma işleminden sonra her 3 

konsantrasyonda da nerolidol içeren transdermal formülasyonlarda nerolidolün 
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transdermal formülasonun dış fazına çıktığı gözlemlendi. Ökaliptol içeren transdermal 

formülasyonlarda donepezil hidroklorürün matriks sitem içerisinde çözünmeyerek 

süspande halde kaldığı ve homojen filmler hazırlanmadığı gözlemlendi. Bu nedenle 

daha sonraki çalışmalarda nerolidol ve ökaliptol içeren formülasyonlar hazırlanmadı. 

4.4. Transdermal Formülasyonların Hazırlanmasına Ait Bulgular 

Matriks ajan olarak sodyum aljinat polimeri (%4,5, a/a) ve plastifiyan madde 

olarak propilen glikol (%7,5, a/a), penetrasyon arttırıcı madde olarak 3 farklı 

konsantrasyonda d-limonen ile Yöntem 3.4’te anlatıldığı şekilde hazırlanan donepezil 

hidroklorür içeren transdermal formülasyonların etüvde 40±5ºC’de ise 20 saat süre ile 

kurutulmasının uygun olduğu saptandı. 

4.5. Transdermal Formülasyonlar Üzerinde Yapılan Çalışmalara Ait Bulgular 

4.5.1. Görsel Đncelemelere Ait Bulgular 

Hazırlanan transdermal formülasyonların (FK, F4, F5, F6) ile homojen 

görünümlü, düzgün yüzeyli, esnek filmler olduğu gözlendi %5 (a/a) limonen içeren 

transdermal formülasyona (F6) ait görüntü Şekil 4-5’te yer almaktadır. 

 

 

Şekil 4-5: Hazırlanan transdermal formülasyonların görüntüsü 
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4.5.2. Kalınlık Kontrolüne Ait Bulgular 

Hazırlanan transdermal formülasyonların  (FK, F4, F5, F6) kalınlıklarına ait 

bulgular Tablo 4-23’te verilmektedir. 

Tablo 4-23: Donepezil hidroklorür içeren transdermal formülasyonların kalınlıkları (n=3) 

Kod Terpen 
Terpen kons. (%) 

(a/a) 

Kalınlık (mm) 

X SD(±) 

FK 

Limonen 

0 0,53 0,05 

F4 1 0,58 0,04 

F5 3 0,54 0,06 

F6 5 0,56 0,04 

 

4.5.3. Ağırlık Kontrolüne Ait Bulgular 

Yöntem 3.6.3’te anlatıldığı gibi çalışılarak yapılan test sonucunda elde edilen 

bulgular Tablo 4-24’ de verilmiştir. 

Tablo 4-24: Donepezil hidroklorür içeren transdermal formülasyonların ağırlıkları (n=3) 

Kod Terpen 
Terpen kons. (%) 

(a/a) 

Ağırlık (mg/cm2) 

X SD(±) 

FK 

Limonen 

0 47,46 2,80 

F4 1 48,89 0,70 

F5 3 53,82 2,82 

F6 5 40,75 4,24 

 

4.5.4. Elastikiyet Özelliklerinin Tayinine Ait Bulgular 

Hazırlanan transdermal formülasyonların (FK, F4, F5, F6) elastikiyetine ait 

bulgular % elastikiyet değeri olarak Tablo 4-25’de verilmiştir. Transdermal 

formülasyonlara (FK, F4, F5, F6) ait elastikiyet grafikleri  Şekil 4-6 ile Şekil 4-9 

arasında verilmiştir.   
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Tablo 4-25: Donepezil hidroklorür içeren transdermal formülasyonların elastikiyetine ait 
bulgular (n=3) 

Formülasyon 
Kod Limonen (%) 

Elastikiyet (%) 

X SD (±) 

FK 0 12,75 3,14 

F4 1 21,05 4,42 

F5 3 30,30 6,32 

F6 5 36,88 5,13 

 

 

Şekil 4-6: Limonen içermeyen transdermal formülasyona  (FK) ait elastikiyet grafiği 

At = Kopma anındaki mesafe 
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Şekil 4-7: %1 limonen içeren transdermal formülasyonuna (F4) ait elastikiyet grafiği 

At = Kopma anındaki mesafe 

 

 

Şekil 4-8: %3 limonen içeren transdermal formülasyona (F5) ait elastikiyet grafiği 

At = Kopma anındaki mesafe 
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Şekil 4-9: %5 limonen içeren transdermal formülasyona  (F6) ait elastikiyet grafiği 

At = Kopma anındaki mesafe 

 

4.5.5. Biyoadezyon Kuvvetinin Saptanmasına Ait Bulgular 

Hazırlanan transdermal formülasyonların (FK, F4, F5, F6) biyoadezyonuna ait 

bulgular biyoadezyon işi değerleri Tablo 4-26’da verilmiştir. Transdermal 

formülasyonlarda (FK, F4, F5, F6) biyoadezyon kuvvetinin tayinine ait kuvvet-zaman 

grafikleri Şekil 4-10 ile Şekil 4-13 arasında verilmiştir. 

Tablo 4-26: Donepezil içeren transdermal formülasyonların biyoadezyon kuvvetine ait 
bulgular 

Formülasyon 
Kod 

Limonen (%) 
Biyoadezyon  işi (mJ/cm2) 

X SD (±) 

FK 0 0,975 0,051 

F4 1 0,866 0,062 

F5 3 0,852 0,055 

F6 5 0,687 0,050 
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Şekil 4-10: Limonen içermeyen transdermal formülasyonların (FK) biyoadezyon 
kuvvetinin tayinine ait kuvvet-zaman grafiği 

AUC=Eğri altında kalan alan= Biyoadezyon işi (mJ/cm2) 

 

 

Şekil 4-11: %1 limonen içeren transdermal formülasyonların (F4) biyoadezyon 

kuvvetinin tayinine ait kuvvet-zaman grafiği 

AUC=Eğri altında kalan alan= Biyoadezyon işi (mJ/cm2) 
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Şekil 4-12: %3 limonen içeren transdermal formülasyonların (F5) biyoadezyon kuvvetinin 

tayinine ait kuvvet-zaman grafiği 

AUC=Eğri altında kalan alan= Biyoadezyon işi (mJ/cm2) 

 

 

Şekil 4-13: %5 limonen içeren transdermal formülasyonların (F6) biyoadezyon kuvvetinin 
tayinine ait kuvvet-zaman grafiği 

AUC=Eğri altında kalan alan= Biyoadezyon işi (mJ/cm2) 
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4.5.6. Etkin Madde Miktar Tayinine Ait Bulgular  

Hazırlanan transdermal formülasyonların (FK, F4, F5, F6) içerdiği etkin 

maddenin tayinine ait bulgular Tablo 4-27’de verilmiştir. 

Tablo 4-27: Transdermal formülasyonlardaki donepezil hidroklorür miktar tayinine ait 
bulgular 

Kod 
Terpen 

Limonen (%) 

Donepezil hidroklorür (%) 

X SD (±) 

FK 0 %97,21 0,57 

F4 1 %97,98 0,32 

F5 3 %97,17 0,47 

F6 5 %97,94 0,01 

 

4.5.7. Çözünme  Hızı Çalışmalarına Ait Bulgular 

Yöntem 3.5.7’de anlatıldığı gibi çalışılarak yapılan testte, çözünürlük testlerine 

ait bulgular Tablo 4-28 ile Şekil 4-14’te verilmiştir. 

Tablo 4-28: Transdermal formülasyonlardan donepezil hidroklorürün in vitro çözünme 
hızına ait bulgular (n=3) 

ZAMAN 

Donepezil Hidroklorür Konsantrasyonu (%) 

FK F4 F5 F6 

X SD (±) X SD (±) X SD (±) X SD (±) 

0,5 12,37 1,36 38,65 0,07 16,32 3,42 18,74 0,19 

1 20,89 6,03 74,24 4,05 29,40 4,70 32,84 0,33 

1,5 40,53 5,63 81,64 5,07 57,61 6,60 48,24 0,56 

2 58,73 3,85 97,51 3,56 67,85 12,51 65,96 2,67 

3 82,27 2,96 94,54 4,16 93,29 5,21 89,61 0,28 

4 94,5 0,68 97,61 2,14 101,05 0,30 100,84 0.89 

5 98,88 3,25 98,31 6,14 101,59 0,33 101,35 1,90 

6 96,08 1,62 99,34 7,33 100,56 1,78 101,83 0,35 
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Şekil 4-14: Transdermal formülasyonlardan donepezil hidroklorürün % çözünen  

değerlerine ait grafik 

4.5.8. In Vitro Permeasyon Çalışmalarına Ait Bulgular 

Yöntem 3.5.8.’de anlatıldığı şekilde çalışılarak seçilen transdermal 

formülasyonlardan (FK, F4, F5, F6) donepezil dihidroklorürün 72 saat süre ile domuz 

derisinden geçen donepezil hidroklorür miktarlarına  ve permeasyon parametrelerine ait 

bulgular Tablo 4-29 ve Tablo 4-30 da ve Şekil 4.15 te verilmiştir. 

Tablo 4-29: Donepezil hidroklorürün in vitro domuz derisinden geçiş miktarlarına ait 
bulgular (n=3) 

Zaman 
(saat) 

Donepezil Hidroklorür Miktarı (µg/cm2) 

FK F4 F5 F6 

X SD (±) X SD (±) X SD (±) X SD (±) 

1 - - - - - - - - 

24 38,64 12,98 66,44 13,83 137,25 61,84 55,93 13,90 

48 146,72 30,64 212,31 20,21 461,29 177,30 214,44 14,74 

         

72 267,83 48,30 351,60 21,80 818,47 292,45 353,48 52,21 
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Şekil 4-15: Transdermal formülasyolardan donepezilin ile domuz derisinden in vitro 
geçişine ait profiller 

 

Tablo 4-30: Transdermal formülasyonlardan donepezilin in vitro domuz derisinden 
geçişine ait permeasyon parametreleri  

Permeasyon 

parametresi 
FK F4 F5 F6 

Q72 (µg/cm
2) 267,83±48,30 351,60±21,80 818,47±292,45 353,48±52,21 

FSS (µg/cm
2/saat) 4,78 ± 0,16 5,94 ± 0,08 14,19 ± 0,40 6,0 ± 0,23 

tlag (saat) 16,36±0.55 12,63±0.28 14,72±0.45 14,45±0.55 

Q72: 72 saat permeasyon sonucu deriden geçen kümülatif donepezil miktarı; Fss: 72 saat permeasyon 

çalışmasını takiben donepezilin kararlı durum geçiş hızı; tlag: deriden ilacın  geçişinde görülen gecikme 

süresi.  

4.5.9. Hafifletilmiş Toplam Yansıtma (Attenuated Total Reflectance, ATR-FTIR) 
Spektroskopisi ile Penetrasyon Arttırıcı Maddenin Etkisinin Değerlendirilmesine 
Ait Bulgular 

Yöntem 3.6.9’da anlatıldığı şekilde çalışılarak kontrol deri örneği ile etkin 

madde içeren formülasyonların (FK, F4, F5, F6) uygulandığı domuz derisi örneklerinin 
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ATR-FTIR spektrumlarından elde edilen asimetrik (ASSV) ve simetrik (SSV) gerilme 

bantları Tablo 4-31’de verilmiştir. Kontrol amacıyla formülasyon uygulanmamış domuz 

derisine ait ATR-FTIR spektrumu Şekil 16 da verilmiştir. Penetrasyon arttırıcı madde 

içermeyen kontrol formülasyonun (FK) ve penetrasyon arttırcı madde içeren 

transdermal formülasyonların (F4, F5, F6) uygulandığı domuz derisine ait ATR-FTIR 

spektrumlarının her biri Şekil 4-17-20 arasında gösterilmiştir. Formülasyonların deri 

üzerindeki etkilerini gösteren ATR-FTIR spektrumları ile işlem yapılmamış domuz 

derisi spektrumu Şekil 4-21’de birlikte gösterilmiştir. 

Tablo 4-31: Formülasyon uygulanmamış domuz derisi (Kontrol) ve formülasyon 
uygulanmış domız derisi örneklerinde elde edilmiş, CH2 asimetrik (ASSV) ve (SSV) 
simetrik gerilme vibrasyonlarına ait dalga numaraları 

Formülasyon 
kodu 

ASSV SSV 

Kontrol*    2918.10 ±0,18 cm-1 
 

2851.01±0,58 cm-1 
 

FK    2918,247±0,78 cm-1 
 

2851,13±0,36 cm-1 
 

F4 2920,74±1,10cm-1 
 

2852,39±0,78 cm-1 
 

F5 2921,13±1,51 cm-1 
 

  2852,18±1,091 cm-1 
 

F6 2919,32±1,15 cm-1 
 

2851,61±0,34 cm-1 
 

*Domuz derisine ait kontrol numunesi 
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Şekil 4-16: Kontrol olarak formülasyon uygulanmamış domuz derisine ait ATR-FTIR 
spektrum grafiği 

 

 

Şekil 4-17: Kontrol formülasyonu (FK) uygulanan deriye ait ATR-FTIR spektrum grafiği 
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Şekil 4-18: %1 Limonen içeren transdermal formülasyon (F4) uygulanan deriye ait ATR-
FTIR spektrum grafiği 

 

 

Şekil 4-19: %3 Limonen içeren transdermal formülasyon (F5) uygulanan deriye ait ATR-
FTIR spektrum grafiği 
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Şekil 4-20: %5 Limonen içeren transdermal formülasyon (F6) uygulanan deriye ait ATR-
FTIR spektrum grafiği 

 

 

Şekil 4-21: Donepezil hidroklorürün transdermal formülasyonlarının uygulanması sonrası 
domuz derisine ait ATR-FTIR spektrum grafiği (Kırmızı: Domuz dersi kontrol 
spektrumu, siyah: %1 limonen, yeşil %3 limonen, pembe %5 limonen, mavi %0 terpen) 
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5. TARTIŞMA 

Patent, buluşu tarif eden ve sadece buluş sahibinin belirli bir süre yararlanacağı 

üretim, kullanım, ithal gibi yasal imtiyazları sağlayan, resmi bir ofis tarafından 

yayımlanmış belgedir (Hıncal 2006). Patentler, teknolojinin her alanındaki yeni 

buluşlara verilir ve buluşun niteliğine göre ürün ve usül patentleri olarak ikiye ayrılır. 

Yeni ürünlerin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarının temel 

kaynaklarından biri patentlerin araştırılmasıdır. Patent dökümanları, Ar-Ge 

çalışmalarının yazılı ürünleridir ve patent koruması öngörülen ürün ve proseslerin 

teknolojisini ayrıntılı açıklayan dökümanlardır (Bulut1998). 

Ülkemizde 1 0cak 1995 tarihinde DTÖ ile imzalanan TRIPS antlaşması ile 

uluslararası kriterlere uygun patent yasası kabul edilmiş ve ilaçta patent koruması 1999 

yılından itibaren uygulanmaya başlamıştır (TPE Patent ve Faydalı Model 2010). 

Ülkemizde patent yasasının kabulü ile ilaç endüstrisinde araştırma geliştirme (Ar-Ge) 

çalışmaları kapsamındaki formülasyon geliştirilmesinde etkin madde ve formülasyon ile 

ilgili patentleri izleme ve doğru yorumlanması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

Dünyada yaşlı nüfusun artması ile birlikte Alzheimer hastalığı önemli bir sağlık 

problemi haline gelmiştir. Alzheimer hastaları, demans nedeniyle tedavilerinde gerekli 

olan günlük ilacı alıp almadıklarını hatırlamayabilmektedirler. Dolayısı ile, ilaç 

tedavisini etkin ve güvenilir bir şekilde devam ettirmelerinde problemler 

yaşamaktadırlar. Bu nedenle bu hastaların tedavi uyuncunun yüksek olacağı ilaç 

uygulama yollarına yönelik yeni ilaç şekillerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır 

(Grossberg ve ark. 2010). Günümüzde Alzheimer tedavisinde kullanılan FDA 

tarafından onaylı ilaç molekülleri arasında memantin, rivastigmin, takrin, galantamin ve 

donepezil yer almaktadır (Brunton 2005; FDA 2010). Bu ilaçlar tedavide oral yol ile 

kullanılan oral damla, film tablet, uzatılmış salım yapan kapsül, oral çözelti, kapsül 

şeklinde kullanılmaktadır (RxMediaPharma 2010, Kayaalp 2005). Ayrıca, 2007 

tarihinde rivastigminin transdermal preparatı FDA tarafından onay almış ve ilaç 

piyasaya sunulmuştur (FDA 2010). 

 Transdermal sistemler, lokal olarak sağlam deriye yapıştırılmak sureti ile 

uygulanan ve sistemik etki sağlayan yama (patch) şeklinde uygulanan preparatlardır. Bu 

sistemler, ilaçları kontrollü bir hızda deri yolu ile sistemik dolaşıma vermek ve sabit 
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plazma konsantrasyonunu korumak üzere tasarlanmışlardır (Delgado-Charro ve Guy 

2005). En önemli avantajları arasında; karaciğerdeki ilk geçiş etkisini ortadan 

kaldırması, hasta uyuncunun yüksek olduğu bir ilaç uygulama yolu olması, 

istenildiğinde tedavinin hemen sonlandırılması, gastrointestinal sistemde inaktif ve 

iritasyona neden olan ilaçların verilmesi yer almaktadır (Ağabeyoğlu 2002; Brown ve 

ark. 2006). Đlk kez taşıt tutmalarına karşı kullanılmak üzere skoplamin içeren antiemetik 

etkili bir transdermal preparat 1981 yılında ilaç pazarında yer almıştır. Bu alandaki 

devam eden yoğun araştırmalar ve çalışmalar sonucunda, günümüzde hipertansiyon, 

kalp hastalıkları, hormon yetersizliği, kanser ağrıları, Alzheimer gibi kronik 

hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların transdermal preparatları tedavide başarılı 

bir şekilde kullanılmaktadır (Grossberg ve ark. 2010).  

Transdermal sistemler, doğal veya sentetik polimerler kullanılarak membran 

veya matriks sistemler şeklinde hazırlanabilmektedir (Valenta ve Auner 2004). Matriks 

tipi kontrollü sistemlerde, katı haldeki ilacın ve formülasyondaki diğer yardımcı 

maddelerin (penetrasyon arttırıcı, plastifiyan gibi) polimer matrikste dağıtıldığı 

sistemlerdir. Đlacın salım hızı matriks olarak kullanılan polimer ile kontrol edilmektedir 

(Venkatraman ve Gale 1998). 

Bu tez çalışmasının amacı, Alzheimer tedavisine yönelik etkili ilaçlardan 

memantin, rivastigmin, galantamin, takrin ve donepezil’in transdermal 

formülasyonlarına ait patent yasası kapsamında Türkiye’de geçerli olan veya olabilecek 

patentlerin değerlendirilmesi ve patentlerin yorumlanarak model ilaç olarak seçilen bir 

ilacın mevcut formülasyon patentlerinin kapsamına girmeyecek yeni bir transdermal 

formülasyonun geliştirilmesidir. Bu çalışma ile yeni geliştirilen transdermal 

formülasyon üzerinde in vitro performans testleri gerçekleştirilerek yeni bir transdermal 

formülasyon tasarımının geliştirilmesi planlanmıştır. 

Bu amaçla, Espacenet, WIPO, USPTO, Freepatentsonline, Delphion ve TPE 

patent veri tabanları kullanılarak, Alzheimer tedavisinde etkili ilaçlardan memantin, 

rivastigmin, takrin, galantamin ve donepezil içeren transdermal formülasyonların 

patentleri incelenmiş ve memantin, rivastigmin, takrin, galantamin etkin maddelerinin 

transdermal formülasyonlarına ait Türkiye’de geçerli veya geçerli olması muhtemel 

olan patentler Tablo 4-1 ile 4-5 arasında verilmiştir.  
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Đlaç moleküllerinin deriden geçişi için düşük molekül ağırlığına (<500 Da), 

düşük erime derecesine (<200ºC) ve orta derecede lipofilik karaktere (log oktanol/su 1 - 3) 

sahip olması gerektiği literatürde kayıtlıdır (Naik ve ark. 2000). Donepezil hidroklorür 

379,492 molekül ağırlığı ile uygun bir adaydır, ancak ilacın kısmen yüksek erime 

derecesi (218-228 ºC) ve lipofilik karakteri (log P 4,3) transdermal formülasyonunun 

geliştirilmesi için bir dezavantaj teşkil etmektedir (Nakashima ve ark. 2006; Merck 

Indeks 1983). Donepezil hidroklorür’ün yüksek lipofilik karakteri ve yüksek erime 

derecesine sahip olması nedeniyle deriden geçişinin arttırılması için geliştirilecek 

formülasyonlara kimyasal penetrasyon arttırıcı ve yardımcı çözücülerin ilave edilmesi 

planlanmıştır. Farmakokinetik açıdan donepezilin yarılanma ömrünün kısa olmamasına 

rağmen, transdermal preparatların özellikle Alzheimer hastalığı gibi kronik tedavilerde 

yüksek hasta uyuncuna sahip olmaları nedeniyle bu ilacın transdermal formülasyonunun 

geliştirilmesi tedavinin etkinliği açısından önem taşımaktadır. Benzer şekilde donepezil 

hidrokloürür gibi uzun yarılanma ömrüne sahip bir ilaç olan klonidinin FDA tarafından 

onaylı preparatı ticari ürün olarak transdermal formülasyon şeklinde ilaç pazarında 

bulunmakta ve kronik bir hastalık olan hipertansiyon tedavisinde kullanılmaktadır 

(Delgado-Charro ve Guy 2005). 

Patent taramaları sonucunda elde edilen verilere göre; donepezil hidrokloürürün 

transdermal formülasyonlarına ait Türkiye’de geçerli olabilecek yedi (7) adet patent 

Tablo 4-5 te ve bu formülasyon patentlerinin istemleri ise Tablo 4-6, 4-8, 4-10, 4-12, 4-

14, 4-15 ve 4-16’da verilmiştir. Bu patentlerin koruma kapsamına girmemesi açısından 

istemlerinin değerlendirilmesi sadece transdermal formülasyon bileşenleri yönünden ele 

alınmış (etkin maddenin polimorf şekli ve in vivo farmakokinetik parametreler 

değerlendirmeye alınmamıştır) ve bu parametrelere dayanarak donepezil hidroklorürün 

patent koruması kapsamına girmeyen bir transdermal formülasyonu geliştirilmiştir.  

 “1” numaralı olarak tanımlanan (EP2016941-A1) patentin 1 bağımsız, 13 

bağımlı istemi bulunmakta olup kapsamı “donepezilin transdermal formülasyonlarının 

geliştirilmesidir” (Tablo 4-6). Bağımsız istem olarak kristalize donepezilin tip-B kristal 

poliformları ve tuzlarının miktarı formülasyondaki adezifin toplam ağırlığının %9 ila 

50’si kadar olmasıdır. Transdermal formülasyon içeriği açısından bağımlı istemleri 

kapsamında; akrilik polimerler (akrilik polimer-2-etil hekzil akrilat içeren kopolimer) ve 

kauçuk bazlı polimerler (polizobutilen, stiren-izopren-stiren blok kopolimer ve silikon 
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adezif) yer almaktadır. Bu patentin tarifnamesi incelendiğinde ise formülasyonlarda 

penetrasyon arttırıcı madde olarak oleik asit kullanıldığı saptanmıştır.  

 “2” numaralı patent olarak tanımlanan (US2009291127-A1) patentin 3 

bağımsız, 25 bağımlı istemi bulunan patentin kapsamı “antidemans etkin madde içeren 

transdermal formülasyonların geliştirilmesini” içerir (Tablo 4-8). Bu patentin istem 1 de 

yer alan bağımsız isteminde transdermal formülasyonun bir rezervuar tabaka ve adezif 

tabaka içerdiği ve her iki tabakada da etkin madde içermesi koruma kapsamına 

alınmıştır. Penetrasyon arttırıcı madde olarak gliserol monooleat, sorbitan monolaurat, 

sorbitan mono oleat, lauret-4 veya kombinasyonları istem 11’de yer almaktadır. Đstem 

16 da, transdermal formülasyonların oluşturulmasında polimer olarak, metil metakrilat, 

butil metakrilat ve dimetilaminoetil metakrilat polimeri koruma kapsamına alınmıştır. 

Transdermal formülasyonların içeriğindeki adezif madde olarak ise akrilat-vinil asetat 

kopolimeri de istem 17 de verilmiştir.   

  “3” numaralı patent olarak tanımlanan (EP2090310 (A1)) patentin 2 bağımsız, 4 

bağımlı istemi bulunmaktadır (Tablo 4-10). Patentin kapsamı, “donepezil içeren deride 

kullanılan formülasyonlarda renklenmeyi önleme ve bu formülasyonda donepezil 

analoglarının oluşmasını engelleme metotudur”. Patentin bağımsız istemlerinde basınca 

hassas bir adezif tabaka ile donepezilin transdermal formülasyonlarının geliştirilmesini 

içeren formülasyonun adezif tabkasında ise; metal metabisülfit tuzu, askorbik asit, metal 

tuzu ve esterini içerdiği kayıtlıdır.  

 “4” numaralı patent olarak tanımlanan (WO2007064407-A1) patentin 5 

bağımsız, 21 bağımlı istemi bulunmaktadır (Tablo 4-12). Patentin kapsamı “transdermal 

terapötik sistemin (TTS) geliştirilmesidir”. Bağımsız istem 1 de TTS nin tabakaları 

belirtilmiş ve adezif tabaka olarak silikon polimerden bahsedilmiştir. Bağımlı istemde 

(istem 12) rezervuar tabaka olarak polidimetilsilokzan, akrilat, metakrilat, 

poliizobutilen, polibuten ve stiren-izopropen-stiren blok kopolimerler arasından bir 

polimer veya karışımları ve reçine ile karışımları koruma kapsamındadır. Adezif madde 

olarak silikon yağı, hidrojenize reçine asitlerinin gliserin esterleri, hidroabietil alkol, 

reçine esterleri, ağaç reçinesinin hidrojenize metil esterleri, kısmi hidrojenize ağaç 

reçinesinin esteri, reçine esteri ve kombinasyonlarını içeren gruptan seçildiği kayıtlıdır 

(Đstem 12).  
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 “5” numaralı patent olarak tanımlanan (EP2098235 -A1) patentin 1 bağımsız, 3 

bağımlı istemi bulunmaktadır. Patentin kapsamı “donepezil içeren deriye uygulanan 

adezif preparatta zamanla renklenmeyi önleme metodudur” (Tablo 4-14). Bu patentin 

bağımsız isteminde formülasyonda stabilizatör olarak; askorbik asit, metal tuzu veya bir 

esteri, izoaskorbik asit veya metal tuzu, etilendiamin tetraasetik asit veya bir metal tuzu, 

2-merkaptobenzimidazol, 3(2)-t-butil-4-hidroksi anisol, 2,6-di-t-butil-4-metilfenol, 

tetrakis[3-(3',5'-di-t-butil-4'-hidroksifenil) propiyonik asit]pentaeritritol, (±)-[alfa]-

tokoferol, (±)-[alpha]-tokoferol asetat, rutin, hipofosforik asit, metal metabisulfit tuzu ve 

bir hidroksimetanesülfinik asit metal tuzu içermesi koruma kapsamına alınmıştır.  

 “6” numaralı patent olarak tanımlanan (EP2098234-A1) patentin 4 bağımsız, 8 

bağımsız istemi bulunmaktadır (Tablo 4-15). Patentin kapsamı “deriye uygulanan 

stabilize donepezil içeren adezif formülasyondur”. Bağımsız istemlerde transdermal 

formülasyon bileşeni olarak basınca hassas adezif tabaka içermesi koruma kapsamındadır. 

Patent kapsamında ayrıca stabilizatör maddeler (izoaskorbik asit ve metal tuzları, 2-

merkaptobenzimidazol ve rutin, 2,6-di-t-butil-4-metilfenol ve hidroksimetansülfürik asit 

metal tuzu,  hidroksimetansülfürik asit metal tuzu ve rutin) de patent kapsamına 

alınmıştır.  

 “7” numaralı patent olarak tanımlanan (EP1437130-A1) patentin 2 bağımsız, 15 

bağımlı istemi bulunmaktadır (Tablo 4-16). Patentin kapsamı “perkütanöz absorpsiyon 

formülasyonlardır”. Bağımsız istemlerden istem 5 de antidemans maddelerden 

donepezil, istem 6 da ise donepezilin tuzları ve istem 7 de donepezil hidroklorür 

belirtilmiştir. Đstem 17 bağımsız isteminde transdermal formülasyonun matriks tipi 

olduğu belirtilmiştir. Formülasyon bileşenlerinden, hidrofobik polimerin poliizopren, 

poliizobutilen, polistiren, polietilen, polibutadien, stiren butadien kopolimer, stiren-

izopren-stiren blok kopolimer, stiren-butilen-stiren blok kopolimer, butil kauçuk, doğal 

kauçuk, stiren-butadien-stiren blok kopolimer, polisiloksan ve metakrilik asit polimer 

koruma kapsamına alınmıştır (Đstem 9). Đstem 14 de penetrasyon arttırıcı olarak; laurik 

asit dietanolamit, sorbitan monolaurat, gliserol monolaurat, gliserol monooleat, gliserol 

monokaprat, gliserol monokaprilat, polioksietilen(4)-lauril eter ve pirrotiodekan koruma 

kapsamındadır. 

Donepezil hidroklorür içeren transdermal formülasyonların korunduğu 

patentlerin (Tablo 4-5) istemleri değerlendirilerek, transdermal formülasyon bileşenleri 
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yönünden bu patentlerin kapsamına girmeyen formülasyonları hazırlamak amacıyla 

matriks tipi transdermal formülasyonlarının geliştirilmesi planlanmıştır. Matriks 

polimeri olarak  transdermal formülasyonların hazırlanmasında kullanılan doğal bir 

polimer olan sodyum aljinat seçilmiştir (Aktar 2009; Bektaş 2004). Donepezil 

hidroklorürün özellikle yüksek lipofilik karakteri nedeniyle deriden geçişi arttırmak 

için, incelenen patentlerde yer almayan terpen grubundaki penetrasyon arttırıcı 

maddelerin formülasyonlara ilave edilmesi düşünülmüştür. Terpen grubu maddeler 

FDA tarafından genel olarak güvenilir olarak kabul edilen (GRAS) bileşikler olmaları 

ve toksik olmamaları nedeniyle özellikle son yıllarda  sıklıkla transdermal 

formülasyonlarda yer alan penetrasyon arttırıcılardır (Aqil 2007; Okyar ve ark. 2008; 

Williams 2003). Çalışmamızda farklı yapıdaki terpenlerden nerolidol (seski terpen), 

limonen (monoterpen) ve ökaliptol (monoterpen) formülasyonlara ilave edilmiştir. 

Transdermal formülasyonların esnekliğini sağlamak için plastifiyan madde olarak, 

incelenen patentlerin istemlerinde yer almayan plastifiyan maddelerden propilen glikol 

(Aktar 2009; Bektaş 2004) kullanılmıştır. Ayrıca propilen glikol ilavesi; donepezil 

hidroklorürün deriden geçişini arttırılması için terpenler ile gösterdiği sinerjik etkisi 

(Aqil 2007, Williams 2003) ve donepezil hidroklorürün çözünürlüğünü arttırılması için 

formülasyonlarda yardımcı çözücü olarak da kullanılmıştır.  

 Deneysel çalışmamızda öncelikle formülasyonların hazırlanmasında ve 

analizlerde kullanılan donepezil hidroklorür’ün IR spektrumu alınmıştır. Şekil 4-1’de 

verilen IR spektrumunda: 2923,8 cm-1’de CH2 gerilme titreşimi; 1696,3 cm
-1’de  -C= O 

(Karbonil) gerilme titreşimi; 1454,8 cm-1’de -CH2 bandı, 113,2 cm
-1’de -C-O-C-(eter) 

gerilme titreşimi; 1071,6 cm-1’de -C-N gerilme titreşimi;  871,4-702,3 cm-1’de Ar-H 

bandı elde edilmiş ve bu spektrumun literatürde verilen spektrum ile (USP 31, 2008) 

uyum gösterdiği saptanmıştır. 

Çalışmamızda donepezil hidroklorür’ün miktar tayininde HPLC yöntemi (Kafkala 

ve ark. 2008) kullanılmış ve bu yöntemin validasyonu yapılmıştır. Doğrusallık 

çalışmalarında oluşturulan standart doğruya (Şekil 4-4) ait determinasyon katsayısının 

yüksek olması (r2=0,9995) ve her konsantrasyona ait pik alanlarının %RSD değerlerinin 

(Tablo 4-18) düşük olması sebebiyle doğru denkleminin miktar tayininde 

kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.  



 121

Kesinlik için yapılan gün içi ve günler arası kesinlik çalışmalarında elde edilen 

%RSD değerlerinin (Tablo 4-19 ve Tablo 4-20) %2 den küçük bulunmasına dayanarak 

yöntemin kesinliği ispatlanmıştır (USP 31, 2008). 

Yöntemin doğruluğu çalışması için 3 konsantrasyona ait elde edilen geri kazanma 

değerinin %.99,2-.102,5 arasında (Tablo 4-21) dayanarak yöntemin doğruluğu 

kanıtlanmıştır (USP 31, 2008). 

Formülasyonda kullanılan yardımcı maddelere ait seçicilik çalışması sonucunda, 

kromatogramda donepezil hidroklorüre ait retensiyon zamanında formülasyon 

bileşenlerine ait etkin madde ile girişim yapabilecek herhangi yabancı bir pik 

saptanmamıştır.   

Donepezil hidroklorürün, etkin maddenin formülasyonlardan in vitro çözünme 

hızı ve in vitro domuz derisinden permeasyon çalışmalarında kulanılacak reseptör 

ortam seçimi ilacın iyonizasyon derecesi hesaplanarak ve deneysel olarak doymuş 

çözeltileri hazırlanarak yapılmıştır. In vitro çözünme testlerinde ve deriden geçiş 

çalışmalarında reseptör ortam olarak fizyolojik koşulu sağlayan izotonik hale geitirlmiş 

fosfat tamponu çözeltileri kullanılmaktadır (Williams 2003). Bu testlerde ayrıca 

reseptör ortamın organizmada olduğu gibi sonsuz seyrelme (sink) koşulu sağlaması 

yani etkin maddenin reseptör ortamında uygun çözünürlüğe sahip olması da gereklidir 

(Williams 2003). Reseptör ortam seçimi için farklı pH lardaki fosfat tamponu 

çözeltilerinde donepezil hidroklorürün çözünürlük çalışması yapılmış ve izotonik hale 

getirilmiş (%0,9 sodyum klorür içeren) fosfat tamponu (pH 6.5) çözeltisinde donepezil 

hidroklorürün 33,44±0,5 mg/ml konsantrasyonda çözünürlüğü olduğu hesaplanmıştır. 

Çalışmamızda formülasyonlardaki etkin madde miktarları dikkate alındığında ve 

literatür verilerine göre (Valia 2008) %0,9 sodyum klorür içeren fosfat tamponu (pH 

6.5) çözeltisinin uygun olduğu saptanmıştır. 

Ön formülasyon çalışmalarında, sodyum aljinat (%4,5, a/a) ve propilen glikol 

(%7,5, a/a) kullanılarak hazırlanan donepezil hidroklorür içeren transdermal 

formülasyonların homojen görünümlü olduğu ve formülasyonların kurutulması için 

40±2°C de 20 saat etüvde bekletilmesinin uygun olduğu saptanmıştır.  

Donepezil hidroklorür içeren transdermal formülasyonlarda kullanılacak 

penetrasyon arttırıcı madde seçimine yönelik olarak yapılan çalışmalarda; farklı 

yapıdaki terpenler (nerolidol, limonen ve ökaliptol) farklı konsantrasyonda (%1, %3, 
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%5, a/a) transdermal formülasyonlara (F1-F9) ilave edilmiştir (Tablo 3-1). Lipofilik 

karakterdeki terpenlerin transdermal formülasyon yüzeyine çıkmasını engellemek için 

formülasyonlara yüzey etkin madde olarak Tween®80 (%1, a/a) ilave edilerek 

emülsiyon sistemi oluşturulmuştur (Aktar 2009). Ayrıca, penetrasyon arttırıcı maddenin 

formülasyonlara ilavesinin etkinliğini değerlendirebilmek için sadece penetrasyon 

arttırıcı madde ilave edilmeden, aynı formülasyon hazırlama prosedürü ve benzer 

formülasyon bileşimine sahip kontrol formülasyonu (FK) da hazırlanmıştır (Tablo 3-1).  

 Hazırlanan transdermal formülasyonlar görsel olarak (homojenite, kuruyabilme 

özelliği v.b.) incelendiğinde; nerolidol (%1, %2, %3, a/a) içeren formülasyonların (F1-

F3) emülsiyon sistemi ile hazırlanmasına rağmen homojen bir film oluşturmadığı ve 

nerolidolün transdermal formülasyonun yüzeyine çıktığı gözlenmiştir. Bu durum 

nerolidolün aşırı lipofilik karakterine (log P 5,36±0.38) (El-Kattan ve ark. 2000) bağlı 

olabileceği düşünülmüştür. Ökaliptol içeren (%1, %2, %3, a/a) transdermal 

formülasyonlarda ise donepezil hidroklorürün formülasyonun etüvde kurutulmasını 

takiben kristallendiği ve homojen bir formülasyon hazırlanamadığı saptanmıştır. Bunun 

nedenin ökaliptolün lipofilisitesinin (log P 2,82) (Cal ve ark. 2006) daha düşük olması 

sebebiyle yüksek lipofilik karakterde bir etkin madde olan donepezil hidroklorürün (log 

P 4.6) formülasyon içinde yeterli miktarda çözünmemesine bağlı olabileceği 

düşünülmüştür. Daha lipofilik karakterdeki limonen (log P 4,58±0,23) (El-Kattan ve 

ark. 2000) içeren transdermal formülasyonların (F4-F6) ise homojen görünümlü olduğu 

gözlenmiştir. Bu nedenle in vitro karakterizasyon ve ex vivo permeasyon çalışmaları bu 

formülasyonlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Limonenin ayrıca lipofilik karekterdeki 

etkin maddelerin deriden geçişinin arttırılması için uygun olduğu kayıtlıdır (buraya 

literatür olarak bu litertürdeki (Aqil 2007).  

Ön formülasyon çalışmaları ile seçilen limonen içeren formülasyonların (F4, F5, 

F6) ve kontrol formülasyonunun (FK) homojen görünümde, esnek ve düzgün yüzeye 

sahip oldukları saptanmıştır. Hazırlanan transdermal formülasyonların kalınlıklarının 

0,53 - 0,58 mm ve ağırlıklarının 40,75 – 53,82 mg/cm2 arasında olduğu saptanmıştır 

(Tablo 4-23). Bu değerlerin USP’ nin verdiği sınırlar içinde olduğu tespit edilmiştir 

(USP 31, 2008). 

Transdermal formülasyonların elastikiyet testi bulgularına göre, formülasyonlara 

limonen ilavesinin transdermal formülasyonların (F4, F5, F6) elastikiyetini penetrasyon 
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arttırcı madde içermeyen formülasyona (FK) göre anlamlı olarak arttırdığı (p<0.05) 

saptanmıştır (Tablo 4-25). Transdermal formülasyonların elastikiyetinin artışı; 

limonenin lipofilik karakteri nedeniyle hidrofilik polimerin (sodyum aljinat) daha 

gevşek bağlanmasını sağlaması ve formülasyonun kırılganlığının azalmasına bağlı 

olabileceği düşünülmüştür. Transdermal formülasyonlarda limonen konsantrasyonun 

%1 den %3 e artışı, elastikiyet değerini %21,05±4,42 dten %30,30±6,32 ye anlamlı 

olarak yükseltirken (p<0.05), limonen içeriğinin %3 ten % 5 e artmasının elastikiyeti 

anlamlı olarak (p>0.05) değiştirmediği de saptanmıştır (Tablo 4-25).   

Farklı konsantrasyonda limonen içeren transdermal formülasyonlar (F4, F5, F6) ve 

kontrol formülasyonu (FK) üzerinde yapılan biyoadeziflik testi bulgularına göre; 

limonen içeren transdermal formülasyonların (F4, F5, F6) biyoadezyon yeteneğinin 

kontrol formülasyonuna (FK) göre anlamlı olarak azaldığı (p<0.05) gözlenmiştir. 

Ayrıca limonen konsantrasyonunu artışı da biyoadezyonu anlamlı olarak (p<0.05) 

azaltmıştır (Tablo 4-26).   

Farklı konsantrasyonda limonen içeren transdermal formülasyonlardaki (F4, F5, 

F6) etkin madde miktar tayini sonuçlarının %97,21- %97,98 arasında olduğu (Tablo 4-

27) ve USP nin verdiği limitleri karşıladığı saptanmıştır (USP 31, 2008). 

Transdermal formülasyonlarından (FK, F4, F5, F6) donepezil hidroklorürün 

çözünme hızı Amerikan Farmakopesi’nde (USP 31, 2008) yer alan yöntem uygulanarak 

6 saat süre ile izlenmiştir (Tablo 4-28). Elde edilen çözünme profilleri 

karşılaştırıldığında; kontrol formülasyonun (FK) ilk 1.5 saat süresince %1 ve %3 

limonen içeren formülasyonlara (F4, F5) göre anlamlı olarak (p<0.05) daha yavaş 

çözünme profili gösterdiği saptanmıştır (Şekil 4-14). Limonen içeren transdermal 

formülasyonlardan, %1 limonen içeren formülasyonun (F4) ilk 0.5 saatte yaklaşık 

%38,65 ini serbestleştirdiği, donepezil hidroklorürün çözünme hızının %3 ve %5 

limonen içeren transdermal formülasyonlara ve kontrol formülasyonuna  (FK) göre 

anlamlı olarak daha yüksek (p<0.05) olduğu gözlenmiştir. Diğer taraftan, 3. saatten 

sonra limonen içeren formülasyonlar ile ( F4-F6) ve kontrol formülasyonundan salınan 

donepezil hidroklorür miktarı açısından anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür (Tablo 4-

28).  

Farklı konsantrasyonda penetrasyon arttırıcı madde olarak kullanılan limonenin 

donepezilin deriden geçişi üzerine etkisini göstermek için, kontrol formülasyonu ile 
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karşılaştırmalı olarak Franz difüzyon hücreleri kullanılarak transdermal 

formülasyonlardan (FK, F4, F5 ve F6) donepezil hidroklorürün deriden in vitro 

permeasyonu incelenmiştir. Donepezil hidroklorürün lipofilik karakteri (log P 4,3) 

(Nakashima ve ark. 2006) nedeniyle uzun bir gecikme zamanı göstermesi 

beklendiğinden (Williams 2003; Guy ve  Hadgraft 1989; Baker ve ark. 1995), ayrıca 

donepezil hidrokloürürün yarılanma ömrünün uzun olması nedeniyle daha uzun süre 

salım yapan bir formülasyonun tasarımı planlandığından 72 saat süre ile deriden 

permeasyonu izlenmiştir (Tablo 4-29). Elde edilen bulgular; penetrasyon artırıcı madde 

(limonen) ilavesinin donepezilin permeasyonu kontrol formülasyonuna göre (FK) 

anlamlı olarak (p<0.05) arttırdığı saptanmıştır (Şekil 4-15). Limonen konsantrasyonun 

% 1den %3 e çıkartılması ile donepezilin deriden geçen miktarı anlamlı olarak artarken 

%5 e çıkartıldığında %1 ve %3 limonen içeren formülasyonla anlamlı bir fark (p>0.05) 

olmadığı görülmüştür (Şekil 4-15). 

Terpenlerin hem hidrofilik hem de lipofilik etkin maddelerin deriden geçişinde 

etkin olduğu bildirilmiştir (Okyar ve ark. 2008; Babita ve ark. 2008). Limonen gibi 

hidrokarbon yapısındaki terpenlerin ise lipofilik yapıdaki etkin maddelerin deriden 

geçişinin arttırılmasında daha etkin olduğu kayıtlıdır (Hori ve ark 1991; Mogihimi ve 

ark. 1997). Limonenin özellikle lipofilik karakterdeki etkin maddelerin geçişini 

arttırması, ilaçların formülasyondaki termodinamik aktivitesini arttırması ile 

açıklanmıştır (El-Kattan 2000). Ancak terpenlerin ve diğer penetrasyon arttırıcı 

maddelerin formülasyon bileşimindeki konsantrasyonlarının artışı ile benzer şekilde 

doğru orantılı olarak geçiş miktarlarında artış görülmeyebilmektedir (Kunta 1997). Bu 

çalışmada da limonen konsantrasyonun %3 ten %5 e çıkartılması donepezil 

hidroklorürün deriden permeasyonunu anlamlı olarak (p>0.05) arttırmamıştır (Şekil 4-

15). 

Deriden geçiş çalışmalarından elde edilen bulgulara dayanarak hesaplanan 

permeasyon parametreleri Tablo 4-30’da verilmiştir. Yaklaşık 3 mg/cm2 donepezil 

içeren FK, F4, F5 ve F6 transdermal formülasyonlarından donepezil hidroklorür’ün 

domuz derisinden (~ 1000 µm) kararlı durum geçiş hızları (Fss) sırası ile 4.78±0.16, 

5.94±0.06, 14.19±0.40 ve 6.20±0.23 µg/cm2/saat olarak hesaplanmıştır. Bu bulgunun 

US 2008/0044461 nolu patentin (Valia ve Ramaraju 2008) tarifnamesinde transdermal 

formülasyonlardan hesaplanan donepezilin geçiş hızları ile oldukça uyumlu olduğu 

görülmüştür. US 2008/0044461 nolu patentte yaklaşık 0.9 mg/cm2 donepezil içeren iki 
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transdermal formülasyondan 168 saat süre ile in vitro olarak donepezilin insan 

derisinden (375 µm) geçişi incelendiğinde; insan derisinden donepezilin ortalama in 

vitro geçiş hızının iki formülasyondan sırası ile 3.20 ve 6.85 µg/cm2/saat olarak 

bildirilmiştir.  

Derinin bariyer özelliğinin araştırılmasında ATR-FTIR spektroskopisi yöntemi 

yaygın olarak kullanılmaktadır (Naik ve Guy 1997; Prasch ve Förster 2002). Stratum 

corneumda hücrelerarası lipitlerin alkil zincir düzeninde sıcaklığa bağlı olarak 

gerçekleşen bozulmalar, karbon-hidrojen (CH2) asimetrik (2920 cm
-1) ve simetrik (2850 

cm-1) gerilme bantlarının (vibrasyonlarının) dalga numaralarının daha yüksek değerlere 

kaymasına (blue shift) neden olmaktadır (Naik ve Guy 1997). Genel olarak, CH2 

simetrik gerilme bandına ait dalga numarasının 2848-2850 cm-1 arasında yer alması, 

hekzagonal tip çifte tabakalı yapılar için karakteristiktir ve düzenli alkil zincirlerine 

işaret eder. Dalga numarası 2852-2854 cm-1 arasında bulunursa sıvı kristalize faz 

durumunun göstergesi olmaktadır (Chen ve ark. 2000; Gay ve ark. 1994). Bu nedenle, 

permeasyon çalışmasını takiben formülasyonların (FK, F4, F5 ve F6) uygulandığı deri 

kesitleri ATR-FTIR spektroskopisi ile incelenmiştir (Şekil 4-16 - 21). Bir monoterpen 

olan limonen içeren formülasyonların uygulanması ile gerek ASSV gerekse SSV nın 

daha yüksek dalga numaralarında kaydıkları ve bu etkinin özellikle %1 ve %3 limonen 

içeren formülasyonların uygulanması ile ortaya çıktığı gözlemlenmiştir (Tablo 4-31). 

Kontrol derisinde ASSV ve SSV dalga numaraları 2918.10 ±0,18 ve 2851.01±0,59 cm-1 

olarak saptanmışken, %1 ve %3 limonen içeren formülasyonların uygulandığı 

örneklerde her iki vibrasyonda da 1-3 cm-1 lik bir artış gözlemlenmiştir. Diğer taraftan, 

% 5 limonen içeren formülasyonda (F6) ve terpen içermeyen formülasyonda (FK) 

ASSV ve SSV dalga numaralarında değişmeye yol açmamıştır (Tablo 4-31). Asimetrik 

ve simetrik gerilme bantlarının daha yüksek dalga numaralarına kaymaları (blue shift) 

ve bant genişliklerindeki artış, stratum corneum lipitlerinin sıvılaştığının, akışkanlığının 

arttığının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir (Vaddi ve ark. 2002). Dolayısı ile bu 

formülasyonun stratum corneum lipit yapısının düzeni üzerindeki etkisinin olmadığı 

görülmektedir. Bu bulgular, %3 limonen içeren formülasyonun daha yüksek orandaki 

permeasyonunu da açıklamaktadır.  

Bu çalışmada, donepezil hidroklorürün, doğal bir polimer olan sodyum aljinat ve 

penetrasyon arttırıcı olarak bir terpen olan limonen ile transdermal formülasyonlarının 

hazırlanabileceği gösterilmiştir. In vitro çözünme hızı verilerinin formülasyon 
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seçiminde anlamlı sonuçlar vermediği saptanmıştır. Penetrasyon arttırıcı maddenin ve 

konsantrasyonun etkisinin daha güvenilir değerlendirildiği in vitro deriden permeasyon 

çalışmaları %3 oranında limonen içeren donepezil hidroklorürün deriden geçişini 

kontrol formülasyonuna göre anlamlı olarak artırdığını göstermiştir. Ayrıca permeasyon 

çalışmasını takiben formülasyonların uygulandığı derinin yapısının incelenmesine 

yönelik ATR-FTIR spektrofotometresi ile yapılan analizler de bu bulguyu 

desteklemiştir.  

Sonuç olarak; Espacenet, WIPO, USPTO, Freepatentsonline, Delphion ve TPE 

patent veri tabanları kullanılarak yapılan patent taramaları sonucu, Alzheimer 

tedavisinde etkili ilaçlardan olan donepezil hidroklorürün Türkiye’de geçerli veya 

geçerli olabilecek, formülasyon içeriği açısından patent koruması kapsamına girmeyen 

matriks tipi bir transdermal formülasyonu geliştirilmiştir. Elde edilen in vitro bulgulara 

göre donepezil hidroklorün deriden geçiş hızını en fazla arttıran %3 limonen içeren 

transdermal formülasyonun terapötik etkinliği in vivo çalışmalar ile 

değerlendirilmelidir. 
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