
 

 

 

 

 

 

T.C. 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

DANIŞMAN  

PROF.DR. AHMET OĞUL ARAMAN  

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI 

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ PROGRAMI 

İSTANBUL-2011  

ÖZLEM AKBAL  

İLAÇLARIN UYGULANMASINDA ALTERNATİF 
YÖNTEMLER VE YENİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ 

( YÜKSEK LİSANS TEZİ ) 



 ii

TEZ ONAYI  

 
 

 



 iii

BEYAN 

 



 iv

İTHAF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aileme ithaf ediyorum 

 

 



 v

TEŞEKKÜR 

Yüksek lisans öğrenimim öncesinde ve sırasında tezimin yönetilmesi ve 

çalışmalarımın yönlendirilmesinde her zaman yakın ilgisini, desteğini ve yardımlarını 

hissettiğim ve her zaman için farklı bakmam için beni yönlendiren danışman hocam 

Sayın Prof. Dr. Ahmet Oğul Araman’ a sonsuz teşekkürlerimi sunarım.  

Çalışmalarım sırasında bilimsel açıdan beni her zaman destekleyen, ilgi ve 

yardım gösteren Sayın Doç. Dr. Erdal Cevher’ e teşekkürlerimi iletirim. 

Tez çalışmam süresinde bilgi ve birikimlerini benimle paylaşan, beni her zaman 

destekleyen ve yardımlarını benden esirgemeyen Yard. Doç. Dr Ayca Yıldız Peköz’e 

teşekkür ederim. 

Yüksek lisans eğitimim, üniversitedeki çalışmalarım ve tez çalışmam esnasında 

desteğini sürekli hissettiğim Dr. Ecz. Buket Aksu’ya teşekkürlerimi iletirim. 

Tez çalışmam sırasında bilgi ve deneyimlerinden yararlandığım, yardımlarını 

benden esirgemeyen Prof. Dr. Yıldız Özsoy, Doç. Dr. Sevgi Güngör, Yard. Doç. Dr. 

Sedef Erdal’ a, Arş. Gör. Dr. Meltem Ocak ve diğer araştırma görevlisi arkadaşlarıma 

teşekkür ederim. 

Tez calışmama Ekim 2008 -Ağustos 2010 tarihleri arasında Yurtiçi Yüksek 

Lisans Burs Programı ile destek veren Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 

– Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)’na teşekkürlerimi sunarım. 

Yüksek lisans öğrenimime başladığım günden beri yanımda olan beraber 

öğrenim gördüğüm Ecz. Burcu Şen ve Uzm. Ecz. Bahar Gürdal’a teşekkür ederim.  

Benimle beraber öğrenim görmesede farklı bilgi birikimi ile tez çalışmamda 

bana yardımcı olan End. Müh. Ali Çetinkaya’ya teşekkür ederim. 

  Tez çalışmamda farklı bakış açıları ile bana destek olan, Sayın Albert Levi‘ ye, 

Sayın Marc Ribe’ye, Sayın Dirk Schmalz’ a ve Sayın Erdem Peköz’ e teşekkürlerimi 

iletirim. 

Kısmen de olsa birlikte eğitim gördüğüm ve bana her türlü desteği gösteren 

bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim.  



 vi

Desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ve bana her zaman cesaret veren anneme 

babama ve biricik kardeşime sonsuz teşekkürlerimi sunarım.  

 

 

Ecz. Özlem Akbal 

 



 vii

İÇİNDEKİLER 

TEZ ONAYI .................................................................................................................... İİ 

BEYAN ........................................................................................................................... İİİ 

İTHAF ............................................................................................................................ İV 

TEŞEKKÜR .................................................................................................................... V 

İÇİNDEKİLER ............................................................................................................. Vİİ 

TABLOLAR LİSTESİ .................................................................................................. Xİİ 

ŞEKİLLER LİSTESİ ................................................................................................... Xİİİ 

SEMBOLLER / KISALTMALAR LİSTESİ ............................................................... XV 

ÖZET .......................................................................................................................... XVİ 

ABSTRACT ............................................................................................................... XVİİ 

1. GİRİŞ VE AMAÇ ....................................................................................................... 18 

2. GENEL BİLGİLER .................................................................................................... 19 

2.1. Sakız Hakkında Genel Bilgiler .............................................................................. 19 

2.1.1. Tarihçesi ............................................................................................................ 19 

2.1.2. Kültürel Bakış ................................................................................................... 20 

2.1.3. Düzenleyici Konular ......................................................................................... 21 

2.1.4. Sakızın Kompozisyonu ..................................................................................... 22 

2.1.4.1. Sakız Çekirdeği ............................................................................................ 22 

2.1.4.1.1.  Sakız Mayası ......................................................................................... 22 

2.1.4.1.2.  Sakız Çekirdeği Yardımcı Maddeleri .................................................... 26 

2.1.4.2. Sakız Kaplama ............................................................................................. 29 

2.1.4.2.1.  Sert Kaplama ......................................................................................... 29 

2.1.4.2.2.  Film kaplama ......................................................................................... 30 

2.1.4.2.3.  Yumuşak Kaplama ................................................................................ 31 

2.1.5. Üretim Prosesleri ............................................................................................... 32 

2.1.5.1. Geleneksel Üretim ........................................................................................ 32 

2.1.5.2. Soğuk Kompresyon-Direkt Basım ............................................................... 33 

2.1.5.3. Nicorette® Üretimine Özgün Yöntem .......................................................... 35 

2.1.6. Sakızın İn Vitro ve İn Vivo Değerlendirilmesi ................................................. 35 

2.1.7. Sakızın Dişe Adhezyonu ve Diş Üzerine Etkisi ................................................ 35 



 viii

2.1.8. İlacın Sakız Formundan Salımı ......................................................................... 36 

2.1.8.1. In Vitro Yöntemler ve Sakız Formundan İlaç Salımını Değerlendirmek için 

Tasarlanan Cihazlar ................................................................................................... 36 

2.1.8.2. Etkin Madde Salımını Etkileyen Faktörler................................................... 39 

2.1.8.2.1.  Çiğneme Süresi ve Oranı ...................................................................... 39 

2.1.8.2.2.  İlacın Sudaki Çözünürlüğü .................................................................... 40 

2.1.8.2.3.  İlacın Yüzdesi ve Sakızın Birim Kütlesi ............................................... 40 

2.1.8.2.4.  Sakız Formülasyonun Bileşimi ............................................................. 41 

2.1.9. Medikal Sakızlardan Etkin Madde Salımını Arttırma Mekanizmaları ............. 41 

2.1.9.1. Tamponlama Ajanlarının İlavesi .................................................................. 41 

2.1.9.2. Hidrofilik Zamk ile Kaplama ....................................................................... 42 

2.1.9.3. Çözündürücü Ajanlar ................................................................................... 42 

2.1.9.4. Katı Dispersiyon........................................................................................... 44 

2.1.10. Geciktirilmiş Salım Mekanizmaları ................................................................ 44 

2.1.10.1. Medikal Sakız Formülasyonuna Ait Parametreler ..................................... 44 

2.1.10.1.1.  Etkin Maddenin Partikül Büyüklüğü ................................................. 44 

2.1.10.1.2.  Etkin Madde-İyon Değiştirici Kompleks Oluşturulması ................... 44 

2.1.10.1.3.  Kaplama ve Matriksin İçine Yerleştirme .......................................... 45 

2.1.10.1.4.  Adsorpsiyon ....................................................................................... 46 

2.1.10.2. Üretim Prosesi ............................................................................................ 46 

2.1.11. Klinik Değerlendirme ..................................................................................... 47 

2.1.11.1. İlaç Dışı Etkenler ........................................................................................ 47 

2.1.11.2. Lokal Etki Oluşturulması ........................................................................... 47 

2.1.11.2.1.  Klorheksidin ...................................................................................... 48 

2.1.11.2.2.  Karbamid ve Sodyum Bikarbonat ..................................................... 48 

2.1.11.2.3.  Sülfonamitler ..................................................................................... 49 

2.1.11.2.4.  Florür ................................................................................................. 49 

2.1.11.2.5.  Mikonazol .......................................................................................... 50 

2.1.12. Sistemik Etki Oluşumu ................................................................................... 50 

2.1.12.1. Büyük Ölçüde Karaciğerde Metabolize Olan İlaçlar ................................. 50 

2.1.12.1.1.  Asetilsalisilik Asit ............................................................................. 51 

2.1.12.1.2.  Verapamil .......................................................................................... 51 

2.1.12.1.3.  Nikotin ............................................................................................... 52 



 ix

2.1.12.1.4.  Metadon ............................................................................................. 52 

2.1.12.1.5.  Askorbik Asit ..................................................................................... 53 

2.1.13. Stabilite ........................................................................................................... 53 

2.1.14. Güvenlik Konuları ........................................................................................... 54 

2.1.15. Gelecekle İlgili Beklentiler ............................................................................. 55 

2.2. Piyasada Preparatı Bulunan Medikal Sakızlar ....................................................... 55 

2.3. Oral Kavite Hakkında Genel Bilgiler ..................................................................... 57 

2.3.1. Ağızın Anatomik Yapısı ................................................................................... 57 

2.3.2. Ağız İçinden Absorpsiyon ................................................................................ 59 

2.3.3. Tükürük ............................................................................................................. 59 

2.3.4. Ağız İçine Uygulanan Farmasötik Dozaj Şekilleri ........................................... 61 

2.4. Benzidamin Hidroklorür Hakkında Genel Bilgiler ................................................ 62 

2.4.1. Fizikokimyasal Özellikleri ................................................................................ 63 

2.4.2. Farmakodinamik Özellikleri ............................................................................. 63 

2.4.3. Farmakokinetik Özellikleri ............................................................................... 66 

2.4.3.1. Absorpsiyon ................................................................................................. 66 

2.4.3.2. Dağılım ......................................................................................................... 67 

2.4.3.3. Metabolizması ve Eliminasyonu .................................................................. 68 

2.4.4. Yan Etkileri ....................................................................................................... 68 

2.4.5. Fizikokimyası ve Miktar Tayin Yöntemleri ...................................................... 69 

2.4.6. Piyasadaki Preparatları ...................................................................................... 70 

2.5. Sakız Formülasyonunda Kullanılan Yardımcı Maddeler Hakkında Genel Bilgiler

 ....................................................................................................................................... 71 

2.5.1. Sakız Mayası ..................................................................................................... 71 

2.5.2. Nane Aroması ................................................................................................... 72 

2.5.3. Aerosil  200 ....................................................................................................... 72 

2.5.4. Magnezyum stearat ........................................................................................... 73 

2.5.4.1. Tat Düzelticiler ............................................................................................. 73 

2.5.4.1.1.  Asesülfam K .......................................................................................... 73 

2.5.4.1.2.  Aspartam ............................................................................................... 73 

3. GEREÇ VE YÖNTEM ............................................................................................... 74 

3.1. Miktar Tayini Yönteminin Geliştirilmesi ve Validasyonu .................................... 75 

3.1.1. Ultraviyole (UV) Spektrumu ............................................................................ 75 



 x

3.1.2. Miktar Tayini Yönteminin Validasyonu ........................................................... 75 

3.1.2.1. Doğrusallık ................................................................................................... 75 

3.1.2.2. Kesinlik ........................................................................................................ 76 

3.1.2.3. Doğruluk....................................................................................................... 77 

3.1.2.4. Seçicilik ........................................................................................................ 77 

3.2. Benzidamin Hidroklorür Etkin Maddesinin Sudaki Çözünürlüğü ......................... 77 

3.3. Sakız Formülasyonunun Optimizasyon Aşamaları ................................................ 77 

3.3.1. Sakız Üretim Yönteminin Optimizasyonu ........................................................ 78 

3.3.2. Sakız Formülasyonunun Optimizasyonu .......................................................... 78 

3.3.3. Sakız Formülasyonu Hazırlama Yönteminin Optimizasyonu .......................... 79 

3.3.4. Sakız Formülasyonlarından İn Vitro Etkin Madde Salım Hızı Çalışmalarında 

Kullanılacak Makinenin Optimizasyonu .................................................................... 79 

3.4. Sakız Mayasının (Çekirdek Kompozisyon) Hazırlanması ..................................... 82 

3.5. Benzidamin Hidroklorür İçeren Sakız Formülasyonlarının Hazırlanması ............ 83 

3.6. Çözücü Ortamının Hazırlanması ............................................................................ 85 

3.7. Sakız Formülasyonu Üzerinde Yapılan Çalışmalar ............................................... 85 

3.7.1. Fiziksel Kontroller ............................................................................................ 85 

3.7.1.1. Görünüş ........................................................................................................ 85 

3.7.1.2. Ağırlık Sapması ............................................................................................ 85 

3.7.1.3. Çap ve Yükseklik ......................................................................................... 85 

3.7.1.4. İçerik Tekdüzeliği ........................................................................................ 86 

3.7.2. İn Vitro Etkin Madde Salım Hızı Çalışmaları ................................................... 86 

3.8. İstatistiksel Değerlendirmeler ................................................................................ 87 

4. BULGULAR ............................................................................................................... 88 

4.1. Miktar Tayini Yönteminin Validasyonuna Ait Bulgular ....................................... 88 

4.1.1. UV-Visible Spektroskopisi ............................................................................... 88 

4.1.2. Doğrusallık ........................................................................................................ 88 

4.1.3. Kesinlik ............................................................................................................. 90 

4.1.4. Doğruluk ........................................................................................................... 91 

4.1.5. Seçicilik ............................................................................................................. 91 

4.1.6. Fiziksel Kontroller Ait Bulgular ....................................................................... 91 

4.1.6.1. Ağırlık Sapması ............................................................................................ 91 

4.1.6.2. Çap ve Yükseklik ......................................................................................... 92 



 xi

4.1.7. İçerik Tekdüzeliği ............................................................................................. 94 

4.1.8. Sakız Formülasyonlarından İn Vitro Etkin Madde Salım Hızı Çalışmalarında 

Kullanılan Makineden Çiğneme Sonrası Elde Edilen Bulgular .................................. 95 

4.2. Etkin Maddenin Çözünürlük Çalışmasına Ait Bulgular ........................................ 95 

4.2.1. Sakız Formülasyonlarından İn Vitro Etkin Madde Salım Hızı Çalışmalarına Ait 

Bulgular ....................................................................................................................... 96 

5. TARTIŞMA .............................................................................................................. 110 

KAYNAKLAR ............................................................................................................. 117 

HAM VERİLER ........................................................................................................... 131 

FORMLAR ................................................................................................................... 132 

ETİK KURUL KARARI .............................................................................................. 133 

PATENT HAKKI İZNİ ................................................................................................ 134 

TELİF HAKKI İZNİ ..................................................................................................... 135 

ÖZGEÇMİŞ .................................................................................................................. 137 



 xii

TABLOLAR LİSTESİ 

Tablo 2-1: Asetil Salisilik Asit ile İlgili Farmakokinetik Data ....................................... 51 

Tablo 2-2: Dünya piyasasında mevcut medikal sakız preparatları ................................. 56 

Tablo 2-3: Benzidamin HCl'ün yabancı müstahzarları ................................................... 70 

Tablo 2-4 Benzidamin HCl'in Türkiyedeki Müstahzarları ............................................. 70 

Tablo 2-5: HiG PWD-01 Kimyasal bileşimi .................................................................. 72 

Tablo 3-1: Suni tükürük tamponu bileşimi ..................................................................... 75 

Tablo 3-2: Sakız formülasyonları ve içerikleri ............................................................... 84 

Tablo 4-1: Benzidamin hidroklorürün  miktar tayini yönteminin doğrusallığına ait 

bulgular (n=12) ............................................................................................................... 90 

Tablo 4-2: Benzidamin Hidroklorürün miktar tayini yönteminin gün içi kesinlik 

bulguları (n=3) ................................................................................................................ 90 

Tablo 4-3: Benzidamin hidroklorürün miktar tayini yönteminin günler arası kesinlik 

bulguları (n=3) ................................................................................................................ 91 

Tablo 4-4: Benzidamin hidroklorürün miktar tayini yönteminin doğruluğuna ait bulgular 

(n=3)................................................................................................................................ 91 

Tablo 4-5: Sakız formülasyonlarının ağırlık sapması değerleri ...................................... 92 

Tablo 4-6: Sakız formülasyonlarının çap-yükseklik değerleri ........................................ 93 

Tablo 4-7: Benzidamin HCl içerik tekdüzeliği sonuçları ............................................... 94 

Tablo 4-8: Farklı formülasyonlardan elde edilen benzidamin hidroklorürün salım 

miktarları ......................................................................................................................... 96 

 



 xiii

ŞEKİLLER LİSTESİ 

Şekil 2-1: Medikal sakızlardan ilaç salımının saptanması amacıyla kullanılan aparat ... 37 

Şekil 2-2: Christrup ve Møller tarafından geliştirilen 6 pistonlu sakız çiğneme aparatı 37 

Şekil 2-3: DRT-1 çiğneme makinesinin çiğneme modülü .............................................. 38 

Şekil 2-4: DRT-3  altı hazneli sakız çiğneme makinesi .................................................. 39 

Şekil 2-5: Bukkal mukozanın yapısı (Salamat-Miller ve ark., 2005) ............................. 58 

Şekil 2-6: Benzidamin hidroklorür'ün kimyasal yapısı ................................................... 63 

Şekil 3-1: Tasarlanan sakız çiğneme makinesi ............................................................... 81 

Şekil 3-2: Sakız çiğneme makinesinin çiğneyici kesiti ................................................... 82 

Şekil 4-1: Benzidamin hidroklorürün absorbans grafiği ve kimyasal formülü ............... 88 

Şekil 4-2: Benzidamin hidroklorürün standart eğrisine ait grafik................................... 89 

Şekil 4-3: Makine tarafından çiğnenen sakız örnekleri .................................................. 95 

Şekil 4-4: %93 sakız mayası ve %0,25 Mg Stearat içeren sakız formülasyonunun 

Aerosil değişkenine bağlı salım grafiği .......................................................................... 97 

Şekil 4-5: %93 sakız mayası ve %0,5 Mg Stearat içeren sakız formülasyonunun Aerosil 

değişkenine bağlı salım grafiği ....................................................................................... 98 

Şekil 4-6: %93 sakız mayası ve %0,75 Mg Stearat içeren sakız formülasyonunun 

Aerosil değişkenine bağlı salım grafiği .......................................................................... 98 

Şekil 4-7: %95 sakız mayası ve %0,25 Mg Stearat içeren sakız formülasyonunun 

Aerosil değişkenine bağlı salım grafiği .......................................................................... 99 

Şekil 4-8: %95 sakız mayası ve %0,5 Mg Stearat içeren sakız formülasyonunun Aerosil 

değişkenine bağlı salım grafiği ....................................................................................... 99 

Şekil 4-9: %95 sakız mayası ve %0,75 Mg Stearat içeren sakız formülasyonunun 

Aerosil değişkenine bağlı salım grafiği ........................................................................ 100 

Şekil 4-10: %97 sakız mayası ve %0,25 Mg Stearat içeren sakız formülasyonunun 

Aerosil değişkenine bağlı salım grafiği ........................................................................ 100 

Şekil 4-11: %97 sakız mayası ve %0,5 Mg Stearat içeren sakız formülasyonunun 

Aerosil değişkenine bağlı salım grafiği ........................................................................ 101 

Şekil 4-12: %97 sakız mayası ve %0,75 Mg Stearat içeren sakız formülasyonunun 

Aerosil değişkenine bağlı salım grafiği ........................................................................ 101 

Şekil 4-13: %93 sakız mayası ve %0,5 Aerosil içeren sakız formülasyonunun Mg 

Stearat değişkenine bağlı salım grafiği ......................................................................... 102 



 xiv

Şekil 4-14:  %93 sakız mayası ve %1 Aerosil içeren sakız formülasyonunun Mg Stearat 

değişkenine bağlı salım grafiği ..................................................................................... 102 

Şekil 4-15: %93 sakız mayası ve %1,5 Aerosil içeren sakız formülasyonunun Mg 

Stearat değişkenine bağlı salım grafiği ......................................................................... 103 

Şekil 4-16: %95 sakız mayası ve %0,5 Aerosil içeren sakız formülasyonunun Mg 

Stearat değişkenine bağlı salım grafiği ......................................................................... 103 

Şekil 4-17: %95 sakız mayası ve %1 Aerosil içeren sakız formülasyonunun Mg Stearat 

değişkenine bağlı salım grafiği ..................................................................................... 104 

Şekil 4-18: %95 sakız mayası ve %1,5 Aerosil içeren sakız formülasyonunun Mg 

Stearat değişkenine bağlı salım grafiği ......................................................................... 104 

Şekil 4-19: %97 sakız mayası ve %0,5 Aerosil içeren sakız formülasyonunun Mg 

Stearat değişkenine bağlı salım grafiği ......................................................................... 105 

Şekil 4-20: %97 sakız mayası ve %1 Aerosil içeren sakız formülasyonunun Mg Stearat 

değişkenine bağlı salım grafiği ..................................................................................... 105 

Şekil 4-21: %97 sakız mayası ve %1,5 Aerosil içeren sakız formülasyonunun Mg 

Stearat değişkenine bağlı salım grafiği ......................................................................... 106 

Şekil 4-22: %93 sakız mayası  içeren sakız formülasyonunun Mg Stearat ve Aerosil 

değişkenlerine bağlı salım grafiği ................................................................................. 107 

Şekil 4-23: %95 sakız mayası  içeren sakız formülasyonunun Mg Stearat ve Aerosil 

değişkenlerine bağlı salım grafiği ................................................................................. 108 

Şekil 4-24: %97 sakız mayası  içeren sakız formülasyonunun Mg Stearat ve Aerosil 

değişkenlerine bağlı salım grafiği ................................................................................. 109 

 



 xv

SEMBOLLER / KISALTMALAR LİSTESİ  

 

 

NSAİ: Nonsteroidal Antiinflamatuvar İlaç 

UV: Ultraviyole 

SD: Standart Sapma 

%RSD: Relatif Standart Sapma 

FDA: Food and Drug Administration/ Amerika Birleşik Devletleri İlaç ve Gıda Dairesi 

BNZ HCl: Benzidamin Hidroklorür 

Mg Stearat: Magnezyum Stearat 

Aerosil: Kolloidal Silisyum Dioksit 

F.Ü.K: Farmasötik Ürünler Klavuzu 

GPC: Jel Permeasyon Kromatografisi 

IC50:Half Maximum İnhibitory Concentration/ En Yüksek İnhibisyon 
Konsantrasyonunun Yarısı 

TNF α: Tumor Necrosis Factor Alfa/ Tümör Nekrozis Faktör Alfa 

ICH: International Conference on Harmonisation/ Uluslar arası Harmonizasyon 
Konferansı 

 

 

 

 

 

 



 xvi

ÖZET 

  

Akbal, Ö. (2011). İlaçların Uygulanmasında Alternatif Yöntemler ve Yeni 
Üretim Teknolojileri. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik 
Teknoloji ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul 

Benzidamin, ağız ve boğazda görülen ağrı ve tahrişlere bağlı yanma, kızarıklık, 
şişlik hissi ve yutkunma güçlüğü gibi şikayetlerin giderilmesinde ve ağız içi hijyenin 
sağlanmasında kullanılan hidroklorür tuzu halinde bulunan tersiyer amin türevi 
nonsteroidal analjezik antiinflamatuvar (NSAİ) grubu bir ilaçtır. Benzidamin 
hidroklorürün ilaç piyasasında özellikle lokal olarak ağız tedavisinde kullanılan gargara, 
oral sprey ve pastil formlarının kullanımı oldukça yaygın olmakla birlikte henüz ticari 
bir medikal sakız formu bulunmamaktadır. 

Bu çalışmada, ağız hijyenin günlük yaşam döngüsü dâhilinde kolaylıkla 
sağlanması, ağız ve boğazda görülen ağrı ve tahrişe bağlı rahatsızlıklarda kullanım 
kolaylığı getirmek amacıyla her bir birim de 3mg benzidamin hidroklorür içerecek 
medikal sakız formu hazırlanmıştır. Medikal sakız üretimi son dönemde, özellikle 
üretim aşamalarındaki avantajları nedeniyle tercih edilen direkt basım-soğuk 
kompresyon yöntemi ile yapılmaktadır.  

Hazırlanan sakızlardan etkin maddenin salımının sağlanması için,  sakız 
çiğneme aleti geliştirildi ve optimize edildi. 

Sonuç olarak benzidamin hidroklorürün medikal sakız formunundan salım 
oranlarının istenilen düzeyde olduğu ve bu formun diğer dozaj şekillerine alternatif 
olabileceği düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Benzidamin Hidroklorür, Medikal Sakız, Optimizasyon, 
Lokal Etki, Sakız Çiğneme Makinesi 
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ABSTRACT 

Akbal, Ö. (2011). Administration of Drugs of Alternative Methods and New 
Production Technologies. İstanbul University, Institute of Health Science, Department 
of Pharmaceutical Technology. Master’s Thesis. İstanbul.   

 Benzydamine, available as the hydrochloride, an tertiary amine derivative which 
is a nonsteroidal analgesic antiinflammatory drug (NSAI), is commolly used in the 
symptomatic treatment for pain and irritations of the mouth and throat which manifest 
burning, reddening, swelling sensation and difficulty in swallowing. İn the market, 
usage of mouthwash, oral sprey and lozenge form of benzydamine hydrochloride is very 
common which is especially used for local mouth treatment however there have not a 
commercially available medical chewing gum of benzydamine hydrochloride in the 
market yet. 

In this study, we have fabricated medicated chewing gums which containing 3 
mg benzydamine hydrochloride per gum, to provide oral hygenia within daily life and 
ease of use the  symptomatic treatment for pain and irritations of the mouth and throat. 
Recently production of medicated chewing gum made by direct compression method 
especially because of the advantages of production process steps.  

A chewing apparatus for procuring the release of active ingredient from the 
chewing gum was designed and optimized. 

In conclusion, the release rate of benzydamine hydrochloride medicated chewing 
gum meets our expectations so that dosage form could be an alternative to the other 
dosaje forms of benzydamine hydrochloride.  

 

Key Words: Benzydamine Hydrochloride, Medicated Chewing Gum, Optimization, 
Local Drug Delivery, Chewing Apparatus 

 



 

 

1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Sakızın kullanımı oldukça eski zamanalara dayanmakla birlikte dozaj formu 

olarak kabul görmesi ve ilk sakız patentinin alınması 19.yy da gerçekleşmiştir. Bununla 

birlikte o dönem insaları sakız çiğneme alışkanlığını alt tabakaya özgü olarak 

nitelendirdikleri için kullanımı yaygınlaşmamıştır. Daha sonraki dönemlerde, özellikle 

II. Dünya savaşından sonraki gelişmeler sakızın gelişim ivmesini arttırdı. Günümüzde 

ise getirdiği avantajlar nedeniyle kullanımı giderek artmaktadır (Cloys ve ark, 1992). 

Sakız formunun diğer dozaj fomlarına üstün tarafları etkin madde üretim 

yöntemi ve kullanıcı alışkanlıklarına göre değişmekle birlikte en temel avantajları 

bireysel alışkanlıklar nedeni ile diğer geleneksel dozaj formalarına oranla tercih 

edilebilir olması ve sağladığı kullanım kolaylıklarıdır (Rassing, 1996 p.324). Sürekli 

gelişen bir alan olması ve bununla birlikte büyüyen bir pazara sahip olması nedenleriyle 

araştırıcılar için oldukça ilgi çekici bir alan olmuş ve çok farklı endikasyonları olan 

etkin maddelerin sakız formları geliştirilmiştir ve geliştirilmektedir. 

Bu noktadan yola çıkarak çalışmamızda, özellikle günlük ağız hijnenine katkına 

bulunacağını düşündüğümüz benzidamin hidroklorür içerikli tablet sakızları 

geliştirilmiştir. 

Benzidamin, ağız ve boğazda görülen ağrı ve tahrişlere bağlı yanma, kızarıklık, 

şişlik hissi ve yutkunma güçlüğü gibi şikayetlerin giderilmesinde ve ağız içi hijyenin 

sağlanmasında kullanılan hidroklorür tuzu halinde bulunan tersiyer amin türevi 

nonsteroidal analjezik antiinflamatuvar (NSAİ) grubu bir ilaçtır. Benzidamin 

hidroklorürün ilaç piyasasında özellikle lokal olarak ağız tedavisinde  kullanılan 

gargara, oral sprey ve pastil formlarının kullanımı oldukça yaygın olmakla birlikte 

henüz ticari bir medikal sakız formu bulunmamaktadır (Ponchel, 1993; Segre ve 

Hammarström, 1985). 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Sakız Hakkında Genel Bilgiler 

2.1.1. Tarihçesi 

Sakızın tarihi oldukça uzun ve etkileyicidir. Gıda maddesi dışında olan diğer 

maddelerin çiğnenme alışkanlığı çok eski zamanlara dayanır. İlk sakız çeşitlerini başta 

eski Mısırlılar olmak üzere Mayalar ve Yunanlıların kullandığı bilinir. M.S. 50 yılında 

Yunanlıların mastik ağacından (Pistacia lentiscus var chia) elde edilen triterpinoid 

asitleri, triterpinol alkolleri ve % 2 uçucu yağ içeren mastiki, nefeslerini tatlandırmak ve 

dişlerini temizlemek amacıyla çiğnedikleri Fizikçi Pedanius Dioskorides tarafından 

belirtilmiştir. Mastik ağacı Türkiye de ve Yunanistan da yetişmekle birlikte 

Yunanistan’ın Kinos Adasında kültürü yapılmaktadır (Cloys ve ark. 1992). 

Mayaların çiğnediği “çiklet” (chicle) düşük molekül ağırlığına sahip poliizopren 

içeren bir Reçinedir, Orta Amerika’da Guetamala ve Meksika’nın Yukatan Eyaletinde 

de yetişen “Sapodilla” ağacından (Achras Sapota) elde edilir. Kuzey Amerika yerlileri 

ise bölgenin endemik ağaçlarından olan Kara Ladin’den (picea mariana) elde edilen  

mayayı çiğnemişlerdir (Jacobsen ve ark. 2004; Imfeld. 1999). 

İlk ticari sakız “State of Maine Pure Spruce Gum” 1948 yılında John Curtis ve 

kardeşi tarafından Maine eyaletinde ABD’de üretilmiştir, daha sonra bu sakızı aromalar 

ve balmumu ile geliştirmeye çalışmışlardır (Imfeld. 1999; U.S. Patent No. 98,304, 

1969)  

İlk sakız patenti 28 aralık 1869 tarihinde ABD’nin Ohio eyaletindeki diş hekimi 

Dr.William Finley Semple tarafından alınmıştır. Böylelikle sakız sadece bir şekerleme 

ürünü olmaktan çıkıp bir diş temizleyici işlevi de kazanılmıştır. Fakat bu ürünün ticari 

olarak satışa çıktığına dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Aynı yılda New 

York’lu bir fotoğrafçı olan Thomas Adams, çeşitli sakız formülasyonu denemelerinden 

sonra 1871 yılında ilk sakız üretim makinesini patentlemiş ve bir yıl sonrada “Black 

Jack” olarak piyasaya sürdüğü likör aromalı sakızın patentini almıştır. İlk meyve 

aromalı sakız “Kiss-Me” 1880 yılında piyasada yerini almıştır, aynı yıllarda Ecz. John 

Colgan sakız formülasyonuna ilk kez şekeri eklemiş, Ohio’lu doktor Edward Beeman da 

sakız formülasyonu içine pepsin ekleyerek sakızın sindirime yardımcı olarak işlev 
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sağlayabileceğini de göstermiştir. Cleveland’lı patlamış mısır satıcısı William White 

maya ile aromaları karıştırmadan önce aromalar ile mısır şurubunun karıştırılmasının 

daha uzun süreli tat sağladığını bularak, ilk naneli sakızı üretmiştir. 1899 yılında 

William Wrigley tarafından Franklin Canning isimli bir eczacı tarafından geliştirilen ilk 

dental sakız “Dentyne” piyasaya sürülmüştür (Rassing 1996 pp. 320-321; Cloys ve ark. 

1992). 

İlk medikal sakız “Aspergum” ise aspirin (asetil salisilik asit) içeren formülüyle 

1924 yılında piyasaya sürülmüştür ve satışı günümüzde de devam etmektedir (Rassing 

1996 pp. 320-321; Woodford ve Lesco, 1981). 

II. Dünya savaşıyla birlikte doğal sakız mayalarına ulaşımın zorlaşması ve bu 

kaynakların giderek tükenmesi nedeni ile araştırmacılar sentetik mayaların 

geliştirilmesine yönelmiştir. Daha sonraki yıllarda bu mayalar kullanılarak şekersiz 

sakız (1960) ve nikotin içeren ilk sakız (1970) piyasalarda yerini almıştır (Rassing 1996 

pp. 320-321; Jacobsen ve ark. 2004). 

Daha sonraki yıllarda tat maskeleme konusuna odaklanılsa da yapay 

tatlandırıcıların kullanılması, diş sağlığının ön planda tutulması, üretim teknolojisindeki 

yenilikler ve kaplama süreçleri diğer gelişen önemli konular olmuştur (Rassing 1996 pp. 

320-321) 

 

2.1.2. Kültürel Bakış 

Günümüzde özellikle de şeker oranı yüksek olan yemeklerden sonra diş sağlığı 

acısından şekersiz sakızların çiğnenmesi cidde bir alışkanlık haline gelmekle birlikte, 

bazı ülkelerde toplum önünde bir konuşma yapılırken, bir toplantı esnasında veya 

öğrenim esnasında sakız çiğnenmesi hoş karşılanmayan bir davranış olarak 

değerlendirilmektedir (Rassing 1996 p.320; Rassing ve Jacobsen, 2003) 

1992 yılından itibaren Singapur’da sakız üretimi, ithali ve satışı; çiğneyen 

kişlerin sakızı tren kapılarına yapıştırması ve caddelerden sakız kalıntılarının 

temizlenmesin güç olması nedeniyle yasaklanmıştır. Bu yasa 2004 ve 2010 yılında 

güncelleştirilse de yasak günümüzde geçerliliğini korumaktadır. Singapur’da yalnızca 

terapötik amaçla kullanılan ve doktor tarafından reçete edilen sakızların kullanımına 

izin verilmektedir (Jacobsen ve ark. 2004). 
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           Sakız çiğnemek birtakım kültürlerde alt sınıfa ait insanların alışkanlığı olarak 

görülmekte hatta ‘elit’ insanlar tarafından sazkız çiğnenmesi hoş karşılanmamakta daha 

da ötesi bunun günah olduğu düşünülmekteydi. Bunlara rağmen zaman içinde sakız 

çiğneme özellikle de ABD’de popüler bir alışkanlık haline geldi ve sonunda Amerikan 

yaşam stilinin bir sembolü oldu (Jacobsen ve ark. 2004). 

Sakız tüketiminde temel  bölgesel farlılıklılar göze çarpmaktadır. Örneğin 

ABD’de kişi başı yıllık sakız tüketimi 621 g dır ve bunun yaklaşık %55’ini şekersiz 

sakız oluşturmaktadır. Avrupa’da buna karşılık kişi başı sakız tüketimi 470 g dır ve 

bunun %70’i şekersiz sakızlardan oluşur. İskandinav ülkelerinde ise şekersiz sakız 

tüketimine eğilim oldukça fazladır, toplam tüketim miktarının % 87’sini şekersiz sakız 

oluşturur. İsviçre’de ise sakız tüketiminin %79’unu şekersiz sakızlar oluşturmaktadır. 

Türkiye’de ise sakız tüketim oranları dünyaya kıyasla 2,5 kat daha düşük olup kişi 

başına 130 g civarındadır (Imfeld, 1999) 

2.1.3. Düzenleyici Konular 

Sakız ile ilgili 1991 yılına kadar farmakopedelerde herhangi bir monograf 

bulunmamakla birlikte, AB Komisyonu tarafından yayımlanan Farmasötik Ürünler 

Klavuzu (F.Ü.K) ’da standart bir terim olarak yer almıştır. Bu dökümanda sakız; temel 

olarak mayadan oluşan ve yutulması değil çiğnenmesi gereken, içerdiği ilacı yavaş ve 

sabit salan katı preparat olarak tanımlanmıştır. (Rassing 1996 p. 321; Rassing ve 

Jacobsen 2003 pp.419-420) 

Avrupa Farmakopesi’nde (European Pharmacopeia {EP}), 1998 yılında sakız ile 

ilgili ilk monograf yayımlanmıştır. Burada katı tatsız sakız mayasının gerekliyse de 

kaplama vasıtasıyla ışık ve nemden korunarak kullanılması şeklinde tanımlanmıştır. Tek 

dozlu bir preparat olan sakızın içerik tekdüzeliği testlerine uyması gerektiği ve buna ek 

olarak da mikrobiyal kalitesinin standartlaştırılması gerektiği belirtilmiştir.  

Sakızdan ilacın biyoyararlanımını kontrol amacıyla yapılan salım testi ile ilgili 

olarak ilk monograf 2000 yılında yayımlanmıştır. Bu monografta çiğneme aparatının 

prensibi ve medikal sakızdan ilaç salımının değerlendirilmesine yer verilmiştir. (Rassing 

1996 p. 321; Rassing ve Jacobsen 2003 pp.419-420; Imfeld, 1999) 
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İlaç salımının sağlanması için sakızın çiğnenmesi gerekmektedir ve çiğneme 

bittiğinde çiğnenen sakızda bir miktar etkin maddenin kaldığı da kabul edilmektedir. 

Genel olarak önceden tanımlanan zaman süresi sonucunda lipofilik bir etkin maddenin 

tekrar edilebilen ve sabit bir değeri sakız içinde kalmaktadır. Bazı durumlarda örneğin  

sigara bıraktırıcı sakızda; sakız çiğneyen kişi istediği etkiyi yakalayıncaya kadar sakız 

çiğnemeye devam etmektedir ve sakız tüketiminde kalan ilaç miktarları bireylerarası 

değişkenlikler gösterebilmektedir. (Rassing 1996 p. 321; Rassing ve Jacobsen 2003 

pp.419-420) 

 

2.1.4. Sakızın Kompozisyonu  

Sakızın kompozisyonu  FDA’in CRF başlık 21’in alt başlıklarında yer alan etkin 

maddelerden ve CRF. Başlık 21, bölüm 172.615’de yer alan yardımcı maddelerden 

oluşmakla birlikte kullanılan maddeler bu düzenlemeleri karşılamalıdır (U.S.Patent No. 

2004/0028772, 2004). 

Sakızı yapı bakımından incelediğimizde çekirdek ve kaplama olarak iki 

kısımdan oluşur. 

2.1.4.1. Sakız Çekirdeği 

Sakız çekirdeği, üretim tekniğine göre farklılıklar gösterse de, temelde suda 

çözünmeyen sakız mayası ve yardımcı maddelerden oluşur. Yardımcı maddeler; katı 

tatlandırıcılar, yumuşatıcılar, tat aromaları, renk maddeleri, kekleşmeyi önleyici ajanlar, 

lubrikantlar, glidantlar ve benzeri maddeler olarak sınıflandırılabilmektedir. 

2.1.4.1.1. Sakız Mayası 

Sakız mayası doğal ve sentetik reçinelerin, elastomerlerin, dolgu maddelerinin, 

yumuşatıcıların, emülsifiyanların, yağların, antioksidanların kullanıcı isteklerine göre 

şekillenen farklı formülasyonlarından oluşur. Sakız mayasının seçimi sakızın yapı, 

salım, stabilite ve üretim gibi temel karakteristiklerini etkiler ve önemli bir parametredir 

(Rassing 1996 pp. 321-322; Rathbone, Drummond ve Tucker, 1994). 

 Reçineler/ Elastomer Plastifiyanları 

Sakız mayasının içeriğinde yer alan reçinelerin iki önemli fonksiyonu vardır, birincisi 

çiğneme (mastikasyon) maddesi olmaları, ikincisi ise, elastomerler ve dolgu maddeleri  
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arasında bağlayıcı ajan olarak görev yapmalarıdır. Reçineler elastikiyet ve plastiklik 

özellikleri arasındaki dengenin sağlanmasına katkıda bulunurlar (Rassing 1996 pp. 321-

322; Rathbone, Drummond ve Tucker, 1994). 

 Sakız mayası içeriğinde doğal ve sentetik olmak üzere iki tür reçine yer alır. Bu maya 

içerisinde yer alan doğal reçinelere örnek verecek olursak; α-pinen, �-pinen’den 

ve/veya d-limonen’den türevlenen doğal terpen reçineleri, sakız reçinelerinin gliserol 

esterleri, uzun yağ reçineleri, odun reçineleri, veya bölgesel olarak hidrojene edilmiş 

gliserol ester türevi reçineler, kısmi olarak dimerize edilmiş gliserol ester türevi 

reçineler, polimerize gliserol ester reçineleri, bölgesel olarak hidrojene edilmiş 

reçinelerin pentaeritrol esterleri, reçinelerin metil esterleri, kısmi olarak hidrojene 

edilmiş metil esterlerin reçineleri, rosienlerin pentaeritrol esterleri veya bunların 

kombinasyonlarında oluşur (U.S. Patent No.2010/0104688, 2010). Çam sakızının 

gliserol esterleri tatsız olmaları ve kimyasal stabilite gösterdikleri için medikal 

sakızların mayalarında tercih edilir. Sentetik reçineler biyoparçalanır ve 

biyoparçalanmaz olarak kendi içlerinde ikiye ayrılır. Biyoparçalanır sentetik reçinelere 

polivinil asetat, vinil asetat-vinil laurat ko-polimerleri ve bunların karışımları örnek 

verilebilir. Medikal sakızda en çok kullanılan reçine polivinil asetattır bunun nedeni 

polivinil asetatın sakızın dişe yapışma şiddetini azaltması ve sakızın çiğneme esnasında 

parçalara ayrılmasını engellemesidir (kumlanmasının engellenmesi) (U.S. Patent No. 

2004/028772, 2004; Rassing 1996 pp. 321-322) 

Sakız mayası içeriğindeki reçine miktarı mayanın en fazla %10’nu oluşturmalıdır (W.O. 

Patent No. 2008/104546, 2008) 

 Elastomerler / Kauçuklar 

Elastomerler de reçineler gibi doğal ve sentetik olarak ikiye ayrılırlar. Doğal 

elastomerler; “chicle gum”, doğal kauçuk, tütsülenmiş veya sıvı lateks, “crown gum”, 

nispero, rosidinha, jelutong, perillo, “niger gutta”, tunu, masaranduba balata, 

guttapercha, lechi capsi, sorva, gutta kay, masaranduma chocolate, gutta hang kang ve 

bunların kombinasyonundan oluşur. Sentetik elastomerler jel permeasyon 

kromatografisi (GPC)  ortalama molekül ağırlığı 10.000-95.000 olan poliizobutilen, 

izobutilen-izopren kopolimer (butil elastomer), stiren-butadien kopolimeri (1:3 veya 3:1 

oranında) GPC ağırlığı 2,000-90,000 arası olan polivivil asetat, poliizopren, polietilen, 

vinilasetat-vinil laurat kopolimeridir (vinil laurat oranı kopolimerin %5-%50’si arası). 
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Elastomerlerin maya içindeki oranları sakız çeşideine bağlı olarak değişkenlik gösterir, 

örneğin polimer stiren-butadien öncelikle olarak balonlu cikletlerde kullanılır 

(U.S.Patent No. 2010/0104688, 2010; W.O. Patent No. 2008/104546, 2008; U.S. Patent 

No. 2004/02877, 2004; U.S.Patent No. 6,537,535, 2003). 

Geçmişte sadece doğal elastomerler kullanılırken günümüzde sentetik elastomerler ile 

birlikte maya içeriğinde yer almaktadırlar. En çok kullanılan  doğal elastomerler 

jelutong, chicle, sorva ve massaranduba balata iken en sık kullanılan sentetik 

elastomerler yukarı da adı geçen elastomerlerin çeşitli oranlarındaki karışımlarıdır ki bu 

karışımlar genellikle yüksek molekül ağırlıklı bir elastomer ile düşük molekül ağırlıklı 

bir elastomerin kombinasyonundan oluşur örneğin; poliizobutilen ve stiren-butadien, 

poliizobutilen ve poliizopren, poliizobutilen ve izobutilen-izopren kopolimeri (butil 

elastomer), ve yukarıda adı geçen sentetik polimerlerin polivinil asetat, vinilasetat-vinil 

laurat kopolimeri ile karışımları kullanılmaktadır (U.S.Patent No. 2004/028772, 2004; 

U.S. Patent No.2010/0104688, 2010). 

Elastomerler temel olarak sakıza elastikiyet ve kohezyon sağlamak amacıyla maya 

formülasyonunda kullanılır (Rassing 1996 pp. 321-322). 

 

 Dolgu Maddeleri-Yapı maddeleri 

Dolgu maddeleri olarak sakız mayası kombinasyonlarında kullanılan maddeler  

magnezyum ve kalsiyum karbonat, sodyum sülfat, magnezyum aluminyum gibi silikat 

bileşikleri, kaolin, kalay, aluminyum oksit, silisyum oksit, talk, titanyum oksit, mono-

,di-,tri-kalsiyum fosfat, öğütülmüş kalker, çeşitli selüloz polimerleri ve bunların 

karışımlarından oluşur. (U.S. Patent No. 2010/0104688, 2010; W.O. Patent No. 

2008/10454 2008; U.S. Patent No. 2004/028772, 2004; U.S. Patent No. 6,537,535, 

2003). 

Dolgu maddeleri temelde sakız mayasına doğru yapıyı kazandırmak amacıyla 

formülasyona eklenir. Böylece son ürünün çiğnenebilirliği için optimum seviye 

sağlanmaya çalışılır. Dolgu maddesi seçimine örnek vermek gerekirse talk genellikle 

ekşi bileşimlerin bulunduğu formülasyonlara asit dayanıklılığı sağlamak amacıyla 

eklenir. Kalsiyum karbonat için ise böyle bir ayrım söz konusu değildir. Eklenen bu 

maddelerin aynı zamanda etkin madde salımını da etkileyeceği göz ardı edilmemelidir 



 25

(U.S. Patent No. 2010/0104688, 2010; W.O. Patent No. 2008/104546, 2008; U.S. Patent 

No. 2004/028772, 2004; U.S. Patent No. 6,537,535, 2003). 

 

 Yumuşatıcılar 

Yumuşatıcı ajanlar sakız mayasının yumuşaması amacıyla kullanılır (Rassing 1996 pp. 

321-322). 

Sakız formülasyonunun bileşimine göre içerikte bir veya birden fazla yumuşatıcı ajan 

kullanılabilir bunlar; tallow, hidrojen tallow, hidrojene ve bölgesel hidrojen bitkisel 

yağlar, kakao yağı, kakao tozu yağı, gliserol monostearat, gliseril triasetat, lesitin, 

mono-,di-,tri-gliseritler, asetilli monogliserit, lanolin,sodyum stearat, gliseril lesitin, 

propilen glikol monostearat,gliserin, yağ asitleri (ör: stearik, palmitik, oleik ve linoleik 

asitler) ve bunların kombinasyonlarıdır (U.S. Patent No. 2010/0104688, 2010; W.O. 

Patent No. 2008/104546, 2008; U.S.Patent No. 2004/028772, 2004; U.S.Patent.No. 

6,537,535, 2003). 

 

 

 Emülsifiyan Yapıcı Madde 

Sakız mayasını yumuşatmak, sakız mayasının pürüzsüz bir yüzeye sahip olup 

yapışkanlık etkisini azaltmak amacıyla suya bağlanma özelliklerini geliştiren 

emülsifiyan yapıcı madde örnekleri şunlardır: Yenilebilir yağ asitlerinin mono,di-

gliseritleri, yenilebilir yağ asitlerinin mono ve digliserilerinin laktik asit ve asetik asit 

esterleri, asetillenmiş mono ve digliseritler, yenilebilir yağ asitlerinin şeker esterleri, 

Na-, K-, Mg-, Ca-stearatlar, lesitin, hidroksillenmiş lesitin (U.S. Patent No. 

2010/0104688, 2010; W.O. Patent No. 2008/104546, 2008; U.S.Patent No. 

2004/028772; U.S. Patent No. 6,537,535, 2003; U.S. Patent No. 2006/0051455, 2006). 

Formülasyona bağlı olarak kullanılacak emülsifiyan yapıcı madde seçimi dispersiyonun 

artmasını sağlayıp etkin maddenin salımını arttırır. Emülsifiyan yapıcı madde çiğneme 

esnasında tükürüğün sakız içine alınmasın artırırlar, ayrıca yağlarla birlikte elastomer 

reçine ve dolgu maddesinin karışımını yumuşatarak çiğneme için gerekli kıvamı ve ağız 

hissini oluştururlar (Rassing 1996 pp. 321-322) 
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 Yağlar ve Mumlar 

Mumlar da emülsifiyerler gibi sakız kıvamının ayarlanması ve ağız hissinin oluşturmak 

amacıyla kullanılır yalnız bunların farklı bir kıvam vereceği unutulmamalıdır. Mumların 

yağlara üstünlüğü stabilitesinin yağlardan daha yüksek olmasıdır (Rassing 1996 pp. 

321-322). 

Sakız mayası içeriğindeki yağlar ve mumlar sakız mayası hazırlanması esnasında sakız 

mayasının kıvamının ayarlanması ve mayanın yumuşatılması amacıyla kullanılır. Pirinç 

kepeği mumu, polietilen mumu, petroleum mumu, parafin balmumu, carnauba mumu, 

kandil yağı, kakao yağı, kakao yağı tozu ya da bunların karışımı kullanılabilmektedir. 

Yağ olarak da tamamen ya da kısmen hidrojene edilmiş bitkisel yağlar, hayvansal yağlar 

ve bunların karışımları kullanılır (U.S.Patent.No.2010/0104688, 2010; U.S. Patent No. 

2006/0051455, 2006). 

 

 Antioksidanlar: 

Sakız formülasyonlarında antioksidanların kullanılmasının amacı sakız mayasını 

korumak ve aromanın oksidasyonunu engellemektir. Formülasyonlarda kullanılabilecek 

antioksidan örnekleri ise; butil hidroksi toluen (BHT), butil hidroksi anisol (BHA), 

propilgallat, askorbik asit, tokoferoller ve koruyuculardır. (U.S.Patent No. 

2010/0104688, 2010). 

2.1.4.1.2. Sakız Çekirdeği Yardımcı Maddeleri 

 Tatlandırıcılar (Katı Tatlandırıcılar) 

Katı tatlandırıcılar hem şekerli hemde şekersiz tatlandırıcıları kapsar. Sakız 

formülasyonlarında; sukroz, dekstroz, maltoz, dekstrinler, trehaloz, D-tagatoze, kuru 

invert şeker, fruktoz, levuloze, galaktoz, katı mısır şurubu bunların yalnız ya da 

kombinasyon halinde kullanımları yer alır. (U.S. Patent No 2010/0104688, 2010; W.O. 

Patent No. 2008/104546, 2008; U.S. Patent No. 2004/028772, 2004; U.S. Patent No. 

6,537,535, 2003; U.S. Patent No. 2006/0051455, 2006). 
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Sakız mayası içinde tatlandırıcı kullanımın nedeni maya bileşenlerinin genellikle tatsız 

olması ve bu durumun hasta uyuncunu düşürmesidir (Rassing 1996 pp. 321-322; 

Rathbone, Drummond ve Tucker, 1994). 

Sorbitol ayrıca şekersiz tatlandırıcı olarak da kullanılabilir ve mannitol, ksilitol, hidrojen 

nişasta hidrolizat, maltitol, izomalt, eritritol, laktitol ve bunların karışımları gibi diğer 

poli (şeker alkolleri) türevleri de bileşiminde yer alabilir. (U.S. Patent No 

2010/0104688, 2010). 

 Yüksek Etkili Yapay Tatlandırıcılar 

Sakız formülasyonu içinde sıklıkla yer alan tatlandırıcılar arasında, sukraloz, aspartam, 

asesülfam tuzları, alitam, sakkarin ve tuzları, neotam, siklamik asit ve tuzları, glisirizin, 

dihidrokalkonlar, taumatin, monellin, steviosid ve kombinasyonları sayılmaktadır. Uzun 

süre aroma ve tat vermek isteniyorsa ya da kullanılan maddenin stabilitesi arttırılmak 

isteniyorsa enkapsülasyon uygulanabilir. Enkapsülasyon için kullanılabilecek teknikler: 

Yaş granülasyon, balmumu granülasyon, püskürterek dondurma, püskürterek soğutma, 

akışkan yataklı kaplama ve koaservasyondur. Ayrıca, sakız mayasında bulunan reçine 

gibi maddeler de kaplama ajanı olarak kullanılabilir (Rassing 1996 pp. 321-322; 

Rathbone, Drummond ve Tucker, 1994). 

Kullanılacak yapay tatlandırıcının oranı; tatlandırma şiddeti, salım oranı, ürünün istenen 

tatlılık düzeyi, kullanılacak aromanın çeşidi ve maliyete göre değişkenlik göstermekle 

birlikte % 0,02-8 arasında değişmektedir. Eğer enkapsülasyon için bir taşıyıcı 

kullanılacaksa kullanılan tatlandırıcının oranı doğru orantılı olarak artacaktır. 

Formülasyonlarda tat dengesi sağlamak amacıyla genellikle şekerli ve şekersiz 

tatlandırıcılar bir arada kullanılır. Buna ek olarak kullanılan altidol veya şeker çözeltisi 

de tat sağlar (U.S. Patent No.2010/0104688, 2010; W.O. Patent No. 2008/104546, 2008; 

U.S. Patent No. 2004/028772, 2004). 

Düşük kalorili bir sakız hedefleniyorsa; Raftilose, raftilin, inulin, fruktooligosakkaritler 

(NutraFlora®), palatinoz oligo sakkaritleri; guar zamkı hidrolizatlar (Örn.Sun Fiber®) 

veya sindirilebilir dekstrinler (Örn.Fibersol®) gibi raftoliz katı ajanları kullanılabilir 

(U.S. Patent No. 6,537,535, 2003; U.S. Patent No. 2006/0051455, 2006). 
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 Yüzey Etkin Maddeler 

Çözücü olarak işlev gören yüzey aktif maddeleri anyonik, katyonik, amfoterik, veya 

non-iyonik yapıda olabilir. Bu işleve uygun çözücüler; lesitin, polioksietilen stearat, 

polioksietilen sorbitan yağlı asit esterleri, yağlı asit tuzları, yenilebilir yağ asitlerinin 

mono ve digliseritlerinin mono ve diasetil tartarik asit esterleri, yenilebilir yağ 

asitlerinin mono ve digliseritlerinin sitrik asit esterleri, yağ asitlerinin sakkaroz ve 

sorbitan esterleri, yağ asitlerinin poligliserol esterleri, hintyağı asitlerinin iç esterlerinin 

poligliserol esterleri (E476), sodyum lauril sülfat, polioksietillenmiş hidrojene Hintyağı 

(Ticari ismi: CREMEFOR®), etilen oksit ve propilen oksitin blok kopolimerleri (Ticari 

ismi: PLURONİC®, POLOXAMER®), polioksietilen yağ alkol eterleri, polioksietilen 

sorbitan yağ asidi esterleri, yağ asitlerinin sorbitan esterleri ve polioksietilen stearik asit 

esterleridir. Ayrıca uygun çözücüler; polioksietilen stearatlar; polioksietilen (8) stearat, 

polioksietilen (40) stearat, polioksietilen yağ asidi esterleri (Ticari ismi TWEEN®), 

örneğin; TWEEN 20® (monolaurat), TWEEN 80® (monooleat), TWEEN 40 

(monopalmitat), TWEEN 60® (monostearat) veya TWEEN 65® (tristearat)  maddelerdir 

ve Tweenler tek başlarına kullanıldıkları gibi karışım halinde de kullanılabilirler (U.S. 

Patent No 2010/0104688, 2010; W.O. Patent No. 2008/104546, 2008; U.S. Patent No. 

2004/028772, 2004; U.S. Patent No. 6,537,535, 2003; U.S. Patent No. 2006/0051456, 

2006). 

 Aroma Verici Maddeler 

Sakız içeriğinin en önemli yardımcı maddelerinin biri de aroma/lezzet verici ajanlardır. 

Sakız içerisinde kullanılan aromalar doğal ya da sentetik aromalar olabilir. Liyofilize 

edilmiş doğal meyve-sebze bileşenleri, esanslar, esansiyel yağlar, ekstreler ve tozlar 

aromalara örnek verilebilir. Ayrıca katı ve sıvı lezzet maddeleri olarak; hindistan cevizi, 

kahve, çikolata, vanilya, greyfurt, portakal, ıhlamur, mentol, likör, karamel, bal, 

yerfıstığı, ceviz, kaju, fındık, badem, ananas, çilek, topikal meyveler, kiraz, tarçın, 

peppermint, ahududu, doğal nane, okaliptus ve nane, meyve esansları olarak; elma, 

armut, şeftali, çilek, kayısı, ahududu, kiraz, ananas ve erik esansı; easnsiyel yağ olarak 

da; nane şekeri, doğal nane, mentol, okaliptus, karanfil yağı, defne yağı, kekik, sedir 

ağacı yağı, hindistan cevizi ve yukarıda adı geçen meyvelerin yağlarından oluşur (U.S. 

Patent No 2010/0104688, 2010; W.O. Patent No. 2008/104546, 2008; U.S.Patent No. 
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2004/028772, 2004; U.S.Patent No. 6,537,535, 2003; U.S. Patent No. 2006/0051455, 

2006). 

Kullanılacak aroma kalıcılığının arttırılması istendiği durumlarda çeşitli yöntemlerle ve 

maddelerle kaplanabilir. Kaplamada kullanılan yöntemler: püskürterek kurutma, 

püskürterek dondurma, film kaplama, koaservasyon, ve çiftli emülsiyon yöntemi 

(Ekstrüzyon teknolojisi) ve tanecikleştirmedir. kaplanacak maddeler ise; jelatin, kazein, 

Arap zamkı, modifiye nişasta, maltodekstrinler, aljinatlar, pektinler, karregan, ksantan 

zamkı, kitozan, bal mumu, kandelila mumu, zein, karnauba mumu, hidrojenlenmiş 

bitkisel yağlar ve/veya sukroz (U.S.Patent No 2010/0104688, 2010; W.O. Patent No. 

2008/104546, 2008; U.S.Patent No.2004/028772, 2004; U.S.Patent No. 6,537,535, 

2003; U.S. Patent No. 2006/0051455, 2006). 

 

 Renk Maddeleri  

Sakız formülasyonun ister  kaplama aşamasında olsun isterse çekirdek 

formülasyonunda kullanılacak boya ve beyazlatıcı maddeler, FDA CRF. Başlık 21 

bölüm 73 ve  FD&C- kapsamında yer alan; boyalar, meyve sebze ekstreleri, titanyum 

dioksit ve bunları karışımı olmaktadır (U.S.Patent No 2004/0028772, 2004). 

2.1.4.2. Sakız Kaplama 

Sakız kaplama işlemi, sakızın stabilitesini arttırmak, raf ömrünü uzatmak, 

tüketici uyumunu arttırmak, sakızı güneş ışığı, nem gibi çevresel etkinlere dayanıklı 

hale getirmek ve medikal sakızlarda etkin maddenin kısmen yüklemesinin sağlanması 

amacıyla yapılan bir işlemdir. Sakız yüzeyine uygulanacak kaplamalar genellikle sert 

kaplama, film kaplama ve yumuşak kaplama olmak üzere üç tiptir (U.S. Patent No. 

2010/0104688, 2010; U.S. Patent No. 2002/0164398, 2002; U.S. Patent No.4,238, 475, 

1980; U.S. Patent No.2005/0048164, 2005; U.S. Patent No. 4,737,366, 1988; U.S. 

Patent No. 5,711,961, 1998). 

2.1.4.2.1. Sert Kaplama 

Sert kaplama terimi genel olarak şeker kaplama ve şekersiz kaplamayı ifade eder, 

Kaplama sonucunda şekerli ve kırılgan bir yapı elde edilir. Kaplama karışımı dolgu 

maddesi, farmasötik etkin madde, aroma maddeleri, renk maddeleri de içerebildiği gibi 
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kaplama vasıtasıyla tüketici tarafından oldukça kabul gören bir ürün üretmektedir (U.S. 

Patent No. 2010/0104688, 2010). 

Sert kaplama işleminde kullanılan poliyoller; sorbitol, maltitol, ksilitol, mannitol, 

eritrol, laktitol, zomalt, fagatoz, endüstriyel yöntemlerle elde edilen D-glukoz, maltoz, 

fruktoz veya levuloz, ksiloz, eritroz, izomaltuloz, D-galaktozdur. Bunun yanı sıra 

karyogenik  etkisi olmayan kristallenebilir şekerler de kullanılabilir (U.S. Patent No. 

2010/0104688, 2010; U.S. Patent No. 2002/0164398, 2002; U.S. Patent No.4,238, 475, 

1980). 

 

2.1.4.2.2. Film kaplama  

Film kaplamada bir veya birden fazla film yapıcı polimere ilave olarak 

plastifiyanlar, renk pigmentleri ve opaklaştırıcı maddeler kullanılabilir. Film kaplama 

kalınlığı genellikle düşük olup, yaklaşık olarak 20-100 μm arasındadır (U.S. Patent No. 

2010/0104688, 2010) 

Film kaplamada kullanılabilinecek polimerler; metil selüloz (MC), hidroksietil selüloz 

(HEC), hidroksipropil selüloz (HPC), hidroksipropilmetil selüloz (HPMC) gibi selüloz 

eterleri, metil akrilat aminoester kopolimeri gibi akririlik polimerler veya akrilat 

polimerleri ile selüloz türevlerinin karışımıdır. Polimerin salım üzerine etkisi olması 

istendiğinde Metil akrilat ester kopolimeri, etil selüloz (EC) gibi fonksiyonel polimerler 

kullanılabilir. Bu polimerler, mide asidine karşı koruma sağlayarak etkin maddenin  

bağırsakta serbestlenmesini sağlar. Film kaplamada kullanılabilecek diğer bir grup 

polimer ise; selüloz asetat ftalat (CAP), polivinil asetat ftalat (PVAP), şellak, metakrilik 

asit kopolimeri, selüloz asetat trimellitat (CAT) ve HPMC’dir. Yukarıda adı geçen 

polimerler tek başlarına kullanılabiliceği gibi birlikte de kullanılabilir (U.S. Patent No. 

2010/0104688, 2010; U.S. Patent No. 2002/0164398, 2002; U.S. Patent No.4,238, 475, 

1980; U.S. Patent No.2005/0048164, 2005) 

Film kaplamada kullanılabilecek plastifiyanlerin amacı, polimerin fiziksel 

özelliklerini değiştirerek sakızın performansını geliştirmeye yöneliktir. Genel olarak 

plastifiyanler polimeri daha yumuşak ve bükülebilir hale getirirler. Kendi 

moleküllerinin bireysel polimer ipliklerinin arasına girerek onların polimer polimer 

etkileşimlerini kırmak vasıtasıyla polimeri daha yumuşak ve bükülebilir hale getirirler. 
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Film kaplamada kullanılan plastifiyanler genellikle amorf omakla birlikte çok az bir 

oranda kristal yapıdadırlar. Kristal yapıdaki plastifiyanler için uygun olan 

plastikleştiriciler; gliserol, propilen glikol, polietilen glikol örn. 200-6000 derecedeki 

poliyoller, ftalat esterleri, dibutilsebasat, sitrat esterleri gibi organik esterler, hint yağı, 

asetilli monogliseritler ve fraksiyonlanmış hindistan cevizi yağı gibi yağ/gliseritler 

olabilir (U.S. Patent No. 2010/0104688, 2010; U.S. Patent No. 2002/0164398, 2002; 

U.S. Patent No.4,238, 475, 1980; U.S. Patent No.2005/0048164, 2005; U.S. Patent No. 

4,737,366, 1988; U.S. Patent No. 5,711,961, 1998).  

En ideal polimer ve plastifiyan oranı seçimi polimerin bariyer özelliklerinin en 

üst düzeyde olmasını sağlar bu da dissolüsyonun, nem ve gazların filme difüzyonunu 

istenen düzeyde tutar (U.S. Patent No. 2010/0104688, 2010; U.S. Patent No. 

2002/0164398, 2002; U.S. Patent No.4,238, 475, 1980; U.S. Patent No.2005/0048164, 

2005; U.S. Patent No. 4,737,366, 1988; U.S. Patent No. 5,711,961, 1998). 

Plastifiyer ve polimer maddeler dışında film kaplamaya eklenebilecek renklendirici 

veya opaklaştırıcı ajanlar istenen renk düzeyini sağlamakla birlikte basılan sakızın 

çiğneme öncesinde karşılaşabileceği özellikle nem ve gazlardan dolayı oluşabilecek 

reaksiyonlara karşı koruyucu bir bariyer oluşturulmasını sağlar. Bu amaçla 

kullanılabilecek ajanlar organik boyalar, titanyum oksit, �-karoten gibi inorganik 

renklendirme ajanlarıdır (U.S. Patent. No. 2010/0104688, 2010; U.S. Patent. No. 

2002/0164398, 2002) 

Tüm bunlara ek olarak kaplama işlemine lezzet verici maddeler, balmumu ve sakkarit 

bileşikleri polidekstroz, maltodekstrin, laktoz, modifiye nişasta, jelatin veya zein ve 

bunların kombinasyonu eklenebilir (U.S. Patent No. 2010/0104688, 2010; U.S. Patent 

No. 2002/0164398, 2002) 

 

2.1.4.2.3. Yumuşak Kaplama 

Geleneksel yöntemler kullanılarak uygulanan yumuşak kaplama şeker 

içerebildiği gibi  yukarıda adı geçen karyogenik ajanlar ve iekersiz tatlandırıcılar ile 

nişasta hidrolizatın karışmından oluşabilmektedir (U.S. Patent No. 2010/0104688) 
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2.1.5. Üretim Prosesleri 

Medikal sakız üretiminde geleneksel, direkt basım- soğuk kompresyon ve 

Nicorette® olmak üzere üç temel yöntem kullanılmaktadır. Ürün bazlı olarak modifiye 

edilen bu yöntemler diğer yöntemlerin esasını oluştururlar. Sakız formuna farklı 

özellikler katmak ve etkin maddenin salım özelliklerini iyileştirmek amacıyla 

geliştirilmiş bazı ek yöntemler de bildirilmiştir (U.S. Patent No. 2010/0209359, 2010; 

U.S. Patent No. 4,405,647, 1983; U.S. Patent No.4,737,366, 1988; W.O. Patent No. 

2008/104546, 2008; U.S. Patent No. 6,773,716, 2004; U.S. Patent No. 2005/0048164, 

2005; U.S. Patent No. 2002/0164398, 2002; W.O. Patent No. 1997/041843, 1997). 

Aşağıda adı geçen yöntemlere ek olarak etkin maddenin özellikleri, etkinin elde 

edilmek istendiği süre ve üretici yöntem farklılıkları gibi nedenlerle faklı yöntemlerle 

üretilen sakız formlarına farklı uygulamalara sahip kaplama prosesi de eklenebilir (U.S. 

Patent. No. 2010/0104688, 2010; U.S. Patent. No. 2002/0164398, 2002; U.S. Patent. 

No.4,238, 475, 1980; U.S. Patent. No.2005/0048164, 2005; U.S. Patent. No. 4,737,366, 

1988; U.S. Patent. No. 5,711,961, 1998). 

 

2.1.5.1. Geleneksel Üretim 

Geleneksel üretim prosesi kapsamında bahsedilen yöntem dışında benzer esasta 

çalışan üretim prosesleri literatürde yer almaktadır (U.S.Patent No. 2008/0020050, 

2008; U.S.Patent No.7,078,052, 2006). 

Geleneksel üretim süreci, sakız mayasının 50ºC ile 70ºC arasında bıçaklı 

karıştırıcı ile yavaş bir şekilde karıştırılmasıyla başlar. Mısır veya glukoz şurubu toz 

tatlandırıcı ile beraber eriyik sakız mayasına ilave edilir. Bu ilave edilen yardımcı 

maddeler sakız mayasının nemli kalmasını ve rahat çiğnenebilir olmasını, toz haldeki 

tatlandırıcının sakız mayası ile daha kolay karışmasını sağlar. Yumuşatıcı ajanlar ve 

aromalar ise daha sonradan ilave edilir (U.S. Patent No. 2008/0020050, 2008; U.S. 

Patent No. 5,487,902, 1996; U.S. Patent No. 7,078,052, 2006; U.S. Patent No. 

4,639,368, 1987). 

Geleneksel üretimde başarılı bir fomülasyon elde edilmek isteniyorsa, 

formülasyonda yer alan maddelerin tam zamanlı olarak ilave edilmesi ve tam zamanlı 
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karıştırılması, oldukça önemlidir (U.S.Patent No. 2008/0020050; U.S.Patent No. 

5,487,902, 1996). 

Karıştırıcılarda sıcak karıştırma sonucu elde edilen eriyik kütle, yavaş hareket 

eden soğutucu bantlara alınır, bu bantlarda ilerlerken soğuk hava vasıtasıyla sakız 

kütlesinin sıcaklığı düşürülür.  Sıcaklığı düşen kütle, döner silindirlere doğru hareket 

edip değirmenden geçirilerek halıya benzer düzlemsel bir kütle haline gelir. Daha sonra 

elde edilen bu düzlemsel kütle döner silindirler vasıtasıyla istenilen kalınlığa getirilir ve 

istenilen ağırlığa sahip parçalara ayrılır. Daha sonra parçalara ayrılmış kütle tepsiler 

vasıtası ile koşullandırma odalarına (Nem ve sıcaklık kontrollü odalar) alınır. Ürüne ve 

üretime göre değişkenlik göstermekle birlikte 24 saatten 3 güne kadar farklıklık gösteren 

sürelerde bekletildikten sonra kaplama için hazır hale gelir (U.S.Patent No. 

2008/0020050, 2008; U.S.Patent No. 5,487,902, 1996). 

Medikal sakız üretiminde aynı işlem sırası izlenir. Etkin madde genellikle sakız mayası 

karışımı içerisine katılır, bununla birlikte eğer etkin madde yukarıda adı geçen herhangi 

bir işlem basamağına karşı dayanıksız ise kaplama işleminde de sakıza ilave edilebilir 

(Rassing 1996 pp. 321-322; 1996; Rathbone, Drummond ve Tucker, 1994). Ayrıca 

araştırmacılar bazı koşullarda istedikleri etkinin istenen zamanda ortaya çıkmasını 

sağlamak amacıyla da kaplamaya etkin madde ilavesi yapabilmektedirler. 

 

2.1.5.2. Soğuk Kompresyon-Direkt Basım 

İşlem basamağı olarak granülasyon ve direkt basımı da içeren bu yöntem daha 

çok sıcak havaya hassas etkin maddelerin medikal sakızlarının üretilmesinde tercih 

edilir.  

Bu kapsamda yer alan üretim yöntemleri farklılık göstermek ile birlikte genel 

üretim akışı aşağıdaki gibidir (U.S.Patent No.7,521,074, 2009; U.S. Patent No. 

2005/0074518, 2005; U.S.Patent No. 2005/0220934, 2005; W.O. Patent No. 

2000/056281,2000; U.S. Patent No.2006/0051455, 2006; W.O.Patent No.2004/004478, 

2004; W.O.Patent No.2009/141321, 2009; U.S. Patent No. 6, 322, 828, 2001; U.S. 

Patent No. 4,000,321, 1976; U.S. Patent No.4,737,366, 1988; U.S. Patent No. 

2010/0104688, 2010). 
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Mantolu tablet formda sakız hazırlanamasına dair çalışmalar da literatürde yer 

almaktadır (U.S. Patent No. 2006/0204451, 2006; U.S. Patent No. 2006/0039872, 2006; 

E.P. Patent No. 1 149 525, 2004; U.S. Patent No. 2006/0039872, 2006). 

Bu yöntemde sakız mayası ve kullanıcı isteklerine göre seçilen yardımcı 

maddeler kullanılarak geleneksel üretim yöntemine göre üretildikten sonra oluşan 

karışım, soğutucu ceket vasıtasıyla soğutulmaya başlanır, geleneksel dondurucu ceket 

kullanılarak sakız mayası yeterli düzeyde kırılgan yapıya kavuşturulabilir yalnız bunun 

en önemli dez avantajı sakız mayası karışımının sıcaklığının oldukça düşürülmesi 

gerekir bu da zaman ve maliyet açısından olumsuzluk oluşturur bu nedenle sakız mayası 

karısımına belirli bir sıcaklık derecesine düştüğünde hidrokarbon eriyiği, sıvı nitrojen, 

katı karbondioksit (kuru buz) gibi soğutucu bir ajan ilave edilerek soğutma işlemi 

hızlandırılır. Kullanılacak soğutucu ajan, hem sakız kompozisyonu ile hem de öğütmede 

kullanılıcak ekipmalarla herhangi bir etkileşime girmemeli ve tam olarak sakız 

kompozisyonundan uzaklaştırılmalıdır, bu nedenle yukarıda adı geçen özellikleri tam 

olarak sağladığı için genellikle katı karbondioksit soğutucu ajan olarak seçilir ve ileriki 

işlem basamaları açısından kolaylık sağlaması için pellet şekli tercih edilir. Ayrıca katı 

karbondioksitin uzaklaştırılması esnasında oluşabilecek olası bir aglomerasyonu 

engellemek için karışımın içerisine tercihen çöktürülmüş silikon dioksit gibi kekleşmeyi 

önleyici bir ajan ilavesi önerilir. Sakız mayası kompozisyonu, kekleşmeyi önleyici ajan 

ve katı karbondioksit V-tipi karışıtırıcı ile karışıtırıldıktan sonra önceden soğutulmuş 

soğutma ceketli öğütücü değirmene alınır ve ince toz halini alıncaya kadar öğütülür, 

öğütme işlemi süresince sıcaklık karbondioksitin içerikten süblimleşip uzaklaşmaması 

için katı karbondioksitin süblimleşme sıcaklığı olan -78,5°C den daha düşük 

tutulmalıdır. İstenen düzeyde ince toz halde karışım elde edildikten sonra katı 

karbondioksitin süblimleşerek uzaklaşması için akşıkan yataklı kurutucuya alınır. Katı 

karbondioksit uzaklaştırıldıktan sonra elde edilen toz haldeki sakız mayası karışımı ilgili 

formülasyon maddeleri ile karıştırıp, basılarak son ürün elde edilir (U.S. Patent 

No.6,322,828, 2001; U.S.Patent No.7,521,074, 2009; U.S. Patent No. 2005/0074518, 

2005; U.S.Patent No. 2005/0220934, 2005; W.O. Patent No. 2000/056281,2000; U.S. 

Patent No.2006/0051455, 2006; W.O.Patent No.2004/004478, 2004; W.O.Patent 

No.2009/141321, 2009; U.S. Patent No. 4,000,321, 1976; U.S. Patent No.4,737,366, 

1988; U.S. Patent No. 2010/0104688, 2010). 
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Bu yöntemin en önemli dezavantajları toz karışımın hazırlanması ve baskı 

prosesi sürecindeki  olası yapışma problemleri, basım işlemini kolaylaştırmak amacıyla 

kullanılan yardımcı madde oranlarının yüksekliği ve bunun  organoleptik özellikleri 

olmusuz etkilemesiyle birlikte bunun önlenmesi için kaplama prosesine ihtiyaç 

duyulması ve bu durumun getirdiği ek maliyettir (Maggi ve ark., 2005). 

2.1.5.3. Nicorette® Üretimine Özgün Yöntem 

Nikotin içeren “Nicorette” sakızına özel olarak geliştirilen bir üretim yöntemidir. 

Üretimin ilk aşaması, katyonik nikotin değişim kompleksinin oluşmasıdır, bu kompleks 

de iyon değiştirici ile nikotinin karıştırılması ile elde edilir. Yüklenen iyon değiştirici 

reçine nikotin polakrileks olarak adlandırılır ve filtrasyon yöntemi ile karışımdan ayrılır. 

İkinci aşama ise; geleneksel üretimde olduğu gibi katı sakız mayasının ısıtma ceketli 

bıçaklı karıştırıcıya aktarılması ve baz eridikten sonra belirli miktar toz haldeki şeker ve 

mısır şurubu ile eriyik bazın karıştırılmasıdan oluşur. Formülasyonda yer alan toz 

haldeki şekerin belirtilen miktarı ile karıştırılan nikotin polakrileksin karıştırma 

kazanındaki maya karışımına eklenmesi ve karışımın belirlenen süre boyunca 

karıştırılır. Son olarak elde edilen bu karışım ekstrüde edilir ve parçalara ayrılır (U.S. 

Patent No. 6,344,222, 2002; W.O. Patent No. 2000/013662, 2000; S.Shiffman ve ark., 

2009; W.O. Patent No. 2009/141321, 2009; Sachs 1989; Christen ve ark., 1984; 

Lichtneckert, Lundgren ve Fernö, 1973). 

2.1.6. Sakızın İn Vitro ve İn Vivo Değerlendirilmesi 

2.1.7. Sakızın Dişe Adhezyonu ve Diş Üzerine Etkisi 

Sakızın dişe yapışmasını veya diş üzerinde yapacağı olası yan etkilerin 

değerlendirilmesini sağlayacak herhangi bir resmi yöntem ya da cihaz 

bulunmamaktadır. Sakızın diş minesine minimal düzeyde adezyon gösterdiği 

görülmekle birlikte dolgu maddeleri gibi belli başlı yardımcı maddeler diş üzerinde 

çeşitli problemler yaratabilir. Kleber ve arkadaşları (1981) tasarladıkları çiğneme 

makinesi vasıtasıyla sakızın diş üzerine olan fiziksel ve kimyasal etkisini incelemeyi 

amaçlamışlardır. Yapışkanlık testi, diş minesindeki çözünürlüğü, dentin üzerinede 

aşındırıcı etkisi gibi unsurlar değerlendirilmeye çalışılmıştır (Kleber ve ark, 1981).  

Sonuç olarak yapılan çalışmalar, sakızın diş üzerine bir etkisi olduğunu 

kanıtlanmıştır. Bu etki sadece sakız kaynaklı olabileceği gibi kullanılan ilaç ve yardımcı 
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maddelerinde etkilerinin göz önünde bulundurulması medikal sakız formülasyonu 

geliştirilirmesinde göz önüne alınmalıdır. 

 

2.1.8. İlacın Sakız Formundan Salımı 

Medikal sakızlarda en önemli parametrelerden biri olan ilacın sakızdan salımı 

formülasyon aşamasının en kritik basamağını oluşturur. Bu konunun 

değerlendirilmesinde ilk aşamada deney hayvanının kullanılamayacağı gerçeği 

araştımacıları çeşitli in vitro olarak salımı incelemek için çeşitli aparatlar geliştirmeye 

itmiştir. Bunun yanı sıra salımı etkileyen faktörlerde optimize edilmeye çalışılmıştır. 

2.1.8.1. In Vitro Yöntemler ve Sakız Formundan İlaç Salımını Değerlendirmek için 
Tasarlanan Cihazlar  

Dozaj formu olarak sakız, çözünürlük testi bakımından diğer geleneksel dozaj 

formları kapsamında değerlendirilemeyecek kadar farklılıklar taşımaktadır. Bu 

kapsamda 1973 yılından itibaren sakız formundan salınan maddelerin miktarlarını 

ölçebilmek amacıyla çeşitli sakız çiğneme aparatları geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Sakız formundan ilacın salımını değerlendirmek için geliştirilen ilk aparat 

“Masticator M 66” dır. Fakat 1973 yılında bildirilen bu makine hakkında ayrıntı 

verilmemiştir (Kassem ve ark., 1973). 

1989 yılına ait bir patentte salım için geliştirilen bir aletten bahsedilmektedir 

yalnız bu aletin kullanımı da çok sınırlı olmuştur (W.O. Patent No. 1989/005970).  

Daha sonraki yıllarda Christrup ve Møller (1986), Kleber ve arkadaşları (1981) 

tarafından geliştirilen cihazı yetersiz buldukları için Avrupa Farmakope’ sinde 

(European Pharmacopeia) yer alan sakız makinesini tasarlamışlardır. Dissolüsyon 

ortamı için sıcaklık kontrollü bir rezervuar, sakızın yerleştirildiği alan ve iki pistondan 

oluşmaktadır. Bir çiğneme döngüsünde her iki tarafta bulunan pistonlar birbirlerine 

doğru hareket ederek çiğnemeyi sağlar. Ayrıca geri dönmede de bir dönüş hareketi ile 

ağız hareketini kopyalamaya çalışır. Uygun formülasyona göre hazırlanan sakız örneği 

pistonlar arası boşluğa, çözücü ortamına yerleştirip makine çalıştırılır. Belirli zaman 

aralıklarında alınan örnekler ile salınan ilaç miktarı hesaplanır. Döngü oranı (çiğneme 

oranı) genellikle dakikada 60 olarak, çözücü hacmi 20 mL ve çözücü sıcaklığı 37ºC ye 

ayarlanır. Christrup ve Møller daha sonraki yıllarda aleti geliştirerek 6 sakızın aynı anda 
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ölçüm yapabileceği şekle dönüştürmüşler ve sakızın olması gerekiği yerde kalmasını 

sağlayacak horizontal bir pistol eklemişlerdir. Fertin Farma isimli firmanın Arge 

çalışmalarında kullanıdığı bu üç pistonlu alet ile ilgili olarak herhangi bir literatür 

şimdiye kadar yayınlanmamıştır (W.O. Patent No. 2008/104547, 2008; Azarmi, Roa ve 

Löbenberg, 2007) 

Şekil 2-1: Medikal sakızlardan ilaç salımının saptanması amacıyla kullanılan aparat 

 Fertin Farma isimli firmanın arge çalışmalarında kullanıdığı bu üç pistonlu alet 

(Şekil 2-2) ile ilgili olarak herhangi bir makale şu ana kadar yayımlanmamıştır. 

 

Şekil 2-2: Christrup ve Møller tarafından geliştirilen 6 pistonlu sakız çiğneme aparatı 

 

Rider ve arkadaşlarının (1992) salım ölçümü için geliştirdikleri alet tek 

pistonludur ve aletin bir piston dönüşü yukarı aşağı hareket ve vuruş döngüsünü ifade 

eder. Döngü hızı dakikada 7,5-30 değerleri arasında ayarlanabilir ve  dalma pistonu 

deney esnasında sabit olarak 10-40 rpm arasında dönüş yapabilir. 37 ºC’ye ayarlanmış 

çözücü ortamı olan 500 mL arıtılmış su kullanılmaktadır. Yalnız in vivo sonuçlar ile en 

uygun değerlerin 20 rpm ve dakikadaki dönüş hızının 30’a ayarlandığı değerler olduğu 

görülmüştür. Bu cihaz ile yapılan ve yayımlanan tek makalede fenilpropanolamin 

hidroklorür ilacını içeren medikal sakız ile ilgilidir. Her ne kadar araştırıcının bulduğu 

değerler ile in vivo arasında ciddi korelasyon sağlansa da özelliklede sudaki 
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çözünürlüğü daha  düşük etkin madde içeren sakızlarla daha fazla deneysel çalışmaya 

ihtiyaç duyulmaktadır (Rider ve ark., 1992) 

 Son olarak L.C. Kvist ve arkadaşları (1999) tarafından tasarlanan DRT-1 isimli 

sakız çiğneme aparatı medikal sakızlardan salım miktarlarının ölçülmesi için 

tasarlanmıştır. 

Tasarlanan alet, sıcaklık, çiğneme sıklığı ve süresi, test çözeltisinin hacmi, alt ve 

üst çene işlevi gören yapının açısının ayarlanabilir olması gibi üstünlükler taşımaktadır.  

Yapılan çalışmalar sonucunda yüksek oranda in vivo in vitro korelasyon sağlanmıştır 

(Kivist ve ark., 1999; Kvist ve ark., 2000; Eng Man DRT 1-3. 2006; W.O. Patent No. 

2008/104547, 2008; Hyrup ve ark., 2005)  

Daha sonra L.C. Kvist ve arkadaşları tarafından geliştirilen ekipman altı hazneli 

hale getirilmiştir (Şekil 2-4) (Eng Man DRT 1-3.2006).  

 

Şekil 2-3: DRT-1 çiğneme makinesinin çiğneme modülü 

 

Üst çiğneme yüzeyi için hareketli eksen 

Sabitleyici 

Termostatlı test hücresi

Üst çiğneme yüzeyi 

Alt çiğneme yüzeyi

Aksiyal hareketi sağlayacak aksam

Kardıraç
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Şekil 2-4: DRT-3  altı hazneli sakız çiğneme makinesi 

2.1.8.2. Etkin Madde Salımını Etkileyen Faktörler 

Aşağıda adı geçen başlıklar dışında sakız salımını etkileyen bireysel 

parametreler ve üretim yöntemi farklılıkları gibi teknik konularda yer almaktadır. Yalnız 

bu başlıklara yer verilmemesinin ana nedeni yazılı başlıklar dışındaki diğer konular ile 

ilgili yeterli çalışma yapılmamış olmasından kaynaklanmaktadır (Rassing 1996 pp. 327-

328; Rathbone, Drummond ve Tucker, 1994; Rassing ve Jacobsen 2003 pp. 424-425). 

2.1.8.2.1. Çiğneme Süresi ve Oranı 

Yapılan araştırmalara göre sakız çiğneme süresinin ortalama 36 dakika olduğu 

belirlenmiştir. Yapılan faklı bir çalışmada çiğneme süresi 20 dk olarak alınmasına 

rağmen bunun %80 oranında araştırmaya katılan Amerikalı çiğneyicilere uygun olduğu 

görülmüştür (Barabolak ve ark., 1991). Tükiye’de ise bu konu ile ilgili olarak yapılmış 

herhangi bir değerlendirme çalışmasına rastlanmamıştır Ancak yapılan çalışmanın 

istatistik uygunluğu açısından çiğneme süresinin minimum 30 dakika alınması 

gerekliliği değişik çalışmalarda dile getirilmiştir (Rassing 1996 p. 328). 

Bireysel bir değişken olan çiğneme oranı da salınan ilaç miktarını doğrudan 

etkilemektedir. Ortalama çiğneme sayısı dakikada 60 çiğnemedir. Sigarayı bırakma 

tedavisinde günümüzde popüler şekilde kullanılan farklı ticari isimlerle piyasada yer 

alan nikotin sakızlarından Nicorette® ile farklı çiğneme oranlarında yapılan çalışmada 

istatistiki olarak da farklar görülmüş olup en yüksek salım oranının, saniyede bir 

çiğneme olduğu tespit edilmiştir (Nemeth Coslet ve ark, 1988). 
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2.1.8.2.2. İlacın Sudaki Çözünürlüğü  

  Etkin maddenin sudaki çözünürlük derecesinin sakız formundan salımına dair 

etkileri bir çok araştırmacı tarafından dikkate değer bunulup araştırılmıştır. Bu sonuçlar 

temel alınarak diğer sakız formu ile ilgili olan çalışmalarında katkısıyla bir genelleme 

yaparlırsa;  sakız formunda bulunan etkin maddenin salım üzerine etkisi, suda iyi 

çözünen (sudaki çözünürlüğü 1:10’ dan daha iyi) ilaçlar için çiğneme oranı dakikada 60 

olduğunda ilk 5 dakika içinde %75 ve fazlası, ilk 15 dakika sonunda da % 90 ve fazlası 

olarak gözlemlenmiştir. Sudaki çözünürlüğü 1:10 ile 1:300 arasında olan ilaçlar için; ilk 

10 dakika süresince % 60’a kadar, 15. dakikanın sonunda ise % 50 ile 90 arasında 

değişiklik göstermektedir. Sudaki çözünürlüğü oldukça az olan ilaçları içeren sakız 

formu 30 dakika çiğnense bile salım oranının % 5 ve daha düşük olması beklenmektedir 

(Kassem, Zaki ve El-Miligi, 1973; Rider ve ark., 1992; Woodford ve Lesco, 1981; 

Jensen ve ark., 1991; Rassing, Christrup ve Moller, 1987; Emslie, Veall ve Duckwort, 

1961; Bruun ve Givskov, 1979; Ainamo ve Etemadzadeh, 1987; Fox ve ark., 1945) 

2.1.8.2.3. İlacın Yüzdesi ve Sakızın Birim Kütlesi 

İlacın sakız formülasyonu içindeki yüzdesinin salım üzerindeki etkisi hakkında 

yapılan çalışmalarda birbirinde farklı çalışmalar elde edilmiş olsa da genel olarak, az 

oranda suda çözünen ilaçlar için ilacın formülasyon içindeki yüzdesi arttıkça salım 

oranının düştüğü, suda çözünürlüğü yüksek olan ilaçlar için ise formülasyon içindeki 

ilaç yüzdesinin artışı salımı ya az oranda arttırmaktadır ya da salım üzerine herhangi bir 

etki yapmamaktadır (Rassing 1996 pp. 328-334). 

Bu konuda net bir sonucun elde edilememesinin temel nedeni sakız 

formülasyonundan salımı  üzerinde bir çok değişkenin etkin olması ve bunların aynı 

anda kontrolünün zorluğundan kaynaklanmaktadır.  

Sakızın birim kütlesinin salım üzerine olan etkisiyle ilgili olarak yeterli sayıda 

çalışma bulunmamakla birlikte salisiklamit maddesi ile yapılan bir çalışmada sakızın 

birim kütlesi önemli ölçüde arttırılsa dahi bunun salım üzerine az miktarda arttırıcı bir 

etkisinin olduğu ifade edilmektedir. Bununla birlikte bunun etkisinin olmadığı durumlar 

da gözlenmiştir. Büyük bir sakız kütlesini çiğnemek için gereken kuvvet daha düşük 

birim kütledeki sakızı çiğnemeye oranla azdır bu nedenle hem hasta memnuniyeti hem 

de salım süresi göz önüne alındığında formülasyon hazırlanırken sakız büyüklüğü gibi 
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noktalara da dikkat etmek gerekir (Rassing 1996 pp. 327-328; 1996; Benovitz, Jacob ve 

Savanapridi, 1987; Andersen ve ark., 1990; Christrup ve Rassing, 1988). 

 

2.1.8.2.4. Sakız Formülasyonun Bileşimi 

Sakız formunun bileşenleri salım üzerine ayrı ayrı etkiye sahiptir. Bu 

bileşenlerin etkisiyle genel bir değerlendirme yapma imkanı bulunmamaktadır. 

Bunlardan birincil etkininin sakız formülasyonundaki etkin maddenin fizikokimyasal 

özelliği olduğu söylemek doğru olacaktır. Bununla birlikte sakız formülasyonuna giren 

başta sakız mayası olmak üzere üretim yöntemine bağlı değişkenlik göstermekle birlikte 

kaydırıcı, kekleşmeyi önleyici ajan, yumuşatıcı gibi yardımıcı maddelerinde 

formülasyon bazında etkisi olduğu bilinir (Christrup ve Rassing, 1988; 

Lichtneckert,Lundgren ve Fernö, 1973). 

2.1.9. Medikal Sakızlardan Etkin Madde Salımını Arttırma Mekanizmaları 

Günümüzde kullanılan çoğu etkin madde yapısal doğaları gereği lipofilik yapıya 

sahiptirler. Bu nedenle sakız mayası içinde kısmi olarak çözünürler. Bununla birlikte 

sakız formundan yavaş bir salım sergilerler ve yalnızca uzun çiğneme süresince toplam 

ilaç miktarının oldukça düşük bir yüzdesi salınır. Bu nedenle araştırıcılar bu yapıya 

sahip ilaçların salım miktarlarını  ve kapsamlarını arttırmak için aşağıda adı geçen 

başlıklardan yararlanmakla beraber bu alanda her yeni ilaç molekülü ve 

formülasyonuyla ilgili farklılıklar görülmektedir (Rassing 1996 pp. 334-336; Rathbone, 

Drummond ve Tucker, 1994; Rassing ve Jacobsen 2003 pp. 426; Şenel ve Hıncal, 2001; 

Sohi ve ark., 2009). 

2.1.9.1. Tamponlama Ajanlarının İlavesi 

Etkin maddenin sakız formülasyonundan salımının arttırılması için etkin 

maddenin fizikokimyasal özelliğine göre formülasyona asit ya da bazik yapıda yardımcı 

maddeler eklenerek pH değişikliğinden faydalanarak salımın arttırılması ilkesine 

dayanır. 

Pack ve arkadaşlarının yayınladığı iki ayrı makale de diş eti problemi olan 

hastaların tedavisinin folik asitin lokal tedavisi ile sağlanabileceği ve bunun içinde folik 

asit içeren sakızlar kullanılabileceğini düşünmüştür, bu amaçla hazırlanan suda 

çözünürlüğü düşük olan B-vitamini, folik asidin her bir sakız birimde 5mg etkin folik 
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asit içerecek şekilde hazırlanan üç farklı formülasyonunda kullanılan çeşitli yardımıcı 

maddeler ile folik asidin tükürük içinde çözünürlüğü artılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 

hazırlanan ilk formülasyonda; birim formülasyonda 11 mg olacak şekilde sodyum 

bikarbonat, ikincisinde; 5,5 mg sodyum bikarbonat ve 6,9 mg sodyum karbonat, son 

formülasyonda şahit olması amacıyla herhangi bir tamponlama ajanı içermemektedir. 

Hem in vivo hem de in vitro olarak yapılan bu çalışma da ilk iki formülsyonun üçüncü 

formülasyona oranla oldukça yüksek oranda salım gösterdiği ve bu salım 

miktarlarınında gerekli terapötik etkiyi sağlayacak düzeyde olduğu belirlenmiştir ( Pack 

ve Thomsen, 1985; Pack, 1984; Sohi ve ark., 2009). 

2.1.9.2. Hidrofilik Zamk ile Kaplama 

Lipofilik yapıda etkin madde içeren sakız formunun hidrofilik bir maddeyle 

kaplanması literatürde sıklıkla rastlanılan bir yöntemdir. 

 Arap zamkı kullanılan örnekte Witzel ve arkadaşları sudaki çözünürlüğü 

oldukça düşük olan nistatin etkin maddesi kullanarak hazırladıkları sakız formunu 

oldukça küçük parçalara bölerek Arap zamkı ile kaplayarak in vivo olarak yaptıkları 

deneyde salımı % 4’ten %24’e yükselttiklerini belirtmişlerdir (U. S. Patent No. 

4,238,475, 1980)  

 

2.1.9.3. Çözündürücü Ajanlar 

Çeşitli çözücü ajanların sakız formülasyonundan birçok etkin maddenin salımı 

üzerine etkileri farklı araştırmacılar tarafından incelenmiştir. Bunlara örnekler 

aşağıdadır. 

 Nistatin 

Suda az oranda çözünen bir ilaç olan nistatinin sakız formülasyonlarında 

salımını arttırmak amacıyla noniyonik surfaktan özellikte maddeler eklenmiş ve 

bunların etkileri araştırılmıştır. Cremophor® RH 40, Tween® 60 ve Panodan® AB 90 

nistatin ile 1:1 oranında karıştırılarak kullanılmıştır. İn vitro olarak elde edilen sonuçlara 

göre nistatinin salım oranı surfaktan olmayan formülasyona oranla % 50 ile %95 

oranında artmıştır, bu oran nistatinin hidrofilik zamk ile kaplanması sonucu elde edilen 

orandan oldukça fazladır (U. S. Patent No. 4,238,475, 1980; Andersen ve ark., 1990). 
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 Mikonazol 

Suda çözünürlüğü oldukça düşük olan ve oral kandiyazis tedavisinda antifungal 

ajan olarak kullanılan mikonazolun farklı anyonik surfaktanlarla olan 

formülasyonlarının salım profilleri araştırılmıştır. Araştırmada kullanılan anyonik 

surfaktanlar, Panodan® (Bitkisel yağların mono ve digliseritlerinin diasetil tartarik asit 

esteri) ve Acidan® (Bitkisel yağların monogliseritlerinin sitrik asit esteri) dır. Bunun 

yanı sıra yapışmayı önleyici ajan olarak PEG 6000 kullanılmıştır. İn vitro olarak elde 

edilen sonuçlarda % 5 Panodan ve % 5 PEG 6000 içeren formülasyonun sadece 

mikonazol içerene oranla çok daha fazla salım yaptığı sonucu ortaya çıkmıştır. 

Ardından sağlıklı gönüllülerde yapılan çalışmada mikonazolun terapötik düzeye eriştiği 

ortaya çıkarılmıştır (Pedersen ve Rassing, 1990; Rindum ve ark., 1993). 

 

 Metronidazol ve Propranolol Hidroklorür 

Metronidazol suda az çözünen bir ilaç iken propranolol hidroklorürün sudaki 

çözünürlüğü 1:20 dir. Bu iki ilaç maddesinin sakız formundan salımını arttırmak üzere 

hidrofilik yapıda olan gliserol ve Span® 20 yardımcı maddeleri formülasyona 

eklenmiştir. İn vitro salımları ölçülen örneklerde beklenenin aksine salım süresi uzamış 

ve geciktirilmiş salım sağlanmıştır. Bunun nedeni ise eklenen bu yardımcı maddelerin 

ilacın sakız mayasına olan afinitesini arttırması ve sakız mayası/su dağılım katsayısı 

oranını değiştirmesi olduğu idda edilmiştir (Christrup ve Moller, 1986; Jensen ve ark., 

1991). 

Sonuç olarak farklı çözücü ajanlar kullanılarak istenen etkinin yakalanması 

mümkün bir durumdur ayrıca kullanılacak ajanların formülasyona giren diğer 

maddelerin ve ilacın fizikokimyasal özellikleri, ve en önemlisi hasta sağlığı da göz 

önünde bulundurularak  seçilecek yardımcı maddenin ek etkilerinden faydalanılarak 

optimum bir formülasyon yakalamak mümkün olabilir. 
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2.1.9.4. Katı Dispersiyon 

Pedersen ve arkadaşlarının mikonazol etkin maddesi kullanarak yaptıkları 

çalışmada mikonazolün PEG 6000, Polivinilpirolidon (PVP), ksilitol, karbamit gibi 

taşıyıcılar ve farklı üretim yöntemleri kullanılarak elde edilen formülasyonların da 

mikonazolün PEG 6000 ile hazırlanan katı dispersiyonunun çiğnemenin başladığı ilk 

dakikalarda salım miktarı oldukça artmıştır. Ayrıca geliştirme sürecinde formülasyona 

lesitin de eklenerek uzatılmış bir salım sağlanmıştır (Pedersen ve Rassing, 1990). 

 

2.1.10. Geciktirilmiş Salım Mekanizmaları 

Yüksek suda çözünürlüğe sahip etkin maddeler klasik sakız formundan hızlı bir 

şekilde salınırlar. Medikal sakızlardan etkin maddenin salım miktarını azlatmak ile ilgili 

olarak literaBunlar aşağıda incelenmeye çalışılmıştır (Rassing 1996 p.340). 

 

2.1.10.1. Medikal Sakız Formülasyonuna Ait Parametreler 

2.1.10.1.1. Etkin Maddenin Partikül Büyüklüğü 

Sakız formülasyonu içerisindeki ilgili maddenin partikül büyüklüğünün 

azaltılması o maddenin sakız fomundan salımının uzatılması noktasında değerli bir 

yaklaşımdır. Örneğin; tatlandırıcı olarak kullanılan sakkarin asit maddesinin partikül 

büyüklüğü küçültülerek kullanıldığı sakız formülasyonunda daha azalmış bir salım 

miktarı elde edildiği gözlenmektedir. Böylece sakkarinden kaynaklanan acımsı tat 

azaltılmıştır, ilgili çalışmada sakızın şekerli tadının formülasyona bağlı olarak 

değişmekle birlikte 30 ile 60 dakikaya kadar koruduğu bildirilmiştir. İlgili maddenin bu 

kadar uzun süreli salım profili gösterebilmesinin temel nedeni, tatlandırıcının sakız 

mayası vasıtası ile tükürük ile temasından korunması ve buna ek olarak  sakkarin asidin 

artan yüzey alanı sayesinde dissolüsyon hacminde potansiyel bir artış olmuştur. Sonuç 

olarak, medikal sakız formülasyonu geliştirilmesinde partikül büyüklüğü optimum 

salımın sağlanmasında kullanılabilir alternatif bir yöntem olmuştur (U.S. Patent No. 

4,064,274, 1977). 

2.1.10.1.2. Etkin Madde-İyon Değiştirici Kompleks Oluşturulması 

Sakız formunda kullanımı nikotin ile başlayan bu yöntem büyük bir inovasyon 

olarak değerlendirilmektedir.  
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Nikotin sıvı yapıda iken kaynama noktası 247°C’dir, bazik bir yapıda olup pKa 

sı 3.12 ve pH sı 8.02 dir. Suda kolay çözünür. Nikotin, absorbe edilip iyonize olmayan 

forma pH 7.5’te %30 dan daha az oranda bulunur. Nikotin normal olarak bir sakız 

bileşimi içinde yer aldığında hızlı bir şekilde salınır. Bu şekilde bir salım profili klinik 

olarak istenmez çünkü sigarayı bırakma tedavisinin bir parçası olarak kullanılmak 

istenen nikotin sakızının uniformda ve en azından 20 dakika boyunca salım yapması 

gereklidir. Ayrıca sigara içmiş olma hissiyatını da yaratabilmesi için yalnızca 

absorpsiyon yeterli değildir aynı zamanda ağızda da sigara içme hissi oluşturması 

gerekmektedir. Sonuç olarak bu gereklilikleri yerine getirebilmek için, nikotinin sakız 

mayası içerisine bentonit, silisilik asit ve amorf silika gibi tuzlara adsorbe veya absorbe 

ettirilerek konulması gibi çok çeşitli başarısız yaklaşımlar geliştirilmiş. Tüm bunların 

yanında 1970 yılında Lichtneckert isimli araştırıcı tarafından, tobakko alkaloidlerinin 

fonksiyonel karboksilik veya sülfonik grupları içeren katyon değitiricilere bağlanmasını 

içeren bir patent almıştır. Halihazırda piyasada bulunan Nicorette® sakızında ise katyon 

değiştirici olarak, Amberlite IRP 64 M, zayıf asit yapıdaki metakrilik asit polimeri ile 

kompleksi kullanılır ve tüm bu kompleks nikotin polakrileks olarak adlandırılır (U.S. 

Patent No.6,344,222, 2002; W.O. Patent No. 2000/013662, 2000; S.Shiffman et 

al.2009; W.O. Patent No. 2009/141321, 2009; Sachs 1989; Christen ve ark., 1984; 

Lichtneckert, Lundgren ve Fernö, 1973). 

 

2.1.10.1.3. Kaplama ve Matriksin İçine Yerleştirme 

Sakız kompozisyonundaki aroma ve tatlandırıcıların uzatılmış salım sağlaması 

için farklı kaplama prensipleri, polivinilpirolidon (PVP) ve çeşitli selüloz türevleri gibi 

farklı kaplama ajanları kullanılmıştır. Sakız formundan tatlandırıcının salımını azaltmak 

için ise, ilacın lesitin, sentetik balmumu veya bunların karışımından oluşan hidrofobik 

matriks içine yerleştirilmesi yaklaşımı denenmiştir (E.P. Patent No. 0,217,109, 1986; 

W.O. Patent No. 1993/022939, 1993; U.S. Patent No. 4, 087, 557; U.S. Patent No. 

4,587,970, 1986). 

Tatlandırıcı olarak aspartamin kullanılan bir sakız formülasyonundan ilgili 

tatlandırıcının salımını uzatmak için, polivinil asetat polimerinin ve ekstruksiyon 

tekniğinin kullanıldığı bir yol izlenerek ilgili madde dereceli salım yapan liflerin içine 

yerleştirilmiştir (U.S. Patent No.5,165,944, 1992). 
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Başka bir çalışmada, tatlandırıcı maddesi divinilbenzen ve stiren koplimerinden 

oluşan suda çözünmeyen poröz yapıdaki kürelere görülmesi ve bu kürelerin 

hidroksipropilmetil selüloz gibi (HPMC) suda çözünen bir ajan ya da şelak veya mum 

gibi suda çözünmeyen bir ajan ile kaplanmasıyla da uzatılmış salım sağlanabilmektedir. 

Yukarıda bahsettiğimiz yöntemler ayrıca sakız formülasyonundan etkin maddenin de 

salımının azaltılması prensipte kullanılabilir. Bununla birlikte bu yöntemlerin genellikle 

çok komplike ve sakız ile ilgili olarak gerekli araştırma yapılmamış ve yayımlanmamış 

olması nedeni ile tercih edilmemektedir (U.S. Patent No. 5,165,944, 1992; Rassing 

1994). 

 

2.1.10.1.4. Adsorpsiyon 

Bu konuda uygulanabilinecek son prensip günümüz için gömme/içe yerleştirme 

tekniği ile adsorpsiyon prensibinin eş zamanlı halde kullanıldığı bir sistemdir. 

Formülasyonda yer alan aroma maddesi silika gibi adsorban özelliğe sahip bir maddeye 

adsorbe ettirilir ve daha sonra selüloz-2-hidroksipropil-eter gibi termoplastik bir 

materyalde tamamiyle dispers edilir. Sonuç olarak aroma maddesinin salım oranı 

çiğnemenin ilk 20 dakikası sonucunda % 35’ten % 20’ye düşmüştür (U.S. Patent No. 

5,128,155, 1992). 

Sonuç olarak yukarıda bahsedilen yöntemlerin herhangi birisi stabilite ve 

biyoyararlanım gibi kritik parametrelerde göz önüne alınarak ilgili formülasyon 

maddeleri için uygulanabilir. 

 

2.1.10.2. Üretim Prosesi 

Sakız formülasyonundan ilacın salım oranını üretim prosesi de önemli ölçüde 

etkilemektedir. Üretim yönteminde de çeşitli düzenlemeler yapılarak salım süresinin 

uzatılması sağlanabilmektedir.  

Salisiklamik asit örneğinde, salisiklamik asit hem sakız mayasının hidrofilik 

bileşenleriyle karıştırılarak hem de sakız mayasının hidrofobik bileşenleriyle 

karıştırılarak çalışmalar yapılmış ve sonuç olarak hidrofobik maya ile karışımından 

sonra elde edilen formülasyonun hidrofilik maya ile olan karışımının formülasyonuna 

oranla daha yavaş bir salım gösterdiği bildirilmiştir. Ayrıca bilinen diğer bir prensip de, 
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hidrofobik sakız mayası oranının yüksek olduğu formülasyonlarda hidrofiliğe karşın 

daha azaltılmış bir salım gösterdiğidir ve lipofilik ilaçlar içinde toplamda daha fazla 

miktarda salım yaptığı belirtilmiştir bunun da yüksek maya/su dağılım kat sayısına 

dayandırılmıştır (Christrup ve Rassing, 1988; Rassing 1996 p. 343). 

2.1.11. Klinik Değerlendirme 

Farklı etkin maddeler içeren medikal sakız formları üzerinde yapılan klinik 

çalışmaların sonuçları alt başlıklar ile özetlenmiştir.  

2.1.11.1. İlaç Dışı Etkenler 

Medikal sakızın etkisinden önce etkin madde içermeyen sakızın fizyolojik 

etkilerine dikkat etmek daha doğru olur. Sakız, tükürük salgılanmasını uyararak tükürük 

akışında artışa neden olur. Bu da oral kavitede pH’yı ve tükürüğün tamponlama 

kapasitesini arttırır. Ayrıca oral sıvıların aşırı doygunluğuna sebep olur; bu sıvılar 

doygunluğu erken çürük oluşumunda birincil etkin olan diş minesi demineralizasyonu 

ve remineralizasyonu arasındaki dengeye olumlu yönde katkı yapar (Manning ve Edgar, 

1992) 

Sakızın ağız sağlığı üzerine çalışma yapılmıştır, bu çalışmaların sonucunda 

sakızın diş sağlığı üzerindeki pozitif etkileri ön plana çıkmıştır. Çeşitli yardımcı 

maddelerin tükürük salımı üzerine etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada, 20 dakkika 

boyunca çiğnenen sakızın sorbitol ile tatlandırıldığında tükürük hacminin 29,5 mL ye, 

sukroz ile tatlandırıldığında 32,2 mL ye ve parafin içerdiğinde ise 27,4 mL ye 

yükseldiği belirtilmiştir. Yemeklerden ve atıştırmalardan sonra şekersiz sakızın 20 

dakkika boyunca çiğnenmesi sonucu oluşan verilerin değerlendirildiği başka bir 

çalışmada ise sakız çiğneyen bireylerde çürük görülme oranının düştüğü kaydedilmiştir 

(Fröhlich, Maiwal ve Flowerdew, 1992; Leach, Lee ve Edgar, 1989). 

 

2.1.11.2. Lokal Etki Oluşturulması 

Oral hastalıkların önlenmesi ve tedavisi sakız formülasyonlarının en temel 

hedefleridir. Bunun nedeni ise uygulama yapılcak alandaki temas sürelerinin kontrol 

edilebilir şekide formülasyon değişkenleriyle sağlanabilmesidir ve diğer geleneksel 

dozaj formlarına oranla hasta uyuncu daha yüksektir ve sakız formunun getirdiği 

avantajlara sahiptir (U.S. Patent No. 5,693,334, 1997). 
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Lokal etki gösteren medikal sakızları etkin madde baz alınarak örneklendirecek 

olursak; 

2.1.11.2.1. Klorheksidin 

Klorheksidin etkin maddesinin ağız içerisine uygulanan dozaj formlarının diş 

minesi üzerinde plak oluşumunu önleyici etkisi bilinmektedir. Ama buna karşılık 

klorheksidinin iki önemli dezavantajı vardır: Birincisi acı tadından dolayı formülasyon 

optimizasyonunun zorluğu; ikincisi ise bazı deneklerin dişlerinde, dolgularında ve 

dilinde leke oluşturmasıdır. Klorheksidinin sakız formülasyonunda tatlandırıcılar ve 

aromalar vasıtasıyla acı tadı maskelemek mümkün olmuştur, lekeyi önlemek için ise 

formülasyona eklenen oksitleyici ajanlar başarı göstermiştir, plak oluşumunun da 

incelendiği çalışmada klorheksidin asetat içeren etkin maddesi içeren sakız örnekleri (5 

mg/800 mg sakız örneğinde) ile etkin madde içermeyen sakız örnekleri karşılaştırılmış 

ve plasebo olan sakızın plak oluşumu üstünde herhangi bir önleyici etkisi bulunmadığı 

klorheksidin içeren örneklerin ise ciddi oranda plak oluşumunun engellendiği ortaya 

konmuştur (Flotra ve ark. 1972; Glavind, Karring ve Heidmann, 1992; Ainamo, 

Nieminen ve Westerlund, 1990; Imfel, 2006; Sanares ve ark., 2009; Pandey, Goyani ve 

Devmurari, 2009; Ainamo ve Etemadzeh, 1987). 

Günümüzde 5 mg etkin madde içeren sakız örnekleri ticari preparat olarak dünya 

genelinde satıştadır. Genel olarak bu sakız yüksek çürük riski taşıyan ağız kuruluğu 

(kserostomi) gibi hastalık grupları için normal oral hijyene destek olarak önerilmektedir.  

 

2.1.11.2.2. Karbamid ve Sodyum Bikarbonat 

Karbamid, tükürük içerisinde bulunan aktif bir madde olup bakteri plağı 

tarafından üretilen üreaz ile plaktan amonyaka parçalanır. Çift kör çapra esasına göre 

yapılan çalışmada piyasada preparat olarak bulunan üç şekersiz sakızın sukroz 

çözeltisinde çalkalatılmasından sonra plak pH’sını değiştirme etkileri incelenmiştir. 

Sırasıyla sorbitol, karbamid/sorbitol ve ksilitol/sorbitol içeren sakızlar 10 dakikalık 

çiğneme periyodu sonunda ağız pH sını 6,5 ve 6,7 gibi yüksek değerlere çıkardıkları en 

yüksek değeri de karbamid içeren sakızın verdiği belirtilmiştir (Birkhed, 1989).  

Nötralize edici etkisi olan  ve sakız formülasyonlarında kullanılan diğer bir 

madde de sodyum bikarbonattır. Tükürüğün de doğal bir bileşeni olan sodyum bi 
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karbonatın da piyasada farklı ticari isimlerde preparatları bulunmaktadır (Sanares ve 

ark., 2009). 

Ağız sağlığına olan pozitif etkilerinden dolayı her iki etkin maddeyi de içeren 

sakız preparatları özellikle de yemek sonrası kullanım için hem ağız kuruluğundan 

yakınan bireylere hem de sağlıklı bireylere tavsiye edilmektedir. 

 

2.1.11.2.3. Sülfonamitler 

Sakız formu içerisindeki sülfonamidlerin 30 ila 60 dakika aralığında 

bakteriostastik etkinliği sağlayacak konsantrasyona ulaştığı ve sülfonamidlerin sakız 

formunda oral kavitedeki hastalıkların lokal tedavisinde ve tonsilit veya farenjit gibi 

hastalıkların sistemik tedavisine yardımcı olarak kullanılabilineceği bildirilmiştir (Fox 

ve ark., 1945, Pfeiffer ve Holland, 1945). 

2.1.11.2.4. Florür 

Florürün kompleks karyostatik bir etkisinin olduğu in vivo ve in vitro 

çalışmalarda belirtilmiştir. Florür diş minesi çözünürlüğünü azaltır, diş minesi 

reminelizasyonu işlemi üzerinde doğrudan rol oynar ve diş plağı oluşturan bakterilerin 

metabolik aktivitelerine etki ederek asit üretimin azaltılmasını sağlar. Sakızın florür için 

bir taşıyıcı olma olasılığı ilk kez 1961 yılında Emslie ve arkadaşları tarafından 

araştırılmıştır ve sağlıklı dişin floür alımının çürük diş ve dişeti çekilmesi görülenlere 

oranla daha düşük olduğu belirlenmiştir. 

Başka bir çalışmada ise florür içeren medikal sakız örneklerinin (0,25 mg ve 0,5 

mg) dental plakların pH değişimi üzerine etkileri % 10 sukroz içeren gargaranın 

kullanılmasında sonra değerlendirilmiştir. Plak pH sı hicbir mikrobiyolojik değişiklik 

olmadan yükselmiştir bu durumda ki pH değişiminin de dental plak bakterisinin 

karbonhidrat metabolik aktivitesinden kaynakladığı düşünülmüştür. Ayrıca diş minesi 

lezyonlarının reminalizasyonu üzerine olan pozitif etkisi de klinik çalışmalarla 

deseklenmiştir. Bu çalışmayı takip eden diğer bir çalışmada ise florür içeren medikal 

sakızın (0,21 mg ve 0,4 mg) 10 dakika çiğnenmesi sonucunda 1 saat boyunda diş 

üzerindeki koruyucu etkisini sürdürdüğü ortaya çıkarılmıştır (Ekstrand ve ark., 1985; 

Lamb ve ark., 1993; Holmen ve Thylstrup  1986 p. 139; Brunn ve Givskov, 1978). 
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Sonuç olarak sakızın florür taşınmasında ideal bir araç olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Sakızın uygulama kolaylığı, dozunun kontol edilebilir olması ve doz aşımı 

riskinin oldukça düşük olması da bu ilacın diğer avantajlarıdır. 

2.1.11.2.5. Mikonazol 

Antifungal bir ilaç olan mikonazol özellikle oral kandiyaziz tedavisinde 

endikedir. HIV pozitif ve HIV negatif hastaların oral kandiyazizlerinin tedavisi 

mikanozolun sakız formülasyonu etkisi üzerine mikonazol jele karşılık olarak 

araştırılmıştır. Elde edilen bulgular sakız formu ile jel formunun benzer etkiler 

gösterdiğini kanıtlamıştır. Ayrıca sakız formunu kullanan hastalar bu sakızın daha rahat 

ve kabul edilebilir olduğunu belirmişlerdir. Aynı çalışmada sakız formunun yüzey aktif 

maddeden kaynaklanan bir stabilite problemi gösterdiğine yer verilmiştir (Pedersen ve 

Rassing, 1991; Rindum ve ark., 1993) 

2.1.12. Sistemik Etki Oluşumu 

Sakızın bir dozaj formu olarak ilaçların sistemik dolaşıma taşınmasında 

kullanılmak üzere geliştirilmesinin bir çok nedeni vardır. Bunlardan birincisi, ilaçlar 

oral mukoza vasıtası ile taşındıkları için biyoyaralanımları artar. Bunun temel nedeni ise 

oral mukozadan absorbe olan ilaçların ilk geçiş etkisine uğramadan direkt olarak 

sistemik dolasıma ulaşabilmesidir, ikicisi taşınma sisteminin formülasyonunun tablet ve 

kapsüllere oranla daha elverişli olmasıdır. Bu çerçevede değerlendirildiğinde; sakız her 

ne kadar oral kaviteden uygulansa ve oral kavitede kalsa da, tükürükte çözünmüş ya da  

çözünmemiş halde olsun yutkunma vasıtası ile gastrointestinal sisteme ulaşır ve buradan 

absorbe olur (Rassing 1996 p.346) 

2.1.12.1. Büyük Ölçüde Karaciğerde Metabolize Olan İlaçlar 

Yüksek ilk geçiş metabolizmasına uğrayıp oral mukozadan oldukça iyi oranda 

absorbe olan ilaçlar sakız formunda uygunlandıklarında kismi olarak gastrointesinal 

sistemdeki ve karaciğerdeki ilk geçiş metabolizmasından kaçınmış olurlar. Böylelikle 

sakız formunda uygulanan ilaçların daha iyi biyoyararlanım sergiledikleri ve daha düşük 

dozda uygulanma olasılıklarının ortaya çıktığı çeşitli çalışmalarla desteklenmiştir. 

Yalnız bu literatürde uygulanan protokolün sistemik dolaşıma giren etkin madde 

miktarını belirlemeyeceğini ifade etmek gerekir (Rassing 1996 p.346). 
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2.1.12.1.1. Asetilsalisilik Asit 

Asetil salisilik asit (ASA) içeren tabletler (324mg/tablet) ile asetil salisilik asit 

içeren sakızın (226,8mg/parça sakız) biyoyararlanım açısından değerlendirildiği 

çalışmada; asetil salisilik asit içeren sakızdan elde edilen absorpsiyon oranının oldukça 

yüksek olduğuna, ayrıca etkinin ortaya çıkış süresinin tabletlerden daha hızlı olması 

nedeniyle sakız fomunun ASA için faydalı bir dozaj formu olabileceği vurgulanmıştır 

(Woodford ve Lesco, 1981; U. S. Patent No. 5,922,347, 1999). 

Tablo 2-1’den da anlaşılacağı gibi tablete oranla, hızlı absorpsiyon sürelerine 

sakızla ulaşılmıştır. Ayrıca iki farklı sakız örneğinin AUC miktarları arasındaki fark da 

sakız formulasyonunun salım üzerine ne kadar da büyük bir etkisi olduğunu 

vurgulamıştır (Bousquet ve ark., 1992) 

Tablo 2-1: Asetil Salisilik Asit ile İlgili Farmakokinetik Data 

Formülasyon Tmax (saat) AUC0-∞(±SD)(µg/mL/saat) 

Aspergum 0,57 (±0,02) 97,58 (±12,37) 

Asagum 0,59 (±0,04) 61,36 (±9,37) 

ASA Tablets 1,14 (±0,19) 165,82 (±11,94) 

 

2.1.12.1.2. Verapamil 

Kalsiyum kanal blokeri olarak etki gösteren verapamil ilk geçiş metabolizmasına 

oldukça duyarlıdır. Verapamil için de bu metabolizasyonun steriospesifik olduğu ve 

daha aktif olan L-izomerinin norverapamile dönüştürdüğü bilinmektedir. Verapamil 

içeren sakız (yaklaşık 25 mg) ve tabletin (80 mg) arasında yapılan biyoyaralanımının 

incelendiği çalışmada; formülasyonların uygulanması sonrasında elde edilne AUC 

oranları verapamil; norverapamil peroral uygulama sonrası 0.8 iken sakız uygulaması 

sonucunda 1,5 tir ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Sakız 

uygulamasının 5. dakikasında verapamilin plazmada ölçülebilen konsantrasyonları elde 

edilebilirken uygulamanın ardından 15. dakikada plazmada verapamile ulaşılamamıştır. 

Tüm elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde araştırmacılar verapamilin sakız 
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uygulaması sonucunda tablete oranla metabolizmadan daha hızlı bir absorpsiyon 

gerçekleştirdiği ve daha az oranda ilk geçiş etkisine uğradığı gözlenmiştir. Bu da 

kullanılacak dozun azaltılması gibi önemli bir avantajı beraberinde getirmiştir 

(Christrup ve ark., 1990) 

2.1.12.1.3. Nikotin 

Sigarayı bıraktırmayı sağlayacak nikotin miktarı insandan insana değişkenlik 

göstermesine rağmen, nikotin içeren sakız formülasyonlarında 1-10 mg aralığında ve 

sigarayı bıraktıracak düzeydedir. Nikotin sakızının çiğnenmesi esnasında tükrük pH sıda 

3-5 arasında değişkenlik göstererek kullanıcıda salınan nikotinin etkisiyle bir yanma 

hissi oluşturmaktadır bu da kullanıcıda pozitif bir etki oluşturmaktadır. 

Yapılan klinik çalışmalarda, nikotin sakızının biyoyaralanımının düşük ve asidik 

nikotin formülasyonunun ortaya çıkardığı yanma hissinin çok kuvvetli olduğu ortaya 

çıkmıştır. Biyoyararlanımın düşük olması tükürükle yutulan nikotinin ciddi bir ilk geçiş 

etkisine uğramasına dayandırılmıştır. Daha sonra yapılan çalışmalarda formülasyona 

suda çözünen alkali karbonatlar, hidrokarbonat veya fosfatlar gibi tamponlama ajanları 

eklenerek tükrük pH sının 7,5 ve üzerine çıkartılmıştır. Böylelikle nikotinin 

biyoyaralanımı da tadı da geliştirilmeye çalışılmıştır yalnız sigarayı bırakmaya destek 

olan o keskin tadı giderilmemiş yalnızca irite edici yakıcı his azaltılmıştır. 

Günümüzde sigara bırakma tedavisinde yardımcı olarak kullanılan ve piyasada 

satılan Nicorette®, nikotin polakrileks içermekte olup özel bir üretim yöntemine sahiptir.  

(U.S.Patent No. 6,344,222, 2002; W.O.Patent No. 2000/013662, 2000) 

2.1.12.1.4. Metadon 

Metadon içien sakız ve tablet formülasyonlarının karşılaştırıldıkları in vivo 

çalışmada, tablet formülasyonu ile sakız formülasyonu arasında biyoyaralanım 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı sonucuna varılmakla birlikte, 

metadonun oral kaviteden absorpsiyonunun büyük oranda pH ya bağımlı oluşu bireyler 

arası farklılıkların önem kazanmasına neden olacaktır bu durumu minimize etmek ve 

biyoyaralanımı arttımak için formülasyona bazik tamponlama ajanları ilave edilmiştir. 

Tüm bunlarla birlikte ilgili maddenin sakız formülasyonun tablete üstünlük saülayacak 

hale gelmesi için gerekli optimizasyon çalışmalar devam etmektedir (Christrup ve ark., 

1984; Weinber ve ark., 1988). 
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2.1.12.1.5. Askorbik Asit 

Vitamin C tabletlerinin çiğnemesi sonucunda ortaya çıkan en önemli yan etki 

aşırı doz kullanılması veya yüksek lokal konsantrasyonlar ile vitaminin diş minesini 

zayıflatmasıdır. Hatta bazı durumlarda çiğneme tabletleri diş üzerinde erozyona dahi yol 

açabilmektedir (Giunta, 1983) 

Vitamin C içeren sakız formunun faydalı ve kullanım kolaylığı olacağı 

düşünülmüştür. Vitamin C içeren tablet ve sakız formülasyonun mukayese edildiği 

klinik denemeler sakız tablet ve formülasyonların uygulanmasından 12 saat sonra 

üründe ölçülen Vitamin C miktarı sırasıyla %91.2 ve %71.3 olarak elde edilmiştir. 

Ayrıca yapılan çalışmanın devamı olarak optimize edilen formülasyon “diş için 

güvenlik testine (safe for teeth test)” tabi tutulmuş ve sağlıklı olduğu sonucuna 

varılmıştır. Testin değerlendirme esası genel olarak; ilaç ve yiyecek maddesi gibi 

maddelerin alımı esnasında ya da sonrasında tükürük pH düzeyini 5,7 nın altına düşürüp 

düşürmediği değerlendirilir (Christrup, Rasmussen ve Rassing, 1988; Imfeld, 1983).  

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, Vitamin C parçalarının diş yüzeyine 

sıkışma, yapışma olasılığının bu sakız  formunda daha azalmış olmasına bağlı olarak 

çiğneme tablete göre daha tercih edilebilir olduğu söylenir. 

2.1.13. Stabilite 

Sakız formunun stabilitesi diğer birçok dozaj formuyla karşılaştırılabilir 

düzeydedir. Sakız formu normal de oldukça az oranda su içerir (%2-5) ve bu az 

miktardaki su diğer bileşenlere bağlandığı için çok etkili değildir. Sakız formundaki su 

aktivitesi normal düzey olarak kabul edilen 0,6 değerinin altında olmalıdır, genellikle 

0,4-0,5 arasındadır. Eğer sulu ortamda ilaç stabilitesi iyi değilse, sakız su olmadan da 

üretilebilir (%0,2 “den daha az), yanız bu durum da ürünü sıklıkla higroskopik hale 

getirip yapısını etkilemektedir (Rassing ve Jacobsen 2003 p. 424). 

Ayrıca az su içeriği saklama esnasında sakız içeriğindeki mikrobiyal üremeyi 

engeller (Rassing ve Jacobsen 2003 p. 424). 

Sakız mayası kombinasyonlarına sıklıkla antioksidan ajanlar da ilave edilir. 

Bunun yanı sıra üründa oksidasyonu önlemek için yalıtılmış bir kaplama veya uygun bir 

ambalaj kullanılabilir (Rassing ve Jacobsen 2003 p. 424). 
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Yüksek sıcaklığa dayanıklı olmayan bileşenler için (Ör. Enzimler vb.) karıştıma 

esnasındaki 50°C-60°C düzeyindeki sıcaklıklar stabilite problemlerine yol açabilir. 

Yalnız böyle bir durumda işlemi daha düşük sıcaklıklarda yürütmek mümkün olduğu 

gibi alternatif üretim yöntemleri de kullanılabilir.  

2.1.14. Güvenlik Konuları 

Literatürlerde normal sakız ile ilgili olarak oldukça az sayıda kaza vakasına 

rastlanırken medikal sakızlarda bugüne kadar bununla ilgili bir bilgi yer almamıştır. 

Farklı ticari sakız ürünleri dişlere, dolgular ve implantlara faklı yapışma derecelerine 

sahiptir. Bunun yanı sıra çok sert sakızlar diş kırılmalarına neden olabilir. Uzun süreli 

çiğneme ise bireylerin çiğneme kaslarında ağrıya neden olur. Sakız, pastillere yada 

çiğneme tabletlerine oranla daha az düzeyde doz aşımı yada hatalı kullanım riski taşır 

çünkü belirli zaman aralığında pastil ve çiğneme tableti gibi formların tüketim miktarı 

sakıza oranla daha yüksek olabilmektedir. Ayrıca sorbitol içeren sakızların daha fazla 

çiğnenmesi gastrointesitinal sistemde yüksek ozmotik basınç oluşturması nedeniyle 

diyareye yol açabilir (Rassing ve Jacobsen 2003 p. 427; Hatteb ve ark., 1989) 

Florür içeren sakız üzerine yapılan güvenlik çalışmasında iki tane florürlü (bir 

birim sakızda 0,226 g florür bulunan) sakızın çiğnemesinden sonra kan plazma 

düzeylerinde istatiksel olarak anlamlı olmayan bir artış olduğu ve iki saat sonunda kan 

plazma düzeylerinin eski haline döndüğü saptanmıştır. Aynı sakız günde 10 kez 

çiğnendiğinde herhangi bir toksit etki gözlenmemiştir (Oliveby, Ekstrand ve Lagerlof, 

1987). 

Sakız formunun güvenliği ile ilgili bir başka örnekte bir tane Nicorette® sakızı 

yutulursa sakız formülasyonunda bulunan nikotin büyük ihtimalle gastrointestinal 

sistemde salınacaktır ve salımı oldukça yavaş olmakla birlikte salınan nikotin 

karaciğerde yüksek oranda ilk geçiş etkisine uğrayacaktır. Ayrıca Nicorette® özel 

formülasyon içeriği nedeniyle diğer sakızlara oranla daha sağlam bir yapısı olduğu için 

hatalı bir şekilde, uzun süreli ve kuvvetli çiğnendiğinde diş kaplamasında ısırma stresine 

(Occlusal stress) yol açabilir (Christen ve ark., 1989) 

Medikal sakızlar da diğer ilaçlar gibi, çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak 

tutulmalı ve hastaklar sakız formülasyonunda yer alan etkin madde veya yardımcı 

maddelerden birine alerjisi var ise bu konuda uyarılmalıdır. 
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2.1.15. Gelecekle İlgili Beklentiler  

Sakız oral kavitede geleneksel olarak kullanılan diğer sistemlere oranla daha 

uzun süreli salım yapma potansiyeline sahiptir. Klinik araştırmaların sonucunda bu 

söylenebilir. Medikal dozaj formu olarak sakız, oral kavitedeki hastalıkların 

iyileştirilmesinde veya hafiletilmesinde geleneksel dozaj fomalarına karşın yeni bir 

form olarak kullanılabilir. Sakız formunun bir çok ilacın sistemik ilaç taşımasında sınırlı 

bir uygulama olsada özellikle taşıt tutması, bulantı, baş ağrısı gibi hızlı farmakolojik 

etkinin istendiği durumlarda geleneksel ilaç şekillerinin ilk geçiş etkisine uğraması 

nedeniyle ciddi bir kullanım alanına sahiptir (Rassing ve Jacobsen 2003 p. 427; Rassing 

1996 p.352). 

Saf ilacın salım oranı kendi fizikokimyasal özellikleri nedeniyle zayıf ise, ilgili 

formülasyona istenen salımı elde etmek için salım arttırıcı bir ajan ilave edilebilir. Bu 

açıdan bakıldığında asit ya da bazik özellikteki ilaca bir tamponlama ajanı ya da yüzey 

aktif madde inkluzyonu eklenebilir. Sakız formundan salınan etkin madde oranı 

düşürülmek isteniyorsa suda çözünen bir ilaç için tatlandırıcıları veya aroma veren 

maddeler ile kaplama veya gömme işlemi uygulanabilir. İyonik yapıdaki ilaçlar için ise 

iyon değiştirici reçineler ile bir kompleks hazırlamak sakız formunda bu yapıdaki etkin 

maddenin salımını düşürür (Rassing ve Jacobsen 2003 p. 427; Rassing 1996 p.352). 

Sakız formu diğer dozaj formlarına oranla daha uzun süre ağızda kalacağı için 

formülasyonun en önemli bileşenlerinde biri de etkin maddelerdir. İlaç endüstrisi her ne 

kadar acı tatların maskelenmesi konusunda bilgi birikimine sahip olsa da, sakız 

formundaki dozaj şeklinde kullanılan tat maddeleri için daha çok deneyime ve bilgi 

birikimine ihtiyaç vardır. 

Sonuç olarak birçok araştırmacı yaptıkları araştırmalarının sonucunda sakız 

formunun, dozaj formu olarak uzatılmış salım özellikleri sağlayabilmesi, 

uygulamamanın ve kullanımının rahar ve kolay olması, hasta tarafından kabul edilebilir 

olması ve kullanımında suya ihtiyaç olmaması gibi avantajlar nedeniyle gelecekte hem 

lokal hem de sistemik tedavide daha etkin bir biçinde kullanılabilicek bir dozaj formu 

olduğu konusunda fikir birliğine sahiptir. 

2.2. Piyasada Preparatı Bulunan Medikal Sakızlar 

Medikal sakızların piyasasında mevcut ülke, ticari isim etkin madde ve kullanım 

amacına göre sınıflandırıldığı Tablo 2-2 görülmektedir. 
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Tablo 2-2: Dünya piyasasında mevcut medikal sakız preparatları 

Ticari İsmi  Etkin Maddesi Kullanım Amacı Piyasasında Mevcut Ülke

Aspergum® Aspirin Ağrı Kesici Kuzey Amerika 

Nicorette® Nikotin Sigara Bırakma Dünya Geneli 

Nicotinelle® Nikotin Sigara Bırakma 
Batı Avrupa, Avustralya, 

Yeni Zelanda 

Trawell® Dimenhidrinat Taşıt Tutması İtalya, İsviçre 

Superpep® Dimenhidrinat Taşıt Tutması Almanya, İsviçre 

Chooz® Kalsiyum Karbonat 
Mide Asit 

Nötralizasyonu 
ABD 

Endekay Vitamin C® Vitamin C Genel Sağlık Ortadoğu, Birleşik Krallık

Stamil Vitamin C® Vitamin C Genel Sağlık Avustralya 

Source Vitamin C® Vitamin C Genel Sağlık Avustralya 

Brain® DHA&CCE 
Beyin Aktivitesi 

Arttırma 
Japonya 

Stay Alert® Kafein Uyarıcı ABD 

Café Coffee® Kafein Uyarıcı Japonya 

Buzz Gum® Guarana Uyarıcı Birleşik Krallık 

Go Gum® Guarana Uyarıcı Avustralya 

Chroma Slim® CR Diyet ABD 

Fluorette® Fluorid Karyostatik ABD 

Vitaflo CHX®, 

Advanced Plus®, Hexit® 
Klorheksidin 

Diş Çürüklerinin 

Önlenmesi 
ABD 

Travvel® Dimenhidrinat Taşıt Tutması ABD, Avustralya 

V6® Ksilitol 
Diş Çürüklerinin 

Gelişiminin Önlenmesi 
Birleşik Krallık 
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2.3. Oral Kavite Hakkında Genel Bilgiler 

Oral kavite uygulama kolaylığı nedeniyle çok tercih edilen bir uygulama 

alanıdır. Oral yoldan alınan ilaçların karaciğer ilk geçiş etkisine uğraması nedeniyle ilgi 

çekici bir uygulama alanı olmuştur. Oral kavite içinden ilaç geçişi; bukkal, sublingual, 

palatal ve gingival olmak üzere dört bölgeden gerçekleşir. Bukkal ilaç taşınması etkin 

maddenin bukkal mukozadan geçerek lokal veya sistemik etki oluşturmasıdır (Ponchel, 

1994; Hoogstraate ve Wertz, 1998; McElnay ve Hughes, 2007; Kelleway, Poncel ve 

Duchene 2003 pp. 349-354) 

 

2.3.1. Ağızın Anatomik Yapısı 

Oral kavite fiziksel olarak iki oral kavite ve dış oral vestibül olarak iki bölgeye 

ayrılıp incelenebilir. 

 Dış oral vestibül; dudaklarla yanaklarla doğrudan bağlantılıdır. 

Oral kavite; sert ve yumuşak damak, ağız tabanı ve tonsil ile boğazın dik olan 

kısmıdır (Rathbone, Ponchel ve Ghazali 1996 p. 244).  Oral mukoza lamina propia adı 

verilen bağlantı dokuları ile desteklenmiş epitel doku ile kaplanmış ve bu yapıdan da 

bazal bir membran ile ayrılmıştır. Oral mukozayı kaplayan epitel tabakası yapısal ve 

fonkisyonel olarak farklı işlevlere sahip katmanlara ayrılmıştır. Oral mukoza; çiğneme, 

kaplama ve özelleşmiş mukoza olmak üzere 3 farklı tiptir. Çiğneme mukozası daha çok 

kesme kırma gibi çiğneme işlerinin olduğu alanları kaplamaktadır ve ağız mukozasının 

%25’ini oluşturur. Gingival ve sert palatal bölgedeki çigneme mukozasının epitel 

tabakası keratenizedir. Ayrıca bu bölgelerdeki epital tabakası keratenize, granula, 

iğneuçlu hücreler ve bazal tabakalar olmak üzere kendi içinde alt gruplara ayrılır ve 

altlarında yer alan kollajen benzeri dokulara sıkı şekilde bağlanırlar. Kaplama mukozası: 

Kaplama mukozasının keratinize olmayan epitel yapısı, dilin dorsal yüzeyi dışında 

kalan tüm bölgeleri kaplamaktadır. Kaplama mukozası özellikle konuşmada ve çiğneme 

de görev alan bölgelere elastik , deforme olabilen, esneyebilen bir özellik kazandırır. Bu 

mukoza kapladığı alanlarda farklı kalınlıklara sahiptir ve keratanize çiğneme 

mukozasından ve deriden daha geçirgen bir yapıya sahiptir. Dilin dorsal yüzeyi, 

yüzeysel, ara, ince uçlu hücreler ve bazal tabakalardan oluşur. Bu yüzey, altındaki 

alanlara gevşek ve elastik bağlantı dokuları ile bağlıdır. Ağız mukozasının % 60’ını 

oluşturur. Özelleşmiş mukoza: Dilin dorsumunda bulunan özelleşmiş mukozadır. 
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Kaplama ve çiğneme mukozasının özelliklerine sahiptir. Keratenize ve keratenize 

olmayan mukozadan oluşur ve altında yer alan dil kasına sıkıca bağlanır ve ağız 

mukozasının %15’ini oluşturur. Bukkal mukozanın yapısı Şekil 2-5 ‘de gösterilmiştir. 

İnternal jungular atar damara açılan küçük damarlar ve kapilerler-lamina propia içinde 

dağılırlar, bu nedenle bukkal olarak verilen ilaçlar ilk geçiş etkisinden kurtulmuş olur. 

Oral mukoza içindeki kan akımı genellikle hızlıdır ve deridekinden daha fazladır. 

Keratanize olmayan bukkal mukozanın kalınlığı yaklaşık olarak 500-600μm ve yüzey 

alanının da 50.2cm2 olduğu belirtilmiştir (Shakya ve ark., 2010; Addy ve Fugit, 1989; 

Ponchel, 1994; Smart, 2005; Hoogstraate ve Wertz, 1998; Hao ve Heng, 2003). 

 

Şekil 2-5: Bukkal mukozanın yapısı (Salamat-Miller ve ark., 2005) 

Membran kaplayıcı granüller, iğne hücreli tabakada yer alan küçük yağ 

organelleridir. Hücre içi lipitler membran kaplayıcı granüller vasıtasıyla deşarj edilir ve 

bu granüller epitelyal korezyon ve epiteldeki süperfisyal permeabilite bariyerinin 

formasyonundan sorumludur. Bu ana geçirgenlik bariyeri en dış yüzeyin epitel 

tabakasının üçte birinin çeyreğini kaplar. Keratenize epitel bariyer fonksiyonu ile 

bağlantılı çok sayıda nötral lipid içerirken, non keratenize epitel daha çok polar lipidler 

içerir. Hem keratanize hem de keratenize olmayan mukozada, gevşek olarak yerleşen 

interselüler lipidler ve büyük miktarlardaki fosfolipidler nedeniyle tüm oral mukozanın 

geçirgenliği deri stratum corneum’na göre oldukça yüksektir. Keratenize olmayan 

mukoza keratinize olana oranla çok daha geçirgendir ve oral kavitenin ana kısmını 

Oral Epitel 

Temel Membran 

Lamina Propia 

Sub-mukoza 

Kas veya kemik 
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oluşturur. Oral mukozal membranlar intestinal membranlarda görülen tight juction adı 

verilen bağlantı bölgelerine sahip değildir (Hao ve Heng, 2003; Shojaei, 1998; 

(Rathbone, Ponchel ve Ghazali 1996 pp. 244-245) 

Oral mukozadaki doku yenilenmesi bölgeler arasında ciddi farklılık gösterir ve 

epitelyal farklılaşmanın ve incelik/kalınlığının nedenidir. Oral epiteldeki doku 

yenilenme oranı, genel olarak gastrointestinal epitelyumdan daha yavaş ama 

epidermisten daha hızlıdır. Oral kavite içinde de yenilenme hızı açısından farklılıklar 

vardır, keratenize olan oral bölgeler keratenize olmayanlara oranla daha yavaş bir 

yenilenmeye sahiptirler. Bu tarz farklılıklar ilgili alanın iyileşmesi ve yenilenmesi 

açısından önem taşır(Rathbone, Ponchel ve Ghazali 1996 pp. 244-245; Shojaei, 1998). 

Oral mukoza ve diş arasındaki arayüzey (Dento-gingival juction); oral mukoz 

membranın çıkan diş ile geçişli olduğu bu bağlantı noktası, oldukça farklı iki dokunun 

bağlantı yaptığı tek yerdir. Çene kemiklerini kaplayan keratenize gingival veya oral 

epitelyum, dişi çevreyelen bölgesel olukları kaplayan keratinize olmayan epitelyum ile 

kesintisiz devam eder. Bu bağlantı noktasındaki epitelyal doku tabakalıdır ve bağlantı 

epiteli olarak isinlendirilir. Bu alan bakteri plaklarının oluştuğu ve epitelden daha sonra 

alt epitel dokulara zararlı maddelerin ulaşmasını sağlar. Bu nedenle periodental 

bölgenin fiziksel ve mekanik bakımı priodenta tedavisi açısından önemlidir. Sonuç 

olarak bağlantı epitelinin intrinsik eksojen maddeler için bir giriş noktası düşünülmeli 

ve olası inflamasyonların engellenmesi için önemlidir. Bu alanın geçirgen olması, 

özellikle antimikrobiyal ve antiinflamatuvar ajanların geçişini de kolaylaştırarak oluşan 

inflamasyonu azaltacak ve bu şekilde çeşitli hastalıklarında lokal tedavisini 

sağlayacaktır (Smart, 2005; Addy ve Fugit, 1989; Kellaway, Poncel ve Duchene 2003 

pp.349-553; Madhav ve ark., 2009). 

2.3.2. Ağız İçinden Absorpsiyon 

2.3.3. Tükürük 

Oral kaviteye tükürük sağlayan üç ana tükrük bezi vardır; parotid, sublingual ve 

submandibulardır (submaxilar). Bu bezler oral kavitenin dışına yerleşmişlerdir. Minör 

tükrük bezleri ise çoğunlukla oral kavitede bulunan dokulara yerleşik şekilde bulunur. 

Parotid bezler seröz yapıda tükürük salgılarken, mendibulan ve sublingual bezler muköz 

yapıdadır. Bukkal bölge minor tükrük bezleri içerir. Mukus tabakası oral mukozal 

yüzeyi kaplar ve kayganlık ve koruma sağladığı gibi ıslatma ajanı gibi görev yapar.  
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Musin; protein çekirdeğine yapışmış oligosakkarit zincirlerinden oluşan glikoprotein 

gruplarıdır. Protein çekirdeğinin üç çeyreği ağır şekilede glikozillenmiştir ve mukusa jel 

benzeri bir özellik kazandırır. Geriye kalan glikozillenmemiş gruplar müsin molekülleri 

arasında disülfit bağlarıyla çapraz olarak bağlanma sağlarlar (Hao ve Hang, 2003; 

Smart, 2003). 

Mukus fizyolojik tükrük pH sı olan 5.8-7.4 arasında sialik asitlerin (pKa=2.6) 

varlığı ve bazı oligosakkarit zincirlerinin terminallerinde asılı bulunan ester sülfaktarları 

nedeniyle negatif yüklüdür. Oral kavitedeki tükrüğün tamponlama kapasitesi oldukça 

düşüktür. Bu da lokal bölgelerde ilaç salımının en iyi gerçekleşeceği pH değerinin 

ayarlanmasına olanak sağlar (Hao ve Hang, 2003; Shojaei, 1998; Rathbone, Ponchel ve 

Ghazali 1996 pp. 245-247). 

Tükürüğün temel görevleri, oral kaviteyi nemlendirmek, yiyecek maddelerinin 

sindirilmesini kolaylaştırmak, çiğneme sırasında yiyecek maddelerini kaydırmak ve 

yutkunmaktır. Bunların yanında tükrük, oral kavitede yer alan dokuları 

dehidratasyondan ve ağızdan alınan sert maddelerin abrazyonunundan korur. En önemli 

görevi ise oral kavite içine bakterilerin yapışmasını önlemektir. Tükrüğün tükrük 

bezlerinden salgılanması, bölgesel, bireysel ve mevsim hastalıkları dönemlerinde 

değişkenlikler gösterir. Örneğin tükrük salgısı uyanık olunan zaman sürecinde en 

yüksek seviyelere ulaşırken uyku zamanında neredeyse belirlenemez düzeylerdedir. 

Günlük salgılan tükrük miktarı ile ilgili olarak araştırıcılar tarafından varklı değerler 

ortaya konmuştur. Bunlar, 1.5 L ile 0.5 L arasında değişkenlik göstermektedir. Ayrıca 

eğer bir ilaç salım sistemi salgı kanallarına yakın bir bölgeye yerleştirildiğinde elde 

edilen salım profili gelişi güzel bir alana yerştirildiğinde elde edilecek profilden oldukça 

farklı olacaktır. Bu nedenle herhangi bir formülasyon tasarlanırken yukarıdaki hususlar 

göz ardı edilmemelidir. (Hao ve Hang, 2003; Shojaei, 1998; Rathbone, Ponchel ve 

Ghazali 1996 pp. 245-247). 

Tükrüğün oral kaviteye sürekli salımı bir yandan ilaçların absorpsiyon öncesi 

yeterli çözücü tarafından çözünmesine olanak tanırken istemsiz yutkunma nedeniyle 

çözünmeyen veya geçiktirilmiş salımı istenen ilaçların absorpsiyon alanından 

uzaklaşmasına da neden olabilir. (Smart, 2003; Hoogstraate ve Wertz, 1998; Rathbone, 

Ponchel ve Ghazali 1996 pp. 245-247). 
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2.3.4. Ağız İçine Uygulanan Farmasötik Dozaj Şekilleri 

Ağız içine uygulanan sistemler temel olarak üç farklı esas baz alınarak 

sınıflandırılabilir; (Smart, 2003) 

1. Fizyolojik Esaslara göre; 

i. Sublingual Taşınma; dilin ventral yüzeyine ve ağız tabanına 

yapılan uygulamadır. 

ii. Bukkal Taşınma; bukkal mukoza vasıtasıyla uygulama genel 

olarak da yanak içi kaplamalarının olduğu bölgelere uygulanır. 

iii. Gingival Taşıma; sadece diş eti bölgesi ile sınırlandırılan bir 

uygulamadır. 

2. Taşıma Sisteminin Hareketliliğine göre; 

i. Belirli Bir Bölgeye Tutturulmamış veya Hareketli Taşıma 

Sistemleri; Bu tip sitemleri kullanan hasta fiziksel gücü 

vasıtasıyla ağız içinde tutar ve oral kavite ile teması hasta isteği 

doğrultusunda gerçeleşir. İstenildiğinde çıkarılabilen sistemlerdir. 

 Hızlı Salım Yapan Tabletler 

 Solüsyonlar 

 Sakız 

ii. Belirli Bir Bölgeye Tutturulmuş veya Hareketsiz Olan Taşıma 

Sistemleri, bu tarz sistemler mukozal yüzeye kendi yapışma 

kabiliyetleri ile tutunurlar. Kalış süreleri ve etkileri hasta 

uyuncuna ve klinik güvenirliliğe bağlıdır. 

 Geçiktirilmiş Salım Tabletleri 

 Yarı Katı Dozaj Formları 

 Filmler 

 Patchler 

 Tozlar 

 Mikroküreler 
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 Dişlerin Çıkarılarak Yerlerine Yerleştirilen Özel Sistemler 

3. Yapısal Karakteristiklerine/ Üretim Tekniğine göre;  

i. Ağız Suyu ya da spreyi  

ii. Tabletler 

iii. Liyofilize Tabletler 

iv. Biyoadezif Tabletler 

v. Mikroküreler  

vi. Sakızlar 

vii. Jeller 

viii. Patlar 

ix. Filmler 

x. Yamalar 

Özellikle hızlı çözünen tabletlerin terapötik olarak kullanımı ve buna bağlı 

olarak gösterdikleri başarılı gelişim, araştırmacıların bu alana yönelmesini sağlamıştır. 

Ağız içi uygulamaları ile ilgili en modern örnekler; 

 Sakız; Lokal ve sistemik etkili olmak üzere 

 Lif (Hollow Fibers) 

 Biyoadhezif Tabletler 

 Tabakalı Sistemler ve Yamalar 

2.4. Benzidamin Hidroklorür Hakkında Genel Bilgiler 

Benzidamin Hidroklorür geniş kullanımı olan non-steroidal antiinflamatuar bir 

ilaçtır (Martindale  pp.1121-1122) 

Kapalı Formülü : C19H23N3O.HCl 

Molekül Ağırlığı : 345.87 

Açık Formülü : 3-(1-Benzil-1H-indazol-3-il-oksi)-N,N-dimetilpropilamin 

hidroklorür ) 
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Şekil 2-6: Benzidamin hidroklorür'ün kimyasal yapısı 

 

2.4.1. Fizikokimyasal Özellikleri 

Benzidamin Hidroklorür beyaz kristal tozları halinde olup, suda oldukça çok 

çözünür, etanol (% 95), kloroform, n-butanol de iyi çözünür ve eterde çözünmeyen bir 

yapı gösterir  (Ph Eur. 5.2; BP; U.S. Patent No. 3,318,905, 1967) 

2.4.2. Farmakodinamik Özellikleri 

Benzidamin hidroklorür non steoridal antiinflamatuvar bir ilaçtır ve bu etkisini 

lizozom ve hücre zarlarını stabilize ederek, damar geçirgenliğini azaltarak, eritrosit 

agregasyonu, lökositendotel etkileşimi ve serbest oksijen radikallerini engelleyerek 

gösterir. Prostaglandin E sentezini ve mukopolisakkaridlerin koruyucu görevini 

engellemez (Rx Media Pharma, 2011; Segre ve Hammarström, 1985). 

Topikal olarak uygulandığında; antiinflamatuvar, analjezik, anestezik ve 

antimikrobiyal aktivite gösterir (Epstein ve ark., 2001). Diğer non-steoridal anti-

inflamatuvar ilaçların aksine benzidamin inflamatuvar mekanizmayı lokal etkisi ile 

değiştirmektedir. (Mahon ve Gregorio, 1985).  

Antibakteriyel etkisi, Benzidamin özel olmayan antibakteriyel bir aktivite 

gösterir. Bu nedenle özellikle tetrasiklin, kloram fenikol, ampisilin gibi geniş 

spektrumlu antibiyotikler özellikle de tetrasiklin grubu ile birlikte kullanıldığında 

antibiyotiklerin bakteriler tarafından alımını arttırmak vasıtası ile sinerjik bir etki 

oluşturur. Psödomonaz aeroginoza ve stafilokokus aureus’un antibiyotiğe dirençli olan 
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dahil bir çok suşları sitoplazma membranlarında, herhangi bir değişiklik olmadan 

alınırlar. ( Bu çeşitli protein ve polinükleotidlerin eksikliğinden kaynaklanır. ) Bu 

özellik sayesinde viral- kaynaklı faranjitin sekonder enfeksiyonlarının gelişiminin 

önlenmesinde rol oynar (Cioli ve ark., 1985; Quane ve ark., 1998). 

İnflamasyon üzerine etkisi; benzidamin hidroklorür (BNZ HCl) lokal 

inflamasyonu, hayvanlardaki ödem ve granulom formasyon azaltması, antipiretik ve 

antieksudatif aktivite göstermesi gibi diğer NSAI ilaçların sahip olduğu bir çok etkiye 

sahiptir. Bunun yanında NSAI ilaçlardan faklı olarak fizyolojik mekanizmadan 

bağımsız olarak inflamasyonun lokal mekanizmaları üzerinde rol oynar. Diğer 

NSAI‘den bağımsız özellikleri; mide koruyucu ve lokal anestezik etkisidir. Benzidamin 

ayrıca kan damarları üzerinde spesifik olmayan bir etkiye sahiptir ve ven konstriksiyonu 

inhibe eder. Histamin tarafından indüklenen vasodilatasyon ve artan vasküler 

permeabilite benzidamin tarafından inhibe edilir (Quane ve ark., 1998; Mahon ve 

Gregorio, 1985). 

BNZ HCl ile ilgili geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar BNZ HCl’nin 

antiinflamatuvar etkisini, TNF-alfa üretimini inhibe ederek olduğunu açıklamaktadır. 

Ayrıca aynı çalışmalarda benzidaminin insanda inflamasyon oluşturucu sitokinlerin 

üretimini inhibe ettiği ve murin mononuklear fagositlerin çeşitli indükleyicilere maruz 

kalmasını engellediğini göstermiştir. Radyasyon kaynaklı mukozal toksisiteyi düşürmesi 

ise seçili proinflamatuvar stokin üretimini önlemesine dayanır (Epstein ve ark., 2001). 

Benzidaminin ağız suyu formülasyonunun tonsilitin ve faranjitin tedavisinde 

oldukça etkili olduğu özellikle de bu rahatsızlığa bağlı olarak gelişen acı hissi ve 

disfajinin iyileşmesinde belirgin etki gösterdiği çift kör çalışma ile ortaya koyulmuştur. 

Ağız içi radyasyon tedavisinin en önemli yan etkilerinden biri olan orofaringel 

mukozitin neden olduğu ağrının azaltılmasında da ciddi bir etki sağlar. BNZ HCl 

kemotrafije bağlı mukozitinde etkili tedavisinde etkilidir. Yalnız bu amaçla 

kullanımında minor düzeyde yan etkileri ve az düzeyde oral rahatsızlık rapor edilmiştir. 

Yukarıdaki örneklerden de anlaşıldığı üzere analjezik aktivitesi antiinflamatuvar 

etkisinden bağımsızdır. Benzidaminin tonsilektomi, sonuncu olan acının azaltılmasında 

etkisiz olması ve tekrarlayan aftöz stomatitte ise etkisinin oldukça olmasına rağmen 

lokal anestezik etkisi nedeni ile geçici bir ağrı azalması sağlar (Epstein ve ark., 2001; 

Whiteside ve ark, 1982). 
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--Araşidonik asit metabolizması üzerine etkisi; 

Aspirin gibi, asidik NSAI ilaçlar antiinflamatuvar etkilerini prostanoidlerin 

sentezini inhibe ederek gösterirken, benzidamin bunun aksine zayıf bir inhibisyon 

sağlar. Bunun yanı sıra aspirin benzeri NSAI ilaçlar özellikle de mide koruyucu 

prostaglandinleri de inhibe ettikleri için gastrointestinal bölgede toksik etkiler 

gösterirler. Benzidamin ise bazı koşullar altında PGE2 sentezini arttırır ve 

prostaglandinleri belirgin bir şekilde inhibe etmeyip gastrointestinal sistemde herhangi 

bir toksisiteye de neden olmaz (Silvestrini ve ark, 1966). 

Enzimatik etkisi: Benzidaminin enzimler üzerine olan etkisiyle ilgili çok az 

sayıda çalışma yapılmıştır. BNZ ile yapılan bir çalışmada noradrenalin ile uyarılmış 

izole yağ hücresinde  benzidamin lipolizi, hormona duyarlı trigliserit lipazı direkt olarak 

inhibe ederek azalttığı bulunmuştur. (IC50 = 0.3-0.4 mmol/L) Ayrıca glukozamin-6- 

fosfat sentezini de inhibe ettiği tespit edilmiştir ve bu enzim mukopolisakkarit 

sentezinde rol alır. Yalnız BNZ’nin bu etkisi gerekli olan glukozonin G-fosfat miktar 

herhangi bir hücrede üretilemeyek kadar yüksektir (Quane ve ark, 1998; Cioli ve ark., 

1985) 

İnflamasyon hücreleri üzerine etkisi: İnflamatuvar hücreleri üzerine etkin 

maddenin direkt etkisi bir çok ilaca antienflamatuvar etki sağlar. Benzidaminin anti 

enflamatuvar etkisi fagositler vasıtasıyla inflatuvar hücreleri inhibe ederek olur (Quane 

ve ark, 1998; Segre ve Hammarström, 1985) 

Membran Stabilizasyon: Benzidamin Hidroklorürün genelleştirilmiş bir 

membran stabilizasyon etkisine sahip olduğu düşünülmektedir. Benzidamin bu etkisini 

çok çeşitli yollarla göstermektedir. Benzidaminin membran stabilize edici etkisi 

aşağıdaki bir kaç örneğe benzer şekilde olmaktadır (Quane ve ark, 1998; Segre ve 

Hammarström, 1985). 

- Benzidamin hidroklorür lokal anestezik etkiye sahiptir (Silvestrini ve ark, 

1966). 

- Oral dokuda 10-100 μmol/L konsantrasyonlarda hepatik lizozomal 

membranları stabilze eder, 3-30 μmol/L de ise nötrofillerden spesifik ve azurofil 

granüllerin salımını inhibe eder (Quane ve ark, 1998; Segre ve Hammarström, 1985). 



 66

-Hücre memranlarının stabilizasyonuna bağlı olarak kan damarları üzerinde 

spesifik olmayan bir etkiye sahiptir (Quane ve ark, 1998). 

-Hücrelerden inflamatuvar mediatörlerin salımının inhibisyonu membran 

stabilze edici etkisinin bir göstergesidir (Quane ve ark, 1998). 

-Bir antiblastik ilaç olan aktinomisin D nin hücre içine alımını benzidamin 

varlığı arttırır, yalnız  glukoz için yada aminoasitler için olan diğer transport sistemleri 

benzidamin varlığından etkilenmez bu nedenle benzidaminin genelleştirilmiş bir 

memran permeabilite artışı sağladığı söylenemez (Quane ve ark, 1998; Segre ve 

Hammarström, 1985). 

-İzole edilmiş yağ hücrelerinde benzidaminin siklik 3’,5’-AMP’nin 

formasyonunu arttırmaktadı. Bu da ilacın lokal anestezik aktivitesinin bir sonucu olarak 

hücre içi katyon hareketinin sonucudur (Quane ve ark, 1998; Sivestrini ve ark, 1966). 

Sonuç olarak benzidamin in farmakodinamik, farmakolojik  etkileri diğer NSAI 

ilaçlardan oldukça farklıdır. Örneğin benzidaminin prostanoid sentezi üzerine etkisi yok 

denecek kadar azdır. Benzidaminin antiinflamatuvar etkisinin mekanizması net olarak 

bilinmese de bunun membran stabilize edici etkisine dayandığı yada TNF-α sentezinin 

inhibisyonuna bağlanmaktadır. Benzidamin ağıza uygulandığında ortaya çıkan 

antibakteriyel aktivitesin antiinflamtuvar etkisine yardımcı olduğu düşünülmektedir. 

(Quane ve ark, 1998; Segre ve Hammarström, 1985; Cioli ve ark., 1985; Sivestrini ve 

ark, 1966; Chasseud ve Catanese, 1985; Mahon ve Gregorio, 1985). 

2.4.3. Farmakokinetik Özellikleri 

Benzidamin hidroklorür oral yolla alındığında kanda doruk konsatrasyon 

düzeyine 1 saat içinde erişir ve etkisi 4-6 saaat devam eder. Yarılanma ömrü 24 saattir. 

Plazma proteinlerine % 15 oranında bağlanırken enflamasyonlu dokuda  kan ve normal 

dokuya oranla daha yoğun olarak bulunur. Feçes ve idarla bir kısmı değişmeden , bir 

kısmı ise metabolitleri halinde atılır (Rx Media Pharma, 2011; Baldok ve ark., 1991; 

Chasseud ve Catanese, 1985). 

2.4.3.1. Absorpsiyon 

Benzidamin hidroklorürün ağız yıkama suyu olarak önerilen dozu 4 mmol/L’ lik 

(15 ml) solüsyonudur. Bu kadar yüksek konsantrasyondaki solüsyon sadece ağız 

çalkalamak üzere kullanılır ve tükürme işleminden sonra ağızda kalan miktarda tükürük 
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ile seyreltilir. Tavşanlara benzidamin hidroklorür (1 mg/kg) içeren ağız suyu 

uygulamasını takiben oral doku konsantrasyonunun 100μmol/L olduğu belirtilmiştir. 

İlacın oral dokularınına geçen konsatrasyonu bilinememekle birlikte yüzeyel bölgedeki 

konsatrasyonunun 100μmol/L den daha yüksek olduğu düşünülmektedir. Benzidaminin 

ticari ağız suyu preparatlarının tamponlanmamış pH sı 4,5 ila 5 arasında değişmektedir. 

Buna rağmen bu preparatların ağıza alınıp önerilen 30 saniyelik çalkalama süresinde 

çalkalanmasıyla hızlı bir şekilde tükürük pH sına ulaşır. Bu sırada yağda çözünen bu 

ilaçların yalnızca çok az miktarı bukkal doku tarafından absorbe edilebilir. Bu şekilde az 

miktarda absorbe edilen ilaç zayıf bir sistemik biyoyararlanım ortaya çıkarır (Yaklaşık 

AUC % 5). Üçüncü saatte elde edilen pik plazma konsantrasyonları 0,5 μmol/L dir 

(Quane ve ark, 1998; Baldok ve ark., 1991; Karavana ve ark., 2009; Herrera ve ark., 

2005; Chasseud ve Catanese, 1985). 

Benzidamin hidroklorürün 50 mg lık dozaj formunun oral uygulamasını takiben 

1,5 saat sonundaki pik plazma konsatrasyonu gastrointestinal absorpsiyonu ise hızlı ve 

nerdeyse tamamı absorbe olur (Baldok ve ark., 1991). 

Benzidamin hidroklorürün kutanöz absorpsiyonu dokuya yavaş ve uzatılmış bir 

penetrasyon gösterir. Benzidamin hidroklorür içeren 100 mg lık kremin deriye 

uygulanmasından sonra plazma ve idrarda benzidamin hidroklorüre rastlanmasına 

rağmen benzidamin hidroklorürün derideki dağılım kapsamı hakkında herhangi bir bilgi 

yoktur (Chasseud ve Catanese, 1985). 

Benzidamin hidroklorürün lokal uygulama sonrası eklemlere olan penetrasyonu 

ile ilgili herhangi bir veri bulunmamaktadır (Quane ve ark, 1998). 

Benzidamin oral uygulamadan sonra iyi absorbe edilmesine rağmen; sistemik 

biyoyaralanımı yaklaşık % 87 olduğu bulunmuştur. Erkek deneklerde ağız suyu 

preparatı bayan deneklerde de dermal krem ve vajinal yıkama suyu preparatı 

kullanıldığında absorpsiyonunun % 10 dan daha düşük olduğu sonucuna erişilmiştir. 

Bunun yanında vajinal suyun absorpsiyon alanı oldukça az olmakla birlikte hızlı bir 

şekilde absorbe edilir (Chasseud ve Catanese, 1985). 

2.4.3.2. Dağılım 

Benzidaminin hidroklorürün proteinlere bağlanma kapasitesi % 20 den daha 

düşüktür. Bunun nedeni benzidamin hidroklorürün iyonize olmayan formunun yağda 
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çözünme oranının düşük olması hücre içine kolaylıkla difüze olmasını sağlayarak 

proteinlere bağlanma oranını düşürür (Chasseud ve Catanese, 1985; Baldock ve ark., 

1991). 

Benzidamin hidroklorürün toplam oral sistemik biyoyaralanımı göz önünde 

tutulursa, sistemik klirensi 193 mL/min ve dağılım hacmi 231 litredir (Chasseud ve 

Catanese, 1985). 

2.4.3.3. Metabolizması ve Eliminasyonu 

Benzidaminin eliminasyonu ile ilgili literatürlerde farklı veriler yer almaktadır. 

Yapılan iki çalışmada oldukça fazla miktarda ilacın (% 50-65) değişmeden idrarla 

vücuttan atıldığı belirtilirken, diğer bir çalışmada ilacın sadece % 5 inin idrarla atıldığı 

söylenmektedir. İdrarda benzidamin hidroklorürün çok çeşitli inaktif oksitlenmiş 

metabolitlerine rastlanır. Bunlar, dealkilenmiş metaboliti, hidroksillenmiş metaboliti, N-

oksit hidroksi metaboliti, N-oksit metabolitidir. Benzidamin hidroklorürün  

metabolitlerinden benzidamin N-oksit plazmada yaklaşık olarak 0,6 μmol/L 

konsatrasyonda bulunurken diğer metabolitleri de plazmada bulunur. Toplam 

metabolitlerinin plazma yarılanma ömrü ana ilaçtan daha uzun değildir (Quane ve ark., 

1998; Kataoka ve ark., 1973; Catanese ve ark., 1971). 

 

2.4.4. Yan Etkileri 

Benzidamin hidroklorür cilt üzerine uygulandığında eritem, fotosensitivite ve 

cilt döküntüleri gibi dermatolojik reaksiyonlara neden olabilir (Mahon ve de Gregorio, 

1985). 

Ağız içi ve boğaza gargara olarak uygulandığında oral mukozada yanma, batma 

ya da uyuşma (parestezi) görülebilir (Quane ve ark, 1998). 

Oral yoldan kullanıldığında en önemli yan etkileri özellikle mide şikayetleri gibi 

gastrointestinal rahatsızlıklardır. En çok görülen diğer yan etkiler, bulantı, epigastrik 

basınç ve yanma hissidir (Rx Media Pharma, 2011). 

Daha nadir olarak görülen yan etkiler, uykusuzluk, baş dönemsi, sersemlik, 

çarpıntı,görme bozuklu olarak bildirilmiştir (Chasseud ve Catanese, 1985). 
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Lokal olarak uygulandığında benzidamin hidroklorürün kan düzeylerinin düşük 

ve buna bağlı olarak potansiyel yan etkisi oldukça az olması en avantajlı özelliğidir 

(Segre ve Hammerström, 1985) 

 

2.4.5. Fizikokimyası ve Miktar Tayin Yöntemleri 

Antiinflamatuvar ilaçlar genellikle organik asitlerdir yada asitlere metabolize 

olurlar bu grupta ilaçlardan yalnız benzidamin hidroklorür bazik yapıdadır ve sıklıkla 

tuz formu kullanılır. İyonize olmadığı formu yağda oldukça iyi çözünür (Log yağ su 

dağılım katsayısı-oktanol/su=3.71) (El-Didamondy, 2008). 

Benzidamin hidroklorür fluoresans (eksitasyon 306 nm, emisyon; 362 nm) 

gösteren bir maddedir ve fluorometrik olarak HPLC analizleriyle tayin edilebilir. 

Ultraviyole alandaki bu absorbans ve fluoresans farmakolojik etki ile ilişkilendirilebilir. 

Benzidamin hidroklorür ve türevlerinin ultraviyole alandaki absorbansı nedeniyle 

katarakt oluşumunu azalttığı veya göz proteinleri ile moleküler etkileşimi nedeniyle de 

ultraviyole hasarı azalltığı düşünülmektedir (El-Didamondy, 2008; De Jesus ve ark., 

2003). 

Tersiyer amin olan benzidamin analjezik, antiinflamatuvar, ve antipiretik 

etkileriyle geniş bir terapötik kullanıma sahiptir (Cheng, 2004; Sarveiya ve ark., 2005) 

Benzidaminin analizi için çeşitli analitik metodlar mevcuttur bunlar; 

Susuz titrasyon yöntemi, yorucu ve zaman alıcı bir prosedürdür, birçok organik 

kirlilikten yakınılmaktadır (El-Didamondy, 2008). 

Ultraviyole spektroskopisi öncü katı faz ekstraksiyonu ile ayrılabilir, analitik 

cevap aralığı dardır ve bu nedenle seçiciliğinde eksiklik vardır (El-Didamondy, 2008). 

Fourier transform yakın infrared spektroskopisi özel ve pahalı cihaz kullanımı 

gerektirir (El-Didamondy, 2008). 

Yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC), peroksioksalat ile 

kemillüminesans bazlı veya spektrofotometrik bazlı tespit esasına dayanır. Hassasdır ve 

daha az karışma şüphesi vardır. Buna rağmen numune yıkama işlemi, ekstraksiyon,  

temizleme ve numune enjeksiyonu öncesi işlem basamakları içermesi dezavantajlarıdır 

(El-Didamondy, 2008). 
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Potansiyometrik method, kullanılan cihaz ve  belirtecin daha ucuz ve basit 

olması gibi avatajlara sahiptir. Buna rağmen en önemli dezavantajı numune matriksinin 

elektrot eğim cevabını etkilemesidir (El-Didamondy, 2008). 

Amperometrik biyosensör bazlı immobilize monoamin oksidazın sol-jel film 

methodu ile analizi, son dönemde ortaya çıkan bu yöntemin en büyük avantajı basit ve 

oldukça yüksek bir analitik kontrol sağlamasıdır (El-Didamondy, 2008). 

2.4.6. Piyasadaki Preparatları 

Benzidamin hidroklorürün piyasadaki preparatları; draje, jel, pastil, solüsyon, 

solüsyon (kombine), tablettir. Benzidamin hidroklorürün yabancı ve ülkemiz 

piyasasındaki müstahzarları Tablo 2-3 ve Tablo 2-4’de verilmiştir (Rx Media Pharma, 

2011; Herrera ve ark., 2005; E. P. Patent No. 1 449 525, 2004). 

Tablo 2-3: Benzidamin HCl'ün yabancı müstahzarları 

Yabancı Müstahzarları 
Afloben  Agilona  Flogoral 
Andolex  Benoral  Mentamida 
Benzirin  Bristaciclina Dental  Opalgyne 
Bucco‐Tantum  Difflam  Rosalgin 
Easy Gel  Etermol Antitussivo  Xentafid 
Flogoral  Fulgium  Tantum (Throat Sprey) 
Gartun  Ginesal  Tantum Rose 
Gola Action  Hascosept  Tantum Verde (Mouthwash) 
Linea F  Mediplus  Tantum Verde (Pastilles) 
Momen  SaniflorCollutorio  Tantum Rosa 
Prosturol  Tantum (Cream; ointment)  Tantum Verde (Pastilles ‐sugar free) 
Tantumar   Vinciseptil Otico  Verax 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2-4 Benzidamin HCl'in Türkiyedeki Müstahzarları        
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Draje 

Tantum Draje 50 mg Çınay 

Jel 

Tantum Jel  %5 Çınay 

Pastil 

TantumVerde P Pastil Limonlu 3mg                           Çınay 

TantumVerde P Pastil Mentollu 3mg                          Çınay 

Solüsyon  

Benzidan Gargara %0,15 Deva 

Benzidan Oral Sprey  %0,15 Deva 

Tanflex Gargara  %0,15 Abdi İbrahim 

Tanflex Oral Sprey  %0,15 Abdi İbrahim 

Tantum Verde Gargara  %0,15 Çınay 

Tantum Verde Oral Sprey  %0,15 Çınay 

Tarnex Gargara  %0,15 Tripharma 

Tarnex Oral Sprey  %0,15 Tripharma 

Solüsyon (Kombine) 

Andorex Gargara  Delta Vital 

Andorex Sprey Delta Vital 

Farhex Gargara Berksam 

Farhex Sprey Berksam 

Geral Oral Sprey Münir Şahin 

Klodamin Oral Sprey Adeka 

Kloroben Oral Sprey Drogsan 

Kloroben Gargara Drogsan 

Oroheks Plus Gargara Tripharma 

Oroheks Plus Oral Sprey Tripharma 

Perimex Plus Gargara Dentoral Medipharma 

Perimex Plus Oral Sprey Dentoral Medipharma 

 

2.5. Sakız Formülasyonunda Kullanılan Yardımcı Maddeler Hakkında Genel 
Bilgiler 

2.5.1. Sakız Mayası  

Çalışmada firmanın “HiG PWD-01” olarak adlandırdığı,  10/6/2009 tarihinde 

DMF IV A sınıfında FDA tarafından onay alan toz maya kullanıldı.  
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Kullanılan sakız mayası beyaz/bayaz-sarı renkte granüller halde olup suda ve 

alkolde kısmi olarak çözünür. Saklama koşulları, 25 °c ve % 65 realtif nem içeriği 

altında olmalıdır. Direkt güneş ışığından ve nemden korunmalıdır.  

Sakız mayası içeriğinda kullanılan tüm maddeler FDA CFR. Başlık 21, Bölüm 

172.615 ve gıda kimyasalları kodeks spesifikasyonlarına uygundur. Maya içeriği Tablo 

2-4’te verilmiştir. 

Tablo 2-5: HiG PWD-01 Kimyasal bileşimi 

Kompozisyon % Miktarı 

Sakız Mayası 22-26 

Sorbitol 100’e kadar 

Ksilitol 8-12 

Plastifiyan <  1,5 

Kekleşmeyi Önleyici Ajan (E-551;Aerosil 

Türevi)  
<  2,0 

 

2.5.2. Nane Aroması  

İki akış özelliğine sahip, beyaz ince toz kristalleridir. Kuvvetli bir kokuya ve 

aromaya sahiptir. Aroma ajanı olarak eczacılıkta, gıda alanında sıklıkla kullanımasının 

temel sebebi uygulanma alanına temas ettiği anda  ferahlaştırıcı bir etki ortaya çıkarır. 

Mentol’ün etanol (%95) içerisindeki çözeltisinin püskürtülerek kurutulması vasıtası ile 

elde edilen tozlar uzun süreli aroma tadı sağlar (Rowe, Sheskey ve Owen, 2006). 

 

2.5.3. Aerosil  200 

Aerosil 200, kolloidal silikon dioksit yada diğer bir adıyla Fumed Silika, 

beyazdan mavimsi beyaza kadar olan renk aralığında farklı fizikokimyasal özelliklere 

göre sınıflandırılan, tatsız, kokusuz, ucucu toz ve pamuk benzeri yapıdır. Çok farklı 

alanlarda farklı kullanım amaçlarına sahip olmakla birlikte sakız formülasyonu içinde 
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hem kekleşmeyi önlemek amacıyla hem de akış düzenleyici etkilerinden faydalanılmak 

amacıyla kullanılmıştır. Bu amaçla kullanılan dozu  % 0,1-2 aralığında değişmektedir 

(Rowe, Sheskey ve Owen, 2006).  

2.5.4. Magnezyum stearat 

İnce partiküllü, beyaz, çöktürülmüş veya öğütülmüş, düşük yığın yoğunluğuna 

sahip, hafif karakteristik lezzeti ve kokusu olan bir tozdur. Farmasötik dozaj şekillerinde 

basımı kolaylaştırmak amacıyla sıklıkla kullanılan bir yardımcı maddedir. Hidrofobik 

olması nedeniyle katı dozaj formlarından etkin maddenin çıkışını geciktirir. Bu nedenle 

genel kullanım oranı % 0,1 ile 1 konsatrasyonları arasındadır (Rowe, Sheskey ve Owen, 

2006). 

2.5.4.1. Tat Düzelticiler 

Sakız formülasyonunda tat düzeltici ajanlar sınıfından Asesülfam K ve aspartam 

gibi yüksek etkili suni tatlandırıcılardan yararlanılmıştır. 

2.5.4.1.1. Asesülfam K 

Oksatiyazinon türevi bir tatlandırıcıdır genellikle potasyum tuzu halinde 

kullanılır. Beyaz kristal tozlar halinde bulunan asesülfam K, suda alkolde ve gliserin su 

karışımında çözünen pH 3 ile 8 arasındaki çözeltilerinde herhangi bir kayıp olmadan 

uzun süre bekleyebilirken, oda sıcaklığında da uzun süre bekletilebilir. Tatlandırıcı 

kuvveti şeker kamışından 130 kat daha fazla olmakla birlikte düşük kalorilidir. Hızlı bir 

tat oluşturmanın yanında bu etkisini yavaş yavaş kaybeder (Rowe, Sheskey ve Owen, 

2006). 

2.5.4.1.2. Aspartam 

Sentetik dipeptit yapıya sahip olan aspartam, beyaz, ince toz yapıdadır. 

Kokusuz, kuvvetli bir şeker tadına sahip olup suda çözünür. Tatlılık derecesi şeker 

kamışına oranla 200 kat daha yüksektir. Sulu çözeltilerinin özellikle sıcaklık veya asit 

maruziyeti altındaki stabiliteleri düşüktür, zaman süreci uzadıkça tat kuvvetinde azalma 

meydana gelir. Günlük alınabilicek maksimum dozu 1 gramdır, kanserojenik ilaçların 

yer aldığı listede bulunmamaktadır (Rowe, Sheskey ve Owen, 2006). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Kullanılan kimyasal maddeler 

 Benzidamin Hidrokloürür (Santa Farma İlaç San. Tic. A.Ş ) 

 Sakız Mayası (Cafosa Gum Base Co. ) 

 Asesülfam K (Sigma-Aldrich) 

 Aspartam (Sigma-Aldrich) 

 Mentol Aroması (Sigma-Aldrich) 

 Kolloidal Silisyum Dioksit (Aerosil 200) (Degussa) 

 Magnezyum Stearat (Merck) 

 Sodyum Klorür (Riedel-de Haën) 

 Potasyum Monodibazik Fosfat (Riedel-de Haën) 

 Sodyum Monodibazik Fosfat (Riedel-de Haën) 

 Orto-Fosforik Asit (Merck) 

 

Kullanılan cihazlar 

 Ultrasonik banyo (Bersonic) 

 Terazi (Denver Instruments, TB-Series) 

 pH-metre (Schott Geräte, Model CG-809) 

 Hidrolik pres  (Korch EK-0) 

 Distile su aleti  (Elga, Pure Lab Option) 

 Su banyosu (Poly Science, Model 8201) 

 UV-VIS Spektrofotometresi (Shimadzu UV-Visible Spectrophotometer 

UV 1601) 

 Tablet sertlik/çap/kalınlık tayin cihazı (Sotax HT1)  

 Kübik Karıştırıcı (Aymes) 

 Vortex (Nüve) 

 Isıtıcı Ceketli Sakız Çiğneme Makinesi (Aymes) 
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3.1. Miktar Tayini Yönteminin Geliştirilmesi ve Validasyonu 

3.1.1. Ultraviyole (UV) Spektrumu 

Benzidamin Hidroklorürün UV spektrumu pH 6,75 tükürük tamponu içinde 

spektrofotometre kullanılarak tespit edildi. Bunun için; 10 mg benzidamin hidroklorür 

hasas olarak tartıldı. Balon joje’de 100 mL’ye tükürük tamponu ile tamamlandı. Elde 

edilen stok çözelti ultrasonik banyoda tutularak çözündürüldü. Bu çözeltiden 1 mL 

alınarak tampon çözelti ile balon jojede 10 mL’ye tamamlandı ve spektrofotometrede 

200-500 nm dalga boyu aralığında UV spektrumu alınarak maksimum absorbans değeri 

saptandı. 

Tablo 3-1: Suni tükürük tamponu bileşimi 

Bileşimi Miktar (g/L) 

Na2HPO4 2,38 

KH2PO4 0,19 

NaCl 8,00 

 

 

3.1.2. Miktar Tayini Yönteminin Validasyonu 

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

sürekli olarak bekleneni gerçekleştirdiğinin kanıtlanmasıdır (ICH Tripartite Guideline 

1995). Kullanılan analitik yöntemin validasyonu için doğrusallık (linearity), kesinlik 

(precision), doğruluk (accuracy), seçicilik (specificity), teşhis limiti parametreleri 

çalışıldı. 

 

3.1.2.1. Doğrusallık 

Bir analitik yöntemin doğrusallığı, elde edilen bulguların örnek çözeltisi içindeki 

madde konsantrasyonu ile belli bir aralıkta olmasıdır (ICH Tripartite guideline 1995). 
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Miktar tayininin doğrusallığı için 1 mg benzidamin hidroklorür hassas olarak 

tartıldı, tükürük tamponu (pH=6,75) ile 100 mL’ye tamamlandıktan sonra ultrasonik 

banyoda karıştırılarak çözündürüldü ve ara stok çözelti hazırlanmış oldu. 100 μ/mL 

konsatnrasyondaki bu ara stok çözeltisinden; 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 

3000, 4000, 5000, 6000 μL alınarak her biri 10 mL’ye seyreltildi. Hazırlanan 10 mL’lik 

çözeltiler, her aşamada seyreltmenin homojen gerçekleşmesi için vorteks ile karıştırıldı 

ve daha sonra UV spektrofotometresinde 308 nm de şahit çözeltiye karşılık gelen 

absorbans değerleri ölçüldü. Absorbans değerleri bulunan 12 farklı konsantrasyonun (1, 

2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, μg/mL) sonuçları kullanılarak standart eğri çizildi. 

Doğru denklemi, determinasyon katsayısı (r2), standart sapma (SD) ve relatif standart 

sapma değerleri hesaplandı. 

3.1.2.2. Kesinlik 

Bir analitik yöntemin kesinliği, belirli çalışma koşullarında hazırlanan aynı 

örnek çözeltisinden birden fazla seyreltme ile elde edilen bir serinin ölçümleri 

arasındaki uyumun yakınlığını ifade eder (ICH Tripartite Guideline 1995) ve SD veya 

% RSD değerleri ile ifade edilir. Yöntemin kesinliği için RSD değeri % 2 den küçük 

olmalıdır.  

Analitik yöntemin kesinliğinin tayini için yöntem 3.1.2.1. de belirtilen 

konsantrasyonlarda stok çözelti hazırlandı ve aşağıda belirtildiği şekilde çalışıldı. 

Gün içi kesinlik: Benzidamin Hidroklorün üç farklı konsantrasyonda (15, 30, 50 

μg/mL) suni tükürük ile tamamlanmış 10 mL lik çözeltileri hazırlandı, vorteksle 

karıştırıldıktan sonra UV spektrofotometresinde şahit çözeltiye karşılık absorbans 

değerleri ölçüldü. Konsantrasyon hesaplanmasında üç absorbans ölçümü sonucu elde 

edilen absorbans değerlerinin ortalaması kullanıldı. Doğru denklemi kullanılarak 

benzidamin hidroklorürün miktarı hesaplandı ve sonuçların ortalamaları alındı, SD ve % 

RSD değerleri hesaplandı. 

Günler arası kesinlik: Bir gün içinde yapılan kesinlik çalışmaları 2. ve 3. 

günlerde tekrarlandı. Üç gün boyunca elde edilen sonuçların ortalamaları alındı, SD ve 

% RSD değerleri hesaplandı. 
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3.1.2.3. Doğruluk  

Kullanılan analitik yöntemin doğruluğunu saptamak için, 10 mg benzidamin 

hidroklorür suni tükürükte çözündürülerek 100 mL’ye tamamlandı. Bu çözeltiden 1 mL 

ve 1,5 mL alınarak 10 mL’ye suni tükürük ile tamamlandı. Bu üç farklı 

konsantrasyondaki bu çözeltilerden 1500 �L, 3000 �L ve 5000 �L alınarak 10 mL 

balon joje de tamamlanarak seyreltildi. Balon jojedeki örnekler vortex ile 

karıştırıldıktan sonra şahit çözeltiye karşılık absorbans değerleri ölçüldü. Elde edilen 

değerler ile yöntem 3.1.2.1. de anlatıldığı gibi çalışılarak doğru denklemi yardımıyla 

çözeltilerdeki Benzidamin Hidroklorür konsantrasyonu hesaplandı. Yöntemin doğruluğu 

geri kazanma değerleri hesaplanarak saptandı. 

3.1.2.4. Seçicilik  

Sakız için miktar tayini yönteminin seçiciliği incelendi. Sakız formülasyonu 

içerisinde yer alan yardımcı maddelerin tükürükteki çözeltileri hazırlandı ve yöntem 

3.1.2.1. deki gibi çalışılarak ilgili yardımcı madddelere ait piklerin benzidamine ait pik 

ile girişim yapıp yapmadığı saptandı. 

3.2. Benzidamin Hidroklorür Etkin Maddesinin Sudaki Çözünürlüğü 

Medikal sakız formülasyonunun etkin maddesi olan benzidamin hidroklorürün 

suda çözünürlük çalışmasının yapılmasının amacı, kullanılan çözücü ortamında etkin 

maddenin sink koşulu sağlayıp sağlamadığının kontrolüdür. 

Çözünürlük çalışması için 1 mL su otomatik pipet vasıtası ile plastik kaba alındı 

daha sonra doygunluk konsantrasyona ulaşıncaya kadar etkin madde eklendi. 

Doygunluk konsatrasyonu hesaplandı.  

 

3.3. Sakız Formülasyonunun Optimizasyon Aşamaları 

Sakız formunun tüm optimizasyon aşamalarında üretimde kullanılan tüm 

maddelerin sağlandığı firmaların üretim işlemleri ile ilgili dökümanları ve ilgili çok 

sayıdaki patent ve literatürde yer alan yazılı kaynaklardan yararlanıldı. 

Optimizasyon işlemlerinin sonucunda elde edilen ürün özellikleri nedeniyle 

direkt basım yönteminin son aşaması olan kaplama işlemine ihtiyaç duyulmadı. 
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3.3.1. Sakız Üretim Yönteminin Optimizasyonu 

Sakız üretim yöntemi olarak geleneksel ve direkt basım yöntemi kullanılarak 

etkin maddeli ve etkin maddesiz olarak iki sakız formülasyonu hazırlandı. Geleneksel 

üretim yönteminde iki farklı firmadan temin edilen farklı sakız mayalarının farklı 

oranları kullanılarak denenen çeşitli formülasyonlarda başarılı sonuçlar elde edilmekle 

birlikte yüksek ısı kullanımı ve bunun getirdiği etkin maddenin minimal da olsa 

bozunma olasılığı, formülasyonda yer alan viskoz maddelerin ve sıvı aromanın bu 

sıcaklıktaki uçan miktarları, nem ve sıcaklık koşullarının gerekli düzeyde tutulmasının 

zorluğu, fire miktarının yüksekliği gibi temel zorluklardan dolayı ikinci temel üretim 

yöntemi olan soğuk kompresyon-direkt basım yöntemi denendi. 

Direkt basım yönteminde yukarıda bahsedilen zorluklar yöntemin çalışma 

prensibi üzerinden çözümlendiği için ve direkt basımda yer alan klasik tabletleme 

cihazları kullanılması nedeniyle ek bir cihaza ihtiyaç duyulmadığı için tercih edildi.  

3.3.2. Sakız Formülasyonunun Optimizasyonu 

Sakız formülasyonunun optimizasyonu da üretim yönteminin optimizasyonu 

gibi ilgili literatürler kullanılarak optimize edildi.  

İlk olarak kullanılan sakız mayası içeriğinde de katı tatlandırıcı bulunduğu için 

formülasyonlarda yer alması planlanan suni tatlandırıcılar ve oranları kullanılması 

önerilen sınırlar dahilinde kalınarak tat denemeleri sonucunda belirlendi. Yüksek etkili 

suni tatlandırıcılar sınıfında yer alan ve formülasyonlarda sıklıkla kullanılan Asesülfam 

K ve Aspartam tatlandırıcı olarak seçilmiş ve sırasıyla % 0,25, % 0,5 ve % 0,75 

oranlarında kullanıldı.  

Tat konusunun diğer önemli bir bileşeni olan aroma konusunda farklı aromalar 

denense de Benzidamin hidroklorürün ticari preparatlarında kullanılan mentol 

aromasının hem tat maskeleme konusunda hem de tercih edilme konusunda üstün 

geldiği sonucuna varıldı.  

Formülasyonlarda direkt basımda en çok tercih edilen kaydırıcı ajan olan 

magnezyum stearatın % 0,25, % 0,5 ve % 0,75 konsantrasyonları kullanıldı. 

 Sakız formülasyonlarının son bileşeni olan kekleşmeyi önleyici ajan 

olarak sakız tedarikçisinin önerdiği kolloidal silisyum dioksitin (Aerosil 200 Pharma) % 

0,5, % 1, % 1,5 oranları formülasyon optimizasyonunda kullanıldı.  
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3.3.3. Sakız Formülasyonu Hazırlama Yönteminin Optimizasyonu 

Yapılan optimizasyon çalışmaları sonucunda üretim yöntemi olarak direkt 

basım-soğuk kompresyon yöntemi belirlendikten sonra direkt basım yönteminin temel 

değişkenlerini içeren aşamaları optimize edildi. 

Formülasyonda yer alan maddelerin karıştırılma sıra ve süresi, kullanılan 

maddelerin işlevleri ve bilinen üretim esasları göz önünde bulundurularak en 

homojenize formülasyonlar elde edilecek şekilde optimize edildi. Kullanılacak 

hammaddelerin özellikleri göz önünde bulundurularak karıştırıcı olarak V-tipi karıştırıcı 

uygun görüldü. Karıştırılarak tartıma hazır hale getirilen toz kütlesinden her birim sakız 

için tartılması gereken miktar, denemeler sonucunda elde edilen birim sakız tabletlerinin   

tartılması ve olası fire hesapları değerlendirilerek bir tartım için gerekli miktar saptandı. 

(2,3100 g) 

Ana formülasyonun hazırlanıp tartılacak miktarlar hesaplandıktan sonra baskı 

kuvveti optimize edilmeye çalışıldı.  

Kullanım ihtiyaçları ve olanaklar dahilinde zımba çap ve yüksekliği, farklı 

zımba modelleri denenerek optimize edildi. 

Sakız mayasının temin edildiği firma tarafından önerilen baskı kuvveti,   

kullanılan ekipman, birim sakız kütlesi, zımba çap, yükseklik ve genişliği, kullanılıcak 

kaydırıcı oranları gibi değişkenler göz önünde bulundurularak optimize edilmeye 

çalışıldı. Ayrıca baskı kuvveti tablet formlarında olduğu gibi, özellikle etkin maddenin 

sakız formundan salım ve sakızın tablet halden çiğnenebilir kıvama geçmesi için  

gereken süre üzerinde ciddi etkiye sahip olması nedeniyle optimizasyon işleminde dozaj 

formunun mukavemeti önemli bir kavramdır. Tüm bunların sonucunda tekli hidrolik 

baskı aletinde kullanılacak baskı kuvveti 200 psi basınç olarak belirlendi. 

3.3.4. Sakız Formülasyonlarından İn Vitro Etkin Madde Salım Hızı 
Çalışmalarında Kullanılacak Makinenin Optimizasyonu 

Geliştirilen sakız çiğneme makinesinin optimizasyon sürecinde 

 sıcaklığın gerekli sınırlar içerisinde tutulması,  

 sakızın çiğnenebilmesi için tasarımda yer alan yayın göstermesi geren 

karşı direnç,  
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 kullanılacak çözücü ortam hanesi hacmi ve çözücü hacmi – sink koşul 

sağlama gerekliliği – ,  

 diş işlevi sağlayacak parçanın tasarlanması  

gibi teknik konular optimize edilmeye çalışıldı. 

Sıcaklığın ağız ortamının sıcaklığını 37ºC ± 0,5 düzeyde tutulması için 

tasarlanan cihaz hava sirkülasyonu vasıtasıyla ısıtma sağlayan bir ceket içine 

yerleştirildi. Isı kontrol paneli vasıtası ile ortam sıcaklığı deney süresince kontrol edildi. 

Sakız çiğneme makinesinin ağızın sakız çiğneme hareketini taklit edebilmesi 

için eksantrik yay kullanıldı bu sayede mil ile haerekt eden sistem aşağı yukarı hareket 

etmekle birlikte sağ sol hareketide yapabilecel özellik kazandı(Şekil 3-1). 

Ağız içini taklit etmesi amacıyla tasarlanan hazne bir tablaya oturtuldu ve tabla 

ikili yay sistemiyle desteklendi, yayın göstermesi amaçlanan yay gergi optimizasyonu 

için faklı sertlik, kalınlık, yay açıklığı ve  uzunluğundaki yaylar denendi ve en iyi değere 

olan sahip seçildi. Kullanılan yay vasıtasıyla sakızın sert formdan yumuşak forma geçiş 

arasındaki sertlik farklılıkları yay gergi ile dengelendi(Şekil 3-1). 

Sakız çiğneme şiddeti literatürlerde ve farklı cihazların kullanım talimatlarında 

belirtilen değer aralıkları kullanılarak optimize edildi. Kontrol paneli vasıtası ile ilgili 

ayarlamalar yapılıp tüm deney sürecinde kontrol edildi(Şekil 3-1). 
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Şekil 3-1: Tasarlanan sakız çiğneme makinesi 

 

Çözücü ortam haznesi sink koşulu sağlayacak miktarda çözücü alacak ve 

kullanılan metal diş benzeri yapıya uyum sağlayacak şekilde yaptırıldı ve farklı diş ve 

hazne yapıları denenerek en uygunu bulundu. Hazne tabanı diş yapısını taklit edicek 

özellikte tasarlandı (Şekil 3-2). 

Diş işlevi sağlayacak parça ağızdaki dişleri taklit edecek şekilde farklı formlarda 

tasarlandı ve ürettirildi. Yapılan ön denemeler ile çalışma koşulları altında en iyi sonucu 

sağlayacak olan parça seçildi (Şekil 3-2). 

Kontrol paneli 

Eksantrik dönüş mili 

Çift taraflı yay düzeneği 

Çiğneyici kısım 
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Şekil 3-2: Sakız çiğneme makinesinin çiğneyici kesiti 

3.4. Sakız Mayasının (Çekirdek Kompozisyon) Hazırlanması 

Sakız çekirdeği içeriğinde yer alan sakız mayasının temel bileşenleri ve yardımcı 

maddelerden oluşan katı sakız kütlesi 50ºC ila 70ºC’de sigma bıçaklı ısıtma ceketli 

mikserde yumuşatılıp eriyik hale getirildikten sonra 2.4.1.2. ‘da yer alan yardımcı 

maddeler ile yönteme özgü koşul sırasında ve süresinde karıştırıldıktan sonra sakız 

mayası bileşimi kırılacak düzeyde yeterli sertliğe ulaşana kadar soğutulur ardından 

öğütücü değirmen kullanılarak öğütülür.  

Genel olarak soğutulmaya başlanan eriyik kütlenin sıcaklığı -15ºC 

civarlarındadır yalnız soğutucu olarak kullanılan nitrojen, eriyik hidrokarbon ve katı 

karbondioksit (kuru buz) gibi yardımcı maddelerin ki bunlar sıvı olabilir, özelliklerine 

göre bu sıcaklık derecesi çok daha aşağılara inebilir. Örneğin soğutucu ajan olarak katı 

karbondioksit kullanıldığında toz kütlesi katı karbondioksitin süblimleşme dercesi olan  

-78,5 ºC’ye kadar soğutulur. 

Dondurularak öğütülen bu katı kütlesi, kırılmak ve öğütülmek suretiyle ince toz 

haline getirilir, ve ardından soğuma işleminde kullanılan yardımcı madde uçurularak toz 

kütleden uzaklaştırılır. Soğutucu maddeler uzaklaştırıldıktan sonra elde edilen katı 

kütlesi sakız formülasyonuna girecek özelliklere sahiptir.  

Çözücü ortam haznesi

Diş işlevi sağlayacak üst parça 
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Sonuç olarak, direk basım yöntemi ile sakız hazırlandığında kullanılacak olan 

sakız mayası geleneksel yöntem ile hazırlanıp toz hale getirilen içeriği  kullanılır aslında 

bir nevi sakızın toz hali kullanılmaktadır. 

3.5. Benzidamin Hidroklorür İçeren Sakız Formülasyonlarının Hazırlanması 

Sakız formülasyonunda yer alacak maddeler belirlene ağırlıklarda hassas 

terazide tartıldıktan sonra sırasıyla önce sakız mayası daha sonra tatlandırıcı ajan olarak 

kullanılan yüksek etkili suni tatlandırıcılar ve etkin madde v-tipi karıştırıcı da bir dakika 

boyunca karıştırılır. Sonra aroma maddesi eklenir ve bir dakika daha karıştırılır. Son 

olarak da kaydırıcı ve kekleşmeyi önleyici madde ilave edildikten sonra bir dakika daha 

karıştırılır ve homojen olan tozlar karıştırıcıdan alınır. 

Hassas terazide  bir sakız ağırlığı için belirlenen miktarda tartılan hazırlanan 

homojen toz kütlesinden tartılan tozlar Korch EK-0 model hidrolik tablet baskı 

makinesinde direkt basım yöntemi ile 200 psi basınçta basıldı. 
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Tablo 3-2: Sakız formülasyonları ve içerikleri 

Formülasyon Sakız Mayası (%) Mg Stearat (%) Aerosil 200® (%) 

B1 93 0,5 0,5 

B2 95 0,5 0,5 

B3 97 0,5 0,5 

B4 93 0,25 0,5 

B5 93 0,75 0,5 

B6 93 0,5 1 

B7 93 0,5 1,5 

B8 95 0,25 0,5 

B9 95 0,75 0,5 

B10 95 0,5 1 

B11 95 0,5 1,5 

B12 97 0,25 0,5 

B13 97 0,75 0,5 

B14 97 0,5 1 

B15 97 0,5 1,5 

B16 93 0,25 1 

B17 93 0,75 1 

B18 93 0,25 1,5 

B19 93 0,75 1,5 

B20 95 0,25 1 

B21 95 0,75 1 

B22 95 0,25 1,5 

B23 95 0,75 1,5 

B24 97 0,25 1 

B25 97 0,75 1 

B26 97 0,25 1,5 

B27 97 0,75 1,5 
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3.6. Çözücü Ortamının Hazırlanması 

Çözücü ortamı olarak  pH 6,75 suni tükürük tamponu kullanıldı. Suni tükürük 

çözeltisi hazırlamak için tablo 3-1 ‘deki miktarlardaki maddeler tartılarak balon jojede 

distile su ile 1L’ye tamamlandı. Çözelti pH’sı 6,75’e orto-fosforik asit ile pH metre 

(Schott Geräte, Model CG-809) kullanılarak ayarlandı. Daha sonra ultrasonik banyoda 

(Bersonic) karıştırılan suni tükürük çözeltisi derece kontrollü ısıtıcıda 37ºC ± 0.5 

sağlayacak şekide ısıtıldıktan sonra sakız çiğneme makinesi haznesine önceden ısıtılıp 

37ºC ± 0.5 dereceye getirilen 5 mL lik enjektör ile gerekli miktarda çekilerek 

dolduruldu.  

Aynı süni tükürük çözeltisi 37ºC±0.5 sıcaklığı korunarak tamamlama 

işlemlerinde kullanıldı. 

3.7. Sakız Formülasyonu Üzerinde Yapılan Çalışmalar 

3.7.1. Fiziksel Kontroller 

3.7.1.1. Görünüş 

Hazırlanan sakız formundaki tabletlerin istenen görünümde olup olmadığının 

kontrolü görsel olarak yapıldı. Hazırlanan her bir formülasyona ait örneklerden üçer 

tane alınarak istenen özellikler olan parlaklık, dış yüzey pürüzsüzlüğü, renk uygunluğu 

değerlendirildi. 

3.7.1.2. Ağırlık Sapması 

Ağırlık sapması ve ortalama ağırlık testi;  tabletlerde, tabletten tablete ağırlığın 

tutarlılığının, ağırlık dağılımının belirlenmesi ve ortalama tablet ağırlının saptanması 

amacıyla yapılır. Hazırlanan her bir sakız formülasyonundan 3 adet sakız tableti hassas 

terazide tartıldı. Ortalama ağırlık, standart sapma (SD) ve relatif standart sapma 

(%RSD) değerleri hesaplandı.   

3.7.1.3. Çap ve Yükseklik 

Her bir sakız formülasyonuna ait 3’er adet tabletin çap ve kalınlıkları ölçüldü. 

Ortalama çap ve tablet yüksekliği ile bu değerlere ait standart sapma ve relatif standart 

sapma değerleri hesaplandı. 



 86

3.7.1.4. İçerik Tekdüzeliği 

Sakız formunun içerik tezdüzeliği çalışmasında farmakopede tabletler başlığı 

altında yer alan ölçütlerin değerlendirilmesi gerektiği belirtildiği için bu başlık altında 

içerik tekdüzeliği veya ağırlık sapması testlerine yer verilmiştir.  Sakız formunun 

kaplanmamış olması ve etkin maddenin toplam formülasyonun %25 den ve < 25 mg 

miktarda formülasyonda yer alması nedeni ile ağırlık sapması yerine içerik tekdüzeliği 

testi uygulandı (Ph.Eur.,5.2) 

Sakız tabletlerinde içerik tekdüzeliğini bulmak için benzidamin hidroklorür 

miktar tayini yönteminde belirtilen sistem, cihazlar ve kromatografik şartlar uygulandı. 

Sakız formunun tablet formundan farklı olarak etkin maddeyi ortama vermesi için 

fiziksel bir güce ihtiyaç duyacağı göz önünde bulundurulduğu için ilgili testler toz 

formundaki formülasyonlara uygulandı. 

Her formülasyona ait toz karışımlarından 3mg etkin madde içerecek şekilde bir 

sakız tablet ağırlığı kadar tartılan tozlar 5 mL lik balon jojelere alındı. Üzerine 5 mL 37 

±0,5°C ve pH 6,75 suni tükrük tamponu eklenerek hacmine tamamlandı ve manyetik 

karıştırıcıda 1 saat karıştırılıldı. Elde edilen karışımdan 1 mL alındı ve 10 mL’ye  37 

±0,5°C ve pH 6,75 suni tükrük tamponu eklenerek balon jojede hacmine tamamlandı. 

Bu çözeltinin absorbans değeri 308 nm’de şahit çözeltiye karşı ölçüldü. Standart eğri 

denklemi kullanılarak tek bir sakız tabletteki benzidamin hidroklorür miktarı 

hesaplandı. Deney her formül için üç kez tekrarlandı.  

3.7.2. İn Vitro Etkin Madde Salım Hızı Çalışmaları 

Sakız formülasyonlarından in vitro etkin maddenin salımının izlenmesi testi için 

Avrupa Farmakopesi 5.2 de önerilen yöntemde kullanılacak olan sakız çiğneme 

aparatının kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamada eksiklerinin bulunması ve pahalı bir cihaz 

olması nedeniyle ısıtma ceketli sıcaklık kontrollü sakız çiğneme aparatı tasarlandı ve in 

vitro etkin madde salım çalışmalarında optimize edilerek kullanıldı. 

Tasarlanan cihaz Avrupa Farmakopesi 5.2 de sakız formundan  yapılan 

çözünürlük testi için önerilen aparatın,  sakız konusu üzerinde yapılan son dönemindeki 

çalışmalar, “CAFOSA Gum Base” firmasının Ar-Ge laboratuvarlarında kullanılan 

cihaz, ve önümüzdeki dönemde güncellenecek olan Avrupa Farmakopes’ nde yer alması 

planlanan Erweka firmasına ait DRT-1 modelindeki cihazın çalışma prensibine benzer 

esasta üretilmiştir (Siewer ve ark., 2003). 
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Çözünürlük çalışmalarında çözünürlük ortamı olarak 5 mL suni tükürük 

tamponu (37ºC ± 0.5 ve pH 6.75) kullanıldı. Sakız çiğneme haznesine yerleştirilip 

çiğnenmeye başlandıktan sonra çözünürlük ortamından 5., 10., 15., 20., 30., 40., 50., ve 

60. dakikalarda 1 mL örnek alındı ve ortama aynı miktarda  suni tükürük tamponu 

eklendi. Örnekler insülin enjektörü ile alındığı için süzme işlemine ihtiyaç duyulmadı ve 

örnekler suni tükürük tamponu (37ºC ± 0.5 pH 6.75 ) ile balon jojede 10 mL’ye 

hacmine tamamlandıktan sonra vortex (Nüve) ile 30 saniye boyunca karıştırıldıktan 

sonra spektrofotometre yöntemi kullanılarak benzidamin hidroklorür miktarı tayin 

edildi. Elde edilen ölçüm sonuçları ile % salınan ilaç miktarının zamana karşı grafiği 

çizildi. Deney her bir formülasyon için 3 er kez tekrarlandı. 

3.8. İstatistiksel Değerlendirmeler 

Çalışmalarda elde edilen tüm bulgular, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve 

çoklu karşılaştırma testi kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirildi. 
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4. BULGULAR 

4.1. Miktar Tayini Yönteminin Validasyonuna Ait Bulgular 

4.1.1. UV-Visible Spektroskopisi 

Yöntem 3.1.1’de anlatıldığı gibi çalışılarak benzidamin hidroklorürün pH 6,75 

tükürük tamponunda UV spektrumu alındı ve 308 nm de en yüksek absorbansı 

gösterdiği saptandı (Şekil 4-1). 

 

Şekil 4-1: Benzidamin hidroklorürün absorbans grafiği ve kimyasal formülü 

 

4.1.2. Doğrusallık 

Benzidamin hidroklorürün suni tükürük tampon içindeki çözeltisinin 

spektrumları  yöntem 3.1.2.1’de anlatıldığı gibi çalışılarak okundu. Suni tükürük 

tampon çözeltisinde en yüksek absorbansı gösterdiği tespit edildi. 

Benzidamin hidroklorür yöntem 3.1.2.1.’de anlatıldığı şekilde çalışılarak elde 

edilen standart eğri grafiği Şekil 4-2’de, standart eğrinin hazırlanmasında kullanılan 

ortalama absorbans oranları, standart sapma (SD) ve relatif standart sapma (% RSD) 

sonuçları Tablo 4-1’de verilmiştir. Doğru denklemi ve determinasyon katsayısı (r2) 

aşağıda verilmiştir: 
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y = 0,0161x + 0,0133    r2 : 0,9998 

y= Absorbans 

x= Konsantrasyon (μg/mL) 

r2= Determinasyon katsayısı 

 

Şekil 4-2: Benzidamin hidroklorürün standart eğrisine ait grafik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 90

Tablo 4-1: Benzidamin hidroklorürün  miktar tayini yönteminin doğrusallığına ait 
bulgular (n=12) 

Konsantrasyon 

(µg/mL) 

Absorbans 

ortalaması 
SD (±) RSD (%) 

1 0,0305 0,0208 6,8427 

2 0,0485 0,0242 4,9766 

4 0,0785 0,0209 2,6642 

6 0,1098 0,0235 2,1417 

8 0,1416 0,0232 1,6371 

10 0,1747 0,0257 1,4735 

15 0,2539 0,0251 0,9894 

20 0,3310 0,0264 0,7985 

30 0,4945 0,0271 0,5472 

40 0,6514 0,0269 0,4126 

50 0,8093 0,0379 0,4686 

60 0,9870 0,0561 0,5685 

 

4.1.3. Kesinlik 

Yöntem 3.1.2.2. de açıklandığı gibi çalışılan benzidamin hdroklorürün miktar 

tayini yöntemine ait gün içi kesinlik bulguları Tablo 4-2'de, günler arası kesinlik 

bulguları ise Tablo 4-3'de verilmiştir. 

Tablo 4-2: Benzidamin Hidroklorürün miktar tayini yönteminin gün içi kesinlik bulguları 
(n=3) 

Konsantrasyon Absorbans ortalaması SD (±) RSD (%) 

15 μg/mL 0,2447 0,0015 0,6243 

30 μg/mL 0,4817 0,0032 0,6674 

50 μg/mL 0,8500 0,0017 0,2038 
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Tablo 4-3: Benzidamin hidroklorürün miktar tayini yönteminin günler arası kesinlik 
bulguları (n=3) 

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

15 μg/mL 0,289 0,289 0,29 0,2893 0,0006 0,1995 

30 μg/mL 0,534 0,529 0,525 0,5293 0,0045 0,8519 

50 μg/mL 0,849 0,852 0,827 0,8427 0,0137 1,6199 

 

4.1.4. Doğruluk 

Farklı konsantrasyonlardaki benzidamin hidroklorürün miktar tayini için, 

yöntem 3.1.2.3. de anlatıldığı şekilde çalışılarak yöntemin doğruluğu saptandı. Her 

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

sapma (% RSD) değeri Tablo 4-4'de verilmiştir. 

 

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

Konsantrasyon Geri kazanma (%) SD (±) RSD (%) 

15 μg/mL 99,09 0,032 1,3192 

30 μg/mL 99,01 0,045 0,8519 

50 μg/mL 99,45 0,017 0,2038 

 

4.1.5. Seçicilik 

Yöntem 3.1.2.4. de belirtildiğigibi çalışılarak sakız formülasyonunda kullanılan 

maddelerin benzidamin hidroklorür ile maksimum absorbansında (308 nm) bir değer 

vermediği saptandı. 

4.1.6. Fiziksel Kontroller Ait Bulgular 

4.1.6.1. Ağırlık Sapması 

Yöntem 3.6.1.2.’ de belirtildiği gibi çalışıldı. İlgili verilere Tablo 4-5’te yer verildi. 
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Tablo 4-5: Sakız formülasyonlarının ağırlık sapması değerleri 

Formülasyon Ortalama Ağırlık (g) SD (±) RSD (%) 

B1 2,3053 0,0031 0,1345 

B2 2,302 0,008 0,3475 

B3 2,313 0,0022 0,0951 

B4 2,3035 0,0027 0,1172 

B5 2,3129 0,007 0,3027 

B6 2,3135 0,004 0,1729 

B7 2,3143 0,0091 0,3932 

B8 2,3014 0,0029 0,1260 

B9 2,3009 0,0026 0,1130 

B10 2,3007 0,006 0,2608 

B11 2,3044 0,009 0,3906 

B12 2,3028 0,0087 0,3778 

B13 2,3043 0,0091 0,3949 

B14 2,3007 0,0067 0,2912 

B15 2,2976 0,0072 0,3134 

B16 2,3022 0,003 0,1303 

B17 2,297 0,006 0,2612 

B18 2,3031 0,002 0,0868 

B19 2,3015 0,0016 0,0695 

B20 2,3023 0,0089 0,3866 

B21 2,3028 0,0059 0,2562 

B22 2,3013 0,0046 0,1999 

B23 2,3033 0,0038 0,1650 

B24 2,3037 0,0048 0,2084 

B25 2,3033 0,0039 0,1693 

B26 2,3028 0,0071 0,3083 

B27 2,303 0,0066 0,2866 

 

4.1.6.2. Çap ve Yükseklik 

Yöntem 3.6.1.3 ‘de belirtildiği şekilde yapılam çap-yükseklik tayinine ait bulgular 

Tablo 4-6 ‘da verilmiştir. 
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Tablo 4-6: Sakız formülasyonlarının çap-yükseklik değerleri 

Formülasyon Çap (mm) SD (±) RSD (%) Yükseklik(mm) SD (±) RSD (%) 

B1 15,310 0,004 0,026 8,560 0,001 0,012 

B2 15,333 0,002 0,013 8,570 0,002 0,023 

B3 15,345 0,005 0,033 8,565 0,001 0,012 

B4 15,310 0,001 0,007 8,555 0,003 0,035 

B5 15,401 0,006 0,039 8,562 0,002 0,023 

B6 15,320 0,000 0,000 8,564 0,005 0,058 

B7 15,340 0,006 0,039 8,560 0,006 0,070 

B8 15,409 0,004 0,026 8,561 0,003 0,035 

B9 15,380 0,001 0,007 8,701 0,001 0,011 

B10 15,354 0,002 0,013 8,567 0,001 0,012 

B11 15,365 0,001 0,007 8,569 0,002 0,023 

B12 15,301 0,003 0,020 8,565 0,003 0,035 

B13 15,310 0,002 0,013 8,598 0,004 0,047 

B14 15,330 0,005 0,033 8,601 0,002 0,023 

B15 15,310 0,006 0,039 8,549 0,005 0,058 

B16 15,350 0,003 0,020 8,555 0,001 0,012 

B17 15,345 0,001 0,007 8,605 0,006 0,070 

B18 15,356 0,000 0,000 8,579 0,000 0,000 

B19 15,366 0,001 0,007 8,588 0,006 0,070 

B20 15,372 0,001 0,007 8,565 0,000 0,000 

B21 15,330 0,002 0,013 8,704 0,001 0,011 

B22 15,345 0,003 0,020 8,570 0,001 0,012 

B23 15,365 0,001 0,007 8,565 0,002 0,023 

B24 15,373 0,000 0,000 8,555 0,003 0,035 

B25 15,375 0,001 0,007 8,544 0,001 0,012 

B26 15,341 0,001 0,007 8,560 0,000 0,000 

B27 15,330 0,001 0,007 8,571 0,003 0,035 
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4.1.7. İçerik Tekdüzeliği 

Yöntem 3.6.1.4 de Belirtildiği gibi çalışıldı. İlgili verilere Tablo 4-7 ‘de yer 

verildi. 

Tablo 4-7: Benzidamin HCl içerik tekdüzeliği sonuçları 

Formülasyon Benzidamin HCl (mg) SD (±) RSD (%) 

B1 2,9870 0,0080 0,2678 

B2 3,0435 0,0350 1,1500 

B3 3,0024 0,0040 0,1332 

B4 2,9790 0,0050 0,1678 

B5 3,0020 0,0120 0,3997 

B6 2,8990 0,0230 0,7934 

B7 2,9650 0,0021 0,0708 

B8 2,9390 0,0060 0,2042 

B9 2,9980 0,0023 0,0767 

B10 2,9790 0,0130 0,4364 

B11 2,8870 0,0050 0,1732 

B12 2,7980 0,0017 0,0608 

B13 3,0010 0,0104 0,3466 

B14 3,0050 0,0489 1,6273 

B15 3,0140 0,0046 0,1526 

B16 2,6980 0,0075 0,2780 

B17 2,6790 0,0083 0,3098 

B18 2,9980 0,0069 0,2302 

B19 2,9947 0,0059 0,1970 

B20 3,0040 0,0078 0,2597 

B21 2,6970 0,0040 0,1483 

B22 2,7790 0,0087 0,3131 

B23 2,9865 0,0034 0,1138 

B24 2,9875 0,0067 0,2243 

B25 2,8490 0,0094 0,3299 

B26 3,0050 0,0089 0,2962 

B27 3,0100 0,0077 0,2558 
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4.1.8. Sakız Formülasyonlarından İn Vitro Etkin Madde Salım Hızı 
Çalışmalarında Kullanılan Makineden Çiğneme Sonrası Elde Edilen Bulgular 

Sakız makineside 60 dakika boyunca çiğnetilen sakızın çiğneme sonrasına ait 

durumları Şekil 4-3  de görülmektedir. 

 

Şekil 4-3: Makine tarafından çiğnenen sakız örnekleri 

4.2. Etkin Maddenin Çözünürlük Çalışmasına Ait Bulgular 

Benzidamin hidroklorürün sudaki çözünürlüğü değerlendirmek amacıyla yapılan 

çözünürlük çalışmasında sudaki çözünürlüğü 1,0050 ± 0,002 mg/mL olarak bulundu. 

 

 

 

 

 

Çiğneme sonucunda sakız 

üzerinde oluşan makine dişi 

izleri 
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4.2.1. Sakız Formülasyonlarından İn Vitro Etkin Madde Salım Hızı Çalışmalarına 
Ait Bulgular 

Yöntem 3.6.2 de belirtildiği gibi çalışıldı. İlgili verilere Tablo 4-8’de yer verildi.  

Tablo 4-8: Farklı formülasyonlardan elde edilen benzidamin hidroklorürün salım 
miktarları 

Formülasyon 

% Salınan Benzidamin Hidroklorür 

Zaman (Dakika) 

5 10 15 20 30 40 50 60 

B1 40,96273292 71,58454106 78,3968254 85,62318841 88,43961 88,51622 90,31125 91,31953

B2 65,84195997 86,56728778 91,30917874 95,65079365 97,66667 98,12284 100,6563 102,4099

B3 62,4258109 90,88750863 96,5610766 96,43754313 97,45273 99,55832 99,98689 100,7467

B4 56,69772257 71,31538992 72,06142167 72,76604555 73,31884 75,8109 77,19876 79,21463

B5 72,0531401 88,98274672 91,85438233 93,45617667 94,32643 96,72188 97,66805 98,77295

B6 64,94478951 80,0731539 80,99861974 81,35817805 81,57281 82,00138 82,51277 83,87302

B7 48,72670807 69,54865424 69,88060732 70,0952381 70,59972 71,20773 74,85231 76,4334 

B8 41,82539683 63,99309869 77,74120083 83,80124224 86,22429 88,57833 88,86197 89,54589

B9 44,06832298 76,00138026 82,53761215 89,97101449 93,27053 96,65977 96,70876 96,79227

B10 44,86197378 66,70531401 69,03864734 69,28778468 69,4058 70,88337 71,33264 71,49896

B11 38,89233954 66,33954451 84,29744651 84,90545204 85,04417 86,04555 86,14976 86,37129

B12 59,21670117 77,96135266 87,14768806 88,28019324 91,60732 95,36232 95,62526 96,17805

B13 34,02691511 67,81642512 82,8136646 84,084196 84,50587 84,98965 85,57005 85,82609

B14 4,903381643 73,86197378 76,60248447 76,63077985 77,05245 77,3637 77,74396 77,92409

B15 11,66666667 56,13250518 76,38164251 80,82677709 81,24845 81,5873 82,35404 82,76881

B16 4,523809524 53,8757764 72,1994479 77,3347136 77,51484 77,68806 79,58661 80,02899

B17 57,1463078 77,06418219 78,28640442 78,36991028 79,21946 81,10421 81,91925 82,79641

B18 6,076604555 21,06004141 35,86404417 51,62732919 81,22084 81,92547 85,43892 85,75017

B19 24,67563837 71,39820566 74,44237405 74,81573499 75,32712 76,74948 77,53692 78,04141

B20 44,03381643 65,81504486 81,32298137 81,95169082 85,92063 87,66736 90,22843 90,59489

B21 6,663216011 52,23326432 58,61766736 68,83229814 69,23326 69,76536 70,0628 75,02553

B22 15,11732229 32,42650104 76,81642512 93,40096618 97,8185 98,24707 98,83437 99,25604

B23 16,08350587 40,17667357 66,34023464 67,10006901 67,78399 67,99862 68,74465 70,38095

B24 11,04554865 51,93650794 76,68530021 83,03519669 83,27743 84,52726 85,50794 87,69634

B25 13,18495514 48,98274672 73,71083506 82,65562457 85,91373 87,48792 87,75776 90,87095

B26 6,490683 24,14493 57,07867 81,29607 82,049 82,38095 82,49206 82,54106

B27 15,11732 69,62457 71,62664 71,71014 71,97999 72,98137 73,51346 74,00414
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 İlgili değerler kullanılarak değişkenler bazında salım grafikleri Şekil  4-4,  4-5, 4-6, 4-

7, 4-8, 4-9, 4-10, 4-11, 4-12, 4-13, 4-14, 4-15, 4-16, 4-17, 4-18, 4-19, 4-20, 4-21, 4-22, 4-23, ve 

4-24 te gösterilmiştir.                         
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BENZ HCl 4
BENZ HCl 16
BENZ HCl 18

 

Şekil 4-4: %93 sakız mayası ve %0,25 Mg Stearat içeren sakız formülasyonunun Aerosil 
değişkenine bağlı salım grafiği 
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Şekil 4-5: %93 sakız mayası ve %0,5 Mg Stearat içeren sakız formülasyonunun Aerosil 
değişkenine bağlı salım grafiği 
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Şekil 4-6: %93 sakız mayası ve %0,75 Mg Stearat içeren sakız formülasyonunun Aerosil 
değişkenine bağlı salım grafiği 
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Şekil 4-7: %95 sakız mayası ve %0,25 Mg Stearat içeren sakız formülasyonunun Aerosil 
değişkenine bağlı salım grafiği 
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Şekil 4-8: %95 sakız mayası ve %0,5 Mg Stearat içeren sakız formülasyonunun Aerosil 
değişkenine bağlı salım grafiği 
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Şekil 4-9: %95 sakız mayası ve %0,75 Mg Stearat içeren sakız formülasyonunun Aerosil 
değişkenine bağlı salım grafiği 
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Şekil 4-10: %97 sakız mayası ve %0,25 Mg Stearat içeren sakız formülasyonunun Aerosil 
değişkenine bağlı salım grafiği 
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Şekil 4-11: %97 sakız mayası ve %0,5 Mg Stearat içeren sakız formülasyonunun Aerosil 
değişkenine bağlı salım grafiği 
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Şekil 4-12: %97 sakız mayası ve %0,75 Mg Stearat içeren sakız formülasyonunun Aerosil 
değişkenine bağlı salım grafiği 
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Şekil 4-13: %93 sakız mayası ve %0,5 Aerosil içeren sakız formülasyonunun Mg Stearat 
değişkenine bağlı salım grafiği 
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Şekil 4-14:  %93 sakız mayası ve %1 Aerosil içeren sakız formülasyonunun Mg Stearat 
değişkenine bağlı salım grafiği 
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Şekil 4-15: %93 sakız mayası ve %1,5 Aerosil içeren sakız formülasyonunun Mg Stearat 
değişkenine bağlı salım grafiği 
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Şekil 4-16: %95 sakız mayası ve %0,5 Aerosil içeren sakız formülasyonunun Mg Stearat 
değişkenine bağlı salım grafiği 
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Şekil 4-17: %95 sakız mayası ve %1 Aerosil içeren sakız formülasyonunun Mg Stearat 
değişkenine bağlı salım grafiği 
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Şekil 4-18: %95 sakız mayası ve %1,5 Aerosil içeren sakız formülasyonunun Mg Stearat 
değişkenine bağlı salım grafiği 
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Şekil 4-19: %97 sakız mayası ve %0,5 Aerosil içeren sakız formülasyonunun Mg Stearat 
değişkenine bağlı salım grafiği 
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Şekil 4-20: %97 sakız mayası ve %1 Aerosil içeren sakız formülasyonunun Mg Stearat 
değişkenine bağlı salım grafiği 
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Şekil 4-21: %97 sakız mayası ve %1,5 Aerosil içeren sakız formülasyonunun Mg Stearat 
değişkenine bağlı salım grafiği 
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Şekil 4-22: %93 sakız mayası  içeren sakız formülasyonunun Mg Stearat ve Aerosil 
değişkenlerine bağlı salım grafiği 
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Şekil 4-23: %95 sakız mayası  içeren sakız formülasyonunun Mg Stearat ve Aerosil 
değişkenlerine bağlı salım grafiği 
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Şekil 4-24: %97 sakız mayası  içeren sakız formülasyonunun Mg Stearat ve Aerosil 
değişkenlerine bağlı salım grafiği 
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5. TARTIŞMA 

 

Benzidamin Hidroklorür, suda oldukça iyi çözünen, hidrofilik özellikte, geniş 

kullanım alanına ve tersiyer amin yapısına sahip non steroidal antiinflamatuvar (NSAİ) 

bir ilaçtır. Benzidamin hidroklorür, lizozom ve hücre zarlarını stabilize ederek damar 

geçirgenliğini azaltır, eritrosit agregasyonu, lökosit endotel etkileşimi ve serbest oksijen 

radikallerini engelleyerek etki gösterir. Özel olmayan bir antibakteriyel aktiviteye 

sahiptir.  Formülasyonları daha çok ağız içine uygulamada (gargara,sprey gibi) , oral 

(draje) ve topikal (merhem) yolla kullanılmaktadır. Ağız içine uygulandığında en 

önemli yan etkileri, oral mukozada yanma, batma yada uyuşma hissidir. Lokal 

uygulamalarındaki en önemli avantajı, bu uygulamayı takiben düşük kan düzeylerine 

sahip olması bu nedenle potansiyel yan etki oluşmasının oldukça azaltılmasıdır (Quane 

ve ark.,) 

Sakızın tarihi oldukça eski olmasına rağmen ilk medikal sakız olan ve asitil 

salisilik içeren “Aspergum” 1924 yılında piyasaya sürülebilmiştir ve günümüzde de 

satışı devam etmektedir (Woodford ve Lesco, 1924). Genel olarak sakız terimi ile ifade 

edilen ve çiğneme yoluyla kullanılan bu formun çok farklı çeşitleri (Örn. Balonlu ciklet, 

mantolu sakız…) piyasada mevcuttur. Sakız formu temel olarak iki kısımdan oluşur, 

birincisi çekirdek tabaka ikincisi ise kaplama tabakasıdır (Rassing 1996 p. 322). 

Çekirdek tabakasının ana bileşeni sakız mayasıdır, bunun yanında yumuşatıcı, katı ve 

suni tatlandırıcı, yüzey aktif , renk ve boya maddeleri gibi yardımıcı maddeler içerebilir. 

Kaplama ise elde edilen ürün ve üretim amacına göre sert, yumuşak ve film kaplama 

olarak uygulanabilir  Sakız üretim yöntemi sakız formülasyonuna bağlı olarak 

farklılıklar göstermekle birlikte medikal sakız üretiminde direkt basım, geleneksel 

üretim ve Nicorette® ye özgün yöntem olan iyon değiştirici reçine kullanımı gibi üç 

farklı yöntem kullanılmaktadır.  Farklı yöntemlerle üretilen medikal sakızın hem lokal 

etki gösteren hem de sistemik etki gösteren  patentli ticari preparatları mevcuttur 

(U.S.Patent No. 6,344,222, 2002; W.O.Patent No. 2000/013662, 2000; (U.S. Patent No. 

5,693,334, 1997) 

Sakız formunun diğer geleneksel dozaj formlarına kıyasla üstünlükleri;  

Taşınmasının ve kullanılmasının kolay oluşu nedeniyle günün her anında -doz rejimine 
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bağlı kalınarak- alınabilmesi, hasta uyuncunun yüksek oluşu, kullanım esnasında su 

gerektirmemesi, etkiyi ortaya çıkarma süresinin oldukça kısa oluşu, daha düşük sıklıkta 

yan etki ortaya çıkarması, oluşu, etkin maddenin ilk geçiş etkisine uğramadan kan 

dolaşımını katılmasını sağlaması, yutkunma gerektirmemesi, bu nedenle de yutkunma 

zorluğu olan kişilerce tercih edilebilir olması, tat konusundaki tercih seçeneleri olarak 

ifade edilebilir. 

Sakız lokal etki sağlamak amacıyla kullanıldığında yukarı belirtilen  

avatajlarının yanında, uygulama alanında uzun süre temas sağlanması, taşıması kolay 

olduğu için, ağız içi tükürük sirkülasyonu ve çiğneme hareketiyle etkin maddenin oral 

kaviteye tümüyle yayılabilmesi gibi avantajlara sahiptir (Imfeld, 2006). 

Sakız üretim yöntemi olarak diret basım-soğuk kompresyon yöntemi 

kullanılması, geleneksel üretim yöntemine göre özel cihazlar gerektirmemesi direkt 

tablet basımında kullanılan cihazların üretimde kullanılabilmesi, üretimde ısıya ıhtiyaç 

duyulmaması böylelikle etkin maddenin sıcaklıkdan ve sıcaklığın yarattığı nemden 

korunmuş olması, üretilen sakızların daha yüksek oranda etkin madde taşıyabilmesi, 

kaplama işlemi uygulama gereksiniminin düşük oluşu ve salım hızının geleneksel 

yöntemle üretilen sakızlara oranla daha yüksek oluşu nedeniyle tercih edilmiştir. Bu 

yöntemin en önemli dezavantajı, formülasyon içerisinde yer alan toz haldeki sakız 

mayasının yapısal özellikleri nedeniyle yapışma özelliği göstermesi ve bu nedenle baskı 

kuvveti uygulandığında problemelere yol açarak üretim hızının düşmesidir. Bununla 

beraber 18°C altında çalışıldığında bu problemle karşılaşılma oranı azalırken şu da 

unutulmamalıdır ki sakız üretim koşulları 10-12°C altına inmesi istenmez((U.S.Patent 

No.7,521,074, 2009; U.S. Patent No. 2005/0074518, 2005; U.S.Patent No. 

2005/0220934, 2005; W.O. Patent No. 2000/056281,2000; U.S. Patent 

No.2006/0051455, 2006. 

Zürih Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından 2006 yılında 5 mg 

klorheksidin diasetat içeren sakız peletleri geliştirilerek İsviçre pazarına sunulmuştur. 

Antiplak ve antigingivit etkinliğine sahip  klorheksidin diasetat sakız, bu etkileri 

dışında, hiposalivasyon ve ağız kuruluğu (xeromia) rahatsızlıkları bulunan hastalara da 

ek tedavi ajanı olarak tavsiye edilmektedir. En önemli yan etkisinin etkin maddenin 

yapısından kaynaklanan dişlerde, agız içi implant benzeri yapılarda ve dilde meydana 
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getirdiği açık kahverengi renklenmelerdir. Bu renk değişiminin oral hijyen sağlanarak 

kolaylıkla giderilebiliceği de belirtilmiştir (Imfeld, 2006). 

Bu çalışmada, benzidamin hidroklorürün direkt basım yöntemi ile üretilen sakız 

formülasyonlarının hazırlanması, sakız mayası, magnezyum stearat ve aerosil 

değişkenlerine bağlı olarak en uygun formülasyonun salım grafikleri değerlendirilerek 

belirlenmesi ve üretilen sakız formlarının dissolüsyon çalışmalarında  geliştirilen sakız 

çiğneme aletinin kullanılması amaçlanmıştır. 

Formülasyonun en önemli bileşeni olan etkin maddenin formülasyon içindeki 

konsantrasyonu belirlenirken, terapötik etkinin sağlandığı konsantrasyonlar, aynı etkin 

maddeyi içeren diğer dozaj formları ve Sağlık Bakanlığının tebliğlerine göre  tez 

kapsamında çalışılan benzidamin hidroklorür içeren sakız formunun klinik ilaç dışı  

kapsamında değerlendirilmesi noktası göz önünde bulundurularak konsantrasyon 

optimize edildi. 

Sakız formunun diğer dozaj formlarına oranla en önemli dezavantajlarından biri 

tat konusudur. Tüketici kitlesinin eğilimleri ve aynı etkin maddenin diğer dozaj 

formları göz önünde bulundurularak formülasyonlar geliştirilmeye çalışıldı. 

Çalışmada, öncelikle benzidamin hidrokorürün fiziksel özellikleri incelenerek 

UV spektrumu alınmıştır. Benzidamin hidroklorürün pH 6,75 tükürük tampon çözeltisi 

içerisinde UV spektrumu alınmış ve 308 nm de maksimum absorbans verdiği (Şekil 4-

1) saptanmıştır, bu veriler literatür bilgileri ile uyumludur (Martindale 1996 ). 

Benzidamin hidroklorürün miktar tayini için kullanılan UV spektrofotometrik 

yöntemin validasyonu yapılarak, yöntemin doğrusallığı, kesinliği (gün için kesinlik ve 

günler arası kesinlik), doğruluğu ve seçiciliği araştırılmıştır (ICH Tripartite Guideline 

1995). Doğrusallık çalışmasında elde edilen standart eğrinin (Şekil 4-2) determinasyon 

katsayısının yüksek olması (r2 =0,9998) ve her konsantrasyonda elde edilen 

absorbanlaslara ait relatif standart sapma (%RSD) değerlerinin (Tablo 4-1) % 2’nin 

altında olması sebebiyle, doğru denkleminin miktar tayininde kullanılabileceği 

sonucuna varılmıştır. Gün içi kesinlik (Tablo 4-2) ve günler-arası kesinlik (Tablo 4-3) 

için yapılan çalışmalardan elde edilen relatif standart sapma değerleri % 2 den küçük 

bulunarak yöntemin kesinliği ispat edilmiştir. Yöntemin doğruluğu için yapılan 

çalışmada elde edilen geri kazanma değerlerinin  istenen sınırlar (100 ± 2) içinde olduğu 

saptanmıştır (Tablo 4-4). Yöntemin seçiciliği için yapılan çalışmalarda, sakız 
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formülasyonun hazırlanmasında kullanılan yardımcı maddelerin (Mentol, Asesülfam K, 

Aspartam, Kolloidal Silisyum Dioksit, Magnezyum Stearat), benzidamin hidroklorürün 

maksimum absorbans gösterdiği 308 nm dalga boyunda absorbans vermediği ve miktar 

tayini yöntemini etkilemediği saptanmıştır. 

Benzidamin hidroklorürün sudaki çözünürlüğü değerlendirmek amacıyla yapılan 

çözünürlük çalışmasında sudaki çözünürlüğü 1,0050 ± 0,002 mg/mL olup literatür 

verileriyle uyumludur (S.Y.Karavana ve ark. 2009; B.P. 2009). 

Sakız formülasyonunun hazırlanması için yapılan ön formülasyon 

çalışmalarında literatürlerde yer alan farklı aromalar denenerek tat optimize edilmeye 

çalışılmış ve son olarak benzidaminin diğer ticari formlarında da kullanılan mentol 

aroma maddesi olarak kullanılmıştır (Whiteside, 1982). Sakızlar hidrolik baskı 

makinesiyle 200 ve 500 psi basıncta basılmışdı Bu şekilde elde edilen ürünün tablet 

sakız formundan çiğnenebilir forma geçiş süresi uzun olduğu için 200 psi tercih 

edilmiştir. 

Sakız formülasyonunda kullanılan yardımcı maddelerin direkt basım yöntemiyle sakız 

üretimine uygun olması göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Kullanılan etkin madde 

dozu ve yardımcı maddelerin miktarları literatürler ile uyumludur (U.S.Patent No. 

2010/0104688, 2010; W.O. Patent No. 2008/104546, 2008; U.S. Patent No. 

2004/02877, 2004; U.S.Patent No. 6,537,535, 2003). 

Direkt basım yöntemiyle hazırlanıp hidrolik baskı ile basılan sakızlarda yapılan 

ağırlık sapması tayininde değerler arasında anlamlı fark bulunmamıştır (Tablo 4-11) 

(p>0,05). 

Tablet baskı makinesinde basılarak sakız tablet formuna getirilen 

formülasyonlarda yapılan çap-kalınlık (Tablo-4-12) tayinlerinin sonuçlarında anlamlı 

fark gözlenmemiştir (p>0,05). 

Fiziksel testler sonucunda uygunluğu tespit edilen ve ön formülasyon çalışmaları 

sonuçları değerlendirilen sakız formülasyonları optimizasyon çalışmaları yapılmıştır. 

Salım grafikleri değerlendirildiğinde en uygun formülasyonun % 93 sakız 

mayası, %0,5 Mg stearat ve %0,5 aerosil içeren formülasyon olacağı bulunmuştur.  

Sakız mayasının % 93 ve Mg stearatın % 0,25 oranında kullanıldığında %1,5 

oranında aerosil kullanımının salım süresini kısaltığı ve salım miktarının arttırdığı 
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saptanmıştır. Bunun yanı sıra daha düşük düzeydeki aerosil miktarlarının arasında bu 

formülasyonlarda ciddi bir fark görülmemiştir (Şekil 4-4). 

Sakız mayasının % 93 ve Mg stearatın % 0,5 oranında kullanıldığında ise en 

yüksek ve hızlı salımın % 0,5 oranında aerosil kullanıldığı formülasyonda gerçekleştiği 

ve %1,5 oranında aerosil kullanımının salım miktarını azalttığı saptandı (Şekil 4-5). 

 Sakız mayasının % 93 ve Mg stearatın % 0,75 oranında kullanıldığında ise artan 

aerosil miktarlanının salım miktarını olumsuz yönde etkilediği saptandı (Şekil 4-6). 

Sakız mayasının % 95 ve Mg stearatın % 0,25 oranında kullanıldığında salım 

hızının ve miktarının % 1,5 oranında aerosil kullanılan formülasyonda en yüksek olduğu 

ve aerosil miktarı azaldıkça bu oranın da azaldığı saptandı (Şekil 4-7). 

Sakız mayasının  % 95 ve Mg stearatın % 0,5 oranında kullanıldığında salım 

miktarının en uygun  değeri % 0,25 oranında aerosil kullanıldığı formülasyon olarak 

saptanmıştır (Şekil 4-8). 

Sakız mayasının  % 95 ve Mg stearatın % 0,75 oranında kullanıldığında salım 

miktalarına göre en uygun değerin Aerosil miktarının en düşük olduğu formülasyonda 

elde edildiği belirlendi (Şekil 4-9). 

Sakız mayasının % 97 ve Mg stearatın % 0,25 oranında kullanıldığında salım 

hızı azalmasına rağmen en yüksek salımın % 0,5 oranında aerosil kullanıldığında 

gerçekleştiği aerosil miktarı arttıkça da salım hızının arttığı gözlemlendi (Şekil 4-10). 

Sakız mayasının % 97 ve Mg stearatın % 0,5 oranında kullanıldığında % 0, 25 

magnezyum stearat içeren formülasyonda olduğu gibi, salım hızı azalmasına rağmen en 

yüksek salımın % 0,5 oranında aerosil kullanıldığında gerçekleştiği aerosil miktarı 

arttıkça da salım hızının arttığı gözlemlendi (Şekil 4-11). 

Sakız mayasının % 97 ve Mg stearatın % 0,75 oranında kullanıldığında diğer 

formülasyonlarda olduğu gibi salım hızı en yüksek değere yüksek miktardaki aerosil 

kullanılan fomülasyonla ulaşırken salım miktarı bu formülasyonda diğerlerine oranla 

daha düşük olmuştur (Şekil 4-12). 

Sakız mayasının % 93 ve aerosil % 0,5, %1 ve %1,5  oranında kullanıldığı 

magnezum stearatın değişken olarak seçildiği formülasyonlarda %0,5 oranında 

magnezyum stearat kullanımının en yüksek miktara salım sağladığı bununla birlikte 
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salım hızının artan aerosil miktarı ile orantılı olarak arttığı saptandı (Şekil 4-13, 4-14, 4-

15). 

Sakız mayasının % 95 ve aerosil % 0,5, %1 ve %1,5  oranında kullanıldığı 

magnezum stearatın değişken olarak seçildiği formülasyonlarda aerosil ve magnezyum 

stearat arasındaki orana bağlı olarak salım miktarlarnın değişkenlik gösterdiği ve her 

ikisinin de en yüksek oranda kullanıldığı formülasyonda salım miktarı düşerken salım 

hızının arttığı saptandı (Şekil 4-16, 4-17, 4-18). 

Sakız mayasının % 97 ve aerosil % 0,5, %1 ve %1,5  oranında kullanıldığı 

magnezum stearatın değişken olarak seçildiği formülasyonlarda %95 maya içeren 

örneklerde olduğu gibi  aerosil ve magnezyum stearat arasındaki orana bağlı olarak 

salım miktarlarnın değişkenlik gösterdiği ve her ikisinin de en yüksek oranda 

kullanıldığı formülasyonda salım miktarı düşerken salım hızının arttığı saptandı (Şekil 

4-19, 4-20, 4-21). 

Sakız mayası sabit tutulup diğer değişkenlerin aynı anda gözlemlendiği grafikler 

değerlendirildiğinde, kullanılan magnezyum stearat ve aerosil arasındaki oranın sakız 

formundan etkin maddenin salım hız ve miktarına doğrudan etki ettiği saptanmıştır. 

Bunun yanı sıra formülasyon değişkenlerinin oranlarına bağlı olarak formülasyonlar 

arası değişkenlik göstermekle birlikte salım hızının artan aerosil ve magnezyum stearat 

miktarı ile arrtığı yalnız her iki maddenin oranı aynı anda en yüksek seviyeye 

ulaştığında salım miktarının azaldığı gözlemlendi. Bununla birlikte sakız mayası 

miktarının salım miktarları üzerindeki etkisi incelendiğinde, artan sakız mayası 

miktarının kullanılıcak aerosil ve magnezyum stearat miktarı ile dengelenerek salım 

miktarı üzerindeki etkisi azaltılabilmektedir yalnız sakız mayası içeriği nedeniyle tek 

başına değerlendirildiğinde artan miktarı ile etkin maddeyi absorbe etme oranı artacağı 

ve çözünmeyen kısmın fazla oluşu nedeniyle de daha yavaş bir salım sağlayacağı 

düşüncesi deneyler sonucu elde edilen salım profilleri ile ispatlanmıştır (Şekil 4-22, 4-

23, 4-24). 

Elde edilen sonuçlarla ilgili literatür veriseine rastlanmamakla birlikte genel ilaç 

ve yardımcı madde etileşimi lteratürlerinde yer almamaktadır saptanan verilerin 

kullanılan yardımcı maddelerin birbiri ile ve kendi yapıları ile ilgili olduğu 

düşünülmektedir (Jackson ve ark.,2000; Crowley ve Martini, 2005).  
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 Bu çalışmada hazırlanan benzidamin hidroklorür içeren yeni sakız dozaj formu, 

yapılan optimizasyon çalışmalarında diğer dozaj formlarına kıyasla avantajlar 

göstermiştir. Bu açıdan gelecekte ticari bir forma dönüştürülme potansiyeline sahiptir.  

 Özellikle sakız formunun su kullanımı gerektirmeden, istenen her yerde 

alınabilmesi, taşınmasının kolay olması özel saklama koşulları gerektirmemesi, salınan 

etkin maddenin ağız içi dağılımının daha yüksek hacimde oluşu, etkin maddenin 

ağızda kalış süresinin uzun oluşu, hastalar tarafında özellikle de çocuklar tarafından 

tercih edilen bir form olması, optimizasyon çalışmaları nedeniyle tat konusunda sahip 

olduğu avantaj ve kişisel kullanım alışkanlıkları nedeni ile tercih edilebilir olduğu 

düşünülmektedir.  

Etkin maddenin hedeflenen etkisi ve diğer dozaj formları düşünüldüğünde; pastil 

formunun şeker bazlı oluşu nedeniyle hedeflenen ağız hijyenini olmusuz olarak 

etkileyeceği ve pastil formlarının etkin madde salım oranı ve hızlarının sakız 

formundan daha düşük oluşu sakızı pastil formuna üstün kılmıştır(Gajendran ve ark., 

2008). Benzidamin hidroklorür etkin maddesini içeren gargara ağız spreyi gibi dozaj 

formları sakız formu için içerdiği etkin madde miktarı olarak kıyas oluşturamamakla 

birlikte sakız formunun ağızda kalış süresinin uzun oluşu ve bununla birlikte tükürükle 

ve çiğneme hareketi ile ağız içerisinde daha geniş bir dağılım alanına sahip olması 

özellikle lokal etki hedeflendiğinde ciddi bir avantaj olarak ortaya çıkmaktadır. 

Benzidamin hidroklorür içeren draje formu ise sistemik etki sağlamak amacıyla 

formüle edildiği için nkıyaslamaya dahil edilmemiştir.  
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Lise  Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi 2003 

İş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sıralayın) 

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl)

1.   - 

2.   - 

3.   - 

 

Yabancı 
Dilleri 

Okuduğunu 
Anlama* 

Konuşma* Yazma* 
KPDS/ÜDS

Puanı 
(Diğer) 

                  Puanı 

İngilizce Çok iyi iyi iyi 88.405  

Almanca Çok iyi İyi iyi 84.746  
*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 
 Sayısal Eşit Ağırlık Sözel 

LES Puanı     

(Diğer)                     Puanı    

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

  

  

  

Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  

 

Özel İlgi Alanları (Hobileri): Kitap okumak, gezmek 

 


