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ÖZET 

Kahraman, E. (2011). Misel Olu�turan, Biyobozunur, Biyouyumlu, Katyonik Polimerler 

�le �laçların Nazal Yol �le Uygulanması. �stanbul Üniversitesi Sa�lık Bilimleri 

Enstitüsü, Farmasötik Teknoloji ABD. Yüksek Lisans Tezi. �stanbul.  

Karvedilol hipertansiyon, anjina pektoris, kronik kalp yetmezli�i ve koroner 

kalp hastalı�ı tedavisinde kullanılan bir adrenerjik reseptör blokörüdür. Karvedilol, 

gastrointestinal kanaldan absorbe olur, fakat karaci�erde ilk geçi� metabolizmasına 

u�radı�ından biyoyararlanımı % 25-35 civarındadır. Karvedilol, log P’si 3,12 olan 

oldukça lipofilik bir ilaçtır. 

Nazal yol, oldukça geni� bir absorpsiyon alanına sahip olması, poröz ve ince 

endotelinin olması, damarlanmanın fazla, kan akı� hızının hızlı olması, karaci�er ilk 

geçi� etkisinin olmaması, doz a�ımı riskinin dü�ük olması ve iyi hasta uyuncu gibi 

avantajları nedeniyle ile pek çok ilacın alternatif verili� yoludur. 

Polimerik miseller; “çekirdek-kabuk” tipi yapı içerirler. “Çekirdek” denilen iç 

kısım, hidrofobik yapıdadır ve hidrofobik-hidrofobik etkile�imler sonucu hidrofobik 

ilaçların çözünürlü�ünü artırmaktadır. “Kabuk” denilen dı� kısım, hidrofilik yapıdadır 

ve ilacın kan dola�ımında kalı� süresinin uzatılmasında ve mukozadan geçi�te rol 

oynamaktadır. Miseller, çözünürlü�ü az olan ilaçların çözünürlü�ünü arttırmaları ve 

nano boyutta hazırlanabilmeleri nedeniyle, mukoza membranlarından geçi�te uygun ilaç 

ta�ıyıcı sistemler olarak dü�ünülmektedir.  

Çalı�mada, diblok kopolimerler ve polietilenimin ba�lı kopolimerler 

sentezlenmi� ve bu polimerler kullanılarak karvedilol yüklü miseller olu�turulmu�tur. 

Misellerin karakterizasyonunu takiben in vitro salım ve ex vivo geçi� çalı�maları 

gerçekle�tirilmi�tir.  

Sonuç olarak; çalı�mada anyonik ve katyonik yapılı polimerler ile karvedilol 

yüklü misellerin hazırlanabilece�i ve nazal olarak uygulanabilece�i gösterilmi�tir.  

Anahtar Kelimeler :  Polimerik Misel, Karvedilol, Nazal �laç Salımı, Nazal 

Geçi�, Biyopolimerler 

Bu çalı�ma, �stanbul Üniversitesi Bilimsel Ara�tırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmi�tir. Proje No: 5131 



xv 

ABSTRACT 

Kahraman, E. (2011). Nasal administration of drugs with biodegradable, biocompatible 

and cationic polymers that compose micelle, Istanbul University Institute of Medical 

Sciences, Department of Pharmaceutical Technology, Postgraduate Thesis. Istanbul 

              Carvedilol, which is used in the therapies of hypertension, angina pectoris, 

chronic heart failure and coronary heart disease, is an adrenergic receptor blocker. 

Carvedilol is absorbed through gastrointestinal tract; however when it passes first-

passage metabolism in liver, its bioavailability is there about % 25-35. The log P of 

carvedilol is 3.12, which means that it is a lipophilic drug. 

              Nasal route is the alternative delivery method of most of the drugs due to its 

advantages that it has a rather large absorption area, porous and thin endotelin, it makes 

vascularization higher and blood flow velocity faster, there is no first-passage effect of 

liver, the overdose risk is low and it has a good patient-compliance.  

              Polymeric micelle includes a “core – corona” type of structure. The internal 

side, called as “core” is based on a hydrophobic structure and it increases the dissolution 

of hydrophobic drugs resulted from hydrophobic-hydrophobic interferences. The 

external side, called as “corona” has also a hydrophobic structure and is responsible for 

extending the remaining length of drug in blood circulation and transferring it through 

mucous. Since micelles increase the dissolution of the drugs that have low dissolubility 

and have them composed in nano-dimension, they are thought as pertinent drug 

transferring systems through the transmission from mucous membranes.  

  In this study, diblock copolymers and copolymers bonded with 

polyethylenimine are synthesized and composed micelle loaded with carvedilol by 

using polymers. Following with the characterization of micelle, in vitro release and ex 

vivo transmission are achieved. 

           In conclusion, it is presented that micelle loaded with carvedilol can be 

composed with the use of anionic and cationic structured polymers and practiced 

through the nasal route.  

Key Words: Polymeric Micelle, Carvedilol, Nasal Drug Release, Nasal 

Transport, Biopolymers 
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1. G�R�� VE AMAÇ 

Oldukça geni� bir absorpsiyon alanına sahip olması, poröz ve ince endotel 

yapısı, damarlanmanın fazla ve kan akı� hızının hızlı olması, karaci�er ilk geçi�

etkisinin olmaması, hastanın kendisinin uygulayabilece�i bir yol olması ve doz a�ımı 

riskinin dü�ük olması avantajları ile birlikte nazal yol pek çok ilacın alternatif verili�

yolu haline gelmi�tir (Myging  ve Dahl  1998; Güngör ve Özsoy 2009). 

Lipozomlar, mikropartiküller, nanopartiküller, nano-birle�imler (associates), 

ilaç-polimer konjugatları ve polimerik miseller gibi çe�itli ilaç ta�ıyıcı sistemler 

özellikle dü�ük terapötik indeksli ilaçların organizmaya verilmelerinde absorpsiyon 

arttırıcı olarak tercih edilmektedir (Jones ve Leroux 1999). Çözünürlü�ü iyi olmayan 

ilaçların formülasyonunda sürfaktanlardan olu�an misellerin kullanımı mevcuttur 

(Torchilin 2005). Son zamanlarda ise sulu bir ortamda amfifilik blok kopolimerlerden 

olu�an polimerik miseller suda çözünürlü�ü iyi olmayan etkin maddelerin 

çözünürlü�ünü artırmak için gelecek vaad  eden formülasyonlar olarak ilgi çekmektedir. 

Blok kopolimer miseller tipik çekirdek-kabuk yapısında nano boyutlu partiküllerdir. 

Sulu bir ortamda kabuk misel süspansiyonunu sa�larken çekirdek de hidrofobik etkin 

maddeyi hapseder (Amiji 2007 pp. 385-408).  

Çalı�mamızda, etkin madde olarak yüksek ilk geçi� metabolizmasından dolayı 

oral biyoyararlanımı dü�ük olan (% 25-35) (Sweetman 2002 pp. 855-856; Üstünes 

2011) ve oldukça lipofilik bir madde olan (log P 3,12) 

(http://www.tsrlinc.com/resources/services/) karvedilol kullanılmı�tır. Karvedilol 

hipertansiyon, anjina pektoris, kronik kalp yetmezli�i ve koroner kalp hastalı�ı 

tedavisinde kullanılan bir adrenerjik reseptör blokörüdür  (Üstünes 2011). Polimerik 

miseller  ile  nazal yolla hidrofobik etkin madde uygulanı�ı ile ilgili yeterli ara�tırmaya 

rastlanmamı�tır. Bu nedenle, vücutta bozunabilen polimerler kullanılarak diblok 

kopolimerler (mPEG2000-b-PCL, mPEG5000-b-PCL, mPEG2000-b-PLL, mPEG5000-

b-PLL) ve bunların PEI ba�lı yapları sentezlenmek suretiyle karvedilol içeren polimerik 

misellerin olu�turulması ve nazal yolla uygulanması amaçlanmı�tır.  
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2. GENEL B�LG�LER 

2.1. Karvedilol Hakkında Genel Bilgiler 

Karvedilol hem alfa (�1-) hem de selektif olmayan (�)-blokörü etkileri olan bir 

adrenerjik reseptör blokörüdür. Hipertansiyon, anjina pektoris, kronik kalp yetmezli�i 

ve koroner kalp hastalı�ı tedavisinde kullanılmaktadır (Üstünes 2011). Ayrıca 

karvedilolün antimitojenik  ve antioksidan etkileri de vardır (Wu ve ark. 2007; Üstünes 

2011).

Kapalı formülü C24H26N2O4 olan karvedilolün açık formülü �ekil  2-1‘de 

gösterilmi�tir. 

ve enantiyomeri 

((2RS)-1-(9H-karbazol-4-iloksi)-3-[[2-(2-metoksifenoksi)etil]amino]propan-2-ol) 

�ekil 2-1: Karvedilolün açık formulü  (British Pharmacopeia 2006 pp. 1193-1194)

  

Molekül a�ırlı�ı: 406,5 (British Pharmacopeia 2006 pp. 1193-1194).

Fizikokimyasal özellikleri: Beyaz veya kısmen beyaz kristal tozdur. Suda ve 

seyreltik asitlerde hemen hemen hiç çözünmez (British Pharmacopeia 2006 pp. 1193-

1194). Kısmen alkolde (British Pharmacopeia 2006 pp. 1193-1194)  ve etil eterde (The 

Merck Index 2001) çözünür. Kolayca dimetil sülfoksitte, metilen klorürde ve metanolde 

çözünür (The Merck Index. 2001). Polimorfizm gösterir (British Pharmacopeia 2006 pp. 

1193-1194). 
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2.1.1. Miktar Tayini 

2.1.1.1. Spektrofotometrik Yöntem 

Metanol kullanılarak (Yöntem A)  ve polietilen glikol-400: su (2:1) (Yöntem B)  

tabletlerde saf  formdaki karvedilolün belirlenmesi için iki tane basit, hızlı, kesin, uygun 

ve tekrarlanabilir UV spektrofotometrik yöntem geli�tirilmi�tir. Karvedilolün UV 

spektrumu metanolde en yüksek 242 nm ve PEG-400:su (2:1)’da en yüksek 245 nm  

absorpsiyon göstermi�tir (Chaurasia ve ark. 2005).  

Karvedilol ve ezetimibin tespiti için UV spektroskopik yöntem geli�tirilmi�tir. 

Her iki ilaç için de çözücü sistemi olarak asetonitril:su (20:80) kullanılmı�tır. 

Karvedilolün do�rusallık e�risi 232 nm dalga boyunda 2-50 µg/ml aralı�ında, 

ezetimibinki ise 238 nm dalga boyunda  2-20 µg/ ml aralı�ında saptanmı�tır. Te�his ve 

miktar tayini limitleri ise sırasıyla karvedilol için  0,4-1,3 µg/ml ezetimib için ise için  

0,7-2,1 µg/ml bulunmu�tur (�mran ve ark. 2006). 

2.1.1.2. Spektrofluorometrik Yöntem 

Asidik, alkali ortamların ve organik çözücülerin karvedilolün floresans 

spektrumu üzerine etkileri incelenmi�tir. Ba�ıl floresans �iddeti 254 nm uyarma dalga 

boyunda ve 356 nm emisyon dalga boyunda ölçülmü�tür.  0,50-270 ng/ml aralı�ında 

do�rusallık tespit edilmi�tir. Te�his limiti ise 0,19 ng/ml olarak bulunmu�tur (Xu ve ark. 

2005). 

Karvedilol ve ampisilin sodyum senkronize florimetri yöntemin ile saptanmı�tır. 

Senkronize floresans yönteminde  	
 = 80 nm seçilmi� ve etkin maddelerin ikisi de aynı 

zamanda saptanmı�tır (Xiao ve ark. 2005). 

2.1.1.3. Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) 

Sıçan plazmasında bulunan  karvedilol katı faz ekstraksiyonunun ardından C18 

kolon, floresans dedektörü kullanarak HPLC ile saptanmı�tır.  Mobil faz olarak 

metanol:50 mM KH2PO4(60:40, h/h)  (pH=2,0) kullanılmı� ve cihazın akı� hızı 1,0 

ml/dk’ya, eksitasyon dalga boyu 247 nm’ye emisyon dalga boyu sie 344 nm’ye 

ayarlanmı�tır (Hokama ve ark. 1999). 

�nsan plazmasında bulunan karvedilolün miktar tayini için floresans dedektörlü  

HPLC yöntemi kullanılmı�tır. Çalı�mada sabit faz olarak Lichrosphere R CN (250 mm 

× 4,0 mm, 5µ), mobil  faz olarak asetonitril: %0,1 trietilamin içeren 20 mM amonyum 
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asetat tamponu (pH =4,5) karı�ımı (40:60, h/h) ve iç standart olarak domperidon 

kullanılmı�tır. Cihazın akı� hızı 0,8 ml/dk’ya, uyarma dalga boyu 282 nm’ye  ve 

emisyon dalga boyu 340 nm’ye ayarlanmı�tır. 1-128 ng/ml aralı�ında do�rusallık tespit 

edilmi�tir (Rathod ve ark. 2007). 

�nsan plazmasında bulunan karvedilol florimetrik dedektörlü HPLC yöntemi ile 

tespit edilmi�tir. Yapılan çalı�mada sabit faz olarak Develosil 3� ODS 100 x4,6 mm 

I.D. kolon ve hareketli faz olarak  asetonitril:30 mM potasyum dihidrojen fosfat 

tamponu (pH=2) karı�ımı (30:70, h/h), iç standart olarak dihidroergokristan mesilatı 

kullanılmı�tır (Ptacek ve ark. 2003). 

Karvedilol ve karvedilol M21-aglikonun plazmadaki miktarı elektrokimyasal 

dedektörlü HPLC ile tespit edilmi�tir. Mobil faz olarak 65,2 mM sitrik asit, 69,6 mM 

disodyum hidrojen fosfat, 0,25 mM sodyum n-oktil sülfat ve 0,01 mM etilendiamin 

tetra-asetik asit disodyum tuzu içeren fosfat tamponu (pH 3,8) : metanol (47:53, h/h) 

kullanılmı�tır. Cihazın akı� hızı ise 0,47 ml/dk’ya ayarlanmı�tır. Te�his limiti ise her iki 

analit için de 0,10 ng/ml bulunmu�tur (Machida ve ark. 2003). 

Karvedilol ve safsızlıklarının tespiti için UV dedektörlü ters faz HPLC yöntemi 

kullanılmı�tır. Çalı�mada sabit faz olarak Chromolit RP 8 (100x4,6 mm, 5 �) kolon, 

mobil faz olarak asetonitril:su (45:55,  h/h) karı�ımı ( pH =2,5) kullanılmı�tır. Cihazın 

dalga boyu 280 nm’ye,  akı� hızı  0,5 ml/dk’ya  ve kolon sıcaklı�ı 40°C’ye ayarlanmı�tır 

(Stajanovic ve ark. 2005). 

�nsan serumunda bulunan karvedilolün miktar tayini için UV dedektörlü ters faz 

HPLC yöntemi kullanılmı�tır. Çalı�mada sabit faz olarak Kromasil KR 100, 5µ, C8 

kolon ve mobil faz olarak asetonitril: %0,25 trietilamin içeren 15 mM H3PO4 karı�ımı 

(37:63, h/h) kullanılmı�tır. Cihazın akı� hızı 1 ml/dk‘ya, dalga boyu 238 nm‘ye 

ayarlanmı�tır.  5-500 ng/ml aralı�ında do�rusallık tespit edilmi�tir (Gannu ve ark. 

2007). 

Karvedilolün tayini için ba�ka bir UV dedektörlü HPLC yönteminde ise dalga 

boyu 240 nm olarak seçilmi�, cihazın akı� hızı olarak 1,0 ml/dk, enjeksiyon hacmi ise 

20 µl olarak ayarlanmı�tır. Sabit faz olarak da C8, 150 mm x 4.6 mm, 5µm kolon 

kullanılmı�tır.  Mobil faz hazırlamak içinse 1,77 g potasyum dihidrojen fosfat 1000 ml 

saf suda çözülüp bu çözeltinin  pH’sı fosforik asit ile pH= 2,0’a ayarlanmı�tır ve  
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potasyum dihidrojen fosfat çözeltisi:asetonitril (65:35, h/h) oranında karı�tırılmı�tır 

(British Pharmacopeia 2006 pp. 1193-1194).  

2.1.1.4. Voltametrik Yöntem 

Karvedilolün pH=2,0-11,0 aralı�ında camsı karbon elektrotla do�rusal taramalı 

ve diferansiyel puls voltametrisiyle elektrokimyasal yükseltgenmesi çalı�ılmı�tır. pH 

=8,0 Britton-Robinson tamponunda (BRT) diferansiyel puls voltametrisiyle miktar 

tayini yapılmı�tır. Geli�tirilen yöntem tablet dozaj formunda karvedilolün belirlenmesi 

için kullanılmı�tır (Radi ve Elmogy 2005). 

2.1.1.5. Kapiller Elektroforez Yöntemi 

Serumda bulunan karvedilol enantiomerlerinin kapiler elektroforez yöntemiyle, 

kiral seçici ajan olarak siklodekstrin kullanılarak tespit edilebilece�i literatürde 

kayıtlıdır (Clohs ve McErlane 2001).  

2.1.1.6. Di�er Yöntemler 

�drarda karvedilolün ve metaboliterinin belirlenmesi için gaz kromatografisi - 

kütle spektrometresi yönteminin kullanıldı�ı literatürde kayıtlıdır (Myung ve Jo 2005).  

Çoklu bir pompa akı� sisteminde karvedilolün kemiluminometrik belirlenmesi 

literatürde kayıtlıdır (Pires ve ark. 2005). 

2.1.2. Farmakolojik Özellikleri 

2.1.2.1. Etki Mekanizması 

Karvedilol hem �1- hem de �-reseptörleri antagonize etmektedir. �-antagonisti 

etki S(-) karvedilol enantiyomerinden kaynaklanıyorken �1-antagonisti etki her iki 

enantiyomerde de e�it düzeydedir. Karvedilolün vazodilatör etkisi öncelikle �1-

reseptörlerini bloke etmesi ile sa�lanmaktadır. Ayrıca yüksek dozlarda, bazı damar 

yataklarında belirgenle�en kalsiyum kanallarını bloke etmesi de vazodilatör etkisine 

katkıda bulunmaktadır (Sweetman 2002 pp. 855-856; Üstünes 2011).  Ayrıca bu etki 

mekanizması sonucunda karvedilolün beta-blokör etkisi de bulundu�u için refleks 

ta�ikardi meydana gelmez. Bunun yanısıra �1-blokörü özellikleri de �-blokörü 

etkisinden kaynaklanan olası periferik vazokonstriksiyonu da dengeler.  �ntrinsik 

sempatomimetik etkinlik göstermez (Üstünes 2011).   
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�-adrenerjik reseptörlerin iki alt çe�idi tanımlanmaktadır: �1 ve �2. �2 reseptörleri  

bron�iyal dokuyu, periferal kan damarlarını, uterusu ve pankreası içeren kalp ile ilgili 

olmayan dokularda bulunuyorken �1 reseptörleri ço�unlukla kalpte bulunur. �1 

reseptörlerinin karvedilol tarafından blokajı kalp hızını, miyokardiyal kontraktiliteyi ve 

impulsların iletim hızını azaltır. Ayrıca adrenerjik olarak uyarılmı� renin salımını ve 

lipolizizi baskılar. �2 reseptörlerinin karvedilol tarafından blokajı ise bron�iyal direncin 

artmasını ve katekolamin ile uyarılmı� glikoz metabolizmasının inhibisyonunu sa�lar 

(Sweetman 2002 pp. 855-856).   

Kronik kalp yetmezli�i olan hastalarda artmı� durumdaki sempatik stimülasyon 

�1-reseptörlerin down-regülasyonuna neden olur. Bu gibi hastalarda �-reseptörlerin 

sayısı azaldı�ı gibi adrenerjik uyarılara kar�ı duyarlılıkları da azalır. Karvedilolün kalp 

yetmezli�i tedavisindeki etkisi öncelikle �1-reseptörleri bloke etmesi ile meydana gelir. 

�1-reseptör blokajı miyokardda bulunan �1-reseptörleri up-regüle ederek artan sempatik 

stimülasyona yanıtların restorasyonunu sa�lar (Üstünes 2011).    

Koroner kalp hastalı�ı olan hastalarda karvedilol etkisini miyokard oksijen 

ihtiyacını ve sempatik a�ırı aktiviteyi azaltarak göstermektedir. Ayrıca miyokard ön yük 

(pulmoner arter basıncı ve pulmoner kapiller wedge basıncı) ve ard yükü (total periferik 

dienci) azaltır (Calbicor 2011).    

Karvedilol antioksidan etkisini  lipit peroksidasyonunu güçlü bir �ekilde inhibe 

ederek olu�turur (Üstünes 2011). Wu ve arkada�larının (2007) yaptı�ı çalı�mada damar 

hasarından sonra neointima hiperplazi ve aterosklerozun ilerlemesinde büyük bir öneme 

sahip olan matriks metalloproteinaz-2 (MMP-2) ve matriks metalloproteinaz-9 (MMP-

9) üzerinden karvedilolün antioksidan etkileri ara�tırılmı�tır. Çalı�mada damar hasarı 

yüksek miktarda kolestrol diyeti ile beslenen tav�anların karın aortlarına uygulanan 

balon kataterler ile sa�lanmı�tır. 21 günde tav�anlara oral olarak karvedilol (20 

mg/kg/gün) veya probukol (100 mg/kg/gün) uygulanmasıyla önemli derecede azalan, 

artmı� oksidatif DNA hasarı ve artmı� MMP-2 ve MMP-9 ekspresyonu ile beraber 

kaydade�er derecede aortik neointima olu�umu tespit edilmi�tir. Çalı�mada 

karvedilolün redoks ile ilgili yolakları düzenleyerek MMP-2 veMMP-9’un in vivo ve in 

vitro ekspresyonunu inhibe etti�i sonucuna  ula�ılmı�tır.
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2.1.2.2. Farmakokinetik Özellikleri 

Absorpsiyonu: Karvedilol iyi bir �ekilde gastrointestinal kanaldan absorbe olur 

fakat karaci�erde ilk geçi� metabolizmasına u�rar. Bu nedenle genel biyoyararlanımı % 

25-35 civarındadır. S(-) enantiyomerinin mutlak biyoyararlanımı % 15 ve R(+) 

enantiyomerininki % 31 dir. Oral biyoyararlanımı karaci�er hastalarında hafifçe ve 

ya�lılarda % 50 oranında artar. Besinler karvedilolün absorpsiyon hızını azaltır fakat 

absorbe olan ilaç miktarında de�i�ikli�e neden olmaz. Karvedilolün en yüksek plazma 

konsantrasyonları ve antihipertansif etkisi 1-2 saatte görülür. Bu süre uygulanan doz ile 

do�rusal olarak ili�kilidir. Tekrarlanan dozlarda verildi�inde vücutta birikmez. Etki 

süresi yakla�ık 15 saattir (Sweetman 2002 pp. 855-856; Üstünes 2011).  

Da�ılımı: Karvedilol yüksek lipit çözünürlü�üne sahiptir. Anne sütü dahil 

olmak üzere bütün vücut sıvılarına geni� ölçüde da�ılır. Karvedilolün % 98’inden 

fazlası plazma proteinlerine ba�lanır ve R(+) enantiyomeri S(-) enantiyomerine göre

plazma proteinlerine daha sıkı ba�lanır (Sweetman 2002 pp. 855-856; Üstünes 2011). 

Metabolizayonu: Karvedilol aromatik halka oksidasyonu ve sitokrom P450 

2D6 enzimi ile glukuronidasyona u�ratılarak büyük ölçüde karaci�erde metabolize olur. 

Beta-antagonisti ve zayıf alfa antagonisti etki gösteren üç aktif metaboliti mevcuttur. 

Bunlardan biri olan 4’-hidroksifenilkarvedilol bir beta-blokör olarak karvedilole göre 13 

kat daha aktiftir (Üstünes 2011). Üç aktif  metabolitin konsantrasyonları ana maddeden 

10 kat daha dü�üktür. Karvedilolün hidroksikarbazol metabolitlerinden ikisi 

karvedilolden 30-80 kat daha güçlü olan a�ırı potent antioksidanlardır  (Calbicor 2011). 

Eliminasyonu: Metabolitlerin yakla�ık % 60 ‘ı safra içine itrah edilir ve feçesle 

elimine edilir; % 16 kadarı da idrar ile atılıma u�rar. �drarla de�i�meden atılan miktarı 

verilen dozun % 2’sinden azdır. S(-) enantiyomerinin eliminasyon yarı ömrü 7-11 saat 

ve R (+) enantiyomerinin yarı ömrü 5-9 saattir (Üstünes 2011). 

Dozu ve Uygulanması: Hipertansiyon tedavisinde oral yolla günde bir defa 12,5 

mg ba�langıç dozu karvedilol verilir. Ardından bu miktar iki gün sonra günde bir defa 

25 mg’a arttırılır. Ba�ka bir alternatif olarak ise günde iki defa 6,25 mg ba�langıç dozu 

verilir. Uygulama dozu 1-2 hafta sonra günde iki defa 12,5 mg’a arttırılır. Bu doz 

gerekti�inde en azından iki haftalık aralıklar ile günde bir defa veya bölünmü� olarak 50 

mg’a artırılabilir. Ya�lı hastalarda günde bir defa 12,5 mg doz uygulanması yeterli 

olabilir. 
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Kronik kalp yetmezli�i tedavisinde ba�langıç dozu oral yol ile günde iki defa 

3,125 mg’dır. Tolere edilebilirse doz iki haftadan sonra günde iki defa 6,25 mg’a 

arttırılmalı ve daha sonra iki haftadan daha az olmayan aralıklar ile doz artan bir �ekilde 

hasta tarafından tolere edilebilen en yüksek doza artırılır. Fakat bu doz 85 kg’dan daha 

kilolu hastalarda günde iki defa 50 mg’ı veya 85 kg’dan daha zayıf olan hastalarda 

günde iki defa 25 mg’ı a�mamalıdır. 

Anjina pektoris tedavisinde oral yolla günde iki defa 12,5 mg ba�langıç dozu 

karvedilol verilir. Ardından bu miktar iki gün sonra günde iki defa 25 mg’a arttırılır 

(Sweetman 2002 pp. 855-856). 

Yan Etkileri: �-blokörlerin en sık ve en ciddi yan etkileri �-adrenerjik bloklama 

aktiviteleri ile ilgilidir. En ciddi yan etkiler arasında kalp yetmezli�i, kalp blo�u ve 

bronkospazm bulunmaktadır. Hasta uyuncunu zorla�tıran en sıkıntı verici yan etkiler ise 

yorgunluk ve ekstremitelerde so�ukluktur (Sweetman 2002 pp. 855-856). 

Bu yan etkilerin dı�ında hastalarda postüral hipotansiyon, sersemlik, ba� a�rısı, 

gastrointestinal bozukluklar, bradikardi; gözlerde kuruluk, influenzaya benzer belirtiler; 

ender olarak anjina, intermittan klodikasyon alevlenmesi, alerji deri reaksiyonları, burun 

tıkanıklı�ı, hı�ıltı, depresif duygudurum, uyku bozuklukları, parastezi, karaci�er 

enzimlerinde de�i�iklikler, trombositopeni, lökopeni de bildirilmi�tir (Kayaalp 2001). 

�laç Etkile�imleri: �-blokörler ile hem farmakodinamik hem de farmakokinetik 

etkile�imler rapor edilmi�tir. Antihipertansif etkisi, kardiyodepresan etkisi, karbonhidrat 

metabolizması üzerinde etkisi olan veya bron�iyal �2-reseptörleri üzerinde etkisi olan, 

�1- ve �2-reseptörlerinde �-blokörlerin çe�itli etkilerini antagonize eden veya artıran 

ilaçlar ile farmakodinamik etkile�imler meydana gelebilir (Sweetman 2002 pp. 855-

856). 

Karvedilol ile farmakodinamik etkile�imler gösteren ilaçlar; 

•       Klonidinin �-blokör  ilaçlar ile birlikte uygulanması kan basıncını ve  

kalp atım hızını dü�ürücü etkilerini potansiyalize edebilir. 

•       Karvedilol ve diltiazem birlikte oral yolla uygulandı�ında izole olgularda  

ileti bozuklu�u (nadiren hemodinamik denge bozuklu�u ile birlikte) gözlenmi�tir. �-

blokör aktivitesi olan di�er ajanlarda oldu�u gibi karvedilol birlikte uygulanan 

antihipertansif etkili (örne�in; �1 reseptör antagonistleri) veya yan etki profilinin bir 

parçası da hipotansiyon olan ilaçların etkisini güçlendirebilir.  
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•       Anestezi sırasında karvedilol ve anestezik ilaçların sinerjistik negatif  

inotrop ve hipotansif etkileri risk olu�turabilir (Rıza Ommaty 2006; Calbicor 2011).  

Farmakokinetik etkile�imler �-blokörlerin absorpsiyonunu ve 

metabolizasyonunu de�i�tiren ilaçlar ile birlikte meydana gelir. �-blokörlerin plazma 

konsantrasyonunu de�i�tirirler (Sweetman 2002 pp. 855-856). 

Karvedilol ile farmakokinetik etkile�imler gösteren ilaçlar; 

•       Digoksin ve karvedilolün birlikte uygulanmasında digoksin 

konsantrasyonları % 15 kadar artar. Hem karvedilol hem de kalp glikozidleri AV 

iletimini yava�latır. 

•       �-blokör etkili ilaçlar insülin ve oral hipoglisemiklerin kan �ekerini  

dü�ürücü etkisini artırabilirler. Hipoglisemi belirtileri maskelenebilir veya azalabilir 

(özellikle ta�ikardi). 

•       Karaci�er metabolizması indükleyici ve inhibitörlerinden olan rifampisin 

karvedilol plazma konsantrasyonlarını yaklasık % 70 azaltır.   

•       �-blokör özellikleri olan ilaçlar ile birlikte katekolamin deplesyonuna 

neden olan bir ilaç (örne�in; rezerpin ve/veya monoamin oksidaz inhibitörleri) alan 

hastalar hipotansiyon ve/veya bradikardi belirtilerini gösterebilirler. 

•       Verapamil, diltiazem ve di�er antiaritmikler karvedilolle kombinasyon  

halinde AV iletim bozuklukları riskini artırabilirler (Rıza Ommaty 2006; Calbicor 

2011). 

2.1.3. Farmasötik Teknoloji Alanındaki Çalı�maları 

Karvedilol  ile farmasötik teknoloji alanında birçok çalı�ma yapılmı�tır. Bu 

çalı�malar karvedilol ta�ıyıcısı olarak yeni terapötik sistemlerin  kullanılması ve hem bu 

sistemler ile hem de klasik ta�ıyıcı sistemler  ile nazal, rektal, transdermal, oral, bukkal 

uygulanan ilaç sistemlerini içermektedir.  

Sanjay ve ark. (2009) ilk geçi� etkisini ortadan  kaldırmak, hipertansiyon ve 

anjina pektoris tedavisinde terapötik etkinli�i artırmak için nazal yolla uygulama 

amacıyla karvedilolün aljinat mukoadezif mikrokürelerini çalı�mı�lardır. 26,36-54,32 

µm boyutunda, % 36,62-56,18 arasında enkapsülasyon etkinli�ine sahip bu 

mikroküreler su içinde ya� (S/Y) emülsiyon tekni�iyle hazırlanmı�lardır.  
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Karvedilolün nano çöktürme yöntemi kullanılarak Eudragit E100 

nanopartikülleri hazırlanmı�tır. Bu nanopartiküller 190-270 nm aralı�ında olup %  85-

91 enkapsülasyon etkinli�ine sahiptir. Karvedilol nanopartiküllerinden ilaç salımı 5 dk 

içinde gerçekle�ti�i için hipertansiyon tedavisi için uygun oldukları belirtilmi�tir 

(Kalimuthu ve Yadav 2009). 

Karvedilolün biyoyararlanımını artıran ve ilacın antihipertansif etkisini uzatmak, 

ba�langıçta hipotansif pikini azaltmak için salımı uzatan karvedilol enkapsüle 

poli(laktik-co-glikolik asit) (PLGA) nanopartikülleri nanoprespitasyon yöntemi ile 

hazırlanmı�tır. Nanopartiküllerin ortalama boyutu 132-234 nm, ilaç enkapsülasyon 

etkinli�i ise % 77,6 bulunmu�tur.  Nanopartiküllerden in vitro kümülatif ilaç salımı 24 

saatte % 72’dir. Tav�anlarda yapılan in vivo biyoda�ılım çalı�maları bu partiküllerin 

kalpte, karaci�erde ve böbrekte da�ıldı�ı daha yüksek konsantrasyonlarda ise hedef 

alanlara salımına izin verilebildi�ini ortaya koymu�tur (Jawahar ve ark.  2009). 

Karvedilolün çözünme hızı ve çözünürlü�ünü artırmak için çözücü uçurma 

yöntemiyle polivinil pirolidon (PVP) K30 içeren katı dispersiyonları hazırlanmı�tır. 

Yapılan çalı�mada ilacın çözünürlü�ü polimer konsantrasyonu artı�ıyla artmı�tır. Katı 

dispersiyonlar karvedilolün çözünme hızını da fiziksel karı�ım ve saf ilaç ile 

kıyaslandı�ında artırmı�lardır (Sharma ve Jain 2010).  

Singh ve ark. (2009) absopsiyonu artırma potasiyeline sahip karvedilol yüklü 

kendili�inden olu�an mikroemülsiyon salım sistemleri çalı�mı�lardır. Çalı�mada faz 

diagramları ve çözünürlü�e dayanarak lauroglikol, Gelucire 44/14, Tween®20 sürfaktan 

olarak seçilmi�tir. Mahmoud ve ark. (2009) yaptı�ı çalı�mada da karvedilolün 

biyoyararlanımını artırmak için karvedilol içeren kendili�inden olu�an emülsifiye olan 

tablet hazırlamı�lardır. Bu �ekilde hem klasik bir dozaj �ekli olan tabletin hem de 

kendili�inden olu�an nanoemülsiyon salım sisteminin avantajları kombine edilmi�tir. 

Hasta uyuncunu artırmak amacıyla günde bir defa kullanılmak üzere 

karvedilolün kontrollü salım formülasyonları hazırlanmı�tır. Bu formülasyonların 

uygulanmasından sonra plazma konsantrasyon-zaman profilleri 24 saat boyunca 

kontrollü salımın günde iki defa alınan hemen salıma benzerlik gösterdi�i saptanmı�tır. 

Plazma konsantrasyon-zaman e�risi altındaki alan (AUC), en yüksek plazma 

konsantrasyonları (Cmax) ve dü�ü� konsantrasyonları hemen salınan karvedilol ile 

kıyaslandı�ında kontrollü salınan karvedilole e�de�erdir. Ayrıca karvedilolün kontrollü 
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salım ve hemen salım formülasyonları hipertansiyon ve kalp yetmezli�i 

popülasyonlarında e�it kararlı durum (steady-state) farmakokinetik karakteristikleri 

sergilemi�lerdir (Tenero ve ark. 2006). 

Karvedilolün çözünürlü�ü iyi olmadı�ından dolayı bu durum çözünme hızını da 

etkilemektedir. Çözünürlü�ü artırma amacıyla mikronize karvedilol fosfat kullanılarak 

uzatılmı� salım yapan matriks tableler hazırlanmı�tır. Mikronize ürünün  mikronize 

olmayana kıyasla in vitro salım hızında önemli bir artı� gözlenmi�tir (Chatterjee ve Pal 

2010). 

�laç salım düzenleyicisi olarak hidroksipropil-�-siklodekstrin (HP�CD) ve 

biyoadezif uzatılmı� salım  platformu  olarak da polietilen oksit (PEO) kullanılarak 

karvedilolün bukkal salımı için tablet hazırlanmı� ve domuz mukozası kullanılarak ex 

vivo geçi� çalı�maları yapılmı�tır. Çalı�ma sonucunda siklodekstrin içeren PEO 

tabletten geçen karvedilol miktarının sadece siklodekstrin içeren tabletlerdekinden daha 

yüksek oldu�u bulunmu�tur. Ayrıca tablette HP-�-CD bulunması hazırlanan bu tabletin 

iyi olan adezyon özelliklerini önemli derecede de�i�tirmedi�ini görülmü�tür (Cappello 

ve ark. 2006).  

Karvedilolün sitrik asit ve �-siklodekstrin ile beraber üçlü kompleksini 

olu�turarak çözünme hızı ve çözünürlü�ünü artırılmı� ve a�ızda çözünen tabletler 

formüle edilmi�tir. Püskürtme-kurutma yöntemi ile elde edilen kompleks karvedilolün 

çözünürlü�ünde 110 kat artı� ve yüksek kompleksle�me etkinli�i sa�lamı�tır. Uygun 

yardımcı maddeler kullanılarak püskürtme kurutma yöntemi ile formüle edilen a�ızda 

çözünen tabletler 5 dakikada % 100 çözünme göstermi�lerdir (Pokharkar ve ark. 2009).  

Hidroksi propel metil selüloz (HPMC), Carbopol®934, Eudragit RS 100 ve etil 

selüoz kullanılarak karvedilol bukkal mukoadezif yamaları çalı�ılmı�tır. �n vitro

çalı�malarda yamalar 90 dakikada % 86,26-98,32 arasında ilaç salımı göstermi�lerdir. 

�nsanlarda yapılan in vivo ilaç salım çalı�maları karvedilol HPMC-karbopol yamaları 90 

dakikada % 74,63-88,02 arasında ilaç salımı sergiliyorken tav�anlarda yapılan 

çalı�malar ise % 90,85 salım göstermi�tir. Karvedilolün in vitro salımı ile in vivo salımı 

arasında iyi bir korelasyon gözlenmi�tir (Thimmasetty ve ark. 2008).  

Kitozan ve pektin polimerleri kullanılarak karvedilol hidroklorürün biyoadezif 

yamaları hazırlanmı� ve in vitro ve in vivo performansları de�erlendirilmi�tir. 
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Yamaların �i�me indekslerinin pektin konsantrasyonuyla orantılı oldu�u bulunmu�tur. 

Formüle edilen biyoadezif yamaların yüzey pH’sı 6,2-7,2 arasında bulunmu�tur. En 

uygun biyoadezif yama (kitozan:pektin 20:80) 22,10 ± 0,20 g biyoadezif direnç, % 

98,73 in vitro salım ve 8 saat içinde 451 dakika ex vivo mukoadezyon süresi 

göstermi�tir. �n vivo sonuçlarda ise patchler oral yol ile kıyaslandı�ında karvedilolün 

biyoyararlanımında önmeli bir artı� göstermi�tir (Kaur, A. ve Kaur, G. 2011). 

Çözücü uçurma tekni�i ile farklı oranlarda hidrofilik ve hidrofobik polimer 

kombinasyonları içeren matriks tipi transdermal terapötik sistemler hazırlanmı� ve 

Franz difüzyon hücreleri kullanılarak in vitro geçi� çalı�maları yapılmı�tır. 

Fizikokimyasal ve in vitro deri geçi� çalı�malarına dayanarak etil selüloz:PVP (7,5:2,5) 

ve Eudragit RL: Eudragit RS (8:2)  in vivo çalı�malar için seçilmi�tir. Sıçanlarda 

yapılan biyoyararlanım çalı�maları karvedilolün transdermal yamalarının kararlı durum 

plazma konsantrasyonlarını sa�ladı�ı ve oral uygulamaya kıyasla sırasıyla % 71 ve % 

62 biyoyararlanımı artırdı�ı saptanmı�tır (Ubaidulla ve ark. 2007).  

Çözücü uçurma yöntemiyle ilaç deposu olarak hidroksi propil metil selüloz 

(HPMC) kullanılan transdermal karvedilol yamaları  hazırlanmı�tır. Çalı�mada ilacın 

kontrollü salımını sa�lamak için Eudragit RL 100 ve Eudragit RS100 kullanılmı�tır. 

�lacın geçi� hızı  Tween®80 ve Span®80 ile artırılmı�tır.  Ayrıca yamaların deri 

iritasyonu yapma olasılı�ının olmadı�ı saptanmı�tır (Tanwar ve ark. 2007).  

Karvedilolün gastrointestinal yan etkilerini yok etmek için agar-agar ve  jelatin  

gibi suda çözünen polimerik maddeler ve plastifiyan madde olarak propilen glikol 

kullanılarak rektal supozituvarları hazırlanmı�tır. Yapılan çalı�mada jelatin-agarlı 

supozituvarlar da�ılmıyor/erimiyor iken sadece jelatinli supozituvarlar 

da�ılmı�/erimi�lerdir. Sonuçlar jelatin:agar oranı % 25’e (a/a)  kadar çıktı�ında erime 

süresinin ve ilaç salımının etkilenmedi�ini göstermi�tir. Agar oranları daha yüksek 

konsantrasyonlarda oldu�unda ise yava� salım görülmü�tür (Swamy ve ark. 2009).  

2.1.4. Türkiye Piyasasında Bulunan Farmasötik Preparat �ekilleri, Dozu ve Üretici 

Firmaları 

Türkiye piyasasında bulunan karvedilol  içeren ticari preparat �ekilleri, dozu ve 

üretici firmaları Tablo 2-1‘de verilmi�tir (Üstünes 2011). 
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Tablo 2-1: Karvedilolün Türkiye piyasasında bulunan farmasötik preparat �ekilleri, dozu 

ve üretici firmaları 

Müstehzar              Dozaj �ekli                Miktar/Doz               Firma 

Dilatrend               Tablet                       6,25 mg                            Deva 

Dilatrend               Tablet                       12,5 mg                            Deva 

Dilatrend               Tablet                          25 mg                            Deva 

Arlec                              Tablet                     3,125 mg                             Ali Raif 

Arlec                              Tablet                       6,25 mg                            Ali Raif 

Arlec                              Tablet                       12,5 mg                            Ali Raif 

Arlec                              Tablet                          25 mg                            Ali Raif 

Calbicor                Tablet                       6,25 mg                           Berksam 

Calbicor                Tablet                       12,5 mg                           Berksam 

Calbicor                Tablet                          25 mg                           Berksam 

Carvesan               Tablet                       6,25 mg                           Drogsan 

Carvesan               Tablet                       12,5 mg                           Drogsan 

Carvesan              Tablet                          25 mg                           Drogsan 

Carvexal              Tablet                       6,25 mg                           Sandoz 

Carvexal               Tablet                       12,5 mg                           Sandoz 

Carvexal              Tablet                          25 mg                           Sandoz 

Coronis                          Tablet                       6,25 mg                            Bilim

Coronis               Tablet                       12,5 mg                            Bilim 

Coronis                         Tablet                          25 mg                            Bilim

Kinetra                          Tablet                       6,25 mg                         Sanovel 

Kinetra                          Tablet                       12,5 mg                         Sanovel 

Kinetra                          Tablet                          25 mg                         Sanovel
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2.2. Nazal Yolla �laç Uygulamalarına Ait Genel Bilgiler 

2.2.1. Nazal Yolun Avantajları ve Dezavantajları 

Di�er yollarla mukayese edildi�inde nazal yol pek çok avantaja sahiptir (Behl ve 

ark. 1998; Ugwoke ve ark. 2001; Arora ve ark. 2002). Bu avantajlar a�a�ıda 

sıralanmı�tır. 

• Epitel hücrelerinde yer alan mikrovilliler ile oldukça geni� bir 

absorpsiyon alanının olması 

• Poröz ve ince membran varlı�ı 

• Yaygın damar a�ı yapısı ve kan akı�ının hızlı olması 

• Hızlı absorpsiyon ve çabuk etki sa�laması 

• Gastrointestinal sistemde bozulan ilaçlar için alternatif yol olması 

• Hepatik ilk geçi� etkisinin olmaması 

• Hastanın kendisinin uygulayabilece�i kolay bir yol olması 

• Doz a�ımı riskinin dü�ük olması 

• �laçların beyine hedeflendirilmesi 

Bu avantajlara ra�men nazal yola ait bazı dezavantajlar da bulunmaktadır 

(Ugwoke ve ark. 2001; Arora ve ark. 2002). 

• Nazal bo�lu�a uygulama hacmi drenaj nedeniyle 25-200 µl olarak 

sınırlanmı�tır. 

• 1000 Da’dan büyük olan ilaçların nazal mukozdan geçi�leri zordur. 

• Patalojik �artlar ilaç absorpsiyonunu etkiler. 

• Nazal mukozanın normal defans mekanizması ilaçların permeabilitelerini  

etkiler. 

• Uygulanan ilaçlar nazal mukozayı irrite edebilir. 

• Peptit ve proteinler için az da olsa enzimatik degredasyon mevcuttur. 
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2.2.2. Nazal Pasajın Anatomisi 

Burun vestibülünden ba�layıp nazofarenkse kadar uzanan burun bo�lu�u 

yakla�ık 12-14 cm derinli�e ve 160 cm2 yüzey alana sahiptir. Nazal bo�luk üç farklı 

i�levsel bölgeden olu�ur. Bu bölgeler önden arkaya do�ru sıralanmı�tır (Cornaz ve Buri 

1994; Ugwoke ve ark. 2001), (�ekil 2-2). 

• Vestibüler bölge (filtrasyon bölgesi) 

• Olfaktör bölge (koku duyusu ile ilgili) 

• Respiratör bölge (solunumla ilgili) 

�ekil 2-2: Burnun anatomik yapısı-(Putz ve Pabst 1997) 

Vestibüler bölge, solunan havadaki partiküllerin tutulması ile filtrasyonu 

sa�layan çok tabakalı titrek tüyler ta�ıyan bol miktarda çanak hücresinden olu�an epitel 

örtülü bir yapıya sahiptir (Cornaz ve Buri 1994; Ugwoke ve ark. 2001). Olfaktör bölge 

nazal septum ile lateral duvarlar arasındadır. Bu bölge koku alma duyusuyla ilgilidir. 

Respiratör bölge sütun �eklindeki epitel dokudan olu�an ve kalın bir mukus tabakasıyla 

kaplanmı� bölümdür Nazal yolla kullanılan ilaçların absorpsiyonu respiratör bölgede 

meydana gelmektedir (Chien ve ark. 1989). 
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Nazal yolun di�er ilaç uygulama yolları ile absorpsiyon alanı ve proteolitik 

enzim seviyesi açısından mukayesesi Tablo 2-2’de verilmi�tir. Dü�ük enzim aktivitesi 

ve geni� absorpsiyon yüzeyi ile nazal yol, ilaçların organizmaya verili�i için alternatif 

bir yol olarak dü�ünülmektedir. 

Tablo 2-2: Nazal yolu di�er ilaç uygulama yolları ile mukayesi (Ingemann ve ark. 2000 pp.  

189-205). 

          Uygulama yolu Absorpsiyon alanı Proteolitik enzim seviyesi 

Oral 200 m2 +++++++ 

Rektal 200-400 cm2 +++ 

Bukal 100 cm2 ++ 

Nazal 150 cm2 ++ 

Transdermal 2 m2 + 

Pulmonar 75 m2 + 

Vajinal  ++ 

Oküler 1 cm2 - 

2.2.3. Nazal Mukus Sekresyonu ve Mukosiliyer Klirens 

Nazal mukus sekresyonunun pH’sı yeti�kinlerde 5,5-6,5 ve çocuklarda 5,0-6,7 

aralı�ındadır. Mukus; 5 µm kalınlı�ında olup dı� kısmı viskoz mukus tabakası (jel) ve 

mukozal yüzey boyunca yerle�mi� sulu (sol) tabakasından ibarettir. Mukus salgısı % 95 

su, % 2 musin, % 1 tuzlar, % 1 albumin, immunoglobulin, lizozim, laktoferrin gibi di�er 

proteinler ve % 1 oranında lipidlerden olu�maktadır. Mukusun jele benzer 

görünümünden glikoproteinler, özellikle mucin sorumludur. Her gün yakla�ık 1,5-2,0 

litre mukus üretimi olur (Wermeling ve Miller 2002 pp. 727-748; Ozer 2007 pp. 99-

112; Ozsoy 2008 pp. 143- 192).  Mukus, mukozayı örterek onu fiziksel ve enzimatik 

olarak korur. Adenoid doku ve nazal mukoza tarafından gerçekle�tirilen IgA üretimi, 

inhale edilen bakteri ve virüslere kar�ı olan immun korunmayı sa�lamaya yardımcı olur. 

Mukus, su tutma kapasitesine ve yüzey elektriksel aktiviteye sahiptir, ısı transferine izin 

verir. Epitel yakla�ık her 10 dk’da bir yeni mukus tabakası ile kaplanır. Solunum yolu 
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ile dı�arıdan hava ile alınan her türlü madde, nazal bo�luktaki mukusa yapı�arak veya 

mukusta çözünerek gastrointestinal kanala atılmak üzere nazofarinkste itilir. Bu 

mukusun ve adsorbe edilen/çözünen maddelerin gastrointestinal kanala klerensi 

“mukosiliyer klerens” olarak adlandırılır (Ozsoy 2008 pp. 143- 192). Bu mekanizma, 

üstte uzanan mukus tabakası ile altta uzanan silianın birlikteki dalgasal hareketi ile 

gerçekle�ir. Silialar, epitel hücre yüzeyindeki tüysü olu�umlardır. Hücre ba�ına yakla�ık 

300 silia mevcuttur, her bir silia 5-10 µm uzunlu�unda, 0,1-0,3 µm geni�li�indedir ve 

vuru� hızları yakla�ık 10-13 Hz dir. Mukosiliyer klerens hızında bireyler arası 

de�i�kenlik bulunmasına ra�men, yakla�ık 6 mm/dk dır (Wermeling ve Miller 2002 pp. 

727-748; Ozer 2007 pp. 99-112; Ozsoy 2008 pp. 143- 192). 

Mukosiliyer klirens bu yolla uygulanan ilaçların nazal bo�luktan nazofarenkse 

do�ru hızlı bir �ekilde uzakla�tırılmasından sorumludur. Bundan dolayı mukosiliyer 

klirens, intranazal uygulamada ilaçların absorbsiyonuna olumsuz yönde etki eden bir 

faktördür. Uygulanan ilaçlar ile mukosiliyer klirensin baskılanması sonucunda mukus 

içinde tutulan virüs ve bakterilerin, temas süresine ba�lı olarak, infeksiyon yapma 

potansiyelleri söz konusudur. Bu nedenle ilaç ve yardımcı maddelerin mukosiliyer 

klirens üzerine olan etkilerini incelemek oldukça önemlidir.  

2.2.4. Nazal Mukozadan �laçların Geçi� Mekanizmaları 

Sistemik etki göstermek isteyen ilaçlar önce nazal mukus tabakasından sonra da 

epitelden geçmek zorundadır. Mukus küçük, yüksüz partiküllere bir zorluk göstermez. 

Büyük ve/veya yüklü moleküller bu tabakadan geçi�te zorlukları a�mak zorundadır. 

�lacın nazal mukozadan geçi�i üç farklı mekanizma ile 5 ayrı yoldan gerçekle�ir (�ekil 

2-3) (Ingemann ve ark. 2000 pp. 189-205; Wermeling ve Miller 2002 pp. 727-748). 
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�ekil 2-3: 1.Paraselüler yol 1a) interselüler alanlar, 1b) sıkı (tight) yapılar;  

2.Transselüler yol 2a) pasif difüzyon, 2b) aktif transport 3.Transsitozis (Ozsoy ve ark. 

2009) 

Birincisi; hücreler arası bo�luk ve sıkı birle�me noktalarıyla (tight junction) 

ili�kili olan paraselüler transporttur (paracellular route). Paraselüler yolun peptit ve 

proteinlerin absorpsiyonu için önemli bir geçi� yolu oldu�unu ve dolayısıyla peptitlerin 

absorpsiyon hızının artması için paraselüler yolun reversibl olarak açılması gerekti�i ve 

maddenin hidrofilik özelli�i azaldıkça mukozal absorpsiyonun arttı�ı bildirilmi�tir 

(Corbo ve ark. 1989; Ungell ve ark.1992). 

�kinci geçi� mekanizması, transselüler yoldur. Bu yol, pasif transport veya aktif 

transport olarak apikal hücre membranı, intraselüler bo�luk ve basolateral membrandan 

geçi� ile ili�kilidir. Bu yol, lipofilik moleküllerin veya membran tarafından tanınan 

moleküllerin absorpsiyonunda  (aktif ta�ıyıcı ile transport) önemlidir (Cornaz ve Buri 

1994; Ingemann ve ark. 2000 pp. 189-205; Ugwoke ve ark. 2001). 

Üçüncü geçi� mekanizması ise; transitozdur. Burada partikül vezikül içine 

alınarak ve sonra hücreye do�ru transfer olur ve sonunda interstitial bo�lukta depolanır 

(McMartin ve ark. 1987; Tuma ve  Hubbard 2003).  

2.2.5. Nazal Mukozadan Geçi�i Etkileyen Faktörler 

�laçların nazal mukozadan geçi�inde etkili olan faktörler a�a�ıda özetlenmi�tir 

(Washington N ve ark. 1989 pp. 199-220; Yamamoto ve ark. 1993; Behl ve ark. 1998; 
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Hussain 1998; Arora ve ark. 2002, Wermeling ve Miller 2002 pp. 727-748; Illum 2003; 

Jadhav ve ark. 2007; Ozsoy 2008 pp. 143- 192).  

a) Anatomik ve Fizyolojik Faktörler 

• Anatomik özellik  

• Biyokimyasal de�i�iklikler  

• Fizyolojik faktörler  

• Patolojik durumlar  

• Çevresel faktörler 

b) �laca Ait Faktörler 

• Molekül a�ırlı�ı ve �ekli 

• Çözünürlük  

• Lipofilik özellik  

• pKa 

c) Formülasyona Ait Faktörler 

• pH  

• Viskozite 

• Konsantrasyon 

• Uygulama hacmi 

• Dozaj �ekli 

2.2.6. Nazal Mukozadan Geçi�in Artırılması 

Nazal mukozanın 1000 Dalton (g/mol) dan büyük ilaçların geçi�i için bir engel 

olu�turdu�u bilinmektedir (Donovan ve  Huang 1998). Daha dü�ük molekül a�ırlıklı ve 

hidrofilik ilaçlar ise neredeyse i.v. verili�le mukayese edilebilecek hızda çabuk olarak 

nazal mukozadan absorbe edilirler (Illum 2003). Ancak ilaçların çözeltilerinin 

mukosilier klerens sebebiyle nazal mukozada kalı� süreleri oldukça kısa oldu�undan 

biyoyararlanımları oldukça dü�ük olmaktadır. Bu nedenle, ilaçların mukoadezif jel ve 

toz sistemleri (Ugwoke ve ark. 1999; Ozsoy ve ark. 2000; Callens ve ark. 2003a; 
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Callens ve ark. 2003b; Sambhaji ve ark. 2004; Tas ve ark. 2006; Bhise ve  Yadav 2008) 

ve mikroküreler (Bjork ve Edman 1988; Hasçiçek ve ark. 2003; Yıldız ve ark. 2005; 

Gungor ve ark. 2010a; Gungor ve ark. 2010b; Gürcan ve ark. 2010) hazırlanarak 

ilaçların nazal biyoyararlanımlarının arttırılması ile ilgili çalı�malar yapılmı�tır. Ayrıca 

insertler (McInnes ve ark. 2005; Bertram ve ark. 2006; Yenil 2008) ile de ilaçların nazal 

biyoyararlanımı arttırılmı�tır.  

Bu sistemlere ayrıca penetrasyon arttırıcı bazı maddelerin ilavesi ile de ilaçların 

biyoyararlanımları arttırılabilmektedir. Nazal yolla kullanılan penetrasyon arttırıcıları; 

�elat olu�turucular (EDTA, sitrik asit, salisilatlar), sentetik yüzey etkin maddeler 

(sodyum lauril sülfat, polioksietilen alkil eterler ve esterler), do�al yüzey etkin maddeler 

(safra tuzları), ya� aitleri (oleik asit, sodyum kaprilat, sodyum kaprat, sodyum laurat) 

olarak sınıflandırılabilir (Yamamoto ve ark. 1993; Behl ve ark. 1998; Davis ve  Illum

2003; Turker ve ark. 2004; Bhise ve  Yadav 2008; Pires ve ark. 2009). 

Siklodekstrinlerin (Merkus ve ark. 1999) ve kitozanın (Yamamoto ve ark. 1993) nazal 

absorpsiyon arttırıcı olarak etkin oldu�u kaydedilmi�tir. Penetrasyon arttırıcı maddeler 

genellikle enzim aktivitesini inhibe ederek, mukus viskozitesi veya elastisitesini 

dü�ürerek, mukosiliyer klerensi azaltarak, sıkı birle�me noktalarını açarak ve ilacın 

çözünürlü�ünü veya stabilitesini arttırarak etki gösterirler (Quraishi ve ark. 1997; Behl 

ve ark. 1998).  

�laçların nazal mukozadan sistemik absorpsiyonunun arttırılmasına yönelik 

yakla�ımlar a�a�ıda özetlenmi�tir (Kublik ve Vidgren 1998). 

a) �lacı nazal metabolizma etkisinden korumak 

• Kimyasal modifikasyonlar yapmak 

• Kovalan ba�lar eklemek 

• �lacı enkapsüle etmek 

• Enzim inhibitörleri veya inaktivatörleri kullanmak 

b) �laç veya formülasyonda de�i�iklik yapmak 

• Ön ilaçlar uygulamak  

• Kimyasal modifikasyon yapmak 
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• Absorpsiyon arttırıcıları ilave etmek  

c) �lacın nazal bo�lukta kalı� süresini uzatmak 

• Biyoadezif tozlar ile 

• Hidrojeller ile 

• Mikro- ve nanopartiküller ile 

2.3. Polimerik Miseller Hakkında Bilgiler 

2.3.1. Polimerik Misellerin Tanımı ve Özellikleri 

Miseller, dispersiyon/devamlı bir fazda disperse olan fazı olu�turan veya 

partiküler haldeki maddelerden olu�an disperse sistemlerin bir sınıfına dahil olan 

kolloidal dispersiyonlar olarak tanımlanmaktadır. Biyolojik olarak etkin maddelerin 

miselizasyonu lipofilik ilaçların ve besin desteklerinin biyoyararlanımını artıran genel 

bir olgudur ve miselizasyon ilaç salımı alanında oldukça fazla çalı�ılmaktadır. Polimerik 

miseller, misellerin ayrı bir sınıfını temsil eder ve amfifilik blok kopolimerlerden 

meydana gelirler (Torchillin 2001; Amiji 2007 pp. 385-408). 

Polimerik miseller, hidrofobik ve amfifilik etkin maddelerin salımı için uygun 

amfifilik blok kopolimerlerin nano boyutlu toplulu�udur. Sulu bir ortamda miseller, 

mononükleer fagositik sistem (MPS) tarafından meydana getirilen klirensi en aza 

indiren a�a�ıda görüldü�ü gibi iyonik olmayan hidrofilik bir kabuk (shell) ve hidrofobik 

ilaçlar için bir rezervuar olarak görev alan hidrofobik bir çekirdek (core) içerirler  (�ekil 

2-4) (Gaucher ve ark. 2005; Amiji 2007 pp. 317-356). 

                       Suda <CMC                                                   Suda >CMC 

�ekil 2-4:  Misel Olu�umu



22 

Mevcut literatürlere göre farmasötik bir miselin genel boyutu 10-80 nm 

arasındadır, ideal kritik misel konsantrasyonu (CMC) ise milimolar düzeyde veya daha 

dü�ük olmalıdır. Hidrofobik bir ilacı yükleme etkinli�i ise % 5-25 (a/a) arasında 

olmalıdır. Hemen hemen her olası ilaç uygulama yolu ile biyoyararlanımın artırılması 

veya yan etkilerin azaltılması açısından ilaçların misel �ekillerinin kullanılmasından 

yararlanılmaktadır (Torchilin, 2005). 

2.3.1.1. Misel Olu�um Mekanizması 

Misel olu�umu, iki kuvvetin sonucu olarak olu�ur. Biri moleküllerin 

birle�mesine (assosiasyon) yol açan çekici kuvvet, di�eri ise belli bir makroskobik faza 

kadar misellerin sınırsız büyümesini önleyen itici kuvvettir. Amfifilik kopolimerler, 

hem hidrofilik hem de hidrofobik polimer için seçici olan bir çözücüye konuldu�unda 

kendili�inden misel olu�tururlar (Jones ve Leroux 1999). Amfifilik polimerlerin 

kendili�inden misel olu�turmasındaki ba�lıca etken ise, sulu çevreden hidrofobik 

kısımların çekirde�e itilip uzakla�tırılmasından dolayı sistemin serbest enerjisinin 

azalmasıdır (Torchilin 2005). 

Amfifilik kopolimerlerin miselizasyon i�lemi dü�ük molekül a�ırlıklı 

sürfaktanlar için belirtilen i�leme çok benzemektedir. Çok dü�ük konsantrasyonlarda 

polimerler sadece tek zincirler halinde bulunurlar. CMC olarak adlandırılan kritik bir 

de�ere ula�mak için konsantrasyon arttırıldıkça polimer zincirleri miselleri olu�turmak 

için birle�meye ba�lar, böylece kopolimerin hidrofobik kısmı polimerin bulundu�u sulu 

ortam ile temastan korunacaktır. CMC’de çözücünün önemli bir miktarı misel 

çekirde�inin içinde bulunabilir ve CMC’de olu�an miseller daha yüksek 

konsantrasyonlarda olu�an misellerden daha büyük boyutlar sergileyen gev�ek 

agregatlar olabilir. CMC’den biraz yüksek polimer konsantrasyonunda ise denge, misel 

olu�umu yönüne kayar, miseller dü�ük enerji durumundaki konfigürasyonlarını tercih 

ederler ve kalan çözücü misel boyutunda bir azalma ile sonuçlanarak hidrofobik 

çekirdekten  yava� yava� uzakla�ır; miseller daha sıkı�ık ve stabil olur (Jones ve Leroux 

1999;Torchillin 2001). 

Amfifilik kopolimerler genellikle dü�ük molekül a�ırlıklı sürfaktanlardakinden 

çok daha dü�ük bir CMC sergiler. Amfilik polimerin CMC’si ne kadar dü�ükse miseller 

in vivo olarak o kadar stabildir. Kandaki büyük hacimdeki seyreltme ile sadece dü�ük 

CMC’li miseller stabil kalabilirler. Yüksek CMC’ye sahip  amfifiller ise sulu ortamda 
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ve kanda kolayca ayrılabilirler ve kanda içerikleri çökebilir. Bu nedenle yüksek 

CMC’ye sahip  amfifillerin ilaç ta�ıyıcı sistemler olarak kullanımları uygun de�ildir 

(Jones ve Leroux 1999; Torchilin 2005).  

Ayrıca miselizasyon i�lemini tarif eden bir di�er önemli parametre de kritik 

misel sıcaklı�ı (CMT)’dır. Amfifilik  polimerler bu sıcaklı�ın üstünde tekli yapılar ve 

agregatlar halinde bulunuyorken, bu sıcaklı�ın altında sadece tekli yapılar halinde 

bulunurlar.  CMC de�erini bulmak için kullanılan metotlar CMT’yi belirlemek için de 

ba�arı ile uygulanabilir.  Sıcaklık ve konsantrasyona ba�ımlılıklarından dolayı CMT ve 

CMC de�erleri serbest enerji ve miselizasyonun  entalpisi gibi misel olu�umunun 

termodinamik parametrelerini belirlemek için basit bir yöntem sa�lar (Torchillin 2001). 

2.3.1.2. �deal Bir Misel Sisteminin Ta�ıması Gereken Özellikler 

�deal bir misel sistemi; 

• uygun bir boyuta sahip olmalı (10-100 nm arası), 

• hem in vitro hem de in vivo olarak stabilitesi yüksek olmalı, 

• etkin madde yükleme kapasitesi fazla olmalı,  

• seçici bir �ekilde hedef alanda birikebilmeli,  

• hedef dokular ve hücreler ile temas etti�inde ilacı salmalı, 

• hedef alanda örne�in sıcaklık, ı�ık ve ultrasound gibi harici bir uyarı 

(eksternal uyarı) ile etkin maddenin salımını kontrol etme imkanını sunmalı, 

• vücuttan kolayca atılabilen toksik olmayan ve inert yapılara ayrılmalı, 

• renal yol vasıtasıyla vücuttan atılabilmesi için de 50 000 Dalton’dan 

daha az molekül a�ırlıklı zincir parçalarına ayrılmalıdır (Torchillin 2001;Torchillin 

2008 pp. 263-308). 

2.3.1.3. Miseller Sistemlerin Biyolojik Performansı 

Etkin maddenin hedef alana ula�ması için dola�ım sisteminde uzun süre kalması 

gerekmektedir (Torchillin 2008 pp. 263-308).  Partiküler ilaç ta�ıyıcı sistemlerde ba�lıca 

sorun olan yarılanma ömrünü uzatmak içinse, partikül boyutu ve yüzey özellikleri gibi 

iki faktörün dü�ünülmesi gereklidir. Partiküler sistemlerin ço�u vücutta hemen yabancı 

ürünler olarak tanınır ve RES (retiküloendotelyal sistem) hücreleri tarafından fagositoz 

vasıtası ile kan dola�ımından atılır (Kim ve ark. 1998). Bu nedenle kolloidal ilaç 

ta�ıyıcılarının uzun süre dola�ımda kalması için bir çözüm RES tarafından tanınmayı, 
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opsonizasyon derecesini ve hızını azaltmaktır. Sterik stabilizasyonun (örne�in; 

polietilen glikol (PEG) gibi hidrofilik polimerler ile partikül yüzeyini kaplama) etkili bir 

�ekilde opsonik proteinler ile etkile�imi ve böylece dalak, karaci�er ve kemik ili�inin 

RES hücreleri tarafından polimerik misellerin alımını azalttı�ı gösterilmi�tir. PEG 

tarafından opsonizasyonu azaltma, yüzey yükünün korunması ve hidrofilik yüzeyin 

artırılmasına ba�lanır. Böylece protein adsorpsiyonunu yöneten elektrostatik ve 

hidrofobik etkile�imler gibi iki temel kuvvet engellenir. Miseller kabuk yüzeyinde 

polietilenimin (PEI), poliakrilik asit, poliaspargin gibi bir polimerden dolayı bulunan 

yük ise, misellerin dola�ımda kalma süresi açısından sorun yaratır (Torchillin 2008 pp. 

263-308). Kolloidal ilaç ta�ıyıcılarının uzun süre dola�ımda kalması için di�er çözüm 

ise, partikül boyutunun küçük olmasıdır. Çünkü RES alımı genelikle partikül boyutu ile 

artar. Bu nedenle ilaç ta�ıyıcısının uzun süre dola�ımda kalması için küçük ta�ıyıcı 

boyutu (<200 nm) istenilmektedir. Akci�erde ve dalakta filtrasyon ile mekanik 

klirensten korunmak için de partikül boyutu yeteri kadar küçük olmalıdır (Kim ve ark. 

1998). 200 nm den daha büyük nanopartiküller dalaktaki  interendotelyal hücre 

aralıkları tarafından mekanik filtrasyon ile uzakla�tırılır. 50 kDa dan daha küçük 

(hidrodinamik çapı 5-10 nm) molekül a�ırlıklı partiküller içinse böbrekler yoluyla 

atılım söz konusudur. Polimerik misellerin boyutu 10-100 nm arasında oldu�undan bu 

yollar ile atılım engellenir, fakat misel boyutunun tümör penetrasyonu ve RES alımının 

derecesi ile ilgili oldu�u da görülmektedir. Ayrıca küçük partiküller daha fazla 

kıvraklı�a sahip oldu�u için proteinlerin misel yüzeyine adsorpsiyonu engellenir 

(Torchillin 2008 pp. 263-308).  

Kısacası PEG yo�unlu�unun yüksek olması, misel boyutunun küçük olması ve 

misel çekirde�inin daha camsı olması  misellerin dola�ım sürelerini artırır. Ayrıca 

nanopartiküllerin dola�ım sürelerini artırmak amacıyla eliminasyon mekanizmasını 

doygunlu�a ula�tırmak için bo� miseller ile ön dozlama da yapılabilir, fakat bu durum 

lipozomlarda kullanılmı� olmasına ra�men misellerde henüz ara�tırılmamı�tır 

(Torchillin 2008 pp. 263-308).  

Kanda dola�ımın  yanı sıra patolojik dokularda uzun dola�ım süresine artırılmı�

permeabilite ve kalı� etkisi (EPR) vasıtası ile polimerik misellerin birikimi ile izin 

verilir. EPR etkisi bozulmu� lenfatik drenaj ve sa�lam olmayan endotelden dolayı 

hastalık alanlarında damarın daha yüksek olan permeabilitesine atfedilebilir. Bu iki 
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özellik tümor ve iltihaplı alanlara “delik” endotel tabakasından kolloidal partiküllerin 

damar dı�ına çıkı�ına ve sonrasında orada kalmalarına olanak sa�lar (Torchillin 2008 

pp. 263-308). EPR-aracılı hedeflendirme için ideal olarak ilacın plazma 

konsantrasyonunun 6 saatin üstünde dola�ımda kalması istenmektedir. Fakat intravenöz 

uygulanmalarından sonra ilaç yüklü polimerik misellerin parçalanmaları hakkında az 

bilgi mevcuttur.  Ayrıca bu patolojik dokulardaki pasif hedeflendirmenin yanı sıra  

misellerin dola�ımda uzun süre kalması için aktif hedeflendirmede kullanılmaktadır 

(Torchillin 2008 pp. 263-308). 

2.3.1.4. Misellerin Toksisitesi ve Vücutta Da�ılımı 

Polimerik misellerin tipik biyoda�ılımı 125I ile i�aretlenen PEG-b-PDLLA 

kopolimerlerini içeren polimerik misellerin sonuçları ile örneklendirilebilir. PEG-b-

PDLLA miselleri intravenöz uygulamadan sonra dikkat çekecek derecede uzatılmı� kan 

dola�ımı (t1/2~18 saat) göstermi�tir ve enjeksiyondan sonraki 24 saatte enjekte edilen 

dozun % 25’i dola�ımda kalmı�tır. Misellerin kana plazma oranı ve merkezi 

kompartmanda da�ılım hacmi (V0), plazma bo�luk de�erine (=1 hematokrit) ve kan 

hacmine hemen hemen e�it hesaplanmı�tır. Bu da polimerik misellerin uygulamadan 

sonra sadece kan kompartmanına da�ılabildi�ini ve hemen kan hücreleri ile 

etkile�medi�ini göstermektedir. Polimerik misellerin bu �ekilde stabil dola�ımı jel 

kromatografisi deneyi ile de onaylanmı�tır. PEG-b-PDLLA miselleri enjeksiyondan 24. 

saate kadar normal organlarda (akci�er, böbrek, karaci�er ve dalak) vasküler alan 

hacmine (~0,2) kıyaslanabilir kana doku konsantrasyonu oranları (Kb) göstermi�tir ve 

daha sonra ise ekstraselüler alan hacmine tekabül eden dalak ve karaci�erde (~0,3) 

minimal artı�lar göstermi�tir. Karaci�er ve dalaktaki polimerik misellerin bu tür dü�ük 

Kb de�erleri dola�ımda uzun süre kalabilen lipozomlarınki ile kıyaslanabilmi�tir. Ayrıca 

blok kopolimerlerin glomerüler filtrasyonun e�i�inden daha dü�ük molekül 

a�ırlıklarında dolayı idrarla atılabildikleri ortaya konulmu�tur. Böylece polimerik 

misellerin vücutta kronik birikim riskinin dü�ük olması ile birlikte güvenli oldukları 

görülmü�tür (Nishiyama ve Kataoka 2006). 

Polimerik misellerin EPR etkisinden dolayı pasif hedeflendirme ile tümörlü ve 

iltihaplı vücut alanlarında birikmeleri beklenmektedir. Polimerik misellerin bu 

biyoda�ılımı yüzey özellikleri ile beraber a�ırlıklı olarak partikül boyutu ve partikülün 
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stabilitesini de içeren pek çok faktöre ba�lı oldu�u bildirilmi�tir (Torchillin 2008 pp. 

263-308). 

Liggins ve arkada�larının yaptı�ı çalı�mada (2002) mPEG-PDLLA (60:40) 

diblok kopolimer ile formüle edilen paklitaksel yüklü misel formülasyonlarının 

uygulanmasının ardından  en yüksek konsantrasyonların  karaci�er, böbrek, kan, dalak, 

akci�er ve kalpte bulundu�u tespit edilmi�tir. 

Polimerik misellerin toksisitesi incelendi�inde ise polikatyon içeren  

kopolimerlerin bu açıdan daha sorunlu olabilece�i dü�ünülmektedir. PLL ve PEI gibi 

polikatyonların sitotoksisitesi membran hasarı aktivitesi ile korelasyonu bakımından 

ara�tırılmaktadır. Polikatyonlar negatif yüklü plazma membranlarına ba�lanabilirler ve 

laktoz dehidrojeaz kaybı ile de�erlendirilen oranda onları stabilize ederler. Bu etki 

zamana, doza, polikatyonun molekül a�ırlı�ı ve kimyasal yapısına ba�lıdır. Fakat 

hidrofilik polimer konjugasyonu hücre membranı etkile�iminin baskılanması ile 

membran toksisitesini azaltabilir (Kakizawa ve Kataoka 2002). 

Kim ve arkada�larının yaptı�ı çalı�mada (2001), in vivo olarak yapılan akut 

toksisite çalı�malarında mPEG-PCL misellerinin dü�ük toksisiteye sahip oldu�u 

görülmü�tür.  Burt ve arkada�larının yaptı�ı çalı�mada (1999), hayvanlarda yapılan in 

vivo biyogeçimlilik/toksikoloji testlerinin ve in vitro testlerin sonuçları PDLLA-PEG 

misellerinin biyogeçimli olduklarını ve toksik olmadıklarını göstermi�tir. Ayrıca 

tav�anlarda yapılan oküler kronik toksisite testleri de mPEG-PDLLA nın  oküler 

uygulamalarda güvenli oldu�u saptanmı�tır (Tu ve ark. 2007). 

2.3.1.5.  Misellerin Hedeflendirmesi 

A. Pasif Hedeflendirme  

Uzun süre dola�ımda kalan polimerik ta�ıyıcıların seçici ve etkili bir �ekilde katı 

(solid) tümörlerde birikebildi�i görülmü�tür. Bu olgu tümörlerin bozulmu� lenfatik 

drenajı ve dola�an makromoleküllere kar�ı tümör alanlarında mikrovasküler 

hiperpermeabilite ile açıklanmakta ve artırılmı� permeabilite ve kalı� etkisi (EPR) pasif 

hedeflendirme olarak adlandırılmaktadır (Nishiyama ve Kataoka 2006). Bu nedenle, 

misellere yüklenen anti-kanser ilaçlarının (adriamisin gibi) hedef olmayan 

dokulardakinden (kalp kası gibi) tümörlerde çok daha fazla birikimi görülmü�tür (Jones 

ve Leroux 1999;Torchillin, 2001). 
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Ayrıca Lukyanov  ve arkada�larının yaptı�ı çalı�mada (2004), PEG-PE miselleri 

deneysel miyokart enfarktüslü tav�anlara i.v. olarak uygulanmı�tır. Misellerin kandaki 

yarılanma ömrü 2 saat olarak tespit edilmi�tir.  Miseller pasif hedeflendirme ile tümör 

nekroz alanlarına benzeyen miyokardiyal enfarktüs alanlarında kalp kasının hasar 

görmeyenkısımlarına kıyasla 8 kattan  daha fazla birikmi�tir. 

B. Aktif Hedeflendirme 

Aktif hedeflendirmede ise, hedeflendirilen miseller ile hedef hücrelere ilaç salımının 

etkinli�i ve seçicili�ini artırmak amaçlanmaktadır. Böylece yan etkiler azaldı�ı gibi 

daha iyi etkinlik de sa�lanmaktadır (Nishiyama ve Kataoka 2006). Aktif 

hedeflendirmeyi de;  

a) Uyarı cevaplı hedeflendirme, 

1. Biyolojik uyarı ile hedeflendirme 

2. Dı�arıdan uyarı ile hedeflendirme (eksternal hedeflendirme) 

b) Spesifik ligandlar ba�layarak hedeflendirme �eklinde sınıflandırabiliriz. 

a) Uyarı Cevaplı Hedeflendirme 

1. Biyolojik Uyarı ile Hedeflendirme 

Bu tür hedeflendirme, genellikle vücutta çe�itli doku ve organlardaki ço�u 

patolojik proseste bölgesel sıcaklık artı�ı ve/veya asidoz meydana gelmesine 

dayanmaktadır  (Torchilin 2001). Örne�in; normal kan pH sı 7,4 ün aksine tümörlü 

alanlardaki hücre dı�ında pH de�erleri 6,8-7,0 civarında belirlenmi�tir. Bu durum 

ço�unlukla normal hücrelere kıyasla daha yüksek hızda aerobik ve anaerobik glikozize 

katkı sa�lar. Endozomlar ve lizozomlar  gibi hücre kompartmanları bile hemen hemen 

pH 5-6 dan daha dü�ük pH sergiler. Bu durumda tümör alanında birikmesi ile birlikte 

yüklenen ilaç molekülerinin serbestle�mesi ve/veya sitoplazmaya girmesi için pH 

seviyelerindeki azalma ile ayrılabilen pH ya hassas blok kopolimer miseller 

tasarlanmı�tır (Gaucher ve ark. 2005).  

Ayrıca biyolojik uyarı ile hedeflendirme Kataoka ve arkada�larının (2005) 

çalı�masında oldu�u gibi hidrofobik ilacın aside duyarlı hidrazon ba�ları ile polimere 

konjuge edilmesi ile de elde edilebilir. Bu çalı�mada polimerik miseller fizyolojik pH da 
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ilacı dı� ortamdan koruyabilir fakat endozomlar ve lizozomlardaki pH nın azalması ile 

seçici bir �ekilde ilaç salımı gerçekle�ir. 

�laç ta�ıyıcı miseller sistem olarak sıcaklık veya pH de�i�imine hassas poli (N-

izopropilakrilamid) ve onun PDLLA’lı kopolimerlerleri gibi polimerler 

kullanılmaktadır. Sıcaklı�a hassas polimer, bölgesel sıcaklık de�i�imi ile ilaç salımını 

ve/veya vasküler transportu artırmak için kullanılır. pH a hassas miseller ise normal 

dokulardan daha dü�ük pH lı olduklarından dolayı tümörlere, enflamasyonlu dokulara 

veya endozomal kompartmanlara ilaçların salımında kullanılır (Jones ve Leroux 1999).  

2. Dı�arıdan Uyarı ile Hedeflendirme (Eksternal Hedeflendirme) 

Patolojik alanlardaki uyarı cevaplı hedeflendirme dı�ında misellerin vücutta 

kendili�inden birikti�i alanlara vücut dı�ından bir uyarı (mikrodalga ısıtma, ultrasound, 

termal ablasyon) ile de hedeflendirme uygulanabilir (Torchilin 2005). Bu amaçla 

poloksamer misellerden doksorubisinin in vivo ve in vitro salımını tetiklemek için 

ultrasound ba�arılı bir �ekilde uygulanmı�tır (Rapoport 2004). Bununla birlikte solid 

tümör alanlarında lokal ısıtma da  kullanılabilir (Gaucher ve ark. 2005).  

b) Spesifik Ligandlar Ba�layarak Hedeflendirme 

Misel yüzeyinde suya maruz kalan hidrofilik blokların uç kısmına kimyasal 

ba�lar ile  spesifik hedeflendirme ligandları eklenir. Bu �ekilde reseptör proteinlerine 

ligandların ba�lanması amaçlanır ve böylece miselin hedef hücre tarafından tanınması 

ve reseptör-aracılı endositozis ile hedef hücre içine alınımı artırılabilir. Spesifik 

monoklonal antikorlar, folat kalıntıları, transferrin ba�lıca ligandlar olmakla birlikte 

�eker parçaları da hedeflendirme için kullanılmaktadır (Torchillin 2001; Kakizawa ve 

Kataoka 2002;Torchilin 2005; Torchillin 2008 pp. 263-308).   

Hedeflendirme bazen iki hedeflendirme çe�idinin kombinasyonu halinde de 

uygulanmaktadır. Bu amaçla pH uyarı cevaplı misellere spesifik ligand ba�lanabilir 

(Torchilin 2005), pH uyarı cevaplı misellerde vücut dı�ından uygulanan ses dalgları 

kombinasyonları ile ilacın kontrollü salımı da sa�lanabilir (Torchilin 2005). 
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2.3.1.6. Miseller Sistemlerin Avantajarı ve Dezavantajları 

�laç ta�ıyıcıları olarak polimerik miseller oldukça önemli  avantajlara sahiptirler:  

• Sulu ortamda çözünürlü�ü iyi olmayan ilaçların çözünürlü�ünü ve buna 

ba�lı olarak da  ilaçların biyoyararlanımını artırırlar. 

• �lacın toksisitesini / istenmeyen di�er yan etkilerini azaltır veya yok 

ederler. 

• Miseller formda olma ilacı (öncelikle çözünürlü�ü iyi olmayan ilacı) 

biyolojik çevrenin etkisi altındaki inaktivasyon olasılı�ından iyi bir �ekilde korur. 

• PEG gibi hidrofilik bir blok varlı�ından dolayı yeteri kadar uzun süre 

vücutta (kanda) kalabilirlar. 

• Boyutlarının  küçük olması nedeniyle sızıntılı damarlanma olan vücut 

bölgelerinde  birikebilirler. 

• Dı� yüzeye (kabu�a) spesifik bir ligand eklenmesi ile 

hedeflendirilebilirler. 

• Büyük miktarlarda kolayca ve tekrarlanabilir bir �ekilde hazırlanabilirler 

(Torchillin 2001; Amiji 2007 pp. 385-408).  

Bütün bu avantajların yanısıra sınırlı miktarda etkin madde çözünmesi, etkin 

madde yüklendikten sonra suda stabilitenin zayıf olması ve ne kadar yüksek miktarda 

ilaç yüklenirse stabilitenin de o kadar azalması polimerik misellerin klinik 

uygulamalarını sınırlandırmaktadır (Amiji 2007 pp. 385-408). Polimerik misel salım 

sistemlerinin di�er bir dezavantajı ise; in vivo ilaç ta�ıyıcısı olarak uygulamalarını 

sınırlandıran CMC ile ifade edilen konsantrasyona ba�ımlı özelliklerinin bulunmasıdır 

(Cha ve ark. 2009). 

2.3.1.7. Polimerik Misellerin Farmasötik Alanda Kullanımı ve Vücuda Verili�

Yolları  

a) Polimerik Misellerin Farmasötik Alanda Kullanımı 

Miseller diagnostik (görüntüleme) ajanlar ve terapötikler gibi çe�itli 

farmasötiklerin salımı için kullanılabilir ve her bir özel durumda belirli gereklilikleri 

sa�lamalıdır.  Bu nedenle diagnostik misellerde  en yüksek olası hedefin hedef 

olmayana oranının (relatif birikim) bulunması birincil önemdedir.  Oysaki terapötik ajan 
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yüklü miseller için genellikle hedefte en fazla olası birikim gereklidir ve artmı� spesifik 

olmayan birikim bile tolere edilebilir (Torchillin 2001). 

Polimerik miseller; pasif ve aktif hedeflendirme ile  kanser ilaçlarının 

organizmaya verilmelerindeki  çalı�malarda sıklıkla  kullanılmaktadır (Torchillin 2006 

pp.57-94). Bu amaçla çe�itli polimerik misellere paklitaksel (Burt ve ark. 1999; Liggins 

ve ark. 2002; Shuai  ve ark. 2004), kamptotesin (Watanabe ve ark. 2006),  metotreksat 

(Yang ve ark. 2008), doksorubisin (Yin ve Bae 2009), �-lapakon (Blanco ve ark. 2007) 

gibi antikanser ilaçları çalı�ılmı�tır. Kemoterapötik ilaç yüklü polimerik miseller  ile 

ilgili formülasyonlardan dört tanesi (NK911-blok kopolimerleri-kovalent ba�lar ile 

doksorubisin ba�lı ve fiziksel olarak doksorubisin enkapsüle edilen PEG-b-poly 

(aspartik asit) miselleri, SP1049C-doksorubisin yüklü Pluronik miselleri, Genexol-

PM®-paklitaksel yüklü mPEG-b-PLA miselleri  ve NK105-paklitaksel enkapsüle 

edilmi� PEG-b-P(Asp) miselleri) klinik ara�tırma a�amasındadır. Faz I çalı�malarından 

elde edilen sonuçlar; polimerik misel formülasyonlarının ilaçların geleneksel 

formülasyonlarına kıyasla toksisiteyi azalttı�ını buna ba�lı olarak daha yüksek 

dozlamaya izin verdi�ini ve daha uzun süre dola�ımda kaldıklarını göstermi�tir (Amiji 

2007 pp. 317-356; Torchillin 2008 pp. 263-308). 

Polimerik misellerin di�er bir kullanımı alanı ise nörodejeneratif hastalıkları 

tedavi etmek için beyne ilaç hedeflendirmedir. Kan beyin bariyeri engelini a�mak için 

beyin mikrodamar endotelyal hücrelerinden transitozis yapabilen ligand moleküllü / 

antikorlu polimerik miseller ve ilaç efflux sistemini inhibe etmek için Pluronik blok 

kopolimerler kullanılır.  Bu misellerle yapılan ilk çalı�malardan biri poliklonal antikor 

ve insülin ile modifiye edilmi� Pluronik misellere haloperidol enkapsüle edilip farelere 

intravenöz olarak uygulanmasıdır. Bu çalı�mada hayvanlarda haloperidolün nöroleptik 

etkisi �iddetli bir �ekilde görülmü�tür (Torchillin 2006 pp.57-94) 

Oldukça yüksek toksisiteli antifungal ajanlar dü�ük çözünürlü�e sahiptirler. Bu 

tür etkin maddeler konvensiyonel blok kopolimerler ile olu�turulan polimerik misellerin 

ço�u çekirde�i ile dü�ük geçimlili�e sahiptir (Torchillin 2006 pp.57-94). Bu gruptaki 

ilaçlardan Yang ve arkada�ları (2008) Amfoterisin B’yi poli(etilen gikol)-b-poli(laktat) 

misellerine yüklemi�lerdir. Croy ve arkada�ları (2004) ise çözünürlü�ü iyi olmayan 

di�er bir antifungal ilaç olan nistatini Pluronik misellere enkapsüle edilebilmi�tir. 
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Polimerik misel aracı ilaç salımının önemli bir alanı da gen salımıdır. Polimerik 

misellerin bir çe�idi olan poliiyon kompleks miseller (PICM) ile DNA ve antisens 

oligonükleotidlerin salımı gerçekle�tirilir. Bu tür miseller DNA yı nötralize eden bir 

katyonik polimer ve genellikle PEG ten olu�turulur (Torchilin 2001;Torchillin 2006 

pp.57-94).  Park ve arkada�ları (Cho ve ark. 2006)) PEI-Pluronik®-PEI kopolimerlerini 

sentezleyerek PEI-Pluronik®-PEI kaplı dallanmı� PEI/DNA poliplekslerinin  gen 

transfeksiyon etkinli�ini artırmı� ve PEI’e kıyasla ta�ıyıcı sistemin sitotoksisitesini 

azaltmı�lardır. Ayrıca polimerik miseller ile siRNA salımı çalı�maları da bulunmaktadır 

(Nishiyama ve Kataoka 2006). 

Pluronik kopolimerlerin yeni ve etkili a�ıların hazırlanması ve immün cevabın 

modülasyonu için immünolojik adjuvanlar olarak uygulaması bulunmaktadır. 

Pluronikler çe�itli antijenleri yükleyebilen miselleri olu�tururlar. Bu tür misellerin 

yüksek adjuvan aktivitesi ifluenza virüsü a�ı ile gösterilmi�tir (Torchillin 2001).  

Yukarıda bahsedilen gruplardaki terapötik ilaçların haricinde 

dihidrotestosteronun (Allen ve ark. 2000), progesteronun (Sant ve ark. 2004), 

lignokainin, prednisolonun (Riley ve ark. 1999), dipiridamolün, fenofibratın (Sant ve 

ark. 2005), siklosporin A’nın, rapamisinin, propofolun (Shin ve ark. 2009), folik asitin 

(Xu ve ark. 2010), kandesartan  sileksetilin (Sattuwar ve ark. 2007), geldanamisinin ya�

asidi ön ilaçlarının (Forrest ve ark. 2006), kloksasilin sodyumun (Khanal ve ark. 2005), 

beklometazon dipropionatın (Craparo ve ark. 2011), deksametazonun (Rafie ve ark. 

2010), risperidonun (Ould-Ouali ve ark. 2005), klonezapamın (Jeong ve ark. 1998) da 

polimerik miseller ile ta�ınması yönündeki uygulamaları bulunmaktadır. 

Ayrıca bütün bu hidrofobik ilaçların bu sistemlerle ta�ınmasına dair çalı�maların 

yanı sıra bu sistemlerin hidrofilik ilaçlar için de kullanılabilece�ine ili�kin literatürde 

kayıtlı iki adet örnek çalı�ma da mevcuttur (Riley ve ark. 1999; Tu ve ark. 2007). 

Polimerik miseller ile terapötiklerin salımı oldukça fazla çalı�ılması ve üzerinde 

durulmasına ra�men kontrast ajanlarının miseller transportu oldukça yeni bir alandır 

(Torchilin 2001; Torchilin 2005). Diagnostik ajanlar ile yüklü miseller kanser ve di�er 

hastalıkların te�hisi haricinde ilaç ta�ıyıcıların vücutta birikim alanlarını belirlemek için 

de kullanılmaktadır. Trubetskoy ve arkada�ları (1996) 20 nm çapındaki amfifilik PEO-

lipit konjugatlarıın misellerine 111In ve gadoliniyum dietilentriamin penta asetik asit-
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fosfatidiletanolamin (Gd-DTPA-PE) yüklemi�lerdir ve tav�an pençesinden subkutan 

uygulamadan sonra bölgesel lenf zincirinin görüntülenmesi sa�lanmı�tır.  

Fotodinamik tedavi için dendritik fotosensitizer yüklü polimerik miseller de 

çalı�ılmı�tır.  Fotodinamik tedavi malignant tümörlerin ve maküler dejenerasyonun 

tedavisi için gelecek vaad eden bir uygulamadır. Fotodinamik tedavi fotosensitizerlerin 

ve ardından hastalık alanlarına belli dalga boyundaki lazerin uygulnmasını içerir. 

Fotodinamik tedavide fotosensitizerler için polimer-fotosensitizer konjugatları, PEG-

lipozomları ve polimerik miseller gibi salım sistemlerinin geli�tirilmesi deri 

hipersensivitesi gibi yan etkileri önlemek kadar fotodinamik tedavinin seçicilik ve 

etkinli�ini artırmak için daha çok dikkat çekmektedir. Fotodinamik tedavinin amacı 

dendritik porfirin yüklü PEG-b-PLL miselleri hazırlanmı�tır. Bu miseller Lewis akci�er 

karsinoma hücrelerinde çalı�ılmı� ayrıca tav�an gözünde koroidal neovaskülarizayon 

alanlarında da biriktikleri tespit edilmi�tir (Nishiyama ve Kataoka 2006). 

Ayrıca son zamanlarda doksorubisinin misel formülasyonu  olan NK911 tav�an 

karotid arterinde balon hasarından sonra neointimal olu�umunu önlemek için 

kullanılmı�tır. Balon hasarı vasküler geçirgenlikte belirgin bir artı�a neden olmu�tur. Bu 

nedenle, balon hasarlı arterde NK911 in etkili birikimine izin verilir. Sonuç olarak 3 

tane NK911 intravenöz enjeksiyonu balon hasarından sonra 4 haftada neointimal 

olu�umunu önemli derecede inhibe etmi�tir. Serbest doksorubisin tedavisinde ise 

neointimal olu�umunun inhibisyonu hakkında önemli etkiler gözlenmemi�tir. Bu 

sonuçlar koroner stent takılması ve balon anjiyoplastisinden sonra restenozun önlenmesi 

için polimerik nano ta�ıyıcıların yeni uygulamalarını öne sürebilir. Böylece polimerik 

nano ta�ıyıcıların artırılmı� birikimi sadece tümörlerde de�il aynı zamanda di�er 

hastalık alanlarında da kullanılabilir. Benzer �ekilde polimerik misellerin miyokardiyal 

enfarktüs alanlarında da birikti�i rapor edilmi�tir. Ayrıca son yapılan çalı�malarda 

polimerik misellerin tav�an gözünde koroidal neovaskülarizayon alanlarında da birikti�i 

kaydedilmi� ve oftalmik neovasküler hastalıkların nanoteknolojiye dayanan yeni bir 

tedavi �ekli öne sürülmü�tür (Nishiyama ve Kataoka 2006).  

Polimerik misellerin sadece tümörlerde de�il aynı zamanda tav�an karotit 

arterinde balon hasarlı alanda veya tav�an gözünde koroidal neovaskülarizayon 

alanlarında da birikti�i bulunmu�tur. Bu nedenle kardiyovasküler ve oftalmik 
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hastalıkların hedeflendirilmi� tedavilerinde kullanılma olasılıkları öne sürülmektedir 

(Nishiyama ve Kataoka 2006).  

b) Polimerik Misellerin Vücuda Verili� Yolları

Teorik olarak polimerik misellerin oral salımdan uzatılmı� salıma ve belirli 

alana ilacı hedeflendirmeye kadar çe�itli farmasötik alanlarda pratik uygulamaları 

olabilir. Bununla birlikte �imdiye kadar polimerik miseller ço�unlukla antikanser 

ilaçlarının (paklitaksel, adriamisin, metotreksat gibi) parenteral uygulaması için 

de�erlendirilmi�tir (Jones ve Leroux 1999; Amiji 2007 pp. 385-408).  

Polimerik misellerin oftalmik salım sistemleri rapor edilmi�tir. Ketorolak’ın 

oftalmik polimerik miselleri hazırlanmı� ve Gupta  ve ark. (2000) tarafından 

de�erlendirilmi�tir. Ketorolak polimerik miselleri korneal hasar olmaksızın oküler 

yararlanımda bir sulu süspansiyona kıyasla iki kat artı� göstermi�tir. Ayrıca 

deksametazon yüklü polimerik misellerinde in vivo uygulanmaları sonucunda 

inflamasyonlu tav�an gözlerini anlamlı fark olacak �ekilde iyile�tirdikleri kaydedilmi�tir 

(Rafie ve ark. 2010). 

Fenofibratın misel formülasyonunun oral biyoyararlanımı kaba süspansiyon 

formülasyonuna göre % 156 oranında meydana gelmi�tir (Sant ve ark. 2005). 

Fenofibratın dı�ında ise kandesartan sileksitilin (Sattuwar ve ark. 2007), paklitakselin 

(Veltkamp ve ark. 2007), oktoetiltetra porfirin, meso-Tetrafenilporfin ve kamptotesinin 

(Sezgin 2004) de oral uygulamaları mevcuttur. 

Polimerik misellerin uygulama yoluna ili�kin ba�ka bir çalı�ma da beklometazon 

dipropionat yüklü fosfolipit poliaspartamit misellerinin pulmoner uygulanmalarına 

yöneliktir (Craparo ve ark. 2011).  

Polimerik misellerin hemen hemen her olası ilaç uygulama yolu ile 

kullanılabilineceklerinin belirtilmesine (Torchilin 2005) ra�men pratikte literatür 

kaynaklarına girmi� nazal yol ile uygulanmaları ilaç yüklü polimerik misel uygulaması 

bulunmamaktadır. Polietilenimin-PEG konjugatları ile intranazal gen salımı çalı�ılmı�tır 

(Kichler ve ark. 2002). Fakat bu kopolimerde hidrofobik kısım bulunmadı�ından dolayı 

tam olarak bu yapılara misel demek uygun olmayabilir. 



34 

2.3.2. Genel Olarak Polimerik Misellerin Yapı Ta�ları 

Polimerik miseller; genellikle hidrofilik polimer (shell) (A) ve hidrofobik 

polimer (core) (B)’den olu�an A-B tipi diblok kopolimerlerden (Kim ve ark. 1998; Shin 

ve ark. 1998; Riley ve ark. 1999), ABA tipi triblok kopolimerlerden, BAB tipi triblok 

kopolimerlerden (Xu ve ark. 2010), ABC tipi triblok kopolimerlerden (C: hidrofilik/ 

hidrofobik polimer) (Yin ve ark. 2009; Karagöz 2009) veya star tipi (Kang ve Leroux 

2004) meydana gelirler. 

Kopolimerlerin misel olu�turabilmesi için misel kabu�unu olu�turan hidrofilik 

blok ve çekirde�i olu�turan hidrofobik bloklar arasında bir denge olmalıdır. Bu nedenle 

amfifilik unimerler için ba�lıca durumlarda bazı basit düzenlemeler a�a�ıdadır: 1-15 

kDa molekül a�ırlıklı PEG blokları kabu�u olu�turan genel bloklar olmalıdır ve 

çekirde�i olu�turan hidrofobik blo�un boyu, hidrofilik blo�un boyuna yakın veya 

hidrofilik blo�unkinden biraz daha kısa olmalıdır (Torchillin 2001). 

�laç salımında kullanılan amfifilik blok kopolimerlerin ço�u hidrofobik blok 

olarak ya bir poliester, polieter  ya da bir poli(aminoasid) türevi içerir. Genellikle poli-é-

kaprolakton (PCL), poli(D,L-laktik asit) (PDLLA) veya poli(ß-benzoil-L-aspartat) 

(PBLA) gibi biyobozunur bir polimer içeren hidrofobik çekirdek, suda çözünürlü�ü iyi 

olmayan etkin madde için bir rezervuar görevi görür ve onu sulu ortam ile temastan 

korur (Jones ve Leroux 1999). Ayrıca çekirde�i olu�turan blok; hidrofobik bir ilacın 

kimyasal konjugasyonu ile hidrofobik hale getirilen normalde suda çözünen bir polimer 

(örne�in; poliaspartik asit, P(Asp)), iyi bir stabilite kazandıran camsı durum 

özelli�inden dolayı polistiren (Pst) veya poli(metil metakrilat) (PMMA) gibi 

biyobozunur olmayan veya biyobozunurlu�u kötü olan polimerler, alkil zinciri veya bir 

diasillipid (örne�in; distearoil fosfatidil etanolamin (DSPE)) gibi oldukça hidrofobik 

küçük zincirler de olabilir (Jones ve Leroux 1999).

Polimerik miselin kabu�unu olu�turan hidrofilik polimer plazma proteinleri ve 

hücre membranları ile etkile�imlerden sorumludur ve misel için etkili sterik korumayı 

sa�lamak ile görevlidir. Misel hidrofilitesini, yükünü, boyunu hidrofilik blokların yüzey 

yo�unlu�unu ve hedeflendirme parçalarının eklenmesi gibi uygun  reaktif grupların 

varlı�ını belirler. Bu özellikler farmakokinetik, biyoda�ılım, biyogeçimlilik, dola�ımda 

kalı� süresi, biyomakromoleküllere yüzey adsorpsiyonu, biyoyüzeylere adsorpsiyon ve 

hedeflendirme gibi miseller ta�ıyıcıların önemli biyolojik özelliklerini kontrol eder 
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(Torchilin 2001, Torchilin 2005). Hidrofilik blok olarak ço�unlukla poli(etilen glikol) 

(PEG) kullanılmasına ra�men poliakrilamit, polihidroksietilmetakrilat, poli(N-vinil-

pirolidon) (PVP) ve poli(vinil alkol) (PVA)) da hidrofilik blok olarak kullanılabilir 

(Jones ve Leroux 1999; Torchillin 2001; Amiji 2007 pp. 317-356). 

2.3.2.1. Sentezlenen Polimerlerin Yapı Ta�ları 

Metoksi Poli (etilen glikol)  (mPEG): PEG, poliiyonik (PICM) ve amfifilik 

misellerin ço�unlu�unda hidrofilik segment olarak kullanılmaktadır. �-metoksi, �-

amino veya hidroksil gruplu asimetrik PEG’ler ticari olarak bulunmaktadır ve diblok 

kopolimerlerin polimerizasyonunda  kullanılır  (Gaucher ve ark. 2005).  

Blok kopolimerlerde kullanılan PEG’in molekül a�ırlıkları çekirde�i olu�turan 

blo�un boyundan daha uzun veya ona e�it uzunlukta bir zincir olmakla birlikte 

genellikle 1000 ve 12000 g/mol arasındadır. PEG 20 000 g/mol‘den daha büyük 

molekül a�ırlıklı oldu�unda poli(etilen oksit) (PEO) olarak da adlandırılabilir (Amiji 

2007 pp. 317-356; Torchillin 2008 pp. 263-308).  

PEG’in ço�u yerde kullanımı dü�ük toksisite ve dü�ük immünojenitesinden 

ayrıca çe�itli farmasötik formülasyonlarda kullanımı için FDA tarafından onay almı�

olmasından dolayıdır. Ayrıca iyi derecede suda çözünürlük, yüksek elastikiyet ve iyi 

‘stealth‘ özellikleri ile sonuçlanan büyük eklüzyon hacmi gibi e�siz fizikokimyasal 

özelliklere sahiptir (Torchillin 2008 pp. 263-308).  �yi derecede suda çözünürlük, fazla 

hareketlilik ve geni� eklüzyon hacminden dolayı PEG misel çekirde�inin yüzeyler arası 

serbest enerjisini en aza indirerek ve miseller arası hidrofobik etkle�imleri engelleyerek 

sterik stabiliteyi sa�lar. 1H-NMR analizleri  de bir poliester çekirde�e ba�lı PEG 

zincirlerinin dı�tan sulu çevrenin içine do�ru uzandı�ını ve bu moleküllerin suda 

çözünen PEG moleküllerine kıyasanabilir derecede hareketlilik ve esneklik gösterdi�ini 

kanıtlar (Gaucher ve ark. 2005).  

In vivo olarak hidrofilik PEG bloklarının görevi, RES tarafından opsonizasyonu 

ve atılmayı önleyerek miselin sterik stabilazyonunu sa�lamaktır. Sulu ortama maruz 

kalan PEG zincirleri van der Waals ba�larının sebep oldu�u partiküller arası çekimi 

engeller. In vivo olarak misel yüzeyine, opsoninleri içeren kan proteinlerinin 

adsorpsiyonunu önlerken in vitro olarak agregasyon sürecinin önlenmesini sa�lar. 

Sadece ilaç ta�ıyıcıların yüzeylerine protein adsorpsiyonu ve RES aracılı klirensi 
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sa�lamadı�ı aynı zamanda biyoda�ılım, stabilite, ilaç salım profili gibi önemli 

özellikleri de etkiledi�i için PEG kabu�unun koruyucu kapasitesi biricil öneme sahiptir. 

Do�al olarak koruma etkinli�i hem PEG bloklarının yüzey yo�unlu�u hem de koruyucu 

tabakanın kalınlı�ına ba�lıdır (Torchillin 2001). RES tarafından opsonizasyonu ve 

atılmayı önleme özellikle pozitif yük kalıntılı çekirdeklerde mevcut olabilir. PEG 

kabu�unun nötral yapısının etkili bir �ekilde PEI’yı koruyabildi�ini ve biyolojik çevrede 

negatif yüklü plazma proteinleri ile spesifik olmayan etkile�imleri önleyebildi�ini 

bilinmektedir (Gaucher ve ark. 2005). 

Fakat PEG’in nanopartiküllerin sterik stabilizasyonu için altın bir standart 

oldu�u dü�ünülmesine ra�men genellikle PEG’in inert olmadı�ı da öne sürülmektedir. 

PEG li lipozomlar ile yapılan çalı�malar kan proteinlerine ba�landı�ını ve tekrarlayan 

uygulamalar ile dü�ük lipit dozlarında stealth özelliklerinin kayboldu�unu göstermi�tir 

(Torchillin 2008 pp. 263-308). 

Bütün bunların haricinde PEG’in mukoadezyon artırıcı etkisinin oldu�u 

bilinmektedir.  Ayrıca PEG’ler nazal uygulanan ilaçların stabilitesini ve sudaki 

çözünürlü�ünü artırmak için farmasötik formülasyonlarda yardımcı madde olarak da 

kullanılmı�tır (Vila ve ark. 2005). 

Poli (�-Kaprolakton) (PCL):  �-Kaprolakton homopolimer, kristallerin 

boyutuna ba�lı olarak 59-64ºC’de eriyen yarı kristal, biyogeçimli bir polimerdir ve uzun 

in vivo degradasyon süresine katkı sa�layan kristalinite ve hidrofobisiteye sahiptir. 

Bununla birlikte kısaltılmı� degradasyon süresi için �-kaprolaktonun dilaktatlı, 

diglikolidli, -valerolaktonlu ve PEG’li kopolimerleri çalı�ılmı�tır ve biyobozunan 

polimerik ta�ıyıcılar olarak önerilmi�tir. Bu kopolimerler �-kaprolaktondan daha hızlı 

degrade olmu�lardır (Shin ve ark. 1998).  

Poli �-kaprolakton dü�ük camsı geçi� sıcaklı�ına (-60°C) sahip vücut tarafından 

tamamıyla emilebilen bir polimerdir. Dü�ük camsı geçi� sıcaklı�ından dolayı PCL’nin 

amorf fazı vücut sıcaklı�ında daha yüksek moeküler hareketlilik gösterir (Tay ve ark. 

2007). 

Poli �-kaprolakton 1970’den beri yara örtü malzemesi olması için çalı�ılan bir 

polimerdir. PCL hem in vivo hem de in vitro biyouyumlulu�undan ve etkinli�inden 

dolayı FDA tarafından medikal kullanım için onaylanmı�tır. Toksik özellikleri dü�ük ve 
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birçok ilaç için yüksek geçirgenli�e sahip oldu�u için kontrollü ilaç salımında da tercih 

edilmektedir. Ayrıca PCL hem yumu�ak doku hem de sert doku ile uyumlu oldu�undan 

dolayı doku iskelesi olarak da kullanılabilmektedir (Domb 1994). 

Poli (D,L Laktat) (PDLLA): Poli(L-laktat) %37 kristalin bir polimerdir, erime 

sıcaklı�ı 175-178ºC, camsı geçi� sıcaklı�ı ise 60- 65ºC arasındadır. PLLA yüksek 

gerilme gücü ve dü�ük uzama özelli�i gösterir.  

Poli(D,L-Laktat) (PDLLA) laktik asitin geli�i güzel da�ılmı� izomerik 

formlarına sahiptir. Bu polimer dü�ük gerilme gücüne ve yüksek uzama özelli�ine 

sahiptir. Yava� bozunma süresine sahip olması PDLLA’yı ilaç salım sistemlerinde 

tercih sebebi yapmı�tır.  PLLA’nın bozunma süresi ise PDLLA’nın bozunma süresinden 

daha yava�tır. L-laktat ile glikolat ya DL-laktat’dan hazırlanan kopolimerleri L-laktatın 

kristalitinesini bozarak bozunma süresini hızlandırmaktadır (Middleton ve Arthur 

2000). 

Polietilenimin (PEI): PEI uzun zamandır suyun safla�tırılması, ka�ıt ve 

�ampuan üretimi gibi farmasötik alan dı�ında kullanılmı�tır. PEI’lerin insan ve 

hayvanlarda haricen kullanım için oldukça güvenli oldu�u da rapor edilmi�tir. Bu 

polimerler polimerik omurgalarının her üçüncü atomunda protanlanabilir bir azotun 

varlı�ından dolayı yüksek oranda pozitif yük içerir. Ayrıca tekrarlayan etilamin 

birimleri bulundurdukları için suda iyi çözünürler. PEI’lerin do�rusal ve dallanmı�

�ekilleri bulunmaktadır. Hem in vivo hem de in vitro modellerde iyi düzeyde 

transfeksiyon etkinli�i sa�ladıkları için  PEI’ler son yıllarda viral olmayan gen salımı 

için ta�ıyıcı olarak çok fazla kullanılmaktadır (Yang ve ark. 2006). Ayrıca PEI^nin 

katyonik yükü  bu tür çalı�malarda partiküllerin hücrelere giri�inde anyonik hücre 

yüzeyi proteoglikanlarına ba�layan etkili bir araçtır (Kichler ve ark. 2002). Ayrıca 

PEI’nin hem prokaryotik hem de ökaryotik hücre tiplerinde etkili bir permeabilizör ve 

antimikrobiyal madde oldu�u rapor edilmi�tir (Andersson ve  Hatti-Kaul 1999).  

 Yüksek molekül a�ırlıklı dallanmı� PEI ve DNA arasındaki nitrojen/fosfat 

oranının (N/P) artırılması ile ciddi toksik etkiler görülür. Bu toksik problemi çözmek 

için PEG-g-dallanmı� PEI, PEG-b-dallanmı� PEI ve kendi kendini degrade edebilen 

dallanmı� PEI gibi PEI türleri sentezlenmi�tir (Cho ve ark. 2006). 
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2.3.3. Misel Olu�um Yöntemleri 

Misel hazırlamak için bütün yöntemler iki grupta incelenebilir: 

a) Do�rudan çözme yöntemi 

b) Diyaliz yöntemi 

Yöntemin seçimi genellikle misel olu�turan blok kopolimerin sulu bir ortamda 

çözünürlük derecesi ile belirlenmektedir (Torchillin 2001).  

Do�rudan çözme yönteminde kopolimer, CMC de�erinin üstünde bir 

konsantrasyonda ve normal/yüksek sıcaklıkta sulu bir ortamda çözündürülür (Torchillin 

2001). Gerekli ise misel olu�umu sırasında sıcaklık artırılır (Amiji 2007 pp. 385-408). 

Suda çözünürlü�ü çok dü�ük olan kopolimeler ise dimetilsülfoksit, dimetilformamid, 

asetonitril, tetrahidrofuran, v.b. gibi su ile karı�abilen bir organik çözücüde 

çözündürülür ve sonra suya kar�ı diyaliz yapılarak miseller olu�turulur (Torchillin 

2001).  

2.3.4. Misellere �laç Yüklenmesi 

Misel olu�turan amfifilik blok kopolimerler ile suda çözünmeyen ilaçların 

çözünme i�lemi hem pratik hem de teorik bir problem olarak da ara�tırılmı�tır. 

Çözünme i�leminin çözünen ilaç ve misel çekirde�i arasındaki etkile�imlerin 

yeterlili�ine ve çe�idine ba�lı oldu�u görülmü�tür. Bununla birlikte ilaç ve çözücü (su) 

arasındaki yüzeyler arası etkile�imler kadar hidrofilik kabuk ve çözünen ilaç arasındaki 

etkile�imler de çözünme i�lemini etkileyebilirler. Çözünme i�leminin matematiksel 

simülasyonu ba�langıçta çözünmenin misel çekirde�inden çözücü (su) moleküllerinin 

çıkarılması vasıtası ile ilerledi�ini ve daha sonra çözünen ilaç misel çekirde�inin 

merkezinde birikmeye ba�ladı�ını açıklamı�tır. Fazla miktarda ilaç çözünmesi, çözünen 

ilaç ile birlikte çekirde�in geni�lemesinden dolayı misel boyutunun bir miktar artması 

ile sonuçlanabilir (Torchillin 2001).  

2.3.4.1. �laç Yükleme Yöntemleri 

Etkin madde,  misel olu�turan kopolimerin hidrofobik blo�una kimyasal veya 

elektrostatik ba�lar ile eklendiyse misel çekirde�ine yüklenme misel olu�umu ile 

kendili�inden gerçekle�ir. Fakat ilaç misele fiziksel olarak yüklenirse misel hazırlama 

metoduna ba�lı olarak misellere ilaç yüklemek için farklı protokoller kullanılır       

(�ekil 2-5).  
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A) Do�rudan Çözündürme Yöntemi: Sudaki kopolimer çözeltisi, bir organik 

çözücüde çözülüp kurutulan ilaca eklenir veya uçucu organik çözücüde çözünen ilaç 

önceden hazırlanan misellerin sudaki çözeltisine eklenir ve daha sonra sistemden 

çözücü uzakla�tırılır (Gaucher ve ark. 2005).  

B) Diyaliz Yöntemi: Yüklenecek ilaç bir organik çözücüde (dimetilsülfoksit, 

N,N-dimetilformamid, asetonitril, THF, etanol, aseton veya dimetilasetamid gibi (Jones 

ve Leroux 1999; Gaucher ve ark. 2005; Amiji 2007 pp. 317-356) misel olu�turan 

kopolimer ile birlikte çözünür ve daha sonra suya kar�ı diyaliz edilir (Torchillin 2001).  

Misel olu�umunu meydana getiren mekanizma, çözücü çıkarma i�lemine 

ba�lıdır. Organik çözücü su ile yer de�i�tirdi�inde i�lem sırasında polimerin hidrofobik 

kısmı etkin madde yüklü misel çekirde�ini olu�turmak için �ekillenir. Yava� �ekilde su 

giri�i ile, �i�mi� çekirdekli miseller olu�ur. Organik çözücüyü çıkarmak için suya kar�ı 

birkaç gün boyunca diyaliz yapılır. Organik çözücünün yüzdesi azaldı�ında sa�lam, 

etkin madde yüklü miseller olu�turmak için misel çekirde�indeki �i�me derecesi azalır.  

C) Y/S Emülsiyonu Yöntemi: Suyla karı�mayan uçucu bir organik çözücünün 

(diklorometan, kloroform, etil asetat gibi) kullanımını içeren Y/S emülsiyonu yöntemi  

ile bir hidrofobik etkin maddenin fiziksel tutulması daha fazla meydana gelebilir.  

D) Film Yöntemi: Etkin madde-polimer etkile�imleri tercih edildi�inde 

polimerik bir film sa�lamak için organik fazın uçurulmasını gerektirir. Isıtılmı� sulu bir 

çözücü ile filmin rehidrasyonu etkin madde yüklü miselleri meydana getirir.  

Yukarıda anlatılan bütün teknikler yeterli raf ömrü olan enjektabl 

formülasyonları sa�lamak için sterilizasyon ve dondurma-kurutma basamakları 

basamakları da gerektirmektedir.  

E) Dondurma-Kurutma Yöntemi: Son zamanlarda çözücülerin 

liyofilizasyonun ardından Su/tert-butanol (TBA) karı�ımında hem etkin madde hem de 

polimerin çözünmesine dayanan yenilikçi bir tek basamak i�lemi tarif edilmektedir. 

Etkin madde yüklü miseller enjeklabl bir ta�ıyıcıda (ortamda) dondurulmu� kurutulmu�

etkin madde-polimer kekinin tekrar sulandırılması ile kendili�inden olu�ur (Jones ve 

Leroux 1999; Gaucher ve ark. 2005; Amiji 2007 pp. 317-356). 
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Kopolimer 

            Etkin MaddeÇözündürme Yöntemi

�ekil 2-5: Polimerik misellere genel ilaç yükleme yöntemleri A) Do�rudan B) Diyaliz 

Yöntemi C) Y/S Emülsiyon Yöntemi, D) �nce Film Yöntemi, E) Dondurma-Kurutma 

Yöntemi (Gaucher ve ark. 2005) 

Çekirde�i olu�turan segmentin etkin maddeye olan afinitesinin yanı sıra organik 

fazın oranı ve yapısı gibi proses parametreleri etkin madde yüklü polimerik misellerin 

hazırlanmasını etkileyebilir ve son ürünün özelliklerini etkileyebilir. Ayrıca yükleme 

yöntemi, olu�turulan misellerin özelliklerini de�i�tirebilir (Gaucher ve ark. 2005). 

2.3.4.2. �laç Yükleme Etkinli�ini Belirleyen Faktörler ve Yükleme Etkinli�i 

Bir blok kopolimer sistemin bütün ilaç tiplerini etkili bir �ekilde salabilmesi 

yüksek bir olasılık de�ildir. Bu yüzden etkili bir misel salım sisteminin tasarımında 

ilgili ilaç için çekirdek blo�unun seçimi önemli bir faktördür (Amiji 2007 pp. 317-356).  
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Misellere ilaç yükleme etkinli�ini belirleyen faktörler (Torchillin 2001; Amiji 

2007 pp. 317-356);  

a) Çekirde�i Olu�turan Blo�un Boyu, Hidrofobisitesi ve Kabu�u Olu�turan 

Blo�un Boyu: �lk durumda hidrofobik blok ne kadar büyürse çekirdek boyutu ve 

hidrofobik ilaçları tutabilme yetene�i o kadar büyür. �kinci durumda ise hidrofilik 

blo�un boyundaki artı� CMC de�erinin artı�ı ile sonuçlanır. �laç molekülünün 

hidrofobik/hidrofilik dengesi ilacın farklı miseller kısımlarda yerle�mesine ba�lı oldu�u 

için bu denge de yükleme etkinli�ini etkileyecektir. Sonuç olarak kabu�a veya ona 

yakın yerle�en moleküller misellerden oldukça hızlı salınabilir. Miselden ilaç salımını 

engelleyen bazı durumlarda ilaç çekirde�in içinde ayrı bir faz olarak bulunur, çekirdekte 

çözünmez. Bu durumda ilacın faz durumu da  yükleme için önemli olabilir. 

b) �laç ve Çekirdek Arasındaki Belli Etkile�imler: Yüklenen ilaç ve çekirde�i 

olu�turan kısımlar arasındaki geçimlilik ilaç yükleme etkinli�ini belirler. Bu geçimlilik 

ilacın polaritesi, hidrofobisitesi ve yükü gibi özelliklere ba�lıdır. Bununla birlikte 

çözünürlü�ü iyi olmayan ilaç ile en iyi geçimlili�i sa�layan hidrofobik blo�un yapısı 

seçilebilir. Polimer ve çözünen ilaç arasındaki geçimlili�i de�erlendirmek için Flory-

Huggins etkile�im parametresi kullanılır. 

c) Misel Hazırlama Yöntemi: Miselleri hazırlamak için seçilen metodun da ilaç 

yükleme derecesinde bir etkiye sahip oldu�u görülmektedir. Ayrıca misel hazırlama 

metodu seçimine ek olarak yönteme özgü  parametrelerin de (organik çözücünün yapısı, 

çözücü oranı) misellere ilaç yüklenmesini etkiledi�i kanıtlanmı�tır. 

2.3.5. Polimerik Misellerin Karakterizasyonu 

2.3.5.1. Kritik Misel Konsantrasyonu 

CMC de�eri misellerin biyolojik performansı açısından büyük önem 

ta�ımaktadır. CMC de�eri büyük miseller uygulamadan sonra kanda unimerlere 

ayrılabilirler ve ilaç kanda agregatlar olu�turabilir. Bu durumda embolizm meydana 

gelebilir veya ilaç agregatlarının istenmeyerek birikti�i alanlarda lokal toksisitenin 

olu�umu da söz konusu olabilir. CMC de�eri dü�ük miseller ise geni� kan hacmi ile 

seyrelerek dola�ımda uzun süre sa�lam kalırlar (Torchillin 2001). 

CMC’nin kopolimerin toplam molekül a�ırlı�ına, hidrofilik/hidrofobik oranına, 

hidrofilik blo�un boyu, hidrofobik blo�un boyu ve yapısına ba�lı oldu�u bulunmu�tur�
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�Gaucher ve ark. 2005��Amiji 2007 pp. 385-408�� Diblok kopolimerlerin CMC de�erleri 

aynı molekül a�ırlı�ına ve hidrofilik/hidrofobik orana sahip triblok 

kopolimerlerinkinden genelikle daha dü�üktür  (Amiji 2007 pp. 385-408). 

Verilen bir blok kopolimerin kritik misel konsantrasyonunu belirlemek için 

birkaç metot vardır. Teorik olarak CMC nin belirlenmesinde CMC ye yakın veya CMC 

de birden sistem özelliklerinde de�i�imler kaydedilen herhangi bir fiziksel özellik 

(örne�in; arayüzey gerilimi, iletkenlik, osmotik basınç) kullanılabilir. Fakat hassasiyet 

nedenlerinden dolayı CMC de�erlerini belirlemek için sadece belirli metotlar 

kullanılmaktadır.  HPLC, küçük açılı ı�ık saçılımı (small angle light scattering) 

kullanılarak partikül boyutu ölçümü ve floresans spektroskopisi bu metotlar arasındadır

(Torchillin 2001). 

2.3.5.2. Boyut ve Boyut Da�ılımı 

Polimerik misellerin en ilgi çekici özelliklerinden biri (10-100 nm) boyutlarının 

küçük olmasıdır. Genelde misel boyutu nadiren 100 nm‘ye ula�ır. Bu durum agregasyon 

sayısını, kopolimerin molekül a�ırlı�ını, miseli hazırlama yöntemini, hidrofobik ve 

hidrofilik polimerlerin ba�ıl oranını içeren faktörlere ba�lıdır (Jones ve Leroux 1999). 

Ayrıca Kim ve arkada�larının (1998) yaptı�ı çalı�mada misel olu�turmak için kullanılan 

çözücünün de misellerin boyut ve boyut da�ılımını etkiledi�i tespit edilmi�tir. 

Misellerin boyutu in vivo davranı�larda önemli bir etkiye sahiptir. Endotelden 

dı�arı çıkı� ve böbreklerde glomerüler filtrasyon boyuta ba�ımlı durumdadır (Kakizawa 

ve Kataoka 2002). 

Miseller oldukça dar boyut da�ılımına sahip olmaya meyillidirler fakat hidrofilik 

zincirler ile hidrofobik çekirde�in kaplanması yetersiz oldu�undan dolayı ikincil 

agregasyona meyillidirler. Bu sorunu çözmek için ise seyreltmenin, birincil misellerin 

ikincil agregatlarını ayırma da kullanıldı�ı rapor edilmektedir (Amiji 2007 pp. 317-

356). 

Misel çapı ve boyut polidispersitesi dinamik ı�ık saçılımı (DLS) (Shin ve ark. 

1998) ile izotonik bir tamponda veya suda do�rudan ölçülebilir. DLS yöntemi, 

polimerik miselin küreselli�i hakkında bazı bilgiler de sa�layabilir. Ayrıca misel boyutu 

atomik kuvvet mikroskobu (AFM), geçi�li elektron mikroskobu (TEM), taramalı 
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elektron mikroskobu (SEM) ile de hesaplanabilir. Bu yöntemler boyut da�ılımı ve misel 

�eklinin karakterizasyonlarına da izin vermektedir (Jones ve Leroux 1999). 

Polimerik misellerin partikül büyüklü�ü ve da�ılımı genellikle 6-6000 nm 

boyutundaki partiküllerin boyutlarını ölçebilen Zetasizer Nano ZS cihazı ile 

yapılmaktadır. Bu cihazda boyut ölçümleri dinamik ı�ık saçılımı (DLS), kuasi-elektrik 

ı�ık saçılımı (QELS) veya foton korelasyon spektroskopisi olarak adlandırılan bir 

yöntem kullanılarak tespit edilmektedir. DLS ile bir sıvıda disperse edilen partiküllerin 

ölçümü yapılmaktadır. 

Partiküllerin boyutları Brownian hareketlerinin hızıyla ilgilidir. Brownian 

hareketleri partikülü çevreleyen çözücü moleküllerinin bombardıman hareketi ile 

meydana gelen hareketlerdir. Partiküller büyükse Brownian hareketleri yava�

olmaktadır. Partiküllerin küçük olması halinde ise partiküllere çözücü molekülleri daha 

fazla çarpar ve partiküller daha hızlı hareket ederler. Partiküllerdeki bu hareketlilik 

farkından dolayı ı�ık kayna�ından gönderilen ı�ık saçılımı farklı dalgalanmalar gösterir. 

Küçük partiküller daha hızlı hareket etti�i için saçtıkları ı�ı�ın sıklı�ındaki dalgalanma 

hızı büyük partiküllerdekinden daha hızlıdır. Bu esasa dayanarak DLS saçılan ı�ı�ın 

sıklı�ındaki dalgalanma hızını ölçmektedir  ve bu ölçümleri partiküllerin hidrodinamik 

çaplarını hesaplamak için kullanmaktadır (http://www.malvern. com/common/ 

downloads/campaign/MRK656-01.pdf). 

Cihazın çalı�ma �eması �ekil 2-6’da gösterilmi�tir. 
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�ekil 2-6: Foton korelasyon spektrofotometresinin çalı�ma esası 

(http://www.malvern.com/common/downloads/campaign/MRK656-01.pdf) 

2.3.5.3. Misellerin Yükü 

Misellerin �-potansiyeli partiküllerin kolloidal stabilitesini ilgilendiren temel 

parametredir. Ayrıca hücrelere alım ve partiküllerin farmakokinetiklerinin 

ayarlanmasını sa�layan hücre membranları ve proteinler gibi biyolojik elemanlar ile 

etkile�imi de etkiler (Kakizawa ve Kataoka 2002). Genel olarak zeta potansiyelin 

absolut de�eri 20-50mV dur. Kolloid partiküller üzerindeki yük sistemin stabilitesi 

açısından çok önemlidir. Pek çok durumda daha yüksek zeta potansiyel de�eri kolloid 

partikül yüzey üzerindeki yükün büyüklü�ünü ve disperse haldeki partiküller arasında 

daha güçlü bir itme etkile�imini, daha yüksek stabiliteyi ve tekdüze çap olu�umunu 

gösterir (Sezgin 2004). 
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2.3.5.4. Misellerin Morfolojisi 

Günümüzde amfifilik blok kopolimerlerden olu�abilen çok moleküllü 

agregatların morfolojisi yo�un bir ara�tırma konusudur. Genellikle miseller çekirdek ve 

kabuk kısımları arasında net ayrım olan küresel partiküller oldu�u kabul edilmektedir. 

Fakat blok kopolimer agregatlar çubuklar, büyük birle�ik çubuklar, dallanmı� kısa 

çubuklar, kesik çubuklar, çe�itli veziküller, tübüller, dallanmı� tübüller, altıgen �eklinde 

sıkı�tırılmı� içi bo� çemberler, baroklinik borular,  büyük birle�ik miseller, lameller, 

çe�itli karı�ık ve kombine morfolojiler ve daha fazlası gibi çok farklı morfolojilerde 

bulunabilirler.  Farklı yapılar denge durumunda, dengeye yakın ve dengede olmayan 

durumlarda olu�maktadır. Genellikle küresel olmayan yapılar; hidrofobik çekirde�i 

olu�turan blo�un boyu, kabu�u olu�turan blo�un boyundan daha kısa olan asimetrik 

blok kopolimerlerden meydana gelir. Bu “crew-cut” agregatların olu�umu çekirde�i 

olu�turan blokların esneme derecesi ve kabu�u olu�turan hidrofilik zincirler arasındaki 

etkile�im arasında bir kuvvet denge etkisi ile açıklanmı�tır.  Kopolimer bile�imi, 

kopolimer agregasyonu ve misel hazırlamak için kullanılan organik çözücü ba�lıca 

morfojenik faktörler arasında listelenebilir (Torchillin, 2001). 

Misellerin morfolojisi atomik kuvvet mikroskobu (AFM) (Karagöz 2009), 

taramalı elektron mikroskobu (SEM) (Kim ve ark. 1998), geçi�li elektron mikroskobu 

(TEM)  (Zhang ve ark. 2007) ile incelenebilir. 

Atomik kuvvet mikroskobu (AFM) olarak da bilinen taramalı prob mikroskobu 

(SPM), örneklerin üç boyutlu görüntüsünü ve boyutunu elde etmek için 

kullanılmaktadır. Konvensiyonel optik mikroskoplardan ve elektron mikroskoplarından 

farklı oldukça yeni bir mikroskop çe�ididir. Vakumsuz olarak bir sıvıdaki veya gazdaki 

örnekler gözlenebilir. SPM ile 0,1 nm-100 µm arasındaki partiküller incelenebilir. SPM 

performansı örnek özelliklerinden, yüzey kaplamasından, örne�in yüzeye tutunma 

yönteminden, örnek çevresindeki ortamdan ve örne�i tutan desteklerin tipinden oldukça 

fazla etkilenmektedir (http://www.shimadzu.com/an/surface/spm/faq.html).  

2.3.5.5. Stabilite 

Polimerik misellerin stabilitesi iki �ekilde dü�ünülebilir:  

1. Termodinamik stabilite  

2. Kinetik stabilite 
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Misellerin tek tek zincirlere ayrılması yönündeki termodinamik e�ilim 

kopolimerin kritik misel konsantrasyonunu (CMC) yansıtır (Amiji 2007 pp. 317-356). 

Sulu ortamdaki polimer konsantrasyonu kritik misel konsantrasyonunun üstünde 

oldu�unda polimerik miseller termodinamik olarak stabildir. Kritik misel 

konsantrasyonunun altında ise sulu ortamdaki amfifilik blok kopolimerler yı�ın fazda 

ve hava-su arayüzeyinde tek zincirler halinde bulunurlar. Polimer konsantrasyonu kritik 

misel konsantrasyonunun üstüne çıkarıldı�ında hidrofobik bloklar arasındaki hidrofobik 

etkile�imlerin bir sonucu olarak amfifiller kendi kendine toplanarak sistemin Gibbs 

enerjisini (�G) en az düzeye indirirler (Torchillin 2008 pp. 263-308). �ntravenöz 

enjeksiyon uygulamasından sonra polimerik misellerin dola�ımda seyrelmesi sonucunda 

kopolimer zincirlerinin ayrılması ile kan akı�ına ilacın erken salımı ile hedef alanda ilaç 

yetersiz �ekilde birikece�i için blok kopolimer misellerin termodinamik stabilitesi 

önemlidir (Gaucher ve ark. 2005; Amiji 2007 pp. 317-356). Buna ba�lı olarak CMC 

seyreltme sırasında misellerin termodinamik stabilitesini belirledi�i için önemli bir 

parametreyi temsil eder (Amiji 2007 pp. 317-356). 

Bir miseller sistemin kinetik stabilitesi ise yı�ın ve miseller arasındaki tek 

polimer zincirlerinin de�i�im hızı ile ilgilidir. Miseller çekirde�i olu�turan blok yarı-

kristalse miseller yapının camsı geçi� sıcaklı�ına (Tg) ve/veya Tm’ye ba�lı olarak kritik 

misel konsantrasyonunun altındaki seyrelmelerde bile miseller sistem uzun süre kinetik 

olarak stabil olabilir. Misellerin ayrılma hızı çekirde�i olu�turan polimerin fiziksel 

durumuna (kristal veya amorf), misel çekirde�inde çözücü varlı�ına (hazırlama 

i�leminden dolayı organik çözücü kalıntıları), hidrofobik blo�un boyutu, kopolimerin 

hidrofilik ve hidrofobik blok arasındaki oranı ve hidrofobik bile�iklerin enkapsülasyonu 

gibi birçok faktöre ba�lı olan misel çekirde�indeki etkile�imlerin sa�lamlı�ı (gücü)  ile 

ilgilidir (Gaucher ve ark. 2005; Amiji 2007 pp. 317-356; Torchillin 2008 pp. 263-308). 

Miseller sistemin kinetik stabilitesinde çekirde�i olu�turan blo�un camsı geçi�

sıcaklı�ı (Tg) önemli rol oynamaktadır. Çekirde�i olu�turan blo�u daha dü�ük Tg’ye 

(37ºC nin altı) sahip olan miseller Tg’nin yukarısındaki sıcaklıklarda çekirde�i 

olu�turan polimer zincirlerinin serbest hareketleri sonucunda daha yüksek Tg’si 

olanlardan daha hızlı ayrı�maya meyilli olacaklardır (Gaucher ve ark. 2005; Amiji 2007 

pp. 317-356). Yamamoto ve arkada�ları (2002) hidrofobik PDLLA nın camsı geçi�
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sıcaklı�ının yukarısında, sistemin kinetik stabilitesinde bir azalma yapan bir sıcaklıkta 

PEG-b-PDLLA misellerinin CMC’sinde büyük bir artı� bulmu�lardır. 

Sonuç olarak; stabilite sorunlarının olu�maması için polimerik miseller tercihen 

vücut sıcaklı�ında camsı veya kristal bir çekirde�e sahip olmalıdır ve dü�ük kritik misel 

konsantrasyonlu kopolimerlerden olu�malıdır (Torchillin 2008 pp. 263-308). 

Bununla birlikte kan bile�enlerinin varlı�ı ço�unlukla ya misel destabilizasyonu 

ile ya da sa�lam misellerden enkapsüle etkin maddenin ekstraksiyonu ile etkin 

maddenin erken salımına yol açar. Bu yüzden günümüzdeki çalı�maların ço�u etkin 

madde yüklü misellerin termodinamik ve kinetik stabilitesini artırmak amaçlıdır. Bunun 

için;  

• CMC yi azaltmak amaçlı olarak misel olu�turan polimerlerin 

modifikasyonunu (Kang ve Leroux 2004),  

• fiziksel etkile�imleri artırmayı / kovalent çapraz ba�lamayı (Kang ve ark. 

2005)  

• etkin madde- polimer geçimlili�ini artırmayı (Lee ve ark. 2004) 

içeren çe�itli stratejiler ara�tırılmaktadır (Torchillin 2008 pp. 263-308). 

Ayrıca iyonik kopolimerlerden olu�turulan misellerde iyonik gruplardan dolayı 

stabilite sorunları artmaktadır. Cha ve arkada�ları (2009) anyonik metoksi poli(etilen 

glikol)-b-oligo(L-aspartik asit)-b-poli(�-kaprolakton) kopolimerlerinden paklitaksel 

yüklü miseller olu�turmu�lar. Bu misellerin stabilitesini artırmak için kopolimerdeki 

aspartik asitin karboksil grupları ile divalent kalsiyum katyonları arasında elektrostatik 

etkile�imler olu�turulmu� ve  anyonik blokların yapılarında stabil bir tabaka olu�umu 

sonucunda stabilite artırılmı�tır. Ayrıca iyonik olarak stabil misellerin stabil 

olmayanlara göre salım özellikleri de iyile�mi� ve stabilize edilen paklitaksel yüklü 

misellerde stabilize edilmeyen paklitaksel yüklü misellere göre ciddi bir boyut artı�ı 

gözlenmemi�tir. 

�laç yüklü misellerin fiziksel stabilitesini de�erlendirmek içinse türbidite 

ölçümleri (Shin ve ark. 2009), GPC (Jones ve Leroux 1999) kullanılmaktadır. Bu 

ölçümler miktar tayini ve DLS ölçümleri ile de desteklenebilir (Shin ve ark. 2009). 
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2.3.6. Polimerik Misellerden Etkin Madde Salımı ve Etkin Madde Salımını 

Etkileyen Faktörler 

Miseller sistemlerden ilaç salımı birçok ara�tırmacı grup tarafından geni� ölçüde 

çalı�ılmaktadır. Fakat yaygın salım çalı�malarına ra�men blok kopolimer misellerden 

ilaç salım mekanizması tamamı ile anla�ılamamı�tır. Bununla birlikte ço�u grup 

ara�tırılan ko�ullar altında misellerin sabit kalması �artıyla difüzyonun ve kopolimer 

degradasyonunun iki temel salım mekanizması oldu�una inanmaktadır. Polimer ve ilaç 

arasındaki etkile�im güçlü ve biyodegradasyon hızı ise degradasyon hızı ilaç salım hızı 

ile yönetilir. Bununla birlikte in vitro çalı�malarda gözlendi�i gibi misellerden ilaç 

salım hızı genellikle kopolimer degradasyonunun hızını geçer. Sonuç olarak polimer 

degradasyonu ço�u kez ilaç salımının ana mekanizmalarından biri olarak göz ardı 

edilebilmektedir. Bu yüzden ilaç difüzyonu misellerden ilaç salımının temel 

mekanizması olarak dü�ünülebilir (Amiji 2007 pp. 317-356).  

�laç Salımını Etkileyen Temel Faktörler (Amiji 2007 pp. 317-356) 

• �lacın Özellikleri:  (ilaç miktarı, ilacın molekül a�ırlı�ı ve ilacın 

moleküler hacmi),  

Genellikle ilaç konsantrasyonundaki artı� ile ilaç salım hızı azalmaktadır (Amiji 

2007 pp. 317-356). 

Daha büyük ve daha a�ır molekül a�ırlıklı ilaçlar ise daha küçük molekül 

a�ırlıklı etkin maddelere göre daha dü�ük difüzyon katsayısına sahiptirler (Amiji 2007 

pp. 317-356).  

• Çekirde�i Olu�turan Blo�un Özellikleri: (çekirde�in molekül a�ırlı�ı,  

çekirde�in yapısı ve çekirde�in fiziksel durumu),  

Genelde hidrofilik blok sabit tutulmak �artıyla çekirde�i olu�turan blo�un 

molekül a�ırlı�ını artırma çekirde�in boyutunu artırmaktadır. Hidrofobik blo�un 

molekül a�ırlı�ındaki ve çekirde�in boyutundaki bu artı� miselde hapsedilen ilacın 

salım hızının azaltmaktadır (Amiji 2007 pp. 317-356). 

Çekirde�in yapısı, özellikle çekirde�in hidrofobisitesi/polaritesi sulu ortama 

kar�ı çekirde�in permeabilitesini belirledi�i için ilacın salım hızını etkiler. Daha 

hidrofobik çekirdekli miseller daha hidrofilik veya polar özelli�e sahip olanlara kıyasla 

çekirdekte daha az su bulundururlar. Bununla birlikte daha az hidrofobik çekirdekten  
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hazırlanan miseller hızlandırılmı� ilaç salım hızına sahip olurlar (Amiji 2007 pp. 317-

356). 

Tg’si yüksek olan veya yapılarında büyük gruplar bulunduran polimerler yön 

de�i�tirme yetenekleri açısından sınırlandırılırlar. Bu nedenle polimerlerin sınırlı 

hareketinden dolayı yüklenen ilacın difüzyon katsayısı dü�ük olur (Amiji 2007 pp. 317-

356). 

• �laç Polimer Geçimlili�inin Derecesi 

�laç ve polimer etkile�imindeki artı� ilacın difüzyon katsayısında azalmaya 

dolayısı ile daha yava� salıma neden olur (Amiji 2007 pp. 317-356). 

Bu faktörlerin dı�ında misel yapısı, dı� ortamın pH’sı, sıcaklı�ı ve misel içindeki 

ilacın lokalizasyonu da salım hızını etkileyebilmektedir (Torchillin, 2001; Amiji 2007 

pp. 385-408). 

2.3.7. Polimerik Misellerin Nazal Mukozadan Geçi�ine Ait bilgiler 

Literatür kaynaklarında polimerik misellerin nazal yol ile uygulanması ile ilgili 

çalı�ma olmasına ra�men (Kichler ve ark. 2002) bahsedilen çalı�mada hem misellerin 

PICM olmaları, DNA yüklü olmaları hem de nazal mukozadan geçi�leri ile ilgili net 

bilgiler bulunmadı�ından dolayı bu bölümde sadece varsayımlar anlatılacaktır. 

Vila ve arkada�larının yaptı�ı çalı�mada (Vila ve ark. 2005) PLA-PEG 

partiküllerinin partikül boyutu (10 µm den 200 nm ye kadar) azaldıkça nazal 

mukozadan geçi�in arttı�ı rapor edilmi�tir. Fakat bununla birlikte mukozal yüzeylerden 

geçi�i sadece partiküllerin boyutu de�il aynı zamanda partiküllerin yüzey bile�imleri de 

etkileyebilir.  

Partiküllerin yüzey yükünün negatif olması nazal absorpsiyonu olumsuz 

etkilemektedir (Yang ve ark. 2006). Tobio  ve ark. (41)’nın  yaptı�ı çalı�mada i�aretli 

proteinin tav�an nazal mukozasından geçi�inin PLA-PEG nanopartiküllerinin  yüzey 

özellikleri tarafından oldukça çok etkilendi�i saptanmı�tır. PLA-PEG 

nanopartiküllerinde negatif yüzey yükünün azalmasıyla tetanus toksoitinin çok daha 

fazla penetre oldu�u görülmü�tür. Zhang ve ark. (2008) yaptı�ı çalı�mada ise pozitif 

yüklü PEG-g-kitozan kullanılarak insülinin nazal absorpsiyou artırılmı�tır. Yaptıkları 

çalı�mada polimerin  yapısının nanopartiküllerin mukoadezif etkileyebilece�ini 

öngörmü�lerdir. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

GEREÇ 

Kullanılan Kimyasal Maddeler 

• Polietilen Glikol Metil Eter (MA: 2,000 Da) (Aldrich) 

• Polietilen Glikol Metil Eter (MA: 5,000 Da) (Fluka)

• L-Laktat (Aldrich) 

• �-Kaprolakton (Aldrich) 

• SnOct2 (Tin(II) 2-ethylhexanoate) (Sigma) 

• Dietil eter (Fluka)

• Kloroform (Sigma-Aldrich)

• Dioksan (Aldrich)

• Polietilenimin (Aldrich)

• 1,1’-Carbonildiimidazol (Aldrich)

• Diklorometan (Sigma-Aldrich)

• Kalsiyum klorür (Sigma-Aldrich)

• Borik asit (Sigma-Aldrich)

• Sodyum hidroksit (Sigma-Aldrich)

• Hidroklorik asit (Sigma-Aldrich)

• Karvedilol (Ali Raif �laç Sanayi A.�.) 

• Sodyum klorür (Fisher) 

• D-glikoz (Sigma-Aldrich)

• Potasyum dihidrojen fosfat (Sigma-Aldrich) 

• Metanol (Merck) 

• Asetonitril (Sigma-Aldrich)

• Fosforik asit (Sigma-Aldrich)

• Aseton (Sigma-Aldrich)

• Potasyum klorür (Sigma-Aldrich)
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Kullanılan Araç ve Gereçler 

• Mikrodalga sentez ünitesi (Milestone) 

• SPM9600 (Shimadzu) 

• pH Metre (WTW, 315i), pH Metre (Inolab, pH Level 1)

• UV-VIS Spektrofotometre (Shimadzu, UV 1601) 

• Terazi (Ohaus EP214C), Terazi (Denver Instrument, TB-Series) 

• Isıtıcılı Manyetik Karı�tırıcı (IKA RT 15 Power) 

• Orbital Karı�tırıcı (Thermo Electron Corporation, Model 420) 

• Etüv (MMM, Ecocell 111) 

• Eppendorf Micropipet (0,5-10 �l, 20-200 µl,10-100µl, 100-1000 µl,) 

• So�utmalı Santrifüj (SIGMA, 2-16PK) 

• Santrifüj (Heittich Microliter), Santrifüj (Nüve, NF-415) 

• Franz Difüzyon Hücresi (Permegear) 

• FTIR (Fourier Transform Infrared Spektrofotometresi) Sistemi (Perkim Elmer, 1600 

FT-IR, 1615) 

• Diferansiyel Tarama Kalorimetresi (DSC) (Mettler Toledo, DSC 821)  

• Vorteks (Kermanlar) 

• Thermocouple (HEIDOLPH,EKT Hei-Con) 

• Ultra Saf Su Cihazı (Purelab Ultra, ELGA) 

• Ultrasonik Su Banyosu (Bersonic Ultrasonic Cleaner)

• HPLC (Shimadzu, SCL-10A VP) 

• Zetasizer Nano ZS (Malvern) 

• Rotari Evaporatör ve Vakum Kontrol Sistemi (Buchi, V-850) 

• Diyaliz Tübü (Spectrapor, Float-A-Lyzer G2 5ml, 3,5-5 kDa) 

• �ırınga Ucu Rejenere Selüloz Filtre (Minisart RC 25 0,45µ), �ırınga Ucu Rejenere 

Selüloz Filtre (Minisart RC 25 0,2µ) 

• �ırınga Ucu Filtre (Millipore LCR, 13 mm,  0,45µ) 

• Membran Filtre (Milipore, Mixed Cellulose Ester, 0,22µ) 

Kullanılan Bilgisayar Programları 

Microsoft Office 2007 

GraphPad Prism 5.04 
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YÖNTEM 

3.1. Karvedilol Üzerinde Yapılan Çalı�malar 

3.1.1. Infrared Spektrumu 

Karvedilolün potasyum bromür ile diskleri hazırlanarak Perkin Elmer 1600 FT-

IR Model No. 1615 cihazı ile IR spektrumu  alındı. 

3.1.2. Karvedilolün Termal Analizi 

Karvedilolün termal analizi için diferansiyel tarama kalorimetresi (DSC) 

kullanıldı. Karvedilol (~5 mg) 10 ºC / dakika ısıtma hızı ile azot gazı altında 94ºC’den 

135ºC’ye kadar kademeli olarak ısıtılarak DSC ile termogramı alındı. 

3.1.3. Karvedilolün Spektrofotometrik Yöntem ile Miktar Tayini 

3.1.3.1. Karvedilolün Spektrofotometrik Yöntem ile Miktar Tayini Validasyonu 

Hazırlanan miseller formülasyonlarda karvedilol miktar tayini ve etkin madde 

enkapsülasyon etkinli�i çalı�malarında etkin madde analizi için metanolde 4 µg/ml 

konsantrasyonda karvedilol çözeltisi hazırlandı. Bu çözeltinin maksimum absorbans 

de�eri 200-350 nm dalga boylarında UV spektrofotometresi kullanılarak belirlendi 

(Chaurasia ve ark. 2005). 

Sonuçların de�erlendirilmesinde ise etkin maddenin verdi�i absorbanslar 

kullanıldı. Yöntemin güvenilirli�ini belirlemek için de analitik yöntem validasyonu 

çalı�ması yapıldı. 

Analitik yöntem validasyonu, bir test yönteminin kesin ve do�ru olarak her 

zaman bekleneni gerçekle�tirmesinin kanıtlanmasıdır (ICH Harmonised Tripartite 

Guideline 1995). Kullanılan analitik yöntemlerin validasyonu için, do�rusallık 

(linearity), do�ruluk (accuracy), kesinlik (precision), seçicilik (specificity), te�his limiti 

(detection limit), miktar tayini limiti (quantitation limit) ve stabilite (stability) 

parametreleri literatüre göre çalı�ıldı (ICH Harmonised Tripartite Guideline 1995). 

a) Do�rusallık: Bir analitik yöntemin do�rusallı�ı, elde edilen bulguların örnek 

çözeltisi içindeki madde konsantrasyonu ile belli bir aralıkta olmasıdır (ICH 

Harmonised Tripartite Guideline 1995). Karvedilolün metanolde 10,0 mg/ml 

konsantrasyonda stok çözeltisi hazırlandı. Bu çözeltiden 0,1 ml alınarak metanol ile 10 
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ml’ye tamamlandı. Hazırlanan bu stok çözeltiden 0,1 ml, 0,2 ml, 0,4 ml, 0,5 ml, 0,6 ml 

ve 0,7 ml alındı ve % 95’lik (h/h) metanol çözeltisi ile 10 ml’ye seyreltildi. Bu 

çözeltilerin absorbansları 243 nm dalga boyunda spektrofotometrede tayin edildi. 

Çözeltilerin konsantrasyonlarına kar�ı absorbans de�erleri kullanılarak kalibrasyon 

do�rusu hazırlandı. Ayrıca do�ru denklemi belirlendi ve determinasyon katsayısı (r2), 

standart sapma (SD) ve relatif standart sapma (%RSD) de�erleri hesaplandı. 

Hesaplamalarda aynı �ekilde çalı�ılan 6 deneyin absorbanslarının ortalaması kullanıldı. 

b) Do�ruluk: Karvedilol için spektrofometre ile analitik yöntemin do�rulu�unu 

belirlemek için karvedilolün metanolde 10,0 mg/ml konsantrasyondaki stok çözeltisi 

hazırlandı. Bu çözeltiden 0,1 ml alınarak metanol ile 10 ml ye tamamlandı. Hazırlanan 

bu çözeltiden 0,2 ml, 0,4 ml ve 0,6 ml alındı ve % 95 lik (h/h) metanol çözeltisi ile 10 

ml’ye seyreltildi. Bu çözeltilerin absorbansları 243 nm dalga boyunda 

spektrofotometrede tayin edildi. Do�rusallık çalı�masında elde edilen do�ru denklemi 

vasıtasıyla absorbans de�erlerinden çözeltilerdeki karvedilol konsantrasyonu 

hesaplandı. Yöntemin do�rulu�u ise % geri kazanma de�erlerinin hesaplanması ile 

belirlendi. 

c) Kesinlik: Bir analitik yöntemin kesinli�i, belirli çalı�ma ko�ullarında 

hazırlanan aynı örnek çözeltisinden birden fazla seyreltme ile elde edilen bir serinin 

ölçümleri arasındaki uyumun yakınlı�ını belirtir  (ICH Harmonised Tripartite Guideline 

1995). SD veya % RSD de�erleri ile ifade edilir. Yöntemin kesinli�i için RSD de�eri % 

2’den küçük olmalıdır. 

Gün içi kesinlik: Do�ruluk çalı�masında anlatıldı�ı �ekilde üç farklı 

konsantrasyonda (2, 4 ve 6 µg/ml) örnek hazırlandı. Her konsantrasyondaki örnek 6’�ar 

defa çalı�ıldı.  Do�ru denklemi yardımıyla karvedilol miktarı hesaplandı ve sonuçların 

ortalamaları, SD ve % RSD de�erleri hesaplandı. RSD de�erinin % 2’den küçük olup 

olmadı�ı tespit edildi. 

Günler arası kesinlik: Birinci gün içinde yapılan gün içi kesinlik çalı�maları 

aynı �ekilde 2. ve 3. günlerde de tekrar yapıldı. Birinci, ikinci ve üçüncü gün 

sonuçlarının ortalamaları, SD ve % RSD de�erleri hesaplandı. RSD de�erinin % 2’den 

küçük olup olmadı�ı tespit edildi. 
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d) Seçicilik: Misel formülasyonunda kullanılan polimerler için miktar tayini 

yönteminin seçicili�ini belirlemek amacıyla polimer çözeltileri, karvedilol-polimer 

çözeltileri ve do�ruluk çalı�masında anlatıldı�ı �ekilde 4 µg/ml konsantrasyonda 

karvedilol çözeltisi hazırlandı. 243 nm dalga boyunda absorbans ölçümü yapıldı ve 

polimerlerin bu dalga boyunda absorbans gösterip göstermedi�i tespit edildi.  

e) Te�his Limiti ve Miktar Tayini Limiti: Te�his limiti (TL) tayini için, 

kalibrasyon do�rusunun e�imi veya ke�i�im noktasının (en az 3 do�ruya ait) standart 

sapmaları (�) kullanılır (ICH Harmonised Tripartite Guideline 1995). Bu amaçla, 3 adet 

kalibrasyon do�rusunun e�imlerine ait � de�erleri a�a�ıdaki formüllere yerle�tirildi    

(3-1, 3-2), te�his limiti (TL) ve miktar tayini limiti (MTL) hesaplandı. Hem 

spektrofotometre hem de HPLC ile yapılan çalı�mada da aynı yöntem uygulandı. 

  S
TL

∂
=

3.3

   S
MTL

∂
=

10

                                              

S = Ortalama kalibrasyon do�rusu e�imi

� =  Kalibrasyon do�rusunun e�imine ait SD de�erleri 

f) Stabilite: Etkin maddenin analiz esnasındaki bekletme sürecinde stabilitesini 

ispatlamak amacıyla stabilite çalı�ması yapıldı. Do�ruluk çalı�masında anlatıldı�ı 

�ekilde 4 µg/ml konsantrasyonda karvedilol çözeltisi hazırlandı. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 24. 

ve 48. saatlerde absorbansı ölçüldü.  Absorbans oranları kullanılarak karvedilol 

konsantrasyonunda herhangi de�i�iklik olup olmadı�ı tespit edildi. 

3.1.4. Karvedilolün HPLC Yöntemi ile Miktar Tayini 

3.1.4.1. Karvedilolün HPLC Yöntemi ile Miktar Tayini Validasyonu 

Polimerik misellerin nazal mukozadan geçi�i ve in vitro salım özelliklerinin 

tayini çalı�masında polimerik misellerde yüklü etkin maddenin nazal mukozadan geçen 

miktarını ve in vitro salım miktarını belirlemek için literatürde kayıtlı (British 

Pharmacopeia 2006) HPLC yöntemi kullanıldı.  

Literatürde kayıtlı (British Pharmacopeia 2006) oldu�u gibi UV dedektör 

kullanıldı ve dalga boyu 240 nm olarak seçildi. Akı� hızı 1,0 ml/dk, enjeksiyon hacmi 

(3-1) (3-2) 
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ise 20 µl olarak ayarlandı.. Sabit faz olarak da C8, 150 mm x 4,6 mm, 5µm kolon 

kullanıldı.  

Mobil faz hazırlamak içinse 1,77 g potasyum dihidrojen fosfat 1000 ml saf suda 

çözüldü. Bu çözeltinin  pH’sı fosforik asit ile pH=2,0’a ayarlandı. Potasyum dihidrojen 

fosfat çözeltisi: asetonitril (65:35 (h/h)) oranında karı�tırıldı ve 0,22 µm’lik filtreden 

süzüldü. Ardından 30 dakika ultrasonik banyoda tutuldu. 

HPLC kromatogramlarının de�erlendirilmesinde ise etkin maddenin pik alanları 

kullanıldı. Yöntemin güvenilirli�ini belirlemek için de analitik yöntem validasyonu 

çalı�ması yapıldı. 

Analitik yöntem validasyonu için 3.1.3.1’de bahsedilen validasyon parametreleri 

çalı�ıldı. 

a) Do�rusallık: Karvedilolün HPLC ile miktar tayini yönteminin do�rusallı�ı 

çalı�ması için 25,0  mg karvedilol hassas tartıldı, 15 ml mobil faz ilave edilerek 2 dk 

ultrasonik banyoda bırakıldıktan sonra aynı çözücü ile 25 ml’ye tamamlandı. Bu stok 

çözeltiden 1 ml alınıp mobil faz ile 10 ml’ye seyreltilerek ara stok çözeltisi hazırlandı. 

Bu ara stok çözeltisinden 5, 10, 20, 50, 100, 175 ve 250 µl alındı ve mobil faz ile          

10 ml’ye seyreltildi.  

 0,05, 0,10, 0,20, 0,50, 1, 1,75 ve 2,5 µg/ml konsantrasyonlarına kar�ı pik 

alanlarından elde edilen de�erler kullanılarak kalibrasyon do�rusu hazırlandı. Ayrıca 

do�ru denklemi belirlendi ve determinasyon katsayısı (r2), standart sapma (SD) ve 

relatif standart sapma (%RSD) hesaplandı.  

b) Do�ruluk: Karvedilol için HPLC ile analitik yöntemin do�rulu�unu 

belirlemek için 25,0  mg karvedilol hassas tartıldı, 15 ml mobil faz ilave edilerek 2 dk 

ultrasonik banyoda bırakıldıktan sonra aynı çözücü ile 25 ml ye tamamlandı. Bu stok 

çözeltiden 1 ml alınıp mobil faz ile 10 ml’ye seyreltilerek ara stok çözeltisi hazırlandı. 

Hazırlanan bu çözeltiden 50, 100 ve 250 µl alındı ve mobil faz ile 10 ml’ye seyreltildi. 

Pik alanlarından  do�rusallık çalı�masından elde edilen do�ru denklemi vasıtasıyla 

çözeltilerdeki karvedilol konsantrasyonu hesaplandı. Yöntemin do�rulu�u ise % geri 

kazanma de�erleri hesaplanması ile belirlendi. 

c) Kesinlik: 
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Gün içi kesinlik: Do�ruluk çalı�masında anlatıldı�ı �ekilde üç farklı 

konsantrasyonda (0,5, 1 ve 2,5 µg/ml) örnek hazırlandı. Her konsantrasyondaki örne�e 

3’er ölçüm uygulandı.  Do�ru denklemi yardımıyla karvedilol miktarı hesaplandı ve 

sonuçların ortalamaları, SD ve % RSD de�erleri hesaplandı. RSD de�erinin % 2’den 

küçük olup olmadı�ı tespit edildi. 

Günler arası kesinlik: Birinci gün içinde yapılan gün içi kesinlik çalı�maları 

aynı �ekilde 2. ve 3. günlerde de tekrar yapıldı. Birinci, ikinci ve üçüncü gün 

sonuçlarının ortalamaları, SD ve % RSD de�erleri hesaplandı.  RSD de�erinin % 2’den 

küçük olup olmadı�ı tespit edildi. 

d) Seçicilik: Misel formülasyonunda kullanılan polimerler için miktar tayini 

yönteminin seçicili�ini belirlemek amacıyla hem etkin madde içermeyen hem de etkin 

madde içeren misel formülasyonları ve do�ruluk çalı�masında anlatıldı�ı �ekilde           

1 µg/ml konsantrasyonda karvedilol çözeltisi hazırlandı. HPLC kolonuna enjekte 

edildiler ve etkin maddenin pik verdi�i retensiyon zamanında polinerlerin pik verip 

vermedi�i tespit edildi. 

e) Te�his Limiti ve Miktar Tayini Limiti: 3.1.3.1’de anlatıldı�ı gibi te�his 

limiti (TL) ve miktar tayini limiti (MTL) tespit edilmi�tir. 

f) Stabilite: Do�ruluk çalı�masında anlatıldı�ı �ekilde 1 µg /ml konsantrasyonda 

karvedilol çözeltisi hazırlandı. Hazırlanan bu çözelti 1., 2., 4., 6., 8., 12., 24. ve 48. 

saatlerde HPLC kolonuna enjekte edildi.  Pik alanlarının oranları kullanılarak karvedilol 

konsantrasyonunda herhangi de�i�iklik olup olmadı�ı ve farklı bir pik olu�up 

olu�madı�ı tespit edildi. 

3.1.5. Karvedilolün 37°C de Stabilitesinin Tayini 

In vitro salım çalı�maları 120 saat boyunca 37ºC ultra saf suda devam etmi�tir. 

Bu nedenle bu süre içerinde 37ºC karvedilolde herhangi bir bozunma olup olmadı�ını 

tespit etmek amacı ile stabilite çalı�ması yapıldı. Ultra saf suda yapılan çözünürlük 

çalı�masında elde edilen doymu� karvedilol çözeltileri 120 saat boyunca 37ºC’lik 

etüvde bırakıldı. 1., 24., 48., 72., 96. ve 120. saatlarde 0,25’�er ml örnek alındı ve          

1 ml‘ye mobil faz ile seyreltildi. Ardından HPLC kolonuna enjekte edildi. Do�ru 

denklemi yardımıyla çözünen karvedilol miktarı hesaplandı. Deney 3 defa yapıldı, 

ortalama, standart sapma ve % RSD de�erleri hesaplandı.  
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3.1.6. Karvedilolün Çözünürlük Tayini 

Karvedilol yüklü misel formülasyonlarında yapılan in vitro salım çalı�malarında 

salım ortamı olarak ultra saf su, ex vivo geçi� çalı�malarında ise reseptör faz olarak 

Ringer çözeltisi kullanılmaktadır. Bu nedenle etkin maddenin çözünürlük çalı�ması bu 

ortamlarda yapılmı�tır. Ayrıca etkin maddenin ultra saf suda çözünürlü�ünü tespit 

etmek için a�a�ıda anlatıldı�ı �ekilde oda sıcaklı�ında da çalı�ılmı�tır. 

30,0 mg karvedilol hassas tartıldı. 100 ml’lik kapaklı bir erlene konuldu ve        

10 ml ultra saf su veya Ringer çözeltisi eklendi. Ardından 37ºC’de 300 devir/dakikada 

24 saat boyunca çalkalandı. 24 saatin sonunda örnek çalkalayıcıdan alındı ve mavi 

bantlı süzgeç ka�ıdından (S&S) süzüldü. Süzüntüden ise 1 ml alındı ve 10 ml’ye mobil 

faz ile seyreltildi. Ardından HPLC kolonuna enjekte edildi. Do�ru denklemi yardımıyla 

çözünen karvedilol miktarı hesaplandı. Deney 3 defa yapıldı, ortalama ve standart 

sapma de�erleri hesaplandı.  

3.2. Polimerlerin Sentez Çalı�maları 

3.2.1. PCL-b-mPEG ve PLL-b-mPEG Diblok Kopolimerlerin Sentezi 

PCL-b-mPEG kopolimeri, kaprolakton monomeri, bir ucu metoksi grubu ta�ıyan 

PEG (mPEG) ve SnOct2 (Stannous (II) 2-hexyl-hexanoate) katalizörü e�li�inde (%1.5 

mol), 100oC’de 30 dakika mikrodalga sentez ünitesi kullanılarak sentezlendi (�ekil 3-1). 

Diblok kopolimerlerin sentezinde, 4:1 oranında kaprolakton ve mPEG (MA:2000 veya 

5000) kullanıldı. Reaksiyonda Milestone marka mikrodalga sentez cihazı ve cihaza ait 

kapalı reaktörler kullanıldı ve reaksiyon azot ortamında gerçekle�tirildi. Reaksiyon 

sonucunda elde edilen ürün kloroformda çözüldü ve dietileter ile çöktürülerek 

reaksiyona girmeyen maddeler ortamdan uzakla�tırıldı, yalnızca kopolimer elde edildi. 

Safla�tırma i�lemi için 3 defa dietileter ile yıkandı.  

H3C O CH2CH2O H +
O

n

O

H3C CH2CH2O CH2CH2O CCH2CH2CH2CH2CH2O C(CH2)4CH2OH
Sn(Oct)2

100oC m-1 n-1

O

O
m

                mPEG                  �-kaprolakton                                                  mPEG/ �-kaprolakton 

�ekil 3-1: PCL-b-PEG sentezi (Karagöz 2009) 

PLL-b-mPEG diblok kopolimerler de aynı yöntem ile 120oC sıcaklıkta aynı 

katalizör (SnOct2-%1.5mol), farklı molekül a�ırlıklarında (2000 veya 5000) mPEG 
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kullanılarak sentezlendi (�ekil 3-2). Reaksiyon sonlandırıldı�ında, elde edilen ürün 

diklorometanda çözüldü, dietileter ile çöktürüldü ve safla�tırma i�lemi için 3 defa 

dietileter ile yıkandı (Karagöz 2009).  

H3C O CH2CH2O H +
m O

O

O

O

CH3

CH3
Sn(Oct)2

120oC

CH3 O CH2CH2O C

O

C
H

O

CH3

H

n m

      mPEG                                              L-laktat                                                          mPEG/ L-laktat 

�ekil 3-2: PLL-b-mPEG sentezi (Karagöz 2009) 

3.2.2. Diblok Kopolimerlere Polietilenimin (PEI) Ba�lanması 

PEI ba�lama reaksiyonu diblok kopolimerdeki laktat/kaprolakton ucundaki 

hidroksil grubu üzerinden karbonildiimidazol (CDI) aktivasyonu ile gerçekle�tirildi. 

Sentezlenen diblok polimerlere PEI ba�lamak amacıyla, her bir polimer örne�i yakla�ık 

8x10-3 M olacak �ekilde dioksanda çözüldü, ardından CDI ortamda 0,08 M olacak 

�ekilde eklendi ve karı�ım 37oC’de su banyosunda 3 saat boyunca karı�tırılarak 

reaksiyon gerçekle�tirildi. Daha sonra reaksiyon karı�ımı dietil eter yardımıyla 

çöktürüldü, 3 defa dietil eter ile yıkandı ve elde edilen ürün kurutulmak üzere vakumda 

1 gece bekletildi. Buraya kadar sentezlenen ürün CDI-aktive polimerdir. Ertesi gün, 

CDI-aktive polimer pH:8,5 sodyum borat tamponunda çözüldü, 1:1 oranda PEI ortama 

eklendi ve 24 saat oda sıcaklı�ında karı�tırıldı. Reaksiyon �ekil 3-3’te görülmektedir. 

Son olarak karı�ım diyaliz edilerek yan ürünler, reaksiyona girmeyen maddeler 

uzakla�tırıldı ve PEI ba�lı polimer liyofilize edilerek vakumda saklandı (Karagöz 2009).  
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H

O
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N

NH

Polimer CDI imidazol karbamat aktif ara ürün

imidazol karbamat PEI Polimer - PEI

�ekil 3-3: CDI aktivasyonu ile PEI ba�lanma reaksiyonu (Karagöz 2009) 

3.3. Polimerler Üzerinde Yapılan  Çalı�malar 

Polimerlerin yapı ve fonksiyonel grup analizleri, molekül a�ırlı�ı ve da�ılım 

analizleri,  PEI ba�lı polimerlerde amin grubu miktarının tespiti ve sitotoksisite 

çalı�maları yardımcı danı�manımın ba�lı bulundu�u Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-

Metalurji  Fakültesi, Biyomühendislik Anabilim Dalı’ndaki, yüksek lisans tez çalı�ması 

kapsamında daha önce yapılmı�, ancak çalı�ma ortak bir çalı�ma oldu�undan veriler bu 

tezde de kullanılmı�tır. 

3.3.1. Polimerlerin Yapı ve Fonksiyonel Grup Analizleri 

Diblok polimerler üzerinde IR-spektroskopisi (FTIR) ve Nükleer Manyetik 

Rezonans ( 1H-NMR) kullanılarak yapı ve fonksiyonel grup analizleri yapılmı�tır 

(Karagöz 2009).  

3.3.2. Molekül A�ırlı�ı ve Da�ılımı Analizi 

Diblok kopolimerlerin molekül a�ırlı�ı ve da�ılımı analizi jel geçirgenlik 

kromatografisi (GPC)  ile çalı�ılarak (Shimpack kolon, kloroform: mobil faz, PCL veya 

PLL standartlar kullanılarak)  yapılmı�tır (Karagöz 2009).  
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3.3.3. PEI Ba�lı Polimerlerde Amin Grubu MiktarınınTespiti 

PEI molekülü, dallanmı� bir molekül olup, yapısında bilinmeyen miktarda 

primer, sekonder ve tersiyer amin grupları bulunmaktadır. Analizi kimyasal olarak 

karma�ık oldu�undan, polimer yapısına PEI’nin katılımı ve PEI ba�lı polimerlerde 

bulunan amin grup miktarını tespit kantitatif yöntem olan TNBS (2,4,6-

trinitrobenzensülfonik asit) yöntemi ile incelenmi�tir (Karagöz 2009). Yöntemin esası 

amin gruplarının TNBS ile reaksiyonuna dayanmaktadır.  

3.3.4. Sitotoksisite Çalı�maları 

Literatürde kayıtlı verilerde (Kakizawa ve Kataoka 2002) PEI nin katyonik 

yapısından dolayı sitotoksik oldu�u belirtilmektedir. Bu nedenle PEI ba�lı polimerlerde 

sitotoksisite çalı�ması yapılmasına karar verildi. Katyonik polimerler için sitotoksisite 

çalı�maları 3-(4,5-dimetiltiyazol-2-il)-2,5-difenil tetrazolyum bromür (MTT) testi ile 

yapıldı. MTT deneyleri için hücrelerin her kuyucukta 5x103 hücre yo�unlu�u olacak 

�ekilde 96 kuyucuklu plaklarda kültürü yapıldı ve hücreler 1 gece,  37oC’de,  % 5 CO2 

içeren ortamda yeti�tirildiler. Ardından hücre kültür ortamı uzakla�tırıldı ve yerine 

yenisi konuldu. Farklı miktarlardaki polimerler her bir kuyucu�u eklendi ve hücreler    

72 saat inkübe edildi. Her bir kuyucu�a MTT belirteci (5 mg/ml) eklendi ve 

inkübasyona 4 saat daha devam edildi. Daha sonra her bir kuyucu�a 0, 01 N HCI içinde 

hazırlanan % 10’luk sodyum dodesil sülfat çözeltisinden 100 �l eklendi ve 1 gece 

boyunca inkübe edildiler. Hücrelerin  canlı kalması halinde koyu mavi renkte formazan 

kristali olu�turması beklenmekteydi. Ardından plaklar 570 nm’de Mikroplat Reader ile 

okundu ve gerekli hesaplamalar yapıldı. 

3.4. Polimerik Misel Formülasyonları Üzerinde Yapılan Çalı�malar 

3.4.1. Polimerik Misel Formülasyonlarının Hazırlanmasında Ön Formülasyon 

Çalı�maları 

PEI ba�lı polimerler suda iyi çözündü�ü için do�rudan çözme yönteminin 

kullanılmasına karar verildi. Bu yöntemde etkin maddeyi çözecek ve etkin maddenin 

misele yüklenmesine yardımcı olacak uygun organik çözücüyü belirlemek için aseton 

ve asetonitrilin farklı miktarları (1 ml, 5 ml ve 10 ml) ile deneme yapıldı. Organik 

çözücü çe�idinin ve miktarının misel boyutuna etkisi olaca�ından dolayı (Shin ve 

ark.1998) olu�an misellerin boyutları ölçüldü.  
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Organik çözücünün uzakla�tırılması için gerekli süre optimize edildi.  

Misel formülasyonu hazırlandıktan sonra etkin madde partiküllerini 

uzakla�tırmak için ayrı ayrı 2000 devir/dk‘da 5 dk, 5000 devir/dk‘da 5 dk, 5000 

devir/dk‘da 15 dk, 5000 devir/dk‘da  30 dk ve 15000 devir/dk‘da 30 dk santrifüj 

uygulandı. Ayrıca 0,2 µm ve 0,45 µm lik rejenere selüloz filtre kullanılarak filtrasyon 

uygulandı. 

3.4.2. Etkin Madde �çermeyen Polimerik Misel Formülasyonlarının Hazırlanması 

7,5 mg polimer hassas tartıldı ve 10 ml ultra saf suya eklendi. 20 dakika 

manyetik karı�tırıcıda karı�tırılarak çözüldü. Ardından 10 ml asetonitrile polimer 

çözeltisi damla damla eklendi ve  asetonitrilin manyetik karı�tırıcıda 400 devir/dk’da   

18 saat uçması beklendi. Ardından 200 mbar basınç altında, 300 devir/dk‘da, 57ºC’de 

30 dk rotari evaporatorda asetonitril kalıntıları misel formülasyonundan uzakla�tırıldı. 

Eksilen miktar, ultra saf su ile 10 ml’ye tamamlandı ve 400 devir/dk‘da 30 dk manyetik 

karı�tırıcıda karı�tırıldı. 0,45 µm’lik rejenere selüloz filtreden süzüldü. Hazırlanan 

formülasyonlar Tablo 3-1’de verilen �ekilde kodlandı. 

Tablo 3-1: Karvedilol yüklü olmayan polimerik misel formülasyonları ve polimer 

miktarları 

Formülasyon Kullanılan Polimer 

Polimer Konsantrasyonu 

(mg/ml) 

F1 mPEG2000-b-PCL 0,75 

F2 mPEG5000-b-PCL 0,75 

F3 mPEG2000-b-PLL 0,75 

F4 mPEG5000-b-PLL 0,75 

F5 mPEG2000-b-PCL-PEI 0,75 

F6 mPEG5000-b-PCL-PEI 0,75 

F7 mPEG2000-b-PLL-PEI 0,75 

F8 mPEG5000-b-PLL-PEI 0,75 
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3.4.3. Etkin Madde �çeren Polimerik Misel Formülasyonlarının Hazırlanması 

7,5 mg polimer hassas tartıldı ve 10 ml ultra saf suya eklendi. 20 dakika 

manyetik karı�tırıcıda karı�tırılarak çözüldü. Ardından 7,5 mg karvedilol hassas tartıldı. 

5 ml asetonitril eklenerek 2 dk ultrasonik su banyosunda çözüldü ve 10 ml’ye asetonitril 

ile tamamlanarak stok çözelti hazırlandı. Bu stok çözeltiden çe�itli hacimlerde (0,5, 1, 2 

veya 5 ml) alınarak 10 ml’ye asetonitril ile seyreltildi ve 15-20 dk manyetik karı�tırıcıda 

karı�tırıldı. Daha sonra karvedilol çözeltisine  polimer çözeltisi damla damla eklendi ve 

asetonitrilin manyetik karı�tırıcıda 400 devir/dk’da 18 saat uçması beklendi. Ardından 

200 mbar basınç altında, 300 devir/dk’da, 57ºC’de 30 dakika rotari evaporatorda 

asetonitril kalıntıları misel formülasyonundan uzakla�tırıldı. Eksilen miktar, ultra saf su 

ile 10 ml’ye tamamlandı ve 400 devir/dk’da 30 dk manyetik karı�tırıcıda karı�tırıldı. 

Misellere yüklenmeyen karvedilol partiküllerini uzakla�tırmak için 0,45 µm’lik rejenere 

selüloz filtre ile filtrasyon uygulandı. Formülasyonlar Tablo 3-2’de verilen �ekilde 

kodlandı. 

Tablo 3-2: Karvedilol yüklü polimerik misel formülasyonları ve polimer-etkin madde 

oranları (a/a) 

Formülasyon  Kullanılan Polimer  Polimer:Etkin Madde Oranı  

F1C1 mPEG2000-b-PCL 1:0,05 

F1C2 mPEG2000-b-PCL 1:0,1 

F1C3 mPEG2000-b-PCL 1:0,2 

F1C4 mPEG2000-b-PCL 1:0,5 

F1C5 mPEG2000-b-PCL 1:1 

F2C1 mPEG5000-b-PCL 1:0,05 

F2C2 mPEG5000-b-PCL 1:0,1 

F2C3 mPEG5000-b-PCL 1:0,2 

F2C4 mPEG5000-b-PCL 1:0,5 

F2C5 mPEG5000-b-PCL 1:1 

F3C1 mPEG2000-b-PLL 1:0,05 

F3C2 mPEG2000-b-PLL 1:0,1 

F3C3 mPEG2000-b-PLL 1:0,2 
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F3C4 mPEG2000-b-PLL 1:0,5 

F3C5 mPEG2000-b-PLL 1:1 

F4C1 mPEG5000-b-PLL 1:0,05 

F4C2 mPEG5000-b-PLL 1:0,1 

F4C3 mPEG5000-b-PLL 1:0,2 

F4C4 mPEG5000-b-PLL 1:0,5 

F4C5 mPEG5000-b-PLL 1:1 

F5C1 mPEG2000-b-PCL-PEI 1:0,05 

F5C2 mPEG2000-b-PCL-PEI 1:0,1 

F5C3 mPEG2000-b-PCL-PEI 1:0,2 

F5C4 mPEG2000-b-PCL-PEI 1:0,5 

F5C5 mPEG2000-b-PCL-PEI 1:1 

F6C1 mPEG5000-b-PCL-PEI 1:0,05 

F6C2 mPEG5000-b-PCL-PEI 1:0,1 

F6C3 mPEG5000-b-PCL-PEI 1:0,2 

F6C4 mPEG5000-b-PCL-PEI 1:0,5 

F6C5 mPEG5000-b-PCL-PEI 1:1 

F7C1 mPEG2000-b-PLL-PEI 1:0,05 

F7C2 mPEG2000-b-PLL-PEI 1:0,1 

F7C3 mPEG2000-b-PLL-PEI 1:0,2 

F7C4 mPEG2000-b-PLL-PEI 1:0,5 

F7C5 mPEG2000-b-PLL-PEI 1:1 

F8C1 mPEG5000-b-PLL-PEI 1:0,05 

F8C2 mPEG5000-b-PLL-PEI 1:0,1 

F8C3 mPEG5000-b-PLL-PEI 1:0,2 

F8C4 mPEG5000-b-PLL-PEI 1:0,5 

F8C5 mPEG5000-b-PLL-PEI 1:1 

3.4.4. Polimerik Misellerin Karakterizasyonu 

3.4.4.1. Kritik Misel Konsantrasyonu Tayini 

Polimerik misellerin olu�up olu�madı�ını belirlemek için, hazırlanan 

formülasyonlar Zetasizer Nano ZS nin küvetine konuldu ve bütün ölçümler  ± 0,1°C 
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hassaslı�ında 25ºC’de yapıldı. Her bir örnekten 6 ölçüm yapıldı ve bu cihazdan elde 

edilen veriler kullanılarak kritik misel konsantrasyonu hesaplandı. 

3.4.4.2. Partikül Büyüklü�ü ve Da�ılımı Tayini 

Polimerik misellerin boyutunu belirlemek için, hazırlanan formülasyonlar 

dinamik ı�ık saçılımı (DLS)  esasına göre çalı�an Zetasizer Nano ZS nin küvetine 

konuldu ve bütün ölçümler  ± 0,1°C hassaslı�ında 25ºC’de yapıldı. Ölçüm süreleri ve 

sayıları otomatik olarak ayarlandı. Polimerik misellerin partikül büyüklü�ü ve da�ılımı  

hem etkin madde içermeyen miseller hem de etkin madde içeren misellerde çalı�ıldı.  

Elde edilen boyut ölçümlerinde 3 ölçümün ortalaması hesaplandı. 

3.4.4.3. Polimerik Misellerin Yük Tayini 

Hem etkin madde içermeyen  hem de yükleme kapasitesi (az ve çok olanlar) ve 

boyutuna göre seçilen etkin madde içeren misel formülasyonlarının zeta 

potansiyellerinin tayini için elektroforetik ı�ık saçılımı yöntemi kullanıldı. Zeta 

potansiyelinin elektroforetik tayini ço�u defa sulu ve elektrolit konsantrasyonunun az 

oldu�u ortamda yapılmaktadır. Böyle bir ortamda ölçülen zeta potansiyelleri 

Smoluchowski e�itli�inden (Malvern katalo�u) yararlanarak cihaz tarafından 

hesaplanmaktadır. Ölçüm süreleri ve voltaj seçimi otomatik olarak ayarlandı. Polimerik 

miseller Zetasizer Nano ZS cihazı ile ± 0,1°C hassaslı�ında 25ºC de yapıldı. Çalı�mada 

kıvrımlı kapiler küvet kullanıldı, 3 er ölçüm alındı ve zeta potansiyelleri Smoluchowski 

e�itli�inden yararlanarak cihaza hesaplattırıldı. 

3.4.4.4. Taramalı Prob Mikroskobu (SPM) ile Polimerik Misellerin 

Morfolojilerinin Tayini 

Etkin madde yüklü polimerik misellerin SPM de görüntülenmesi için SPM9600 

(Shimadzu) cihazı kullanıldı. SPM’de polimerik misellerin morfolojik yapılarına 

bakmadan önce formülasyondan 1 ml alınıp 10 ml’ye ultra saf su ile seyreltildi ve 15 dk 

karı�tırıldı. Mika yüzey öncelikle 20 µl  ultra saf su ile yıkandı. Ardından formülasyon  

örnekleri  negatif yüklü oldu�u için adezyonu artırmak amacı ile mika yüzeye 20 µl     

10 mM MgCI2  çözeltisi damlatıldı. Hazırlanan örnekten 2 µl alındı ve mika yüzeye 

damlatıldı. 5 dakika bekletildi ve daha sonra ultra saf su ile 2 defa yıkandı. Ardından 

oda sıcaklı�ında kurumaya bırakıldı. Rezonans frekansı 320 kHz, kuvvet sabiti ise      
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42 N/m  olarak ayarlandı. Kuruduktan sonra ise “dinamik mod” ayarında tarama 

yapıldı.  

3.4.5. Polimerik Misellerin Etkin Madde Yükleme Kapasitesi Tayini 

Hazırlanan etkin madde yüklü misel formülasyonlarında karvedilol miktarının 

saptanması amacıyla,  formülasyonlar 0,45 µm rejenere selüloz filtreden süzüldü. Daha 

sonra bu kolloidal sistemden 0,5 ml alınıp 10 ml'ye metanol ile seyreltildi. 

Spektrofotometrik yöntem ile 243 nm dalga boyunda verdi�i absorbans tespit edildi. 

Bulgular 3.1.3.1’de verilen kalibrasyon do�rusu yardımı ile misellere yüklenen etkin 

madde miktarı hesaplandı. 

Spektrofotometrik yöntem ile misellere yüklenen etkin madde miktarı 

hesaplandıktan sonra a�a�ıda verilen denklemler (Park ve ark. 2005) yardımı ile            

% enkapsülasyon etkinli�i ve % yükleme kapasitesi hesaplanmı�tır.  

% Enkapsülasyon etkinli�i =    A  x 100                                          

                                              B 

% Yükleme kapasitesi  =       A    x 100                         

                                         B+C 

A: Misellere yüklenen etkin madde miktarı (g) 

B: Misel hazırlama a�amasında kullanılan etkin madde miktarı (g) 

C: Misel hazırlama a�amasında kullanılan polimer miktarı (g) 

3.4.6. �n vitro Salım Çalı�maları 

�n vitro salım çalı�maları için polimerik misellerin yükleme etkinli�i 

çalı�malarının sonuçlarına dayanılarak yükleme kapasitesi yüksek olan formülasyonlar 

(F1C3, F4C3 ve F5C3) ve kar�ıla�tırma yapmak amacı ile aynı polimer ile hazırlanan 

yükleme kapasitesi  dü�ük olan formülasyonlar (F1C1, F4C1 ve F5C2) seçilmi�tir. Bu 

çalı�ma çalı�ması için Letchford ve ark. larınının (2005) kullandı�ı yöntem modifiye 

edilerek kullanılmı�tır. Deneyden önce salım ortamı olarak kullanılacak ultra saf suyun 

37ºC’ye gelmesi için 30 dk beklendi. Ardından etkin madde yüklü polimerik misel 
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formülasyonlarının 5’er ml si 3,5-5 kDa MWCO’ya sahip diyaliz tüplerine konuldu. 

Diyaliz tüpleri içindeki bu formülasyonlar 37ºC’deki 200 ml salım ortamına 

yerle�tirildi. Deney sırasında salım ortamından 1., 6., 24., 48., 72., 96. ve 120. saatlerde 

500 µl örnek alındı ve sink ko�ulu sa�lamak amacı ile 24., 48., 72. ve 96. saatlerde 

salım ortamı yenisi ile de�i�tirildi. Alınan örnekler ise mobil faz ile 1 ml’ye tamamlandı 

ve 20 µl si HPLC’ye enjekte edildi. Elde edilen pik alanlarından kalibrasyon do�rusu 

yardımı ile örneklerdeki karvedilol miktarları hesaplandı. Deney, seçilen formülayonlar 

için 3 defa tekrarlandı, bu de�erlerin ortalaması alındı ve SD de�erleri hesaplandı.  

Ayrıca % salım hesabında kullanılmak üzere miseller formülasyonda yüklü 

karvedilol miktarını tespit etmek için çalı�manın ba�langıcında 250 µl miseller 

formülasyondan alınıp 10 ml’ye mobil faz ile tamamlandı. Daha sonra bu çözeltinin 20 

µl si HPLC kolonuna enjekte edildi. Elde edile pik alanlarından kalibrasyon do�rusu 

yardımı ile çalı�mada kullanılan miseller formülasyondaki karvedilol miktarı ve           

% salım oranları hesaplandı. Ayrıca zamana kar�ı % salım grafi�i çizildi. 

3.4.7. Sı�ır Nazal Mukozasından Ex Vivo Geçi� Çalı�maları 

Bu çalı�malarda,  �stanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden  temin edilen 

sı�ır nazal mukozalarının lateral kısımları kullanılmı�tır. Nazal septum, lateral duvardan 

kırılarak el yardımı ile çıkartıldı ve canlılı�ını kaybetmemesi için hemen so�uk Ringer 

çözeltisine (NaCI 125 mM, KCI 5 mM, CaCI2 1,4 mM, NaH2PO4 1,2 mM, NaHCO3      

10 mM ve D-glikoz 11 mM) konuldu. Sonra nazal mukoza nazal septumdan çıkartıldı. 

Hemen 37ºC de Ringer çözeltisi içeren Franz difüzyon hücresine yerle�tirildi (Yu ve 

ark. 2004).  

Ex vivo geçi� çalı�malarında; reseptör faz hacmi 12 ml, difüzyonun gerçekle�ti�i 

yüzey alanı 1,77 cm2 olan çift ceketli modifiye Franz difüzyon hücresi (Yenil 2008) 

kullanıldı. Modifiye Franz difüzyon hücresinin �ematik görünü�ü a�a�ıda verilmi�tir 

(�ekil 3.4). 
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�ekil 3-4: Modifiye Franz difüzyon hücre yapısı (Yenil 2008) 

Reseptör faz olarak nazal mukozadan geçi� çalı�malarında kullanılan Ringer 

çözeltisi kullanıldı (Yu ve ark. 2004). Reseptör faz modifiye Franz difüzyon hücresine 

konulmadan önce 30 dk ultrasonik banyoda degaze edildi ve sıcaklı�ı 37,0±0.5ºC’ye 

ayarlandı. Hücrelerin yüzeyine nazal septumdan çıkartılan mukozalar hava kabarcı�ı 

kalmayacak �ekilde yerle�tirildi. Hazırlanan miseller formülasyonlardan 1’er ml donör 

kısmına yerle�tirildi. Reseptör faz manyetik karı�tırıcı kullanılarak 300 devir/dk hızda 

karı�tırıldı. Belirlenen zaman aralıklarında (0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. saat) reseptör 

fazdan  0,5’er ml örnek alındı. Ardından alınan hacimde ve sıcaklıkta reseptör faz Franz 

difüzyon hücresine eklendi.  

Franz hücresinden alınan örnekler mobil faz ile 1 ml’ye tamamlandı. 2 dk 

vorteks karı�tırıcıda karı�tırıldı ve 0,45 µm por çaplı hidrofilik LCR (PTFE) filtreden 

süzüldü. Daha sonra bu çözeltinin 20 µl si HPLC kolonuna enjekte edildi. Elde edilen 

pik alanlarından kalibrasyon do�rusu yardımıyla konsantrasyon hesabı yapıldı. Seçilen 

formülasyonlar için 3’er deney yapılarak elde edilen de�erlerin ortalaması alındı ve SD 

de�erleri hesaplandı. Ayrıca 7 saat boyunca nazal mukozadan geçen karvedilol 

miktarlarının zamana kar�ı grafikleri çizildi ve determinasyon katsayısı (r2) ve akısı 

(flux) hesaplandı. 
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3.4.8. �statiksel De�erlendirmeler 

Yapılan çalı�mada elde edilen deney bulguları, GraphPad Prism 5.04 bilgisayar 

programı kullanımı ile istatistiksel açıdan de�erlendirildi. Elde edilen sonuçlara        

one-way anova ve student- t testi uygulandı.  
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4. BULGULAR 

4.1. Karvedilol Üzerinde Yapılan Çalı�malara Ait Bulgular 

4.1.1. Infrared Spektrumu  

Karvedilolün potasyum bromür ile diskleri hazırlanarak elde edilen IR 

spektrumu �ekil 4-1’de görülmektedir.  

      Bu IR spektrumunda:  

• 3341 cm-1  de : hidroksil grubu 

• 3060 ile 2835 cm-1 arası : C-H ba�ları 

• 1631 cm-1 de : C-O ba�ı 

• 1607, 1588, ve 1501 cm-1 de : benzen halkası 

• 1443 ve 1453 cm-1 de : C-N ba�ları 

• 957 cm-1 de : C-CH2 bantları görülmektedir. 

Elde edilen bu IR spektrumu ile literatürde (Jagannathana ve ark. 2010) kayıtlı 

spektrumun uyum gösterdi�i saptanmı�tır. 

�ekil 4-1: Karvedilolün IR spektrumu 
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4.1.2. Karvedilolün Termal Analizi 

Karvedilolün diferansiyel tarama kalorimetresi (DSC) ile yöntem 3.1.2. de belirtilen 

�artlarda yapılan termal analizinde erime noktası 116,8 ºC olarak tespit edilmi�tir. Elde edilen 

bu termogram literatürde (Ubaidulla ve ark. 2007) kayıtlı termogram ile uyumludur. 

�ekil 4-2: Karvedilolün DSC termogramı 

4.1.3. Karvedilolün Spektrofotometrik Yöntem ile Miktar Tayinine Ait Bulgular 

4.1.3.1. Spektrofometrik Yöntem ile Miktar Tayini Validasyonuna Ait Bulgular 

a) Do�rusallık: Karvedilolün Yöntem 3.1.3.1.a’da anlatıldı�ı gibi çalı�ılarak 

elde edilen kalibrasyon do�rusu grafi�i �ekil 4-3’te, kalibrasyon do�rusunun 

çizilmesinde ortalama absorbanslar, standart sapma (SD) ve relatif standart sapma 

(%RSD) sonuçları ise Tablo 4-1’de gösterilmi�tir. 

Do�ru denklemi ve determinasyon katsayısı ise a�a�ıda verilmi�tir: 

y = 0,1281x - 0,0076   ;   r2: 0,9999  

y : Absorbans

x : Konsantrasyon (mcg/ml)                                                          

r2: Determinasyon katsayısı 
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�ekil 4-3: Karvedilolün kalibrasyon do�rusu grafi�i 

Tablo 4-1: Karvedilolün spektrofotometrik yöntem ile miktar tayininin do�rusallı�ına ait 

bulgular (n=6) 

Konsantrasyon  (mcg/ml)  

Ortalama 

Absorbans   SD (±) RSD (%) 

1 0,119 0,002 1,825 

2 0,251 0,005 1,902 

4 0,503 0,010 1,924 

5 0,634 0,010 1,604 

6 0,764 0,011 1,446 

7 0,886 0,017 1,929 

b) Do�ruluk: Üç farklı konsantrasyondaki karvedilolün miktar tayini için, 

yöntem 3.1.3.1.b’de anlatıldı�ı gibi çalı�ılarak yöntemin do�rulu�u tespit edildi. Her 
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konsantrasyon için geri kazanma de�eri (%), standart sapma (SD) ve relatif standart 

sapma (%RSD) de�erleri Tablo 4-2’de verilmi�tir. 

Tablo 4-2: Karvedilolün spektrofotometrik yöntem ile miktar tayininin do�rulu�una ait 

bulgular (n=6) 

Konsantrasyon Geri Kazanma  Geri kazanma (%) SD (±) RSD (%) 

2 mcg/ml 2,017 mcg/ml 100,87 0,029 1,456 

4 mcg/ml 4,048 mcg/ml 101,20 0,080 1,980 

6 mcg/ml 6,114 mcg/ml 101,91 0,019 0,318 

c) Kesinlik: Karvedilol ün Yöntem 3.1.3.1.c’de anlatıldı�ı gibi yapılan miktar 

tayini yöntemine ait gün içi kesinlik bulguları Tablo 4-3’te, günler arası kesinlik 

bulguları ise Tablo 4-4’te gösterilmi�tir. 

Tablo 4-3: Karvedilolün spektrofotometrik yöntem ile miktar tayininin gün içi kesinli�ine 

ait bulgular (n=6) 

Konsantrasyon 

Ortalama 

Absorbans  SD (±) RSD (%) 

2 mcg/ml 0,256 0,003 1,296 

4 mcg/ml 0,516 0,007 1,296 

6 mcg/ml 0,778 0,004 0,460 

Tablo 4-4: Karvedilolün spektrofotometrik yöntem ile miktar tayininin günler arası 

kesinli�ine ait bulgular (n=6) 

Konsantrasyon 1. gün  2.gün     3.gün  

Ortalama 

Absorbans SD (±) RSD (%)

2 mcg/ml 0,251 0,251    0,256     0,253 0,003 1,143 

4 mcg/ml 0,520 0,515    0,516     0,517 0,003 0,512 

6 mcg/ml 0,790 0,776    0,778     0,781 0,008 0,969 
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d) Seçicilik: Yöntem 3.1.3.1.d’de anlatıldı�ı gibi yapılan çalı�malar sonucunda 

kullanılan polimerlerin 243 nm dalga boyunda absorbans göstermedi�i tespit edildi.  

e) Te�his Limiti ve Miktar Tayini Limiti: Yöntem 3.1.3.1.e’de anlatıldı�ı gibi 

çalı�ılarak elde edilen ölçüm sonuçları ve verilen formüller yardımı ile hesaplanan TL 

ve MTL de�erleri a�a�ıda verilmi�tir. 

� de�eri: 0,0022 TL: 0,0576 mcg/ml  MTL: 0,1745 mcg/ml  

f) Stabilite: Yöntem 3.1.3.1.f’te anlatıldı�ı �ekilde 48 saat boyunca % 95 (h/h) 

metanol içerisindeki etkin maddenin stabilitesi incelendi. Elde edilen sonuçların % RSD 

sinin % 2’nin altında olmasından dolayı karvedilolün 48 saat boyunca stabil oldu�u 

tespit edildi. Stabilite bulguları Tablo 4-5’te gösterilmi�tir. 

Tablo 4-5: Karvedilolün spektrofotometrik yöntem ile miktar tayininin stabilitesine ait 

bulgular (n=6) 

Ölçüm Zamanı  Teorik Konsantrasyon  Hesaplanan Konsantrasyon  

(saat) (mcg/ml) (mcg/ml) 

1 4 4,071 

2 4 4,048 

3 4 4,056 

4 4 4,071 

5 4 4,071 

6 4 4,095 

24 4 4,126 

48 4 4,134 

Ortalama  4,084 

  SD (±) 0,031 

RSD (%) 0,771 
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4.1.4. Karvedilolün HPLC Yöntemi ile Miktar Tayinine Ait Bulgular 

4.1.4.1. HPLC Yöntemi ile Miktar Tayini Validasyonuna Ait Bulgular 

a) Do�rusallık: Karvedilolün Yöntem 3.1.3.2.a’ da anlatıldı�ı gibi çalı�ılarak 

elde edilen kalibrasyon do�rusu grafi�i �ekil 4-4’te, kalibrasyon do�rusunun 

çizilmesinde ortalama pik alanları, standart sapma (SD) ve relatif standart sapma 

(%RSD) sonuçları ise Tablo 4-6 da gösterilmi�tir. 

Do�ru denklemi ve determinasyon katsayısı ise a�a�ıda verilmi�tir: 

y = 127167,2x – 2317,95   ;   r2: 0,9997   

y : Pik alanı                                                                     

x : Konsantrasyon (mcg/ml)                                                          

r2: Determinasyon katsayısı 
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�ekil 4-4: Karvedilolün kalibrasyon do�rusu grafi�i 
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Tablo 4-6: Karvedilolün HPLC yöntemi ile miktar tayininin do�rusallı�ına ait bulgular 

(n=3) 

Konsantrasyon  (mcg/ml)  

Ortalama Pik 

Alanları   SD (±) RSD (%) 

0,05 6055 73 1,208 

0,1 10402 158 1,514 

0,2 22957 73 0,319 

0,5 58904 60 0,102 

1 123320 77 0,062 

1,75 223487 308 0,138 

2,5 314373 274 0,087 

b) Do�ruluk: Üç farklı konsantrasyondaki karvedilol ün miktar tayini için, 

yöntem 3.1.3.2.b’de anlatıldı�ı gibi çalı�ılarak yöntemin do�rulu�u tespit edildi. Her 

konsantrasyon için geri kazanma de�eri (%), standart sapma (SD) ve relatif standart 

sapma (%RSD) de�erleri Tablo 4-7’te gösterilmi�tir. 

Tablo 4-7: Karvedilolün HPLC yöntemi ile miktar tayininin do�rulu�una ait bulgular 

(n=3) 

Konsantrasyon Geri Kazanma  Geri Kazanma (%) SD (±) RSD (%) 

0,5 mcg/ml 0,490 mcg/ml 98,08 0,001 0,106 

1,0 mcg/ml 0,985 mcg/ml 98,45 0,002 0,245 

2,5 mcg/ml 2,488 mcg/ml 99,50 0,004 0,160 
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c) Kesinlik: Karvedilolün Yöntem 3.1.3.2.c’de anlatıldı�ı gibi yapılan miktar 

tayini yöntemine ait gün içi kesinlik bulguları Tablo 4-8’de, günler arası kesinlik 

bulguları ise Tablo 4-9’da gösterilmi�tir. 

Tablo 4-8: Karvedilolün HPLC yöntemi ile miktar tayininin gün içi kesinli�ine ait 

bulgular (n=3) 

Konsantrasyon 

Ortalama Pik 

Alanları  SD (±) RSD (%) 

0,5 mcg/ml 62122 115 0,185 

1,0 mcg/ml 120099 322 0,268 

2,5 mcg/ml 305351 1077 0,353 

Tablo 4-9: Karvedilolün HPLC yöntemi ile miktar tayininin günler arası kesinli�ine ait 

bulgular (n=3) 

Konsantrasyon 1. gün  2.gün     3.gün  

Ortalama 

Pik Alanları   SD (±) RSD (%)

0,5 mcg/ml 60327 60389    62122 60946 1019 1,672 

1,0 mcg/ml 117068 121486   120099 119551 2259 1,890 

2,5 mcg/ml 297037 300638   305351 301009 4169 1,385 

d) Seçicilik: Yöntem 3.1.3.2.d’de anlatıldı�ı gibi yapılan çalı�malar sonucunda 

kullanılan polimerlerin etkin maddenin pik verdi�i alıkonma zamanında pik vermedi�i 

tespit edildi. 

e) Te�his Limiti ve Miktar Tayini Limiti: Yöntem 3.1.3.2.e’de anlatıldı�ı gibi 

çalı�ılarak elde edilen ölçüm sonuçları ve verilen formüller yardımı ile hesaplanan TL 

ve MTL de�erleri a�a�ıda verilmi�tir. 

� de�eri: 155,1568 TL: 0,0040 mcg/ml  MTL: 0,0122 mcg/ml  
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f) Stabilite: Yöntem 3.1.3.2.f ‘de anlatıldı�ı �ekilde 48 saat boyunca mobil faz 

içerisindeki etkin maddenin stabilitesi incelendi. Elde edilen sonuçların % RSD’sinin   

% 2’nin altında olmasından dolayı karvedilolün 48 saat boyunca stabil oldu�u tespit 

edildi. Stabilite bulguları Tablo 4-10’da gösterilmi�tir. 

Tablo 4-10: Karvedilolün HPLC yöntemi ile miktar tayininin stabilitesine ait bulgular 

(n=3) 

Ölçüm Zamanı  Teorik Konsantrasyon  Hesaplanan Konsantrasyon  

(saat) (mcg/ml) (mcg/ml) 

1 1 0,974 

2 1 0,972 

4 1 0,972 

6 1 0,973 

8 1 0,972 

12 1 0,974 

24 1 0,973 

48 1 0,973 

Ortalama  0,973 

  SD (±) 0,001 

RSD (%) 0,086 

4.1.5. Karvedilolün 37°C’de Stabilitesine Ait Bulgular 

Yöntem 3.1.4’de anlatıldı�ı �ekilde 120 saat boyunca 37°C ultra saf su 

içerisindeki etkin maddenin stabilitesi incelendi. Elde edilen sonuçların % RSD’sinin   

% 3,744 olmasından dolayı karvedilolün 120 saat boyunca stabil oldu�u tespit edildi. 

Stabilite bulguları Tablo 4-11’de gösterilmi�tir. 
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Tablo 4-11: Karvedilolün 37 °C ultra saf su içerisindeki stabilitesine ait bulgular (n=3) 

Ölçüm Zamanı  Teorik Konsantrasyon  Hesaplanan Konsantrasyon  

(saat) (mcg/ml) (mcg/ml) 

0 1,950 1,950 

24 1,950 1,829 

48 1,950 1,822 

72 1,950 1,796 

96 1,950 1,760 

120 1,950 1,774 

Ortalama  1,822 

  SD (±) 0,068 

RSD (%) 3,744 

4.1.6. Karvedilolün Çözünürlük Tayinine Ait Bulgular 

Yöntem 3.1.5’te anlatıldı�ı gibi yapılan çözünürlük tayinine ait bulgular      

Tablo 4-12’de gösterilmi�tir. 

Tablo 4-12: Karvedilolün çe�itli ortamlarda ve sıcaklıkta çözünürlü�ü (n=3) 

Çözünme Ortamı ve Sıcaklı�ı 1 ml de Çözünen Karvedilol Miktarı 

Ultra Saf Su (oda �artları) 7,462 ± 0,541 µg/ml 

Ultra Saf Su (37°C) 10,320 ± 2,461 µg/ml 

Ringer Çözeltisi (37°C) 2,374 ± 0,145 µg/ml 
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4.2. Polimerlerin Sentez Çalı�malarına Ait Bulgular 

Çalı�mamızda,  Yöntem 3.2’de anlatıldı�ı gibi çalı�ılarak  PCL-b-mPEG ve 

PLL-b-mPEG diblok kopolimerlerinden 4 farklı (mPEG2000-b-PCL, mPEG5000-b-PCL, 

mPEG2000-b-PLL, mPEG5000-b-PLL) ve ayrıca bu polimerler polietilenimin (PEI) 

ba�lanması ile de 4 ayrı (mPEG2000-b-PCL-PEI, mPEG5000-b-PCL-PEI, mPEG2000-b-

PLL-PEI, mPEG5000-b-PLL-PEI) toplam 8 polimer sentezlenmi�tir. 

4.3. Polimerler Üzerinde Yapılan Çalı�malara Ait Bulgular 

4.3.1. Polimerik Yapı ve Fonksiyonel Grup Analizlerine Ait Bulgular 

FTIR Analizleri: Diblok kopolimerlerin hepsinde kaprolakton ve laktat için 

1720 cm-1’de karbonil grubuna ait güçlü bir pik gözlenirken, PEG blokları sırasıyla 

1100 cm-1’de C-O titre�imi, 3000 cm-1’de ise alifatik metilen grupları olarak ortaya 

çıkmı�tır. Kopolimerle�me bu piklerden do�rulanmaktadır (Karagöz 2009). 

NMR Analizleri: PCL-b-mPEG2000 için NMR analizinde belirleyici pikler, 

PEG’e ait metoksi protonları, kaprolaktona ait karbonil grubuna ba�lı metilen grubu 

protonları için spektrumlarda elde edilmi�tir. Bu durumda kopolimer mikrodalga ile 

ba�arılı bir �ekilde sentezlenmi�tir (Karagöz 2009). PLL-b-mPEG2000 için en 

belirleyici pikler, laktat grubuna ait –CH protonu, -CH3 protonları  ve PEG’e ait metoksi 

protonlarıdır. Bunlar di�er protonlarla birlikte spektrumlarda görülmü�tür (Karagöz 

2009). 

4.3.2. Molekül A�ırlı�ı ve Da�ılımı Analizine Ait Bulgular 

Sentezlenen diblok kopolimelerin molekül a�ırlıkları Tablo 4-13’te verilmi�tir.  

Tablo 4-13: Sentezlenen polimerlerin molekül a�ırlıkları 

Polimer Oran (mol)
Dönü�üm 

(%) 
Mna Mwa Mnteorik

b MnNMR
 c PDI 

mPEG2000-b-PCL 4:1 80,18 5665 6572 2268 2397 1.16 

mPEG5000-b-PCL 4:1 83,94 12869 14526 5268 5265 1.13 

mPEG2000-b-PLL 4:1 65,71 5868 6763 2292 2146 1.15 

mPEG5000-b-PLL 4:1 74,29 10674 11853 5292 5073 1.11 

a: GPC analizinden elde edilmi�tir 

b: Kullanılan mol oranlarına göre hesaplanmı�tır 

c: 1H-NMR spektrumlarından hesaplama yapılmı�tır
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Ayrıca Dinçer ve arkada�larının yaptı�ı (2011) çalı�mada diblok kopolimer 

yapısına PEI’nin ba�landı�ı GPC ile de kanıtlanmı�tır. Bu nedenle PEI ba�lı diblok 

kopolimerlerin molekül a�ırlıkları diblok kopolimerlerine PEI (MA:2000 g/mol) 

homopolimerinin molekül a�ırlıklarının eklenmesiyle hesaplanabilmektedir. 

4.3.3. PEI Ba�lı Polimerlerde Amin Grubu MiktarınınTespitine Ait Bulgular 

PEI ba�lı polimerlerdeki amin grubu miktarları Tablo 4-14’te verilmi�tir. 

Tablo 4-14: TNBS yöntemi ile belirlenen amin grup miktarları 

Polimer Amin Grup miktarı (mg/ml) 

mPEG2000-b-PCL 0,14 

mPEG5000-b-PCL 0,06 

mPEG2000-b-PLL 0,15 

mPEG5000-b-PLL 0,15 

4.3.4. Sitotoksisite Çalı�malarına Ait Bulgular 

Katyonik polimerlerin Yöntem 3.2.3.5’te anlatıldı�ı gibi 24 saat süre boyunca 

sitotoksisite çalı�ması yapıldı ve canlı hücre yüzdeleri hesaplanarak grafik çizildi. Elde 

edilen sonuçlar �ekil 4-5’te gösterilmi�tir. 
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�ekil 4-5: Farklı miktarlarda, PEI ba�lı polimerlerin fibroblast hücre canlılı�ına etkisi 

4.4. Polimerik Misel Formülasyonları Üzerinde Yapılan Çalı�malara Ait Bulgular 

4.4.1. Polimerik Misel Formülasyonlarının Hazırlanmasında Ön Formülasyon 

Çalı�malarına Ait Bulgular 

Yapılan ön formülasyon çalı�malarında 1 ml ve 5 ml organik çözücü 

kullanımının misele etkin madde yüklenmesi için yeterli olmadı�ı tespit edildi. Organik 

çözücü olarak asetonitril ile yapılan çalı�malarda ise aseton ile yapılanlara göre daha 

küçük misel boyutu ve polidispers indeks (PDI) görüldü.   

Organik çözücünün rotari evaporatörde uzakla�tırılması için geçen sürenin 

optimizasyonu için rotari evaporatörde 5 dk, 30 dk, 1 saat ve 4 saat tutuldu. 1.saat ve 4. 

saatte asetonitril ile beraber ultra saf suyun da uçmasından dolayı agregatlar olu�maya 

ba�ladı. 5 dk ve 30 dk rotari evaporatör kullanımı ile herhangi bir agregat olu�umu 

gözlenmedi. Rotari evaporatörde 5 dk tutulması halinde ise 30 dk tutulmasına göre 
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misel çekirde�inde organik çözücünün kalmasından dolayı misel boyutunun daha büyük 

oldu�u görüldü. Sonuç olarak organik çözücünün uçurulması için 30 dk’nın uygun 

oldu�u tespit edildi.   

Misel formülasyonu hazırlandıktan sonra etkin madde partiküllerini 

uzakla�tırmak santrifüj uygulanması sonucu santrifüj ile etkin madde partiküllerinin 

çökmesine ra�men miseller formülasyonların uygun PDI’da olmadı�ı ve misel 

boyutlarının oldukça büyük oldu�u görüldü. Etkin madde partiküllerini uzakla�tırmak 

için filtrasyon uygulandı�ında ise 0,2 µm por çapında olan filtreden, misellerin 

Zetasizer da boyutunu ölçmek için uygun yo�unlukta olmadı�ı ve membran filtreden 

geçemedikleri tespit edildi. Bu nedenle aynı deneme 0,45 µm por çapında membran 

filtre ile yapıldı ve sonuçların uygun oldu�una karar verildi. 

4.4.2. Etkin Madde �çermeyen Polimerik Misel Formülasyonlarının 
Hazırlanmasına Ait Bulgular 

Yöntem 3.3.2’de anlatıldı�ı gibi çalı�mada karvedilol etkin maddesini 

içermeyen toplam 8 formülasyon hazırlanmı�tır. 

4.4.3. Etkin Madde �çeren Polimerik Misel Formülasyonlarına Ait Bulgular 

Yöntem 3.3.3’te anlatıldı�ı �ekilde çalı�ılarak karvedilol etkin maddesini içeren 

toplam 40 formülasyon hazırlanmı�tır. 

4.4.4. Polimerik Misellerin Karakterizasyonuna Ait Bulgular 

4.4.4.1. Kritik Misel Konsantrasyonuna Ait Bulgular 

Bu polimelere ait DLS ile belirlenen CMC’ler �ekil 4-6 ve �ekil 4-7’de  

gösterilmi�tir. 
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�ekil 4-6: Diblok kopolimer konsantrasyonu ile yo�unluk de�i�imi 

�ekil 4-7: PEI PEI ba�lı diblok kopolimer konsantrasyonu ile yo�unluk de�i�imi 
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�ekilleri yorumladı�ımızda genel olarak ufak de�i�imler olmasıyla beraber 

polimerlere ait CMC de�erlerinin 0,5 mg/ml civarında oldu�unu söylemek mümkündür. 

4.4.4.2. Partikül Büyüklü�ü ve Da�ılımı Tayinine Ait Bulgular 

Hazırlanan misel formülasyonlarının partikül büyüklü�ü ve PDI de�erleri Tablo 

4-15’te gösterilmi�tir. Ayrıca �ekil 4-8, �ekil 4-9, �ekil 4-10, �ekil 4-11, �ekil 4-12 ve 

�ekil 4-15’te bazı misel formülasyonlarına ait partikül büyüklü�ü da�ılımı 

kromatogramları verilmi�tir.  

Tablo 4-15: Misellerin partikül büyüklü�ü ve da�ılımı (n=3) 

Formülasyon Polimer: �laç oranı Z.Avg (d.nm) PDI 

  (a/a) (ortalama+SD) (ortalama+SD) 

F1 bo� 204,9 + 0,5508 0,268 + 0,031 

F1C1 1:0,05 197,5 + 1,537 0,293 + 0,017 

F1C2 1:0,1 210,7 + 2,718 0,242 + 0,029 

F1C3 1:0,2 279,9 + 35,27 0,319 + 0,043 

F1C4 1:0,5 0* 0* 

F1C5 1:1,0 0** 0** 

F2 bo� 177,3 + 4,386 0,363 + 0,046 

F2C1 1:0,05 155,3 + 0,8718 0,283 + 0,019 

F2C2 1:0,1 183,6 + 2,207 0214 + 0,006 

F2C3 1:0,2 0* 0* 

F2C4 1:0,5 0* 0* 

F2C5 1:1,0 0* 0* 

F3 bo� 188,8 + 0,4509 0,117 + 0,015 

F3C1 1:0,05 140,0 + 1,097 0,195 + 0,005 

F3C2 1:0,1 207,6 + 2,095 0,259 + 0,011 

F3C3 1:0,2 0* 0* 

F3C4 1:0,5 0* 0* 

F3C5 1:1,0 0* 0* 
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F4 bo� 203,3 + 19,47 0,390 + 0,108 

F4C1 1:0,05 235,1 + 6,938 0,320 + 0,016 

F4C2 1:0,1 215,5 + 2,551 0,389 + 0,053 

F4C3 1:0,2 272,8 + 4,080 0,300 + 0,010 

F4C4 1:0,5 0* 0* 

F4C5 1:1,0 0** 0** 

F5 bo� 0* 0* 

F5C1 1:0,05 199,5 + 20,13 0,341 + 0,078 

F5C2 1:0,1 166,8 + 5,283 0,271 + 0,032 

F5C3 1:0,2 176,5 + 2,914 0,287 + 0,022 

F5C4 1:0,5 199,5 + 10,38 0,306 + 0,042 

F5C5 1:1,0 0* 0* 

F6 bo� 0* 0* 

F6C1 1:0,05 0* 0* 

F6C2 1:0,1 0* 0* 

F6C3 1:0,2 165,2 + 2,859 0,250 + 0,018 

F6C4 1:0,5 149,5 + 0,7506 0,211 + 0,020 

F6C5 1:1,0 0** 0** 

F7 bo� 0* 0* 

F7C1 1:0,05 0* 0* 

F7C2 1:0,1 0* 0* 

F7C3 1:0,2 0* 0* 

F7C4 1:0,5 0* 0* 

F7C5 1:1,0 0** 0** 

F8 bo� 0* 0* 

F8C1 1:0,05 0* 0* 

F8C2 1:0,1 0* 0* 

F8C3 1:0,2 0* 0* 

F8C4 1:0,5 0* 0* 

F8C5 1:1,0 0* 0* 
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.* Zetasizer ile ölçüm sonrasında misel olu�umunun gerçekle�medi�ine karar verildi. 

** Oda ko�ullarında 18 saat manyetik karı�tırıcıda karı�tırılması sonucunda gözle görülür agregatlar olu�tu. 

�ekil 4-8: F1C1 misel formülasyonuna ait partikül büyüklü�ü kromatogramı 

�ekil 4-9: F1C3 misel formülasyonuna ait partikül büyüklü�ü kromatogramı 

�ekil 4-10: F4C1 misel formülasyonuna ait partikül büyüklü�ü kromatogramı 
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�ekil 4-11: F4C3 misel formülasyonuna ait partikül büyüklü�ü kromatogramı 

�ekil 4-12: F5C2 misel formülasyonuna ait partikül büyüklü�ü kromatogramı 

�ekil 4-13: F5C3 misel formülasyonuna ait partikül büyüklü�ü kromatogramı 
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4.4.4.3. Polimerik Misellerin Yük Tayinine Ait Bulgular 

Boyutları, da�ılımları ve yükleme etkinlikleri uygun olan etkin madde yüklü 

olan ve olmayan polimerik misellerin Zeta potansiyelleri Tablo 4-16’da gösterilmi�tir. 

Tablo 4-16: Seçilen misellerin Zeta potansiyelleri (n=3)  

Formülasyon Polimer: �laç oranı (a/a) Zeta Potansiyeli (mV) ± SD 

F1 bo� -44,8 ± 2,02 

F1C1 1:0,05  -40,6 ± 2,00 

F1C3 1:0,2  -24,6 ± 1,32 

F4 bo� -48,7 ± 1,41 

F4C1 1:0,05  -32,2 ± 0,97 

F4C3 1:0,2  -12,1 ± 1,89 

F5 bo�  28,9 ± 2,99 

F5C2 1:0,1  25,9 ± 0,91 

F5C3 1:0,2   25,5 ± 0,21 

4.4.4.4. Taramalı Prob Mikroskobu (SPM) ile Polimerik Misellerin 

Morfolojilerinin Tayini 

�n vitro salım ve ex vivo geçi� özellikleri uygun olan formülasyonların (F4C1 ve 

F4C3) SPM görüntüleri Yöntem 3.3.4.4’ de anlatıldı�ı �ekilde çekilmi�tir. Bu polimerik 

misellere ait görüntüler �ekil 4-6 ve �ekil 4-7’de gösterilmi�tir. Ayrıca bu �ekillerde 

verilen görüntülerdeki misellerin ortalama çapı her iki �ekilde de yakla�ık olarak 20-25 

nm arasında ölçülmü�tür. 
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�ekil 4-14: F4C1 formülasyonuna ait SPM görüntüsü (Tarama alanı 1,00 µm x 1,00 µm)

�ekil 4-15: F4C3 formülasyonuna ait SPM görüntüsü (Tarama alanı 1,00 µm x 1,00 µm)

4.4.5. Polimerik Misellerin Etkin Madde Yükleme Kapasitelerine Ait Bulgular 

Zetasizer ile boyut ölçümleri sonucunda misel olu�umu gözlenen ilaç yüklü 

misel formülasyonlarında Yöntem 3.3.5’te anlatıldı�ı �ekilde miktar tayini yapıldı ve 

Yöntem 3.3.6’daki formüller ile misellerin % enkapsülasyon etkinli�i ve % yükleme 

kapasitesi hesaplandı. �lgili hesaplamaların sonuçları Tablo 4-16’da gösterilmi�tir. 
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Tablo 4-17: Misellerin % enkapsülasyon etkinli�i ve %  yükleme kapasitesi (n=3) 

Formülasyon 
Polimer: 

Etkin Madde 
oranı 

1 ml Misel 
Formülasyonunda 

Bulunan Etkin 
Madde Miktarı 

(mcg) 

Enkapsülasyon 
Etkinli�i 
(%) (a/a) 

Yükleme 
Kapasitesi 
 (%) (a/a) 

  (a/a) (ortalama+ SD) (ortalama+ SD) (ortalama+ SD) 

F1C1 1:0,05 21,90 + 2,11 58,41 + 5,62 2,78 + 0,27 

F1C2 1:0,1 27,42 + 2,67 36,56 + 6,04 3,32 + 0,35 

F1C3 1:0,2 32,61 + 9,73 21,74 + 6,49 3,62 + 1,08 

F2C1 1:0,05 0* 0* 0* 

F2C2 1:0,1 31,79 + 3,23 42,39 + 4,98 3,85+ 0,49 

F3C1 1:0,05 16,49 + 1,09 43,98 + 2,45 2,09 + 0,15 

F3C2 1:0,1 57,86 + 4,12 77,14 + 2,91 7,01 + 0,53 

F4C1 1:0,05 22,68 + 1,52 60,49 + 4,04 2,88 + 0,19 

F4C2 1:0,1 54,89 + 2,61 73,19 + 0,78 6,65 + 0,05 

F4C3 1:0,2 75,03 + 8,20 50,02 + 5,47 8,34 + 0,91 

F5C1 1:0,05 0* 0* 0* 

F5C2 1:0,1 42,66 + 4,61 56,88 + 6,14 5,17 + 0,56 

F5C3 1:0,2 48,44 + 2,48 32,29 + 1,65 5,38 + 0,28 

F5C4 1:0,5 46,31 + 4,02 12,35 + 3,49 4,12 + 0,68 

F6C3 1:0,2 42,09 + 3,59 28,06 + 2,67 4,68 + 0,42 

F6C4 1:0,5 39,12 + 1,18 10,43 + 0,87 3,48 + 0,28 

* Spektrofotometrik yöntem ile yüklenen karvedilol miktarı tespit edilememi�tir. 
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4.4.6. Polimerik Misellerin �n vitro Salım Çalı�malarına Ait Bulgular 

Seçilen polimerik misellerin (F1C1, F1C3, F4C1, F4C3, F5C2 ve F5C3) in vitro 

salım çalı�malarına ait bulgular Tablo 4-18, Tablo 4-19 ve Tablo 4-20’de, zamana kar�ı 

%  salım grafikleri ise �ekil 4-16, �ekil 4-17 ve �ekil 4-18’de verilmi�tir. 

Tablo 4-18: F1C1 ve F1C3 misel formülasyonlarından karvedilolün salımına ait bulgular 
(n=3) 

Karvedilol Salımı (%)

Zaman (saat) Kontrol Grubu F1C1 F1C3 

X SD (±) X SD (±) X SD (±) 

1 1,187 0,137 10,050 0,216 3,506 1,064 

6 2,086 0,148 22,771 2,160 11,791 0,298 

24 4,142 0,389 48,567 1,456 44,826 5,428 

48 6,818 0,360 76,226 1,193 73,769 5,218 

72 8,876 0,294 94,703 2,901 89,464 3,697 

96 11,426 1,578 99,981 2,752 98,808 1,484 

120 13,081 1,900 100,051 0,106 99,765 0,424 

    X=Ortalama, SD=Standart sapma 

Zaman (saat)

%
 S

a
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m

0 24 48 72 96 120 144
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40
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80

100
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F1C3

�ekil 4-16: F1C1 ve F1C3 misel formülasyonlarına ait in vitro salım grafi�i (n=3) 
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Tablo 4-19: F4C1 ve F4C3 misel formülasyonlarından karvedilolün salımına ait bulgular 
(n=3) 

Karvedilol Salımı (%)

Zaman (saat) Kontrol Grubu F4C1 F4C3 

X SD (±) X SD (±) X SD (±) 

1 1,187 0,137 7,068 0,009 2,669 0,311 

6 2,086 0,148 11,5578 1,593 7,434 2,308 

24 4,142 0,389 43,792 2,001 46,243 1,424 

48 6,818 0,360 68,276 1,734 70,926 0,277 

72 8,876 0,294 84,707 3,560 84,402 0,223 

96 11,426 1,578 97,867 3,997 93,030 0,937 

120 13,081 1,900 100,085 0,069 97,452 1,203 

    X=Ortalama, SD=Standart sapma 

Zaman (saat)

%
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a
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�ekil 4-17: F4C1 ve F4C3 misel formülasyonlarına ait in vitro salım grafi�i (n=3) 
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Tablo 4-20: F5C2 ve F5C3 misel formülasyonlarından karvedilolün salımına ait bulgular 
(n=3) 

Karvedilol Salımı (%)

Zaman (saat) Kontrol Grubu F5C2 F5C3 

X SD (±) X SD (±) X SD (±) 

1 1,187 0,137 9,628 0,293 4,172 0,157 

6 2,086 0,148 16,219 0,251 11,262 0,113 

24 4,142 0,389 42,417 2,169 34,292 2,914 

48 6,818 0,360 69,445 2,109 56,585 0,800 

72 8,876 0,294 84,569 1,648 71,390 0,090 

96 11,426 1,578 94,689 0,951 87,661 0,572 

120 13,081 1,900 100,403 0,599 96,246 0,468 

    X=Ortalama, SD=Standart sapma 

Zaman (saat)

%
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�ekil 4-18: F5C2 ve F5C3 misel formülasyonlarına ait in vitro salım grafi�i (n=3) 
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4.4.7. Polimerik Misellerin Ex vivo Geçi� Çalı�malarına Ait Bulgular 

Yöntem 3.3.8’de anlatıldı�ı �ekilde çalı�ılarak elde edilen ex vivo geçi�

çalı�malarına  ait bulgular Tablo 4-21, Tablo 4-22 ve Tablo 4-23’te, zamana kar�ı nazal 

sı�ır mukozasından geçen misel formülasyonlarındaki karvedilol konsantrasyonuna ait 

grafikler ise �ekil 4-19, �ekil 4-20 ve �ekil 4-21’de verilmi�tir. Ayrıca çalı�manın  2. 

saatine kadar olan süre “gecikme zamanı” olarak tespit edilmi� ve 2. saat de dahil 

olmak üzere 7.saate kadar olan de�erler alınarak bu formülasyonların determinasyon 

katsayısı (r2), akısı (flux)  ve permeasyon  katsayısı hesaplanmı�tır. Bu sonuçlara ait 

bulgular Tablo 4-24’te verilmi�tir. 

Tablo 4-21: F1C1 ve F1C3 misel formülasyonlarınıdaki karvedilolün nazal sı�ır 
mukozasından geçi�ine ait bulgular (n=3) 

Nazal Sı�ır Mukozasından Geçen Karvedilol Miktarı (mcg/cm2)

Zaman (saat) Kontrol Grubu F1C1 F1C3 

X SD (±) X SD (±) X SD (±) 

0,5 0,134 0,002 0,149 0,007 0,221 0,051 

1 0,166 0,002 0,233 0,038 0,605 0,255 

2 0,210 0,017 0,485 0,149 1,129 0,342 

3 0,318 0,027 0,948 0,296 1,762 0,321 

4 0,477 0,057 1,470 0,365 2,426 0,372 

5 0,716 0,043 2,060 0,422 3,377 0,496 

6 1,021 0,013 2,463 0,424 4,123 0,517 

7 1,325 0,102 2,943 0,309 4,909 0,650 

    X=Ortalama, SD=Standart sapma 
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�ekil 4-19: F1C1 ve F1C3 misel formülasyonlarındaki karvedilolün sı�ır nazal  
mukozasından geçi�ine ait grafik (n=3) 

Tablo 4-22: F4C1 ve F4C3 misel formülasyonlarınıdaki karvedilolün nazal sı�ır 
mukozasından geçi�ine ait bulgular (n=3) 

Nazal Sı�ır Mukozasından Geçen Karvedilol Miktarı (mcg/cm2)

Zaman (saat) Kontrol Grubu F4C1 F4C3 

X SD (±) X SD (±) X SD (±) 

0,5 0,134 0,002 0,152 0,011 0,149 0,009 

1 0,166 0,002 0,262 0,058 0,262 0,0244 

2 0,210 0,017 0,388 0,126 1,028 0,279 

3 0,318 0,027 0,631 0,157 1,991 0,242 

4 0,477 0,057 0,889 0,041 2,941 0,905 

5 0,716 0,043 1,211 0,106 3,845 1,444 

6 1,021 0,013 1,663 0,103 5,069 1,197 

7 1,325 0,102 2,149 0,140 6,768 1,361 

    X=Ortalama, SD=Standart sapma 
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�ekil 4-20 : F4C1 ve F4C3 misel formülasyonlarındaki karvedilolün sı�ır nazal 
mukozasındangeçi�ine ait grafik (n=3) 

Tablo 4-23: F5C2 ve F5C3 misel formülasyonlarınıdaki karvedilolün sı�ır nazal 
mukozasından geçi�ine ait bulgular (n=3) 

Nazal Sı�ır Mukozasından Geçen Karvedilol Miktarı (mcg/cm2)

Zaman (saat) Kontrol Grubu F5C2 F5C3 

X SD (±) X SD (±) X SD (±) 

0,5 0,134 0,002 0,175 0,030 0,272 0,006 

1 0,166 0,002 0,592 0,003 0,267  0,011 

2 0,210 0,017 1,062 0,016 0,478 0,133 

3 0,318 0,027 1,992 0,018 0,790 0,188 

4 0,477 0,057 2,850 0,105 1,136 0,174 

5 0,716 0,043 3,663 0,130 1,710 0,301 

6 1,021 0,013 4,635 0,239 2,237 0,241 

7 1,325 0,102 5,481 0,436 2,571 0,071 

    X=Ortalama, SD=Standart sapma 



97 

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Kontrol

F5C2

F5C3

Zaman (saat)

K
o

n
s
a
n

tr
a
s
y
o

n
 (

m
c
g

/c
m

2
)

�ekil 4-21: F5C2 ve F5C3 misel formülasyonlarındaki karvedilolün sı�ır nazal 
mukozasından geçi�ine ait grafik (n=3) 

Tablo 4-24: Sı�ır nazal mukozasından geçen karvedilol miktarına ait hesaplamalar (n=3) 

Kontrol  
Grubu 

   F1C1    F1C3   F4C1    F4C3     F5C2   F5C3

Determinasyon 
Katsayısı (r2) 

  0,968    0,998    0,997   0,977    0,989    0,999   0,996

OrtalamaFlux 
(mcg/cm2/sa) ± SD 

  0,401        
±0,025 

  0,881 
±0,083

   1,362 
±0,114 

  0,617 
±0,035

   2,401
±0,446

   1,558 
±0,136 

  0,770 
±0,053

SD= Standart Sapma 
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5. TARTI�MA 

Karvedilol hipertansiyon, anjina pektoris, kronik kalp yetmezli�i ve koroner 

kalp hastalı�ı tedavisinde kullanılan hem alfa (�1-) hem de selektif olmayan (�)-blokörü 

etkileri olan bir adrenerjik reseptör blokörüdür  (Üstünes 2011).  

Karvedilol, gastrointestinal kanaldan absorbe olur, fakat karaci�erde ilk geçi�

metabolizmasına u�radı�ından biyoyararlanımı % 25-35 civarındadır. (Sweetman 2002 

pp. 855-856; Üstünes 2011).  Karvedilolün piyasada ticari olarak sadece tabletleri 

bulunmaktadır (Üstünes 2011). 

Nazal yol, oldukça geni� bir absorpsiyon alanına sahip olması, poröz ve ince 

endotelinin olması, damarlanmanın fazla ve kan akı� hızının hızlı olması ve karaci�er 

ilk geçi� etkisinin olmamasına ba�lı olarak ilaçların absorpsiyonun fazla olması, doz 

a�ımı riskinin dü�ük olması ve iyi hasta uyuncu gibi avantajları  nedeniyle pek çok 

ilacın alternatif verili� yolu haline gelmi�tir (Myging  ve Dahl  1998; Güngör ve Özsoy 

2009).  �laçların nazal mukozadan geçi�ini arttımak için  absorpsiyon artırıcı maddelerin 

(�elat olu�turucu maddeler, yüzey etkin maddeler, ya� asitleri, siklodekstrinler) 

formülasyona ilavesi ile farklı stratejiler (nazal enzim inhibitörleri, ön ilaç (prodrug) 

yakla�ımı ve nano- ve mikropartiküler sistemlerin kullanımı) kullanılmaktadır (Güngör 

ve Özsoy 2009).   

Son zamanlarda ise sulu bir ortamda amfifilik blok kopolimerlerden olu�an 

polimerik miseller, suda çözünürlü�ü iyi olmayan etkin maddelerin çözünürlü�ünü 

artırmak için gelecek vaad eden formülasyonlar olarak ilgi çekmektedirler. Blok 

kopolimer miseller tipik çekirdek-kabuk yapısında nano boyutlu partiküllerdir. Sulu bir 

ortamda kabuk misel süspansiyonunu sa�larken çekirdek de hidrofobik etkin maddeyi 

hapseder (Amiji 2007 pp.385-408). Literatürde polimerik misellerin nazal mukozadan 

geçi�i ile ilgili herhangi bir çalı�maya rastlanmamı�tır. Bu sistemler ile nazal yolla 

hidrofobik etkin maddelerin uygulanması ile ilgili olarak sadece teorik olarak 

uygunlukları  belirtilmi�tir, fakat pratikte sadece bu sistemler ile nazal gen salımına ait 

bir çalı�ma (Zhang ve ark. 2008) yer almaktadır.  

Yapılan tez çalı�masında; karvedilolün çözünürlü�ünün artırılması, buna ba�lı 

olarak da nazal mukozadan geçi�inin artırılmasını sa�lamak amacıyla, sulu ortamda 
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misel olu�turabilen sentetik diblok kopolimerler sentezlenmi�tir. Sentezlenen bu 

kopolimerlere PEI ba�lanarak katyonik yapı kazandırılmı�tır. Böylece nazal 

mukozadaki glikoproteinlerin negatif yüklü sialik asit parçaları arasında bir etkile�imin 

söz konusu olaca�ı ve buna ba�lı olarak da nazal mukozadaki mukosiliyer klirensin 

azalaca�ı ve dolayısıyla ilacın absorpsiyonun artaca�ı dü�ünülmü�tür. Sentezlenen 

polimerlerle hazırlanan misellere karvedilol yüklenmi�tir. Misellerin karakterizasyonları 

ve yükleme etkinlikleri de�erlendirilerek uygun bulunan formülasyonlar üzerinde in 

vitro salım ve sı�ır nazal mukozasından ex vivo geçi� çalı�maları gerçekle�tirilmi�tir.  

Yapılan çalı�mada öncelikle karvedilolün IR spektrumu alınmı�tır. Elde edilen 

bu IR spektrumu ile literatürde (Jagannathana ve ark. 2010) kayıtlı spektrumun uyum 

gösterdi�i saptanmı�tır (�ekil 4.1). 

Karvedilolün diferansiyel tarama kalorimetresi (DSC)  ile yapılan termal 

analizinde erime noktası 116,8ºC olarak tespit edilmi�tir (�ekil 4-2). Elde edilen bu 

termogram literatürde (Ubaidulla ve ark. 2007) kayıtlı termogram ile uyumludur. 

Karvedilolün miktar tayini analizleri için spektroforometrik ve HPLC yöntemi 

kullanılmı�tır. Her iki metot için yapılan analitik validasyon çalı�maları ile bu 

yöntemlerin do�rusallıkları, do�rulukları, kesinlikleri, seçicililikleri, te�his limitileri, 

miktar tayini limitileri ve stabiliteleri kanıtlanmı�tır. Do�rusallık çalı�malarında 

spektrofotometrik ve HPLC yöntemleri için olu�turulan kalibrasyon do�rularının  

(sırasıyla �ekil 4-3 ve �ekil 4-4) determinasyon katsayılarının yüksek olması (sırasıyla 

r2>0,9999 ve r2>0,9997)  ve her konsantrasyondaki absorbanslara ve pik alanlarına ait 

% RSD de�erlerinin (sırasıyla Tablo 4-1 ve Tablo 4-6) % 2’nin altında olması ile bu 

yöntemlerin karvedilolün miktar tayininde kullanılabilece�i sonucuna ula�ılmı�tır.  

Yöntemlerin do�rulu�u için elde edilen sonuçlar spektrofotometrede ve HPLC 

yöntemleri için elde edilen geri kazanım de�erlerinin  (sırasıyla %100,87-101,91 ve 

%98,08-99,50) istenen sınırlar (%100±2) içerisinde oldu�u saptanmı�tır (sırasıyla Tablo 

4-2 ve Tablo 4-7). Her iki yöntemde de gün içi kesinlik (sırasıyla Tablo 4-3 ve Tablo 4-

8) ve günler arası kesinlik (sırasıyla Tablo 4-4 ve Tablo 4-9)  çalı�malarının sonucunda 

elde edilen % RSD de�erleri % 2’den küçük bulunmu� ve yöntemlerin kesinli�i 

kanıtlanmı�tır.  
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Seçicilik çalı�malarının sonucunda spektrofotometrede polimerlerin 

karvedilolün absorbans verdi�i dalga boyunda (243 nm)  absorbans vermedi�i, 

dolayısıyla yöntemin, misel formülasyonlarındaki karvedilol analizi için seçici oldu�u 

kanıtlanmı�tır. HPLC’de yapılan seçicilik çalı�masında ise kullanılan polimerlerin etkin 

maddenin pik verdi�i alıkonma zamanında pik vermedi�i tespit edilmi�tir. Bu 

çalı�malar ile HPLC yönteminin de, misel formülasyonlarındaki karvedilol analizi için 

seçici oldu�u kanıtlanmı�tır. 

Spektrofotometrik miktar tayini yöntem için te�his ve miktar tayini limitleri 

sırasıyla 0,0576 mcg/ml ve 0,1745 mcg/ml, HPLC miktar tayini yöntemi için ise te�his 

ve miktar tayini limitileri sırasıyla 0,0040 mcg/ml ve 0,0122 mcg/ml olarak 

bulunmu�tur. Karvedilolün miktar tayini çözeltilerindeki stabilite çalı�malarında, her iki 

yöntemde de etkin maddenin stabil kaldı�ı ve RSD de�erleri % 2’den küçük oldu�u 

tespit edilmi�tir (Tablo 4-5 ve Tablo 4-10). 

�n vitro salım çalı�maları sırasında misel formülasyonlarının 120 saat boyunca 

37°C sıcaklıkta ultra saf suda stabil kaldı�ının kanıtlanması amacıyla yapılan 

çalı�malarda, karvedilolün stabilitesi kanıtlanmı�tır (Tablo 4-11).  

Karvedilolün in vitro çalı�malarda salım ortamı olarak kullanılan ultra saf suda 

ve ex vivo geçi� çalı�malarında kullanılan Ringer çözeltisindeki çözünürlü�ünün sırası 

ile 10,320±2,461 µg/ml ve 2,374±0,145 µg/ml oldu�u hesaplanmı�tır (Tablo 4-12).  

Sentezlenen polimerlerin FTIR analizlerinde; diblok kopolimerlerin hepsinde 

kaprolakton ve laktat için 1720 cm-1’de karbonil grubuna ait güçlü bir pik gözlenirken, 

PEG blokları sırasıyla 1100 cm-1’de C-O titre�imi, 3000 cm-1’de ise alifatik metilen 

grupları olarak ortaya çıkmı�tır. Kopolimerle�menin mevcudiyeti bu piklerden 

do�rulanmaktadır (Karagöz, 2009). NMR Analizlerinde ise; PLL-b-mPEG2000 için en 

belirleyici pikler, laktat grubuna ait –CH protonu, -CH3 protonları  ve PEG’e ait metoksi 

protonlarıdır. Bunlar di�er protonlarla birlikte NMR spektrumlarında görülmü�tür 

(Karagöz, 2009). Sentezlenen polimerlerin molekül a�ırlıklarının 5665 ile 12869 

arasında oldu�u (Tablo 4-13) ve çalı�mada kullanılan aynı yöntem ile diblok kopolimer 

yapısına PEI’nın ba�landı�ı GPC ile de daha önce kanıtlanmı�tır (Dinçer ve ark. 2011). 

Bu nedenle PEI ba�lı diblok kopolimerlerin molekül a�ırlıkları diblok kopolimerlerine 

PEI (MA:2000 g/mol) homopolimerinin molekül a�ırlıklarının eklenmesiyle 

hesaplanabilmektedir. PEI ba�lı polimerlerdeki amin grubuplarının miktarının 
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mPEG2000-b-PCL, mPEG5000-b-PCL, mPEG2000-b-PLL ve mPEG5000-b-PLL 

polimerleri için sırasıyla  0,14, 0,06, 0,15 ve 0,14 oldu�u saptanmı�tır (Tablo 4-14). 

Sentezlenen polimerlerin sitotoksite çalı�masının sonucunda artan polimer 

miktarlarının toksisiteye sebep oldu�u görülmü�tür. Ayrıca, PEG zincir uzunlu�unun 

artmasıyla birlikte canlı hücre miktarı da artı� göstermi�tir (�ekil 4-5). Bunun sebebi, 

PEG zincirlerinin olası toksisite sebebi olan pozitif yükün maskelenmesini sa�laması 

olabilir. PEG’in yüksek biyouyumlulu�u ve hidrofilisitesi sebebiyle ilaç veya DNA 

ta�ıyıcı sentetik moleküllerin kanda kalı� süresini arttırdı�ı bilinmektedir (Dinçer ve ark. 

2011).

Sentezlenen polimerlerle misellerin olu�turulması ve ilaç yüklenmesi üzerine 

yapılan ön formülasyon çalı�malarında; karvedilolü çözündürmek için kullanılacak 

organik fazın cinsi ve miktarı çalı�ması gerçekle�tirilmi�tir. Çekirde�i olu�turan 

segmentin etkin maddeye olan afinitesinin yanı sıra organik fazın oranı ve yapısı gibi 

proses parametreleri etkin madde yüklü polimerik misellerin hazırlanmasını ve misel 

boyutu ile yükleme etkinli�ini etkileyebilece�i literatürde kayıtlıdır (Gaucher ve ark. 

2005). Shin ve arkada�larının yaptı�ı çalı�mada (1998) ise, çözücü olarak 

tetrahidrofuran (THF) ve dimetilformamidin (DMF) misel boyutu ve yükleme etkinli�i 

üzerine etkileri incelenmi� ve DMF ile hazırlanan misellerin THF ile hazırlananlara 

göre daha küçük boyuta sahip olmalarına ra�men, daha yüksek yükleme etkinli�ine 

sahip oldu�u tespit edilmi�tir. Bu sonuçlar karvedilol yüklü mPEG-b-PCL, mPEG- b-

PLL ve karvedilol yüklü PEI ba�lı mPEG-b-PCL, mPEG- b-PLL miselleri hazırlamak 

için farklı çözücülerin denenmesi gerekti�ini göstermektedir. Bu amaçla ön 

formülasyon a�amasında organik çözücü olarak çe�itli miktarlarda (1 ml, 5ml ve 10 ml) 

aseton ve asetonitril çözücüleri kullanılmı�tır. 10 ml asetonitril kullanımı ile en küçük 

misel boyutu tespit edilmi�tir. Di�er oranlarda asetonitril ve aseton kullanımı ile 

olu�turulan ilaç yüklü miseller ise olması gereken misel boyutundan (<200 nm) (Kim ve 

ark. 1998) çok daha büyük oldu�u için yükleme etkinliklerine bakılmamı�tır.   

Sentezlenen polimerlerle hazırlanan misellerin CMC çalı�malarında; belirli bir 

konsantrasyon de�erine kadar (0,5 mg/ml) DLS ile yapılan ölçümlerde yo�unlukta 

önemli bir de�i�im meydana gelmemi�tir. Bununla birlikte bu de�erden sonra 

polimerlerin hepsinde keskin bir artı� gözlenmi�tir. Bu konsantrasyon CMC olarak 

kabul edilebilir. Bu konsantrasyon de�eri ile birlikte boyutta kayda de�er bir azalma da 
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gözlenmi�tir. Bu durum misel yapıları olu�umundan dolayı meydana gelmi� olabilir. Bu 

artı� laktatlı diblok kopolimerlerde gözlenmi�tir. Bu durum bu polimer ile daha kolay 

misel olu�tu�u anlamına gelmektedir. Diblok kopolimer yapıya PEI eklenmesi misel 

olu�umunu çok fazla etkilememi�tir. Sadece bir hidrofilik blok, bir de hidrofobik blo�u 

oldu�u için misel olu�umunun diblok kopolimer için daha kolay olaca�ı 

dü�ünülmektedir. PEI ba�lı olan polimerlerde ise toplam polimer zinciri sonlarda iki 

hidrofilik, ortada bir hidrofobik kısım olu�turmaktadır. Diblok kopolimerlerin ve PEI 

ba�lı kopolimerlerin hepsi hidrofilik-hidrofobik denge açısından çok farklı yapılara 

sahip olmadıkları için yakın CMC de�erleri elde edilmi�tir (�ekil 4.6 ve �ekil 4.7). 

Sentezlenen polimerlerle hazırlanan ilaç yüklenmi� ve yüklenmemi� misellerin 

partikül boyutu analizlerinde; etkin madde yüklü misellerin boyutlarının 140,0 nm ile 

279,9 nm arasında de�i�ti�i ve polidispersite indeksine bakıldı�ında ise boyut 

da�ılımının dar oldu�u saptanmı�tır (Tablo 4-15). Bu sonuçlar blok kopolimer 

zincirlerinin büyük bir agregasyon olmaksızın tek düze miseller olu�turdu�unu 

göstermektedir. Ancak, misel formülasyonlarında etkin madde artı�ı ile beraber misel 

olu�umunun da durdu�u gözlenmektedir. Bunun nedeni yüklü etkin madde artı�ıyla 

birlikte stabilitenin azalmasına ba�lanabilir. Olu�an misellerin kolloidal stabilitesi, 

normalde etkin madde yüklenmesinden sonra hidrofobisitenin artması ile azalmakta, bu 

durum misellerin agregasyonuna yol açmaktadır (Amiji 2007 pp. 385-408). Dolayısıyla 

misel olu�mu� olsa bile stabilitenin iyi olmamasından dolayı, partikül boyutu 

ölçümlerinde misel olu�umu gözlenememi� olabilmekte, bu durum çalı�mamızda da 

görülmektedir (Tablo 4-15). PEI ba�lı olmayan diblok kopolimerler ile olu�turulan 

misel formülasyonlarında ise etkin madde yüklü olmayan formülasyonlarda (F1, F2, F3 

ve F4) partikül boyutu etkin madde yüklü olanlara göre daha büyük olarak saptanmı�tır.  

Bu durum etkin maddenin çekirdekteki hidrofobisiteyi artırması ve daha sıkı misel 

olu�umuna neden olması ile açıklanabilir. 

PEI ba�lı olan diblok kopolimer ile olu�turulan misel formülasyonlarında etkin 

madde olmadan misel olu�umunun gerçekle�medi�i gözlenmektedir (Tablo 4-15). Bu 

durum PEI ba�lı olmayan diblok kopolimer ile kar�ıla�tırıldı�ında PEI’nin hidrofilik 

özellikte olmasından dolayı hidrofilik/hidrofobik dengenin bozulmu� olması ile 

açıklanabilir. Nitekim PEI ba�lı diblok kopolimerlerin bulundu�u ortama etkin madde 

çözeltisi eklendi�inde çekirdekteki hidrofobisiteninin artırılarak hidrofilik/hidrofobik 
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dengenin düzeldi�ini ve misel olu�umlarının gözlenmeye ba�landı�ını söylemek 

mümkün olabilir.  Ayrıca PEI ba�lı mPEG2000-b-PLL ve PEI ba�lı mPEG5000-b-PLL 

kopolimerler ile hiç misel olu�maması PLL’nin hidrofobisitesinin ve kristalinitesinin 

PCL’ye göre dü�ük olması da söz konusu hidrofilik /hidrofobik dengenin misel 

olu�umunda önemli oldu�unu kanıtlamaktadır. 

Hazırlanan etkin maddde yüklü polimerik misellerin enkapsülasyon etkinli�i % 

10 ,43 ile % 77,14 arasında de�i�kenlik göstermi�tir (Tablo 4-17). Yükleme kapasitesi 

ise  %2.09-8.34 arasında de�i�mi�tir (Tablo 4-17). En yüksek enkapsülasyon etkinli�ine 

sahip olan formülasyonlar mPEG5000-b-PLL polimeri ile hazırlananların oldu�u 

görülmü�tür. �laç yükleme kapasitesi verilerine bakıldı�ında PEI ba�lı olmayan 

formülasyonlarda etkin madde miktarı artı�ı ile yükleme kapasitesinin arttı�ı tespit 

edilmi�tir. 

�laç yükleme kapasitesi ile partikül boyutu arasındaki ili�ki incelendi�inde, 

çalı�mamızda misel içindeki % etkin madde miktarı artı�ı ile partikül boyutunun arttı�ı 

görülmü�tür. Literatürde, çözünen ilacın çekirde�in büyümesine yol açtı�ı ve buna ba�lı 

olarak da misel boyutunun artı�ı gösterilmi�tir (Torchilin 2005). PEI ba�lı olan 

formülasyonların enkapsülasyon etkinli�i incelendi�inde; etkin madde 

konsantrasyonunun artı�ı ile enkapsülasyon etkinli�in azaldı�ı saptanmı�tır            

(Tablo 4-17). Artan etkin madde konsantrasyonu sonucu etkin maddenin agregat 

olu�turmasına ba�lı olarak yükleme etkinli�ini dü�ebilmektedir (Shin ve ark. 1998). 

Misellerdeki ilaç çözünürlü�ü ilacın sudaki intrinsik çözünürlü�üne kıyasla 

yüksek bulunmu�tur. Karvedilolün sudaki çözünürlü�ü 7,46 µg/ml iken (Tablo 4-12) 

misellere yüklendi�indeki çözünürlü�ü 16,49 µg/ml ile 75,03 µg/ml arasında             

(Tablo 4-17) saptanmı�tır.  

Boyutları, da�ılımları ve yükleme kapasiteleri uygun olan etkin madde yüklü 

olan ve olmayan polimerik misellerin Zeta potansiyelleri ZetaSizer (Malvern, UK) ile 

saptanmı�tır. PEI ba�lı olmayan diblok kopolimerler ile olu�turulan etkin madde yüklü 

olan ve olmayan miseller negatif yüklü, PEI ba�lı olan diblok kopolimerler ile 

olu�turulan etkin madde yüklü olan ve olmayan miseller ise pozitif yüklü olarak 

saptanmı�tır (Tablo 4-16). Negatif yük, ilaç misel içindeki % etkin madde miktarı 

artıkça azalmı�tır. Bunun nedeni pKa’sı 7,8 (British Pharmacopeia 2006) olan 
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karvedilolün zayıf bazik özelli�inden kaynaklanmaktadır. Pozitif yük ise, misel içindeki 

% etkin madde miktarı artı�ı ile sabit kalmı�tır (Tablo 4-16).  

mPEG-b-PLL ve mPEG-b-PCL amfifilik blok kopolimerleri sulu ortamda 

küresel miseller olu�tururlar (Torchilin 2001; Amiji 2007 pp. 385-408). Olu�an etkin 

madde yüklü misel formülasyonlarında (F4C1 ve F4C3) misellerin küresel (sferik) bir 

morfolojiye sahip oldu�u SPM analizleri ile kanıtlanmı�tır (�ekil 4-14, �ekil 4-15). 

SPM analizleri sonucunda tespit edilen her iki formülasyondaki misellerin ortalama 

çapının 20-25 nm arasında oldu�u görülmü�tür. Normalde etkin madde miktarı az olan 

formülasyonda (F4C1) daha küçük misellerin gözlenmesi gerekmekteydi. Bu iki 

formülasyondaki misellerin de birbirlerine hemen hemen yakın boyutlarda olmasının 

nedeni SPM analizi için numune hazırlama a�amasında MgCI2 kullanımına ba�lanabilir. 

Mg+2 iyonları polimerin negatif yüklü grupları ile elektrostatik olarak etkile�ebilecektir. 

Ayrıca etkin madde yüklü misel çekirde�inde de hidrofobik etkile�imler bulunmaktadır. 

Bu hidrofobik etkile�imler daha fazla etkin madde yüklü formülasyonda (F4C3) daha 

büyüktür. Dolayısıyla hidrofobik etkile�im kuvvetlerinin fazla olması elektrostatik 

çekim kuvvetleri nedeni ile miseller yapının çok fazla gev�emesine izin vermemi�

olabilir. Fakat daha az etkin madde yüklü yani daha az hidrofobik etkile�ime sahip 

formülasyonda (F4C1) elektrostatik çekim kuvvetleri daha küçük olması gereken misel 

yapıların gev�emesini sa�layarak daha büyük görüntülenmesine sebep olabilece�i 

dü�ünülmü�tür.  

SPM’de elde edilen misel boyutları (ortalama 20-25 nm) ZetaSizer’da elde 

edilenlere (140,0-279,9 nm arasında, Tablo 4-15) oranla oldukça küçüktür. Hazırlanan 

misellerin boyut ve boyut da�ılımı için aslında ZetaSizer kullanılmı�tır. Fakat SPM 

cihazı ile elde edilen de�erlerin daha gerçekçi oldu�unu söylemek mümkünkür. Çünkü 

ZetaSizer ölçümlerinde sulu fazda partikülün etrafında suyun içinde bulunan serbest 

iyonların toplanmasıyla bir difüzyon tabakası olu�maktadır. ZetaSizer cihazındaki 

ölçümler sırasında olu�an bu difüzyon tabakası da hesaba katılarak partikül boyutu 

hesaplanmaktadır. Dolayısıyla hesaplanan partikül boyutu gerçekte olandan daha fazla 

olabilece�i literatürde kayıtlıdır (Karagöz 2009). 

Partikül boyutu ve etkin madde yükleme kapasitelerine göre seçilmi� misel 

formülasyonlarının (F1C1, F1C3, F4C1, F4C3, F5C2 ve F5C3) diyaliz tüpünden 120 

saat takip edilen in vitro salım sonuçlarına göre; kontrol grubu ile aralarında anlamı bir 
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fark (p<0,05) olu�mamı�tır. Etkin madde miktarı fazla olan formülasyonların genelde 

daha dü�ük salım profili gösterdi�i ancak aralarında anlamlı bir fark  (p>0,05) olmadı�ı 

görülmü�tür. Bütün formülasyonlarda 120 saat sonunda serbestle�en karvedilol miktarı 

%100’e ula�mı�tır (Tablo 4-18, Tablo 4-19 ve Tablo 4-20) (�ekil 4-16, �ekil 4-17 ve 

�ekil 4-18). Benzer �ekilde Geldanamisin ön ilacı da mPEG-PCL misellerinden 2,2-9,6 

gün yarılanma ömrü göstererek salım yapmı�tır (Forrest 2006). Ayrıca PEG-b-PLA 

misellerinden Amfoterisin B’nin salımı 80 saatte % 80’e ula�mı�tır (Yang ve ark. 2008).  

Kim ve arkada�larının (1998) çalı�masında da ilaç yükleme içeri�i artıkça salım hızı 

azalmı�tır. �laç salım seviyesinin misel içinde tutulan ilacın miktarına ba�lı oldu�u 

görülmekle birlikte çalı�mamızda, kullanılan polimerlerin (mPEG2000-b-PCL, 

mPEG5000-b-PLL ve mPEG2000-b-PCL-PEI) üçünün de birbirine çok yakın CMC 

de�erlerine (0,5 mg/ml civarında) sahip olmasından dolayı salım profillerinde anlamlı 

bir fark görülmemi�tir. 

Yu ve arkada�larının (2004) çalı�ması modifiye edilerek seçilen formülasyonlar 

(F1C1, F1C3, F4C1, F4C3, F5C2 ve F5C3) için sı�ır nazal mukozasının lateral 

kısmından Franz difüzyon hücreleri kullanılarak karvedilol yüklü polimerik misellerin 

geçi�leri ara�tırılmı�tır. Hazırlanan formülasyonlardan misellerin geçi� çalı�maları 

sonuçları incelendi�inde; bütün formülasyonların 2 saat’lik bir gecikme zamanına (lag 

time) sahip oldukları ve kontrol grubuna göre anlamlı (p<0,05) etkin madde geçi�i 

sa�ladıkları görülmü�tür. F1C1 ve F1C3, F5C2 ve F5C3 formülasyonların ex vivo

verileri istatistiksel olarak de�erlendirildi�inde aralarında anlamlı bir fark olmadı�ı 

saptanmı�tır (p>0,05). Ancak F4C1 ve F4C3 formülasyonları da kendi aralarında 

kıyaslandı�ında reseptör faza geçen etkin madde miktarları arasında anlamlı bir fark 

tespit edilmi�tir (p<0,05). Bu formülasyonlarda küçük boyuta sahip olan F4C1’deki 

misellerin nazal mukozadan daha fazla geçmesi beklenirken tersi olmu�tur. Bunun 

nedeni, F4C1’in negatif yükünün F4C3’den fazla olması, dolayısıyla negatif yüklü 

mukoza tarafından itilmesidir.  

Seçilen formülasyonların akı (flux) de�erleri mukayese edildi�inde; en yüksek 

de�erin F4C3, F5C2 ve F1C3 formülasyonları ile elde edildi�i (sırasıyla 2,401 

mcg/cm2/sa, 1,558 mcg/cm2/sa ve 1,362 mcg/cm2/sa) görülmektedir (Tablo 4-24). 

mPEG5000-b-PLL diblok kopolimeri ile hazırlanan ve polimer-ilaç oranı 1:0,2 olan 

F4C3 formülasyonunun yükleme kapasitesinin yüksek ve negatif yükünün F1C3 
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(mPEG2000-b-PCL; polimer-ilaç oranı 1:0,2)’e nazaran dü�ük olması nedeniyle en 

yüksek akıyı sa�lamı�tır.   

Sonuç olarak; çalı�mada anyonik ve katyonik yapılı polimerler ile karvedilol 

yüklü misellerin hazırlanabilece�i ve nazal olarak uygulanabilece�i gösterilmi�tir. 

�leride misel formülasyonlarının stabilitelerinin saptanması ve in vivo de�erlendirilmesi 

hedeflenmektedir. 
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