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Bölüm I 

1 GİRİŞ ve GENEL BİLGİLER 

1.1 Giriş ve Amaç 

Bu çalışmada model etkin maddenin tedavide kullanılan dozaj 

şekillerine alternatif olabilecek Türkiye ilaç piyasasında bulunmayan nanojel 

tipi bir farmasötik preparat şeklinin hazırlanarak, inflamasyon hastalıklarında 

etkili topikal bir formülasyon hazırlanması amaçlandı. 

Egzema, atopik dermatit ve kutanöz lupus eritematoz gibi hastalıklarda 

deride oluşan inflamasyonun azaltılması, tedavisi amaçlanır ve bunun için 

antiinflamatuvar bir ilaç kullanımı önerilir (157). Romatoit artrit, kronik eklem 

hastalığıdır ve inflamasyonla karakterizedir. Romatoit artritli eklemler şişkin, 

sıcak ve ağrılıdır. Eklem iltihabı önlenemezse eklem yapıları giderek bozulur 

ve tahrip olur. Tedavide amaç, iltihabın azaltılması ve ileri aşamada tamamen 

yok edilmesidir (112).  

Antiinflamatuvar ilaçlar siklooksijenaz enzimini (COX) inhibe ederek 

inflamasyona aracılık eden siklooksijenaz ürünlerinin oluşumunu azaltırlar. 

Bu ilaçların antiinflamatuvar etki güçleri ile siklooksijenaz enzimini inhibe 

etme potensiyelleri arasında iyi bir korelasyon söz konusudur. Naproksen 

analjezik ve antipiretik özellikleri olan non steoridal antiinflamatuvar bir ilaçtır. 

Romatoit artrit ve osteoartritin semptomatik tedavisinde kullanılır (182). 

Antiinflamatuvar etkisini, prostaglandin sentezinden sorumlu olan 

siklooksijenaz enzimini inhibe ederek gösterir. Oral kullanım açısından çok 



 2

etkili olmasına rağmen, gastrointestinal kanalda irritasyon ve ülserasyon gibi 

yan etkiler göstermektedir. Düşük molekül ağırlığı ve uygun lipit/su partisyon 

katsayısı topikal kullanım için oldukça uygundur (24, 293). Literatür 

araştırmalarında, naproksen ile yapılan transdermal uygulamalarda iyi 

sonuçlar alınması sonucunda bu çalışmada etkin madde olarak naproksen 

kullanmasının uygun olacağı düşünüldü. (33, 83).  

Nanojel hazırlanmasında sıcaklığa duyarlı bir polimer olan Poli(N-

izopropilakrilamit)’in P(NIPAM) suda hacim faz geçiş sıcaklığı (HFGS) 32-

34 ºC dir (303). Suda şişebilen nanojel sistemleri için en uygun polimerdir 

(108, 220, 229, 304). Bu sıcaklık vücut temperatürüne yakın bir sıcaklık 

olduğu ve hidrofobik özellikteki maddeleri absorblama kapasitesi yüksek 

olduğu için, çalışmalarda bu polimerin kullanılmasına karar verilmiştir (168). 

Özellikle romatoit artritli hastalarda inflamasyonlu bölgede, diğer bölgelerine 

nazaran vücut sıcaklığı daha fazla olduğu için sıcaklığa duyarlı polimer 

kullanımının doğru olduğu düşünülmüştür. Ayrıca P(NIPAM) teofilin, 

ovalbumin, ibuprofen, insülin gibi bir çok etkin madde ile çalışılmış ve iyi 

sonuçlar alınmıştır (12, 192, 199, 302). Fakat topikal uygulamalar daha çok 

yeni bir konudur ve üzerinde çalışılması gerekmektedir (167). Nanojel 

partikülleri çeşitli yöntemlerle hazırlanabilmektedir (85, 267). Emülsiyon 

polimerizasyon yöntemi ile 150 nm’nin altında partikül büyüklüğü elde 

edilmektedir, fakat bu yöntemde ortamdan surfaktanı uzaklaştırmak zordur. 

Bu yüzden literatür bilgileri ışığında, P(NIPAM) nanojel partikülleri için 

surfaktansız emülsiyon polimerizasyon yöntemi (SFEP) en uygun yöntemdir 

(142, 168, 199, 229).  



 3

Çapraz bağlayıcının miktarı, nanojel partiküllerinin şişmesini ve HFGS 

değerini de etkileyeceği için farklı oranlarda çapraz bağlayıcı ilave edilerek, 

etkin maddenin en iyi şekilde salınabileceği bir formülasyon bulunması 

amaçlanmıştır (49, 142, 275). Çalışmada nanojellerin fizikokimyasal 

özellikleri de tayin edilmiştir. Nanojellerin ortalama partikül çapı ve partikül 

morfolojisi geçirgen elekron mikroskobu (TEM), taramalı elektron mikroskobu 

(SEM) ve konfokal mikroskop ile, ayrıca nanojel formülasyonunda etkin 

madde ve yardımcı maddeler arasında geçimsizlik olup olmadığı ve 

formülasyonun endotermik entalpileri, diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC) 

cihazı ile, nanojel formülasyonun akışkanlık özellikleri, reometre cihazı ile 

belirlenmiştir (110, 142). 

Hazırlanan nanojelde in vitro etkin madde geçiş çalışması için Franz 

difüzyon hücresi kullanılmıştır. Reseptör faza setrimit, %5 BSA (%5) içeren 

izotonik fosfat tamponu (PBS) (pH 7,4)  ve izotonik fosfat tamponu (PBS) (pH 

7,4) konulup, belli miktar jel donör faza konularak 37±0,5 ºC de sıçan 

abdominal derisi, domuz kulak derisi ve insan abdominal derisine karşı etkin 

maddenin geçişi ve domuz kulak derisinin stratum korneum, epidermis ve 

dermisinden etkin maddenin geçişi yüksek basınçlı sıvı kromatografisi 

(HPLC) yöntemiyle incelenmiştir (82) ve penetrasyon parametreleri ve etkin 

madde salım kinetiği hesaplanmıştır. 

Deriden soyma metodu ile, nanojel içerisindeki etkin maddenin stratum 

korneuma ne kadar nüfuz ettiği tayin edilir, böylece stratum korneumda kalan 

etkin madde miktarı tespit edilmiştir (2, 23, 150, 166, 210, 266). 

İmmünohistokimyasal (IHC) teknikler, yalnızca kanserli deri oluşumlarının 

inflamasyon süresinin tespitinde değil, aynı zamanda derideki siklooksijenaz 
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ve lipooksijenaz enzim aktivitesini araştırmak için de kullanılmaktadır. Bu 

teknikle hazırladığımız formülasyonların COX-2 inhibisyonu yapıp 

yapamadıkları kontrol edilmiş ve Western Blot tekniği ile COX-2 inhibisyonu 

yapabildikleri bir kere daha ispatlanmıştır. 

Çalışmamızda in vitro olarak hazırlanan en iyi naproksen nanojel 

formülasyonu domuz dizine uygulanmış ve domuz diz ekleminden alınan 

sinovyal sıvıda naproksen miktarı HPLC ile belirlenmiştir. 

Bunun yanı sıra, naproksen ve naproksenin tuzu olan naproksen 

sodyumun, hazırladığımız en iyi formülasyonlarının dermisin alt tabakalarına 

kadar etkin madde geçişi mikrodiyaliz yöntemi ile de incelenmiştir. Bu yöntem 

topikal ilaç formülasyonlarının değerlendirilmesinde yeni bir tekniktir (177, 

189). Böylece, etkin maddenin stratum korneumdan dermisin alt tabakalarına 

kadar olan penetrasyonu hesaplanabilmektedir. Çalışmamızda öncelikle 

naproksen ve naproksen sodyumun en iyi nanojel formülasyonunun in vitro 

mikrodiyaliz çalışması, daha sonra sıçan derisi kullanarak in vivo mikrodiyaliz 

çalışması yapılmış ve in vivo olarak antiinflamatuvar aktivite, sıçanlarda 

pençe ödem testi ile değerlendirilmiştir (265, 266). 
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1.2 Genel Bilgiler 

1.2.1 İnsan Derisi ve Derinin Bölümleri İle İlgili Bilgiler  

1.2.1.1 İnsan Derisi 

Deri vücuttaki en büyük organdır ve yaklaşık olarak 18.000 cm2 yüzey 

alanına sahiptir. Vücudumuzu fiziksel, kimyasal ve mikrobiyal dış 

etkenlere karşı, ultraviyole (UV) radyasyona ve serbest radikallerin tahrip 

edici etkilerine karşı korur. Derinin önemli fonksiyonlarından biri, 

vücudumuzun sıcaklığını düzenlemesidir. Böylelikle derimiz, 

vücudumuzu sıcaklık değişimlerinden korumaktadır. Derinin diğer önemli 

bir fonksiyonu ise, vücuttan su kaybına karşı engel oluşturmasıdır (73, 

279). 

1.2.1.2 Derinin Bölümleri 

Şekil 1’de görüldüğü üzere, deri genel olarak 3 tabakadan oluşmaktadır 

(19, 35). Bunlar, 

 Epidermis,  

 Dermis,  

 Hipodermistir. 
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Şekil 1. Derinin tabakaları (99) 

1.2.1.2.1  Epidermis 

Epidermis sürekli kendini yenileyebilen hücrelerden oluşmuş derinin en 

dış tabakasıdır ve 5 tabakadan oluşur. Bu tabakalar dıştan içe doğru, 

 Stratum corneum (SC), 

 Stratum lucidum, 

 Stratum granulosum, 

 Stratum spinosum, 

 Stratum basale = Stratum germinativum (193). 

Epidermisin en üst tabakası olan SC, 10 -  20 µm kalınlıkta, ölü, yassı, 

çekirdeksiz ve protein bakımından zengin korneosit hücrelerinden 

oluşmaktadır. Korneositler 0.5 µm kalınlığında ve 30 -  40 µm genişliğindedir 

(201, 202). Korneositlerin %80’i keratin, %15’i seramitler, serbest steroller, 

serbest yağ asitleri ve trigliseritler gibi nötral lipitlerden, bunun yanı sıra 
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fosfolipitler, glikofosfolipitler ve kolesterol sülfat gibi lipit grupları içeren lipit 

tabakasından ve %5’i tanımlanamayan maddelerden oluşur (42, 241, 286). 

Keratinositler, korneositlere dönüşür ve korneositlerin dökülmesi ile SC 

yaklaşık her iki haftada bir yenilenmektedir. SC tabakası lipofilik ve hidrofilik 

karakterde tabakalardan oluşan heterojen yapıdadır (79, 187). 

Kalın deride daha belirgin olan bu tabaka oldukça yassı eozinofilik 

hücrelerin oluşturduğu yarı geçirgen ince bir tabakadır. Hücreler 

çekirdeklerini ve organlarını Stratum lucidum tabakasında kaybetmeye 

başladıkları için bu tabakada organeller ve nukleuslar artık belirgin değildir. 

Stratum granulosum, pırlanta şekilli hücrelerden oluşur ve bu hücrelerin 

sitoplazmaları kalın granüller şeklinde görülmektedir.  Tabaka ismini buradan 

alır. Keratinin büyük bir bölümü ve yapısal proteinlerin üretiminin büyük bir 

kısmı bu tabakada yapılır. 

Stratum spinosum, tek sıralı hücrelerden oluşmuştur. Fosfolipitler, 

gliserol ve serbest yağ asitlerine, glikosilseramitler de seramitlere bu 

tabakada parçalanırlar. Yapılan bir çalışmada kalsiyum miktarı stratum 

granulosumda yüksek miktarda bulunurken, potasyum miktarı stratum 

spinosumda yüksek oranda bulunmuştur (59).  

En iç tabaka olan stratum basale, prizmatik hücreler ve buna komşu 

olan poligonal hücrelerden oluşur. Bu tabakadaki hücreler metabolitik açıdan 

aktiftir ve mitozla bölünerek, mevcut oluşmuş hücreleri üst tabakalara 

itmektedirler (183). 

Epidermiste 3 tip özel hücre bulunmaktadır. Bunlar; 
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1)  Melanositler;  melanin isimli pigment üretimini sağlarlar. Melaninler 

UV radyasyonu absorplar ve serbest radikal yakalama özelliğine sahiptirler.  

2) Langerhans adacıkları; ciltte immün sistem için deride bir savunma 

sağlamaktadır.  

3) Merkel hücreleri; işlevi henüz bilinmemektedir (78, 209). 

1.2.1.2.2 Dermis 

2-3 mm kalınlığında, yapısında kollajen lifleri, elastik doku ve birkaç 

retiküler lifler bulunan ağ yapısında, su, iyonlar ve mukopolisakkaritler 

içeren yarı jel matriks sistemdir. Bu matriks sayesinde oksijen ve besinler 

epidermis tabakasına difüze olur ve dermis toksinlerin atımında da rol 

oynar. Geniş kan damarları ve sinir ağları, saç folikülleri, ter ve yağ bezleri 

içerir. Yağ bezleri, saç foliküllerinin altında bulunur ve sebum oluşmasını 

sağlarlar. Sebum içeriğinde, trigliseritler, serbest yağ asitleri ve mumlar 

bulunur, bu yüzden sebum deriyi kayganlaştırır ve deri pH’nın 5 civarında 

olmasına neden olur (7). 

1.2.1.2.3 Hipodermis 

 Bu tabakadaki hücreler fazla miktarda yağ içerir. Yağ hücreleri 

arasında bulunan kollajen, derinin alt tabakaları ile epidermis ve dermis 

tabakaları arasındaki bağlantıyı sağlar. Hipodermiste, daha büyük kan 

damarları ile sinirler bulunur. Adipositler enerji depoları olarak hipodermiste 

görev yaparlar ve vücut sıcaklığının düzenlenmesinde rol oynarlar (289). 

1.2.2 İlaçların Deriden Geçiş Yolları 

Etkin maddenin deriden geçişi 3 yol ile olmaktadır (21, 130). Bunlar; 
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 İnterselüler, 

 Transselüler, 

 Yan geçit yoludur. 

İnterselüler yol, etkin maddenin hücrelerin arasındaki lipit karışımından 

geçişidir. Bu geçiş yolu, transselüler yola göre, etkin maddeye karşı daha az 

direnç gösterdiğinden daha üstündür ve nonpolar etkin maddelerin geçişi bu 

yolla olur. Yapılan araştırmalar, interselüler yolun etkin maddelerin geçişinde 

en önemli yol olduğunu belirtmektedir (130). 

Transselüler geçiş için, hem keratinize kısımlar hem de lipit tabakalar 

geçilmelidir. Bu geçiş tipinde molekül ağırlığı da önem kazanır, sadece küçük 

molekül ağırlıklı ilaç /maddeler için uygundur. Polar yapıdaki etkin maddeler 

için esas yolun hücreler içi yol olduğu düşünülür.  

Yan geçit yolu, saç folikülleri veya ter ve yağ bezlerinden geçiştir. Bu 

yollardan geçişte, etkin madde, SC’u atlayarak alt epidermis tabakalarına ve 

buradan dermise ulaşır. Bu yol SC’dan geçiş hızı yavaş olan büyük ve polar 

karakterdeki moleküller ve iyonlar için daha önemlidir. Etkin maddelerin 

deriden transselüler, interselüler ve yan geçiş yolları Şekil 2’de gösterilmiştir 

(116).  
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Şekil 2. Etkin maddelerin deriden geçiş yolları 

1.2.3 Deriden Geçiş, Fick Yasası 

Dermal yolla uygulanan bir etkin maddenin istenen etkiyi göstermesi, üç 

işlemin sonucuna bağlıdır. Bunlar, etkin maddenin sıvağdan salımı, salınan 

etkin maddenin deriye penetrasyonu ve permeasyonu sonucu etkin 

maddenin istenen farmakolojik etkiyi göstermesidir. 

Maddelerin deriden geçişi bir partisyon ve difüzyon işlemidir ve Fick’in 

difüzyon yasaları ile ifade edilir (74, 103). 

Temel difüzyon eşitliği, kararlı halde birim alandaki akışı (J) 

tanımlayan Fick’in 1. yasasıdır. Buna göre: 

J = AKD(Capp - Crec)/h  Birinci Fick Yasası ................................. (Eşitlik 1) 

J: Difüzyon hızı (birim alandaki akış hızı) (µg/cm2/h) 

A: Membranın yüzey alanı (cm2) 
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K: Geçen maddenin deri ile uygulanan formülasyon arasındaki 

partisyon katsayısı 

D: Hücreler arası kanallarda difüzyon katsayısı (cm2/saat) 

Capp: Maddenin taşıyıcıdaki uygulanan konsantrasyonu (µg) 

Crec : Maddenin reseptör fazdaki konsantrasyonu (µg) 

h: Difüzyon yolunun uzunluğu (cm) 

Derinin iç katmanlarındaki etkin madde konsantrasyonu genelde 

uygulanan konsantrasyondan çok daha düşük düzeydedir (Crec << Capp) ve 

yukarıdaki eşitlik aşağıdaki gibi düzenlenebilir: 

J = AkpCapp ................................................................................. (Eşitlik 2) 

Bu eşitlikte kp = KD/h yerine kullanılmıştır. 

Bu parametre Potts ve Guy’e (216) ait bir fikir ile belirtilebilir.  

log [kp/ (cm-1h)] = -2,7 + 0,71 log Koct -0,0061 MW .................. (Eşitlik 3) 

Koct : Oktanol - su partisyon katsayısı 

MW: Molekül ağırlığı 

Birinci Fick Yasasında da ifade edildiği gibi, bir etkin maddenin 

trans(dermal) verilişini etkileyen önemli fizikokimyasal parametreler, sıvağda 

çözünmüş etkin madde konsantrasyonu, etkin maddenin deri/sıvağ dağılım 

katsayısı, sıvağdaki ve derideki difüzyon katsayısıdır. Büyük moleküller 

yavaş difüze olma eğilimi gösterirken (Eşitlik 3), hem su, hem de yağda iyi 

çözünürlük özelliklerine sahip moleküller hızlı difüze olma eğimi 

göstereceklerdir. 1. ve 3. eşitlikten, yüksek partisyon katsayısının yüksek bir 

akış hızı sağlayacağı çıkarılabilir. Birinci Fick Yasası, deriden geçişin denge 
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durumunda olduğunda geçerlidir, fakat etkin maddenin gecikme süresinden 

sonra, salınması sözkonusu ise ikinci Fick Yasası geçerlidir. 

=D  ................................................................................. (Eşitlik 4) 

C: Taşıyıcıdaki etkin madde konsantrasyonu (g/cm2/sn) 

D: Taşıyıcıdaki etkin madde difüzyonu (cm2s -1) 

x: Membran kalınlığı (cm) 

t: Zaman (sn) 

İlacın termodinamik aktivitesi düşünülerek, aşağıdaki eşitlik 

düzenlenebilir (21). 

=  .................................................................................... (Eşitlik 5) 

α: İlacın termodinamik aktivitesi 

γ: etkin aktivite katsayısı 

1.2.4 Deriden Geçişi Etkileyen Faktörler 

Deriden etkin madde absorbsiyon hızını etkileyen faktörler, kişiye ait 

fizyolojik ve etkin maddeye ait fizikokimyasal faktörler olarak iki ana gruba 

ayrılırlar. 

1.2.4.1 Kişiye Ait Fizyolojik Faktörler 

1.2.4.1.1 Derinin Yaşı 

Yaşa göre derinin geçirgenliği incelendiğinde, fetus ve bebek derisinin 

yetişkinlere göre daha fazla geçirgen olduğu bulunmuştur. İnsan derisinin su 

içeriğinin yaş ile değiştiği ve yaşlı derinin genç deriye göre, su içeriğinin daha 
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düşük olduğu saptanmıştır. Gençlerde ve çocuklarda derinin daha geçirgen 

olması, derinin hidratasyonunun yüksek olmasına bağlanmaktadır. 

Yaşlılarda, derinin bütünlüğü bozulduğu için yetişkinlere göre, etkin madde 

penetrasyonu daha yüksektir (5). 

1.2.4.1.2 Derinin Durumu 

SC ve epidermis tabakaları sağlıklı deride etkin maddenin deriden 

geçişini önleyen bariyerlerdir. Ciltte yaralanmalar, cilt tahrişleri, cilt 

hastalıkları, zehirli gazlar, ultraviyole, infraret ışınları, radyasyon, asitler ve 

alkaliler gibi kimyasal bileşikler SC hücrelerinin yapısını bozarak, derinin 

geçirgenliğini artırmaktadırlar. Nasır gibi deri hastalıkları veya stratum 

granulosum tabakasının aktivitesinin azalması, derinin geçirgenliğini 

azaltırken, deri üzerindeki irritasyon, eritem ve yaralanmalar ise, derinin 

geçirgenliğini artırmaktadır (100). 

1.2.4.1.3 Bölgesel Farklılıklar 

SC kalınlığı, vücudun çeşitli bölgeleri arasında farklılık gösterdiğinden, 

geçirgenlik de bölgeden bölgeye değişkenlik gösterecektir. Etkin maddelerin 

geçirgenliği, farklı bölgelerdeki SC’un kalınlığına, yapısına ve kıl foliküllerinin 

bulunup bulunmamasına bağlıdır. Sıçan derisi ile yapılan bir çalışmada, karın 

derisinin, sırt derisine göre, geçirgenliği daha fazladır (19).  

1.2.4.1.4 Derinin Hidratasyonu 

SC tabakasının hidratasyonu, birçok molekülün deriden geçiş hızını 

etkileyen önemli faktörlerden birisidir. Derinin üzerinin örtülmesi veya 

uygulanan formülasyondaki sıvağın örtücü etkisiyle terlemesi ve suyun 

epidermisin alt tabakalarından, üst tabakalarına doğru difüze olması 
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sonucunda, stratum corneum tabakasının hidratasyonu artmaktadır (45, 128, 

242).  

1.2.4.1.5 Sıcaklık 

Deride sıcaklık artışı ile etkin maddelerin deriden geçiş hızı artmaktadır. 

Etkin maddelerin deriden penetrasyonunda sıcaklık, daha çok derinin 

hidratasyonu ile birlikte etkili olmaktadır (240).  

1.2.4.1.6 Kan Dolaşımı 

Kan dolaşımının hızı, deriden etkin maddelerin emilmesini 

etkilemektedir. Akışın hızlı olması, etkin maddenin dermiste kalışını 

azaltacağı gibi, klerensi de artıracaktır (3).  

1.2.4.1.7 Tür Farklılıkları 

İnsan ve hayvan derisi, SC’un kalınlığı, birim yüzey alandaki kıl 

folikülleri ve ter bezlerinin sayısı açısından büyük farklılık gösterir. Deriden 

etkin madde geçişi çalışmalarında, genellikle tavşan, sıçan, domuz ve fare 

derisi kullanılmaktadır. İnsan derisine göre, daha fazla kıl folikülü içermeleri 

ve ter bezlerinin bulunmamasına rağmen, insan derisinin temin edilmesindeki 

zorluklar nedeniyle, sıçan derisi penetrasyon çalışmalarında yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bunun yanında yapılan çalışmalar göstermiştir ki, domuz 

kulak derisi, insan derisine histolojik açıdan en çok benzeyen deridir, bu 

yüzden topikal ilaç taşıyıcı sistemlerde, domuz kulak derisi sıklıkla 

kullanılmaktadır (32, 88, 135). 
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1.2.4.1.8 Irk Farklılıkları 

Aynı cinse ait farklı ırklar arasında da deriden etkin madde geçişinde 

farklılıklar görülmektedir. Siyah ve beyaz ırkın SC’unun yapısı incelendiğinde, 

zencilerde melanin miktarının yüksek olması nedeni ile zenci derisinin 

permeabilitesi daha düşük bulunmuştur (35). 

1.2.4.2 Etkin Maddeye Ait Fizikokimyasal Faktörler 

1.2.4.2.1 Etkin Madde Konsantrasyonu 

Etkin maddelerin deriden difüzyon hızı, etkin madde konsantrasyonu ile 

doğru orantılıdır. Pasif difüzyon ile gerçekleşen bu durum I. Fick Yasası ile 

ifade edilmektedir. Etkin maddenin konsantrasyonunun artması, etkin 

maddenin termodinamik aktivitesini de artırmaktadır ve böylelikle etkin 

maddenin deriden geçen miktarında artış olur (221). 

1.2.4.2.2 Sıvağ 

Topikal ilaç formülasyonunda kullanılan sıvağ, derinin lipit tabakası ile 

etkin maddenin temasını sağlayarak veya SC tabakasının hidratasyonu için 

örtücü bir etki oluşturarak deriden penetrasyonu artırabilir. Formülasyonda 

kullanılan sıvağın, toksik ve irritan olmayan, alerji yapmayan, tatsız, kokusuz, 

renksiz, kimyasal olarak inert, ucuz olması ve etkin maddenin termodinamik 

aktivitesini sıvağ içinde yüksek tutabilmesi istenir. Özsoy ve arkadaşları 

(208), farklı sıvağlardan tiapronik asitin penetrasyonunu araştırmışlar ve 

Karbopol 940’ı en uygun sıvağ olarak bulmuşlardır.  
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1.2.4.2.3 pH 

Zayıf asit ve bazik karakterdeki etkin maddelerin absorpsiyon hızı 

formülasyonun pH’sından etkilenmektedir. Zayıf asit ve bazik karakterdeki 

birçok etkin maddenin deriden absorpsiyonu, iyonize olmamış şekillerinin 

SC’dan pasif difüzyonu ile olmaktadır. Asit ve bazik karakterdeki etkin 

maddelerin noniyonize halde bulundukları pH’larda deriden geçiş hızları daha 

yüksektir. Adefovir etkin maddesi ile yapılan bir çalışmada, adefovir için en 

uygun pH 5.8 bulunmuştur (276). 

1.2.4.2.4 Molekül Ağırlığı ve Molekül Büyüklüğü 

Etkin maddelerin molekül büyüklüğü ve molekül ağırlığı ile deriden 

penetrasyonu arasında ters orantı vardır. Küçük moleküllü bileşikler, büyük 

moleküllere oranla daha hızlı penetre olurlar. Molekül ağırlığının artmasıyla 

etkin maddelerin difüzyon katsayısı ve deriden geçişleri azalır. Yapılan 

çalışmalarda, protein/peptitlerin penetrasyonu yüksek molekül ağırlığına 

sahip olmalarından dolayı çok düşük bulunmuştur. İlacın deriden 

penetrasyonu için, etkin maddenin optimal molekül ağırlığı 500 daltondan 

küçük olmalıdır (152, 260). 

1.2.4.2.5 Partisyon Katsayısı 

İlaç moleküllerinin deriden geçişini etkileyen önemli faktörlerden biri, 

etkin maddenin yağ/su dağılım katsayısıdır. ‘Meyer-Overton Teorisi’ ne göre, 

yağda çözünen moleküller hücre zarını kolaylıkla geçerler, suda çözünen 

moleküller ise, hücre içindeki proteinlerin hidratasyonuna bağlı olarak deriden 

penetre olabilirler. Yüksek permeabilite için, yağ/su dağılım katsayısının 1 ile 

3 arasında olması istenir (152). 
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1.2.4.2.6 Difüzyon Katsayısı 

I. Fick Yasasında da belirtildiği gibi, etkin maddenin difüzyon katsayısı, 

perkütan absorpsiyonda önemli rol oynar. Difüzyon katsayısı artıkça, etkin 

maddenin penetrasyon özelliği de artmaktadır. Etkin maddenin erime 

derecesinin 200 ºC’nin altında olması, sudaki çözünürlüğünün 1 mg/mL’den 

düşük olması ve etkin maddenin yüksek termodinamik aktiviteye sahip 

olması, etkin maddenin difüzyon katsayısını artırmaktadır (193). 

1.2.5 Penetrasyon Artırıcı Maddeler 

Etkin maddelerin deriden geçişini kolaylaştırmak veya etkin maddelerin 

deriden geçen miktarını artırmak için, penetrasyon artırıcı olarak 

isimlendirilen kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Bu maddeler ya SC’un lipit 

yapısını geri dönüşümlü olarak bozarlar ya da SC’daki lipit tabakası ile 

etkileşirler veya formülasyon içindeki etkin maddenin serbestleşmesine 

yardımcı olurlar (76, 101).  

Genelde lipofilik karakterdeki penetrasyon artırıcı maddelerin etki 

mekanizması, SC’da hücreler arasındaki lipitlerin dizilişini bozmasından 

kaynaklanır. Hidrofilik karakterdeki penetrasyon artırıcı maddelerin etki 

mekanizması ise, SC’da hücre içinde bulunan proteinlerin disülfür bağlarını 

ve tiyol gruplarını kopararak, proteinler üzerinde yapısal değişiklik 

oluşturmasından kaynaklanır. Böylelikle hidrofilik penetrasyon artırıcılar, 

hücre içindeki keratin ve hücreler arasındaki lipitlerin polar grupları ile de 

etkileşerek, lipitlerin çözünürlüğünü artırırlar ve etkin maddelerin, hem hücre 

içinden, hem de hücreler arasından geçişini sağlarlar (132, 288). Bunun yanı 

sıra, hidrofilik penetrasyon artırıcılar, deri üzerindeki suyu tutarak, 

transepidermal su kaybını da önlerler. 
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Bugüne kadar birçok madde, penetrasyon artırıcı olarak denenmesine 

rağmen, penetrasyon artırıcıların etki mekanizmaları kesin olarak 

aydınlatılamamıştır (288). 

Penetrasyon artırıcı olarak kullanılan kimyasal maddelerin taşıması 

gereken özellikleri aşağıda belirtilmiştir (101, 288). 

 Toksik olmamalı, tahriş ve allerji yapmamalıdır. 

 Deriden uzaklaştırıldığında, cildin bariyer özelliği hızlı bir şekilde 

tekrar oluşmalıdır. 

 Vücutta farmakolojik aktiviteleri ve yan etkileri olmamalıdır. 

 Vücudun sıvı ve elektrolit dengesini değiştirmemeli ve diğer endojen 

maddelerle reaksiyona girmemelidir. 

 Yüksek bir stabiliteye sahip olmalıdır. 

 Renksiz, kokusuz, lezzetsiz ve ucuz olmalıdır. 

 Topikal preparat formülasyonları için uygun olmalı, preparat 

içerisindeki tüm maddelerle geçimli olmalıdırlar. 

1.2.5.1 Su 

İnsan SC’undaki su içeriği, SC’un kuru ağırlığının %15-20’si kadardır. 

SC’da suyun olması, polar moleküllerin deriden geçişini artıracaktır. Bunun 

yanı sıra, çalışmalar göstermiştir ki, SC’un hidratasyonunun artırılmasıyla, 

lipofilik ve hidrofilik etkin maddelerin geçişinde artış olmaktadır. SC’da 

bulunan su keratin tabakasındaki proteinin yapısını bozarak ve hücreler 

arasındaki lipitlerin polar grupları ile etkileşerek hidrofilik veya lipofilik etkin 

maddelerin deriden geçişini artırır (281, 282). SC tabakası, yapı olarak amino 

asitler, amino asit deriveleri ve tuzları gibi higroskopik maddeler içermektedir 

(279), bu maddeler, derinin doğal nemlendiricileri olarak bilinir. Bunlar 

hidrofilik moleküllerin geçişinde rol oynarlar. SC’dan su kaybını önlediği 
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zaman, hazırlanan topikal formülasyonlardaki etkin maddelerin deriden geçişi 

artmıştır. SC’un heterojen yapısından dolayı, su birkaç farklı şekilde 

bulunmaktadır. Termal analiz ve spektroskopik metodlardan, suyun %25-

35’inin “bağlı” halde dokudaki bazı yapısal bileşenlerle birlikte bulunduğu, 

geri kalan suyun serbest olduğu ve deriyi geçen polar maddeler için çözücü 

görevi gördüğü anlaşılmıştır. Yapılan birçok araştırmaya rağmen, suyun 

transdermal ilaç verilişini hangi mekanizmalarla artırdığı açık değildir. Serbest 

suyun varlığı, suda çözünen maddelerin oklüzyon koşullarında, hızla deriden 

geçişini açıklayabilmektedir, ancak steroidler gibi lipofilik maddelerin 

hareketlerini açıklamakta yetersiz kalmaktadır (107, 288). Yapılan bir 

çalışmada, hidrate olmuş SC’da hücreler arası lipit tabakalarının su havuzları 

içerdiği görülmüş ve lipit yapıları bozulmamış şekilde kalmıştır (18). 

1.2.5.2 Sülfoksitler ve Benzer Kimyasallar 

1960 lardan beri dimetilsülfoksit (DMSO) medikal alanda, penetrasyon 

artırıcı olarak kullanılmaktadır. Yapılmış birçok çalışma, DMSO’in hem 

hidrofilik, hem de lipofilik maddelerin geçişini artırdığı yönündedir. Genellikle, 

penetrasyon artırıcı etkisini optimum gösterebilmesi için >%60 

konsantrasyonlarda kullanılması gereklidir. Ancak bu kadar yüksek 

konsantrasyonda, DMSO deride eritem ve kızarıklığa neden olmakta ve bazı 

proteinleri denatüre etmektedir. Bu olumsuz özelliği, DMSO’in klinikte yaygın 

olarak kullanılışını engellemektedir. DMSO’in bu olumsuz özelliğinden dolayı, 

penetrasyon artırıcı olarak benzer kimyasal yapıdaki dimetil asetamit (DMA) 

ve dimetilformamit (DMF) gibi maddeler denenmiş fakat bu maddelerin de 

deri için uygun olmadığı görülmüştür. DMSO genel olarak, proteinleri 

denatüre etmekte ve insan derisine uygulandığında hücreler arası keratin 
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yapılarını değiştirmekte, ayrıca hücre içi lipitlerle etkileşmektedir (288). 

Meloksikam etkin maddesi ile hazırlanan formülasyona %1, 5, 10 oranlarda 

DMSO ilave edilmiş, fakat şaşırtıcıdır ki, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, 

deriden geçişte penetrasyon artışı gözlenmemiştir (121).  

1.2.5.3 Alkoller, Yağ Alkolleri ve Glikoller 

Penetrasyon artırıcı olarak genellikle, etanol kullanılmaktadır. Yapılan 

çalışmalarda, etanolun etki mekanizmasının, hücre içindeki keratinin 

yapısında değişikliğe neden olması ve hücreler arasındaki lipitlerin 

çözünürlüğünü artırması olduğu bildirilmiştir (184, 288). Kuriharabergstrom 

ve arkadaşlarının (148) yaptığı çalışmada, etanol konsantrasyonu optimum 

%63 iken, Sznitowska ve arkadaşlarının (255) yaptığı çalışmada, optimum 

etanol konsantrasyonu %25-50 arasında bulunmuştur. Etanolün hızlı 

buharlaşmasından dolayı, donör fazda etkin madde doymuş 

konsantrasyonda bulunmakta ve etkin maddenin termodinamik aktivitesi 

artmaktadır, bu durum penetrasyonu artırmaktadır. 

Yağ alkolleri de, penetrasyon artırıcı aktivite gösterir ve etki 

mekanizması alkole benzerdir. Bu moleküller, cilde kosolvan olarak 

genellikle, %1-10 arasında propilen glikol (PG) ile birlikte uygulanır. Bu 

maddeler, lipit çift tabakalara bağlanarak fosfolipit molekülleri arasındaki 

mesafeyi açmaktadır (131). 

PG, topikal preparatlarda kosolvan veya geçiş artırıcı olarak 

kullanılmaktadır. Yağ asitleri, terpenler ve etanolle beraber kullanıldığında, 

sinerji yaratmaktadır (271). Yapılan bir çalışmada, propilen glikol, etanol ve 

oleik asitle hazırlanan formülasyondan geçiş, propilen glikol ve etanolün tek 

başına kullanımına göre, daha hızlı olmuştur (181). 
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1.2.5.4 Azon  

Azon (1-dodesilazasikloheptan veya laurokapram) spesifik olarak, 

deriden penetrasyonu artırmak için tasarlanan ilk moleküldür (288). Azon 

renksiz, kokusuz bir sıvıdır. Yüksek lipofilik özellikte olduğundan, birçok 

organik çözücüde çözünür ve organik çözücülerle geçimlidir. Düşük tahriş 

özelliğine ve çok düşük toksisiteye sahiptir. Farmakolojik aktivitesi yok 

denecek kadar azdır, fakat bazı kaynaklarda antiviral aktivitesinden 

bahsedilmektedir. Bu özelliklerine bakarak, azonun ideal bir penetrasyon 

artırıcı olduğu söylenebilir (57, 102, 104, 245). Azon hem hidrofilik, hem de 

lipofilik karakterdeki etkin maddeler için uygun bir penetrasyon artırıcıdır. 

Düşük konsantrasyonları daha etkilidir. Optimum azon konsantrasyonu etkin 

maddenin fizikokimyasal özelliklerine ve hazırlanan formülasyona göre 

değişir ve genellikle %1-5 oranında kullanılması önerilir (105). Azonun SC 

tabakasında, hücreler arası lipitlerin yapılarını bozarak, penetrasyon artırdığı 

düşünülmektedir (27). Meloksikam sodyum ve siklosporin A ile hazırlanan 

topikal formülasyonlarda, en iyi penetrasyon artırıcı mentolden sonra, azon 

olarak bulunmuştur (43, 164). 

1.2.5.5 Transkutol 

Dietilen glikol monoetil eter yapısındaki transkutol, topikal preparatlarda 

penetrasyon artırıcı olarak kullanılmaktadır. Toksik ve iritan olmaması, geniş 

alanda kullanımına olanak tanımaktadır (90). Klonazepam jel 

formülasyonlarında transkutol, penetrasyon artırıcı olarak kullanılmış, in vivo 

tavşan derisinde etkin maddenin geçişini artırdığı belirtilmiştir. Transkutol ve 

propilen glikol ile beraber kullanıldığında ise, klonazepam jellerinde etkin 

madde geçişi yalnız transkutol ile hazırlanan jellere kıyasla daha çok 
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artmıştır. Transkutol jelde etkin maddenin çözünürlüğünü artırdığı için deride, 

transselüler yoldan etkin maddenin geçişinin artığı ve propilen glikolun deri 

lipitlerindeki polar guruplarla etkileşime girerek, klonazepamın deriden 

geçişini artırdığı düşünülmektedir (191). Triklosan içeren hidrojel yamalar %5 

transkutol ile hazırlanmış etkin maddenin yamadan çıkışını artırmış, fakat 

etkin maddenin deriden geçişinde bir etkisi olmamıştır (156). 

1.2.5.6 Yüzey Etkin Maddeler 

Yüzey etkin maddeler, hidrofilik grubu ile lipofilik bir alkil veya aril 

zincirden oluşur. Anyonik, katyonik veya noniyonik olarak 3 sınıfta toplanır. 

Surfaktanlar, deri üzerinde çözünebilir, hücreler arasındaki suya hapsolabilir, 

böylelikle proteinlerle karışır ve buradan epidermal tabakadaki keratinin 

denatürasyonuna neden olabilir veya SC’daki lipit yapılarını bozabilirler. 

Genellikle, anyonik surfaktanlar, katyonik ve non iyonik surfaktanlardan daha 

çok etkilidir. Anyonik surfaktanlar hücre-lipit matriks yapısını bozarak, 

keratinin sarmal yapısını açarak, SC’un şişmesine neden olurlar ve deriden 

molekül geçişini artırırlar. Katyonik surfaktanlar da, keratin fibrilleriyle 

etkileşirler. Non iyonik surfaktanlar ise, SC’daki lipitlerin akıcılığını artırır. 

Kritik misel konsantrasyonun üzerinde ilave edilen surfaktan, deri üzerinde 

kalmakta ve SC ile etkileşime girmemektedir (198, 288, 289). Yapılan bir 

çalışmada ise, karbon sayısı 12 olan surfaktanlar SC’da daha fazla hasara 

neden olarak etkin madde geçişini 12 karbondan fazla veya eksik olan 

surfaktanlara göre daha çok artırmışlardır (297). Anyonik ve katyonik 

surfaktanlar, deride eritem, alerji ve inflamasyona neden olmaktadırlar. Non 

iyonik surfaktanların penetrasyon artırıcı özellikleri, anyonik ve katyonik 

surfaktanlara göre kısıtlı olmasına rağmen, deriye en az hasarı 
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vermektedirler. Bu yüzden polisorbatların, polioksietilen eter ve esterlerinin 

ve polaksamerlerin kullanımı daha fazladır (288). 

1.2.5.7 Esansiyel Yağlar, Terpenler, Terpenoitler 

Bitkisel esansiyel yağlarda bulunurlar ve sadece karbon, hidrojen ve 

oksijenden meydana gelen, aromatik olmayan bileşiklerdir (20). FDA 

tarafından güvenilir bulunmaları, irritasyon oluşturmamaları, toksisite 

profillerinin iyi olması, yüksek penetrasyon artırıcı aktiviteye sahip olmaları ve 

düşük dozlarda tahriş edici özelliklerinin bulunmaması nedeniyle, eterik 

yağlardan izole edilen terpenlerin penetrasyon artırıcı özellikleri üzerinde çok 

çalışma yapılmaktadır (13, 89, 272). Hem hidrofilik, hem de lipofilik etkin 

maddeler için, penetrasyon artırıcı etki gösterirler. Farklı yapıdaki terpenler 

için, farklı yapıdaki etkin maddelerle çalışılmış ve iyi sonuçlar alınmıştır (11, 

39). Terpenler, SC’daki proteinlerle etkileşerek lipit matriks yapısını bozma 

eğilimindedirler, fakat bu durum geri dönüşümlüdür ve terpenler, iyi çözücü 

özelliğe sahiptir (68, 87). Monti ve arkadaşlarının (186) yaptığı bir çalışmada, 

östradiol etkin maddesinin tüysüz farelerde geçişi araştırılmış ve niaouli 

esansı ile geçişin artığı vurgulanmıştır. Limonen gibi polar grup içermeyen 

terpenlerin, lipofillik etkin maddeler için, mentol, sineol gibi polar grup içeren 

terpenlerin ise, hidrofilik etkin maddeler için penetrasyon artırıcı özellikleri 

daha fazladır (288). Sunil ve arkadaşlarının (252) yapmış olduğu çalışmada, 

sineol penetrasyon artırıcı olarak kullanılmış ve etkin maddenin termodinamik 

aktivitesinde veya partisyon katsayısında sineolün bir değişiklik yapmadığı, 

fakat deri bariyer özelliklerinin değişimine neden olduğu bildirilmiştir. 
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1.3 Polimerler  

Polimerler, çok sayıda aynı veya farklı monomerlerin kovalent bağlarla 

oluşturduğu uzun zincirli makromoleküllerdir. Tek bir monomerden elde 

edilen polimere homopolimer, iki ayrı monomerden elde edilen polimere 

kopolimer adı verilir. Tüm monomer birimlerinin birbirlerine kovalent bağlarla 

bağlı olduğu ağ yapı tek bir polimer molekülü gibi belirtilebilir yani polimerik 

jel, tek bir polimer molekülünün davranışını gösterebilen bir 

makromoleküldür, diye tanımlanabilir (81). Polimerler, biyoparçalanabilir ve 

biyoparçalanamayan polimerler olarak 2 grupta toplanabilir. 

Biyoparçalanamayan polimerler, hidrofil veya hidrofob yapıdadırlar. Hidrofil 

polimerler ,suda çözünmezler fakat sulu ortamda şişerler ve hidrojel olarak 

isimlendirilirler. Hidrofob polimerler ise, suda çözünmez ve sulu ortamda 

şişmezler (99, 225). 

1.3.1 Hidrojeller 

Hidrojeller, çok miktarda su veya biyolojik sıvıları absorblayabilen, üç 

boyutlu, hidrofilik, polimerik ağ şeklindeki yapılardır. Bir, ya da daha çok 

sayıda monomerin polimerizasyon reaksiyonu ile hazırlanır ve ana zincirler 

arasında kimyasal veya fiziksel çapraz bağların varlığı nedeniyle 

çözünmezler. Hidrofilik olma özelliği, -OH, -COOH, -CONH2, -SO3H gibi 

hidrofil grupların varlığı dolayısıyladır. Çözünmezlik ve şekil kararlılığı ise, üç 

boyutlu ağ yapının varlığındandır. Polimerik jellerin en önemli özellikleri 

şişme ve elastisite özellikleridir. Gerek şişme, gerekse elastisite özelliği, 

jellerin çapraz bağlı yapıda olmasından kaynaklanır ve jelin yapısına ve 

bulunduğu ortama göre değişim gösterir. Hidrojellerin su absorplama içeriği, 

kendi kütlesinin %100 kadarı veya daha fazlası ise,  bu hidrojellere süper 
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şişebilen hidrojeller denir. Kendilerini çevreleyen dış şartlara bağlı olarak bir 

jel, termodinamik dengeye ulaşıncaya kadar, çözücü absorblayarak şişer 

veya çözücüyü iterek büzülür ve polimerik ağ ve çözücüye bağlı olarak 

hacim-faz geçişi yapabilirler. Jellerin dışında, başka bir katı bu özelliğe sahip 

değildir. Dış uyarıcılardan birindeki küçük bir değişim, jel hacminde çok 

büyük değişimlere neden olur. Yani jel, yüksek oranda şişer veya büzülür. Bu 

olaya “hacim faz geçişi” denilir. Jellerin şişebilme kabiliyeti, başlangıç 

monomer konsantrasyonu, çapraz bağlayıcı konsantrasyonu, jeldeki iyonik 

grupların sayısı ve polimer ile çözücü arasındaki etkileşime bağlı olarak 

değişmektedir (99, 225, 299). 

Jel yapıları kimyasal ve fiziksel olarak ikiye ayrılır. Kimyasal jellerde, 

zincirler kuvvetli kimyasal bağlarla bağlanmış iken, fiziksel jellerde, zincirler 

arası bağlar fiziksel kuvvetlerle oluşur. Sıcaklık ya da çözücünün 

değişmesiyle kimyasal jellerde bir yapısal değişiklik olmamasına karşın, 

fiziksel jeller bu etkilerle homojen bir çözelti oluşturur ve başlangıç 

koşullarına dönüldüğünde, yeniden jelleşir. Hidrojellerin üç boyutlu yapısı, 

kimyasal bağlar ya da iyonik etkileşim, hidrojen bağı, fiziksel etkileşimler, Van 

der Waals kuvvetleri, elektrostatik etkileşimler, hidrofobik etkileşimler gibi 

kohezyon kuvvetleri aracılığıyla gerçekleşir. Hidrofobik etkileşimler, fiziksel 

çapraz bağ benzeri etkileşimler olduğundan, jelin şişme davranışını doğrudan 

etkilemektedir. P(NIPAM) hidrofobik yan grup taşımaktadır ve sıcaklık 

artırıldıkça, polimerde hidrofobik etkileşimlerle büzülme söz konusudur. 

Bunun yanı sıra, başlangıç monomer konsantrasyonu, çapraz bağlayıcı 

konsantrasyonu, jeldeki iyonik monomer konsantrasyonu ve polimer ile 

çözücü arasındaki etkileşim jelin şişme ve büzülmesini etkilemektedir (36). 
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İyonik yüklerine göre; nötral (yüksüz), anyonik (negatif yüklü), katyonik 

(pozitif yüklü) ve amfolitik (her iki yüke de sahip) hidrojellerden söz edilebilir. 

Fiziksel yapılarına göre ise,  amorf, yarı kristal ve hidrojen-bağlı yapılar 

olarak sınıflandırılırlar (161). Asidik bir hidrojel yüksek pH’larda iyonize 

olurken, düşük pH değerlerinde iyonize olmaz. Bu nedenle, yüksek pH’larda 

şişme derecesi artar. Ağ yapıdaki yük yoğunluğu, yani iyonlaşabilen 

monomer konsantrasyonu da, jellerin şişmesini artıran faktörlerden biridir. Jel 

içindeki yüksek iyon konsantrasyonu, osmotik etki nedeniyle suyun jel içine 

akışını, yani jelin şişmesini artırır. Hidrojeller, bunun yanı sıra dış ortam 

koşullarına göre (pH, sıcaklık, iyonik güç ve elektromanyetik radyasyon) 

çevre duyarlı hidrojeller adı altında da sınıflandırılabilirler. Bu jeller, çevresel 

uyarılara cevap verdikleri için akıllı jeller olarak da bilinir. Şekil 3’te 

hidrojellerin çevresel uyarılara cevabı gösterilmiştir (218). Hidrojellerin dış 

ortam koşullarındaki uyarılara verdiği cevaplar ise, faz, şekil, optik özellikler, 

mekanik özellikler, elektriksel alan, reaksiyon hızları ve geçirgenlik 

özelliklerindeki değişimler şeklinde olabilir (124, 294). Bu özellikler nanojel 

olarak tasarlanan ilaç taşıyıcı sistemlerde, etkin maddenin taşıyıcıdan çıkış 

hızını artırmak, kontrollü etkin madde salımı sağlamak ve etkin maddenin 

uygun şekilde sunumu için kullanılmaktadır (16, 36, 98, 122, 161, 206, 213, 

247, 273). Yapılan bir çalışmada, doksorubusin etkin maddesinin pH 

değişikliği ile lipit kaplı mikrojel partikülün şişmesi hedeflenmiş ve etkin 

maddenin daha hızlı şekilde partikülden çıkışı sağlanmıştır (139). P(NIPAM) 

nanojelleri iyonik girişimleri artırmak için, itakonik asitle beraber 

hazırlandığında, nanojel partikülleri daha fazla etkin maddeyi içlerine 

hapsetmiştir (261), lipaz ve üreaz enzimleri P(NIPAM) mikrojellerine 
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hapsedilerek, partikülün şişme ve büzülme kabiliyeti ile enzimlerin partikülden 

dışarı çıkışları sağlanmıştır (204). P(NIPAM) mikrojelleri, boncukları, eudragit 

E ile yara kurutucu olarak tasarlanmış, yara yüzeyine uygulandığında adhezif 

etki göstermiş ve yara yüzeyindeki sıvıyı absorbe ederek, yaranın temiz 

tutulmasını sağlamıştır (163). 

 

Şekil 3. Hidrojelin ortam koşullarına göre değişiklik göstermesi 

1.3.1.1 Sıcaklığa Duyarlı Hidrojeller 

Sıcaklığa duyarlı jeller genellikle, akrilamit ve metakrilamit türevlerinden 

meydana gelir. Lineer ve çapraz bağlı ısıya duyarlı hidrojeller suyla tek bir faz 

oluştururlar. Düşük sıcaklıkta şişerler ve kritik bir sıcaklığın üzerinde ayrı bir 

faz oluşturmak için değişirler (60). Sıcaklığa duyarlı jellerde, hacimsel faz 

geçişinin gerçekleştiği sıcaklık, hacimsel faz geçişi sıcaklığı “hacim faz geçiş 

sıcaklığı” (HFGS) olarak veya alt kritik çözelti sıcaklığı “solusyonun düşük 

kritik sıcaklığı” (SDKS) olarak isimlendirilmektedir. Sıcaklığa duyarlı 

hidrojeller, özellikle monomer birleşiminde farklılık sağlandığında, SDKS 

değerinin kontrolünü mümkün kılar (56). 
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1.3.1.2 pH’a Duyarlı Hidrojeller 

pH’a duyarlı hidrojeller, monomer yapının uygun çapraz bağlayıcı ile 

birlikte, katalizör eklenerek kimyasal çapraz bağlanma ile oluşan polimerik 

jellerdir. Çapraz bağ içinde bir veya daha çok iyonik veya iyonlaşabilir 

monomer içeren jellerdir (262). ‘İçiçe geçmiş ağ’ yapılı (İGA) hem sıcaklık 

hem de pH'a duyarlı hidrojeller, yapılarında karboksilik asit veya birincil amin 

gibi, asılı asidik veya bazik gruplar veya sulfonik asit veya kuaterner 

amonyum tuzları gibi, kuvvetli asit veya bazlar bulundurmaktadırlar. Bu 

grupların varlığında, ortamın pH’ındaki bir değişme sonucu, jelin özellikleri 

değişir. Çevreye duyarlı hidrojellerin önemli bir grubunu pH’a duyarlı 

hidrojeller oluşturmaktadır. Bu jeller, pH’a bağlı olarak şişme ya da büzülme 

davranışının gözlendiği iyonik ağ yapılardır (22). Uygun pH ve iyonik güce 

sahip sulu ortamda, asılı gruplar iyonlaşarak jelde sabit bir elektriksel yük 

(negatif ya da pozitif) oluştururlar ve bu elektrostatik kuvvetlerin birbirini 

itmesi sonucunda, ağ yapıya çözücü girişi artarak, yapı su alarak şişer (36). 

1.3.1.3 Poli (N-izopropilakrilamit) 

En önemli sıcaklığa duyarlı polimer P(NIPAM)’dir. Bu polimerin, sıcaklık 

değişimlerine karşı gösterdiği şişme ve büzülme tepkileri geri dönüşümlüdür 

(9, 108, 211). Bunun yanı sıra pH’a, ışığa, iyonik güçlere karşı da duyarlılık 

göstermektedir (97, 196). P(NIPAM), yan zincirlerinde hidrofobik izopropil 

grupları ve hidrofilik amit grupların her ikisini birden bulundurmasından dolayı 

çapraz bağlanmış türlerin şişmiş hidrojellerini oluşturur (230). Jelin düşük 

sıcaklıkta şişmesi ve yüksek sıcaklıkta büzülmesinin nedeni Van der Waals 

bağlarının sebep olduğu faz geçişi değil, jel ve su arasındaki hidrofobik 

etkileşimdir. P(NIPAM) hidrojellerin suda şişmesinin bir nedeni de, su ile 
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yaptıkları hidrojen bağlarıdır. Su molekülleri, şişmiş jeldeki polar olmayan 

merkezlerle hidrojen bağları oluşturamayıp yeni bir düzen kurmak zorunda 

kalırlar. Hidrofobik etki olarak da adlandırılan bu ikinci oluşum entropinin 

azalmasıyla sonuçlanır. Sıcaklığın yükselmesiyle, polimerin polar grupları ile 

su molekülleri arasında ekzotermik hidrojen bağları oluşumundan daha 

baskın olan entropi, büzülme için itici güç olur. P(NIPAM) hidrojellerinde 

iyonik güç ve çözücü konsantrasyonu artıkça, partikülün SDKS değeri 

üzerinde büzülebilme kabiliyeti, çözücü konsantrasyonuna bağımlı olarak 

azalmaktadır (220). Serbest enerji teriminin pozitif olması, SDKS üzerindeki 

sıcaklıklarda polimer-su etkileşimlerinin yerini, polimer-polimer ve su-su 

etkileşimleri alması sonucu faz ayrışması gerçekleşir (179, 180, 222). SDKS 

veya HFGS değeri 32 ºC olan P(NIPAM)’ın sıcaklığa duyarlılığı, polimerin 

önemli ölçüde hidrofobik özelliğe sahip olmasından kaynaklanmaktadır. 

P(NIPAM) 32 ºC’nin altında, örneğin oda sıcaklığında yüksek bir su miktarı, 

suyunkine yakın bir kırılma indisi sergilemektedir. Ancak, sıcaklığın HFGS 

değerinin üzerine çıkarılmasıyla hacimde 10 kattan fazla azalma görülür ve 

ağ yapıda hidrofilik/hidrofobik dengesi hassaslığı hidrofobik durum sebebiyle 

yıkılır. Şekil 4’te HFGS değerinin partikül boyutuna etkisi şematize edilmiştir 

(172, 173, 294). Akrilik asit miktarı artıkça, polimerin SDKS değerinde azalma 

görülebilir. SDKS değerine polimerin polar gruplarından ziyade apolar 

grupları daha çok etki etmektedir (137). P(NIPAM), toksik ve irrite edici etkisi 

olmayan dokulara uygulanabilen bir polimerdir (284). Yapılan bir çalışmada, 

P(NIPAM) nanojellerinde surfaktan etkisi incelenmiştir. Sodyum dodesil sülfat 

(SDS) surfaktan olarak kullanılmış ve nanojel içinde SDS miselleri oluşmuş 

ve nanojellerden SDS molekülleri lazer ışık dağıtıcı ile araştırıldığında, SDS 
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moleküllerinin bireysel olarak nanojelden dışarı çıktığı görülmüştür (292). Bir 

başka çalışmada yine surfaktan olarak SDS kullanılmış ve temperatür 

artıkça, SDS nanojele daha çok bağlanmıştır (4). Hidrofilik ve hidrofobik 

surfaktanla hazırlanan P(NIPAM) nanojellerinde, hidrofilik surfaktan 

hidrofobik surfaktana göre, nanojel içinde misel oluşturmaya daha yatkın 

olmuştur (34). Makino ve arkadaşları (170), farklı sıcaklıklarda P(NIPAM) 

hidrojellerin şişme ve büzülme denemelerini yapmışlardır. Yaptıkları 

çalışmalar sonucunda hidrojellerin, distile su, alkol, aseton ve kloroform 

içinde daha yüksek şişme oranı gösterdiklerini, etil asetat, toluen ve 

hekzanda ise, daha düşük şişme oranlarında kaldıklarını görmüşlerdir. 

P(NIPAM) partiküllerinde çözücü polaritesi azaldıkça, doğru orantılı olarak 

şişme hacmi de azalmaktadır (147). Yapılan çalışmada, monomer 

solüsyonundaki PEG 400 içeriğine göre, 0,8 mL PEG 400 kullanılan jelin 

SDKS altındaki bir sıcaklıktaki şişme oranının en yüksek, 0,2 mL PEG 400 

kullanılan jelin şişme oranının en düşük olduğu bulunmuştur (300). Sıcaklık 

artırıldıkça, jellerin şişme oranı azalmaktadır. Sıcaklık SDKS’nın üzerine 

çıkarıldığında ise, tüm jellerin şişme oranları hızla azalır. Şişmiş durumda 

olan partikülün deformasyona uğraması çok zordur (250). Fakat SDKS’nın 

üzerinde, temperatürün tekrar tekrar artırılıp düşürülmesi, partikülün şişme 

potansiyelini azaltmaktadır (159). NIPAM monomerinin polimerizasyonu 

sırasında, PEG 400 partikülleri gözenek oluşturucu olarak görev yaparlar. Bu 

da, üretilen jellerin büyük bir kısmının büyük gözenekli olmasına neden olur. 

Büyük gözenekli jeller oda sıcaklığında suyu daha fazla absorblayabilir ve 

sıcaklık değişimlerine hızlı yanıt verirler. PEG’in molekül ağırlığının artması 

da, ağdaki gözeneklerin büyümesine neden olur. Nanojel partikülünün poröz 
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yapısına ve por çapına göre şişme ve büzülme kabiliyeti değişmektedir (92). 

Yapılan bir çalışmada, sığır serum albuminin salımını artırmak için, 

P(NIPAM) sodyum klorürle beraber kullanılmış, polimerik jel üzerinde 

porozite artırılarak, protein salımında ilk çıkış etkisi görülmüştür (46). Zhang 

ve arkadaşlarının (301) yaptığı bir araştırmada, mısır nişastası, P(NIPAM) 

jelatinizasyonunu artırmış ve polimerik jelin büzülmesi sırasında, hava 

kabarcığı oluşmasını önlemiştir. P(NIPAM) jellerinde çapraz bağlayıcı etkisi 

incelenmiş, %2-5 çapraz bağlayıcı kritik konsantrasyonunun çok üstünde 

olan %30 ilavesinde, yapı karnıbahar şeklini almış ve heterojen yüzeye sahip 

olmuştur. Çapraz bağlayıcı miktarı artırıldıkça, jelin şişme miktarı azalmış, 

fakat şişme süresinde hızlanma görülmüştür (205). Bunun yanında, akrilik 

asit konsantrasyonunun da artırılması jelin şişmesini azaltmaktadır (296). 

P(NIPAM) nanojellerinden çinko tetrafenilporfirin içeren antimikrobiyal implant 

hazırlanmıştır. Etkin madde salım çalışmasında 37 ºC’de salımın difüzyon 

hızı ile değil, iki fazlı salım olduğu fakat 20 ºC’de salımın difüzyon kontrolü ile 

olduğu belirtilmiştir (125). Nolan ve arkadaşları (199, 200) çok tabakalı 

P(NIPAM) ve akrilik asit ile polimerik jel hazırlayarak insülin salımı sıcaklığı 

artırarak takip edilmiş, sıcaklık artımı ile protein çözünürlüğünde artış 

görülmüş ve uzatılmış salım sağlanmıştır. P(NIPAM) nanojel filminde çevre 

şartlarına karşı duyarlılık değiştirilerek ve hazırlanan filmde delik 

oluşturularak veya çekirdek/kabuk şeklinde nanojel filmi hazırlayarak etkin 

madde salımı değiştirilebilir (162, 195, 229). Huo ve arkadaşları (119)  

P(NIPAM) ve akrilik asitle surfaktan içermeyen emülsiyon polarizasyonu 

metodu ile nanojel hazırlayarak sığır serum albuminin nanojele yüklenmesine 

çalışmışlardır. Akrilik asit miktarı artıkça protein yüklemesinin artığını ve pH 
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4’te ise en yüksek bağlanma olduğu sonucunu bulmuşlardır. Yapılan bir diğer 

çalışmada, P(NIPAM) ve akrilik asit, florasanakrilamit ile modifiye edilerek, 

polianyon ve polikatyon ilave edilerek nanojel hazırlandığında akrilik asidin 

elektrik iletkenliği değiştirilmiş ve bu durum nanojelin termal büzülme 

zamanını etkilemiştir (143, 235). P(NIPAM) jellerin temperatüre bağlı ışık 

saçınımları araştırılmış, SDKS değerinin üzerinde, temperatür artıkça ışık 

saçınımının artığı gözlenmiştir (194). P(NIPAM) jel partiküllerinin yapısı 

çapraz bağlayıcı miktarı ile ilişkilidir. Çapraz bağlayıcı miktarı azaldıkça, 

nanojel partikülleri homojen değil, demet şeklinde olmaktadır (275). NIPA 

monomerinin optik özellikleri araştırıldığında, monomer miktarı artıkça, 

transparan görünüm süt rengine dönüşmeye başlamış, daha sonra çözelti 

renklenmeye başlamıştır (86). Metilen bisakrilamit (BIS), P(NIPAM) 

sentezinde tercih edilen çapraz bağlayıcıdır. BIS ile hazırlanan P(NIPAM) jel 

partiküllerinde çekirdek-kabuk yapısı görülebilir, BIS miktarı 10 kat 

artırıldığında, partiküldeki kabuk bölümü genişlemektedir (228). Çapraz 

bağlayıcı olarak kullanılan trietilen glikol dimetakrilat ve etilenglikol 

dimetakrilat ile hazırlanan P(NIPAM) nanojellerinin partikül boyutu, BIS ile 

hazırlanan P(NIPAM) nanojellerinin partikül boyutundan daha büyüktür (144). 

Floresans gösteren monomer ile hazırlanan P(NIPAM) nanojellerde, çapraz 

bağ miktarı artıkça, nanojellerin floresans gösterme özelliği ve temperatür 

değişikliklerine karşı uyarılma özelliği azalmıştır (175). P(NIPAM) 

nanojellerinin stabilitesi elektrolitlerle değerlendirildiğinde, nanojele anyon ve 

katyon ilavesi yapıldığında, nanojel dehidrasyona uğramakta, şişme özelliği 

azalmaktadır, böylelikle stabilitesinde azalma görülmektedir (51). Bunun yanı 

sıra, yapılan başka bir çalışmaya göre, nanojele anyon ilavesi yapıldığında, 
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şişme özelliği, nanojele katyon ilavesi yapıldığındaki şişme özelliğinden daha 

fazladır (292). Dondurarak kurutma ile hazırlanan P(NIPAM) nanojelleri, 

filtreden süzülerek hazırlanan P(NIPAM) nanojellerinin fizikokimyasal 

özellikleri ile karşılaştırıldığında, aralarında kayda değer bir fark 

görülmemiştir (6). Poli etilenglikol dimetakrilat ile hazırlanan P(NIPAM) 

nanojellerinde, poli etilen glikoldeki metanol grubu 3 kat artığında, 

nanojellerde su içerisinde şişme görülürken 9 ve 14 kat artırıldığında, 

partiküller agregat oluşturarak çökmüştür (169). Dermal preparat olarak, 

P(NIPAM) nanojelleri butil akrilat ve metakrilik asit komonomerleri ve 

ibuprofen etkin maddesi ile hazırlanmış ve penetrasyon çalışmaları 

yapılmıştır. Dermal nanojellerin oral hazırlananlar kadar yeni ilaç taşıyıcı 

sistem olarak kullanılabileceği düşünülmüştür (167, 168). Polistiren ile 

P(NIPAM) nanopartikülleri hazırlanmış, nanopartiküle farklı metaller 

emdirilebileceği geçirgen elektron mikroskobu (TEM) ile gösterilmiş ve 

yüksek sıcaklıklarda nanopartikülün kabuk kısmının genişliğinin azaldığı 

gösterilmiştir (17). 

 

Şekil 4. Partikül boyutunun HFGS değeri ile değişmesi 
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1.3.2 Nanojeller 

Nanojeller, 1nm -1m arasında boyuta sahip uygun bir çözeltide şişen 

ve dağıtıcı fazda homojen olarak dağılan, molekül içi çapraz bağlarla oluşan 

partiküller olarak tanımlanır. Bunlara, çapraz bağlı lateks partikülleri adı da 

verilir (81). Nanojel, normal veya kolloidal çözeltilerde, nanometre 

mertebelerinde dağılmış olarak bulunur. Makromolekülün çözücü içerisinde 

az veya çok şişmesi çapraz bağlanma derecesine, yani sistem içerisinde 

oluşmuş nanojel yoğunluğuna bağlı olarak değişmektedir. Nanojeller, 

mikrokürecik (81), mikropartikül, mikrolateks, mikrojel ve kolloidal partiküller  

gibi, değişik şekillerde de adlandırılmıştır (6). Etkin maddeyi kontrollü olarak 

salan, doğal ya da sentetik yapıdaki polimerlerle hazırlanan katı kolloidal 

partiküler sistemler olarak tanımlanabilirler. Nanojeller, makrojellerle benzer 

özelliklere sahiptir, fakat monomer yapısı, çapraz bağlanma dansitesi, sentez 

yöntemleri, monomer konsantrasyonu gibi özelliklerinden dolayı 

makrojellerden ayrılırlar (168). Nanojeller, makrojeller ile karşılaştırıldığında 

partikülleri daha hızlı şişer ve büzülür yani ortamdaki değişikliklere daha hızlı 

cevap verirler ve bu durum geri dönüşümlüdür (229), fakat makrojeller 

ortamdaki değişikliklere daha uzun zamanda cevap verirler (142, 144). 

Nanojeller daha küçük partikül büyüklüğüne sahip oldukları için 

penetrasyonları kolaydır ve hücre içine alınabilirler (49, 143, 277). Mikrojeller, 

mikrosüngerler gibi çözünmüş materyalleri absorbe ederek, yapısal 

değişiklikler sergileyerek, çevresel şartlara bağlı olarak, etkin madde salımını 

gerçekleştirirler (48). Bugüne kadar, çevresel şartlar oral sistemlerde 

kullanılmıştır. Ancak, topikal uygulamalarda kullanımı yaygın değildir. Yapılan 

bir çalışmada yara pansumanında mikrojellerin adeziv, sıcaklığa duyarlılık ve 
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absorblanabilme özelliği kullanılmıştır (163). Nanojeller, dermal veya 

transdermal taşıyıcı sistemlerde yeni ilaç sistemleri olarak kullanılabilirler. 

Nanojel kullanımı üzerindeki araştırmalar göstermiştir ki, nanojellerin 

transdermal ilaç taşıyıcı sistemleri olarak kullanılması, oral uygulamalara 

göre daha avantajlıdır. Ancak bu konuda az sayıda çalışma yapılmıştır (167). 

1.3.2.1 Nanojellerin Hazırlama Yöntemleri 

Nanojellerin çok çeşitli hazırlama yöntemleri vardır (85). Kütle, çözelti, 

suspansiyon ve emülsiyon polimerizasyonları bunlardan en yaygın olarak 

bilinenlerdir. Emülsiyon polimerizasyon yöntemi en çok kullanılan yöntemdir 

(267), fakat emülsiyon ve çözelti polimerizasyonu sırasında, molekül içi ve 

moleküller arası bağlanmalara bağlı olarak nanojel büyüklüğü değişiklik 

gösterir. Konvensiyonal emülsiyon polimerizasyon yönteminde, surfaktan 

eklenmektedir veya surfaktan eklenmeyerek surfaktansız emülsiyon 

polimerizasyon yöntemi (SFEP) oluşturulmaktadır. Genellikle, P(NIPAM) 

nanojelleri bu şekilde hazırlanır (167). Serbest radikal çapraz bağlanma 

reaksiyonunda polimerizasyon çözeltisinde inert iyi çözücü kullanıldığında, ağ 

yapı genişler yani şişer. Reaksiyon karışımı içerisindeki çözücü miktarı aynı 

iken, çapraz bağlanma yapan monomer miktarı artarsa, yüksek çapraz bağlı 

ağ yapı oluşur ve oluşan bu yapı reaksiyon karışımı içersindeki çözücü 

moleküllerini absorblayamaz, dolayısıyla ağ yapı çok genişleyemez ve şişme 

çok olmaz (65). 

1.4 Mikrodiyaliz 

Mikrodiyaliz, dokulardaki hücreler arası sıvıdan örnek almak için 

geliştirilmiş ex vivo ve in vivo çalışmalarda ve klinikte kullanılabilen bir 

yöntemdir. Bu sistem, dokudaki hücreler arasındaki maddelerin izlenmesinde 



 36

kullanılır. Temel bir mikrodiyaliz düzeneği diyaliz pompası, diyaliz çözeltisi, 

diyaliz probu ve örneklerin toplandığı bir toplayıcıdan oluşur. Mikrodiyaliz 

probu kan kapillerini taklit edecek şekilde tasarlanmıştır (25). Toplanması 

amaçlanan kimyasal maddelerin dokudan birim hacimde diyaliz çözeltisine 

difüzyonu, pompanın akış hızına bağlıdır. Mikrodiyaliz pompası diyaliz 

çözeltisini ne kadar yavaş pompalar ise, dokudaki maddelerin birim hacim 

diyaliz çözeltisine difüzyonu o kadar yüksek olmaktadır (25, 256). Bu şekilde 

toplanan diyaliz ürünündeki kimyasal madde derişimi artırılmış olmaktadır. 

Bununla birlikte, pompanın kesin ve sabit bir akış oluşturması diyaliz 

çözeltisindeki maddelerin derişiminde kesinlik ve doğruluk sağlamaktadır. 

Yarı geçirgen bir zardan moleküller ve iyonlar, hücreler arası sıvıdan diyaliz 

çözeltisine basit difüzyon yoluyla, yani yüksek konsantrasyondan düşük 

konsantrasyona doğru hareket ederler. Probun yerleştirildiği dokudaki 

hücreler arası sıvının iyonik yapısına ve pH’sına eşit diyaliz çözeltileri 

kullanılmalıdır. Genellikle, diyaliz çözeltileri olarak izotonik fosfat çözeltisi, 

serum fizyolojik ve Ringer çözeltisi kullanılır. Toplanacak kimyasal 

maddelerin hücreler arası sıvıdan yarı geçirgen zar aracılığı ile diyaliz 

çözeltisine difüze olduğu kısım mikrodiyaliz probudur (136). Toplanacak 

kimyasal maddelere ve maddelerin toplanacağı dokuya göre, farklı şekillerde 

ve farklı zar yapılarında problar geliştirilmiştir. Dokudan toplanılacak kimyasal 

maddenin molekül büyüklüğüne göre, farklı gözenek boyutlarına sahip yarı 

geçirgen zarlardan yapılmış problar da mevcuttur (25). Mikrodiyaliz yöntemi 

ile ilaçların kinetiği, etkin maddelerin hedef dokuya geçip geçmediği veya kan 

beyin engelini aşıp aşmadığı incelenebilir. Özellikle beyinde meydana gelen 

pek çok mekanizmanın aydınlatılmasında, mikrodiyaliz yönteminden 
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yararlanılır (54, 55). Son zamanlarda, dermal mikrodiyaliz çalışmaları çok 

gündemdedir (25, 189) ve bu yöntem topikal ilaç formülasyonlarının 

değerlendirilmesinde yeni bir tekniktir. İlacın deriden geçen miktarının 

hesaplanmasında, diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında, daha güvenilir 

olduğu belirtilmiştir. Böylece transdermal penetrasyonun derideki dağılımı da 

hesaplanabilir. Bu yöntemin temel prensibi, etkin madde çözeltisinden yarı 

geçirgen membrana pasif difüzyon ile etkin madde geçişi olur, bu geçiş yarı 

geçirgen membrandaki konsantrasyon ile etkin madde çözeltisindeki 

konsantrasyon arasındaki farktan kaynaklanır. Çok yoğun ortamdan, az 

yoğun ortama madde geçişi söz konusudur (145). Bu yöntemin dezavantajı, 

yarı geçirgen membran kullanıldığı için kortikosteorit, insülin ve albumin gibi 

büyük molekül ağırlığına sahip etkin maddelerin kullanımına uygun 

olmamasıdır (95, 214). Dermal mikrodiyaliz çalışma prensibi, Şekil 5‘te 

gösterilmiştir (117). 

 

Şekil 5. Dermal mikrodiyaliz 

Ex vivo ve in vivo çalışmalarda, mikrodiyaliz yöntemiyle toplanan 

örneklerin dokudaki gerçek değerini belirlemek için, standart çizme 
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çalışmaları yapılır ve bu işlem ‘geri kazanım’ diye adlandırılır. Problardan geri 

kazanım yöntemleri genel olarak, dört başlık altında toplanır. Bunlar standart 

çözelti kullanarak in vitro geri kazanım, Zero-net fluks, No net fluks ve Retro 

dializdir (154, 178, 231). Zero net fluksta, diyaliz çözeltisinin akış hızı 

değiştirilerek, toplanan diyaliz çözeltisindeki madde miktarı ile akış hızı 

arasında bir ilişki kurulur ve dokudaki madde miktarı hesaplanır. No net 

fluksta ise, incelenecek madde aynı zamanda diyaliz çözeltisi içine de eklenir 

ve farklı konsantrasyonlarda madde içeren diyaliz çözeltileri hazırlanır, 

verilen ve toplanan numunelerin derişim farkından dokudaki madde miktarı 

hesaplanabilir. En çok tercih edilen yöntem, pratik ve uygulanabilir olması 

açısından standart çözelti kullanarak, in vitro geri kazanım yöntemidir (67). 

Salisilatlar, ketoprofen ve ibuprofen ile topikal jeller hazırlanarak, dermal 

mikrodiyaliz çalışmaları yapılmış ve in vitro çalışmalarla in vivo çalışmalar 

uyumluluk göstermiştir (10, 239, 243, 263). Farklı polimerlerle hazırlanan 

enoksasin transdermal formülasyonu için, in vitro ve in vivo iyontoforez 

uygulaması yapılmış, en iyi formülasyon Karbopol 940 ile hazırlanmış ve 

etkin madde miktarı mikrodiyaliz yöntemi ile hesaplanmıştır (72). 

1.5 Western Blot 

Sodyum dodesil sülfat poliakrilamit jel elektroforez (SDS-PAGE) 

yöntemi ile ayrıştırılan polipeptitlerin, poliakrilamit jellerden, membranlara 

transfer yöntemidir. Bu transfer işlemine ‘blot’ adı verilir. Elektroforez ile 

poliakrilamit jel içinde ayrıştırılan proteinlerin transfer edildikleri nitroselüloz 

membran üzerindeki bant örnekleri, jel üzerindeki örneklerin aynısıdır. 

Elektroforez aleti Şekil 6’da gösterilmiştir. Bu yöntem proteinlerin 

membranlara transferini sağlamaktadır (8). İmmünoblot membranı için en çok 
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tercih edilen membran nitroselülozdur çünkü kabarcık oluşumunu önlemekte 

ve proteinlerin bağlanması hidrofobik etkileşimlerle olmaktadır. Düşük 

molekül ağırlıklı proteinler için 0,1 µm por çapında membran kullanılmaktadır. 

Transfer tampon kullanılarak, örnekteki proteinlerin membrana geçmesi 

sağlanır. Membranda bulunan probun, istenmeyen protein bağlanmalarını 

önlemek için bloklama işlemi yapılır. Bu işlem için genellikle süt tozu 

kullanılır. Membran şeritleri üzerinde oluşan bantlarda, protein molekül 

ağırlığı bant aralığı bilinen markırlarla karşılaştırılır (29, 30). 

 

Şekil 6. Western Blot için elektroforez düzeneği 

 

1.6 İmmunohistokimya  

İmmunohistokimyasal çalışmaların amacı, antikor kullanarak antijeni 

belirlemek, dolayısıyla antikora özgün doku elemanlarını görünür hale 

getirmektir. Bu nedenle immünohistokimya, antikorlar, enzimler gibi 

maddelerle çalışıp daha duyarlı sonuçlar alınabildiği için, histokimya ile 

karşılaştırıldığında daha üstündür. Dokulardaki antijenik yapının ortaya 

konulabilmesi amacıyla, son yıllarda immuoenzimatik yöntemlerin kullanımı 

yaygınlaşmıştır. Dokularda mevcut olan antijenlerin, antijenlere karşı 
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geliştirilmiş antikor ile açığa çıkarılarak mikroskopla incelenmesidir. 

İmmunohistokimyasal teknoloji, özel bir materyali ve onun yerleşimini 

görülebilir hale getirebilmektir. Böylece immünohistokimya yöntemi ile uygun 

antikorlar kullanarak, hücreler arasındaki antijenik farkı açığa 

çıkarabilmektedir (238). İşaretlemeler, enzimlerle, floresan gösteren 

bileşiklerle, elektron yoğun bileşiklerle ve biyotinle yapılır. Parafine gömülü 

dokularda, immünoperoksidaz yönteminin kullanılmaya başlanması 

sonrasında, fonksiyonel morfoloji için geniş bir alan yaratılmıştır. Son yıllarda, 

laboratuvarlarda uygulanan immünohistokimyasal teknik, tanı için kuvvetli bir 

araç haline gelmiştir (237). Yapılan bir çalışmada, ketoprofen jelleri, balık 

yağı ile kullanılmış, immünohistokimya yöntemi ile balık yağının 

siklooksijenaz (COX) ve lipooksijenaz (LOX) enzimlerini inhibe ettiği 

belirtilmiştir. Ketoprofen ile balık yağı kullanıldığında, COX-2 enziminin 

inhibisyonu artmıştır (265). 

1.7 Non Steoridal İlaçlar 

NSAİ ilaçların temel etki mekanizmaları COX enzimini inhibe etmeleri 

ve dolayısıyla araşidonik asitten prostaglandin (PG), prostasiklin (PGI2) ve 

tromboksan (TXA2) yapılmasını önlemeleridir (64, 77, 94). PG sentezi hücre 

membranının yapısında bulunan fosfolipitlerden fosfolipaz-A2 enzimi aracılığı 

ile oluşan araşidonik asitten başlamaktadır. COX, bulunduğu hücrede, 

araşidonik asidi siklik endoperoksitler olan PGG2 ve sonra PGH2‘ye 

dönüştürmektedir. Endoperoksidler de sentezlendikleri hücrelerde spesifik 

olarak farklı prostanoidlere (PG’ler, tromboksan ve prostasiklin) çevrilirler 

(176, 182). İki siklooksijenaz tipi belirlenmiştir. Bunlar, siklooksijenaz 1 (COX-

1) ve siklooksijenaz 2 (COX-2) dir. COX-1 hücrelerin yapısında mevcutken, 
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COX-2 inflamatuvar uyarılar sonucunda sentezlenir. COX-1 ve COX-2 

arasındaki temel fark, değişik dokulardaki ekspresyonlarında ve 

regülasyonlarındadır. COX-1 temel olarak vasküler homoestaz, trombosit 

agregasyonu ve böbrek fonksiyonları gibi normal hücresel olayların 

düzenlenmesinde rol oynar. Trombositlerde, vasküler endotel hücrelerinde, 

midede ve böbrek toplayıcı tübüllerinde, yüksek konsantrasyonlarda COX-1 

enzimi bulunur. COX-2 enzimi ise fizyolojik koşullarda çoğu dokularda 

saptanamaz. Bu enzimin miktarı inflamasyonun olduğu bölgelerde artış 

gösterir. COX-2 miktarındaki artışın inflamasyonun olduğu bölgelerde 

gözlenen hücresel prostaglandin konsantrasyonlarındaki artıştan sorumlu 

olduğu düşünülmektedir (109, 248). NSAİ ilaçların aktivitesi ve toksisitesi 

COX enziminin farklı izoformlarına olan inhibitör etkilerine göre, ortaya 

çıkmaktadır. NSAİ ilaçların analjezik, antiinflamatuvar ve antipiretik 

etkilerinden; COX-2 izo enzim inhibisyonunun, gastrointestinal kaynaklı yan 

etkilerinden ise COX-1 izo enzim inhibisyonunun sorumlu olduğu 

bilinmektedir (63). İdeal bir NSAİ ilaçlardan COX-2 izoformunu ve dolayısı ile 

inflamasyonu baskılaması, buna karşılık yapısal COX-1 izoformunu 

etkilememesi ve dolayısı ile toksisitesinin en düşük seviyede olması beklenir 

(38, 50, 249, 257). NSAİ ilaçların çoğu ağrı eşiğini değiştirmezler ve önceden 

sentezlenmiş prostaglandinler üzerinde etkili olamazlar. Bu nedenle analjezik 

etkilerinin büyük olasılıkla, periferik etkilerine bağlı olduğu düşünülmektedir. 

Antipiretik etkisinin, hipotalamustaki santral aktivitesine bağlı periferik 

dilatasyon ile ilişkili olduğu kabul edilmektedir. Bu mekanizma üzerinden, 

derideki kan akımının artmasına ve vücudun ısı kaybetmesine neden olur 

(64, 270). Yapılan çalışmalara göre tümörlü dokuda prostaglandin miktarı 
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artmaktadır, bu yüzden NSAİ ilaç kullanan kişilerde kanser riski azalmaktadır 

(246). 

1.7.1 Naproksen 

 

 

2-(6-metoksi-2-naftil) propiyonik asit 

Şekil 7: Naproksenin kimyasal formülü 

C14H14O3 kapalı formülüne sahip olan naproksen, beyaz renkte, kristal 

bir yapıdadır. Molekül ağırlığı 230,27, pKa 4.15, pH 2,2-3,7, erime noktası 

154 – 158 ºC’dir (70, 264, 270). Antipiretik, analjezik ve antiinflamatuvar 

özelliğe sahiptir (182, 251, 268). Naproksenin -R ve –S olmak üzere iki 

enantiyomeri vardır. Birçok NSAİ ilaçlarda olduğu gibi, ilaç aktivitesi 

enantiyomerlerden birinde daha fazladır. S-naproksen R- enantiyomerine 

göre 28 kat daha aktif olarak etki gösterir ve R-naproksenin toksik özelliği 

vardır (155). Naproksen, prostoglandin sentezini katalizleyen COX-1 ve 

COX-2 enzimlerini birlikte inhibe eder, yani COX spesifik olmayan ilaç 

grubundandır (113, 115, 274). Bu özellikleriyle fazla miktarda gastrik asit 

üretimine sebep olur. Naproksen oral, rektal ve topikal yoldan verilir. Oral 

yoldan verildiğinde, gastrointestinal kanaldan tamamen absorbe olur. Plazma 

proteinlerine %99 oranında bağlanır. Naproksen plasentayı aşar ve anne 
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sütüne plazma konsantrasyonunun %19 oranında geçer. Ağız yoluyla 

alındığında, tamamen emilir. Ağız yoluyla alındıktan 2–4 saat içerisinde, en 

yüksek kan konsantrasyonuna ulaşır. Karaciğerde metabolize olur. Verilen 

dozun yaklaşık %30’u karaciğerde inaktif bir metabolit olan 6-

desmetilnaproksen’e metabolize olur. Üriner atılım yolu esas eliminasyon 

yolağını oluşturur. İdrardaki değişmemiş naproksen miktarı %10 ve 6-

desmetilnaproksen miktarı ise %5’tir. Geri kalan bölüm, ilacın glukuronitleri 

veya diğer konjugatlarıdır. Küçük bir kısmı feçesle elimine olur (52, 64, 269).  

1.7.2 Naproksen Sodyum 

 

2-naftalenasetik asit, 6-metoksi-alfa-metil sodyum 

Şekil 8. Naproksen sodyumun kimyasal formülü 

 

Naproksen sodyum, beyaz ile krem rengi arasında, suda ve metil 

alkolde çözünebilen kristal yapıdadır. Alkolde az çözünür, asetonda çok az 

çözünür, kloroform ve toluende çözünmez. Molekül ağırlığı 252.2 dir (70). 

Plazma proteinlerine bağlanır ve yarılanma ömrü uzundur. Antiasitler, 

naproksen sodyumun absorbsiyonunu geciktirir. Naproksen sodyum, üre ile 

birlikte inaktif glukuronit metaboliti olarak atılır. İlacın absorbsiyonu 

gastrointestinal bölgede gerçekleşmektedir. Vücutta yarılanma ömrü 12-13 
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saattir (270). Naproksen sodyum, asit şekline göre daha hızlı absorbe edilir. 

Besinlerle birlikte alındığında, absorbsiyon hızı yavaşlamasına karşın, 

absorbe edilen ilaç miktarında önemli bir değişiklik meydana gelmez. 

Narkotik bir ilaç değildir ve santral sinir sistemini etkilemez (64). 

Bağırsaklardan hızla ve tam olarak emildiği için, analjezik etkinliği ön 

plandadır. Bu hızlı ve tam emilimin sonucu, ağrının giderilmesi, alındıktan 20 

dakika sonra belirgin bir şekilde başlar. Uygulanmasını izleyen 1-2 saatte 

serum en yüksek düzeyine ulaşır. Analjezik etkinin ilaç alımından 7 saat 

sonra ortadan kalktığı tespit edilmiştir. Bazı hastalarda periferal ödem tespit 

edilmiştir. Bunun nedeni ilacın içinde bulunan sodyumdur. Bu nedenle 

hipertansiyon ve sıvı retansiyonu olan hastalarda bu ilaç dikkatli 

kullanılmalıdır (69, 134, 290). İlaç etkileşimi bakımından, naproksen sodyum 

kan proteinlerine yüksek oranda bağlanan ilaçları (hidantoin, sülfonamitler, 

sülfonilüre, furosemid, beta blokörler, lityum tuzları vb.) bağlarından koparıp 

kendisi bağlanabileceğinden, onları serbest hale getirerek etkilerini 

güçlendirebilir. Bu durumda doz ayarlaması gerekebilir. 

NSAİ ilaç kullanımına bağlı oluşan yan etkiler ise şöyledir, 

Gastrointestinal irritasyon: İlk olarak midede yüzeyel erozyon görülür. 

Bunun dışında, gastrik prostaglandinlerin inhibisyonuna bağlı olarak oluşan 

derin ülserler görülmektedir (31, 151, 223).  

Renal bozukluklar: Prostaglandin E-1 (PGE-1) ve prostaglandin E-2 

(PGE-2) böbrek kan akımının dinamiğini sağlamakta görev alır. Bunların 

inhibisyonuna bağlı alarak böbrek yetmezliği oluşabilir. Özellikle de kalp 

yetmezliği, böbrek yetmezliği, hepatik siroz bulunan hastalarda, böbreğin 

kanlanması daha da az olduğundan, bu hastalarda NSAİ ilaç kullanımına 
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bağlı olarak yan etki bakımından böbrek bozuklukları ortaya çıkabilir (118, 

287).  

Platelet fonksiyonlarının inhibisyonu: Trombosit kökenli tromboksan 

sentezini engellediği için, kanama zamanını artırmaya yönelik yan etkiler 

ortaya çıkar (219).  

Mide ve duedonumun yanında, NSAİ ilaçlar kolon zararına da yol 

açmaktadır (287). Eğer hastada alkolizme bağlı karaciğer hastalığı ve siroz 

mevcutsa, naproksenin total plazma konsantrasyonu düşer, fakat 

bağlanmamış naproksenin plazma konsantrasyonu yükselir. Yapılan 

çalışmalar, naproksenin total plazma konsantrasyonunun kişiden kişiye 

değişim göstermediğini ortaya koymuştur (53). Yaşlılarda ise, bu ilacın 

kullanımı ile kandaki bağlanmamış naproksen miktarında artış olduğu tespit 

edilmiştir. İlacın diğer yan etkileri ise bulantı, hafif periferal ödem, kulak 

çınlaması, baş dönmesi ve ışığa karşı hassasiyettir. Seyrek olarak 

granülositopeni, trombositopeni, hemolitik anemi, allerjik deri döküntüleri, 

stomatitis görülebilir (64, 182, 270). Bypass veya kardiyovasküler 

hastalıklardan önce veya sonra NSAİ ilaç kullanımı önerilmez, çünkü 

naproksenin kalp krizine neden olabileceği düşünülmektedir (114, 244, 283).  

1.7.3 Naproksen İçeren Topikal Ticari Preparatlar (270) 

1.7.3.1 Naproksen Etkin Maddesinin Kullanıldığı Türkiye’deki 
Müstahzarlar (270) 

 Mednap Jel %10, 50 g tüp/kutu 

 Naponal Jel %10, 50 g tüp/kutu 

 Naprodev Jel %10, 50 g tüp/kutu 

 Naprosyn Jel %10, 50 g tüp/kutu 
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1.7.3.2 Naproksen Etkin Maddesinin Kullanıldığı Dünya’daki 
Müstahzarlar 

 Eurogesig gel %10, 30 g tüp/kutu 

 Apragel gel %10, 60 g tüp/kutu
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Bölüm II  

2 GEREÇ ve YÖNTEM 

2.1 Kullanılan Gereçler 

2.1.1 Kullanılan Kimyasal Maddeler  

 Naproksen Abdi İbrahim Ltd.den temin edilmiştir. 

 Naproksen sodyum Abdi İbrahim Ltd.den  temin edilmiştir. 

 P(NIPAM) Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

  BIS Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Potasyum persülfat Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Sitrik asit Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Bütil akrilat Acros Organics Ltd. UK 

 İzotonik fosfat tamponu şasesi Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Tween’li fosfat tamponu şasesi Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Setrimit Acros Organics Ltd. UK 

 Sodyum sitrat Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Potasyum dihidrojen fosfat Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Sodyum hidroksit Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Sodyum klorür Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Potasyum klorür Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Sodyum dihidrojen fosfat (monobazik) Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Hanks tamponu şasesi Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Vazelin mum pelletleri Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Hidrojen peroksit Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Metilen mavisi Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 COX-2 antikor Cell Signalling Technology,  ABD 

 HRP etiketli ikincil antikor Dako Corporation Ltd.  ABD 

 Kromojen Dako Corporation Ltd.  ABD 
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 Gentamisin sulfat Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Sodyum bikarbonat Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Tri etilamin Acros Organics Ltd. UK 

 Sodyum karbonat  Sigma Aldrich Ltd. ABD 

 Dötero kloroform (CDCl3) Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Glasiyal asetik asit Fisher Scientific Ltd. UK 

 Kloroform   Fisher Scientific Ltd. UK 

 Asetonitril  Fisher Scientific Ltd. UK 

 Etanol  Fisher Scientific Ltd. UK 

 Formaldehit   Fisher Scientific Ltd. UK 

 Molekül ağırlığı markırı (10-250kd) Amersham Biosciences Ltd. İsviçre 

 Hepes  Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 DPX yapıştırıcı Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Sodyum dodesil sulfat (SDS) Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Surgipath lam-lamel Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Sığır serum albumin (BSA) Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Trizma Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Glisin Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Tetrametiletilendiamin (TEMED) Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Ditioteritol (DTT) Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Süt tozu Marvel Ltd. UK 

 Dura substrat Perbio Ltd. UK 

 Dimetil sulfoksit Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Tween 20 Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Span 80 Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 İzopropil miristat Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 İzopropil palmitat Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Transkutol Gattefosse Ltd. Fransa 

 PEG 400 Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Dimetil formamit Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Balık yağı Boots Ltd. UK 

 Trietanolamin Sigma-Aldrich Ltd. ABD 
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 Azon Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Benzil nikotinat Santa Farma Ltd. Türkiye 

 Sineol Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Tripsin Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Amonyum persulfat Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 RIPA tamponu Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Aprotinin Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Leupeptin Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Akrilamit  Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Floresan sodyum Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Rodamin B Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Ponseau S Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

 Nitroselüloz membran sartorius Ltd. Almanya 

 D squame stripping Cuderm Ltd. ABD 

 İgepal® CA 630 Sigma-Aldrich Ltd. ABD 

   

2.1.2 Kullanılan Aletler  

 pH metre  Hanna Instruments, ABD 

 Spektrofotometre (UV)  CECIL 2000, UK 

 Erime derecesi tayin aleti Barnstead Ltd. ABD 

 Mikro enjektör  Hamilton Ltd. ABD 

 NMR spektroskopisi Bruker Avance DPX 500, Almanya 

 Etüv  LEEC Ltd. UK 

 Vakumlu etüv Heraus Ltd. Almanya 

 Hassas terazi  Sartorius Ltd. Almanya 

 Mini-protan elektroforez hücre Bio-Rad Laboratuar, ABD 

 Trans-blot elektroforez hücre Bio-Rad Laboratuar, ABD 

 Röntgen makinesi XOgraph Ltd. UK 

 Mikrodiyaliz probu CMA Ltd. İsveç 

 İnfüzyon pompası Kd Scientific Ltd. ABD 

 Tüp karıştırıcı Stuart scientific Ltd. ABD 
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 Yatay tepsi tipi karıştırıcı Stuart scientific Ltd. ABD 

 HPLC şişe karıştırıcısı Fisons Ltd. UK 

 -80 ºC derin dondurucu Revco Ltd. ABD 

 Reometre Bohlin İnstrument CSR 10, ABD 

 Mikrodalga fırın Matsui Ltd. Japonya 

 İnkubatör Rhöne Poulenc Ltd. Almanya 

 Su banyosu Clifton Ltd. ABD 

 Ultrasonik banyo Elma transsonic 660/H, Almanya 

 Santrifüj aleti Beckman Coulter L-XP, ABD 

 Epandorf için santrifüj aleti Sorwall MC 12 V, ABD 

 Manyetik karıştırıcı Velp Scientifica, İtalya 

 Homojenizatör M. Zipperen Gmbh, Almanya 

 HPLC Agilent 1100, ABD 

 Zeta potansiyel ölçüm aleti Malvern Ltd. ABD 

 Partikül boyutu ölçüm aleti Malvern Ltd. ABD 

 Konfokal mikroskop CSLM-MRC1024, ABD  

 Işık mikroskobu BH 2 Olympus Ltd. Japonya 

 SEM Philips XL20, Hollanda 

 TEM Philips EM208, Hollanda 

 Fotoğraf makinesi Olympus Ltd. Japonya 

 DSC Perkin Elmer Ltd. ABD 

 HPLC kolon C18 Phenomenex Ltd. UK 

 HPLC guard kolon Phenomenex Ltd. UK 

 Franz difüzyon hücresi Permegear Inc. ABD 

 Mikrotom Thermo Scientific Ltd. ABD 

 IR spektrometre Jasco FT/IR 400, ABD  
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2.1.3 Kullanılan Çözeltiler 

2.1.3.1  İzotonik Fosfat Tamponu 

Sodyum hidrojen fosfat ( 12 mol billur sulu ) ................................... 1.44 g 

Potasyum dihidrojen fosfat ............................................................. 0.24 g 

Sodyum hidroksit ................................................................................. 8 g 

Sodyum klorür ..................................................................................... 8 g 

Potasyum klorür ................................................................................ 0.2 g  

Distile su ............................................................................. k.m. 1000 mL 

Yukarıda verilen miktarlar, 800 mL distile suda çözündürüldü ve%37’lik 

HCI ile pH 7.4’e ayarlandı, sonra distile su ile 1000 mL’ye tamamlandı (111).  

2.1.3.2 Tween 20 İçeren İzotonik Fosfat Tamponu  

Sodyum dihidrojen fosfat ( monobazik )  ........................................ 2.78 g  

Sodyum hidroksit  ................................................................................ 8 g 

Sodyum klorür  ............................................................................... 8.77 g 

 Tween 20  ........................................................................................ 0.5 g 

Distile su k.m.  ............................................................................ 1000 mL 

Yukarıda verilen miktarlar, distile su ile 1000 mL’ye tamamlandı. 

2.1.3.3 BSA Çözeltisi (%5) 

BSA  .................................................................................................... 5 g 

Distile  su  ........................................................................... k.m. 1000 mL 

Yukarıda verilen miktar, distile su ile 1000 mL’ye tamamlandı. 
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2.1.3.4 %5 BSA (%5) Çözeltisi İçeren İzotonik Fosfat Tamponu 

BSA Çözeltisi %5 .............................................................................. 5 mL 

İzotonik fosfat tamponu  ....................................................... k.m. 100 mL 

Yukarıda verilen miktar, izotonik fosfat tamponu ile 1000 mL’ye 

tamamlandı. 

2.1.3.5 Setrimit Tamponu 

Setrimit  ............................................................................................... 3 g 

Distile su ............................................................................... k.m. 100 mL 

Yukarıda verilen miktar, distile su ile 100 mL’ye tamamlandı. 

2.1.3.6 Hanks Tamponunun Hazırlanması 

Sodyum klorür ................................................................................... 80 g  

Potasyum klorür ................................................................................... 4 g 

 Glukoz  ............................................................................................. 10 g  

Potasyum dihidrojen fosfat ........................................................... 600 mg 

Disodyum hidrojen fosfat .............................................................. 475 mg 

Distile su ............................................................................. k.m. 1000 mL 

Maddeler bir kısım distile su içerisinde çözündürüldü ve 1000 mL’ye 

distile su ile tamamlanarak 0.45 µm por çapında membrandan filtrasyon 

yapıldı. 

2.1.3.7 HEPES İçeren Hanks Tamponunun Hazırlanması 

HEPES  ........................................................................................ 0.025 g 

Sodyum bikarbonat   ....................................................................... 0.35 g  
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Gentamisin sulfat  ........................................................................... 50 mg 

Hanks tamponu  ................................................................. k.m. 1000 mL 

Yukarıda verilen miktarlar, Hanks tamponu ile 1000 mL’ye tamamlandı. 

2.1.3.8 RIPA Tamponu 

NaCl  ............................................................................................ 876 mg 

 Igepal® CA-630   .............................................................................. 10 g 

Sodyum deoksikolat  ......................................................................... 50 g 

Sodyum dodesil sulfat ....................................................................... 10 g 

 Tris  ............................................................................................... 1.21 g 

Distile su ............................................................................. k.m. 1000 mL 

Yukarıda verilen maddeler, bir miktar distile su ile karıştırılıp %37’lik 

HCI ile pH 8’e ayarlandı ve hazırlanan çözelti distile su ile 1000 mL’ye 

tamamlandı. 

2.1.3.9 Ponceau S Solusyonu 

Ponceau S  ........................................................................................... 1g 

Acetic acid %5 ................................................................................ 50 mL 

Distile su ............................................................................. k.m. 1000 mL 

Yukarıda verilen miktarlar, distile su ile 1000 mL’ye tamamlandı. 

2.1.3.10 Akrilamit Solusyonu 

Akrilamit  .......................................................................................... 300 g 

Distile su ............................................................................. k.m. 1000 mL 
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Yukarıda verilen miktar, distile su ile 1000 mL’ye tamamlandı. 

2.1.3.11 Sodyum Dodesil Sulfat Solusyonu 

Sodyum dodesil sulfat ..................................................................... 100 g 

Distile su  ............................................................................ k.m. 1000 mL 

Yukarıda verilen miktar, distile su ile 1000 mL’ye tamamlandı. 

2.1.3.12 Amonyum Persulfat Solusyonu 

Amonyum persulfat .......................................................................... 100 g 

Distile su  ............................................................................ k.m. 1000 mL 

Yukarıda verilen miktar, distile su ile 1000 mL’ye tamamlandı. 

2.1.3.13 Ayırma Tamponu 

Trizma  ....................................................................................... 181,71 g 

Distile su  ............................................................................ k.m. 1000 mL 

Yukarıda belirtilen trizma miktarı, bir kısım distile su ile karıştırılıp 

%37’lik HCI ile pH 8.8’e ayarlandı ve hazırlanan çözelti distile su ile 1000 

mL’ye tamamlandı. 

2.1.3.14 Paketleme Tamponu 

Trizma  ......................................................................................... 60.57 g 

Distile su  ............................................................................ k.m. 1000 mL 

Yukarıda belirtilen trizma miktarı, bir kısım distile su ile karıştırılıp 

%37’lik HCI ile pH 6.8’e ayarlandı ve hazırlanan çözelti distile su ile 1000 

mL’ye tamamlandı. 
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2.1.3.15 Elektrolit Tamponu 

Trizma  ........................................................................................... 30.9 g 

Glisin  .............................................................................................. 144 g 

SDS  .................................................................................................. 10 g 

Distile su  ............................................................................ k.m. 1000 mL 

Yukarıda belirtilen maddeler, bir kısım distile su ile karıştırılıp %37’lik 

HCI ile pH 8.3’e ayarlandı ve hazırlanan çözelti distile su ile 1000 mL’ye 

tamamlandı. 

2.1.3.16 Transfer Tamponu 

Trizma  ........................................................................................... 3.03 g 

Glisin  ............................................................................................. 14.4 g 

Distile su  ...................................................................................... 800 mL 

Metanol  ........................................................................................ 200 mL 

Yukarıda verilen miktarda trizma ve glisin belirtilen miktar distile suda 

çözündürüldü ve belirtilen miktar metanol üzerine ilave edildi. 

2.1.3.17 Tween İçeren Transfer Tamponu 

Trizma  ........................................................................................... 1.21 g 

Sodyum klorür  ................................................................................. 5.1 g 

Tween 20  ...................................................................................... 0.5 mL 

Distile su  ............................................................................ k.m. 1000 mL 
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Yukarıda belirtilen maddeler, bir kısım distile su ile karıştırılıp %37’lik 

HCI ile pH 7.6’ya ayarlandı ve hazırlanan çözelti distile su ile 1000 mL’ye 

tamamlandı. 

2.1.3.18 Antikor Solusyonu 

COX-2  ............................................................................................ 20 µL 

Western Blot belirleyicisi  .................................................................. 5 mL 

Sodyum azid  .................................................................................... 1 mL 

Tween içeren transfer tamponu  .................................................... 9.4 mL 

Yukarıda verilen miktarlar birbirleri içerisinde karıştırılır. 

2.1.3.19 Süt Tozu Solusyonu 

Süt tozu  ............................................................................................ 50 g 

Tween içeren transfer tamponu  ......................................... k.m. 1000 mL 

Yukarıda verilen miktarlar, tween içeren transfer tamponu ile 1000 

mL’ye tamamlandı. 

2.1.3.20 Ayırıcı Jel 

Distile su  ....................................................................................... 9.6 mL 

Ayırma tamponu  .............................................................................. 5 mL 

Akrilamit%30.................................................................................. 200 µL 

Sodyum dodesilsulfat %10 ............................................................ 200 µL 

Amonyum persulfat %10 ............................................................... 200 µL 

Tetra metiletilendiamin .................................................................... 12 µL 

Tüm miktarlar bir tüp içerisinde karıştırıldı. 
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2.1.3.21 Paketleyici Jel 

Distile su  ....................................................................................... 6.1 mL 

Paketleme tamponu  ...................................................................... 2.5 mL 

Akrilamit %30................................................................................. 1.3 mL 

Sodyum dodesilsulfat %10 ............................................................ 100 µL 

Amonyum persulfat %10 ................................................................. 50 µL 

Tetrametiletilendiamin ..................................................................... 10 µL 

Tüm miktarlar bir tüp içerisinde karıştırıldı. 

2.2 Kullanılan Yöntemler 

2.2.1 Naproksenin Standardizasyonu ve Saflık Kontrolleri 

2.2.1.1 Naproksenin Asetonitril İçinde Ultraviyole Spektrumu 

40 mg naproksen, bir miktar asetonitrilde çözündürüldü ve 100 mL’ye 

asetonitril ile tamamlanıp sonra bu stok çözeltiden otomatik pipet ile 50 µL 

alınarak asetonitril ile 10 mL ye tamamlanıp  UV spektrofotometrede 200-400 

nm dalga boyları arasında maksimum absorbans verdiği dalga boyu 

saptandı. 

2.2.1.2 Naproksenin %5 BSA (%5) İçeren İzotonik Fosfat Tamponu 
İçinde Ultraviyole Spektrumu 

40 mg naproksen, 50 mL %5 BSA (%5) içeren izotonik fosfat 

tamponunda çözündürüldü ve %5 BSA (%5) içeren izotonik fosfat tamponu 

ile 100 mL’ ye tamamlandı. Daha sonra, bu stok çözeltiden otomatik pipet ile 

50 µL alınarak %5 BSA (%5) içeren izotonik fosfat tamponuyla 10 mL ye 
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tamamlanıp UV spektrofotometrede 200-400 nm dalga boyları arasında 

maksimum absorbans verdiği dalga boyu tespit edildi. 

2.2.1.3 Naproksenin Setrimit Tamponu İçinde Ultraviyole Spektrumu 

40 mg naproksen, bir miktar setrimit tamponunda çözündürüldü ve 

setrimit tamponu ile 100 mL’ye tamamlandı. Daha sonra, bu stok 

çözeltisinden otomatik pipet ile 50 µL alınarak setrimit tamponu ile 10 mL’ye 

tamamlanıp çözündürüldü ve UV spektrofotometrede 200-400 nm dalga 

boyları arasında maksimum absorbans verdiği dalga boyu saptandı. 

2.2.1.4 %5 BSA (%5) İçeren İzotonik Fosfat Tamponunun, İzotonik 
Fosfat Tamponunun ve Setrimit Tamponunun Ultraviyole 
Spektrumu 

Sadece İzotonik fosfat tamponu, setrimit tamponu ve %5 BSA (%5) 

içeren izotonik fosfat tamponu, distile suya karşı UV spektrofotometrede 200-

400 nm dalga boyları arasında, maksimum absorbans verdiği dalga boyu 

saptandı. 

2.2.1.5 Naproksenin İnfrared Spektrumu 

Naproksenin %1 oranında potasyum bromür içinde homojenize edilerek 

şeffaf tabletleri basılıp IR spektrofotometresinde 4000-400 cm-1 arasında 

taranıp pik verdiği dalga boyları tespit edildi. 

2.2.1.6 Naproksenin Erime Derecesi Tayini 

Kılcal boruya doldurulan bir kısım naproksenin, erime derecesi tayin 

cihazına yerleştirilerek, 3 paralel deneme ile erime derecesi tayini edildi. 
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2.2.1.7 Naproksenin NMR Spektrumu 

Çalışma Bruker Avance DPX500 marka NMR spektroskopisi 

kullanılarak yapıldı. Naproksenin NMR spektrumu, 10mg/mL 

konsantrasyonda, dötero kloroform (CDCl3)’da çözündürülüp 0-12 ppm 

aralığında taranarak elde edildi. 

2.2.1.8 Naproksenin Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) 
Termogramı 

Çalışma, Perkin Elmer marka DSC termogramı ile yapıldı. Özel 

hazırlanmış alüminyum plaklar arasına 3,2 mg naproksen konuldu ve DSC 

termogramı, azot akımı altında (N2 akışı 100 mL/dk), 25 saat boyunca 

sıcaklık artışı 10 oC/dk olacak şekilde 120 oC sıcaklığa kadar çıkılarak çekildi. 

2.2.1.9 P(NIPAM)’in Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) 
Termogramı 

Özel hazırlanmış alüminyum plaklar arasına 3,2 mg P(NIPAM) konuldu 

ve DSC termogramı, azot akımı altında (N2 akışı 100 mL/dk), sıcaklık artışı 

10 oC/dk olacak şekilde çekildi. 

2.2.1.10 Fiziksel Karışımın Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) 
Termogramı 

10 mg potasyum persülfat (PP), 40 mg NIPAM ve 3,75 mg N-N-metilen 

bisakrilamit büyük plak içerisinde karıştırılarak fiziksel karışım hazırlanmış 

oldu. Özel hazırlanmış alüminyum plaklar arasına 3,2 mg fiziksel karışım 

konuldu ve DSC termogramı, azot akımı altında (N2 akışı 100 mL/dk), 

sıcaklık artışı 10 oC/dk olacak şekilde çekildi. 
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2.2.1.11 Fiziksel Karışım ve Naproksenin Diferansiyel Taramalı 
Kalorimetre (DSC) Termogramı 

Özel hazırlanmış alüminyum plaklar arasına 3,2 mg fiziksel karışım ve 

3,2 mg naproksen konuldu ve DSC termogramı, azot akımı altında (N2 akışı 

100 mL/dk), sıcaklık artışı 10 oC/dk olacak şekilde çekildi. 

2.2.1.12 Naproksenin %5 BSA (%5) İçeren İzotonik Fosfat Tamponunda 
Lipit/Su Partisyon Katsayısı Tayini 

Naproksenin bu çözeltide lipit/su partisyon katsayısını tayin etmek 

amacıyla, N-oktanol ve %5 BSA (%5) içeren izotonik fosfat tamponu 1 gün 

boyunca doyuruldu ve %5 BSA (%5) içeren izotonik fosfat tamponu ile 

naproksenin 0.0004 Molarlık çözeltisi hazırlandı. Bu solüsyonun 2 mL’si 10 

mL’lik tüpe alınarak üzerine 2 mL organik faz eklendi. Tüpler 1 gün boyunca 

oda sıcaklığında çalkalandı. Tüpler santrifüj tüplerine alınarak 15 dakika 4000 

rpm/dk santifirüje edildi ve %5 BSA (%5) içeren izotonik fosfat tamponu 

fazındaki naproksen konsantrasyonu yüksek basınçlı sıvı kromatografisi 

(HPLC) ile tayin edildi. N-oktanoldeki naproksen konsantrasyonu, %5 BSA 

(%5) içeren izotonik fosfat tamponundaki başlangıçtaki ve son konsantrasyon 

arasındaki farktan 6 paralel numune ile çalışılarak Eşitlik 6 ile hesaplandı. 

P= 
ğ  çö ü  ç 

 çö ü  ç 
   ...................................................... Eşitlik 6 

2.2.1.13 Naproksenin Setrimit Tamponunda Lipit/Su Partisyon 
Katsayısı Tayini 

Naproksenin bu çözeltide lipit/su partisyon katsayısını tayin etmek 

amacıyla, N-oktanol ve setrimit tamponu 1 gün boyunca doyuruldu ve setrimit 

tamponu ile naproksenin 0,0004 Molarlık çözeltisi hazırlandı. Bu çözeltinin 2 

mL’si 10 mL’lik tüpe alınarak üzerine 2 mL organik faz eklendi. Tüpler 1 gün 
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boyunca oda sıcaklığında çalkalandı. Tüpler santrifüj tüplerine alınarak 15 

dakika 4000 rpm/dk santrifüje edilerek setrimit tamponu fazındaki naproksen 

konsantrasyonu HPLC ile tayin edildi. N-oktanoldeki naproksen 

konsantrasyonu, setrimit tamponundaki başlangıçtaki ve son konsantrasyon 

arasındaki farktan 6 paralel numune ile çalışılarak Eşitlik 6 ile hesaplandı. 

2.2.1.14 Naproksenin %5 BSA (%5) İçeren İzotonik Fosfat Tamponu, 
Asetonitril ve Setrimit tamponunda Çözünürlüğü 

Tüp içerisine 0,25 mL BSA (%5) ve 4,75 mL izotonik fosfat tamponu 

konuldu ve aşırı miktarda naproksen ilave edildi, 24 saat boyunca 

çalkalayıcıda çalkalandı. Süre sonunda tüp santrifüje edildi ve süpernatanttan 

1 mL alındı, 10 mL’ye %5 BSA (%5) içeren izotonik fosfat tamponu ile 

tamamlanarak örnek seyreltilmiş oldu. HPLC yardımı ile çözelti içerisindeki 

çözünen etkin madde miktarı belirlendi. Bu işlem 6 kez yapıldı. 

Tüp içerisine 5 mL setrimit tamponu konuldu ve aşırı miktarda 

naproksen ilave edildi, 24 saat boyunca çalkalayıcıda çalkalandı. Süre 

sonunda tüp santrifüj edildi ve süpernatanttan 1 mL alındı, 10 mL’ye setrimit 

tamponu ile tamamlanarak örnek seyreltildi. HPLC yardımı ile 10 mL çözelti 

içerisindeki çözünen etkin madde miktarı belirlendi. Bu işlem 6 kez yapıldı. 

Tüp içerisine 5 mL asetonitril konuldu ve aşırı miktarda naproksen ilave 

edildi, 24 saat boyunca çalkalayıcıda çalkalandı. Süre sonunda tüp santrifüj 

edildi ve süpernatanttan 200 µL alındı, 10 mL’ye asetonitril ile tamamlanarak 

örnek seyreltildi. HPLC yardımı ile 10 mL çözelti içerisindeki çözünen etkin 

madde miktarı belirlendi. Bu işlem 6 kez yapıldı. 
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2.2.1.15 Naproksen Sodyumun İzotonik Fosfat Tamponu İçinde 
Ultraviyole Spektrumu 

40 mg naproksen sodyum, bir miktar izotonik fosfat tamponunda 

çözündürüldü ve 100 mL’ye izotonik fosfat tamponu ile tamamlandı. Bu stok 

çözeltiden otomatik pipet ile 50 µL alınarak izotonik fosfat tamponuyla 10 mL 

ye tamamlanıp ve UV spektrofotometrede 200-400 nm dalga boyları arasında 

maksimum absorbans verdiği dalga boyu saptandı. 

2.2.1.16 Naproksen Sodyumun İnfrared Spektrumu 

Naproksen sodyumun %1 oranında potasyum bromür içinde 

homojenize edilerek şeffaf tabletleri basıldı. IR spektrofotometresinde 4000-

400 cm-1 arasında taranıp pik verdiği dalga boyları tespit edildi. 

2.2.1.17 Naproksen Sodyumun İzotonik Fosfat Tamponunda Lipit/Su 
Partisyon Katsayısı Tayini 

Naproksen sodyumun lipit/su partisyon katsayısını tayin etmek 

amacıyla, N-oktanol ve izotonik fosfat tamponu 1 gün boyunca doyuruldu ve 

izotonik fosfat tamponu ile naproksen sodyumun 0.0004 Molarlık çözeltisi 

hazırlandı. Bu çözeltinin 2 mL’si 10 mL’lik tüpe alınarak üzerine 2 mL organik 

faz eklendi. Tüpler 1 gün boyunca oda sıcaklığında çalkalandı. Tüpler 

santrifüj tüplerine alınarak 15 dakika 4000 rpm/dk santifirüje edilerek izotonik 

fosfat tamponu fazındaki naproksen sodyumun konsantrasyonu yüksek 

basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) ile tayin edildi. N-oktanoldeki naproksen 

sodyum konsantrasyonu, izotonik fosfat tamponundaki başlangıçtaki ve son 

konsantrasyon arasındaki farktan 6 paralel numune ile çalışılarak Eşitlik 6 ile 

hesaplandı (24, 62, 226). 
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2.2.1.18 Naproksen Sodyumun İzotonik Fosfat Tamponundaki 
Çözünürlüğü 

Tüp içerisine, 5 mL izotonik fosfat tamponu konuldu ve aşırı miktarda 

naproksen sodyum ilave edildi, 24 saat boyunca çalkalayıcıda çalkalandı. 

Süre sonunda, tüp santrifüje edildi ve süpernatanttan 50 µL alındı, 10 mL’ye 

izotonik fosfat tamponu ile tamamlanarak örnek seyreltildi ve HPLC yardımı 

ile çözelti içerisindeki çözünen etkin madde miktarı belirlendi. Bu işlem 6 kez 

yapıldı. 

2.2.1.19 Naproksenin Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile 
Miktar Tayini 

2.2.1.19.1 Naproksenin Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) İle 

%5 BSA (%5) İçeren İzotonik Fosfat Tamponundaki Miktar Tayini 

Standart doğru grafiğinin çizimi için 10 mg naproksen, 50 mL %5 BSA 

(%5) içeren izotonik fosfat tamponu ile çözündürüldü, %5 BSA (%5) içeren 

izotonik fosfat tamponu ile 100 mL’ye tamamlandı ve böylece stok çözeltisi 

hazırlandı. Bu stoktan 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 µg/mL 

konsantrasyonlarda örnekler hazırlandı. Her bir örnek için, altı paralel 

numune ile çalışıldı. Çalışma için, UV dedektörlü HPLC sistemi ve 

phenomenex C 18 kolon kullanıldı. Mobil faz olarak, 0,45 µm por çapında 

membrandan filtre edilmiş ve asetonitril : distile su (60 / 40) kullanıldı. 1 mL 

ortofosforik asit ile pH 2,5’a ayarlandı. Akış hızı 1 mL/dakika, enjeksiyon 

miktarı 20 µL ve UV dedektörü 330 nm’ye ayarlandı (254). Her 

enjeksiyondan sonra, bulunan alan değerleri konsantrasyonlara karşı grafiğe 

geçirilerek standart doğru grafiği çizildi. Doğrunun denklemi ve r2 değeri 

hesaplandı. 
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2.2.1.19.2 Naproksenin Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) İle 

Setrimit Tamponundaki Miktar Tayini 

Standart doğru grafiğinin çizimi için, 40 mg naproksen 50 mL setrimit 

tamponunda çözündürüldü ve setrimit tamponu ile 100 ml’ye tamamlandı ve 

böylece stok çözeltisi hazırlandı. Bu stoktan 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 

80 µg/mL konsantrasyonlarda örnekler hazırlandı. Her bir örnek için altı 

paralel numune ile çalışıldı. Çalışma için UV dedektörlü HPLC sistemi ve 

phenomenex C 18 kolon kullanıldı. Mobil faz olarak, 0,45 µm por çapında 

membrandan filtre edilmiş ve asetonitril, distile su (60 / 40) kullanıldı.1 mL 

ortofosforik asit ile pH 2,5’a ayarlandı. Akış hızı 1 mL/dakika, enjeksiyon 

miktarı 20 µL ve UV dedektörü 271 nm’ye ayarlandı (217, 254). Her 

enjeksiyondan sonra, bulunan alan değerleri konsantrasyonlara karşı grafiğe 

geçirilerek standart doğru grafiği çizildi. Doğrunun denklemi ve r2 değeri 

hesaplandı. 

2.2.1.19.3 Naproksenin Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) İle 

Asetonitrildeki Miktar Tayini 

Standart doğru grafiğinin çizimi için 40 mg naproksen 50 mL 

asetonitrilde çözündürüldü ve asetonitril ile 100 mL’ye tamamlandı ve 

böylece stok çözeltisi hazırlandı. Bu stoktan 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 

80 µg/mL konsantrasyonlarda örnekler hazırlandı. Her bir örnek için altı 

paralel numune ile çalışıldı. Çalışma için UV dedektörlü HPLC sistemi ve 

phenomenex C 18 kolon kullanıldı. Mobil faz olarak, 0,45 µm por çapında 

membrandan filtre edilmiş ve asetonitril : distile su (60 / 40) kullanıldı. 1 mL 

ortofosforik asit ile pH 2,5’a ayarlandı. Akış hızı 1 mL/dakika, enjeksiyon 

miktarı 20 µL ve UV dedektörü 271 nm’ye ayarlandı (254). Her 
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enjeksiyondan sonra, bulunan alan değerleri konsantrasyonlara karşı grafiğe 

geçirilerek standart doğru grafiği çizildi. Doğrunun denklemi ve r2 değeri 

hesaplandı. 

2.2.1.19.4 Naproksenin Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) İle 

Domuz Sinovyal Sıvısında Miktar Tayini 

Standart doğru grafiğinin çizimi için, boş çözelti olarak 9,5 mL %5 BSA 

(%5) içeren izotonik fosfat tamponu sinovyal sıvı (0,5 ml) ile 10mL’ye 

tamamlandı ve çözelti santrifüje edildi, supernantantlar toplanıldı. 4 mg 

naproksen 9,5 mL %5 BSA (%5) içeren izotonik fosfat tamponu içinde 

çözündürüldü, domuz sinovyal sıvısı ile 10 mL’ye tamamlandı ve çözelti 

santrifüje edildi, supernatant alındı, böylece stok çözeltisi hazırlandı. Bu 

stoktan boş çözelti yardımı ile 8, 16, 24, 32, 40, 48 µg/mL 

konsantrasyonlarda örnekler hazırlandı Her bir örnek için üç paralel numune 

ile çalışıldı. Çalışma için UV dedektörlü HPLC sistemi ve phenomenex C 18 

kolon kullanıldı. Mobil faz olarak, 0,45 µm por çapında membrandan filtre 

edilmiş ve asetonitril : distile su (60 / 40) kullanıldı. 1 mL ortofosforik asit ile 

pH 2,5’a ayarlandı. Akış hızı 1 mL/dakika, enjeksiyon miktarı 20 µL ve UV 

dedektörü 330 nm’ye ayarlandı (254). Her enjeksiyondan sonra, bulunan alan 

değerleri konsantrasyonlara karşı grafiğe geçirilerek standart doğru grafiği 

çizildi. Doğrunun denklemi ve r2 değeri hesaplandı. 

2.2.1.19.5 Naproksen Sodyumun Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi 

(HPLC) ile İzotonik Fosfat Tamponundaki Miktar Tayini 

Standart doğru grafiğinin çizimi için 40 mg naproksen sodyum izotonik 

fosfat tamponunda çözündürüldü ve izotonik fosfat tamponu ile 100 mL’ye 
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tamamlandı ve böylece stok çözeltisi hazırlandı. Bu stoktan 8, 16, 24, 32, 40, 

48, 56, 64, 72, 80 µg/mL konsantrasyonlarda örnekler hazırlandı. Her bir 

örnek için, altı paralel numune ile çalışıldı. Çalışma için, UV dedektörlü HPLC 

sistemi ve phenomenex C 18 kolon kullanıldı. Mobil faz olarak, 0,45 µm por 

çapında membrandan filtre edilmiş ve asetonitril, distile su (60 / 40) kullanıldı. 

1 mL ortofosforik asit ile pH 2,5’a ayarlandı. Akış hızı 1 mL/dakika, 

enjeksiyon miktarı 20 µL ve UV dedektörü 271 nm’ye ayarlandı (254). Her 

enjeksiyondan sonra, bulunan alan değerleri konsantrasyonlara karşı grafiğe 

geçirilerek standart doğru grafiği çizildi. Doğrunun denklemi ve r2 değeri 

hesaplandı (61). 

2.2.1.19.6 Sığır Serum Albuminin (BSA) UV Spektroskopisi İle Distile 

Suda Miktar Tayini 

Standart doğru grafiğinin çizimi için 20 mg BSA, 6 mL distile suda 

çözündürüldü ve 10 mL’ye tamamlandı ve böylece stok çözeltisi hazırlandı. 

Bu stoktan 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 µg/mL konsantrasyonlarda 

örnekler hazırlandı ve örneklere komasi mavisi belirteci konuldu. Aynı 

şartlarda hazırlanan boş denemelere karşı UV spektrofotometresinde 595 

nm’de absorbans değerleri okundu. Bilgisayar programı yardımıyla standart 

doğru grafiği denklemi çıkarıldı. 

2.2.1.20 Naproksen ve Naproksen Sodyumun HPLC Yöntemi İle 
Yapılan Miktar Tayininin Validasyonu 

Bir analitik yöntem validasyonunun ana hedefi, yöntemin planlanan 

amacına uygun olduğunu göstermektir. Yöntem validasyonu, kullanılan test 

yönteminin doğruluk ve güvenilirliğinin verilerle kanıtlanması anlamına 

gelmektedir. Naproksenin ve naproksen sodyumun miktar tayininin 



 67

validasyonunda doğrusallık, doğruluk, kesinlik (tekrarlanabilirlik ve tekrar elde 

edilebilirlik), özgünlük ve duyarlılık analitik parametreleri esas alınarak yapıldı 

ve bu parametreler istatistiksel olarak değerlendirildi (44). 

2.2.1.20.1 Doğrusallık 

Bir analitik yöntemin doğrusallığı, verilen aralıkta, analizi yapılan 

maddeyi değişik konsantrasyonlarda içeren örneklerin elde edilen pik alanları 

ile doğru orantılı olmasıdır. 

Naproksenin asetonitrilde ve setrimit tamponunda 0.4 mg /mL, %5 BSA 

(%5) içeren izotonik fosfat tamponunda 0.1 mg/mL ve sinovyal sıvıda ise 0.5 

mg/mL stok çözeltisi hazırlandı. Naproksen sodyumun izotonik fosfat 

tamponunda 0.4 mg / mL stok çözeltisi hazırlandı. Bu stok çözeltilerinden 10 

farklı konsantrasyonda (8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 µg/mL) 

seyreltme yapılarak ve sinovyal sıvıdan 6 farklı konsantrasyonda (8, 16, 24, 

32, 40, 48 µg/mL) çözeltiler elde edildi. Bu çözeltilerden elde edilen her 

konsantrasyon ve karşılık gelen alan değerleri yardımıyla standart doğrunun 

denklemi bulundu. 

2.2.1.20.2 Doğruluk 

Analitik yöntem ile elde edilen deney sonuçlarının gerçek değerlere olan 

yakınlığıdır. Naproksen ve naproksen sodyumun miktar tayini için, kullanılan 

yöntemin doğruluğunun değerlendirilmesi üç farklı konsantrasyonda (8, 48, 

80 µg/mL) ve sinovyal sıvı için ise (8, 24, 48 µg/mL) konsantrasyonda 6 seri, 

Eşitlik 7 ile hesaplanan % Geri Kazanım ile değerlendirilmiştir. 

% geri kazanım= 
  

 
 x 100 ...................... Eşitlik 7  
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2.2.1.20.3 Kesinlik  

Kesinlik normal test koşullarında testin tekrarlanabilirlik ölçüsüdür. 

Analitik yöntemin tekrarlanabilirliği homojen bir maddeden tekrar tekrar 

hazırlanan numunenin test sonuçlarının birbiriyle olan uyum ve yakınlığıdır.  

Tekrarlanabilirlik : Aynı numune çözeltisi, aynı çalışan, aynı araç, aynı 

labaratuvar ve kısa zaman diliminde elde edilen veriler arasındaki uyum ve 

uygunluğu tanımlar. Deney içi kesinlik ve doğruluğun saptanmasında 

kullanılmaktadır. Bu amaçla kalibrasyon doğrusunun oluşturulmasında 

kullanılan 3 farklı konsantrasyonda örnek (8, 48, 80 µg/mL) ve sinovyal sıvı 

için (8, 24, 48 µg/mL) konsantrasyonda örnek seçildi ve bu 

konsantrasyondaki çözelti HPLC’ye altı kez ardarda enjekte edildi. Alan 

değerine karşılık gelen konsantrasyonların ortalaması, standart sapması ve 

varyasyon katsayısı hesaplandı.  

Tekrar Elde Edilebilirlik : Deneyler arası kesinlik ve doğruluğun 

saptanmasında kullanılmaktadır. Bu amaçla, kalibrasyon doğrusunun 

oluşturulmasında kullanılan 3 farklı (8, 48, 80 µg/mL) konsantrasyonda, 

sinovyal sıvı için ise 3 farklı (8, 24, 48 µg/mL) konsantrasyonda örnek seçildi 

ve bu konsantrasyondaki çözeltiler 6 kere aynı konsantrasyonda tekrar 

hazırlandı ve HPLC’ye enjekte edildi. Alan değerine karşılık gelen 

konsantrasyonların ortalaması, standart sapması ve varyasyon katsayısı 

hesaplandı.  

2.2.1.20.4 Özgünlük 

Bir analitik yöntemin seçiciliği, ilgilenilen maddeyi, diğer başka 

maddelerin varlığında da doğrulukla ölçebilme yeteneğidir. Bu amaçla boş 
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nanojel formülasyonu hazırlandı ve etkin madde ile aynı koşullarda pik verip 

vermediklerinin incelenmesi amacıyla geçiş çalışmasından sonra 271 nm ve 

330 nm’de HPLC kromatogramı alındı. 

2.2.1.20.5 Duyarlılık 

Miktar Tayini Sınırı : Miktar tayini sınırı, analizi yapılan maddenin kabul 

edilebilir doğruluk ve tekrarlanabilirlikle tayin edilebileceği en düşük 

konsantrasyondur. Bu değer sinyal:gürültü oranının 10:1 olduğu 

konsantrasyon ile ifade edilir. Miktar tayininde bulunan değerin doğru 

olduğunun saptanması için değerler arasındaki farkın %80 ile %120 

aralığında olmalı ve miktar tayininde bulunan değerin kesinliğinin saptanması 

için değerler arasındaki farkın %20’yi geçmemesi gereklidir. 

Saptama Sınırı : Analizi yapılan maddenin saptanabileceği en düşük 

konsantrasyon saptama sınırı olarak tanımlanmaktadır. Bu değer, 

sinyal:gürültü oranının 3:1 olduğu konsantrasyon ile ifade edilir. 

 

2.2.1.20.6 Stabilite 

Naproksenin ve naproksen sodyumun çalışma süresi boyunca, 

stabilitesinin gösterilmesi amacıyla 48 µg/mL konsantrasyonda hazırlanan 

örnekler, ışıktan korunmadan 37 ºC’de (asetonitril için oda temperatüründe) 

saklanarak hazırlandıktan hemen sonra ve 2 gün sonra (asetonitril için 1 gün 

sonra) analiz edildi. 
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2.2.1.21 UV Yöntemi İle BSA’in Miktar Tayininin Validasyonu 

2.2.1.21.1 Doğrusallık 

BSA’in distile suda 2 mg /mL stok çözeltisi hazırlandı. Bu stok 

çözeltilerinden 9 farklı konsantrasyonda (10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 

µg/mL) seyreltme yapılarak çözeltiler elde edildi. Bu çözeltilerden elde edilen 

her konsantrasyon ve karşılık gelen absorbans değerleri yardımıyla standart 

doğrunun denklemi bulundu. 

2.2.1.21.2 Doğruluk  

BSA’in miktar tayini için, kullanılan yöntemin doğruluğunun 

değerlendirilmesi üç farklı konsantrasyonda (10, 20, 30 µg/mL) 6 seri, Eşitlik 

7 ile hesaplanan % geri kazanım verisi ile değerlendirilmiştir. 

2.2.1.21.3 Kesinlik  

Tekrarlanabilirlik : Kalibrasyon doğrusunun oluşturulmasında 

kullanılan 3 farklı konsantrasyonda örnek (10, 20, 30 µg/mL) seçildi ve bu 

konsantrasyondaki çözelti UV spektrofotometrede altı kez ardarda okundu. 

Absrobans değerine karşılık gelen konsantrasyonların ortalaması, standart 

sapması ve varyasyon katsayısı hesaplandı.  

Tekrar Elde Edilebilirlik : Kalibrasyon doğrusunun oluşturulmasında 

kullanılan 3 farklı (10, 20, 30 µg/mL) konsantrasyonda örnek seçildi ve bu 

konsantrasyondaki çözeltiler 6 kere aynı konsantrasyonda tekrar hazırlandı 

ve UV spektrofotometrede, çözeltilerin absorbansları okundu. Absorbans 

değerine karşılık gelen konsantrasyonların ortalaması, standart sapması ve 

varyasyon katsayısı hesaplandı.  
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2.2.1.21.4 Özgünlük  

BSA içermeyecek şekilde hazırlanan çözelti analiz edildi. Etkin 

maddenin aynı dalga boyunda diğer maddelerinde maksimum absorbans 

gösterip göstermediği incelendi.  

2.2.1.21.5 Duyarlılık 

Miktar Tayini Sınırı (LOQ) : BSA’in kabul edilebilir doğruluk ve 

tekrarlanabilirlikle tayin edilebileceği en düşük konsantrasyon absrobans 

değerleri yardımıyla Eşitlik 8 ile bulundu. 

Miktar tayini sınırı = 10 X 
 ğ   

ğ
  .............. Eşitlik 8 

Saptama Sınırı (LOD) : BSA’in saptanabileceği en düşük 

konsantrasyon absorbans değerleri yardımı ile Eşitlik 9 ile bulundu. 

Saptama sınırı = 3,3 X 
 ğ   

ğ
  .................. Eşitlik 9 

n değerindeki standart sapma: Y= mx+n doğrusundaki ‘n’ değerindeki 

standart sapmayı belirtmektedir. 

  

2.2.1.21.6 Stabilite  

BSA’in çalışma süresi boyunca, stabilitesinin gösterilmesi amacıyla 40 

µg/mL konsantrasyonda hazırlanan örnekler 4 ºC’de saklanarak 

hazırlandıktan hemen sonra ve 1 gün sonra analiz edildi. 
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2.3 Nanojellerin Hazırlanması 

2.3.1 Naproksen İçeren Nanojellerin ve Boş Nanojellerin Hazırlanması 

Nanojeller surfaktan içermeyen emülsiyon polimerizasyon tekniği 

kullanılarak hazırlandı (146, 167). P(NIPAM) nanojel partikülleri 500 mL’lik üç 

boyunlu erlende ve 300 rpm’de sürekli karıştırma uygulanarak, 60 C de azot 

gazı altında reaksiyon erleninde hazırlandı (167, 215). Bir erlene katalizör 

olarak belirtilen miktarda potasyum persülfat (PP) konuldu ve belirtilen 

miktarda distile su ilave edildi. Bir başka erlende Tablo 1’de belirtilen 

miktarlarda NIPAM ve N-N-metilen bisakrilamit, 200 mL distile suda 

karıştırıldı ve belirli oranlarda etkin madde ilave edilerek, karıştırılmaya 

devam edildi, sonra, bütil akrilat suspansiyon üzerine eklendi, hazırlamış 

olduğumuz suspansiyon, katalizörün bulunduğu reaksiyon erlenine ilave 

edildi ve suspansiyon pH’ı 6 olarak ölçüldü.  İlk başta, berrak su içerisinde 

görülen suspansiyon oluşumu ilerleyen sürede, polimerizasyon oluşumu 

nedeni ile yerini süt görünümüne bıraktı. 6 saat sonra, reaksiyon erleni oda 

sıcaklığına getirildi ve erlenin içinde bulunan suspansiyon tüplere alınarak 2 

saat boyunca dakikada 15000 devirde santrifüje edildi, üstteki çözelti atıldı, 

çöken kısmın üzerine aynı miktar distile su ilave edildi ve suspansiyon tekrar 

2 saat boyunca dakikada 15000 devirde santrifüje edildi. Bu işlem 

nanojellerin elektriksel iletkenlikleri 1µS’ten düşük olana kadar yapıldı (bu 

işlem esnasında 2 kere distile su ile nanojellerin yıkanmasıyla, elektriksel 

iletkenlik değerinin 1µS’ten düşük olduğu bulundu). Tüp içinde çökmüş olan 

nanojeller santrifüj tüpünden alınıp, cam şişelerde saklandı. Düşük pH’ta 

nanojel hazırlanırken, katalizörün bulunduğu erlene pH 2,5 olana kadar %20 

lik sitrik asit çözeltisi eklendi ve distile su miktarı aynı oranda azaltıldı. Boş 
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nanojel hazırlanırken tüm basamaklar aynı kaldı, yalnızca etkin madde 

eklenmeyerek nanojel üretildi. Formülasyon naproksen etkin maddesi 

içermediği için nanojel sentez reaksiyonu başladığında, berrak renk 

polimerizasyon reaksiyonu başladıktan sonra, süt rengine dönüştü. Tablo 

1’de nanojel formülasyonları ve parametreleri, Şekil 9’da, naproksen 

nanojellerinin hazırlanması  Şekil 10’da, Şekil 11‘de ise nanojel sentez 

düzeneği ve polimerizasyon oluşumunun başladığını gösteren reaksiyonun 

süt rengi gösterilmektedir. 

Tablo 1. Nanojel formülasyonları ve parametreleri 

Formülasyon Naproksen 
P(NIPAM)/ 
Distile Su 

BIS Bütil Akrilat PP/Distile Su 
%20 Sitrik 
asit 
çözeltisi 

BN - 2 g/ 200 mL %7,5 0.25 mL 50 mg/ 42 mL 8 mL 

NN35 300 mg 2 g/ 200 mL %5 0.25 mL 50 mg/ 50 mL - 

NN37.5 300 mg 2 g/ 200 mL %7,5 0.25 mL 50 mg/ 50 mL - 

NN310 300 mg 2 g/ 200 mL %10 0.25 mL 50 mg/ 50 mL - 

NN55 500 mg 2 g/ 200 mL %5 0.25 mL 50 mg/ 50 mL - 

NN 500 mg 2 g/ 200 mL %7,5 0.25 mL 50 mg/ 50 mL - 

NN510 500 mg 2 g/ 200 mL %10 0.25 mL 50 mg/ 50 mL - 

NNP55 500 mg 2 g/ 200 mL %5 0.25 mL 50 mg/ 42 mL 8 mL 

NNP 500 mg 2 g/ 200 mL %7,5 0.25 mL 50 mg/ 42 mL 8 mL 

NNP510 500 mg 2 g/ 200 mL %10 0.25 mL 50 mg/ 42 mL 8 mL 

TEA* 500 mg 2g/ 200 mL %7,5 0.25 mL 50 mg/ 50 mL - 

TEAP** 500 mg 2 g/ 200 mL %7,5 0.25 mL 50 mg/ 42 mL 8 mL 

SKP*** 500 mg 2 g/ 200 mL %7,5 0.25 mL 50 mg/ 42 mL 8 mL 

 

*NN formülasyonu hazırlandıktan sonra %10 trietil amin (TEAm) ilave 

edilmiştir ve TEA formülasyonu olarak isimlendirilmiştir. 
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**NNP formülasyonu hazırlandıktan sonra %10 trietil amin (TEAm) ilave 

edilmiştir ve TEAP formülasyonu olarak isimlendirilmiştir. 

*** NNP formülasyonu hazırlandıktan sonra %10 Na2CO3 (%5) ilave edimiştir 

ve SKP formülasyonu olarak isimlendirilmiştir. 

 

Şekil 9. Naproksen nanojellerinin hazırlanması 
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Şekil 10. Nanojel sentez düzeneği 

 

Şekil 11. Polimerizasyon reaksiyonun başladığı an 
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2.3.2 Naproksen Sodyum İçeren Nanojellerin Hazırlanması 

Naproksen sodyum suda çözündüğü için, hidrofobik ilaçlarla nanojel 

hazırlanması ile aynı yöntem kullanılamamaktadır. Bu yüzden, önce boş 

nanojeller hazırlandı ve 37 ºC’de 2 gün boyunca nanojellerin kurutulması 

sağlandı. Kuruyan nanojellere, %8’lik naproksen sodyumun sudaki çözeltisi 

hesaplı miktar ilave edildi ve şişmesi için nanojeller oda temperatüründe cam 

şişe içerisinde 1 gün boyunca bekletildi. Böylece nanojellerin naproksen 

sodyumun distile sudaki çözeltisi ile şişmesi sağlandı ve formülasyon 

kullanıma hazır hale geldi (98, 261, 280). Formülasyon NS olarak 

adlandırıldı. Bundan sonraki işlem olarak hazırlanan formülasyona %10’luk 

sodyum karbonat (%5) ilavesi yapıldı ve formülasyon NSS olarak adlandırıldı. 

2.3.3 Rodamin B ve Floresan Sodyum İçeren Nanojellerin 
Hazırlanması ve Konfokal mikroskop ile Görüntülenmesi 

Rodamin B içeren nanojellerin hazırlanması için, reaksiyon ortamına 

etkin madde olarak 300 mg rodamin B eklenerek, suspansiyon pH’ı 

değiştirilmeden, çalışma bölüm 2.3.1’de anlatıldığı şekilde yapıldı. Floresan 

sodyum içeren nanojellerin hazırlanması için ise, reaksiyon ortamına etkin 

madde olarak 300 mg floresan sodyum eklenerek çalışma bölüm 2.3.2’de 

anlatıldığı şekilde yapıldı. Hazırlanan rodamin B ve floresan sodyum 

nanojelleri, Franz difüzyon hücresinde domuz kulak derisi üzerine 100 mg 

sürülerek, 37 ºC’de 24 saat bekletilip, süre sonunda, deri üzerindeki fazla 

nanojel hijyenik pamuklu mendil ile alınıp konfokal mikroskop ile, derinin 

görüntüleri alındı (91, 96). 
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2.4 Nanojel Hazırlama Aşamasında Yapılan Kontroller 

2.4.1 Nanojellerde Hazırlama (Üretim) Verimliliği 

Nanojellerin hazırlanmasında kullanılan toplam katı madde ağırlığından 

yararlanılarak aşağıda verilen formüle göre verimlilik hesaplandı. 

% verim= 100 x    .................................................. Eşitlik 10 

A : Formülasyona giren toplam katı madde miktarı 

B : Elde edilen toplam nanojel miktarı 

2.4.2 Naproksen Nanojellerinde Naproksen Miktarının Belirlenmesi 

Naproksen kullanılarak hazırlanan nanojellerde, naproksen miktarını 

tayin etmek için, 10 mg tam olarak hassas terazide tartılmış olan naproksen 

nanojelleri üzerine 5 ml asetonitril eklenerek,  10 dakika sonikatörde, 1 gün 

boyunca da çalkalayıcıda karıştırıldı. 0.45µm por çapına sahip membran 

filtreden süzülerek HPLC’de analiz edildi. Elde edilen pik alanları kalibrasyon 

doğrusuna yerleştirilerek konsantrasyonlar hesaplandı. 

2.5 Hazırlanan Nanojellerin Özellikleri 

2.5.1 Yüzey Özellikleri 

2.5.1.1 Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile Naproksen 
Nanojellerinin Morfolojik Özellikleri 

Hazırlanan nanojellerin şekilleri ve yüzey özellikleri taramalı elektron 

mikroskobu (SEM) kullanılarak incelendi. 50 µL pH 6’da hazırlanan 

naproksen nanojelleri (NN formülasyonu) metal levhalar üzerine tespit edildi. 

Bu işlemi takiben, örnekler marka kaplama cihazında (BIORAD) altın ile 

kaplandı. Daha sonra, örnekler SEM ile incelendi ve fotoğrafları çekildi. 



 78

Örnekler kimyasal bir çözelti ile doyuruldu ve naylon membran üzerine 

alınarak, fotoğrafları TEM ile çekildi. 

2.5.1.2 Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM) İle Nanojellerin 
Morfolojik Özellikleri 

Nanojellerin morfolojik özelliklerinin tayini için, Philips EM208 marka 

TEM kullanıldı. 2 ml distile su içerisinde 5 µL boş nanojel (BN formülasyonu) 

ve pH 2,5 ve pH 6’da hazırlanan naproksen nanojelleri (NN ve NNP 

formülasyonu) formvarkarbon film üzerine yerleştirildi ve yarım saat bekletildi. 

Örnekler üzerine %1 lik fosfotungistik asit çözeltisi ilave edildi ve örnekler 

TEM ile görüntülendi. 

2.5.1.3 Konfokal Mikroskop İle Nanojellerin Görünümü 

Çalışmamızda CSLM, MRC1024 marka konfokal mikroskop kullanıldı. 

20 µL boş nanojel (BN formülasyonu), pH 2,5 ve pH 6’da hazırlanan 

naproksen nanojelleri (NN, NNP formülasyonları) ayrı ayrı lam üzerine 

konuldu ve üzeri lamel ile kapatıldı. 271 nm’de 100 µm soğrulma geçiş 

aralıklarında örnekler görüntülendi. 

2.5.2 Nanojellerin Partikül Büyüklüğü Tayini 

Nanojellerin partikül büyüklüğü tayini Malvern Partikül Büyüklüğü Ölçüm 

Cihazı kullanılarak 21 ºC’de yapılmıştır. pH 2,5 ve pH 6’da hazırlanan 

naproksen nanojelleri (NN, NNP formülasyonları), boş nanojel (BN 

formülasyonu) ve %5, %7,5 ve %10 BIS ile hazırlanan naproksen nanojelleri 

(NN35, NN37.5, NN310) distile suda suspande edildikten sonra partikül 

büyüklükleri tayin edildi, ortalama partikül büyüklüğü, polidispersite indeksleri 

ve standart sapma değerleri hesaplandı. 
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2.5.3 Nanojellerin Zeta Potansiyel Tayini 

Zeta potansiyel ölçümleri Zetasizer Malvern aleti kullanılarak yapıldı. 

600 µL boş nanojel (BN formülasyonu), pH 2,5 ve pH 6’da hazırlanan 

naproksen nanojelleri (NN ve NNP formülasyonu) ayrı ayrı distile su ile 10 

mL’ye tamamlandı ve örnekler zeta potansiyel küvetleri içine konularak, 

örneklerin zeta potansiyel değerleri belirlendi. 

2.5.4 Nanojellerin pH’larının Ölçümü 

Hazırlanan boş nanojel, pH 2,5 ve pH 6’da hazırlanan naproksen 

nanojelleri ve naproksen sodyum nanojellerinin (BN, NNP, NN, NS 

formülasyonları) pH’ı pH metre ile ölçüldü. 

2.5.5 Nanojellerin Viskozitesinin Ölçümü 

Boş nanojellerin (BN formülasyonu), pH 2,5’ta ve pH 6’da hazıladığımız 

naproksen nanojellerinin (NNP, NN formülasyonu) ve naproksen sodyum 

nanojellerinin (NS formülasyonu) viskozitesi 25±1 ºC’de Bohlin CR10 

reometre cihazı kullanılarak ölçüldü. 

2.5.6 Nanojellerde Şişme Kapasitesi Çalışması 

Şişmiş haldeki nanojeller cam kapta tartıldı ve 40 ºC’de vakumlu etüve 

2 gün süreyle bırakılarak tekrar tartıldı. Sonuçlar Eşitlik 11’e göre hesaplandı. 

% şişme değeri =  x 100  .............................................. Eşitlik 11 

Ws : Şişmiş halde bulunan nanojel miktarı 

Wd : Kuru halde bulunan nanojel miktarı 
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2.6 Nanojellerde Geçiş Çalışmaları 

2.6.1 Naproksen ve Naproksen Sodyum Nanojellerinden Naproksen 

ve Naproksen Sodyumun Sıçan, Domuz ve İnsan Derisinden Ex 
Vivo Serbestleşmesi 

Sıçan derisi elde etmek için, 200-300 g ağırlığında Wistar Albino cinsi 

erkek sıçanların karın bölgesi traşlandı ve karın bölgesi derisi kesildi. Domuz 

kulak derisi için, mezbahaneden domuz kulakları alınıp saç kesme makinesi 

ile kıllar deriden uzaklaştırıldı, deri bistüri yardımı ile kesildi ve yağ tabakası 

çıkarıldı. İnsan derisi için plastik cerrahiden atılmak için ayrılan bayan karın 

derisi alındı ve bistürü yardımı ile yağ tabakası çıkarıldı. Taze olarak 

kullanılacak derilerde penetrasyon testi hemen yapıldı. Daha sonra 

kullanılacak deriler ise  -80 °C derin dondurucuda saklandı. Siyah deri 

çalışması için ise, siyah domuz kulak derileri sağlandı ve aynı işlemler 

uygulandı. Bu deneylerde, çift ceketli Franz difüzyon hücresi kullanıldı. 

Hücredeki reseptör faz olarak naproksen için, litresinde %5 BSA (%5) içeren 

izotonik fosfat tamponu ve setrimit tamponu (188), naproksen sodyum için, 

izotonik fosfat tamponu kullanıldı. Reseptör fazların ısınması termostatlı su 

banyosundan gelen ve devamlı su ceketinde dolaşan su ile sağlandı. 10 

dakika tampon içinde bekleyen sıçan, domuz veya insan derisi reseptör faz 

üzerine yerleştirildi. Donör cam kapakta deri üzerine yerleştirildikten sonra iki 

adet klips yardımı ile reseptör faz ile donör kısmın birlikte kenetlenmesi 

sağlandı. Reseptör faz yerleştirilmeden önce 10 dakika ultrasonik banyoda 

bekletildi. Böylece ortamda hava kabarcığı oluşması engellendi. Reseptör 

fazın sıcaklığı 37±0,5 °C ye ayarlandı ve Franz difüzyon hücresi hafif yan 

yatırılarak hava kabarcığı olmadan tamponun reseptör bölüm içerisine ilavesi 

uzun ağızlı enjektör ile sağlandı. 1,2 cm2 deri üzerine 100 mg jel, (%5 BSA 
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(%5) içeren izotonik fosfat tamponu çalışması için jel miktarı 50 mg dır.) 

baget ile yayıldı. Jelin kurumasını önlemek için donör cam kapağın üzeri 

parafin film ile kapatıldı ve reseptör faz manyetik karıştırıcı kullanılarak 350 

devir/dakika hızla karıştırıldı. Sıcaklıktan dolayı tamponun uçmasını önlemek 

için, numune alma borusu cam kapak ile kapatıldı. 1. saatten itibaren, saatte 

bir defa 14 saat süre ile ve 24., 36., 48. saatlerde pastör pipeti yardımı ile 

reseptör fazdaki tüm tampon alındı ve Franz difüzyon hücresi aynı sıcaklıkta 

tampon ile tekrar dolduruldu. Toplanan örnekler dakikada 13000 devirle 10 

dakika epandorf santrifüj aletinde santrifüje edildi, HPLC şişelerine alınarak 

HPLC sistemine enjekte edildi. Derilerden geçiş hızı çalışmaları altı paralel 

numune ile yapıldı. Sonuçlara göre, optimum örnek alma zamanı belirlendi ve 

deneyler belirlenen zamanlara göre devam ettirildi. 

2.6.2 Naproksen Nanojellerinde Çapraz Bağlayıcı Etkisinin 
Naproksenin Geçiş Çalışması İle Araştırılması 

Bunun için çapraz bağlayıcı olarak kullanılan BIS’in %5, %7,5 ve %10 

oranlarında formülasyonları hazırlandı ve nanojeller sentezlendi. Sentezlenen 

bu formülasyonlar ile domuz kulak derisinden naproksenin geçiş çalışması 

bölüm 2.6.1’de anlatıldığı gibi yapıldı. 

2.6.3 Naproksen Nanojellerinde Penatrasyon Artırıcıların İlavesi İle 
Yapılan Çalışmalar 

Bu bölümde, penetrasyon artırıcı olarak %10 oranında, dimetil sülfoksit, 

tween 20, span 80, izopropil miristat, izopropil palmitat, transkutol, PEG 400, 

propilen glikol, dimetil formamit, balık yağı, trietanolamin, trietil amin, azon, 

benzil nikotinat, sineol ve %5, %7,5, %10 oranlarda sodyum karbonat (%5 

g/g) kullanıldı. Geçiş çalışması için kullanılacak olan nanojel formülasyonuna 
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%5, %7,5, %10 oranlarda sodyum karbonat (%5) ve diğer penetrasyon 

artırıcılar ise %10 oranında ilave edildi ve cam kapta baget yardımı ile 

karıştırıldı. Hazırlanan formülasyonlar ile domuz kulak derisinden 

naproksenin geçiş çalışması bölüm 2.6.1’de anlatıldığı gibi yapıldı. 

2.6.4 Naproksen Nanojellerinde Farklı Tamponların Naproksenin 
Deriden Geçişine Etkisi 

Penetrasyon artırıcı kullanılarak belirlenen en iyi naproksen nanojel 

formülasyonundan naproksen etkin maddesinin geçişi reseptör faz olarak 

setrimit tamponu ve %5 BSA (%5) içeren izotonik fosfat tamponu kullanılarak 

yöntem 2.6.1’de belirtildiği gibi yapılmıştır. 

2.6.5 Domuz Kulak Derisinden Stratum Korneum, Epidermis ve 
Dermis Tabakalarının Ayrılması 

Domuz kulak derisi kesilip çıkarıldıktan sonra 2x2 cm parçalara 

ayrılarak 50 °C’de distile suyun içerisine 1 dakika bırakıldı ve deri üzerindeki 

epidermis spatula yardımı ile çıkarıldı (106). Epidermis ve dermis tabakaları -

80 °C derin dondurucuda saklandı. 2x2 cm parçalara ayrılan domuz kulak 

derisi %0,15 tripsin içeren izotonik fosfat tamponu içinde 38.5 °C’de etüv 

içinde 1 gün bırakıldı ve deriden ayrılan kısım dikkatlice domuz kulak 

derisinin üzerinden alındı ve kullanılacağı zamana kadar -80 °C derin 

dondurucuda saklandı (197, 242, 278). Franz difüzyon hücresinin donör 

bölümüne kesilen deri tabakaları konuldu ve bölüm 2.6.1’de anlatılan işlemler 

yapıldı. 

2.6.6 Naproksenin Domuz Eklem Sinovyal Sıvısında Tayini 

Penetrasyon artırıcı kullanılarak belirlenen en iyi naproksen nanojel 

formülasyonu bu çalışma için kullanılmıştır.  Bunun için mezbahaneden 
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domuz dizleri alındı, ilk çeşme suyu ile sonra distile su ile temizlendi ve saç 

kesme makinası ile kıllar deriden uzaklaştırıldı. Diz bölgesi üzerine Franz 

difüzyon hücresinin donör cam kapağı yapıştırıcı ile tutturuldu ve deri üzerine 

100 mg jel baget ile yayıldı. Jelin kurumasını önlemek için donör cam 

kapağının üzeri parafin film ile kapatıldı. 24. ve 48. saatin sonunda donör 

cam kapağın bulunduğu alan kesildi ve eklem içerisinden sinovyal sıvı 

Hamilton enjektörü yardımı ile çekilerek (0,5:9,5) oranında %5 BSA (%5) 

içeren izotonik fosfat tamponu ile karıştırıldı. Toplanan örnekler dakikada 

13000 devirle 10 dakika epandorf santrifüj aletinde santrifüje edildi, HPLC 

şişelerine alınarak HPLC sistemine enjekte edildi ve etkin madde miktarı 

tayin edildi. 

2.6.7 Deriden Soyma Yöntemi ile Stratum Korneumdaki Etkin Madde 
Miktarının Belirlenmesi 

Franz difüzyon hücresinin donör bölümüne domuz kulak derisi 

yerleştirildi, reseptör faz olarak naproksen için setrimit tamponu, naproksen 

sodyum için ise, izotonik fosfat tamponu kullanıldı ve hava kabarcığı 

olmayacak şekilde tampon reseptör kısma uzun ağızlı enjektör ile konuldu. 

Donör bölüme hazırladığımız formülasyonlardan 100 mg ilave edildi ve Franz 

difüzyon hücresinin donör bölümünün üstü parafin film ile kapatıldı. 37 ºC’de 

su banyosuna Franzdifüzyon hücreleri konuldu ve dakikada 600 devirde 

Franz difüzyon hücrelerinin içine konulan magnetlerin dönmesi sağlandı. 24. 

saat sonunda deriler çıkartıldı, deri üzerinde bulunan jel hijyenik pamuklu 

mendil ile alındı. Her formülasyon, 11 adet olmak üzere, deriden soyma 

yöntemi için kullanılan cam şişeler üzerine formülasyonun adıyla etiketlendi. 

Hücrelerden çıkartılan deriye bant yapıştırıldı ve ilk bant atıldı, ikinci bant 
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yapıştırıldı ve formülasyon şişesine konuldu. Her şişeye 5 bant olacak şekilde 

işleme devam edildi. 11. Şişeye gelindiğinde, deri küçük parçalara ayrılarak 

11. Şişenin içerisine bırakıldı. Şişelerin üzerine naproksen için asetonitril, 

naproksen sodyum için izotonik fosfat tamponu ilave edildi ve 24 saat 

boyunca çalkalayıcıda çalkalandı. 24 saat sonunda şişelerin kapakları açıldı, 

bantlar çıkartılıp kullanılan çözelti ile durulandı ve durulama suyu tekrar 

şişelere boşaltıldı. Şişelerin içindeki çözeltilerin uçması vakumlu etüv ile 

sağlandı. Şişelerde çözeltiler uçtuktan sonra, naproksen için belirlenmiş 

miktar asetonitril ve naproksen sodyum için belirlenmiş miktar izotonik fosfat 

tamponu tekrar şişeye konuldu, şişelerin ağzı kapatıldı ve çalkalayıcıda 8 

saat çalkalandı. Çözeltiler santrifüje edildi, HPLC şişelerine konularak, 

HPLC’ye enjeksiyon yapıldı ve çözeltilerdeki etkin madde miktarı belirlendi   

(2, 150, 210, 266). 

2.7 Domuz Kulak Derisi Örneklerinde İmmünohistokimya 
Çalışması 

2.7.1 İmmünohistokimya Çalışması İçin Domuz Derisinin 
Hazırlanması ve Çalışma Basamakları 

Hayvan çiftliğinden alınan domuz kulak derileri buz içerisinde HEPES 

içeren Hanks tamponu ilavesi ile laboratuara getirildi. Franz difüzyon 

hücresinin donör bölümüne domuz kulak derisi yerleştirildi. Reseptör faz 

olarak HEPES içeren Hanks tamponu kullanıldı. Donör bölüme 

hazırladığımız formülasyonlardan 100 mg ilave edildi. Kontrol için etkin 

madde içermeyen boş jel ve hiç formülasyon içermeyen domuz kulak derisi 

kullanıldı. 37 ºC de su banyosuna Franz difüzyon hücreleri konuldu ve 

dakikada 350 devirde Franz difüzyon hücrelerinin içine konulan magnetlerin 
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dönmesi sağlandı. 6. Saat ve 10. Saat sonunda deriler çıkartıldı, deri 

üzerinde bulunan jel hijyenik pamuklu mendil ile alındı ve 5x2 mm 

kalınlığında deriler uzunlamasına kesildi. Kesilen deriler 7x5 cm lik beyaz 

kasetlere yerleştirildi ve Tablo 2‘de belirtilen işlemlere tabii tutuldu (120, 203). 

Tablo 2. İmmunohistokimya çalışması için derinin fikse edilmesi ve 

dehidratasyon işlemi basamakları 

Çözücü Uygulama Zamanı 

Formaldehit %14 24 saat 

Etanol %70 16 saat 

Etanol %70 30 dakika 

Etanol %90 2x 30 dakika 

Etanol %100 2x 30 dakika 

Kloroform %100 60 dakika 

Kloroform %100 3x 30 dakika 

 

Derinin dehidratasyon işleminden sonra, kasetler sıvı parafin banyosu 

içerisine konularak vakum ile çözücünün uçması sağlandı. Çözücünün 

uçurulması için Tablo 3’te gerekli basamaklar verilmiştir. 

Tablo 3. Çözücünün uçurulması için gerekli basamaklar 

Sıvı Parafin 
Banyosu 
Numarası 

Vakum 
Çalışmaz 
Durumda 
(dakika) 

Vakum Çalışır 
Durumda 
(dakika) 

Vakum 
Çalışmaz 
Durumda 
(dakika) 

1 15 10 5 

2 10 15 5 

3 10 15 25 

 

Sıvı parafin banyosundan çıkartılan kasetlerin kapağı çıkartılarak 

eritilmiş parafin deri üzerine döküldü ve kaset kutusu soğumaya bırakıldı. 
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Donmuş parafinli kasetlerdeki deri, mikrotom cihazı ile 5 µm kalınlığında 

kesildi ve lam üzerine yerleştirildi. 16 saat boyunca 37 °C’de etüv içerisinde 

bekletildi. Deriyi parafinden arındırmak ve tekrar hidrate olabilmesini 

sağlamak için yapılan işlemler Tablo 4’te özetlenmiştir. 

Tablo 4. İmmunohistokimya çalışmasında derinin hidratasyonu için gerekli 

basamaklar 

Çözücü Uygulama Zamanı 

Kloroform %100 2x7 dakika 

Etanol %100 2x3 dakika 

Etanol %90 2x3 dakika 

Etanol %70 2x3 dakika 

Distile su 2x5 dakika 

İzotonik fosfat çözeltisi 2x5 dakika 

 

Bu işlemden sonra, lamlar nemlendirilmiş immünohistokimya kutusuna 

alındı, %3 hidrojen peroksit deri üzerine damlatıldı, 5 dakika bekletildi, lamlar 

2x3 dakika boyunca izotonik fosfat çözeltisi ile yıkandı. Daha sonra, lamlar 

(0.01 M) 1L sodyum sitrat çözeltisi içerisinde 30 dakika (560 W) mikrodalga 

içerisinde bekletildi. Sıcaklık oda temperatürüne düştüğünde, lamlar 

nemlendirilmiş immünohistokimya kutusuna konuldu, izotonik fosfat çözeltisi 

ile 2x3 dakika boyunca yıkandı. Lamlar üzerindeki deri DAKO/PAP kalem ile 

çevrelendi, %0,05 tween içeren izotonik fosfat çözeltisi eklendi ve 15 dakika 

bekletildi. Deri üzerindeki fazla olan izotonik fosfat çözeltisi alındı ve 75 µL 

izotonik fosfat çözeltisi içinde 1/50 oranda primer antikor ve 1/75 oranda 

COX-2 antikoru ilave edildi ve 16 saat boyunca oda temperatüründe örnekler 

bırakıldı. Daha sonra 50 µL HRP eklenerek örnekler 2 saat dinlenmeye 
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bırakıldı, örnekler %0,05 tween içeren izotonik fosfat çözeltisi ile 2x5 dakika 

boyunca yıkandı. Deri üzerine 75 µL kromajen ilave edilerek 10 dakika 

bekletildi ve 2x3 dakika örnekler distile su ile yıkandı. %0,5 metilen mavisi 

örnekler üzerine damlatılarak 5 dakika bekletildi ve 2x3 dakika distile su ile 

örnekler yıkandı. Örnekler 12 saat boyunca 37 °C de etüve bırakıldı ve DPX 

yapıştırıcı ile lamel lam üzerine yapıştırılarak ışık mikroskobu ile 

fotoğraflandırıldı. İmmünohistokimya çalışması için hazırlanan formülasyonlar 

Tablo 5’te özetlenmiştir. 

Tablo 5. İmmünohistokimya çalışması için hazırlanan formülasyonlar 

Formülasyon Jel pH’ı 
Etkin 
madde 
içeren 
nanojel 

TEAm 
(%10) 

Na2CO3 
(%10) 

İzotonik 
fosfat 
tamponu 
içinde 
naproksen 
(%8) 

Etkin 
madde 
içermeyen 
nanojel 

Süre 
(saat) 

Kontrol - - - - - - - 

BN6 2.5 - - - - - 6 

BN10 2.5 - - - - - 10 

NN6 6 + - - - - 6 

NN10 6 + - - - - 10 

NNP6 2.5 + - - - - 6 

NNP10 2.5 + - - - - 10 

NAPR6 - - - - + - 6 

NAPR10 - - - - + - 10 

TEA6 6 + + - - - 6 

TEA10 6 + + - - - 10 

TEAP6 2.5 + + - - - 6 

TEAP10 2.5 + + - - - 10 

SKP6 2.5 + - + - - 6 

SKP10 2.5 + - + - - 10 

*NAPR6 ve NAPR10, naproksen nanojel formülasyonu olmayıp naproksenin 

izotonik fosfat tamponu içerisindeki %8’lik miktarıdır. 
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2.8 Domuz Kulak Derisi Örneklerinde Western Blot Çalışması 

2.8.1 Western Blot Çalışması İçin Domuz Derisinin Hazırlanması ve 
Çalışma Basamakları 

Hayvan çiftliğinden alınan domuz kulak derileri buz içerisinde HEPES 

(4-2 hidroksi etil 1-piperazin etan sulfonik asit) içeren Hanks tamponu ilavesi 

ile laboratuara getirildi. Franz difüzyon hücresinin donör bölümüne domuz 

kulak derisi yerleştirildi, reseptör faz olarak HEPES içeren Hanks tamponu 

kullanıldı. Donör bölüme hazırladığımız formülasyonlardan 100 mg ilave 

edildi ve kontrol için etkin madde içermeyen boş jel ve hiç formülasyon 

içermeyen domuz kulak derisi kullanıldı. 37 ºC’de su banyosuna Franz 

difüzyon hücreleri konuldu ve dakikada 350 devirde Franz difüzyon 

hücrelerinin içine konulan magnetlerin dönmesi sağlandı. 6. ve 10. saat 

sonunda deriler çıkartıldı, deri üzerinde bulunan jel hijyenik pamuklu mendil 

ile alındı ve 6 parçaya kesildi. Deriler bir tüpe konularak üzerine 1 mL RIPA 

tamponu, 1 µL leupeptin, 10 µL aprotinin ve 10 µL pepstatin A ilave edildi ve 

homojenizatörde karıştırıldı, epandorflara konularak buz kutusu içerisinde 15 

dakika bekletildi, 2 ºC de 14000 rpm de 3x15 dakika örnekler santrifüje edildi 

ve üstteki çözelti alındı. Bovin serum albuminin (BSA) distile suya karşı 

standardı çizilerek, western blot yöntemi için gerekli formülasyon miktarı 

hesaplandı. 

2.8.2 Sodyum Dodesil Sülfat Poliakrilamit Jel Elektroforezi (SDS-
PAGE) 

Elektroforez aletinin, biri kalın, diğeri ince iki cam levhası, birbiri üzerine 

getirildikten sonra, elektroforez sehpasına yerleştirildi. Cam levhalar arasında 

boşluk olup olmadığı kontrolü alkol ilavesi ile yapıldı ve levha içindeki alkol 
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kurutma kağıdı ile alındı. Ayırıcı jel, pipet yardımı ile cam levhaların içine 

levhanın 3/4 ‘üne kadar ilave edildi, jelin hava ile temasını kesmek için 

levhanın üst kısmına distile su konuldu. Jelleşme için 45 dakika beklenildi ve 

30 dakika sonra jel üzerindeki distile su kurutma kağıdına emdirildi. 

Paketleyici jel, ayırma jelinin üzerine döküldü ve hiç bekleme olmadan tek 

dişli tarak levhaya yerleştirildi. Tarağın paketleyici jel içinde kalmasına ve 

hiçbir hava kabarcığı olmamasına dikkat edildi, 45 dakika paketleyici jelin 

jelleşmesi için beklenildi. Süre sonunda, arasında jel bulunan levhalar 

elektroforez tankına yerleştirildi ve elektrot tamponu ile elektroforez tankı 

levhanın üzerinden taşmayacak şekilde dolduruldu. Paketleyici jelin 

içerisindeki taraklar çıkarıldı ve tarakların çıktığı yerde oluşan çukurlardan 

ilkine markır, ikinci çukura kontrol olarak naproksen etkin maddesi içermeyen 

boş jel diğer çukurlara hazırladığımız formülasyonlar ( TEAP, BN, SKP, NNP) 

ve son çukura izotonik fosfat tamponu içerisinde naproksen etkin maddesi 

suspansiyon halde son formülasyon olarak dolduruldu. Elektroforez aletinin 

kapağı anod ve katod uçlarının doğruluğu kontrol edilerek kapatıldı ve alet 

proteinlerin ayrılma işlemi için 1 saat süre ile 150 V sabit akıma ayarlanarak 

çalıştırıldı. Süre sonunda markırın oluşturduğu rengin jelin alt ucuna gelip 

gelmediği kontrol edildi, gelmediği görüldüğünde, markır jelin alt ucuna 

ulaşıncaya kadar beklenildi, sonra akım kesildi ve uçlar çıkarıldı (291). 

2.8.3 Western Blot 

Jel cam levhadan çıkartılarak (Şekil 12) 30 dakika boyunca transfer 

tamponu ile ıslatılan nitroselüloz membranın üzerine konuldu. Western blot 

kaseti, en alta transfer tamponu ile ıslatılan sünger üzerine 2 adet filtre 

kağıdı,  nitroselüloz membran, jel, 2 adet filtre kağıdı ve sünger konularak 
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kapatıldı (Şekil 13). Tekrar transfer tamponu içine konuldu, hava kabarcığı 

oluşmasını önleyecek şekilde western blot kaseti tampondan çıkartılarak 

trans blot elektroforez tankına yerleştirildi ve transfer tamponu tanka ilave 

edildi. Isınmayı önlemek için tankın içerisine buz torbaları yerleştirildi, aletin 

kapağı anot ve katot uçlarının doğruluğu kontrol edilerek kapatıldı, alet 1 saat 

süre ile 100 V sabit akıma ayarlanarak çalıştırıldı (Şekil 14). Süre sonunda, 

nitroselüloz membran kaba konuldu ve protein transferinin gerçekleşip 

gerçekleşmediği %0,1 ponceau S ile bakıldı. Ardından 3 kere distile su ile 

membran yıkandı. %5 lik süt tozu solusyonu ilavesi ile kap içerisindeki 

membran 1 saat çalkalayıcıda çalkalandı ve tween içeren transfer tamponu 

ile 5 kere 10 dakika sürelerle membran yıkandı. Membran tüp içerisine alındı 

ve antikor solusyonu ilave edildi. Membran 16 saat 4 ºC’de tüp içerisinde 

çalkalayıcıda çalkalandı. Süre sonunda membran kaba aktarıldı, tween 

içeren transfer tamponu ile 4 kere 30 dakika boyunca membran yıkandı. 10 

µL ikincil antikor %1 lik süt solusyonuna ilave edilerek kaba ilave edildi ve 1 

saat çalkalayıcıda membranla solusyonun karışması sağlandı. Süre sonunda 

3 kere 30 dakika tween içeren transfer tamponu ile membran yıkandı. 

Membran film kabına konuldu, filtre kağıdı ile fazla olan tampon membranın 

kenarlarından dikkatlice silindi. COX-2 enziminin bant bölgesine 600 µL dura 

çözeltisi damlatıldı, 5 dakika beklenildi ve röntgen aletiyle filmin röntgeni 

çekildi (1).Filmde Oluşan bantlar, BIO-CAPT (Vilber Lourmat, Fransa) 

programı kullanılarak tarandı. Bantların BIO-CAPT imaj analiz yazılımı ile 

hacim, yükseklik ve alan yoğunlukları hesaplandı.  

 Western Blot çalışması için hazırlanan formülasyonlar Tablo 6‘da 

özetlenmiştir. 
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Şekil 12. Nitroselüloz membran üzerine yerleştirilmiş jel 
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Şekil 13. Western blot kaseti 

 

 

Şekil 14. Elektroforez tankı 
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Tablo 6. Western Blot çalışması için hazırlanan formülasyonlar 

Formülasyon Jel 
pH’ı 

Etkin 
madde 
içeren 
nanojel 

TEAm 
(%10) 

Na2CO3 
(%10) 

İzotonik 
fosfat 
tamponu 
içinde 
naproksen 
(%8) 

Etkin 
madde 
içermeye
n nanojel 

Süre 
(saat) 

Kontrol - - - - - - - 

BN10 2.5 - - - - - 10 

NNP6 2.5 + - - - - 6 

NNP10 2.5 + - - - - 10 

NAPR6 - - - - + - 6 

NAPR10 - - - - + - 10 

TEAP6 2.5 + + - - - 6 

TEAP10 2.5 + + - - - 10 

SKP6 2.5 + - + - - 6 

SKP10 2.5 + - + - - 10 

 

2.9 Naproksen ve Naproksen Sodyum Nanojellerinden Etkin 
Maddelerin Ex Vivo Geçiş Parametrelerinin Değerlendirilmesi 

Naproksen ve naproksen sodyum nanojellerinden ex-vivo geçiş 

çalışmalarının sonucunda, naproksenin ve naproksen sodyumun 

membrandan akış hızı, difüzyon katsayısı, geçirgenlik katsayısı, gecikme 

zamanı Eşitlik 1, 12, 13 ve 14 kullanılarak hesaplandı (40, 41, 224, 227). 

Kp= J/Cd .................................................................................... Eşitlik 12 

Kp: Geçirgenlik katsayısı (cm/saat) 

Cd: Donör kompartımandaki etkin madde miktarı (µg) 
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ER= Kpe/Kps ............................................................................. Eşitlik 13 

ER: Penetrasyon artırıcı oranı 

Kpe: Penetrasyon artırıcı kullanılan formülasyondaki geçirgenlik 

katsayısı (cm/saat) 

Kps: Penetrasyon artırıcı kullanılmayan formülasyondaki geçirgenlik 

katsayısı (cm/saat) 

D= (H)2/6* lag ............................................................................ Eşitlik 14 

D: Etkin maddenin difüzyon katsayısı (cm2/ saat) 

H: Kullanılan membran kalınlığı (cm) 

Gecikme Zamanı (lag): Kararlı durumda eğimin X noktasını kestiği 

nokta 

2.10 Nanojellerde Mikrodiyaliz Yöntemi ile İn Vitro ve Derinin 

Dermis Tabakasında (Ex Vivo) Naproksen ve Naproksen 
Sodyumun Miktarının belirlenmesi 

Çalışmamızda standart çözelti kullanılarak geri kazanım metodu ile 

standart doğru grafiğinin çizimi yapıldı. 10 mg naproksen 50 mL %5 BSA 

(%5) içeren izotonik fosfat tamponunda, 10 mg naproksen sodyum 50 mL 

izotonik fosfat tamponunda çözündürüldü. Çözelti Franz difüzyon hücresine 

benzer olan kaba alındı, kaba mikrodiyaliz probu konuldu ve içinden infüzyon 

pompası yardımı ile naproksen için %5 BSA (%5) izotonik fosfat tamponu, 

naproksen sodyum için izotonik fosfat tamponu, 8 saat boyunca, sırasıyla 1 

µL/dakika, 3 µL/dakika 5 µL/dakika 0.5 mL/dakika ve 1 mL/dakika akış hızı ile 

geçirildi,  ilk yarım saatte toplanan diyaliz çözeltisi atıldı ve saatte bir diyaliz 

çözeltisi toplandı (123, 158, 171, 174). Daha sonra örneklerdeki etkin madde 
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miktarı belirlendi ve böylece en uygun akış hızı seçildi. Ex vivo çalışma için 

kaba sıçan derisi konularak en uygun bulunan akış hızı ile 8 saat boyunca 

çalışıldı. Çalışma için UV dedektörlü HPLC sistemi ve phenomenex C 18 

kolon kullanıldı. Mobil faz olarak, 0.45 µm çapında membrandan filtre edilmiş 

asetonitril : distile su (60 / 40) ve 1 mL ortofosforik asit ile pH 2,5’a ayarlandı, 

akış hızı 1 mL/dakika, enjeksiyon miktarı 20 µL ve UV dedektörü naproksen 

sodyum için 271 nm’ye ve naproksen için 330nm’ye ayarlandı (254). Her 

enjeksiyondan sonra % geri kazanım oranına göre, bulunan 

konsantrasyonlar naproksen ve naproksen sodyum için, 50 µg/mL, 75 µg 

/mL, 100 µg /mL, 125 µg/mL, 150 µg/mL, 175 µg/mL ve 200 µg/mL 

konsantrasyonlarına karşı grafiğe geçirilerek standart doğru grafiği çizildi. 

Doğrunun denklemi ve r2 değeri hesaplandı. İn vitro ve ex vivo % geri 

kazanım Eşitlik 15 ile hesaplandı. 

% Geri kazanım =  
 

 x 100  ............... Eşitlik 15 

2.11 Nanojellerde Stabilite Çalışmaları 

Nanojellerin stabilitesinin incelenmesi amacıyla, hazırlanan NN 

formülasyonu, 4 ºC, 23 ºC’de bir yıl boyunca ve 37 ºC’de altı ay boyunca, 

NNP formülasyonu 4 ºC, 23 ºC ve 37 ºC’de altı ay boyunca saklandı. 

Formülasyonların fiziksel görünüm, partikül büyüklüğü, polidispersite indeksi, 

pH ve in vitro penetrasyon testleri üçer aylık peryodlarda incelendi. 

2.12 İn Vitro Salım Kinetiği Analizi 

İlaç salım kinetiğini belirlemek için, salım verileri istatiksel bir yazılım 

kullanılarak (66), çeşitli matematiksel modellere (sıfırıncı derece, birinci 

derece, Higuchi, Langenbucher, Hixon-Crowell, ve RRSBW dağılımı) 
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uygulandı. Her bir model için, determinasyon katsayısı (r2) ve artık kareler 

toplam/serbestlik derecesi oranı hesaplandı. Peppas eşitliğine göre (Eşitlik 

16) formülasyonların ‘n’ değerleri bulunarak, etkin madde salım kinetiğinin 

matematiksel analizi yapıldı (236). 

=  k * tn  ............................................................................ Eşitlik 16 

 : t anındaki etkin madde salımı 

k: kinetik sabiti 

t: salım zamanı 

n: etkin madde salım mekanizmasına bağımlı difüzyon üssü 
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2.13 İn Vivo Çalışmalar 

İn vivo çalışmalar için Ege Üniversitesi Deney Hayvanları Etik 

Kurulundan (Karar No: 2009/46-1) izin alınmıştır. Bu çalışmada, SKP 

nanojellerindeki naproksenin antiinflamatuvar aktivite tayinini ölçebilmek için, 

sıçan pençesinde ödem oluşturuldu ve SKP formülasyonunda epidermisteki 

naproksen miktarını in vivo belirleyebilmek için, mikrodiyaliz yöntemi ile 

çalışıldı. Burada her grup için, 6 adet 200-250 g ağırlığında erkek sıçan 

kullanıldı ve sıçanlara özel bir diyet verilmedi. Sıçanlar deney öncesinde ve 

deney süresince herhangi bir kısıtlama veya standart dışı uygulamaya maruz 

bırakılmamışlardır. 

2.13.1 Antiinflamatuvar Aktivite Tayini 

Bunun için 4 grup oluşturuldu (n=7). 1. Grup ‘kontrol’ diye isimlendirildi 

ve 0.1 mL %1 karregen içeren serum fizyolojik çözeltisi, anestezi altında 

sıçanın sol arka pençesinin subplantar bölgesine enjekte edildi (14, 126, 149, 

212). Sonra sıçanların pençesine hiçbir formülasyon tatbik edilmedi. 2. grup 

‘boş’ diye adlandırıldı ve karragen enjeksiyonundan sonra, sıçanların 

pençesine boş nanojel formülasyonu tatbik edildi. 3. grup ve 4. Grup 

formülasyon grubu oldu ve karragen enjeksiyonundan 1 saat önce sıçanların 

pençesine SKP ve NSS formülasyonu 100 mg olarak tatbik edildi Pençe 

ödemini kontrol etmek için sıçanın sağ arka pençesinin subplantar bölgesine 

sadece serum fizyolojik enjekte edildi. Sol ve sağ pençe genişlikleri, 

karragenin enjeksiyonundan önce ve sonra 6 saat boyunca, her saat başı 

dijital kumpas ile ölçüldü. Sıçanlar uyandıktan sonra kafeslerine bırakıldı 

(171). Pençedeki inflamasyon artışı, kontrol grubu ve boş grup ile 

karşılaştırılarak hazırlanan formülasyonun ne kadar antiinflamatuvar 
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aktiviteye sahip olduğu, ödemdeki artış Eşitlik 17 ile hesaplanarak belirlendi. 

Her formülasyona göre ödemdeki artışın ortalama yüzdeleri ve standart 

hataları hesaplandı ve grafiğe geçirildi. Şekil 15‘te karregen enjeksiyonundan 

sonra sıçandaki sol ve sağdaki pençe, Şekil 16‘da ise, SKP formülasyonu 

uygulanmış sıçan pençesinin fotoğrafı verilmiştir. 

% şişme =   x 100 ............................................................ Eşitlik 17 

Vc: Kontrol gurubunun ortalama ödem hacmi 

Vt: Formülasyon gurubunun ortalama ödem hacmi 

 

Şekil 15. Sıçanda karregen ile şişirilmiş ve şişirilmemiş pençe 
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Şekil 16. SKP formülasyonu tatbik edilmiş sıçan pençesi 

2.13.2 Mikrodiyaliz Yöntemi İle Sıçan Derisinin Dermis Tabakasındaki 
Etkin Madde Miktarının Tayini 

Mikrodiyaliz çalışmasında, etkin maddelerin her ikisi de kullanılacağı 

için 4 grup oluşturuldu (n=6). 1. grup sıçanlarda, diğer gruptaki sıçanlardan 

farklı olarak deri üzerine nanojel uygulanmadı ve kontrol grubu olarak 

nitelendirildi. 2. grup sıçanlar boş (etkin madde içermeyen) nanojellerin tatbiki 

için ayrıldı. 3. Grup sıçanlar, SKP formülasyonunun tatbiki için ayrıldı ve 4. 

grup sıçanlar NSS formülasyonunun uygulanması için ayrıldı.  

0.24 mm çapında mikrodiyaliz probu, sıçanlara anestezi altında, sıçanın 

epidermisinin altından geçirildi, ve infüzyon pompası yardımı ile SKP 

formülasyonu için prob içinden 1 µL/dakika akış hızında %5 BSA (%5) içeren 

izotonik fosfat tamponu geçirildi ve karın derisi üzerine, SKP nanojel 

formülasyonu 100 mg olacak şekilde Franz difüzyon hücresi donör kapağı ile 
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uygulandı. Kontrol, BN ve NS formülasyonları için prob içinden 3 µL/dakika 

akış hızında izotonik fosfat tamponu geçirildi ve deri üzerine nanojel 

formülasyonları 100 mg olacak şekilde Franz difüzyon hücresi donör kapağı 

ile uygulandı. İlk 30 dakikada toplanan diyaliz çözeltisi atıldı ve 8 saat 

boyunca 1 saat aralıklarla toplama kabında toplanan, etkin madde ile 

karışmış olan naproksen için %5 BSA (%5) içeren izotonik fosfat tamponu ve 

naproksen sodyum için ise izotonik fosfat çözeltisi alındı. Çözelti içindeki 

etkin madde miktarı HPLC ile tayin edildi ve probun derinin nekadar altında 

olduğu ultrasonografi cihazı ile belirlendi. 

2.14 İstatiksel Çalışmalar 

Nanojel formülasyonlarından elde edilen ex-vivo ve in-vivo sonuçlar 

Minitab bilgisayar programı kullanılarak tek yönlü varyans analizi ile (ANOVA) 

istatistiksel olarak değerlendirildi (58, 80, 160). 
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Bölüm III 

3 BULGULAR 

3.1 Etkin Maddelerin Özelliklerinin Tayini 

3.1.1 Naproksenin Standardizasyonu ve Saflık Kontrollerine Ait 
Bulgular 

3.1.1.1 Naproksenin Asetonitril İçinde Ultraviyole Spektrumuna Ait 
Bulgular 

Naproksenin asetonitrildeki UV spektrumu deneysel yöntem 2.2.1.1’de 

anlatıldığı gibi çalışıldı ve asetonitrilde maksimum absorbans verdiği dalga 

boyu (λ max) 271 nm olarak bulundu. Bulunan bu değer literatürlere uygunluk 

göstermektedir (37, 141). Şekil 17‘de naproksenin asetonitril içinde UV 

spektrumu görülmektedir. 

 

Şekil 17 : Naproksenin asetonitril içindeki UV spekturumu 
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3.1.1.2 Naproksenin %5 BSA (%5) İçeren İzotonik Fosfat Tamponu 
İçinde Ultraviyole Spektrumuna Ait Bulgular 

Naproksenin %5 BSA (%5) içeren izotonik fosfat tamponunda UV 

spektrumu, deneysel yöntem 2.2.1.2’de anlatıldığı gibi çalışıldı ve %5 BSA 

(%5) içeren izotonik fosfat tamponunda maksimum absorbans verdiği dalga 

boyu (λ max) 330 nm olarak bulundu. Bulunan bu değer literatürlere uygunluk 

göstermektedir (37, 141). Şekil 18‘de naproksenin %5 BSA (%5) içeren 

izotonik fosfat tamponu içinde UV spektrumu görülmektedir. 

 

Şekil 18. Naproksenin %5 BSA (%5)  içeren izotonik fosfat tamponu içindeki 

UV spekturumu 

3.1.1.3 Naproksenin Setrimit Tamponu İçinde Ultraviyole 
Spektrumuna Ait Bulgular 

Naproksenin setrimit tamponunda UV spektrumu, deneysel yöntem 

2.2.1.3’de anlatıldığı gibi çalışıldı ve setrimit tamponunda, maksimum 

absorbans verdiği dalga boyu (λ max) 271 nm olarak bulundu. Bulunan bu 

değer literatürlere uygunluk göstermektedir (37, 141). Şekil 19‘da 

naproksenin setrimit tamponu içinde UV spektrumu görülmektedir. 
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Şekil 19. Naproksenin setrimit tamponu içindeki UV spekturumu 

3.1.1.4 %5 BSA (%5) İçeren İzotonik Fosfat Tamponunun, Sadece 
İzotonik fosfat tamponunun ve Setrimit Tamponunun 
Ultraviyole Spektrumuna Ait Bulgular 

%5 BSA (%5)  içeren izotonik fosfat tamponunun, sadece izotonik fosfat 

tamponunun ve setrimit tamponunun UV spektrumu deneysel yöntem 

2.2.1.4’de anlatıldığı gibi çalışıldı. %5 BSA (%5)  içeren İzotonik fosfat 

tamponunun 330 nm’de, izotonik fosfat tamponu ve setrimit tamponunun 271 

nm’de absorbans vermedikleri görüldü. Şekil 20’de izotonik fosfat 

tamponunun, Şekil 21‘de %5 BSA (%5) içeren izotonik fosfat tamponunun ve 

Şekil 22‘de setrimit tamponunun UV spektrumu görülmektedir. 
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Şekil 20. İzotonik fosfat tamponunun distile su içindeki UV spekturumu 

 

 

Şekil 21. %5 BSA (%5) içeren İzotonik fosfat tamponunun distile su içindeki 

UV spekturumu 
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Şekil 22. Setrimit tamponunun distile su içindeki UV spekturumu 

3.1.1.5 Naproksenin İnfraret Spektrumuna Ait Bulgular 

Yöntem 2.2.1.5.’te anlatıldığı gibi, naproksenin potasyum bromür ile 

hazırlanan disklerinin IR spektrumunun göstermiş olduğu absorpsiyon 

bantları, 1727.91 COOH gerilimini, 1604.48 C=O gerilimini, 1265.07 simetrik 

COOH gerilimini, 1089.58 asimetrik COOH gerilimini, 1176.36 simetrik C-O-C 

gerilimini, 1027.87 asimetrik aril alkil eter (C-O-C) gerilimini belirtmektedir. Bu 

değerler literatürdeki IR bantları ile uyum göstermektedir (47). Şekil 23‘da 

naproksenin IR spektrumu verilmiştir. 

 

Şekil 23 : Naproksenin IR spektrumu 
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3.1.1.6 Naproksenin Erime Derecesine Ait Bulgular 

Çalışma, Bornstead dijital erime derecesi tayin aleti ile yapıldı. 

Deneysel bölüm 2.2.1.6'da anlatıldığı gibi çalışılarak naproksen için bulunan 

ortalama 155.3'lük erime derecesi değeri, literatürde verilmiş olan değere 

uyum göstermektedir (37, 47). Tablo 7'de naproksenin erime derecesine ait 

bulgular görülmektedir.  

Tablo 7. Naproksenin erime derecesine ait bulgular 

Naproksenin Erime Derecesi (°C) 

Deneme 155 

Deneme 156 

Deneme 155 

Ortalama 155.333 

S S / V K 0.471/0.303 

 

3.1.1.7 Naproksenin NMR Spektrumuna Ait Bulgular 

Naproksenin yapısı NMR spektrumu ile yöntem 2.2.1.7’deki gibi 

incelendi ve Şekil 24‘deki grafik elde edildi. Grafiğe göre, 3.75 hidroksil 

bandı, 22.106 metil bandı, 29.161 epoksi bandını belirtmektedir. Sonuç 

literatürle uyum göstermektedir (285). 
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Şekil 24. Naproksenin NMR spektrumu 

3.1.1.8 Naproksenin Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) 
Termogramına Ait Bulgular 

Yöntem 2.2.1.8’de anlatıldığı gibi yapılan çalışmada çizilen naproksenin 

termal analiz grafiği Şekil 25‘ te gösterilmiştir. Grafik literatürle uyumluluk 

göstermektedir (26). 

 

Şekil 25. Naproksenin termal analiz grafiği 
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3.1.1.9 P(NIPAM)’in Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) 
Termogramına Ait Bulgular 

Yöntem 2.2.1.9’da anlatıldığı gibi yapılan çalışmada çizilen P(NIPAM)’in 

termal analiz grafiği Şekil 26‘da gösterilmiştir. Grafik literatürlerle uyumluluk 

göstermektedir (295, 298). 

 

Şekil 26. P(NIPAM)’in termal analiz grafiği 

3.1.1.10 Fiziksel Karışımın Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) 
Termogramı 

Yöntem 2.2.1.10’da anlatıldığı gibi yapılan çalışmada çizilen fiziksel 

karışımına ait termal analiz grafiği Şekil 28‘de gösterilmiştir. 

Şekil 27. Fiziksel karışımın termal analiz grafiği 
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3.1.1.11 Fiziksel Karışım ve Naproksenin Diferansiyel Taramalı 
Kalorimetre (DSC) Termogramına Ait Bulgular 

Yöntem 2.2.1.11’de anlatıldığı gibi yapılan çalışmada çizilen fiziksel 

karışım ve naproksene ait termal analiz grafiği şekil 28‘de gösterilmiştir. 

 

Şekil 28. Fiziksel Karışım ve naproksene ait termal analiz grafiği 

3.1.1.12 Naproksenin %5 BSA (%5) İçeren İzotonik Fosfat Tamponunda 
Lipit/Su Partisyon Katsayısı Tayinine Ait Bulgular 

Yöntem 2.2.1.12’de anlatıldığı gibi, Eşitlik 6 ile hesaplanan naproksenin 

%5 BSA (%5) çözeltisi içeren izotonik fosfat tamponunda log P yağ/su değeri 

2.88±0,2’dir. 

3.1.1.13 Naproksenin Setrimit Tamponunda Lipit/Su Partisyon 
Katsayısı Tayinine Ait Bulgular 

Yöntem 2.2.1.13’te anlatıldığı gibi, Eşitlik 6 ile hesaplanan naproksenin 

setrimit tamponunda log P yağ/su değeri 2.41±0,7’dir. 
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3.1.1.14 Naproksenin %5 BSA (%5) Çözeltisi İçeren İzotonik Fosfat 

Tamponunda, Asetonitrilde ve Setrimit tamponunda 
Çözünürlüğüne Ait Bulgular 

Yöntem 2.2.1.14’te anlatıldığı gibi yapılan çözünürlük tayininde, 

naproksenin %5 BSA (%5) içeren izotonik fosfat tamponu içinde en yüksek 

çözünürlük değeri 0,6±0,049 mg/mL, asetonitrilde 22±0,64 mg/mL, setrimit 

tamponunda 3,8±0,87 mg/mL bulunmuştur. 

3.1.1.15 Naproksen Sodyumun İzotonik Fosfat Tamponu İçinde 
Ultraviyole Spektrumu 

Naproksen sodyumun izotonik fosfat tamponunda, UV spektrumu 

deneysel yöntem 2.2.1.15’te anlatıldığı gibi çalışıldı ve izotonik fosfat 

tamponunda maksimum absorbans verdiği dalga boyu (λ max) 271 nm olarak 

bulundu. Bulunan bu değer literatürlere uygunluk göstermektedir (37, 141). 

Şekil 29‘da naproksen sodyumun izotonik fosfat tamponu içinde UV 

spektrumu görülmektedir. 

 

Şekil 29. Naproksen sodyumun izotonik fosfat tamponu içindeki UV 

spekturumu 
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3.1.1.16 Naproksen Sodyumun İnfraret Spektrumuna Ait Bulgular 

Yöntem 2.2.1.16.’da anlatıldığı gibi naproksen sodyumun potasyum 

bromür ile hazırlanan disklerinin IR spektrumunun göstermiş olduğu 

absorpsiyon bantları, 1556.27, karboksilat anyonlarında asimetrik C=O 

gerilmesi, 1392.35, simetrik C=O gerilmesi, 1263.15, karboksilli asit 

anyonunda, asitmerik C-O tek bağ gerilmesi, 1060.66, sitmerik C-O tek bağ 

gerilmesi, 1213.01, C-O-C’de asimetrik C-O tek bağ gerilmesi, 1025.94, 

simetrik C-O tek bağ gerilimini belirtmektedir. Şekil 30‘da naproksen 

sodyumun IR spektrumu verilmiştir. 

 

Şekil 30. Naproksen sodyumun IR spektrumu 

3.1.1.17 Naproksen Sodyumun İzotonik Fosfat Tamponunda Lipit/Su 
Partisyon Katsayısı Tayinine Ait Bulgular 

Yöntem 2.2.1.17’de anlatıldığı gibi Eşitlik 6 ile hesaplanan naproksen 

sodyumun izotonik fosfat tamponunda log P yağ/su değeri 0,06±0,32’dir. 

3.1.1.18 Naproksen Sodyumun İzotonik Fosfat Tamponunda 
Çözünürlüğüne Ait Bulgular 

Yöntem 2.2.1.18’de anlatıldığı gibi yapılan çözünürlük tayininde, 

naproksen sodyumun izotonik fosfat tamponu içinde en yüksek çözünürlük 
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değeri 214±0,96 mg/mL dir. Bu değer literatürle uyumluluk göstermektedir 

(28). 

3.1.1.19 Naproksenin Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) İle 
Miktar Tayinine Ait Bulgular 

3.1.1.19.1 Naproksenin Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) İle 

%5 BSA (%5) Çözeltisi İçeren İzotonik Fosfat Tamponundaki 

Miktar Tayinine Ait Bulgular 

Bölüm 2.2.1.19.1’de anlatıldığı gibi yapılan çalışma sonucunda, 

naproksenin %5 BSA (%5) çözeltisi içeren izotonik fosfat tamponu ile 

hazırlanan çözeltisinden hareketle naproksenin standart doğru grafiği çizildi 

ve doğru denklemi bulundu. Şekil 31’de naproksenin %5 BSA (%5)  çözeltisi 

içeren izotonik fosfat tamponundaki standart doğru grafiği ve Şekil 32‘de 

naproksenin %5 BSA (%5) çözeltisi içeren izotonik fosfat tamponundaki 

kromatogramı verilmiştir. Pikin gelme zamanı 12.52 dakika olarak 

bulunmuştur. 
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Şekil 31. Naproksenin %5 BSA (%5) çözeltisi içeren izotonik fosfat 

tamponundaki standart doğru grafiği 

 

Şekil 32. Naproksenin %5 BSA (%5) çözeltisi içeren izotonik fosfat 

tamponundaki kromatogramı 

3.1.1.19.2 Naproksenin Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) İle 

Setrimit Tamponundaki Miktar Tayinine Ait Bulgular 

Bölüm 2.2.1.19.2’de anlatıldığı gibi yapılan çalışma sonucunda, 

naproksenin setrimit tamponu ile hazırlanan çözeltisinden hareketle standart 

doğru grafiği çizildi ve doğru denklemi bulundu. Şekil 33‘te naproksenin 
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setrimit tamponundaki standart doğru grafiği ve Şekil 34’te naproksenin 

setrimit tamponundaki kromatogramı verilmiştir. Pikin gelme zamanı 6.05 

dakika olarak bulunmuştur. 

 

Şekil 33. Naproksenin setrimit tamponundaki standart doğru grafiği 

 

Şekil 34. Naproksenin setrimit tamponundaki kromatogramı 

3.1.1.19.3 Naproksenin Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) İle 

Asetonitrildeki Miktar Tayinine Ait Bulgular 

Bölüm 2.2.1.19.3’te anlatıldığı gibi yapılan çalışma sonucunda, 

naproksenin asetonitril ile hazırlanan çözeltisinden hareketle standart doğru 
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grafiği çizildi ve doğru denklemi bulundu. Şekil 35’te naproksenin 

asetonitrildeki standart doğru grafiği ve Şekil 36‘da naproksenin 

asetonitrildeki kromatogramı verilmiştir. Pikin gelme zamanı 5.44 dakika 

olarak bulunmuştur. 

 

Şekil 35. Naproksenin asetonitrildeki standart doğru grafiği 

 

Şekil 36. Naproksenin asetonitrildeki kromatogramı 
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3.1.1.19.4 Naproksenin Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) İle 

Domuz Sinovyal Sıvısında Miktar Tayinine Ait Bulgular 

Bölüm 2.2.1.19.4’te anlatıldığı gibi yapılan çalışma sonucunda, 

naproksenin domuz sinovyal sıvısı ile hazırlanan çözeltisinden hareketle 

naproksenin standart doğru grafiği çizildi ve doğru denklemi bulundu. Şekil 

37‘de naproksenin domuz sinovyal sıvısındaki standart doğru grafiği ve Şekil 

38’de naproksenin domuz sinovyal sıvısındaki kromatogramı verilmiştir. Pikin 

gelme zamanı 5.82 dakika olarak bulunmuştur. 

 

Şekil 37. Naproksenin domuz sinovyal sıvısındaki standart doğru grafiği 
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Şekil 38. Naproksenin domuz sinovyal sıvısındaki kromatogramı 

3.1.1.19.5 Naproksen Sodyumun Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi 

(HPLC) ile İzotonik Fosfat Tamponundaki Miktar Tayinine Ait 

Bulgular 

Bölüm 2.2.1.19.5’te anlatıldığı gibi yapılan çalışma sonucunda, 

naproksen sodyumun izotonik fosfat tamponunda hazırlanan çözeltisinden 

hareketle standart doğru grafiği çizildi ve doğru denklemi bulundu. Şekil 

39‘da naproksen sodyumun izotonik fosfat tamponundaki standart doğru 

grafiği ve Şekil 40’ta naproksen sodyumun izotonik fosfat tamponundaki 

kromatogramı verilmiştir. Pikin gelme zamanı 11.26 dakika olarak 

bulunmuştur. 
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Şekil 39. Naproksen sodyumun izotonik fosfat tamponundaki standart doğru 

grafiği 

 

Şekil 40. Naproksen sodyumun izotonik fosfat tamponundaki kromatogramı 

3.1.1.19.6 Sığır Serum Albuminin UV Spektroskopisi İle Distile Suda 

Miktar Tayinine Ait Bulgular 

Bölüm 2.2.1.19.6’da anlatıldığı gibi yapılan çalışma sonucunda, sığır 

serum albuminin (BSA) distile suda hazırlanan çözeltisinden hareketle 

standart doğru grafiği çizildi ve doğru denklemi bulundu. Şekil 41’de BSA’nın 

distile sudaki standart doğru grafiği verilmiştir. 
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Şekil 41. BSA’nın distile sudaki standart doğru grafiği 

3.1.1.20 HPLC Yöntemi İle Naproksen ve Naproksen Sodyumun Miktar 
Tayininin Validasyonuna Ait Bulgular 

3.1.1.20.1 Doğrusallık 

Bölüm 2.2.1.20.1’de açıklandığı gibi naproksenin 0.4 mg/mL stok 

çözeltiden hareketle 8-80 µg/mL konsantrasyondaki stok çözeltisi kullanılarak 

konsantrasyona karşı elde edilen pik alanlarının grafiğe geçirilmesi ile 

kalibrasyon doğrusu ve denklemi elde edilmiştir. Aynı çalışmalar sinovyal 

sıvıdaki 0,5mg/mL konsantrasyonundaki çözeltisi 8-48 µg/mL konsantrasyon 

aralığında kullanılarak konsantrasyona karşı elde edilen pik alanlarının 

grafiğe geçirilmesi ile kalibrasyon doğrusu ve denklemi elde edilmiştir. 

Naproksenin %5 BSA (%5) çözeltisi içeren izotonik fosfat tamponunda 

R2=0.999, setrimit tamponunda R2=0.999, asetonitrilde R2=0.999 ve sinovyal 

sıvıda R2=0.998 olarak hesaplanan tanımlayıcılık katsayısı, sözkonusu 

denklemin 8-80 µg/mL ve sinovyal sıvı için ise 8-48 µg/mL konsantrasyon 

aralığında doğrusallığını göstermiştir. Naproksen sodyumun 0.4 mg/mL 

konsantrasyondaki stok çözeltisinden hareketle hazırlanan 8-80 µg/mL 
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konsantrasyon aralığındaki çözeltileri kullanılarak konsantrasyona karşı elde 

edilen pik alanlarının grafiğe geçirilmesi ile kalibrasyon doğrusu ve denklemi 

elde edilmiştir. R2=0.998 olarak hesaplanan tanımlayıcılık katsayısı, 

sözkonusu denklemin 8-80 µg/mL konsantrasyon aralığında doğrusallığını 

göstermiştir. 

3.1.1.20.2 Doğruluk 

Bölüm 2.2.1.20.2’de belirtildiği gibi %5 BSA (%5) çözeltisi içeren 

izotonik fosfat tamponunda, izotonik fosfat tamponunda, setrimit tamponunda 

ve asetonitrilde 8 µg/mL, 48 µg/mL ve 80 µg/mL (naproksen ve naproksen 

sodyum)ve sinovyal sıvı için ise 8 µg/mL, 24 µg/mL ve 48 µg/mL (naproksen) 

konsantrasyonlarda ayrı ayrı naproksen ve naproksen sodyum içerecek 

şekilde hazırlanan örneklerin analizi sonucu, bulunan değerler kalibrasyon 

doğrusunda yerine konarak konsantrasyon ve % geri kazanım miktarları 

hesaplanmıştır. Yüzde geri kazanım farkı ±%5 aralığına girmektedir.  

Sonuçlar, naproksen için Tablo 8-11‘de, naproksen sodyum için ise 

Tablo 12‘de gösterilmiştir. 
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Tablo 8. HPLC yöntemi ile naproksenin %5 BSA (%5) çözeltisi içeren izotonik 

fosfat tamponundaki doğruluk bulguları 

Eklenen 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

Tayin Edilen 
Konsantrasyon (µg/mL) % Geri Kazanılan 

8 48 80 8,14 47,16 80,34 101,75 98,25 100,425 

8 48 80 8,26 47,13 81,58 103,25 98,187 101,975 

8 48 80 7,88 47,81 81,19 98,5 99,604 101,487 

8 48 80 7,89 47,92 80,36 98,625 99,833 100,45 

8 48 80 7,97 48,27 81,56 99,625 100,562 101,95 

8 48 80 8,03 47,28 81,73 100,375 98,5 102,162 

Ortalama 8,028 47,595 81,126 100,354 99,156 101,408 

SS 0,148 0,471 0,627 1,859 0,982 0,784 

VK (%) 1,853 0,99 0,773 1,853 0,99 0,773 
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Tablo 9. HPLC yöntemi ile naproksenin setrimit tamponundaki doğruluk 

bulguları 

Eklenen 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

Tayin Edilen 
Konsantrasyon (µg/mL) % Geri Kazanılan 

8 48 80 7,93 48,46 80,63 99,125 100,958 100,787 

8 48 80 8,2 47,32 78,85 102,5 98,583 98,562 

8 48 80 8,02 48,21 79,98 100,25 100,437 99,975 

8 48 80 8,11 48,33 80,79 101,375 100,687 100,987 

8 48 80 8,07 47,59 79,58 100,875 99,145 99,475 

8 48 80 7,89 47,13 80,96 98,625 98,187 101,2 

Ortalama 8,036 47,84 80,131 100,458 99,666 100,164 

SS 0,115 0,565 0,817 1,439 1,177 1,021 

VK (%) 1,689 1,433 1,019 1,433 1,181 1,019 
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Tablo 10. HPLC yöntemi ile naproksenin asetonitrildeki doğruluk bulguları 

Eklenen 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

Tayin Edilen 
Konsantrasyon (µg/mL) % Geri Kazanılan 

8 48 80 8,03 48,51 81,21 100,375 101,062 101,512 

8 48 80 8,12 48,88 80,76 101,5 101,833 100,95 

8 48 80 8,07 48,17 80,97 100,875 100,354 101,212 

8 48 80 8,01 48,56 81,36 100,125 101,166 101,7 

8 48 80 8,19 48,69 80,78 102,375 101,52 100,975 

8 48 80 8,14 49,21 80,96 101,75 101,437 101,2 

Ortalama 8,093 48,67 81,006 101,166 101,395 101,258 

SS 0,068 0,353 0,237 0,861 0,735 0,296 

VK (%) 0,851 0,725 0,293 0,851 0,725 0,293 
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Tablo 11. HPLC yöntemi ile naproksenin sinovyal sıvıdaki doğruluk bulguları 

Eklenen 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

Tayin Edilen 
Konsantrasyon (µg/mL) % Geri Kazanılan 

8 24 48 7,97 24,4 48,44 99,625 101,666 100,916 

8 24 48 7,99 23,92 48,89 99,875 99,666 101,854 

8 24 48 7,98 23,95 47,91 99,75 99,791 99,8125 

8 24 48 7,93 23,98 47,93 99,125 99,916 99,8541 

8 24 48 7,96 24,36 47,96 99,5 101,5 99,9166 

8 24 48 7,99 23,77 47,98 99,875 99,041 99,958 

Ortalama 7,97 24,063 48,185 99,625 100,263 100,385 

SS 0,022 0,256 0,398 0,285 1,0667 0,830 

VK (%) 0,286 1,063 0,827 0,286 1,0639 0,827 

 

Tablo 12. HPLC yöntemi ile naproksen sodyumun izotonik fosfat 

tamponundaki doğruluk bulguları 

Eklenen 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

Tayin Edilen 
Konsantrasyon (µg/mL) % Geri Kazanılan 

8 48 80 8,02 47,65 81,23 100,25 99,27 101,537 

8 48 80 7,89 48,87 79,34 98,625 101,812 99,175 

8 48 80 7,96 47,92 78,45 99,5 99,833 98,062 

8 48 80 7,95 47,21 79,12 99,375 98,354 98,9 

8 48 80 7,97 48,12 81,37 99,625 100,25 101,712 

8 48 80 7,98 48,21 81,79 99,75 100,437 102,237 

Ortalama 7,961 47,996 80,216 99,52 99,993 100,27 

SS 0,042 0,56 1,408 0,532 1,166 1,761 

VK (%) 0,535 1,166 1,756 0,535 1,166 1,756 
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3.1.1.20.3 Kesinlik 

Yöntem 2.2.1.20.3’te anlatıldığı gibi yapıldı. 

Tekrarlanabilirliğin incelenebilmesi için, %5 BSA (%5) çözeltisi içeren 

izotonik fosfat tamponunda, izotonik fosfat tamponunda, setrimit tamponunda 

ve asetonitrilde 8 µg/mL, 48 µg/mL ve 80 µg/mL ve sinovyal sıvı içinde 8 

µg/mL, 24 µg/mL ve 48 µg/mL konsantrasyonlarda naproksen ve naproksen 

sodyum içeren çözeltiler ile elde edilen tekrarlanabilirlik bulguları Tablo 13-

17’de verilmiştir. 

Tablo 13. HPLC yöntemi ile naproksenin %5 BSA (%5) içeren izotonik fosfat 

tamponundaki tekrarlanabilirlik bulguları 

 
Eklenen 

Konsantrasyon 
8 µg/mL 

Eklenen 
Konsantrasyon 

48 µg/mL 

Eklenen 
Konsantrasyon 

80 µg/mL 

Örnek Numarası 
Bulunan 

Konsantrasyon 
(µg/mL) 

Bulunan 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

Bulunan 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

1 8,2 48,86 79,81 

2 8,06 47,21 78,56 

3 8,13 48,78 80,43 

4 8,33 48,36 80,68 

5 7,99 47,71 80,93 

6 8,14 48,96 81,38 

Ortalama 8,141 48,313 80,298 

SS 0,117 0,709 0,999 

VK (%) 1,439 1,468 1,244 
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Tablo 14. HPLC yöntemi ile naproksenin setrimit tamponundaki 

tekrarlanabilirlik bulguları 

 
Eklenen 

Konsantrasyon 
8 µg/mL 

Eklenen 
Konsantrasyon 

48 µg/mL 

Eklenen 
Konsantrasyon 

80 µg/mL 

Örnek Numarası 
Bulunan 

Konsantrasyon 
(µg/mL) 

Bulunan 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

Bulunan 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

1 8,14 47,6 81,2 

2 8,18 47,59 79,45 

3 8,12 47,82 80,34 

4 8,21 48,23 80,11 

5 8,38 48,28 79,24 

6 8,31 46,39 81,56 

Ortalama 8,223 47,651 80,316 

SS 0,101 0,686 0,925 

VK (%) 1,236 1,44 1,151 
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Tablo 15. HPLC yöntemi ile naproksenin asetonitrildeki tekrarlanabilirlik 

bulguları 

 
Eklenen 

Konsantrasyon 
8 µg/mL 

Eklenen 
Konsantrasyon 

48 µg/mL 

Eklenen 
Konsantrasyon 

80 µg/mL 

Örnek Numarası 
Bulunan 

Konsantrasyon 
(µg/mL) 

Bulunan 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

Bulunan 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

1 8,51 48,2 79,81 

2 8,24 48,59 80,47 

3 8,16 48,81 80,93 

4 8,34 47,84 79,56 

5 8,19 47,21 80,43 

6 8,28 47,67 79,12 

Ortalama 8,286 48,053 80,053 

SS 0,126 0,597 0,671 

VK (%) 1,529 1,243 0,839 
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Tablo 16. HPLC yöntemi ile naproksenin sinovyal sıvıdaki tekrarlanabilirlik 

bulguları 

 
Eklenen 

Konsantrasyon 
8 µg/mL 

Eklenen 
Konsantrasyon 

24 µg/mL 

Eklenen 
Konsantrasyon 

48 µg/mL 

Örnek Numarası 
Bulunan 

Konsantrasyon 
(µg/mL) 

Bulunan 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

Bulunan 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

1 7,95 24,3 48,65 

2 8,23 24,65 47,81 

3 8,34 24,69 47,63 

4 8,26 24,32 48,25 

5 8,23 23,97 48,98 

6 8,12 23,92 47,67 

Ortalama 8,188 24,308 48,165 

SS 0,136 0,324 0,559 

VK (%) 1,666 1,336 1,161 
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Tablo 17. HPLC yöntemi ile naproksen sodyumun izotonik fosfat 

tamponundaki tekrarlanabilirlik bulguları 

 
Eklenen 

Konsantrasyon 
8 µg/mL 

Eklenen 
Konsantrasyon 

48 µg/mL 

Eklenen 
Konsantrasyon 

80 µg/mL 

Örnek Numarası 
Bulunan 

Konsantrasyon 
(µg/mL) 

Bulunan 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

Bulunan 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

1 7,95 47,76 80,78 

2 7,98 47,34 80,91 

3 8,14 47,89 79,45 

4 8,01 48,32 79,81 

5 7,98 47,21 80,34 

6 7,97 47,43 81,61 

Ortalama 8,005 47,658 80,483 

SS 0,068 0,4138 0,785 

VK (%) 0,86 0,868 0,975 

 
Tekrar elde edilebilirliğin incelebilmesi için %5 BSA (%5) çözeltisi 

içeren izotonik fosfat tamponunda, izotonik fosfat tamponunda, setrimit 

tamponunda ve asetonitrilde 8 µg/mL, 48 µg/mL ve 80 µg/mL ve sinovyal sıvı 

için ise 8 µg/mL, 24 µg/mL ve 48 µg/mL konsantrasyonlarda naproksen ve 

naproksen sodyum içeren 6 farklı örneğin analizine ait sonuçlar naproksen 

için Tablo 18-21’de ve naproksen sodyum için ise Tablo 22’de verilmiştir. 
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Tablo 18. HPLC yöntemi ile naproksenin %5 BSA (%5) içeren izotonik fosfat 

tamponundaki tekrar elde edilebilirlik testi sonuçları 

 
Eklenen 

Konsantrasyon 
8 µg/mL 

Eklenen 
Konsantrasyon 

48 µg/mL 

Eklenen 
Konsantrasyon 

80 µg/mL 

Örnek Numarası 
Bulunan 

Konsantrasyon 
(µg/mL) 

Bulunan 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

Bulunan 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

1 8,3 48,23 80,33 

2 8,45 48,36 80,67 

3 8,58 48,89 80,21 

4 8,27 48,31 80,9 

5 8,41 47,52 81,56 

6 8,19 48,71 80,35 

Ortalama 8,366 48,336 80,67 

SS 0,14 0,474 0,504 

VK (%) 1,684 0,981 0,625 
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Tablo 19. HPLC yöntemi ile naproksenin setrimit tamponundaki tekrar elde 

edilebilirlik testi sonuçları 

 
Eklenen 

Konsantrasyon 8 
µg/mL 

Eklenen 
Konsantrasyon 

48 µg/mL 

Eklenen 
Konsantrasyon 

80 µg/mL 

Örnek Numarası 
Bulunan 

Konsantrasyon 
(µg/mL) 

Bulunan 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

Bulunan 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

1 8,15 48,71 80,37 

2 8,09 48,31 80,49 

3 8,21 48,92 80,31 

4 7,98 47,81 79,59 

5 7,94 47,51 79,51 

6 7,99 47,55 79,21 

Ortalama 8,06 48,135 79,913 

SS 0,106 0,602 0,540 

VK (%) 1,327 1,252 0,676 
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Tablo 20. HPLC yöntemi ile naproksenin asetonitrildeki tekrar elde edilebilirlik 

testi sonuçları 

 
Eklenen 

Konsantrasyon 
8 µg/mL 

Eklenen 
Konsantrasyon 

48 µg/mL 

Eklenen 
Konsantrasyon 

80 µg/mL 

Örnek Numarası 
Bulunan 

Konsantrasyon 
(µg/mL) 

Bulunan 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

Bulunan 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

1 7,96 48,79 80,87 

2 8,11 48,97 80,37 

3 8,16 48,61 80,33 

4 8,18 48,32 80,69 

5 8,21 48,8 81,24 

6 8,14 49,64 81,67 

Ortalama 8,126 48,855 80,861 

SS 0,088 0,443 0,519 

VK (%) 1,088 0,907 0,642 
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Tablo 21. HPLC yöntemi ile naproksenin sinovyal sıvıdaki tekrar elde 

edilebilirlik testi sonuçları 

 
Eklenen 

Konsantrasyon 
8 µg/mL 

Eklenen 
Konsantrasyon 

24 µg/mL 

Eklenen 
Konsantrasyon 

48 µg/mL 

Örnek Numarası 
Bulunan 

Konsantrasyon 
(µg/mL) 

Bulunan 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

Bulunan 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

1 8,12 24,17 49,33 

2 8,25 24,78 48,91 

3 8,16 24,66 48,22 

4 8,39 24,35 48,69 

5 8,21 24,16 48,56 

6 8,13 24,71 49,92 

Ortalama 8,21 24,471 48,938 

SS 0,1 0,279 0,606 

VK (%) 1,23 1,141 1,239 

 



 134

Tablo 22. HPLC yöntemi ile naproksen sodyumun izotonik fosfat 

tamponundaki tekrar elde edilebilirlik testi sonuçları 

 
Eklenen 

Konsantrasyon 
8 µg/mL 

Eklenen 
Konsantrasyon 

48 µg/mL 

Eklenen 
Konsantrasyon 

80 µg/mL 

Örnek Numarası 
Bulunan 

Konsantrasyon 
(µg/mL) 

Bulunan 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

Bulunan 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

1 7,95 48,9 80,32 

2 7,93 47,21 80,76 

3 7,94 48,54 80,15 

4 8,2 48,71 81,3 

5 8,01 48,81 81,56 

6 7,97 49,1 80,51 

Ortalama 8 48,545 80,766 

SS 0,101 0,680 0,558 

VK (%) 1,274 1,401 0,691 

 

3.1.1.20.4 Özgünlük 

Bölüm 2.2.1.20.4’te açıklandığı şekilde, hazırlanan nanojel 

formülasyonlarında kullanılan yardımcı maddelerin etkin madde ile aynı 

koşullarda pik verip vermediğinin belirlenebilmesi için hazırlanan boş (etkin 

madde içermeyen) nanojel formülasyonunun geçiş çalışmasından sonra, 

HPLC kromatogramı alınmıştır. Etkin madde ile eş zamanlı bir pik 

alınmamıştır. Şekil 42‘de hazırlanan boş (etkin madde içermeyen) nanojel 

formülasyonuna ait 271 nm’de HPLC kromatogramı ve Şekil 43‘te hazırlanan 
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boş (etkin madde içermeyen) nanojel formülasyonuna ait 330 nm’de HPLC 

kromatogramı gösterilmektedir. 

 

Şekil 42. Hazırlanan etkin maddesiz nanojel formülasyonuna ait 271 nm’de 

HPLC kromatogramı 

 

Şekil 43. Hazırlanan etkin maddesiz nanojel formülasyonuna ait 330 nm’de 

HPLC kromatogramı 

3.1.1.20.5 Duyarlılık 

Naproksenin ve naproksen sodyumun HPLC miktar tayininde kullanılan 

yöntemin duyarlılığı Bölüm 2.2.1.20.5’te belirtildiği şekilde yapılmıştır. 

Naproksenin %5 BSA (%5) içeren izotonik fosfat tamponundaki miktar tayini 

sınırı 0,906 µg/mL ve saptama sınırı 0,203 µg/mL,  naproksenin setrimit 
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tamponundaki miktar tayini sınırı 1,188 µg/mL ve saptama sınırı 0,267 

µg/mL, naproksenin asetonitrildeki miktar tayini sınırı 1,468 µg/mL ve 

saptama sınırı 0,44 µg/mL, naproksen sodyumun izotonik fosfat 

tamponundaki miktar tayini sınırı 0,71 µg/mL ve saptama sınırı 0,191 µg/mL 

olarak bulunmuştur. Tablo 23‘te HPLC yöntemi ile naproksenin duyarlılık 

tayini için %5 BSA (%5) içeren izotonik fosfat tamponundaki, Tablo 24‘de 

HPLC yöntemi ile naproksenin duyarlılık tayini için setrimit tamponundaki, 

Tablo 25‘te HPLC yöntemi ile naproksenin duyarlılık tayini için asetonitrilde, 

Tablo 26‘da HPLC yöntemi ile naproksen sodyumun duyarlılık tayini için 

izotonik fosfat tamponundaki  doğruluk testi sonuçları ve Tablo 27‘de HPLC 

yöntemi ile naproksenin  ve naproksen sodyumun duyarlılık tayini için 

tekrarlanabilirlik bulguları, Tablo 28‘de HPLC yöntemi ile naproksenin  ve 

naproksen sodyumun duyarlılık tayini için tekrar elde edilebilirlik bulguları 

verilmiştir. 
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Tablo 23. HPLC yöntemi ile naproksenin duyarlılık tayini için %5 BSA (%5) 

içeren izotonik fosfat tamponundaki doğruluk testi sonuçları 

Eklenen Konsantrasyon 
(µg/mL) 

Tayin Edilen 
Konsantrasyon (µg/mL) 

% Geri Kazanılan 

0,9 0,87 96,666 

0,9 0,93 103,333 

0,9 0,91 101,111 

0,9 0,88 97,777 

0,9 0,93 103,333 

0,9 0,92 102,222 

Ortalama 0,906 100,74 

SS 0,025 2,868 

VK (%) 2,847 2,847 

 

Tablo 24. HPLC yöntemi ile naproksenin duyarlılık tayini için setrimit 

tamponundaki doğruluk testi sonuçları 

Eklenen Konsantrasyon 
(µg/mL) 

Tayin Edilen 
Konsantrasyon (µg/mL) 

% Geri Kazanılan 

1,2 1,17 97,5 

1,2 1,22 101,666 

1,2 1,21 100,833 

1,2 1,19 99,166 

1,2 1,18 98,333 

1,2 1,16 96,666 

Ortalama 1,188 99,027 

SS 0,023 1,93 

VK (%) 1,949 1,949 
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Tablo 25. HPLC yöntemi ile naproksenin duyarlılık tayini için asetonitrildeki 

doğruluk testi sonuçları  

Eklenen Konsantrasyon 
(µg/mL) 

Tayin Edilen 
Konsantrasyon (µg/mL) % Geri Kazanılan 

1,5 1,43 95,333 

1,5 1,46 97,333 

1,5 1,48 98,666 

1,5 1,47 98 

1,5 1,49 99,333 

1,5 1,48 98,666 

Ortalama 1,468 97,888 

SS 0,021 1,424 

VK (%) 1,455 1,455 

 

Tablo 26. HPLC yöntemi ile naproksen sodyumun duyarlılık tayini için izotonik 

fosfat tamponundaki doğruluk testi sonuçları 

Eklenen Konsantrasyon 
(µg/mL) 

Tayin Edilen 
Konsantrasyon (µg/mL) 

% Geri Kazanılan 

0,7 0,74 105,7143 

0,7 0,73 104,2857 

0,7 0,72 102,8571 

0,7 0,69 98,57143 

0,7 0,71 101,4286 

0,7 0,67 95,71429 

Ortalama 0,71 101,428 

SS 0,026 3,7252 

VK (%) 3,672 3,672 
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Tablo 27. HPLC yöntemi ile naproksenin ve naproksen sodyumun duyarlılık 

tayini için tekrarlanabilirlik bulguları 

 

Eklenen 
Naproksen 

Konsantrasyon
u (%5 BSA (%5) 
İçeren İzotonik 

Fosfat 
Tamponu İçin) 

0,9 µg/mL 

Eklenen 
Naproksen 

Konsantrasyonu 
(Setrimit 

tamponu İçin) 

1,2 µg/mL 

Eklenen 
Naproksen 

Konsantrasyonu 
(Asetonitril İçin) 

1,5 µg/mL 

Eklenen 
Naproksen 

Sodyum 
Konsantrasyon 
(İzotonik Fosfat 
Tamponu için) 

0,7 µg/mL 

Örnek 
Numarası 

Bulunan 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

Bulunan 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

Bulunan 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

Bulunan 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

1 0,92 1,23 1,53 0,74 

2 0,93 1,21 1,54 0,73 

3 0,89 1,22 1,52 0,72 

4 0,92 1,21 1,55 0,74 

5 0,91 1,23 1,53 0,73 

6 0,93 1,24 1,52 0,75 

Ortalama 0,916 1,223 1,531 0,735 

SS 0,015 0,0121 0,011 0,01 

VK (%) 1,642 0,989 0,763 1,426 
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Tablo 28. HPLC yöntemi ile naproksenin ve naproksen sodyumun duyarlılık 

tayini için tekrar elde edilebilirlik bulguları 

 

Eklenen 
Naproksen 

Konsantrasyon
u (%5 BSA (%5) 
İçeren İzotonik 

Fosfat 
Tamponu İçin) 

0,9 µg/mL 

Eklenen 
Naproksen 

Konsantrasyonu 
(Setrimit 

tamponu İçin) 

1,2 µg/mL 

Eklenen 
Naproksen 

Konsantrasyonu 
(Asetonitril İçin) 

1,5 µg/mL 

Eklenen 
Naproksen 

Sodyum 
Konsantrasyon 
(İzotonik Fosfat 
Tamponu için) 

0,7 µg/mL 

Örnek 
Numarası 

Bulunan 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

Bulunan 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

Bulunan 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

Bulunan 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

1 0,93 1,17 1,52 0,73 

2 0,95 1,24 1,56 0,77 

3 0,88 1,25 1,49 0,72 

4 0,89 1,23 1,52 0,78 

5 0,91 1,26 1,46 0,73 

6 0,92 1,21 1,54 0,74 

Ortalama 0,9133 1,226 1,515 0,745 

SS 0,025 0,032 0,035 0,024 

VK (%) 2,826 2,662 2,352 3,26 

 

3.1.1.20.6 Stabilite 

Bölüm 2.2.1.20.6’da anlatıldığı gibi naproksenin ve naproksen 

sodyumun deney süresince stabil kaldığının gösterilmesi amacıyla 48 µg/mL 

konsantrasyonlarda hazırlanan örnekler 37 ºC’de (asetonitril için oda 

temperatüründe) ışıktan korunmadan saklanarak hazırlandıktan hemen sonra 

ve 2 gün sonra (asetonitril için 1 gün sonra) analiz edilmişlerdir. Varyasyon 
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katsayısı her biri için %2’den az bulunmuştur. Naproksen için Tablo 29-32’de, 

naproksen sodyum için ise Tablo 33‘te stabilite sonuçları verilmiştir. 

Tablo 29. HPLC yöntemi ile naproksenin %5 BSA (%5)  içeren izotonik fosfat 

tamponundaki stabilite sonuçları 

Ölçüm Zamanı (gün) 
Eklenen 

Konsantrasyon 
(µg/mL) 

Tayin Edilen Konsantrasyon 
(µg/mL) 

0 48 48 48 48,3 47,65 48,86 

2 48 48 48 48,6 48,2 48,18 

Ortalama    48,45 47,925 48,52 

SS    0,212 0,388 0,48 

VK (%)    0,437 0,811 0,99 

0 48 48 48 47,21 48,68 47,36 

2 48 48 48 48,32 48,13 47,25 

Ortalama    47,765 48,405 47,305 

SS    0,784 0,388 0,077 

VK (%)    1,643 0,803 0,164 

0 48 48 48 48,96 48,38 48,27 

2 48 48 48 49,21 48,11 49,12 

Ortalama    49,085 48,245 48,695 

SS    0,176 0,19 0,601 

VK (%)    0,36 0,395 1,239 
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Tablo 30. HPLC yöntemi ile naproksenin setrimit tamponundaki stabilite 

sonuçları 

Ölçüm Zamanı (gün) 
Eklenen 

Konsantrasyon 
(µg/mL) 

Tayin Edilen Konsantrasyon 
(µg/mL) 

0 48 48 48 47,63 47,45 47,91 

2 48 48 48 47,89 48,26 48,87 

Ortalama    47,76 47,855 48,39 

SS    0,183 0,572 0,678 

VK (%)    0,384 1,196 1,402 

0 48 48 48 48,11 48,6 48,39 

2 48 48 48 48,81 47,98 47,82 

Ortalama    48,46 48,29 48,105 

SS    0,494 0,438 0,403 

VK (%)    1,021 0,907 0,837 

0 48 48 48 47,64 48,82 48,56 

2 48 48 48 47,61 48,42 49,12 

Ortalama    47,625 48,62 48,84 

SS    0,021 0,282 0,395 

VK (%)    0,044 0,581 0,81 
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Tablo 31. HPLC yöntemi ile naproksenin asetonitrildeki stabilite sonuçları 

Ölçüm Zamanı (gün) 
Eklenen 

Konsantrasyon 
(µg/mL) 

Tayin Edilen Konsantrasyon 
(µg/mL) 

0 48 48 48 48,55 48,92 48,21 

1 48 48 48 49,31 48,71 47,82 

Ortalama    48,93 48,815 48,015 

SS    0,537 0,148 0,275 

VK (%)    1,098 0,304 0,574 

0 48 48 48 47,21 48,12 48,46 

1 48 48 48 47,82 48,38 48,83 

Ortalama    47,515 48,25 48,645 

SS    0,431 0,183 0,261 

VK (%)    0,907 0,381 0,537 

0 48 48 48 49,12 47,86 48,76 

1 48 48 48 48,41 48,59 49,36 

Ortalama    48,765 48,225 49,06 

SS    0,502 0,516 0,424 

VK (%)    1,029 1,07 1,864 
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Tablo 32. HPLC yöntemi ile naproksenin sinovyal sıvıdaki stabilite sonuçları 

Ölçüm Zamanı (gün) 
Eklenen 

Konsantrasyon 
(µg/mL) 

Tayin Edilen Konsantrasyon 
(µg/mL) 

0 48 48 48 48,36 48,57 48,83 

2 48 48 48 47,91 47,45 47,83 

Ortalama    48,135 48,01 48,33 

SS    0,318 0,791 0,707 

VK (%)    0,661 1,649 1,463 

0 48 48 48 47,31 48,34 48,96 

2 48 48 48 48,32 49,45 49,54 

Ortalama    47,815 48,895 49,25 

SS    0,714 0,784 0,41 

VK (%)    1,493 1,605 0,832 

0 48 48 48 48,89 48,36 48,32 

2 48 48 48 49,37 48,65 49,41 

Ortalama    49,13 48,505 48,865 

SS    0,339 0,205 0,507 

VK (%)    0,69 0,422 1,577 
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Tablo 33. HPLC yöntemi ile naproksen sodyumun izotonik fosfat 

tamponundaki stabilite sonuçları 

Ölçüm Zamanı (gün) 
Eklenen 

Konsantrasyon 
(µg/mL) 

Tayin Edilen Konsantrasyon 
(µg/mL) 

0 48 48 48 48,83 48,37 48,81 

2 48 48 48 49,36 48,54 48,92 

Ortalama    49,095 48,455 48,865 

SS    0,374 0,12 0,077 

VK (%)    0,763 0,248 0,159 

0 48 48 48 47,81 47,92 48,84 

2 48 48 48 48,67 48,43 47,78 

Ortalama    48,24 48,175 48,31 

SS    0,608 0,36 0,749 

VK (%)    1,26 0,748 1,551 

0 48 48 48 47,21 48,65 48,98 

2 48 48 48 47,12 48,23 49,59 

Ortalama    47,265 48,44 49,285 

SS    0,063 0,296 0,431 

VK (%)    0,134 0,613 0,875 
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3.1.1.21 UV Yöntemi İle BSA’in Miktar Tayini Yönteminin 
Validasyonuna Ait Bulgular 

3.1.1.21.1 Doğrusallık 

Bölüm 2.2.1.21.1’de açıklandığı gibi BSA’in 2 mg/mL 

konsantrasyondaki stok çözeltilerinden hareketle hazırlanan 10-50 µg/mL 

konsantrasyon aralığındaki çözeltileri kullanılarak konsantrasyona karşı elde 

edilen absorbans değerlerinin grafiğe geçirilmesi ile kalibrasyon doğrusu ve 

denklemi elde edilmiştir. BSA için R2=0.999 olarak hesaplanan tanımlayıcılık 

katsayısı nedeniyle, sözkonusu denklemin 10-50 µg/mL konsantrasyon 

aralığında doğrusallığını göstermiştir. 

3.1.1.21.2 Doğruluk  

Bölüm 2.2.1.21.2’de belirtildiği gibi 10 µg/mL, 20 µg/mL ve 30 µg/mL 

konsantrasyonlarda BSA içerecek şekilde hazırlanan örneklerin analizi 

sonucu, bulunan değerler kalibrasyon doğrusunda yerine konarak 

konsantrasyon ve Eşitlik 7 ile % geri kazanım miktarları hesaplanmıştır. 

Ortalama % geri kazanım farkı ±%5 aralığına girmektedir. Sonuçlar Tablo 

34’te gösterilmiştir. 



 147

Tablo 34. Spektrofotometre (UV) yöntemi ile BSA’in doğruluk bulguları 

Eklenen 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

Tayin Edilen 
Konsantrasyon (µg/mL) % Geri Kazanılan 

10 20 30 10,2 20,13 30,78 102 100,65 102,6 

10 20 30 10,16 20,27 29,87 101,6 101,35 99,566 

10 20 30 10,13 19,88 30,61 101,3 99,4 102,033 

10 20 30 9,95 20,83 30,81 99,5 104,15 102,7 

10 20 30 10,15 19,86 29,52 101,5 99,3 98,4 

10 20 30 10,17 19,93 30,3 101,7 99,65 101 

Ortalama 10,126 20,15 30,315 101,266 100,75 101,05 

SS 0,089 0,369 0,525 0,895 1,847 1,75 

VK (%) 0,884 1,833 1,732 0,884 1,833 1,732 

 

3.1.1.21.3 Kesinlik  

Yöntem 2.2.1.21.3’te anlatıldığı gibi yapıldı. 

Tekrarlanabilirliğin incelenebilmesi için, 10 µg/mL, 20 µg/mL ve 30 

µg/mL konsantrasyonlarda BSA içeren çözelti ile elde edilen tekrarlanabilirlik 

bulguları Tablo 35‘de verilmiştir. Varyasyon katsayısı her biri için %2’den az 

bulunmuştur. 
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Tablo 35. Spektrofotometre (UV) yöntemi ile BSA’in tekrarlanabilirlik bulguları 

 Eklenen 
Konsantrasyon 

10 µg/mL 

Eklenen 
Konsantrasyon 

20 µg/mL 

Eklenen 
Konsantrasyon 

30 µg/mL 

Örnek Numarası Bulunan 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

Bulunan 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

Bulunan 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

1 10,2 19,87 30,81 

2 10,28 19,69 30,56 

3 9,89 19,43 30,02 

4 9,95 20,23 29,62 

5 9,92 20,11 29,81 

6 10,31 19,46 30,16 

Ortalama 10,091 19,798 30,163 

SS 0,192 0,331 0,45 

VK (%) 1,906 1,675 1,494 
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Tekrar elde edilebilirliğin incelebilmesi için 10 µg/mL, 20 µg/mL ve 30 

µg/mL konsantrasyonlarda BSA içeren 6 farklı örneğin analizine ait sonuçlar 

Tablo 36‘da verilmiştir. 

Tablo 36. Spektrofotometre UV yöntemi ile BSA’in tekrar elde edilebilirlik 

bulguları 

 Eklenen 
Konsantrasyon 

10 µg/mL 

Eklenen 
Konsantrasyon 

20 µg/mL 

Eklenen 
Konsantrasyon 

30 µg/mL 

Örnek Numarası Bulunan 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

Bulunan 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

Bulunan 
Konsantrasyon 

(µg/mL) 

1 9,86 20,5 29,58 

2 9,92 20,68 29,87 

3 9,71 20,51 29,92 

4 9,63 20,78 30,55 

5 10,15 21,2 30,89 

6 9,97 21,37 29,84 

Ortalama 9,873 20,84 30,108 

SS 0,186 0,364 0,499 

VK (%) 1,89 1,748 1,66 

 

3.1.1.21.4 Özgünlük  

Yöntem 2.2.1.21.4’te anlatıldığı gibi yapıldı ve 595 nm’de etkin madde 

içermeyen çözeltiden bir absorbans değeri tespit edilmemiştir. 
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3.1.1.21.5 Duyarlılık  

BSA’in spektrofotometre (UV) yöntemi ile duyarlılık tayini Bölüm 

2.2.1.21.5’te belirtildiği şekilde yapılmıştır. BSA’in 10 µg/mL 

konsantrasyonundaki gösterdiği absorbanstaki sapma değerleri ile elde 

edilen standart doğru grafiğine göre, standart doğru grafiği denklemleri,               

Y= 0,019x + 0,004 ve Y= 0,019x + 0,002 bulunmuştur (Şekil 44). Eşitlik 8 ve 

9’a göre, miktar tayini sınırı 5,263 µg/mL ve saptama sınırı 1,736 µg/mL 

olarak bulunmuştur. 



 151

 

 

Şekil 44. BSA’nın distile sudaki absorbans değişiklikleri ile elde edilen 

standart doğru grafikleri 

3.1.1.21.6 Stabilite 

Yöntem 2.2.1.21.6’da anlatıldığı gibi BSA’in deney süresince stabil 

kaldığının gösterilmesi amacıyla 40 µg/mL konsantrasyonlarda hazırlanan 

örnekler ışıktan korunmadan 4 ºC’de saklanarak hazırlandıktan hemen sonra 

ve 1 gün sonra analiz edilmişlerdir. Tablo 37’de stabilite sonuçları verilmiştir. 

Varyasyon katsayısı her biri için %2’den az bulunmuştur. 
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Tablo 37. Spektrofotometre (UV) yöntemi ile BSA’in stabilite sonuçları 

Ölçüm Zamanı (gün) 
Eklenen 

Konsantrasyon 
(µg/mL) 

Tayin Edilen Konsantrasyon 
(µg/mL) 

0 40 40 40 40,83 40,56 39,83 

1 40 40 40 39,87 41,2 39,22 

Ortalama    40,35 40,88 39,525 

SS    0,678 0,452 0,431 

VK (%)    1,682 1,107 1,091 

0 40 40 40 39,68 40,71 40,23 

1 40 40 40 40,73 41,63 39,34 

Ortalama    40,205 41,17 39,785 

SS    0,742 0,65 0,629 

VK (%)    1,846 1,58 1,581 

0 40 40 40 41,08 40,98 39,56 

1 40 40 40 40,71 40,17 39,21 

Ortalama    40,895 40,575 39,385 

SS    0,261 0,572 0,247 

VK (%)    0,639 1,411 0,628 

 

3.2 Nanojellerin Hazırlanmasına Ait Bulgular 

3.2.1 Naproksen İçeren Nanojellerin ve Boş Nanojellerin 
Hazırlanmasına Ait Bulgular 

Naproksen içeren nanojeller ve boş (etkin madde içermeyen) nanojeller 

bölüm 2.3.1’de anlatıldığı gibi elde edilmiştir. Santrifüj öncesi naproksen 

içeren nanojellerin fotoğrafı Şekil 45‘te, santrifüj sonrası naproksen içeren 

nanojellerinin fotoğrafı ise Şekil 46‘da gösterilmiştir. 
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Şekil 45. Santrifüj öncesi naproksen içeren nanojeller 

 

Şekil 46. Santrifüj sonrası naproksen içeren nanojeller 

3.2.2 Naproksen Sodyum İçeren Nanojellerin Hazırlanmasına Ait 
Bulgular 

Naproksen sodyum içeren nanojeller bölüm 2.3.2’de anlatıldığı gibi elde 

edilmiştir. 
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3.2.3 Rodamin B ve Floresan Sodyum İçeren Nanojellerin 
Hazırlanmasına Ait Bulgular 

Rodamin B ve floresan sodyum içeren nanojeller bölüm 2.3.3’te 

anlatıldığı gibi elde edilmiştir. Rodamin B içeren nanojellerin deri üzerindeki 

fotoğrafı Şekil 47‘de ve floresan sodyum içeren nanojellerin deri üzerindeki 

fotoğrafı Şekil 48‘de verilmiştir. 

 

Şekil 47. Rodamin B ile hazırlanan nanojellerinin deri üzerinde konfokal 

mikroskop ile alınmış görüntüsü 
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Şekil 48. Floresan sodyum ile hazırlanan nanojellerinin deri üzerinde konfokal 

mikroskop ile alınmış görüntüsü 

3.3 Nanojellerde ve Hazırlama Aşamasında Yapılan Kontrollere 
Ait Bulgular 

3.3.1 Nanojellerde Hazırlama (Üretim) Verimliliğine Ait Bulgular 

Bölüm 2.4.1’de anlatıldığı gibi, Eşitlik 10’a göre yapılan hesaplamada 

verim %43,2 olarak bulunmuştur. 

3.3.2 Naproksen Nanojellerinde Naproksen Miktarının Belirlenmesine 
Ait Bulgular 

Çalışma yöntem 2.4.2’de anlatıldığı gibi yapıldı ve NN formülasyonunda 

yüklenen naproksen miktarı %4,5 ve NNP formülasyonunda ise yüklenen 

naproksen miktarı % 8 olarak bulundu. 



 156

3.4 Hazırlanan Nanojellerin Özelliklerine Ait Bulgular 

3.4.1 Yüzey Özelliklerine Ait Bulgular 

3.4.1.1 Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) İle Naproksen 
Nanojellerinin Morfolojik Özelliklerine Ait Bulgular 

Çalışma yöntem 2.5.1.1’de anlatıldığı gibi yapıldı. Şekil 49‘da pH 6’da 

hazırlanan naproksen nanojellerinin SEM fotoğrafı gösterilmektedir.  

 

Şekil 49. pH 6’da hazırlanan naproksen nanojellerinin SEM fotoğrafı 

3.4.1.2 Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM) İle Nanojellerin 
Morfolojik Özelliklerine Ait Bulgular 

Çalışma yöntem 2.5.1.2’de anlatıldığı gibi yapıldı. Şekil 50‘de pH 2,5’ta 

hazırlanan naproksen nanojellerinin ve Şekil 51‘de pH 6’da hazırlanan 

naproksen nanojellerinin ve Şekil 52‘de pH 2,5’ta hazırlanan boş nanojellerin 

TEM fotoğrafları gösterilmektedir. Görüntüler literatürlerle uyumludur (17, 

129).  
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Şekil 50. pH 2,5’ta hazırlanan naproksen nanojellerinin TEM fotoğrafı 

 

 

Şekil 51. pH 6’da hazırlanan naproksen nanojellerinin TEM fotoğrafı 
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Şekil 52. pH 2,5’ta hazırlanan boş nanojellerin TEM fotoğrafı 

3.4.1.3 Konfokal Mikroskop İle Nanojellerin Görünümüne Ait Bulgular 

Çalışma yöntem 2.5.1.3’de anlatıldığı gibi yapıldı. Şekil 53‘de pH 2,5’ta 

hazırlanan naproksen nanojellerinin ve Şekil 54‘te pH 6’da hazırlanan 

naproksen nanojellerinin konfokal mikroskopla çekilmiş fotoğrafları 

gösterilmektedir. Boş nanojellerin görüntüsü siyah olduğu için verilmemiştir. 



 159

 

Şekil 53. pH 2,5’ta hazırlanan naproksen nanojellerinin konfokal mikroskop ile 

alınmış görüntüsü 

 

Şekil 54. pH 6’da hazırlanan naproksen nanojellerinin konfokal mikroskop ile 

alınmış görüntüsü 
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3.4.1.4 Nanojellerin Partikül Büyüklüğüne Ait Bulgular 

Çalışma yöntem 2.5.2’de anlatıldığı gibi yapıldı. pH 2,5’ta hazırlanan 

naproksen nanojellerinin (NNP) ortalama partikül büyüklüğü, 324±21,4 nm ve 

PI 0,201±0,03, pH 6’da hazırlanan naproksen nanojellerinin (NN) ortalama 

partikül büyüklüğü, 231±13,6 nm ve PI 0,154±0,02, %5 BIS ile hazırlanan 

naproksen nanojellerinin (NN35) ortalama partikül büyüklüğü, 43±2,7 µm ve 

PI 0,487±0,06, %7,5 BIS ile hazırlanan naproksen nanojellerinin (NN37.5) 

ortalama partikül büyüklüğü 341±14,2 nm ve PI 0,133±0,01, %10 BIS ile 

hazırlanan naproksen nanojellerinin (NN310) ortalama partikül büyüklüğü, 

176±11,8 nm ve PI 0,117±0,01, boş nanojellerin (BN) partikül büyüklüğü, 

347±16,9 nm ve PI 0,106±0,04 olarak bulunmuştur. Şekil 55‘te pH 2,5 ve pH 

6’da hazırlanan naproksen nanojellerinin (NNP ve NN formülasyonu) partikül 

büyüklüğü grafiği, Şekil 56‘da %5, %7,5 ve %10 BIS ile hazırlanan naproksen 

nanojellerinin (NN35, NN37.5 ve NN310) partikül büyüklüğü grafiği, Şekil 

57‘de ise boş nanojellerin (BN) partikül büyüklüğü grafiği verilmiştir.  
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Şekil 55. pH 2,5 (kırmızı çizgi ile belirtildi) ve pH 6’da (yeşil çizgi ile belirtildi) 

hazırlanan naproksen nanojelleri partikül büyüklüğü grafiği 

 

Şekil 56. %5 (kırmızı çizgi ile belirtildi), %7.5 (mavi çizgi ile belirtildi), %10 

(yeşil çizgi ile belirtildi) BIS ile hazırlanan naproksen nanojellerinin partikül 

büyüklüğü grafiği 

 

Şekil 57. Boş nanojellerin partikül büyüklüğü grafiği 
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3.4.1.5 Nanojellerin Zeta Potansiyel Tayinine Ait Bulgular 

Yöntem 2.5.3’te anlatıldığı gibi çalışıldı ve boş nanojellerin zeta 

potansiyel değeri -34 mV, pH 2,5’ta hazırlanan naproksen nanojellerin zeta 

potansiyel değeri -17 mV ve pH 6’da hazırlanan naproksen nanojellerinin 

zeta potansiyel değeri -21 mV bulundu. Sonuçlar literatürlerle uyumluluk 

göstermektedir (127, 138). 

3.4.1.6 Nanojellerin pH’larının Ölçümüne Ait Bulgular 

Nanojellerin pH’larının ölçümü yöntem 2.5.4’te anlatıldığı gibi yapıldı.  

Boş nanojellerinin pH’ı 3,9±0,4, pH 2,5’ta hazırlanan naproksen nanojellerinin 

pH’ı 3,2 ±0,2, pH 6’da hazırlanan naproksen nanojellerinin pH’ı 4,1±0,7 ve 

naproksen sodyum nanojellerinin pH’ı 4,6±0,4 olarak bulundu. 

3.4.1.7 Nanojellerin Viskozitesinin Ölçümüne Ait Bulgular 

Yöntem 2.5.5’te anlatıldığı gibi yapıldı. Sonuçlar literatürlerle uyumluluk 

göstermektedir (232, 233, 258, 259). Şekil 58‘de nanojellerin kayma 

gerilimine karşı kayma oranı grafiği verilmiştir. 

 

Şekil 58. Nanojellerin kayma gerilimine karşı kayma oranı grafiği 
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3.4.1.8 Nanojellerde Şişme Kapasitesi Çalışmasına Ait Bulgular 

Yöntem 2.5.6’da anlatıldığı gibi sonuçlar Eşitlik 11’de yerine konuldu. 

pH 2,5’ta hazırlanan naproksen nanojellerinde şişme değeri %87,4±2,1, pH 

6’da hazırlanan naproksen nanojellerinde şişme değeri %76±3,1, boş 

nanojellerde ise %91±2,8 olarak bulundu. 

3.5 Nanojellerde Geçiş Çalışmasına Ait Bulgular 

3.5.1 Naproksen ve Naproksen Sodyum Nanojellerinden Naproksen 
ve Naproksen Sodyumun Sıçan, Domuz ve İnsan Derisinden Ex 
Vivo Serbestleşmesine Ait Bulgular 

Nanojellerden naproksen ve naproksen sodyumun geçiş hızını tayin 

etmek için bölüm 2.6.1’de anlatıldığı gibi çalışıldı. NN formülasyonundan 

naproksenin, sıçan, domuz (beyaz) ve insan derisinden, setrimit 

tamponundaki serbestleşmesine ait difüzyon hızı profilleri Şekil 59‘da, SKP 

formülasyonundan naproksenin, sıçan, domuz (beyaz) ve insan derisinden, 

setrimit tamponundaki serbestleşmesine ait difüzyon hızı profilleri Şekil 

60‘da, NSS formülasyonundan naproksen sodyumun, sıçan, domuz (beyaz) 

ve insan derisinden, izotonik fosfat tamponundaki geçişine ait difüzyon hızı 

profilleri Şekil 61‘de, NN ve NN37.5 formülasyonu içindeki naproksenin, siyah 

ve beyaz domuz derisinden, setrimit tamponundaki serbestleşmesine ait 

difüzyon hızı profilleri Şekil 62‘de, NN ve NN37.5 formülasyonu içindeki 

naproksenin, donmuş ve taze domuz (beyaz) derisinden, setrimit 

tamponundaki geçişine ait difüzyon hızı profilleri Şekil 63‘te,  domuz 

derisinden, NS ve NSS formülasyonundan naproksen sodyumun, izotonik 

fosfat tamponundaki geçişine ait difüzyon hızı profilleri Şekil 64‘te 

gösterilmektedir. Sıçan derisinden en yüksek naproksen difüzyonu SKP 
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formülasyonunda görülmüştür. Donmuş deriden naproksen difüzyonu taze 

deriye göre daha fazla, beyaz deriden naproksenin difüzyonu siyah deriye 

göre daha yüksek bulunmuştur. Naproksen sodyum nanojellerinde ise NSS 

formülasyonundan serbestleşen naproksen miktarı daha fazla bulunmuştur. 

 

Şekil 59. NN formülasyonundan naproksenin, sıçan, domuz ve insan 

derisinden setrimit tamponundaki difüzyon hızı profilleri (p< 0,05) 

 

 

Şekil 60. SKP formülasyonundan naproksenin, sıçan, domuz ve insan 

derisinden setrimit tamponundaki difüzyon hızı profilleri (p< 0,05) 
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Şekil 61. NSS formülasyonu içindeki naproksenin, sıçan, domuz ve insan 

derisinden izotonik fosfat tamponundaki difüzyon hızı profilleri (p< 0,05) 

 

 

Şekil 62. NN ve NN37.5 formülasyonundan naproksenin, siyah ve beyaz 

domuz derisinden, setrimit tamponundaki difüzyon hızı profilleri (p< 0,05) 
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Şekil 63. NN ve NN37.5 formülasyonundan naproksenin, donmuş ve taze 

domuz derisinden, setrimit tamponundaki difüzyon hızı profilleri (p< 0,05) 

*D: Donmuş, T: Taze anlamına gelmektedir 

 

 

Şekil 64. NS ve NSS formülasyonunundan naproksen sodyumun, domuz 

derisinden, izotonik fosfat tamponundaki difüzyon hızı profilleri (p< 0,05) 
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3.5.2 Naproksen Nanojellerinde Çapraz Bağlayıcı Etkisinin 
Naproksenin Geçiş Çalışması İle Araştırılmasına Ait Bulgular 

Farklı oranlarda çapraz bağlayıcı ile hazırlanan naproksen 

nanojellerindeki naproksen etkin maddesinin domuz kulak derisinden 

serbestleşmesi bölüm 2.6.2’de anlatıldığı gibi çalışıldı. Şekil 65‘te NN35, 

NN37.5, NN310 formülasyonlarından, Şekil 66’da NN55, NN, NN510 

formülasyonlarından ve Şekil 67’de NNP55, NNP ve NNP510 

formülasyonlarından naproksenin setrimit tamponundaki difüzyon hızı 

profilleri verilmektedir. Burada NN ve NNP formülasyonları en uygun 

formülasyon olarak bulunmuştur. 

 

 

Şekil 65. NN35, NN37.5, NN310 formülasyonlarından naproksenin setrimit 

tamponundaki difüzyon hızı profilleri (p< 0,05) 

0

100

200

300

400

0 10 20 30 40 50Kü
m

ül
at

if 
İla

ç 
M

ik
ta

rı
 (µ

g/
cm

2)

Zaman (saat)

NN35 NN37.5 NN310



 168

 

Şekil 66. NN55, NN ve NN510 formülasyonlarından naproksenin setrimit 

tamponundaki difüzyon hızı profilleri (p< 0,05) 

 

Şekil 67. NNP55, NNP ve NNP510 formülasyonlarından naproksenin setrimit 

tamponundaki difüzyon hızı profilleri (p< 0,05) 
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formülasyonu içindeki naproksenin transkutol, PEG, PG ve etanol 

kullanılarak setrimit tamponundaki difüzyon profilleri Şekil 68‘de, NNP 

formülasyonu içindeki naproksenin sineol, izopropil miristat, izopropil palmitat 

ve balık yağı kullanılarak setrimit tamponundaki difüzyon hızı profilleri Şekil 

69‘da, NNP formülasyonu içindeki naproksenin DMSO, tween 20, spam 80 

ve DMF kullanılarak setrimit tamponundaki difüzyon hızı profilleri Şekil 70‘de, 

NNP formülasyonu içindeki naproksenin benzil nikotinat, trietil amin (TEAm), 

trietanolamin ve azon kullanılarak setrimit tamponundaki difüzyon hızı 

profilleri Şekil 71‘de ve NNP formülasyonu içindeki naproksenin %5, %7,5 ve 

%10 sodyum karbonat (%5 g/g) kullanılarak setrimit tamponundaki difüzyon 

hızı profilleri Şekil 72’de ve NNP formülasyonuna penetrasyon artırıcıların 

ilavesi ile elde edilen fluks (µg/cm2/h) değerleri Şekil 73‘te gösterilmiştir. NNP 

formülasyonundan naproksenin en fazla geçişi %10 Na2CO3 (%5 g/g) ilavesi 

ile SKP formülasyonunda sağlanmıştır. 

 

 

Şekil 68. NNP formülasyonundan naproksenin transkutol, PEG, PG ve etanol 

kullanılarak setrimit tamponundaki difüzyon hızı profilleri 

-200

0

200

400

600

800

1000

0 10 20 30 40 50Kü
m

ül
at

if 
İa

lç
 M

ik
ta

rı
 (µ

g/
cm

2 )

Zaman (saat)

Transkutol PEG PG Etanol



 170

 

 

Şekil 69.NNP formülasyonunundan naproksenin sineol, izopropil miristat, 

izopropil palmitat ve balık yağı kullanılarak setrimit tamponundaki difüzyon hızı 

profilleri 

 

Şekil 70. NNP formülasyonunundan naproksenin DMSO, tween 20, span 80 

ve DMF kullanılarak setrimit tamponundaki difüzyon hızı profilleri 
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Şekil 71. NNP formülasyonunundan naproksenin benzil nikotinat, TEAm, 

trietanolamin ve azon kullanılarak setrimit tamponundaki difüzyon hızı profilleri 

 

Şekil 72. NNP formülasyonunundan naproksenin %5, %7,5 ve %10 sodyum 

karbonat (SKP formülasyonu) kullanılarak setrimit tamponundaki difüzyon hızı 

profilleri 
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Şekil 73. NNP formülasyonuna penetrasyon artırıcıların ilavesi ile naproksenin 

elde edilen fluks değerleri 

SKP (%10 Na2CO3 ile hazırlandı) ve TEA (%10 TEAm ile hazırlandı) 

formülasyonu arasında (p< 0,05) 

3.5.4 Naproksen Nanojellerinde Farklı Tamponların Naproksenin 
Deriden Geçişine Etkisine Ait Bulgular 

Naproksen nanojelleri formülasyonlarından SKP formülasyonu, setrimit 

ve %5 BSA (%5) içeren izotonik fosfat tamponları kullanılarak, naproksenin 

domuz kulak derisinden geçiş çalışması bölüm 2.6.4’te anlatıldığı gibi yapıldı. 

Şekil 74‘te SKP formülasyonu içindeki naproksenin setrimit ve %5 BSA (%5) 

içeren izotonik fosfat tamponlarında difüzyon hızı profilleri gösterilmektedir. 

SKP formülasyonundan naproksenin geçişi setrimit tamponunda daha 

yüksek bulunmuştur. 
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Şekil 74. SKP formülasyonunundan naproksenin setrimit ve %5 BSA (%5) 

içeren izotonik fosfat tamponlarında difüzyon hızı profilleri (p< 0,05) 

*SET: Setrimit tamponu, *BSA: %5 BSA (%5) içeren izotonik fosfat 

tamponu anlamına gelmektedir. 

3.5.5 Domuz Kulak Derisinden Stratum Korneum, Epidermis ve 
Dermis Tabakalarının Ayrılmasına Ait Bulgular 

Naproksen nanojelleri formülasyonlarından NN, NNP ve SKP 

formülasyonu, setrimit tamponu kullanılarak, naproksenin domuz kulak 

SC’undan, epidermisinden, dermisinden ve tüm deriden geçiş çalışması 

bölüm 2.6.5’te anlatıldığı gibi yapıldı. Şekil 75‘te NN formülasyonu içindeki 

naproksenin domuz kulak SC’undan, epidermisinden, dermisinden ve tüm 

deriden difüzyon hızı profilleri, Şekil 76‘da NNP formülasyonu içindeki 

naproksenin domuz kulak SC’undan, epidermisinden, dermisinden ve tüm 

deriden difüzyon hızı profilleri ve Şekil 77‘de SKP formülasyonu içindeki 

naproksenin domuz kulak SC’undan, epidermisinden, dermisinden ve tüm 

deriden difüzyon hızı profilleri gösterilmektedir. NN ve NNP 
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formülasyonlarından naproksenin geçişi epidermiste fazla iken SKP 

formülasyonundan naproksenin geçişi SC’unda fazla bulunmuştur. 

 

 

Şekil 75. NN formülasyonundan naproksenin domuz kulak derisi 

tabakalarından difüzyon hızı profilleri (p< 0,05) 

 

 

Şekil 76. NNP formülasyonunundan naproksenin domuz kulak derisi 

tabakalarından difüzyon hızı profilleri (p< 0,05) 
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Şekil 77. SKP formülasyonunundan naproksenin domuz kulak derisi 

tabakalarından difüzyon hızı profilleri (p< 0,05) 

 

3.5.6 Naproksenin Domuz Eklem Sinovyal Sıvısında Tayini 

En uygun formülasyon olarak SKP formülasyonu belirlendi ve çalışma 

bölüm 2.6.6’da anlatıldığı gibi yapıldı. Şekil 78‘de SKP formülasyonundan 

naproksenin sinovyal sıvıdaki miktarına ait grafik verilmiştir. 
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Şekil 78. Sinovyal sıvıdaki naproksen miktarı 

3.5.7 Deriden Soyma Yöntemi ile Stratum Korneumdaki Etkin Madde 
Miktarının Belirlenmesine Ait Bulgular 

Naproksen nanojelleri formülasyonlarından NN, NNP ve SKP 

formülasyonu setrimit tamponu kullanılarak ve naproksen sodyum nanojelleri 

formülasyonundan NSS formülasyonu izotonik fosfat tamponu kullanılarak, 

naproksen ve naproksen sodyumun domuz kulak derisinin SC’undaki 

miktarının belirlenmesi çalışması bölüm 2.6.7’de anlatıldığı gibi yapıldı. Şekil 

79’da SC’daki ve 11. tabaka ile belirtilen dermisteki etkin madde miktarları 

grafiği verilmiştir. Dermisteki etkin madde miktarı SC’undaki etkin madde 

miktarından daha düşük bulunmuştur. 
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Şekil 79. Domuz kulak derisinin SC’daki ve dermisteki naproksen (SKP, NN 

ve NNP; setrimit tamponu) ve naproksen sodyum (NSS; izotonik fosfat 

tamponu) miktarları (p< 0,05) 

3.6 Domuz Kulak Derisi Örneklerinde İmmünohistokimya 
Çalışmasına Ait Bulgular 

3.6.1 İmmünohistokimya Çalışması İçin Domuz Derisinin 
Hazırlanması ve Çalışma Basamaklarına Ait Bulgular 

İmmunohistokimya çalışması bölüm 2.7.1’de anlatıldığı gibi yapılmıştır. 

COX-2 antikoru ile işaretlenmiş deri kesitleri Şekil 80‘de gösterilmektedir. 

Kontrol, BN formülasyonunun 6. saatinde ve 10. saatinde COX-2 inhibisyonu 

gözlenmemekte, diğer formülasyonlarda belirgin bir şekilde gözlenmektedir. 
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KONTROL BN6 

  

BN10 NN6 

  

 

NN10 

Şekil 80-(1) 

NNP6 
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NNP10 NAPR6 

  

NAPR10 TEA6 
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TEAP10 SKP6 

 

 

SKP10 
 

Şekil 80. İmmünohistokimya çalışmasında COX-2 antikoru ile işaretlenmiş 

deri kesitleri 

3.7 Domuz Kulak Derisi Örneklerinde Western Blot Çalışmasına 
Ait Bulgular 

3.7.1 Western Blot Çalışması İçin Domuz Derisinin Hazırlanması ve 
Çalışma Basamaklarına Ait Bulgular 

Western Blot çalışması bölüm 2.8.1’de anlatıldığı gibi yapılmıştır. Şekil 

81‘de naproksen nanojel formülasyonlarının COX-2 inhibisyonuna ait 

Western Blot röntgen filmi verilmiştir. Kontrol ve BN formülasyonunun 10. 

saatinde COX-2 inhibisyonu gözlenmemekte, diğer formülasyonlarda belirgin 
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bir şekilde gözlenmektedir. COX-2 inhibisyonuna ait bantların hacim, 

yükseklik ve alan değerleri Tablo 38’de verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 81. Naproksen nanojellerinin COX-2 inhibisyonuna ait Western Blot 

röntren filmi 

Tablo 38. COX-2 inhibisyonuna ait bantların hacim, yükseklik ve alan 

değerleri 

Formülasyonlar Hacim Yükseklik Alan 

KNT 218947 237 1161 

TEAP6 152658 211 1032 

TEAP10 146188 223 1014 

BN10 194006 233 1118 
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SKP6 79379 135 629 

SKP10 100979 163 759 

NNP6 163999 223 1007 

NNP10 153050 203 988 

NAPR6 184713 221 1151 

 

3.8 Naproksen ve Naproksen Sodyum Nanojellerinden Etkin 

Maddelerin Ex Vivo Geçiş Parametrelerinin 
Değerlendirilmesine Ait Bulgular 

Naproksen ve naproksen sodyum nanojellerinden etkin maddelerin ex 

vivo geçiş parametrelerinin değerlendirilmesi bölüm 2.9’da anlatıldığı gibi 

yapıldı. Sonuçlar Tablo 39’da verilmiştir. Sonuçlar yorumlandığında 

naproksen nanojellerinden SKP formülasyonunun, naproksen sodyum 

nanojellerinden ise NSS formülasyonunun in vivo çalışmalarda kullanılması 

uygun görüldü.  
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Tablo 39. Naproksen ve naproksen sodyum nanojellerinden etkin maddelerin 

ex vivo geçiş parametreleri 

Formülasyon 
Kodu 

J 
(µg/cm2/saat

) 
r2 

Kp 
(10-

3cm/saat) 

Gecikme 
Zamanı 
(saat) 

D 
(cm2/saat) 

ER 
(cm/saat) 

NN 15,38±1,67 0,991±0,00
3 3,4±0,736 3,48±0,114 1,656±0,68

8 - 

NNP 
12,929±2,84

9 
0,996±0,00

4 1,6±0,623 4,9±0,074 1,253±0,21
7 - 

SKP 
42,827±3,95

4 
0,997±0,00

4 5,3±0,549 3,37±0,063 1,711±0,04
5 3,312±0,68 

SKP SC 51,07±2,625 0,998±0,00
6 6,3±0,849 1,42±0,034 - 3,93±1,07 

SKP 
Epidermis 

47,71±1,916 0,998±0,00
4 5,9±0,86 1,49±0,083 0,036±0,00

1 3,68±0,572 

SKP Dermis 44,396±2,84
1 

0,996±0,00
6 5,5±1,03 2,27±0,974 2,458±0,00

6 3,43±0,982 

SKP Sıçan 
46,283±1,68

2 
0,995±0,00

3 5,66±0,41 1,841±0,04
7 

0,325±0,00
7 - 

SKP İnsan 
38,591±1,63

9 0,996±0,04 4,823±0,14 6,36±0,692 0,942±0,00
8 - 

NS 9,455±0,823 0,994±0,00
1 1,481±0,127 5,1±0,36 1,13±0,059 - 

NSS 14,05±0,927 0,995±0,00
2 1,756±0,29 4,9±0,27 1,176±0,06

2 
1,486±0,05

4 

NSS Sıçan 38,03±1,378 0,988±0,02 4,753±0,267 3,02±0,821 0,192±0,00
2 - 

NSS İnsan 11,24±0,942 0,991±0,00
7 1,405±0,156 7,32±0,761 1,017±0,00

6 - 

 

3.9 Nanojellerde Mikrodiyaliz Yöntemi ile İn Vitro ve Derinin 
Dermis Tabakasında (Ex Vivo) Naproksen ve Naproksen 
Sodyumun Miktarının belirlenmesine Ait Bulgular 

Naproksen ve naproksen sodyum nanojellerinden mikrodiyaliz yöntemi 

ile in vitro ve ex vivo olarak etkin maddelerin miktarının belirlenmesi bölüm 

2.10’da anlatıldığı gibi yapıldı. Naproksen için en uygun akış 1 µL/dakika ve 

naproksen sodyum için en uygun akış 3 µL/ dakika seçildi. Naproksenin in 

vitro ortalama geri kazanım miktarı %28,512±2,62, naproksen sodyumun in 
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vitro ortalama geri kazanım miktarı ise %65,062±3,324 olarak bulundu. 

Naproksenin ex vivo ortalama geri kazanım miktarı %19,137±1,73 ve 

naproksen sodyumun ex vivo ortalama geri kazanım miktarı %55,312±2,35 

olarak bulundu. Şekil 82‘de naproksenin in vitro % geri kazanım grafiği, Şekil 

83’de naproksen sodyumun in vitro % geri kazanım grafiği, Şekil 84‘te 

naproksenin ex vivo % geri kazanım grafiği ve Şekil 85’te naproksen 

sodyumun ex vivo % geri kazanım grafiği verilmektedir. Naproksenin 

mikrodiyaliz probundan geri kazanımına ait standart doğru grafiği Şekil 86‘da, 

naproksen sodyumun mikrodiyaliz probundan geri kazanımına ait standart 

doğru grafiği Şekil 87‘de verilmiştir. Şekil 88‘de SKP formülasyonundan 

naproksenin mikrodiyaliz yöntemi ile ex vivo difüzyon hızı profili ve Şekil 

89’da NSS formülasyonundan naproksen sodyumun mikrodiyaliz yöntemi ile 

ex vivo difüzyon hızı profili gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 82. Naproksenin in vitro % geri kazanım grafiği 
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Şekil 83. Naproksen sodyumun in vitro % geri kazanım grafiği 

 

 

Şekil 84. Naproksenin ex vivo % geri kazanım grafiği 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

%
 G

er
i K

az
an

ım

Zaman (saat)

0

5

10

15

20

25

30

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

%
 G

er
i K

az
an

ım

Zaman (saat)



 186

 

Şekil 85. Naproksen sodyumun ex vivo % geri kazanım grafiği 

 

 

Şekil 86. Naproksenin mikrodiyaliz probundan geri kazanımına ait standart 

doğru grafiği 
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Şekil 87. Naproksen sodyumun mikrodiyaliz probundan geri kazanımına ait 

standart doğru grafiği 

 

 

Şekil 88. SKP formülasyonunundan naproksenin mikrodiyaliz yöntemi ile ex 

vivo difüzyon hızı profili 
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Şekil 89. NSS formülasyonundan naproksen sodyumun mikrodiyaliz yöntemi 

ile ex vivo difüzyon hızı profili 

3.10 Nanojellerde Stabilite Çalışmaları 

NN ve NNP formülasyonlarının stabiliteleri bölüm 2.11’de anlatıldığı gibi 

çalışıldı. NN ve NNP formülasyonlarında 4 ºC ve 23 ºC’de fiziksel 

görünümünde bir değişikliğe rastlanmamıştır. Partikül büyüklüğü ve pH’ındaki 

değişiklik %10 sınırları içinde kalmıştır, 37 ºC’de NN ve NNP 

formülasyonlarının pH’larında düşüş gözlemlenmiştir. İki formülasyonun da 3. 
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periyodlardaki difüzyon hızı profilleri, Şekil 92‘de NN formülasyonundan 

naproksenin 37 ºC’de 3’er aylık periyodlardaki difüzyon hızı profilleri, Şekil 

93‘te NNP formülasyonundan naproksenin 4 ºC’de 3’er aylık periyodlardaki 

difüzyon hızı profilleri, Şekil 94‘te NNP formülasyonundan naproksenin 23 
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ºC’de 3’er aylık periyodlardaki difüzyon hızı profilleri, Şekil 95‘te NNP 

formülasyonundan naproksenin 37 ºC’de 3’er aylık periyodlardaki difüzyon 

hızı profilleri, Şekil 96‘da NN formülasyonunun 37 ºC’de 3. aydaki partikül 

büyüklüğü grafiği, Şekil 97’de NN formülasyonunun 37 ºC’de 6. aydaki 

partikül büyüklüğü grafiği, Şekil 98‘de NN formülasyonunun 37 ºC’de 3. 

aydaki partikül büyüklüğü grafiği, Şekil 99‘da NN formülasyonunun 37 ºC’de 

3. aydaki partikül büyüklüğü grafiği gösterilmiştir. NN ve NNP 

formülasyonundan naproksenin serbestleşmesinde 4 ºC ve 23 ºC’de bir fark 

olmazken, 37 ºC’de 3. aydan itibaren farklılık görülmüştür. NN ve NNP 

formülasyonlarının 4 ºC, 23 ºC ve 37 ºC pH değişiklikleri Tablo 40‘ta ve NN 

ve NNP formülasyonlarının 4 ºC, 23 ºC ve 37 ºC partikül boyutlarındaki ve 

polidispersite indekslerindeki değişiklikler Tablo 41’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 90. NN formülasyonundan naproksenin 4 ºC’de 3’er aylık periyodlardaki 

difüzyon hızı profilleri (p> 0,05) 

0

100

200

300

400

500

600

700

0 3 6 12 24 36 48

Kü
m

ül
at

if 
İla

ç 
M

ik
ta

rı
 (µ

g/
cm

2 )

Zaman (saat)

NN 3.ay 6.ay 9.ay 12.ay



 190

 

Şekil 91. NN formülasyonundan naproksenin 23 ºC’de 3’er aylık 

periyodlardaki difüzyon hızı profilleri (p> 0,05) 

 

 

Şekil 92. NN formülasyonundan naproksenin 37 ºC’de 3’er aylık 

periyodlardaki difüzyon hızı profilleri (p< 0,05) 

0

100

200

300

400

500

600

700

0 3 6 12 24 36 48

Kü
m

ül
at

if 
İla

ç 
M

ik
ta

rı
 (µ

g/
cm

2 )

Zaman (saat)

NN 3.ay 6.ay 9.ay 12.ay

0

100

200

300

400

500

600

700

0 3 6 12 24 36 48

Kü
m

ül
at

if 
İla

ç 
M

ik
ta

rı
 (µ

g/
cm

2)

Zaman (saat)

NN 3.ay 6.ay



 191

 

Şekil 93. NNP formülasyonundan naproksenin 4 ºC’de 3’er aylık 

periyodlardaki difüzyon hızı profilleri (p> 0,05) 

 

 

Şekil 94. NNP formülasyonundan naproksenin 23 ºC’de 3’er aylık 

periyodlardaki difüzyon hızı profilleri (p> 0,05) 
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Şekil 95. NNP formülasyonundan naproksenin 37 ºC’de 3’er aylık 

periyodlardaki difüzyon hızı profilleri (p< 0,05) 

 

Şekil 96. NN formülasyonunun 37 ºC’de 3. aydaki partikül büyüklüğü grafiği 
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Şekil 97. NN formülasyonunun 37 ºC’de 6. aydaki partikül büyüklüğü grafiği 

 

 

Şekil 98. NNP formülasyonunun 37 ºC’de 3. aydaki partikül büyüklüğü grafiği 

 

 

Şekil 99. NNP formülasyonunun 37 ºC’de 6. aydaki partikül büyüklüğü grafiği 
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Tablo 40. NN ve NNP formülasyonlarının 4 ºC, 23 ºC ve 37 ºC pH’ları 

Formülasyon pH 3.Ay pH 6.Ay pH 9.Ay pH 12.Ay 

NN (4 ºC) 4±0,3 4,1±0,2 4,1±0,3 4±0,8 

NN (23 ºC) 4,1±0,6 4±0,9 4±0,3 4,1±0,9 

NN (37 ºC) 3,8±0,2 3,2±0,4 - - 

NNP (4 ºC) 3,3±0,1 3,2±0,7 - - 

NNP (23 ºC) 3,2±0,2 3,1±0,6 - - 

NNP (37 ºC) 3 ±0,8 2,8±0,7 - - 

 

Tablo 41. NN ve NNP formülasyonlarının 4 ºC, 23 ºC ve 37 ºC partikül 

boyutları ve polidispersite indeksleri 

Formülasyon PB 3.Ay 
(nm) PI 3.Ay PB 6.Ay 

(nm) PI 6.Ay PB 9.Ay 
(nm) PI 9.Ay 

PB 
12.Ay 
(nm) 

PI 12.Ay 

NN (4 ºC) 226±17,2 0,148±0,04 235±11,4 0,135±0,03 227±10,8 0,141±0,05 233±14,3 0,161±0,02 

NN (23 ºC) 230±18,3 0,134±0,05 237±12,6 0,142±0,01 240±13,8 0,146±0,03 228±16,8 0,158±0,06 

NN (37 ºC) 236±17* 0,961±0,08 382±14* 1,26±0,2 - - - - 

NNP (4 ºC) 331±21,4 0,205±0,04 337±12,7 0,207±0,02 - - - - 

NNP (23 ºC) 319±16,7 0,198±0,06 335±19,6 0,204±0,03 - - - - 

NNP (37 ºC) 218±19* 1,16±0,3 446±23* 2,37±0,2 - - - - 

*µm cinsinden ölçüm birimini ifade etmektedir. 

3.11 İn Vitro Salım Kinetiği Analizine Ait Bulgular 

İn vitro salım kinetiği çalışması yöntem 2.12’de anlatıldığı gibi çalışıldı. 

Kinetik değerlendirme için sıfırıncı derece, birinci derece, Higuchi, 

Langenbucher, Hixon-Crowell ve RRSBW salım kinetik modelleri incelendi. 
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Her bir model için, determinasyon katsayısı (r2) ve artık kareler 

toplam/serbestlik derecesi oranı Tablo 42‘de ve Peppas eşitliğine göre 

hesaplanan formülasyonların n, k ve r2 değerleri Tablo 43‘te gösterilmektedir. 

Tablo 42. Formülasyonların difüzyon verilerinin kinetik olarak 

değerlendirilmesi 

Formülasyon Sıfırıncı 
derece 

Birinci 
derece 

Hixon-
Crowell Higuchi RRSBW Langenbucher 

 r2 Top. 
Res.* r2 Top. 

Res.* r2 Top. 
Res.* r2 Top. 

Res.* r2 Top. 
Res.* r2 Top. 

Res.* 

SKP Sıçan 0,958 61,28 0,958 29,47 0,958 66,85 0,944 45,35 0,972 43,03 0,851 131,33 

SKP Domuz 0,980 5,773 0,983 1,804 0,965 4,553 0,966 3,056 0,982 9,34 0,899 9,599 

SKP İnsan 0,803 18,97 0,796 13,28 0,799 19,685 0,732 17,59 0,929 12,338 0,62 24,86 

SKP SC 0,944 14,85 0,950 5,585 0,948 13,07 0,932 2,948 0,936 5,685 0,943 6,359 

SKP 
Epidermis 0,972 4,216 0,970 4,233 0,971 4,372 0,951 7,319 0,988 4,275 0,864 20,37 

SKP Dermis 0,978 2,425 0,980 2,234 0,979 2,4 0,970 3,237 0,963 3,627 0,898 11,205 

NSS Sıçan 0,968 23,36 0,967 8,551 0,947 24,5 0,901 15,97 0,963 9,478 0,786 35,30 

NSS Domuz 0,931 2,188 0,933 1,006 0,930 2,303 0,901 1,468 0,920 1,63 0,800 2,979 

NSS İnsan 0,953 15,296 0,949 4,133 0,950 16,02 0,866 10,47 0,833 11,31 0,722 21,931 

NN 0,994 0,214 0,995 0,24 0,993 0,235 0,957 1,55 0,991 0,436 0,859 5,158 

NNP 0,962 2,256 0,962 0,56 0,959 2,307 0,887 1,584 0,909 0,96 0,756 3,442 

NS 0,969 3,01 0,971 0,623 0,957 3,06 0,908 1,797 0,925 1,112 0,785 4,285 

*Top. Res. =
2n

2s ΣRe


 

 



 196

Tablo 43. Formülasyonların Peppas eşitliğine göre hesaplanan parametreleri 

Formülasyonlar K n r2 

SKP Sıçan 1,083 1,312 0,996 

SKP Domuz 1,069 1,077 0,992 

SKP İnsan 1,377 1,135 0,982 

SKP SC 1,039 1,35 0,998 

SKP Epidermis 1,183 1,2 0,992 

SKP Dermis 1,042 1,193 0,995 

NSS Sıçan 1,039 1,043 0,993 

NSS Domuz 1,757 1,55 0,992 

NSS İnsan 1,042 1,632 0,984 

NN 1,161 1,114 0,995 

NNP 1,761 1,402 0,984 

NS 2,013 1,679 0,993 
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3.12 İn Vivo Çalışmalara Ait Bulgular 

3.12.1 Antiinflamatuvar Aktivite Tayinine Ait Bulgular 

Antiinflamatuvar aktivite çalışması yöntem 2.13.1’deki gibi çalışıldı. 

Şekil 100‘de uygulanan formülasyonların antiinflamatuvar etkisi, oluşturulan 

ödemdeki % artış grafiği ile gösterilmiştir. Kontrol ve BN ödem inhibisyonu 

göstermezken, SKP ve NSS formülasyonları ödem inhibisyonunu 

sağlamışlardır. 

 

Şekil 100. Antiinflamatuvar aktivite tayini 

Kontrol ve BN arasında (p> 0,05) 

SKP ve kontrol, BN, NSS arasında (p< 0,05) 

3.12.2 Mikrodiyaliz Yöntemi İle Sıçan Derisinin Dermis Tabakasındaki 
Etkin Madde Miktarının Tayinine Ait Bulgular 

Mikrodiyaliz yöntemi ile sıçan derisinin dermis tabakasındaki etkin 

madde miktarının tayini bölüm 2.13.2’de anlatıldığı gibi yapıldı. Şekil 101‘de 

SKP formülasyonunun mikrodiyaliz yöntemi ile in vivo difüzyon hızı profili, 

Şekil 102‘de NSS formülasyonunun mikrodiyaliz yöntemi ile in vivo difüzyon 
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hızı profili, Şekil 103‘te mikrodiyaliz çalışmasında ultrasonografi cihazı ile 

probun derideki görüntüsü verilmiştir. 

 

Şekil 101. SKP formülasyonundan naproksenin mikrodiyaliz yöntemi ile in vivo 

difüzyon profili 

 

Şekil 102. NSS formülasyonundan naproksenin mikrodiyaliz yöntemi ile in 

vivo difüzyon profili 
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Şekil 103. Mikrodiyaliz çalışmasında ultrasonografi cihazı ile probun derideki 

görüntüsü 

3.13 İstatiksel Çalışmalara Ait Bulgular 

İstatiksel çalışma bölüm 2.14’te anlatıldığı gibi yapılmıştır. Sonuçlar 

nanojellerin ex vivo difüzyon hızı profilleri ve in vivo çalışmalar ile beraber 

verilmiştir. 
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Bölüm IV 
TARTIŞMA ve SONUÇ 

NSAİİ’ler siklooksijenaz enzimi üzerinden prostoglandin, prostosiklin ve 

tromboksan üretimini engelleyerek analjezik, antiinflamatuvar ve antipiretik 

etki gösterirler. İnflamasyonu önleyip ağrıya karşı etkili olurlar. Geniş bir 

toksik yan etki spektrumuna sahiptirler. En sık gastrointestinal sistem yan 

etkileri başta gastrik irritasyon olmak üzere, nefrotoksik (azotemi), trombosit 

fonksiyon bozukluğu, alerjik rinit ve astım alevlenmesi gibi yan etkilerdir (64, 

77, 94). Oral yol ile NSAİİ’lerin verilişinde ki yan etkiler yüzünden, ilacın yan 

etkilerinin azaltılabilmesi ve direk hedef bölgeye uygulanabilmesi için 

NSAİİ’lerin lokal uygulanabilen farmasötik preparatları tercih edilir.  

Romatoit artrit nedeni bilinmeyen, sinovyal hücre proliferasyon ve 

inflamasyonunun eklemde tahribat yapması ile karakterize kronik, otoimmün, 

multisistemik, inflamatuvar bir hastalıktır (153). Bu tip hastalıklarda, uzun 

süre oral yoldan ilaç alımı NSAİİ’lerin yan etkileri yüzünden uygun değildir, bu 

yüzden romatoit artrit bölgenin iyileşmesi için topikal preaparat kullanımı 

daha uygundur. 

Naproksen ve naproksen sodyum analjezik ve antipiretik özellikleri olan 

non steoridal antiinflamatuvar bir ilaçtır. Romatoit artrit ve osteoartritin 

semptomatik tedavisinde kullanılır (182). Antiinflamatuvar etkisini, 

prostaglandin sentezinden sorumlu olan siklooksijenaz enzimini inhibe 

ederek gösterir. 
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SC tabakası maddelerin deriden geçişini engelleyen lipofilik yapıda bir 

bariyerdir. Etkin maddelerin bu engeli aşabilmeleri için, molekül ağırlığı 500 

dalton’dan küçük, erime derecesi 200 ºC’nin altında, sudaki çözünürlüğü 1 

mg/mL den düşük, yağ/su dağılım katsayısı 1 ile 3 arasında ve etkin 

maddelerin yüksek termodinamik aktiviteye sahip olması gerekir  (152, 193, 

260). Naproksen yukarıda sayılan özelliklere sahip bir NSAİİ’tir. 

Nanojeller, 1nm -1m arasında boyuta sahip uygun bir çözeltide şişen 

ve dağıtıcı fazda homojen olarak dağılan, molekül içi çapraz bağlarla oluşan 

partiküllerdir. Nanojel hazırlanmasında kullanılan P(NIPAM)’ın SDKS değeri 

32 ºC’dir (172, 173, 294). P(NIPAM) SDKS değerinin altında suda sarmal 

halde bulunur ve su absorblama kapasitesi yüksek olduğu için partiküller 

şişmiş haldedir, fakat SDKS değerinin üzerinde hidrofobik etkileşimleri artar 

ve partikül boyutu küçülür. Vücut sıcaklığı P(NIPAM)’ın SDKS değerinin 

üzerindedir, bu yüzden nanojellerin partikül büyüklüğü deri üzerinde 

küçülmekte ve partikülün içinden etkin madde kolaylıkla açığa çıkmaktadır. 

Bu durum, etkin maddenin termodinamik aktivitesini artırmakta ve böylelikle 

etkin maddenin deriden geçişi artmaktadır. P(NIPAM) pH ve sıcaklık gibi 

çevresel uyarılara cevap verdiği için akıllı polimer olarak bilinir. Bu çalışmada 

pH ve sıcaklık faktörlerini kullanarak etkin maddenin deriye geçişininin 

artırılması hedeflendi. P(NIPAM)’in deri üzerinde film yapıcı özelliği vardır. Bu 

durum SC’da hidratasyonu artırır ve böylelikle etkin maddenin SC’dan geçişi 

artacaktır. Bu özellikler düşünülerek nanojellerin hazırlanmasında akıllı bir 

polimer olan P(NIPAM) seçildi. 

Nanojeller, makrojellerle karşılaştırıldığında ortamdaki değişikliklere 

daha hızlı cevap verirler ve bu durum geri dönüşümlüdür (142, 144, 229). 
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Nanojeller daha küçük partikül büyüklüğüne sahip oldukları için 

penetrasyonları kolaydır ve hücre içine alınabilirler (49, 143, 277). Bugüne 

kadar oral sistemlerin hazırlanmasında, çevresel şartlardan (pH, sıcaklık, 

iyonik güç ve elektromanyetik radyasyon) faydalanılmıştır. Ancak, bu 

özelliklerin topikal uygulamalarda kullanımı yaygın değildir. Nanojel kullanımı 

üzerindeki araştırmalar göstermiştir ki, nanojellerin transdermal ilaç taşıyıcı 

sistemleri olarak kullanılması, ilaçların yan etkilerinin azaltılması, hedef 

bölgede ilaç miktarının artırılması ve güvenle kullanılabilmesi açısından oral 

uygulamalara göre daha avantajlıdır. Ancak bu konuda az sayıda çalışma 

yapılmıştır (167). İdeal bir topikal formülasyon, hedef bölgede ilacın derinin 

tabakalarından geçerek ideal terapötik konsantrasyonu sağlaması gerekir. 

Nanopartiküllerin partikül büyüklükleri küçük olduğu için SC’dan 

penetrasyonları mikropartiküllere göre, daha fazla olacaktır. Nanopartiküller 

bu avantajlarından dolayı, penetrasyon artırıcı ilavesi olmadan derinin 

tabakalarına geçebilecekler ve etkin maddeyi taşıyabileceklerdir (140). 

Bu çalışmada, etkin maddenin tedavide kullanılan dozaj şekillerine 

alternatif olabilecek, inflamasyon hastalıklarında etkili topikal bir formülasyon 

hazırlanması amaçlandı. 

Çalışmada ilk olarak naproksen ve naproksen sodyumun fizikokimyasal 

özellikleri incelenmiştir.  

Naproksenin asetonitril, %5 BSA (%5) içeren izotonik fosfat 

tamponunda, setrimit tamponunda ve naproksen sodyumun izotonik fosfat 

tamponunda UV spektrumları incelendi. Naproksenin asetonitrilde maksimum 

absorbans verdiği dalga boyu (λ max) 271 nm (Şekil 17), %5 BSA (%5) 

içeren izotonik fosfat tamponunda maksimum absorbans verdiği dalga boyu 
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(λ max) 330 nm (Şekil 18) ve setrimit tamponunda maksimum absorbans 

verdiği dalga boyu (λ max) 271 nm (Şekil 19) olarak bulundu. Naproksen 

sodyumun izotonik fosfat tamponunda maksimum absorbans verdiği dalga 

boyu (λ max) 271 nm (Şekil 29) olarak bulundu. Bulunan bu değerler 

literatürlere uygunluk göstermektedir (37, 141). İzotonik fosfat tamponunun, 

%5 BSA (%5) içeren izotonik fosfat tamponunun ve setrimit tamponunun 

distile suya karşı UV spektrumları incelendi ve naproksen ve naproksen 

sodyumun maksimum verdiği dalga boylarında herhangi bir pike rastlanmadı 

(Şekil 20, Şekil 21, Şekil 22).  

Naproksen ve naproksen sodyumun IR spektrumunda kimyasal yapıya 

bağlı olan karakteristik pikler, maddelerin saf olduğunu göstermiştir (Şekil 23, 

Şekil 30). Bu sonuçların literatürlerle uyumlu olduğu görülmüştür (47). Erime 

derecesi tayin cihazı kullanılarak yapılan termal analiz çalışmasında, 

naproksenin erime derecesi 155,3 °C olarak belirlenmiştir (37, 47). 

Naproksenin yapısı NMR spektrumları alınarak da incelenmiş, bulunan 

kimyasal kayma sonuçlarının literatürle uyumlu olduğu görülmüştür (285).  

Termal analizlerde, yeni pik oluşumu veya yok oluşu, 

etkileşme/geçimsizlik olarak yorumlanmaktadır (99). Bu amaçla, P(NIPAM) 

ve naproksenin ayrı ayrı ve beraber olarak DSC kullanılarak termal analizleri 

yapılmıştır. Naproksenin termal analizinde 158 °C’de endoterm piki vardır 

(26) (Şekil 25).  P(NIPAM)’in termal analizinde endotermik ve ekzotermik 

olarak iki pik alınmıştır ve bu sonuç literatürlerle uyumluluk göstermektedir 

(295, 298) (Şekil 26).  P(NIPAM) ve naproksen fiziksel karışımına ait termal 

analizinde naproksenden kaynaklanan bir pik gözlenmemiştir. Bu durum 

P(NIPAM) ve naproksen arasında bir geçimsizlik olmadığını ve naproksenin 



 204

P(NIPAM) formülasyonlarında güvenle kullanılabileceğini belirtmektedir (Şekil 

28).  

Etkin maddelerin deriden geçişinde lipit/su partisyon katsayısı önemli bir 

parametredir. Hidrofilik etkin maddelerde lipit/su partisyon katsayısı düşük, 

lipofilik etkin maddelerde ise lipit/su partisyon katsayısı yüksektir. 

Naproksenin lipit su partisyon katsayısının hesaplanmasında su fazı olarak, 

%5 BSA (%5) içeren izotonik fosfat tamponu ve setrimit tamponu, naproksen 

sodyum için su fazı olarak izotonik fosfat tamponu kullanılmıştır. Naproksenin 

setrimit tamponunda log P yağ/su değeri 2,41±0,7, %5 BSA (%5) çözeltisi 

içeren izotonik fosfat tamponunda log P yağ/su değeri 2,88±0,2 ve naproksen 

sodyumun izotonik fosfat tamponunda log P yağ/su değeri 0,06±0,32’dir. 

Naproksenin %5 BSA (%5) içeren izotonik fosfat tamponu içinde en yüksek 

çözünürlük değeri 0,6±0,49 mg/mL, asetonitrilde 22±0,64 mg/mL, setrimit 

tamponunda ise 3,8±0,87 mg/mL bulunmuştur. Setrimit ve BSA naproksenin 

çözünürlüğünü önemli ölçüde artırmıştır. Naproksen için reseptör faz olarak 

setrimit tamponunun en uygun tampon olduğuna karar verilmiştir. Bu durum 

literatür ile uyum içindedir (188). Naproksen sodyumun izotonik fosfat 

tamponu içinde en yüksek çözünürlük değeri 214±0,96 mg/mL dir. Bu değer 

literatürle uyumluluk göstermektedir (28). Lipit/su partisyon katsayısı ve 

çözünürlük sonuçlarına göre, naproksen lipofilik, naproksen sodyum ise 

hidrofilik bir etkin maddedir. 

Naproksen ve naproksen sodyumun miktar tayininde kullanılan HPLC 

yöntemi için ve BSA’nin miktar tayininde kullanılan spektrofotometrik (UV) 

yöntem için yapılan validasyon çalışmasında, naproksenin %5 BSA (%5) 

çözeltisi içeren izotonik fosfat tamponundaki, setrimit tamponundaki, 
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asetonitrildeki ve domuz sinovyal sıvısındaki, BSA’nin distile sudaki ve 

naproksen sodyumun izotonik fosfat tamponundaki doğrusallığın oldukça 

yüksek olduğu, 0,999 ve 0,998 olan determinasyon kaysayısı ile saptanmıştır 

(Şekil 31, Şekil 33, Şekil 35, Şekil 37, Şekil 39, Şekil 41).  

Çalışmada kullanılan spektrofotometre (UV) ve HPLC aletinin 

validasyonu yapıldı ve analitik parametre verilerine göre her iki cihazın da 

doğruluk ve güvenilirliği kanıtlanmıştır. Tekrar edilebilirlik ve tekrar elde 

edilebilirlik çalışmasında elde edilen değerlerin varyasyon katsayısı %2’den 

küçük olduğu için yöntemin kesinliği ispatlanmıştır. Her iki yöntemin 

doğruluğu için geri kazanım ve varyasyon katsayısı değerleri istenilen sınırlar 

(%5 ve %2) içinde bulunmuştur. Her iki yöntemin teşhis ve miktar tayini 

limitleri hesaplanmış ve standart doğru grafiğinde seçilen en düşük 

konsantrasyonunun, yöntemin miktar tayini limitinin üzerinde olduğu 

saptanmıştır. Kullanılan çözeltilere göre naproksenin en düşük miktar tayini 

ve saptama sınırı farklılık göstermektedir. Çözeltilerin hidrofobisiteleri artıkça 

HPLC’de gözlenen gürültü miktarı artmaktadır ve bu yüzden etkin maddenin 

farklı çözeltilerde en düşük miktar tayini ve saptama sınırında farklılıklar 

gözlenmektedir. Etkin maddelerin incelenen süre boyunca, miktar tayini 

sonuçlarında değişim gözlenmemiş ve etkin maddeler dayanıklıklarını 

korumuşlardır. HPLC ile elde edilen etkin madde pikleri katılan diğer yardımcı 

maddelerle girişim yapmamaktadır.  Bu açıdan miktar tayini yöntemi özgün 

olarak değerlendirilmiştir. Maddelerin 200-400 nm dalga boyları arasında UV 

spektrumları incelendiğinde, yardımcı maddelerin etkin maddenin 

spektrofotometrik (UV) olarak belirlenen dalga boyunda hiçbir absorbans 
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göstermemektedir. Bütün bu bulguların ışığında analitik yöntemlerin etkin 

maddelerin miktar tayininde güvenle kullanılabileceğine karar verildi. 

Naproksen nanojelleri surfaktan içermeyen emülsiyon polimerizasyon 

yöntemi (SFEP) ile hazırlanmıştır. Bu yöntem lipofilik etkin maddelerle 

çalışılırken avantaj teşkil eder, çünkü surfaktan içermediği için etkin 

maddenin reaksiyon çözeltisinde çözünme oranı azalır ve etkin maddenin 

enkapsüle oranı artmaktadır. Bunun yanı sıra, yüzey aktif maddelerin 

birçoğu, belli konsantrasyoların üzerinde deride tahriş yapmaktadır. Bu 

yüzden de SFEP yöntemi, lipofilik etkin maddelerle nanojel hazırlamada 

tercih edilmektedir (167). Boş nanojellerin hazırlanması da SFEP yöntemi ile 

yapılmıştır fakat etkin madde reaksiyon ortamına ilave edilmemiştir. 

Naproksen nanojellerinin üretim verimi %43,2, NN formülasyonunun 

naproksen miktarı %4,5 ve NNP formülasyonunun naproksen miktarı ise %8 

olarak bulunmuştur. Yükleme miktarının az olmasının nedeninin, tekrarlanan 

uzun süreli santrifüjler sırasında nanojel yüzeyinde bulunan naproksenin 

kaybından ileri geldiğini düşünmekteyiz. 

Naproksen sodyum hidrofilik bir etkin madde olduğu için nanojellerinin 

hazırlanması SFEP yöntemi ile yapılamamıştır. Naproksen sodyum 

nanojellerinin hazırlanması farklı bir teknik ile yapıldı. Boş nanojeller 

kurutuldu ve sonra nanojeller, etkin madde çözeltisi ile tekrar eski partikül 

boyutuna gelinceye kadar şişirildi (98, 261, 280). Bu yöntem sayesinde, etkin 

madde kaybı olmamakta ve istenildiği kadar etkin madde nanojele 

yüklenebilmektedir. 

Nanojellerin içine etkin maddeyi hapsedip hapsedemediklerinin kontrolü 

olarak çalışmada floresan gösteren rodamin B ve floresan sodyum nanojelleri 
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hazırlandı. Rodamin B’nin lipofilik etkin madde olan naprokseni taklit 

edebileceğini, floresan sodyumun ise hidrofilik etkin madde olan naproksen 

sodyumu taklit edebileceğini düşündük. Rodamin B ve floresan sodyum 

nanojellerinin hazırlanması, naproksen ve naproksen sodyum nanojellerinin 

hazırlanmasındaki gibi yapılmıştır. Konfokal mikroskop ile alınan rodamin B 

ve floresan sodyum nanojelleri uygulanmış deri görüntülerinde, nanojellerin 

floresan gösterdiği ve ortamada floresan yaydığı bulunmuştur (Şekil 47, Şekil 

48), (91, 96). 

SEM ve TEM görüntüleme çalışmaları nanojellerin morfolojik yapıları 

hakkında fikir edinilmesi için önemlidir. Alınan görüntüler, nanojellerin 

homojen boyutta, çekirdek kabuk yapısında, düzgün küresel şekillere sahip 

olduğunu göstermektedir. Boş nanojeller etkin madde içermedikleri için, TEM 

görüntüleri çekirdek kabuk yapısında olmayıp homojen küresel ve tek 

tabakalıdır (Şekil 49-52). 

Konfokal mikroskop, lazer ışığının aynalarda yansıtılması prensibi ile 

çalışan bir yöntem olup, floresan özellik gösteren maddelerin 

görüntülenmesinde kullanılmaktadır. NNP formülasyonunun konfokal 

mikroskop ile çekilmiş görüntüsü NN formülasyonunun görüntüsü ile 

karşılaştırıldığında, NNP formülasyonunun floresan miktarında artış dikkati 

çekmektedir. Bu artış, naproksen miktarının NNP formülasyonunda daha 

fazla olduğunu göstermektedir (Şekil 53, Şekil 54). Bunun sonucunda, pH 

düşürülerek hazırlanan formülasyonda nanojellerin daha fazla etkin madde 

hapsettiği saptanmış bulunmaktadır. Boş nanojellerin konfokal mikroskop ile 

gorüntüsünde hiçbir floresana rastlanmamış, görüntü siyah olarak alınmış, bu 

yüzden teze veri olarak konulmamıştır. 
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DLVO (Derjaguin, Landau, Verwey, Overbeek) teorisi, bir 

dispersiyondaki partiküller üzerindeki kuvvetin, elektrostatik itme ve Van der 

Waals çekme kuvvetlerinden ileri geldiğini öne sürmektedir (93, 253). Bu 

prensibe göre partikül yüzeyindeki yüksek elektrostatik yük, partiküllerin 

birbirinden ayrılmasını ve dispersiyonun fiziksel stabilitesini artırırken, Van 

der Waals çekme kuvvetleri agregasyona neden olmaktadır. Çalışmada 

kullanılan nanopartiküllerin yüzeyindeki bu elektriksel tabakanın 

değerlendirilmesi zeta potansiyel ölçümü ile yapılmıştır. Zeta potansiyel, 

kolloidal bir sistemin sahip olduğu yüklerin toplamı olarak tanımlanmaktadır. 

Hazırlanan nanopartiküllerin zeta potansiyellerinin belirlenmesi, sistemin 

dayanıklılığı hakkında fikir vermesi açısından önemlidir. Sistemin yükü sıfıra 

ne kadar yakınsa, partiküllerin birleşme eğilimi de o kadar artmaktadır (185, 

207). Zeta potansiyel ortamda iyonik güçlerin artışı ile azalmaktadır. pH 

artıkça nanojellerin partikül boyutunda küçülme görülür, bunun sonucunda 

partikül yüzeyindeki iyon dansitesi artar ve zeta potansiyelde artış meydana 

gelir. BN formülasyonunun zeta potansiyel değeri -34 mV, NNP 

formülasyonunun zeta potansiyel değeri -17 mV ve NN formülasyonunun 

zeta potansiyel değeri -21 mV bulundu. Jun ve arkadaşları (127) P(NIPA-ko-

akrilik asit) nanojelleri hazırlamışlar ve farklı çözeltiler kullanarak nanojellerin 

şişme ve büzülme hareketlerini, nanojellerin zeta potansiyel değerleri ile 

incelemişlerdir. Partikül boyutu küçüldükçe, partiküllerin zeta potansiyel 

değerinde artış saptamışlardır. Kim ve arkadaşları (138) P(NIPA-ko-

metakrilik asit) nanojellerini hazırlamışlar ve temperatür artıkça partiküllerin 

küçüldüğünü ve partiküllerin zeta potansiyellerinin artığı sonucuna 

varmışlardır. Çalışmada bulunan sonuçlar literatür ile uyumluluk 
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göstermektedir. Formülasyonlar arasında, en dayanıklı formülasyon NN 

formülasyonudur. BN formülasyonu etkin madde içermediği için, partikül 

üzerindeki elektrostatik yüklerin birbirini nötürleme gücü daha azdır, bu 

yüzden zeta potansiyel değeri etkin madde içeren formülasyonlara göre daha 

yüksek bulunmuştur. 

P(NIPAM) nanojelleri çevresel şartlara bağlı olarak hızlı bir şekilde 

osmotik basınç etkisi ile şişme ve büzülme gösterir. Nanojellerin şişme 

kapasitesi çalışmasında, NNP, NN ve BN formülasyonlarının şişme değerleri 

sırasıyla, %87,4±2,1, %76±3,1, %91±2,8 olarak bulunmuştur. BN 

formülasyonu diğer formülasyonlara göre, daha hidrofilik olduğu için su ile 

etkileşimleri daha fazladır, bu yüzden BN formülasyonunda şişme oranı daha 

fazla olmuştur. P(NIPAM) nanojelleri pH değişiminden etkilendikleri için NNP 

formülasyonunda şişme oranı, NN formülasyonuna göre daha fazla olmuştur. 

Kolloidal dağılımın viskositesi, moleküler hareketi sınırlayan moleküller 

arası kuvvetlerin bir fonksiyonudur. Bu kuvvetler serbest hacmi belirleyen 

moleküller arası boşluklara bağlıdır ve sıcaklıktaki değişim ile etkilenir. 

Yüksek sıcaklıklarda, molekülün termal enerjisi, moleküller arası uzaklığın 

artması ile artar ve moleküller arası kuvvetlerin ve dolayısı ile viskozitenin 

azalmasına neden olur. P(NIPAM) nanojellerinin SDKS değerinin üstünde 

partikül boyutu küçüldüğü için, içerisinde hapsettikleri suyu kaybederler ve 

moleküller arası bağlar zayıflar veya kırılır. Böylece görünür viskosite azalır. 

Kayma hızının artmasıyla görünür viskozitenin azalması, P(NIPAM) 

nanojellerinin akış davranışını pseudoplastik olduğunu göstermektedir (232, 

233, 258, 259). Kayma hızının artması ile uzun zincirli moleküllerin düzeni 

bozulur. Akışa karşı moleküller arası direnç azalır ve böylece görünür 
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viskosite azalır. Hazırlanan formülasyonlardan NN formülasyonu en az 

viskoz, BN formülasyonu ise en fazla viskoz yapıya sahiptir. Bu durumun, 

nanojellerin içlerine hapsettikleri su miktarı ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. 

Nanojellerin partikül boyutu, polimerin fizikokimyasal özelliklerine, 

çapraz bağlayıcı oranına, polimer konsantrasyonuna bağlı olarak 

değişmektedir. Bu nedenle nanojel hazırlama aşamasında, başlangıç 

monomer konsantrasyonu sabit tutularak çapraz bağlayıcı olarak kullanılan 

BIS’in oranı %5, %7,5 ve %10 olarak değiştirilmiştir. Nanojellerde çapraz bağ 

yoğunluğunun artması ile şişme oranı azalmaktadır (205). Çünkü çapraz 

bağlayıcı miktarının artışı ile jel içerisindeki polimer miktarı artacağından, 

şişmeyi gerçekleştirecek çözücünün jel içerisine gireceği boşluk miktarı 

azalacaktır. %5 BIS ile hazırlanan naproksen nanojellerinin ortalama partikül 

büyüklüğü, 43±2,7 µm, %7.5 BIS ile hazırlanan naproksen nanojellerinin 

ortalama partikül büyüklüğü, 341±1,4 nm, %10 BIS ile hazırlanan naproksen 

nanojellerinin ortalama partikül büyüklüğü, 176±1,1 nm olarak bulunmuştur. 

Bu durum, çapraz bağlayıcı miktarı artıkça, nanojelin şişmesininin azaldığını 

yani partikül boyutunun azaldığını göstermektedir. %10 BIS ile hazırlanan 

naproksen nanojellerinin partikül büyüklüğü küçük olmasına rağmen, etkin 

maddeyi hapsetme oranı %3,8 olarak bulunmuştur. %5 BIS ile hazırlanan 

naproksen nanojellerinde yüksek oranda aglomerasyon görüldüğü için, etkin 

maddeyi hapsetme oranı %3,1’dir. NN35, NN37.5 ve NN310 

formülasyonlarından naproksenin geçiş hızı profilleri incelendiğinde, en iyi 

geçiş NN37.5 formülasyonu ile elde edilmiştir. Düşük çapraz bağlayıcı 

konsantrasyonu ile yeterli etkin madde nanojel içerisine hapsedilememiş ve 

naproksenin formülasyonda yeterli konsantrasyonu sağlanamamıştır. Bu 
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yüzden NN35 formülasyonundan naproksen geçişi çok azdır. Yüksek çapraz 

bağlayıcı konsantrasyonu ile artan zincir yoğunluğunun etkin maddenin 

nanojelden çıkışını etkilemekte ve etkin maddenin difüzyonu azalmaktadır. 

Gao ve arkadaşları (84)  P(NIPAM) nanojelleri hazırlamışlar ve BIS miktarını 

artırdıkça partikülün jel dansitesinde artış olduğunu ve partikülün şişme 

kapasitesinin azaldığını saptamışlardır. Çalışmada bulunan sonuçlar literatür 

ile uyum içindedir. Bundan dolayı NN310 formülasyonunda, nanojellerden 

yeterli etkin madde çıkışı gözlenememiştir. Bunun yanı sıra partikül boyutu, 

çapraz bağlayıcı konsantrasyonu ile ters orantılı olduğu için NN310 

formülasyonu etkin maddeyi yeterli konsantrasyonda içerisine 

hapsedememiştir. NN55, NN, NN510 arasında ve NNP55, NNP, NNP510 

formülasyonları arasında da aynı durum söz konusudur. NN ve NNP 

formülasyonları karşılaştırıldığında,  NNP formülasyonunun partikül 

büyüklüğü NN formülasyonundan yüksektir, bu yüzden, NNP 

formülasyonundan naproksenin deriye geçişi daha az olduğu tahmin 

edilmektedir. Partikül boyutu büyüdükçe, etkin maddenin partikülden çıkışının 

ve partikülün deriye absorbsiyonunun daha zor olduğu düşünülmektedir. 

Bunlar göz önüne alındığında %7,5 BIS ile naproksen nanojellerinin 

hazırlanmasına karar verilmiştir. 

Bazik bir hidrojel, düşük pH’larda iyonize olurken, yüksek pH 

değerlerinde iyonize olmaz. Bu nedenle düşük pH değerlerinde şişme 

derecesi artar. Serpe ve arkadaşları (234) P(NIPA-ko-akrilik asit) nanojelleri 

hazırlamışlardır. Nanojeller, akrilik asitten dolayı asidik yapıya sahiptirler, 

ortamın pH’ı artıkça nanojellerin partikül büyüklüğü artmıştır. Çalışmada 

bulunan sonuçlar literatür ile uyumluluk göstermektedir. Nanojel 
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formülasyonları pH düşürülerek hazırlanmış ve nanojelin şişme kapasitesi 

artırılarak, nanojele etkin madde hapsetme kapasitesinin artırılması 

amaçlanmıştır. Böylece, NN formülasyonunda yüklenen naproksen miktarı 

%4,5 ve NNP formülasyonunda ise, yüklenen naproksen miktarı %8 olarak 

bulunmuştur. Sonuçlar partikül boyutu tayini ile de uyumluluk göstermektedir. 

NNP, NN ve BN formülasyonunun ortalama partikül büyüklüğü ve 

polidispersite indeksleri sırasıyla 324±21,4 nm ve PI 0,201±0,03, 231±13,6 

nm ve PI 0,154±0,02, 347±1,6 nm ve PI 0,106±0,04 tür. NN35, NN37.5 ve 

NN310 formülasyonunun ortalama partikül büyüklüğü sırasıyla 43±2,7 µm ve 

PI 0,487±0,06, 341±1,4 nm ve PI 0,133±0,01, 176±1,1 nm ve PI 0,117±0,01, 

olarak bulunmuştur. BN formülasyonu naproksen içermediği için, osmotik 

basınç ile çözücüyü hapsedebilme kabiliyeti diğer formülasyonlara göre daha 

yüksektir ve Van der Waals bağları BN formülasyonunda daha az 

bulunmaktadır. Bu durum BN formülasyonunun daha çok su alabilmesini 

sağlar. BN formülasyonunun şişme kapasitesi yüksek olduğu için partikül 

boyutu formülasyonlar arasında en yüksektir. Formülasyonların polidispersite 

indeksleri incelendiğinde, formülasyonların homojen partikül büyüklüğü 

dağılımına sahip oldukları anlaşılmaktadır. 

Naproksen ve naproksen sodyumun NN, SKP ve NSS 

formülasyonlarından geçiş profili ex vivo olarak sıçan, domuz ve insan derisi 

ile karşılaştrmalı olarak değerlendirilmiştir. Tüm formülasyonlarda etkin 

maddenin en yüksek geçişi sıçan derisi ile sağlanmıştır. Naproksenin en 

yüksek geçiş profili, SKP formülasyonu ile sıçan derisinden elde edilmiştir ve 

naproksen sodyumun NSS formülasyonundan sıçan derisinden geçişi, 

domuz ve insan derisine göre daha yüksektir. Sıçan derisinin daha ince ve 
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daha çok foliküllü olması sebebi ile etkin maddelerin geçişini artırdığı 

düşünülmektedir. Çalışmada, sıçan derisi insan derisine göre ortalama 3,67 

kat daha fazla geçirgen bulunmuştur. Domuz ve insan derisinden etkin 

maddelerin geçişleri karşılaştırıldığında, domuz derisi insan derisinden 

ortalama 1,1 kat daha fazla geçirgen olmasına rağmen, domuz derisi,  insan 

derisine histolojik açıdan en çok benzeyen deridir (88, 135). 

NN37.5 ve NN formülasyonlarının beyaz ve siyah, donmuş ve taze 

deriden naproksenin geçişi incelendiğinde, NN formülasyonunda beyaz 

deriden naproksenin geçişi siyah deriden naproksenin geçişine göre 0,86 kat 

daha fazla bulunmuştur. Bunun nedeninin zencilerde melanin miktarının 

yüksek olmasından dolayı zenci derisinin permeabilitesi daha düşük 

olduğundan kaynaklandığı düşünülmektedir (35). NN formülasyonunda 

donmuş deriden naproksenin geçişi taze deriden naproksenin geçişine göre 

1,42 kat daha fazla bulunmuştur. Donmuş deride SC’un lipit tabakalarının 

zarar gördüğü ve SC’da yaşayan hücre bulunmadığı, bundan dolayı SC 

bariyer özelliğini bir miktar yitirdiği için etkin maddelerin donmuş deriden 

geçişinin arttığı bilinmektedir. Babu ve arkadaşları (15) nimesulit ve 

melatoninin, donmuş ve taze deriden difüzyon profillerini incelemişler ve 

donmuş deriden etkin maddelerin geçişinin daha yüksek olduğunu 

bulmuşlardır. NN37.5 formülasyonunda naproksen miktarı, NN 

formülasyonunda bulunan naproksen miktarından daha düşük olduğu için 

NN37.5 formülasyonundan naproksenin geçişi NN formülasyonundan 

naproksenin geçişinden daha az bulunmuştur. Formülasyonlarda etkin 

madde konsantrasyonu geçiş profilini etkilemektedir. Ayrıca, NSS 

formülasyonu penetrasyon artırıcı içerdiği için, NS formülasyonundan 
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naproksen sodyumun geçişi NSS formülasyonuna göre daha düşük 

bulunmuştur. NSS formülasyonu, NN ve NNP formülasyonlarından 

naproksen geçişleri ile karşılaştırıldığında ise NSS formülasyonu 

penetrasyon artırıcı içermesine rağmen, naproksen sodyum geçişi daha 

azdır. Naproksen sodyum hidrofilik bir etkin maddedir ve deriden geçişi 

hidrofobik bir etkin madde olan naproksene göre daha az olmuştur. 

Hidrofobik etkin maddelerin deriden geçişi, hidrofilik etkin maddelerin deriden 

geçişinden daha fazladır. Dermal veya transdermal formülasyonlar için, etkin 

madde seçiminde hidrofobik etkin maddeler tercih etmek daha doğru 

olacaktır (21). 

Etkin maddeler, deriden geçiş için optimum fizikokimyasal özelliklere 

sahip olsalar bile, etkin maddelerin SC’dan derinin diğer tabakalarına 

geçişleri yüksek değildir. Bu nedenle, penetrasyon artırıcıların 

formülasyonlara ilavesine gerek duyulmuştur. Çalışmada hem hidrofilik hem 

lipofilik penetrasyon artırıcılar kullanılmıştır. Genellikle, lipofilik özellikteki 

penetrasyon artırıcı maddeler, SC’un lipit yapısını geri dönüşümlü olarak 

bozarlar ya da SC’daki lipit tabakası ile etkileşirler. Hidrofilik özellikteki 

penetrasyon artırıcı maddeler ise, SC’da hücre içinde bulunan proteinlerin 

disülfür bağlarını ve tiyol gruplarını kopararak, proteinler üzerinde yapısal 

değişikliğe neden olurlar. Bunun yanı sıra, penetrasyon artırıcılar etkin 

maddenin sıvağda termodinamik aktivitesini artırarak, formülasyon içindeki 

etkin maddenin deriden serbestleşmesine yardımcı olurlar (76, 101). 

Çalışmada penetrasyon artırıcı olarak %10 miktarda, dimetil sülfoksit, tween 

20, span 80, izopropil miristat, izopropil palmitat, transkutol, PEG 400, 

propilen glikol, dimetil formamit, balık yağı, trietanolamin, azon, benzil 
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nikotinat, sineol ve %5, %7,5, %10 oranlarda Na2CO3 (%5 g/g) kullanıldı. 

Formülasyonlardan naproksenin difüzyon hız profilleri incelendiğinde, en 

yüksek geçiş SKP formülasyonu ile, en düşük geçiş de penetrasyon artırıcı 

olarak kullanılan benzil nikotinat formülasyonunda görülmüştür. Etkin 

maddenin penetrasyon artırıcılardan deriye akışı (fluks) incelendiğinde, bazik 

penetrasyon artırıcılar naproksenin termodinamik aktivitesini artırarak, 

naproksenin deriden geçişini artırmışlardır. Trietil amin SC lipitleri ile 

etkileşmekte fakat Na2CO3’ın SC lipitleri ile etkileşmediği düşünülmektedir. 

Sodyum karbonatın penetrasyon artırıcı özelliğinin deri ile ilişkili değil, 

naproksenin nanojel içinde çözünürlüğünü artırarak, ayrıca nanojelin partikül 

büyüklüğünü küçülterek nanojele hapsolmuş bir kısım naproksenin dışarı 

çıkışını sağlayarak, böylelikle deri üzerinde naproksen konsantrasyonunu ve 

konsantrasyon artışından dolayı naproksenin termodinamik aktivitesini 

artırarak, etkin maddenin deriden geçişini artırdığı düşünülmektedir. İyi bir 

penetrasyon artırıcı olarak bilinen etanol kullanıldığında, nanojellerde 

aglomerasyona sebep olduğu görüldü ve etanolün SC’da lipitlerin 

çözünürlüğünü artırmasına rağmen, naproksenin deriden geçişini 

artıramadığı saptandı. Bu sebepten, P(NIPAM) ile hazırlanan nanojellerde 

penetrasyon artırıcı olarak etanol kullanılmasının uygun olmadığı 

düşünülmektedir. Diğer hidrofilik penetrasyon artırıcılar arasında DMF ile en 

yüksek geçiş sağlanmış, fakat bu geçişin nedeni, DMF’nin SC’daki 

proteinlerle etkileşmesinden değil, dimetil formamitin bazik olmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Hidrofobik penetrasyon artırıcılar da SC’daki 

lipitlerle etkileşmesine rağmen, naproksenin nanojel içerisindeki 

çözünürlüğünü artıramadığı için, naproksenin deriden geçişi fazla olmamıştır. 
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 Setrimit ve %5 BSA (%5) içeren izotonik fosfat tamponları ile SKP 

formülasyonundan naproksenin geçişinde, farklı difüzyon hız profilleri 

gözlenmiştir (Şekil 74). Setrimit tamponunun pH değeri 5,24±0,6 ve %5 BSA 

(%5) içeren izotonik fosfat tamponunun pH değeri 7,31±0,8 olarak 

bulunmuştur. Etkin maddelerin deriden geçişinde, etkin maddelerin iyonize 

veya non iyonize olması önemlidir. Tamponların farklı pH değerleri 

naproksenin iyonizasyonunu değiştirmektedir. pH artıkça naproksenin iyonize 

olan miktarı artmakta ve noniyonize oranı azalmaktadır böylece naproksenin 

deriden geçen miktarı azalmaktadır. Setrimit tamponunun pH değeri %5 BSA 

(%5) içeren izotonik fosfat tamponunun pH değerinden daha düşüktür, bu 

yüzden naproksenin setrimit tamponunda deriden geçişi artmıştır. 

NN, NNP ve SKP formülasyonlarından naproksenin geçişi derinin SC, 

epidermis ve dermis tabakalarında incelenmiştir. NN ve NNP 

formülasyonundan naproksenin geçişi en fazla epidermisteyken, SKP 

formülasyonundan naproksenin geçişi en fazla SC’da olmuştur. SKP 

formülasyonunun partikül büyüklüğünün, formülasyonlar arasında en küçük 

olduğunu ve burada naproksenin termodinamik aktivitesinin ise 

formülasyonlar arasında en yüksek olduğunu düşünmekteyiz. Bu durum 

SC’da naproksen geçişinin fazla olmasına neden olabilir. Ayrıca, deri tripsin 

ile muamele edilerek SC deriden izole edilmiştir. Tripsin, kimyasal bir 

maddedir ve SC’a zarar vererek, SC’da tahribata neden olup etkin maddenin 

geçişi bu şekilde artmış olabileceği düşünülmektedir. SKP formülasyonundan 

naproksenin geçişi deri kalınlığı ile ters orantılı olarak bulunmuştur. 

Naproksen ve naproksen sodyum nanojellerinden etkin maddelerin ex vivo 

geçiş parametreleri incelendiğinde SKP formülasyonundan naproksenin 
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SC’dan geçişi en yüksek fluksa ve en düşük gecikme zamanına sahiptir. En 

düşük fluksa ve en yüksek gecikme zamanına NSS formülasyonundan 

naproksen sodyumun insan derisinden geçişinde rastlanmıştır.  

Domuz ekleminde, sinovyal sıvıya naproksen miktarının tespiti için ex 

vivo geçiş profillerinde en iyi sonuç veren SKP formülasyonu kullanılmıştır. 

Domuz eklemi sıvısında naproksen tayin edilmiş ve kümülatif etkin madde 

miktarı 121,4±11,2 µg/mL bulunmuştur. Bu sonuç, naproksen nanojellerinin 

yalnızca inflamasyonlu bölgede değil romatoit artritli hastalarda da 

kullanılabileceğini düşündürmektedir. 

Deriden soyma metodu ile, nanojel içerisindeki etkin maddenin stratum 

korneuma nekadar nüfuz ettiği tayin edilir. Bunun SC’da bulunan etkin madde 

miktarının hesaplanmasında en güvenilir yöntem olduğu kabul edilir (2, 150, 

166, 210, 266). SKP, NN, NNP ve NSS formülasyonlarında bu şekilde 

deriden soyma yöntemi ile çalışılmıştır. Sonuçta, SKP formülasyonunun SC’a 

en çok nüfuz eden formülasyon olduğu, en az nüfuz eden formülasyonunda 

NSS olduğu bulunmuştur. Sonuçlar, derinin tabakalarında SC’da yapılan ex 

vivo penetrasyon testi sonuçları ile uyum göstermektedir (Tablo 39). Ex vivo 

penetrasyon testi ile dermiste hesaplanan etkin madde miktarı, deriden 

soyma yöntemi ile bulunan miktardan daha yüksektir. Bunun nedeninin, 

deriden soyma yöntemi çalışmasında deri el ile ellendiği için etkin maddenin 

eldiven üzerinde kalması, derinin kesilme aşamasında etkin maddenin bir 

kısmının bistüri üzerine geçmesi ve deriden soyma yöntemi için kullanılan 

şişelerin çeperinde etkin maddenin kalması sayılabilir. 

İmmunohistokimya dokularda mevcut olan antijenlerin, antijenlere karşı 

geliştirilmiş antikor ile açığa çıkarılarak mikroskopla incelenmesidir. 
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Hazırlanan formülasyonların COX-2 inhibisyonu yapıp yapamadıklarını, 

yaptılarsa, ne miktarda inhibisyon yaptıklarını ve formülasyonların deride 

irritasyona neden olup olmadıklarını anlamak açısından immünohistokimya 

çalışması yapıldı. Yapılan çalışmada, BN formülasyonunun 6. saatinde, deri 

kahverengi olup deri üzerinde COX-2 inhibisyonu görülmemektedir, bu 

yüzden, P(NIPAM)’ın antiinflamatuvar etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır. 

BN formülasyonunun 6. Saatinde ve 10. saatin sonunda da deri kahverengi 

olup deri üzerinde COX-2 inhibisyonu görülmemektedir. NN formülasyonunun 

6. saatinde, 6. Saatten itibaren ise, deri üzerinde COX-2 inhibisyonu 

görülmektedir. NN10 formülasyonunun 10. saatinde, COX-2 inhibisyonu 

derinin dermis tabakasında da görülmektedir. NNP formülasyonunun 6. 

saatinde, epidermiste COX-2 inhibisyonu gözlenmektedir. NNP 

formülasyonunun 10. saatinde, COX-2 inhibisyonu derinin dermis 

tabakasında da çok net olarak görülmüştür, fakat COX-2 inhibisyonunun 

etkisi epidermis kısmında azalmaya başlamıştır. NAPR formülasyonunun 6. 

saatinde, COX-2 inhibisyonu iyi şekilde gözlenmektedir. NAPR 

formülasyonunun 10. saatinde, COX-2 inhibisyonu hem epidermis, hem de 

dermiste gözlenmiştir. Naproksen ile hazırlanan formülasyon ile 

karşılaştırıldığında, COX-2 inhibisyonu yapma düzeyi açısından hazırlanan 

formülasyonlar daha etkin bulunmuştur. TEA formülasyonunun 6. saatinde, 

COX-2 inhibisyon etkisi NN formülasyonunun 6. saatine göre daha fazladır, 

fakat SC parçalanmıştır, yani trietil amin deriye zarar vermiştir. TEA 

formülasyonunun 10. saatinde, COX-2 inhibisyon etkisi NN formülasyonunun 

10. saatine göre daha fazladır, fakat uzun süre trietil amin ile temas deriye 

çok zarar vermiş, deri incelmiş ve SC tabakası deriden 6. Saatteki örneğe 
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göre daha çok ayrılmıştır. TEAP formülasyonunun 6. saatinde, COX-2 

inhibisyonu hem epidermis, hem dermiste gözlemlenmektedir. Fakat, SC 

TEAP formülasyonunun 6 saatlik süreyle deriye uygulanmasında da zarar 

görmüştür. Bu durum, trietil aminden kaynaklanmaktadır. TEAP 

formülasyonunun 10. saatinde, COX-2 inhibisyonu hem epidermis, hem de 

dermiste gözlemlenmektedir, fakat SC bu hazırlanan formülasyon ile de zarar 

görmüştür. SKP formülasyonunun 6. saatinde, COX-2 inhibisyonu hem 

epidermis, hem de dermiste gözlenmiştir. Hazırlanan diğer formülasyonlar ile 

karşılaştırıldığında, bu formülasyon en etkin bulunmuştur ve deriye zarar 

vermemektedir. SKP formülasyonunun 10. saatinde, COX-2 inhibisyonu hem 

epidermis, hem de dermiste gözlenmiştir. Formülasyonun COX-2 inhibisyon 

etkisi 6. saatte başlayıp 10. saatte de devam etmektedir. Bu uzun süre 

sonunda bile deride irritasyon veya hasar gözlenmemiştir. Hazırlanan 

formülasyonlar arasında NNP formülasyonu en düşük pH’a sahiptir. Fakat 

formülasyon yalnız kullanıldığında bile, deride irritasyona neden olmadığı 

immünohistokimya çalışması ile saptanmıştır. P(NIPAM) sentetik bir polimer 

olmasına rağmen, deride hiçbir irritasyona neden olmamıştır. Sonuçlar 

P(NIPAM)’ın topikal kullanım için uygun bir polimer olduğunu 

düşündürmektedir. 

Western Blot proteinlerin membranlara transferini sağlamaktadır (8). Bu 

metod ile membranlardaki protein miktarları hesaplanabilir, molekül 

ağırlıklarına göre protein teşhisi yapılabilir, örneklerin hangi proteinleri içerip 

içermediği belirlenebilmektedir. Hazırlanan formülasyonların COX-2 

inhibisyon düzeylerini belirlemek ve immünohistokimya sonuçlarınının 

doğruluğunu güçlendirmek amacı ile Western Blot tekniği kullanıldı. 
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Yaptığımız çalışmada, kontrol için kullanılan deride COX-2 enzimi güçlü bir 

şekilde bulunmaktadır, banttaki sinyal çok güçlüdür. TEAP formülasyonunun 

6. saatinde, COX-2 enzim inhibisyonu gözlenmiş ve bantın vermiş olduğu 

sinyal azalmıştır. TEAP formülasyonunun 10. saatinde, 10 saat beklenilmiş 

olmasına rağmen, COX-2 enzim inhibisyonu devam etmektedir. BN 

formülasyonunun 10. saatinde, COX-2 enzim sinyal gücü, kontrol için 

kullanılan derinin sinyal gücü ile çok benzerdir. SKP formülasyonunun 6. 

saatinde ve SKP formülasyonlasyonunun 10. saatinde, COX-2 enzim 

inhibisyonu çok yüksektir, bu yüzden bantta COX-2 enzimi çok fark 

edilememektedir, sinyal yok denecek miktarda azalmıştır. NNP 

formülasyonunun 6. saatinde ve NNP formülasyonlasyonunun 10. saatinde, 

diğer nanojel formülasyonlarına göre, COX-2 enzim inhibisyonu daha 

düşüktür. Buradan anlaşılacağı üzere, trietil amin ve sodyum karbonat, 

naproksen etkin maddesinin deriye nüfusunu artırmışlardır. NAPR 

formülasyonunun 6. saatinde, COX-2 enzim inhibisyonu nanojel 

formülasyonlarına göre, daha düşük bulunmuştur. Bu durum, etkin maddeye 

uygun bir taşıyıcılı formülasyon tasarımının, etkin maddenin saf 

kullanımından daha yararlı olduğunu açıklamaktadır. 

NN ve NNP formülasyonları üzerinde, zamanla oluşabilecek olumsuz 

etkileri izleyebilmek için, stabilite testleri yapıldı. NN formülasyonu, 4 ºC, 

23 ºC’de bir yıl boyunca ve 37 ºC’de altı ay boyunca, NNP formülasyonu 

4 ºC, 23 ºC ve 37 ºC’de altı ay boyunca saklandı ve formülasyonların fiziksel 

görünüm, partikül büyüklüğü, pH ve in vitro penetrasyon testleri üçer aylık 

peryodlarda incelendi. Yapılan tayinler sonucunda, 4 ºC ve 23 ºC’de 

saklanan NN ve NNP formülasyonlarının stabilite süresince in vitro 
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penetrasyon testleri örneklerinin ölçümlerinde anlamlı bir değişme olmadığı 

(p>0,05) fakat 37 ºC’de saklanan NN ve NNP formülasyonlarının stabilite 

süresince in vitro penetrasyon testleri örneklerinin ölçümlerinde 3. aydan 

itibaren değişme olduğu (p< 0,05) istatistiksel olarak bulunmuştur. Ayrıca, NN 

ve NNP formülasyonlarında 4 ºC ve 23 ºC’de fiziksel görünüm, partikül 

büyüklüğü ve pH’ında %10 sınırları arasında bir değişim söz konusuyken 37 

ºC’de NN formülasyonunun pH’ı 3.ayda 3,8±0,2 ve 6. ayda 3,2±0,4’e, NNP 

formülasyonunun pH’ı 3. ayda 3±0,8 ve 6. ayda 2,8±0,7’ye düşmüştür. İki 

formülasyonda da 3. aydan itibaren faz ayrışması belirgin şekilde 

görülmüştür. 21 ºC’de partikül büyüklük ölçümleri yapılmış ve partikül 

büyüklüklerinde büyüme ve partikül büyüklüğü homojenizasyonunda bozulma 

gözlenmiştir. NN formülasyonunun 37 ºC’de 3. ayda partikül büyüklüğü 

236±17 µm ve PI 0,961±0,08, 6. ayda partikül büyüklüğü 382±14 µm ve PI 

1,26±0,2, NNP formülasyonunun 37 ºC’de 3. ayda partikül büyüklüğü 218±19 

µm ve PI 1,16±0,3, 6. ayda partikül büyüklüğü 446±23 ve PI 2,37±0,2 µm 

olarak bulunmuştur. Bu şartlarda NN ve NNP formülasyonlarında 4 ºC ve 23 

ºC’de saklanması uygun olacaktır. 37 ºC, P(NIPAM) polimeri SDKS değerinin 

üzerinde olduğu için, nanojeller içindeki suyu kaybetmiş, bunun sonucu 

olarak faz ayrımı görülmüş ve bu durum pH değişikliklerine neden olmuştur. 

37 ºC’de polimer davranışındaki değişiklikten ve etkin maddenin 

bozunmasından dolayı, in vitro penetrasyon testlerinde etkin madde oranı 

azalmış ve etkin maddenin kromatogramı düzgün alınamamıştır. Partikül 

büyüklüğünde artış ve partikül büyüklüğünde heterojen dağılımın nedeni, 

P(NIPAM)’ın uzun süre boyunca 37 ºC’de kalarak bozunmuş olabileceği ve 

faz ayrışmasıyla aglomerasyon oluşumu düşünülmektedir. Polidispersiyon 
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indekslerindeki büyük değişiklik, nanojelde misel oluştuğunu 

desteklemektedir. 

İn vitro geçiş verileri, Peppas tarafından önerilen Eşitlik 16’ya göre 

değerlendirildi. Bu eşitlikteki ‘n’ parametresi salım mekanizmasının tipini 

açıklamaktadır. Hazırlanan formülasyonların ‘n’ parametreleri incelendiğinde 

n>1 olarak bulunmuştur. Bu durumda, salım mekanizması süper case II geçiş 

olarak adlandırılmaktadır. Formülasyonlardaki jel tabakalarında plastikleşme 

artıkça, süper case II salım mekanizmasının görüldüğü literatürlerde kayıtlıdır 

(75, 165, 190).  Polimer zincirleri çözücünün nanojele difüze olması ile 

gevşemekte ve etkin madde geçişi ile zincir hareketliliğinde azalma 

görülmektedir. Etkin madde geçişi artıkça polimerde plastikleşme durumu 

gözlenmektedir. Bu durum super case II geçişe neden olmaktadır. 

Formülasyonların Peppas eşitliğine göre hesaplanan ‘n, k, r2 ‘ parametreleri 

Tablo 43‘te verilmiştir. 

Uygun kinetik modeli belirlemek için, tüm formülasyonların difüzyon 

çalışması sonuçları bilgisayar programına ugulanmıştır ve kinetik 

değerlendirme için sıfırıncı derece, birinci derece, Higuchi, Langenbucher, 

Hixon-Crowell, ve RRSBW modelleri incelendi ve r2 ve artık kareler 

toplam/serbestlik derecesi oranı sonuçları değerlendirildi (66).  r2 ve artık 

kareler toplam/serbestlik derecesi oranı sonuçlarına göre, formülasyonların 

difüzyon verilerinin genel olarak birinci derece, bazılarının ise RRSBW kinetik 

modeline uygun olduğu görülmektedir. Bu durum, Peppas modelindeki ‘n’ 

değerleri ile uyumluluk göstermektedir. Birinci derece kinetik modeli, etkin 

maddenin polimer içinde homojen olarak dağıldığı ve etkin maddenin 

serbestleşmesinin etkin maddenin depo konsantrasyonu ile orantılı olduğu 
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matriks tipteki sistemlerden geçişi ifade eder (133). Buna göre, 

formülasyonlarda etkin maddenin polimer içinde homojen bir şekilde dağıldığı 

ve plastik bir yapı oluşturduğunu söylemek uygun olacaktır. Sıfırıncı derece 

kinetik sonuçlarının birinci derece kinetik sonuçlarına yakın çıkmasının 

nedeni çok düşük etkin madde difüzyonuna bağlanabilir. Formülasyonların 

difüzyon verilerinin kinetik olarak değerlendirilmesi Tablo 42‘de verilmiştir. 

Yapılan in vitro ve ex vivo çalışmaların sonucunda SKP ve NSS 

formülasyonları en uygun formülasyon olarak seçilmiş ve in vivo çalışmalarda 

bu formülasyonlar kullanılmıştır. 

Yapılan literatür taramaları sonucunda, deney hayvanı olarak erkek 

sıçanların kullanılması uygun görülmüştür. Sıçanların küçük ve ucuz olması, 

bakım kolaylığı yanında genetik açıdan saflığının kolaylıkla sağlanabilmesi 

gibi üstün özelliklere sahip olması, in vivo çalışmalarda sıçanların çok 

kullanılmasına neden olmaktadır. Bu amaçla çalışmamızda deney hayvanı 

olarak Wistar Albino erkek sıçan kullanılması tercih edilmiştir. 

Antiinflamatuvar etki çalışması için, Wistar albino sıçanlarda pençe 

ödem testi yapılmıştır. Pençe ödemi %1 karregen içeren serum fizyolojik 

çözeltisinin sıçanların pençesine enjekte edilerek sağlanmıştır. Kontrol ve BN 

formülasyonu içeren gurupta pençe ödemi inhibisyonu görülmemiştir 

(P > 0,05). SKP formülasyonuyla sağlanan pençe ödemi inhibisyonu NSS 

formülasyonu ile elde edilen inhibisyondan anlamlı bir şekilde yüksektir 

(P < 0,05). Bu durum SKP formülasyonu ile antiinflamatuvar etkinin NSS 

formülasyonuna göre daha yüksek olduğunu göstermektedir.   
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İmmunohistokimya, Western Blot ve sıçan pençesinde antiinflamatuvar 

aktivite tayini çalışmalarındada P(NIPAM) polimerinin tek başına 

antiinflamatuvar etkisinin olmadığına karar verilmiştir. 

Domuz eklem sinovyal sıvısında naproksen tayin edildikten sonra, 

hazırladığımız formülasyonunun transdermal mi, yoksa topikal preparat mı 

olduğunu anlamak için, pençe ödem testi sonrası sıçanlardan 12, 24 ve 48. 

saatlerde kan örnekleri toplanıldı. HPLC ile yapılan tayinde, kanda naproksen 

ve naproksen sodyum etkin maddesine rastlanılmamıştır. Bu sonuç 

doğrultusunda hazırladığımız formülasyonların dermal formülasyonlar 

olduğuna karar verildi. 

Dermal ve transdermal etkin madde formülasyonlarından salınan etkin 

madde miktarının hesaplanmasında, yeni ve güvenilir bir teknik olan 

mikrodiyaliz yöntemi kullanılmıştır (10, 174). Sıçan derisinin dermis 

tabakasında naproksen ve naproksen sodyum miktarı, ex vivo ve in vivo 

olarak mikrodiyaliz yöntemi ile hesaplanmıştır. Öncelikle, diyaliz membranın 

geçirgenliğinin sınırlı olması nedeni ile toplanan örneklerdeki madde 

miktarlarının geri kazanım yüzdeleri hesaplandı ve bu yüzdelere göre in vitro 

ve ex vivo standart doğru denklemleri bulundu. Mikrodiyaliz yönteminde 

kullanılması gereken tamponlar, etanol, ve yağlı sıvılar gibi mikrodiyaliz 

probuna zarar verecek maddeler içermemeli ve özellikle in vivo çalışmalarda 

seçilecek tamponun vücut sıvısına uyumlu olması gerekmektedir. Bu yüzden 

naproksen için %5 BSA (%5) içeren izotonik fosfat tamponu ve naproksen 

sodyum için ise, izotonik fosfat tamponu kullanıldı. Tayin edilecek maddenin 

molekül ağırlığına göre, mikrodiyaliz probu seçilmiş olsa da, mikrodiyaliz 

çalışmalarında tayini yapılacak maddenin hidrofilik yapıda olması yöntemin 



 225

güvenilirliği için daha uygundur (71). Çalışmada hidrofobik etkin madde 

olarak naproksen ve hidrofilik etkin madde olarak naproksen sodyum 

kullanılmıştır (71, 123). SKP formülasyonunundan naproksen geçişinin 

membran içinde tayininin doğruluğunu artırmak için 8 saat boyunca 1 

µL/dakika, 3 µL/dakika 5 µL/dakika 0.5 mL/dakika ve 1 mL/dakika akış hızları 

denendi ve en yüksek etkin madde miktarı 1 µL/dakika akış hızı ile bulundu. 

NSS formülasyonu için ise akış hızı 3 µL/dakika seçildi. Naproksen miktar 

tayini için %10 ve %15 BSA (%5) içeren izotonik fosfat tamponu denemesi 

yapıldı, fakat tampondaki BSA miktarı artıkça, mikrodiyaliz membranında 

tıkanıklık meydana geldiğinden, en uygun tampon olarak %5 BSA (%5) 

içeren izotonik fosfat tamponu seçildi. İn vitro mikrodiyaliz çalışmasında 

naproksen için %5 BSA (%5) içeren izotonik fosfat tamponu kullanıldığında, 

membranda tıkanıklık oluşmamasına rağmen, ex vivo çalışmada 7. Saatten 

itibaren naproksen tayininde azalma görüldü. Bu durumun, deri içinde 

bulunan lipitlerin membranla uzun süre teması neticesinde, membran içine 

girmesi ile BSA ile birleşerek membran içinde bulunan yüksek molekül 

ağırlıklı bileşiklerin membranın geçirgenliğini azalttığı düşünülmektedir. İn 

vivo çalışmada, membran tıkanıklığı 5. Saatten sonra başlamıştır. Bunun 

nedeni ex vivo çalışmada, adipoz doku çıkarılmış deri ile çalışılmış, bu 

yüzden prob tıkanıklığı daha geç saatlerde görülmüş, fakat in vivo çalışmada 

ise, prob adipoz doku ile beraber olduğu için, tıkanıklık daha erken zamanda 

oluşmuştur. Probun sıçanın abdominal bölgesine girmeyip, deri içerisinde 

kaldığı ultrasonografik inceleme ile gösterilmiştir. Böylece probun derideki 

yerinin mikrodiyaliz çalışması için uygun bölgede olduğu ve sonuçların 

güvenilir olduğu saptanmıştır.  
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SKP ve NSS formülasyonlarından mikrodiyaliz yöntemi ile ex vivo etkin 

madde geçişleri Franz difüzyon hücrelerinden SKP ve NSS 

formülasyonlarından etkin madde geçişleri ile karşılaştırıldığında, anlamlı bir 

fark bulunmaktadır (p< 0,05). Mikrodiyaliz yöntemi ile geçiş çalışmasında, 

deride etkin madde miktarı daha az tayin edilmiştir, bunun nedeninin belli bir 

süre sonunda, membranda oluşan tıkanıklıkla daha az etkin maddenin 

toplanılmış ve hesaplanan kümülatif naproksen miktarında azalma olduğu 

düşünülmektedir. Bunun yanı sıra, mikrodiyaliz yöntemi in vivo yapıldığı için, 

ex vivo çalışmaya göre daha güvenilirdir, bu yüzden mikrodiyaliz yöntemi ile 

hesaplanmış sonuçların daha çok dikkate alınması gerektiği 

düşünülmektedir. 

SKP formülasyonu in vitro ve ex vivo çalışmalarda ideal formülasyon 

olarak belirlenmiştir. İn vivo çalışma sonuçları da, SKP formülasyonunun 

etkinliğini göstermiştir. 

Yapılan istatiksel değerlendirmeye göre, naproksen ve naproksen 

sodyumun domuz derisinden ex vivo serbestleşmesine ait çalışmada, BN 

formülasyonu ve kontrol grubu arasındaki fark anlamlı bulunmazken (p>  

0,05), SKP, NNP, NN, NS ve NSS formülasyonları birbirinden farklıdır (p< 

0,05).   

Yaptığımız tüm çalışmaların sonucunda, P(NIPAM) polimerinin oklüzif 

etkisinden dolayı, SC’un hidratasyonunu artırarak etkin maddelerin deriye 

geçişinin artmasına imkan veren bir polimer olduğu sonucuna varılmıştır. 

Dermal ve transdermal preparatlar için uygun olduğu ve deride irritasyona 

neden olmadığı için güvenle kullanılabileceği düşünülmektedir. Naproksen ve 

naproksen sodyum nanojelleri topikal kullanım açısından antiinflamatuvar ve 
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analjezik etkileri nedeni ile inflamasyonda, spor yaralanmalarında, kas 

ağrılarında, fibromiyaljide, romatoit artrit ve osteoartrit tedavisinde 

kullanılmak üzere yeni bir etkin madde modeli olabileceği düşünülmektedir. 

Vücutta sistemik kaynaklı yan etkileri azaltarak hedef bölgede lokalize olup 

hastalığın iyileşmesini sağlayacak, hastaların yaşam kalitesini artıracak bu 

formülasyonun, ilaç piyasasında bulunan formülasyonlara iyi bir alternatif 

olabileceği düşünülmektedir. 



 228

BÖLÜM VI 
ÖZET 

P(N-İZOPROPİLAKRİLAMİD) İLE TOPİKAL NANOJEL 

FORMÜLASYONLARININ HAZIRLANMASI VE İN-VİTRO, İN-VİVO 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bu çalışmada naproksen ve naproksen sodyum nanojelleri 

hazırlanarak, inflamasyon hastalıklarında etkili topikal bir formülasyon 

hazırlanması amaçlandı. 

P(NIPAM) sıcaklığa duyarlı bir polimerdir ve SDKS değeri vücut 

temperatürüne yakın olduğu için sıcaklığa duyarlı ilaç taşıyıcı sistemlerin 

hazırlanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Naproksen nanojelleri SFEP yöntemi ile hazırlandı ve naproksen 

nanojellerinde çapraz bağlayıcı olarak kullanılan BIS’in %5, %7,5, %10 

oranları ve pH (pH 2,5 ve pH 6) etkisi araştırıldı. %7,5 çapraz bağlayıcı 

içeren formülasyon naproksenin deriden geçişini %5 ve %10 çapraz 

bağlayıcı içeren formülasyona göre, daha çok artırmıştır. pH 2,5’ta hazırlanan 

nanojeller içerisine daha çok naproksen hapsetmişlerdir. Penetrasyon testleri 

için Franz difüzyon hücreleri ile çalışıldı. Penetrasyon testinde sıçan, domuz 

ve insan derisi ve domuz derisinin tabakaları (SC, epidermis, dermis) 

membran olarak kullanıldı ve penetrasyon parametreleri hesaplandı. 

Naproksenin donmuş ve taze deriden, beyaz (düşük melanin) ve siyah 

(yüksek melanin) deriden penetrasyonları karşılaştırıldı. Domuz derisinin 

insan derisine benzerlik gösterdiği, sıçan derisinin 3,67 kat insan derisine 
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göre, daha geçirgen olduğu, beyaz derinin siyah deriden 0,86 kat, donmuş 

derinin taze deriden 1,42 kat daha geçirgen olduğu sonucuna varıldı. 

Naproksenin deriden geçişini artırmak için farklı penetrasyon artırıcılar 

denendi ve sodyum karbonat en iyi penetrasyon artırıcı olarak bulundu. 

Deriden soyma yöntemi ile derinin SC tabakasında naproksen ve naproksen 

sodyum miktarı hesaplandı. 

SEM, TEM ve konfokal mikroskop görüntüleri nanojel 

formülasyonlarının homojen boyutta, çekirdek kabuk yapısında düzgün 

küresel şekillere sahip olduğunu göstermektedir. 

Antiinflamatuvar aktivite tayini immünohistokimya, Western Blot ve in 

vivo olarak sıçanlarda pençe ödem testi ile yapılmıştır. Nanojel 

formülasyonlarının COX-2 inhibisyonu yaptığı immünohistokimya çalışması 

ile belirlendi. Sonuçlar Western Blot ve pençe ödem testi ile doğrulandı. 

Naproksen ve naproksen sodyumun deriye penetrasyonunun 

hesaplanması, mikrodiyaliz yöntemi ile ex vivo ve in vivo olarak yapıldı. 

Mikrodiyaliz yöntemi ile yapılan çalışmalarda deriden naproksen ve 

naproksen sodyum geçişlerinin Franz difüzyon hücrelerinden yapılan 

geçişlerle karşılaştırıldığında, daha az bulunmuştur. 

Nanojel formülasyonlarında stabilite testleri yapıldı ve nanojellerin 4 ºC 

saklanması uygun bulundu. 

Sonuç olarak, P(NIPAM) nanojellerinden naproksen ve naproksen 

sodyumun deride lokal etkisi için topikal formülasyonu, ilacın oral alımındaki 

yan etkileri azaltabilecek bir alternatif terapötik yol olabileceği bulunmuştur. 
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Bu çalışma nanojellerin dermal ilaç taşıyıcı olarak kullanımı için, yeni 

yaklaşımlar sunmaktadır. 
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SUMMARY 

PREPARATION OF TOPICAL NANOGEL FORMULATIONS USING P(N-

ISOPROPYLACRYLAMIDE) AND IN VITRO, IN VIVO EVALUATIONS 

The aim of the present study was to prepare naproxen and naproxen 

sodium nanogels, in order to increase the release of naproxen and naproxen 

sodium to the skin. Besides  providing a more effective anti-inflammatory 

topical formulation. 

Poly(n-isopropylacrylamide) (P(NIPAM)) is a thermo-responsive 

polymer and due to its lower critical solution temperature (LCST) being close 

to the human body temperature made the development of thermo-sensitive 

drug delivery systems.  

Naproxen nanogels were prepared using SFEP method. The effect of n-

n-methylene bisacrylamide(BIS) as crosslinker (at 5%, 7.5%, 10%) and pH 

(pH 2.5 and pH 6) on responsiveness of the microgels were investigated. The 

results showed increased penetration of naproxen using microgels with 7.5% 

crosslinker compared to that obtained with 5% and 10% crosslinker. 

Naproxen was encapsulated more effectively with nanogels at pH 2.5.  

SEM, TEM and confocal microscope images showed that all nanogels 

exhibited well monodisperse spheres with regular size as core–shell 

nanostructure.  

Stability tests were done for naproxen nanogels and found that nanogel 

formulations should be stored at 4 ºC. 
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The permeation of naproxen across the rat, pig ear (full thickness, 

isolated stratum corneum, epidermis and dermis) and human skin were 

studied by using Franz-type diffusion cells, and penetration parameters 

calculated. Comparisons were also made between white (low melanin) 

versus black (high melanin) and frozen versus unfrozen porcine ear skin. 

Porcine ear skin manifested similar flux to human skin whereas rat skin was 

3.67 times more permeable. The flux across white skin was 0.86x with 

respect to black skin (p< 0.05); and frozen skin was 1.42x more permeable 

with respect to unfrozen skin (p< 0.05).  

Different kinds of penetration enhancer were used to increase the 

permeation of naproxen across the skin and sodium carbonate was found the 

most effective penetration enhancer. The distribution of naproxen and 

naproxen sodium within SC was studied by the tape stripping method. 

Anti-inflammatory activity was determined using immunohistochemistry 

(IHC), Western blot and in vivo paw eudema test in rats. A marked reduction 

in COX-2 in the skin was seen by IHC from nanogel formulations and this 

data was confirmed by Western blot and paw eudema test. 

Absorption of naproxen and naproxen sodium in the skin was carried 

out by microdialysis technique as in vitro, ex vivo, and in vivo. Naproxen and 

naproxen sodium penetration was lower with microdialysis than with Franz 

cells. 

Taken together, the delivery of naproxen and naproxen sodium from 

P(NIPAM) nanogels through skin for local effects as a topical formulation was 

found as an alternative therapeutic route to reduce the adverse effects 
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associated with oral and this study presents a new approach based on 

nanogels for dermal drug delivery. 
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