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Son yıllarda çeşitli biyoteknolojik ve biyotıbbi uygulamalarda giderek artan bir 
önem kazanan kontrollü salım sistemleri, biyoaktif ajanları istenilen hız ve peri- 
yodlarîa hedeflenen bölgelere salmaktadır. Sunulan bu çalışmada da, göz 
hastalıkları tedavisinde kullanılmak üzere, fibroblastik hücre üremesini engelleyen 
5-Fluorouracil (5-FU) ve Mitomycin-C (MMC) gibi ilaçların kontrollü şahmına izin 
verecek polimerik sistemlerin hazırlanması, karakterizasyonu, ve iiaç salım 
özelliklerinin belirlenerek, seçilen hedef doğrultusunda uygun sistem dizaynının 
gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Polimerik taşıyıcı sistem, 2-hidroksîetilmetakrllat (HEMA) monomerinin, çapraz-bağ- 
layıcı olarak kullanılan etilenglikoldimetakrilat (EGDMA) ve Na2S 2 0 5 -K2S 2 0 8 çif

tinden oluşan redoks başlaîıcı varlığında yürütülen yığın polimerizasyon yöntemiyle 
hazırlanmıştır. Polimerizasyon uygun kalıplar içerisinde ve oda sıcaklığında 
gerçekleştirilerek 1 mm kalınlığında ve 5 mm çapında diskler elde edilmiştir. 
Poiimerizasyonun oda sıcaklığında gerçekleşmesi, immobiSizasyonun da birlikte 
yürütülebilmesine olanak sağlamaktadır. Çalışmalar, ilaçsız matrikslerle ve ilaç 
varlığında olmak üzere iki kısımda yürütülmüş ve çeşitli parametrelerin (çapraz 
bağlayıcı ve başlatıcı miktarları, çözücü türü ve miktarı, vb.) polimerizasyon ve 
polimerik matriks özelliklerine etkisi farklı ortamlarda (su, PBS, vb.) yürütülen şişme 
deneyleri, spektroskopik ve mikroskobik yöntemlerle belirlenmiştir. İn-vitro koşul
larda yürütülen ilaç salım deneylerinde ise istenilen salım hızı gözönüne alınarak 
(5 -FU için 1mg/gün hızda 20 gün süreli salım) uygun polimerik matriksler seçilmiş 
ve polimerik yapı özellikleri yamsıra, yüklenen ilaç miktarının da salım hızı 
üzerindeki etkisi incelenmiştir. İiaç konsantrasyonları, UV-bölgede (5-FU için 
271 nm, MMC için 280nm) spektrofotometrik ölçümlerle izlenmiştir. Deneyler, salım 
hızının istenilen değerlerde olabilmesi İçin, hazırlanan matrikslerin çapraz-bağ 
oranı yüksek diğer bir polimerle kaplanması gerekliliğini ortaya koymuş ve 
çalışmalar bu yönde devam ettirilmiştir.

Sonuçta uygun polimerik bileşim ve kalıp dizaynı gerçekleştirilerek, in-vitro koşul
larda, istenilen saiım değerlerine ulaşılmış ve in-vivo çalışma aşamasına gelinmiş
tir. Sunulan çalışmada bu aşamalar ve sonuçları ayrıntılı olarak tartışılacaktır.


