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ÖZET
Çal% mada a6%z içi nemlendirici özelli6i olan
iki farkl% jelin viskozite özelliklerinin belirlenmesi ve
do6al tükürükle kar %la t%r%lmas% amaçlanm% t%r.
Jellerin ve do6al tükürü6ün viskozite ölçümleri
Brookfield dijital viskozimetre cihaz% (Model DV-III)
kullan%larak oda s%cakl%6%nda ve vücut %s%s%nda (37ºC’
de) gerçekle tirilmi tir. Sa6l%kl% 5 ki iden toplanan
tükürük örneklerinin viskozite ölçümleri de yapay
tükürük preparatlar%yla ayn% artlarda gerçekle tirilmi
ve her bir örnekten 10 ölçüm yap%larak ortalama
viskozite de6erleri elde edilmi tir.
Oda s%cakl%6%nda yap%lan ölçümlerde jellerin
viskozite özelliklerinin birbirine benzedi6i, ancak
37ºC’de BioXtra®’n%n istatistiksel olarak daha dü ük
viskoziteye sahip oldu6u gözlenmi tir (p<0,05).
De6erlendirilen örneklerin ak% e6rilerinin de istatistiksel olarak birbirinden farkl% olduklar% saptanm% t%r
(p<0,05).
Viskozite de6erleri aç%s%ndan kar %la t%r%ld%6%nda, Bioxtra®’n%n do6al tükürü6e en yak%n viskoziteye
sahip preparat oldu6u görülmü tür.
Anahtar kelimeler: tükürük, viskozite,
nemlendirici jel, kayma gerilimi

ABSTRACT
The aim of the study was to compare the
viscosity properties of two oral moisturising gels.
The viscosity measurements of the gels were
performed with Brookfield digital viscosimeter (Model
DV-III) at room temperature and at 37ºC to mimic the
body temperature. The viscosities of natural saliva
collected from 5 healthy people and the two oral
moisturising gels were measured under the same
conditions. Ten different measurements were made
from each formulation to determine the mean viscosity
values.
Measurements
obtained
at
the
room
temperature showed that both formulations have
similar viscosity values. However, measurements
made at 37ºC showed that Bioxtra® has the lowest
viscosity value (p<0.05). Flow curves of the
formulations were also statistically different from each
other (p<0.05).
The viscosity measurements performed at body
temperature proved that BioXtra®’ s viscosity value
was similar to that of natural saliva.
Key words: saliva, viscosity, moisturising gel,
shear stress

* Ege Üniversitesi Di hekimli6i Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dal%
**
Ege Üniversitesi Eczac%l%k Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dal%
***
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Pstatistik Bölümü

29

Atatürk Üniv. Di Hek. Fak. Derg.
Cilt:17, Say%: 3, Y%l: 2007, Sayfa: 29-34

ALPÖZ, KARAVANA, GÜNER,
BALO0LU, BOYACIO0LU

bölümü az da olsa fonksiyon görebiliyorsa tükürük
ak%m%n% uyaracak olan intrensek yol tercih edilmekte ve
Pilokarpin® ve Cevimelin® gibi ilaçlar sistemik olarak
reçete edilmektedir. Ekstrensek yöntemde ise topikal
olarak
yapay
tükürük
preparatlar%
ve
a6%z
nemlendiricileri kullan%lmaktad%r.12,20,21
Ülkemizde bulunan Biotene®, Xialine® gibi preparatlara ek olarak, yurt d% %nda Saliva Orthana®,
Salinum®, Luborant®, Glandosane®, Oralbalance® ve
BioXtra® gibi ürünler de kullan%lmaktad%r22,23; ancak
hiçbir ürünün fizikokimyasal özelli6i henüz do6al
tükürü6e e de6er düzeyde de6ildir.
Pdeal bir yapay tükürük preparat% antimikrobiyal, biyoadezif ve lubrikant yap%da olmal%d%r. Ayr%ca
bireylerin konu ma, çi6neme ve yutkunma güçlü6ü
gibi yak%nmalar%n% en aza indirgemeli, a6%zda uzun süre
kalarak ortam%n nemli tutulmas%n% sa6lamal%, uygulamas% kolay ve hasta uyuncu yüksek olmal%d%r.18,20,24,25
Yapay tükürük preparatlar%n%n etkinli6i do6al
tükürü6ün reolojik ve biyolojik özelliklerine benzerli6i
oran%nda ba ar%l%d%r.4,18,20 Bilindi6i gibi viskozite bir
ak% kan%n, yüzey gerilimi alt%nda deforme olmaya kar %
gösterdi6i direncin ölçüsüdür ve ak% kan%n akmaya
kar % gösterdi6i iç direnç olarak da tan%mlanabilir.
Süper ak% kanlar hariç tüm gerçek ak% kanlar yüzey
gerilimine kar % direnç gösterirler. Genellikle herhangi
bir ak% esnas%nda ak% kan%n tabakalar% farkl% h%zlarda
hareket eder ve ak% kan%n viskozitesi, uygulanan
kuvvete kar % direnç gösteren tabakalar aras%ndaki
yüzey gerilimlerinden dolay% ortaya ç%kar. Isaac
Newton'un öne sürdü6ü üzere, laminar ve paralel bir
ak% ta, tabakalar aras%ndaki yüzey gerilimi bu
tabakalara dik yöndeki h%z gradyeni ile orant%l%d%r. Su
ve gazlar%n ço6u Newton yasas%na uyarlar ve Newton
ak% kanlar olarak adland%r%l%rlar. Newton olmayan
ak% kanlarda ise, yüzey gerilimi ile h%z gradyeni
aras%ndaki basit lineer ili ki çok daha karma %k bir hal
al%r.27
Piyasada bulunan yapay tükürük preparatlar%
biyoadezif ajan olarak sodyum karboksimetilselüloz
(NaCMC), ksantan zamk% veya hayvan müsini gibi
materyalleri içermektedir.12,18,23-26 NaCMC ve ksantan
zamk% tükürük preparat%n%n viskozitesini art%rarak a6%z
içi dokulara yap% mas%n% sa6lamakla birlikte, etkinli6inin
do6al tükürü6e e de6er olmad%6% saptanm% t%r. Müsin
ise moleküler a6%rl%6% fazla olan bir glikoproteindir;
ancak
ensefalopati
riski
nedeni
ile

G R 5
Tükürük protein, glikoprotein, müsin, iyon
içeren ve oral homeostaz%n korunmas%nda etkin rol
oynayan bir kar% %md%r.1-3 Tükürü6ün temel fonksiyonlar% di lerin çürü6e kar % korunmas%, ba lang%ç
çürüklerinin remineralizasyonunun artt%r%lmas%, oral
bakterilerin olu turdu6u asidin tamponlanmas% ve oral
enfeksiyonlar%n önlenmesidir 4-8
Bilindi6i gibi, tükürükte bulunan glikoproteinler
tükürü6ün viskoelastisitesini belirleyerek kayganl%k
özelli6ini olu tururken; elektrolitler ve müsin ise oral
mukozan%n nemli tutulmas%n% sa6lamaktad%r.1,7,9. Bikarbonat ve fosfat iyonlar% ise tamponlama görevini
yaparak di lerin demineralizasyonunu önlerler. Fosfat,
kalsiyum ve florür gibi iyonlar ise di sert dokular%n%n
remineralizasyonuna yard%mc%d%r. Laktoferrin, immünoglobulin, sistatin, histatin ve tioksinat iyonlar% da
tükürü6e antimikrobiyal özelli6ini veren komponentlerdir.3,10
Tükürü6ün yap%s%ndaki ve miktar%ndaki de6i iklikler kayganla t%rma, nemlendirme, tamponlama, remineralizasyon ve antimikrobiyal etkisinin azalmas%na
neden olarak oral pH’n%n de6i imine, enfeksiyon riskinin art% %na, di çürüklerine, mukozite ve periodontal
hastal%klara yol açmaktad%r.11,12 Sonuçta; tükürük
niteli6i de6i en veya miktar% azalan hastalarda, konu ma, tat alma, çi6neme ve yutkunma fonksiyonlar%nda
güçlükler meydana gelmektedir. Ciddi bir hastal%k
olarak de6erlendirilmemesine kar %n, bu semptomlar
bireylerin ya am kalitesini olumsuz etkilemekte ve
tedavi
edilmedi6inde
ciddi
sorunlara
neden
olmaktad%r.5,12-14
A6%z kurulu6u tükürük bezlerinin hipofonksiyonu; tükürük bezi veya bo alt%m kanal%n%n ta lar%;
Sjögren Sendromu ve Sarkoidoz gibi ba6 dokusu
hastal%klar%; HIV ve Hepatit C gibi viral veya di6er
bakteriyel enfeksiyonlar; diyabet ve böbrek hastal%klar%
gibi metabolik düzensizlikler; diüretikler, antihipertansifler, antihistaminikler, sedatifler, opoid analjezikler, trisiklik antidepresanlar ve major antipsikotikler
gibi ilaçlar%n kullan%m%; ba -boyun bölgesine uygulanan radyoterapi ve kemoterapi nedeni ile geli en bir
durumdur.12-19
Bu tür yak%nmas% olan hastalarda tedavinin
amac%
semptomlar%n
giderilmesi
ve
hastan%n
konforunun sa6lanmas%d%r. Tükürük bezlerinin bir
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kullan%lmamaktad%r.12 Tedavi amac%yla sunulan di6er
yapay tükürük formülasyonlar%n%n da do6al tükürü6ün
tüm reolojik ve biolojik özelliklerini taklit etmekte
yeterli olmad%klar% gösterilmi tir.4 Bu nedenle,
günümüzde do6al tükürü6ün reolojik ve biyolojik
niteliklerine sahip bir yapay tükürük formülasyonuna
ihtiyaç duyulmaktad%r.
BioXtra® ve Biotene-Oralbalance® piyasada son
dönemde geli tirilen yeni nesil a6%z kurulu6u tedavi
sistemleridir. Bu ürünler esansiyel tükürük laktoperoksidaz sisteminden ve immün mekanizmay% destekleyici
ajanlardan olu ur. Ayr%ca, hidroksiselüloz, polikarboksimetakrilat, glukoz oksidaz, ksilitol, laktoferrin, lizozim
ve monoflorofosfat içerirler.10,12,17,20 BioXtra®’n%n formülasyonunda Biotene-Oralbalance®’den farkl% olarak,
do6al tükürükte bulunan peptid ve immünoglobulinler
de yer almaktad%r.
Sunulan çal% mada bu iki farkl% a6%z içi
nemlendirici jelin viskozite özelliklerinin do6al
tükürükle kar %la t%r%lmas% amaçlanm% t%r.

Bölümü’nde SPSS 10 program%nda varyans analizi
yap%larak belirlendi. BioXtra® ve Oralbalance®’%n ak%
e6rileri Graphpad Prism 5 program% kullan%larak
de6erlendirildi
ve
veriler
t-testi kullan%larak
kar %la t%r%ld%. Tüm testlerde p=0,05 olarak kabul
edildi.
BULGULAR
Çal% mada de6erlendirilen ürünlerin viskozite
de6erleri Tablo 1’de sunulmaktad%r.
Yap%lan ölçümlerde her iki jelin de oda s%cakl%6%
olan 25ºC’deki vizkozite de6erlerinin vücut s%cakl%6%
olan 37ºC’de azald%6% saptand%. Bununla birlikte,
Oralbalance®‘%n oda s%cakl%6% ile vücut s%cakl%6%
aras%ndaki viskozite de6i iminin çok yüksek oldu6u
görüldü. 37ºC’de ise Bioxtra®’n%n Oralbalance®‘a
oranla istatistiksel olarak daha dü ük viskoziteye
sahip oldu6u saptand% (p=0,000) (Xekil 1).

Tablo 1: Çal% mada de6erlendirilen ürünlerin viskozite
de6erleri.

GEREÇ-YÖNTEM
Çal% mam%zda yapay tükürük jelleri BioXtra® ile
Oralbalance®’%n ve do6al tükürü6ün viskozite
ölçümleri Brookfield dijital viskozimetre cihaz% (Model
DV-III) kullan%larak Ege Üniversitesi Eczac%l%k Fakültesi
Farmasotik Teknoloji Anabilim Dal% Ara t%rma
Laboratuvar%’nda yap%ld%. Tüm ölçümler, s%cakl%6%n
ürünlerin viskozitesi üzerine etkisini görmek amac%yla
oda s%cakl%6%nda (25±1ºC) ve vücut s%cakl%6%n% simüle
etmek üzere, termostatik su banyosu kullan%larak
37±1ºC’de gerçekle tirildi.
Viskozite ölçümleri s%ras%nda 29 numaral%
spindle kullan%larak 45 rpm’de çal% %ld%. Her örnekten
10 kez ölçüm yap%ld%, ortalamalar% ve standart
sapmalar% hesapland%. BioXtra® ve Oralbalance®’%n
ak% e6rilerini elde etmek amac%yla 20-65 rpm
aras%nda ve ayn% spindle kullan%larak kayma gerilimi
ile kayma h%z% de6erleri elde edildi.
Çal% mada kullan%lan do6al tükürük ise sa6l%kl% 5
ki iden Navazesh ve ark.n%n 18 önerdi6i biçimde ve
herhangi bir uyaran kullan%lmadan al%nd%. Toplanan
tükürük örneklerinin viskozite ölçümleri yapay tükürük
preparatlar%yla ayn% artlarda gerçekle tirildi.
Gruplar aras%ndaki farklar%n istatistiksel olarak
anlaml%l%6% Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Pstatistik

Viskozite (cp)
Oralbalance®
25°C

BioXtra®

Tükürük

37°C

25°C

37°C

37°C

1

10,156

4,089

3,133

2,178

1,35

2

10,178

4,067

3,111

2,156

1,24

3

10,133

4,044

3,044

2,133

1,13

4

10,111

4,022

3,000

2,111

1,06

5

10,067

4,000

3,178

2,222

1,18

6

10,267

3,978

3,156

2,244

1,04

7

10,244

3,956

3,089

2,267

1,05

8

9,822

3,933

3,067

2,289

1,11

9

9,689

3,911

2,978

2,267

1,03

10

9,778

3,889

2,956

2,220

1,07

ort

10,044

3,988

3,071

2,208

1,13

BioXtra® ve Oralbalance®’%n ve do6al tükürü6ün
37ºC’deki viskozite de6erleri aras%ndaki fark%n
istatistiksel olarak anlaml% oldu6u bulundu (p=0,000)
(Xekil 1).
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Yan% s%ra, de6erlendirilen örneklerin ak%
e6rilerinin istatistiksel olarak birbirinden farkl% oldu6u
saptand% (p=0,000) , (Xekil 2 ).
Bilindi6i gibi, viskozitesi yüksek olan materyallere uygulanan kuvvet artt%kça preparat%n kayma
gerilimi de artmaktad%r. Oralbalance®’%n kayma
geriliminin kuvvet uygulanmaya ba lad%ktan hemen
sonra yükselmeye ba lad%6%; di6er bir deyi le, iki disk
içerisine yerle tirilen materyal, kuvvet uygulanarak
sürtüldü6ünde, Oralbalance®’%n sürtünmeye kar %
direncinin aniden yükseldi6i görüldü. BioXtra®’n%n ise
yakla %k 250 din.cm2’den sonra hemen hemen paralel
bir direnç gösterdi6i ve kayma geriliminin bu de6erden
sonra sabit kald%6% saptand% ( Xekil 2).

TARTI5MA
A6%z kurulu6unun de6erlendirilmesi için yap%lan
klinik çal% malar subjektif a6%z kurulu6u ile objektif
sialometri aras%nda zay%f korelasyon bulundu6unu
göstermektedir.10,20 Bu veriler tükürü6ün miktar%n%n
yan% s%ra kalitesinin de kayganla t%rma ve nemlendirme
fonksiyonlar%
üzerinde
etkili
oldu6unu
ortaya
koymaktad%r. Tükürü6ün kalitesini viskozitesi ve film
tabakas%
olu turabilme
özelli6i
belirlerken20,28,
viskoelastik özelli6i müsin içeri6ine ve ak% kanl%6%na
ba6l%d%r. Müsin yap%s%ndaki de6i im, yüksek orandaki
ak% kanl%kta
makromoleküllerin
agregasyonunda
azalmaya neden olarak viskozitenin de azalmas%na
neden olur. Viskozitenin yüksek ve orta orandaki
ak% kanl%kta azalmas% tükürü6ün g%dalarla kar% mas%n%
ve sindirimi kolayla t%r%r.26
Pdeal bir yapay tükürük preparat%n%n viskozitesi,
tad%, sunum ekli ve fiyat% önem ta %r. Literatürde
yüksek viskoziteli, yap% kan k%vaml%, pahal% ve kötü tad%
olan yapay tükürük preparatlar%n%n hastalar taraf%ndan
tercih edilmedi6i bildirilmektedir.20,29,30, Bu nedenle,
yapay tükürük preparatlar%nda insan tükürü6üne
e de6er viskoelastik özelliklere sahip bir ürünün
geli tirilmesi amaçlanmaktad%r.17 Ara t%r%c%lar viskozitesi
daha
dü ük
olan
müsin
esasl%
ürünlerin,
karboksimetilsellüloz (CMC) esasl% formülasyonlara
tercih edildi6ini belirtmektedirler; ancak her iki
formülasyonun viskozite de6erinin do6al tükürü6ün
çok üzerinde oldu6u laboratuvar çal% malar%nda
kan%tlanm% t%r. 4,29,30
Çal% mam%zda da saptand%6% gibi, literatürde
tükürü6ün
yapay
tükürük
formülasyonlar%
ile
kar %la t%r%ld%6%nda en dü ük viskozite de6erine sahip
oldu6u belirtilmektedir. CMC esasl% yapay tükürük
formülasyonlar% sert yüzeyleri kayganla t%rmada
ba ar%s%z olurken, müsin esasl% formülasyonlar%n daha
ba ar%l% oldu6u ve do6al tükürü6e e de6erde sonuçlar
verdi6i gözlenmi tir. Ayr%ca tükürük hidrofilik ve
hidrofobik
yüzeyler
üzerinde
film
tabakas%
olu turabilmektedir.4 CMC esasl% yapay tükürük
preparatlar% do6al dokularla benzer e de6erdeki sert
dokular% kayganla t%rmada ba ar%s%zd%r. Ancak müsinesasl% yapay tükürük preparatlar% do6al tükürü6e
benzer
kayganla t%r%c%
özelliktedir.31,33
Piyasada
bulunan yapay tükürük formülasyonlar%n%n reolojik
özellikleri do6al tükürü6e k%yasla büyük farkl%l%klar
göstermektedir; çal% mam%z%n sonuçlar% da literatürdeki

Viskozite 37ºC
(cPa)
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Oralbalance®

BioXtra®

T ükürük

Kayma gerilimi (din.cm-2)

5ekil 1: BioXtra®, Oralbalance® ve tükürü6ün vücut
%s%s%ndaki viskozite de6erleri

400
300
200
100
oralbalance

bioxtra

0
0

5

10

15

20

Kayma h&z& (s-1)

5ekil 2: Çal% mada de6erlendirilen jellerin ak%
(din.cm-2 )

e6rileri
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5.

bulgularla uyum göstermektedir. Do6al tükürük ve
müsin-esasl% yapay tükürük formülasyonlar%n%n benzer
reolojik özelliklerinin oldu6u ve ayr%ca müsin-albümin
formülasyonlar%n%n
da
yapay
tükürük
olarak
20,29,32
kullan%labilece6i literatürde belirtilmektedir.
Do6al insan tükürü6ünün viskozite de6erinin
1,9 cp oldu6u bildirilmektedir.4 Çal% mam%zda da
tükürü6ün viskozitesi 1 cp, BioXtra®’n%nki 2,2 cp,
Biotene-Oralbalance®’%n viskozitesi ise 3,9 cp olarak
ölçülmü tür. Di6er bir deyi le, BioXtra®, BioteneOralbalance®’e k%yasla do6al tükürü6e daha yak%n bir
viskozite de6erine sahiptir. Shahdad ve ark.30
çal% malar%nda radyoterapi sonras% hastalara BioteneOralbalance® ve BioXtra® uygulam% ve hastalar%n
subjektif yak%nmalar%n%n BioXtra® ile azald%6%n%
saptam% t%r.
Sonuç olarak; tükürük taklit edilebilmesi
oldukça güç olan, kompleks bir yap%d%r. Piyasada
bulunan mevcut yapay tükürük preparatlar% a6%z
kurulu6u yak%nmas% olan hastalar%n semptomlar%n%n
ancak bir k%sm%n% giderebilmektedir.10,12,17,20 Hatta
hastalar s%k s%k su içmeyi ayn% oranda faydal%
bulduklar%n% belirtmektedirler. Bu nedenle, ideal bir
yapay tükürük preparat% olu tururken oral mukozan%n
kayganla t%r%lmas%n% ve %slat%lmas%n% sa6lamas%n%n yan%
s%ra34 do6al tükürü6ün reolojik özelliklerini de daha iyi
taklit
eden
formülasyonlar%n
geli tirilmesi
gerekmektedir.
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