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Asetaminofen (Parasetamol) 

Bu sayımızdan itibaren her sa
yımı:zr.la bir ilacı.n biyoyararlılığı '.le 
il,gili bilgileri derıe.yip sizlere du
yurmaya başlayacağız. Amacımız 

dünya ilaç piyasasında bulunaa 
preparatların yapılmış olan biyoya
rarlamm çalı.)tllalarını sizlere ak

tarmak olduğu kadar ülkemizde pa
zarlanmış olan bazı prepara.tların 

bi'yoyararlanımlarına ait çalışma

ları teşvi·k etmektir. «Biyoyararla
nım Dosya:srnnda yayınlanan bilgi
ler yayınlanan ilaca ait özet bilgi
lerdiT. Bu maddelere ait daha geniş 
bilgi isteyenler yazılı olarak sayfa
nın hazı·rlayıcılarına başvurdukl.an 

takdirde kendilerine daha geni~ biL 
gi verilebiı!ecektir. Başlarken, bun
dan b!Jıyle sizlere ulaştıracağımız 

biyoyarar1ılık metinlerinde karşı

laşmanız muhtemel bazı kelimeleri 

tanıırrrlamanın da yararlı olacağt 
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inancındayız. Bu nedenle bu sayı

mızda incelenecek elan aseıtamino

fene geçmedı-n önce biyoyararlılı:{

la ilgili çalı~ma ve yazılarda en çok 
karşılaşılanları aşağıda kısaca ve
r iyoruz. 
Biyofarmasötilı:: !lacın veya ilaç 
şelklinin özell'ik.leri ile biyolojik 
öze]likleri arasmdaki m'.'kiyi araş

tJ.ran alandır. Daha açik bir ifade 
ile ·bir ilacın çeşitli ila,ç şekillerin
den salıverilmesi ile absor.P13iyon hız 
ve dereceısini etkileyen faktörlerin 
incelenmesidir. 
Farmakokinetik : İlaçların absorp
siyon, dağıhm, ıneta.boliııma ve eli
mina·syon kinetiklerinin incelenfüği 

bilim alamdır. 

Biyoyararlanun : Etken ma ddenin 

bdr ilaç şeklimien ab'sorıbe olması

nın hız ve derecesinin ölçüsüdür. 
Fannasötik Eşdeğerlik : Aynı etkan 
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madtl~yi a~nı ilaç şeklinde, e5it 

mill'.tarda ve şekilde içeren, farklı 

imalatçılardan ~aynakılanan ilaç 

şekilleri farmasöUk yönden eşde

ğerdir. 

Farmasötik Alternatif : Aynı etken 

maddeyi farklı ilaç şekillerinde 

eşit olımayan miktar ve şekilde içe

ren preparatlardır. 

Biyolojik Eşdeğerlik : Benzer mıol<:ır 

dozlarda, benzer deney koşulların

da tek veya tekrarlanan dozlarda 

verildiklerinde, etken maddenin ab

sorpsiyon hız ve derecesi yönünden 

önemli farklar göstermeyen farma

söti'k olaralk eşdeğer veya farmasö

tik olarak alternatif preparatlar

dır. 

ASETAMİNOFEN 

A,oetaminofen son yıllarda a'.;

pirin yerine yay.gın olarak kullanı

lan analjezik ve antipiretik bir ilaç_ 

t ır. A-spir inin se·bep olduğu mide -

barsa:k •kanalı irritasyonlarmı yap-

ma:dığı için tercih edilmektedir. 

Asetaminofen kuHanılışının yaygın

laşmas~yla birlikte dünyanın her y0-

rim:le çdk sayıda müstahzarı piya

saya sürü1meye başlamıştır. F·-:rklı 

ilaç ~e'killerinden veya değWk fir

malara ait aynı Haç şekliı:ıııien ase

t:il para aıminofenolün (AP.AP) b i

yoy~.rarlammı, üzerinde çok çahşı

lan bir konudur. Bu maddenin 1e

ğişik ilaç şekillerinden biyoyararla

nımına ait bazı literatür b;lgilerine 

geçmeden önce kısaca fiziksel özel

liklerine, analitik tayin yöntemle

rine tema:s etmekte yarar vardır. 

A~etaminofen molekül ağırlı3ı 

151.16 olan zayıf asit özellikte bir 
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maddedir. 2o•c de 70 kısım suda 

çözünür (TF 1974). Erime aral ığı 

168° - 172°C ve doymuş çözeltisinin 

pH 5.1 -6.51dir (USP XX). Çözelti 

halinde ışığa hassasdır (Extra Ph ) . 

Saf kuru toz halindeki asetamino

fen 45°C ye kadar stabildir. Faht 

nem varlığında p-aminofenol'e hid

roHz olur. Bu da oksitlenerek pem

beden siyaha doğru bir ren1k değiş

mesi ile belli olur (1 ) . 

T.F. 1974'de kayıtlı herhangi bir 

asetaminofen preparatı olmaması

na rağmen, USP XX'de kap:;ül, elik

SiT ve ta:blet şekilleri vardır. Tab

letlel'den çözünmenin 30 dakikad'.'I 

% 80'den az olmaması istenmekte

dir. 

Anafüik tayin yöntemlerini:ı 

çoğunluğu, asetaminofenin p-ami

nofenol'e hidroliııi esasına dayan

makta.dır. Eln eo:'ki ve en cC'k 'kulla

nılan yöntemlerden biri Br-die '· e 

Axclrcd'un yöntemidir(2 ) . Bu yön

temde biyolojik materyelde dire!d 

a·sit hidrolizi ile total aseta rninof.-:m 

(serbest asetamıinofen + a setamino

fen metaboHtleri) tayini yapı lırken, 

biyolojik materyalin eterle ekstııa.k

siyonu sonucu se·rbest asetaminofcn 

de 'tayin edilmektedir. Yöntemin 

esaısı , p-aminofenol'ün diazolanıp , 

a. - naft'Ol ile renık olu.5turması veya 

s ::- jyum h ipo'bromit varlığınja fenol 

ile reaksiyonu sonucu b'ir indcfenul 

boya maddesi oluşturmasıdır. 

Diğer kolorimetrik yöntemler

den Welch ve Conney'inki de id
rarın direkt h idrolizi ile oluşan 

p-aminofenolün reaktiflerle indo-



lenol olu~tur.masıdır (3). Bir başka 
araştırmacı da h idroliz ile oluşan 

p-am'ino!enolü etil asetatta ekstre 
e't!tiklten sonra indofenol oluştura

rak yukarıdaki yöntemi daha has
sas hale getirmiştir ( ( 4). Bunlardan 
başka literatürde asetaminofenin 

aısi.t hidrolizi ile meydana gelen 

p-aminofenolün vanihn reaktifi ile 
verdiği renıge (5) veya ortokırezol 

ve amonyak çözeltisi ile verdi'.ti 
renge (6) dayanarak yapılan mik
tar tayini yöntemleri vardır. 

Kolorimeıtrirk yön temlerin dışın_ 

da, idraııdan serbest AP AP tayini 
için yükse !!:basınçlı sıvı kromaıto

grafüsi (HPLC) (7), gaz kromato
gııa!isi (GC) (8) ve ince tabaka 
kromatc.grafisi (TLC) (9) de kulla
nümakta:lır. Knox ve Jurand (Hl) 

da HPLC ile idrarda APAP ve me
tabolitlerini tayin etmişlerdir. 

Kan ve tdrıar analizlerinden 
başka, tuıkrüıkten APAP tayinin:n 
de bi.yoyararlanım çalışmalarında 

kullanılaJbiteceği gösterilmiştir (ll }. 

Biyoyararlanım : 

Asetamino!en karaciğerde me
tabolize olur. Aıbsorbe ol:an dozun 
büıyük bir kısmı idrarda aseta:mi
nofen glukuronid (% 55-75) olarak 
atılırken % 20-40'ı asetaminofen 
sülfat ve % 2-5'i de değişmemiş 

APAP olarak itrah edilir (12) . DL 
ğer metabdlftler eser miktarda bu
lunur. Yarı ömrü yaklaşık 3 Sa"tt
tir. Glulmronid ve sülfat metabo
Jli'tler.inin oranı kişilere ve dozlara 
göre değişkenhk gö'S:terir. Be'beıkler-

de ve 3-9 yaş arasındaki çocuklar
da idrardakoi APAP -sülfat yüZrlesi 
12 yaşınd'aki çocuklar ve yetişkin

lerdekinden daha yüksektir (13) . 

Asetaminofen çözeltisinin aç bı
rakılmış deneklere oral olarak ve
rilişinden sonra hızlı ve tam bir 
abSC!'PS·iyon gözlenmiştir (12). De
neklere yemekten önce veya yemel<
ten sonra APAP verilişi absorp1s.i

yon hızını değılştirmektedir. Mattok 

ve Mc Gilveray ('14) , aç denekler
de a:bsorpslyonun daha hızlı oldu
ğunu gösterımi-şlerdir (Şeıkil 1). Ay

nı araştımııa.oeılar uyıkudan önce alı
nan asetaminıofenin, sabah alınan

dan d'aıha az absorplandığını da 
göıJemişlerdir. 

Asetaıminofen absorpsiyonu yaş 
ve ağırlLkla da ilişl<'ili bulunmuş

tur (15). Gençlerde ve ya.5lılarda 

absorpsiıyon daha az iken, 30.40 yaş 
amsı'.Ilida en yü~se·k değere ulaşmak

tadrr. Ayrıca absorpsiyon k;lo artı

şı ile azalmaık'tad.ır. 

Dünyıa piyasasındak,i asetami
nofen preparatıan yalnız asetami
nofe'n içerdikleri gibi fenaset.in , as
pirin, saltsilamıid, ko'dein, kafein, 
gilbi maddelerle kombine ha lde C.e 
bulunmaktadır. Kombinasyon pre
paratları üzerinde biyoyararlamm 
ve etkileşme çalışmd.ları çok fazJ.':l 
değildir. Bununla birlil{te fenilbu
tazonun (16) , aspirinin (17) ve pe!ı
tazosln'in (18) ?.<:etaminofen arb

sorpsiyonuna etki cıtmediği gösteril
mişüır. 

Asetaminofenin en çok kullanı
lan şekli tablet olduğu için tabl·3t-
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Şekil 1 İlm denekte asetaminofen absorpsiyonwia besinin etkisi (.t.: Yemekten 

önce, J;.: Yemekten sonra) (Lit. 14) 

!erden biyoyararlanımı irn:eleyen 

çak sayıda çalışma vardır. 

Gwilt ve arkadaşları (15) 8 
fanklı fiıımaya ait APAP tabletin

den absorpsiyonu incelemişler ve 

tıabletıer arasında farklılıklar bul
muşlardı1r. 

Üç piyasa talblet'inden elde edi
len plazma APAP düzeyleri ölçül-
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müş ve tabletlerden biri standart 
olara'k kaıbul edilerek karşı~aştırıl

ma y:aptlmıştır. İlki piyasa tabıleıtin
den AP AP'ın absorpsiyon dereceleri 

arasında fark oıl'duğu bulunmuştur 

( Ş~k'il 2 ve 3) (19). Sotkopoulus ve 
ark!aıdaşrarı (20) da üç piyasa table-
tinden biyoyararlanıımı standart 
çöze1'tiye ıkarşı incelemişlerdir. A,B 

ve C tabletleri için rölatlf b1yoya-
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Şekil 2 Tek doz 1 gram Acenol ve Panadol tablet alan sekiz denekteki ortala... 
ma a~etaminofe.n plazma düzeyleri (Lit. 19) 
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rarlanım sırasıyla % 82, % 87 ve % 
92 olaraık bulunmuştur. Ayrıca 

tabletlerin in vitro özelliıkleri de 
incelenmiş ve in vivo bulgul.ar
la karşılaştırılarak, itraıh edL 
len asetaminofen miktarınm ve hı-

:-::nm çOOünme hızı ile iliŞkili ora

b i' e-;cği öne silrülmüştür. 

Değişilk firmaların ta:bletıerin

den biyıoyararlanımın farklı olma

dığı dummlar da vardır. Mc G ilvo

ray ve arkadıa;5ları (21), 8 piyasa 

tableti , 1 eJi:k&ir ve 1 sulu asetami

nofen çözeltisinden biyoyararlanım

ları karşılaştırmışlardır. Kan sevi

yeleri ve idrarla itrah parametrele

Pinden forınıüla-syonlar araS1ın.da 

önemH bir fıark olmadığı görfümüş

tür. İn vitro çözünme hızı ile biyn

yararlanım arasında da tam ibir iliş

ki -bulunamamlı.}tır(22) . Diğer bir 

çalışmada (ı23) ise eliksirden 1biyo

yararlamm table:tılere göre önemli 

derecede yüksek bulunu1:1ken, ild pi

yasa taJbıletinde plazma pik konsan · 

trnsyıonu, pike u1a,şma zamanı veya 

pla:ııma konsant rasyon eğrisi al1ın

da kalan alan açısından önemli bir 

fark bulunmamıştır. 

Liteııa.1ürde görülen farıklı so

nuçlar, ülıkemizde imal edilen ase

taminofen preparatları üzerinde de 

benzer çaılışmaların yapıhnası zo

runluluğunu 011taya koymaktadı:·. 

Bu maddeyi ihtiva eden preparat-

1?.ııda Hacettepe üniversitesi E cz2-

cılılç Fakültesi Farmasöltik Tekno

loj i A:nabHim Dalında sürdürülen 

bir çalışma hrnüz tamamlanm.3'

mıştlr. 

ı -:J 

KAYNAKLAR 

1. Kalat7.iS, E., «Relations of Ace

taminophen in Pharmaceutic.~.l 

Dosage Form,c; : Its Proposed 

Acetyl-a:ti'on by Ace tylic Acid», 

J. Pharm. Sci., 59, 193-l!iG 

(1970) . 

2. Brodie, B.B., Axelrod, J., «The 

Estimation of Acetanilide and 

Its Mebaboıl'ic Pmducts, Anilin<!. 

N-AceLyl p-Aminophenol and 

p-Aminophenıol (Free and To

tal Conjugated) in Biologk-;ıl 

Fluids and Tissues», J . Phar

macol. Exp. Ther., 94, 22-23 
(1948). 

3. Welch, R.M., Conney, A.H., «A 

Simple M~hod for the Quanti

tative Determination of N 
Acetyl·p-Aminophenol (APAP) 
in Urine», Clin. Chem., ıı , 1064 

- 1067 (1965) . 

4. Moes, A., «Meihode d 'ev.1luation 

de l 'excrıfüoın Urinaire ju 

N-Acety1l-p-Aminophfool Total 

Ohez l'ho.mme», J . Phamı. Be~g, 

29, 105-112 (1974). 

5. Pla kogiannis, F .M., Saad, A.M , 

«Qua nt itave Determina<tion of 

Acetaminophen in Plasma», J. 

Phaıını. Sci., 67, 581 (1978). 

6. Mlceli, J .N., Aravind, M.K., Do

ne, A.K., «A Rapid, Simple Ace

taminophen Spectrophotom~t

ric Deterıminııtion», Pediaıtrics, 

63, 609-611 (1979) . 

7. Wong, L.T., Solomonrnj, G ., 

Thomas, B.H., ((High-Pressure 

Liquid Chromatographic Deter

mina tion of Acetaminophen in 



Biological Fluids», J. Phar :n. 
Sci., 65, '1064-1066 (1976) . 

8. Grove, J ., «Ga.s-Liquid Chr:.ı 

matıography of N-AcetyLp-A.mi-
nopııenol (Paracetamol) in 
Plaısma and Urin e», J. Chroma
togr., 59, ı.89-295 (1971). 

9. Guptoa, R.N., Eng, F., Keane, 
P.M., «Thin-Vıyer Chrom:atog
raphic Method For the Qua-ı

t iıtative Analysis of Paraceta
mol (N-acetyl-p-aminophenol) 
in Bl'Ood Plasma». J. Chrom t
togr., 143, 112-114 (1977). 

10. Knox, J .H., Jurand, J., «Deter
mination of Paracetamol and 
:ııts Metabolites in Urine By 
Higıh-Performance Liquid Ch-

. romatography Using Ion-P<tır 

Systems», J. Chromalogr., 149. 
297-312 (1978). 

11. Glıynn, J.P., Ba1stain, W., «Sa li
vary Excretion of Paracetam0l 
in Mam>, J . Pharm. Pharmac., 
25, 420-421 (1973). 

12. Maıbtok, G.L., Mc Gilveray, I.J., 
Cook, D., ((Acetaminophen I: A 
Protocal for the Comparison 
of Physiological Availabiliti~ 

of Ten Different Dosage 
Foııms», Can. J. Pharm. Sci., G. 
35-37 (1971) . 

13. Miller, R.P. , Roberts, R.J., Fisc
her , L.J ... ((Acetaminophen EIL 

mination Kinetics in Neonate>, 
Ohildren, and Adults» .. Clin. 
Pharmacol. Ther., 19, 284-294 
(1975). 

14. MaHok, G.L., Mc Gilvcray, I .J .. 
«The Effect of Food I ntake anrt 
Sloep On The Absomtion nf 

Acetaminophen », R ev. Can. 
füol. 32 ('SUppl.), 77-84 (1973). 

15. Gwilt, J.R., Robertson, A., Gold
man, L., Bl.anchard, A.W., «The 
Aıbsorption Characteris1:ics of 
? aracetamol Ta:blets in Man», 
J. ?harın. Pharmac., 15, 445-453 
(1963) . 

16. Koss, F .W., Mayer, D., Hainıil. 

H., R2abbara, T., «Phamıacoki

n etics of N-Acetyl-p-Aminoph~

n:ol Under the Influence of 
Phenyllbuıtaz;one», Arzneıirrı .• 
Foıısch. 20, 1'218 - 1222 (1970l. 

17. Amsel, L.P., Davison, C., «Si
multaneous Metabolism of As
pirin and Acetaminoplhen ;n 
Man», J. Pharm. Sci., 6'1, 14·74-
1475 (1972). 

13. Fritız, A.K., Benziger, D.P., Pe
terson, J.E., Park, G.B., Edel
son , J., «Relative Bioavaila bi
lity and ~harmaco:kinetics: A 
Comlbination of Pentazocine 
and Acetami'nophen», J . P'harm. 
Sci. , 73, 326-33·1 (1984). 

19. Wôjcic\ki, J ., Gawrônska-Szk:larz, 
B., Kazimierczyk, J ., «CompaM· 

live Bioavailability of Di.fferent 
Preparaıti'ons of Paracetamol 
A'<lministered in Single Doses», 
Zbl. Pharm. 116, 35'5-359 (1977). 

20. Sotiropoulus, J .B ., Deutsch, T., 
Plaıkogiaınnis, F.M., «Compara
tive füoavaila bility of Three 
Commercial Acetaminophen 
Tablets», J. Pharm. Sci., 70, 422 
- 42·5 (1981) . 

21. Mc Gilver.ay, LT., Mattok, G.L., 
F1ooks, J.R., Jordan, N., Cook, 

149 



D., «Acetaminophen II: A Com-

parison <Jf the Physiologic<ıl 

Availa:bild'ties of Different Corn

merciaı Dosage Forms», Ca..'1. 

J. Pharm. Sci., 6, 38-42 (1971). 

22. Mattok, G.L., Mc Gilveray, I.J., 

Mainville, C.A., «Acetaminop

hen III: Diıssolution Studies of 

Oommercial Tablets of Aceta

minophen and Comparison with 

150 

In Vivo A'bsorption Parame. 

ters», J . Pharm. Sci., 6Q, 561 -

564 {1971). 

23. Ameer, B., Divoll, M., Ab?-r

nethy, D.R., Greenblatt, D .. T., 

Shargel, L., «AbsolUıte and Re

lative Bioavailability of Or:ıl 

Acetaminophen Preparations», 

J. Pha1:1m . Sci., 72, 955-958 

(1983). 


