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Ampisilin 

GENEL BİLGİLER 

İlk scıni-scntetik penisilin tü

revlerinden biri olan anıpisilin yay

gın olarak kullanılan geniş spekt

rumlu bir antibiyotiktir (1). For

mülasyonlarda aınpisilinin. so<lyun1 

tuzu, trihidrat ve anhidr şekilleri 

kullanılmaktadır (2). · 

Fiziksel Özellikleri : .ı-\mpisilin 

anhidr [(6R) -6- (:;ı-fenil-D"glisilami

no) penisilanik asit] beyaz kristal, 

kokusuz ve tadı acı bir tozdur. 20°C 

de 170 kısın1 suda çözünür, etanol 

( 0ıo 95), kloroform, eter ve sabit 

yağlarda pratik olarak çözünnıcz. 

pH'nın çözünürlük üzer.inde önenı

Ji etkisi vardır. Sudaki !{O 0.25 a/h 

çözeltisinin pH'sı 4·6 ve spesifik op

tik çevirmesi + 280° ile + 305° dir. 

Eriıne noktası 200°C'dir. Sudaki 

Sevda ŞENEL(*) . 

Murat ŞUMNU(*) 

A. Atilla HINCAL(') 

asit disosiyasyon sabitcleri 2.5°C de 

pK1 (COO~) 2.65 ve pK2(NH3 ı) 7.24 

tür (3). 

Ampisllinin sodyuın tuzu da 

beyaz kristal tozdur. H·igroskobik

tir. 2 kısım suda, 50 kısıın aseton

da çözünür. Eter, sıvı parafin ve 

sabit yağlarda pratik olarak çözün

n1cz. (\/o 10 a/h çözeltisinin pI-I\ı 

8-10 dur. 0.02 M potasyum hidro' 

jen ftalat çözeltisi içindeki ~'iı 0.25 

a/h ampisilin sodyun1 ç;öZeltisüıin 

spesifik optik çevirmesi +258° ile 

+ 187° dir. 205°C de . bÜzunah.:ıl~ 

erir. 

Aınpisilin trihidrat beyaz kris

tal tozdur. 150 kısın1 suda çözü

nür. Etanol (0/o 96), klorofornı, eter 

ve sabit yağlarda çözünmez. Spesi

fik optik çevirınesi ampisilin ile ay

nıdır. 

('~) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabiliin Dalı 
Hacettepe, ANKARA 
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Farmakolojik Özellikleri : Ge

nelde penisilinler Gram ( +) bakte· 

riler üzerine daha etkilldir. Granı 

( +) bakterilerin hücre duvarının 

sentezini inhibe ederler. Peiiisilin 

G ve benzer penisilinlere karşı E. 

coli'nin hassas oln1amas1, bu ilaç
ların bakterinin hassas bölgesine 

ulaşamamasındandır (4). Ampisil.in 

ve diğer geniş spektrumlu analog

ların gran1 negatif bakterilere kar

şı daha etkin bakterisit etkisi i:sc 

bu ilaçların hücre duvarından pe

netre olma yeteneğine bağlıdır. Ba

rada mekanizma, bakterinin hücr2 

duvarını sentezleyen transpeptidaz 

enzin1inin asetilasyon yolu ile 0-lak

tam halkası tarafından inaktiv2 .. '3-

yonu ya da inhibisyonud.ur(j). Gram 

(-) etki için penisilinlerde yan zin

cirin yeterli polariteye ya da hicl

rofilik özelliğe sahip alınası ge

rekmektedir (6). 

Penisilinlerde alerjen ctki;-:i 

elimine etınek için ürün safsızlık

lardan kurtarılmış olınalıdır. Peni

silin polimerleri ve diınerleri peni

silin alıerjisinde rol -Qynar (7). An1-, 

pisilin kronik bronşit, E. co1i'vc 

bağlı idrar yolları enfeksiyonu, 

ShigeUa ve Salmonella enfeksiyon

larında, H. influenzeae n1enenjitin

de ve bu bakterinin bebek_ ve ço

cuklarda yaptığı otitis mcdianuı 

tedavisinde kuUanılır. T.ifo tcdJvi

sinde kloramfenikolden sonra ikin

ci sıradaki ilaçtır. Penisilini inak

tive eden S-Iaktamazlara karşı da

yanıksız olması nedeniyle p-lal:ta

maz oluşturan stafilakok, proteu3, 

pseudomonas ve aerobaktcrl.:rin 

neden olduğu enfeksiyonlarda ya-

rarı kısıtlıdır. 

Bölünen dozlarda günde 1-8 g 

an1pisilin oral ve parenteral (i.-v. ya 

da i.m.) yolla kullanılır. 

Penisilinlerin diastercoizonıer

lerinin antibakteriyel aktivitcsi 

farklıdır. Ampisilin D-(-) epüncri. 

L-( +-) epirncrinden 2-6 kez daha ak, 

tiftir (6). 

Aınpisilin diğer antibiyolikler

lc sinerjik reaksiyon verir (8,9). An, 

tibiyotik kon1binasyonunun aktivi

tesini artırmak için ortan1ın pl-I':::;ı 

en uygun değere ayarlann1alıdır. 

Ampisilin, E. coli ve Strep. facco" 

lis'e karşı pH 5.5'ta, pH 8'dcn da

ha etkilidir. Buradan, aınpisilinin 

iyonize, iyonize olınamış y;ı da 

zı;vitteriyon şekillerinin farklı anti

bakteriyel etki gösterdiği anlaşıl

maktadır. pH'nın değiştirilmesiyle 

bakteri hücresindeki hassas resep

törün yükü ve bunun sonucu an

tibakteriyel maddeye karşı bakte

rinin afinitesi değişir. Klasik 1110-

nobazik penisilinlerin aksine anı

pisilin amfoterik bir bileşiktir ve 
alifatik aınino asit gibi- davranır. 

l\.1iktar Tayini Yöntemleri: Anı

pisilinin kantitatif analizinde ge

nelde n1ikrobiyolojik agar jel y-e 

türbidimetri yöntemleri tercih cd,i

lir (10-12). 

Penisilinlerin kantitatif ta~yi

ninde spektrofotometrik yöntem

ler de kullanılmaktadır (13,14). 

An1pisilinin 366 ve 406 nnı '!er

de polarimetrik tay;ini yapılabil

nıektedir. Bu yöntemin sodyunı 
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ampisilinin injeksiyonlarında 

tin sodyum analizi için uygun ol
duğu bildirilmiştir (15). 

Fluorometrik ve mikrobiyolo
jik metodları birleştirerek ampisi
linin serum ve idrarda heın kentli
sinin hem de parçalanma ürünle
rinin ölçümü mümkündür (16). 

HPLC ile de kan ti tatif tayini 
yapılmaktadır (17). 

Stabilitesi: An1pisilin çözelti
lerinde stabilite sorunu olan bir 

bileşiktir (18-26). Hidroliz ürünü 
~-laktam halkasının açılması so
nucu oluşan ve biyolojik olarak 
inaktıif olan penisiloik asittir. Am· 
pisilinin parçalanması pseudo l)i-

rinci derece kinetiğine uyınakta-

dır (18). En az parçalanma izoelek
trik noktası olan pH 4.85 de görlil
müştür. Ampisilinin bazik ortamda 
inaktivasyonu asit pH'lara oranla 
1400 kez daha hızlıdır. Ampisilinin 
yan zincir amino grubu parçalan
ma hızında önemli bir rol oynar. 
Parçalanma mekanizması üzerinde 
ise bir etkisi yoktur (18, 19). 

Dondurulmuş duruında da11i 
ampisilin sodyum ancak 2 gün da
yanıklı kalabilmektedir (22). 

Ampisilinin sulu çözeltilerde par
çalanmasını alkoller, aminler, alde
hitler ve karbohidratlar hızlandı

rır (21, 24, 26). 

Penisilinlerin nötral Ye alkali 

çözeltilerde sakaroz ve dekstroz gi

bi karbohid,ratlarla reaksiyonu sta
bilite ve penisilin allerjisi bakımın
dan önemlidir (21,24). 

128 

BİYOYARARLANIM 

Ampisilinin biyoyararlanıının

da barsakta bulunan penisilinaz 
ya da ,8-laktamaz enzimleri tara
fından 0~ıaktam halkasının açılma

sı sonucu inaktivasyonu öneınli

dir. Ampisilin safrada ve çok a7: 
ıniktarda da barsağın orta ve aşa

ğı kısmında dokunulmadan kalır. 

Feçeste ise hiç yoktur (6). Absorb
lanan ilacın °/o 90'ı idrarla atJldı· 

ğından idrarda toplanan tot~tl ilaç 
miktarı ampisilin absorbsiyon11 
hakkında doğrudan bilgi vermek
tedir. Ampisilinin bivovararJanın1 

çalışmalarında idrarda topLınan 

total miktar ile zamana karşı p1az
ına konsantrasyonu eğrisi altlncl3 

kalan alan arasında iyi bir uyı.n11 

olduğu görülmüştür (27). 

Ampisilinin oral verildikten 
sonra elde edilen plazma konsan
trasyon düzeyleri gastrointestina1 
absorbsiyondaki intrinsik değişik
likler nedeniyle kişiden kişiye bü

yük farklılıklar göstermektedir. 
l'v!aksimum plazma konsantrasyo
nuna 2 saatte ulaşmaktadır. 500 rrı~; 

oral dozla elde edilen tepe kon· 
santrasyonu 2-6 µg/ml arasındadır. 

Dozun iki katına çıkarılınas1yla 

konsantrasyon da 2 katına çıkarıJ::ı.

bilir. 500 mg dozda sodyum tuzu 

şeklinde intramüsküler verilen aın
pisilin plazma tepe konsantrasyo. 
nuna 1 saatte ulaşmaktadır ve 7-14 

µg/ml civarındadır. Midenin aç ya 

da tok olması da absorbsiyonu et

kiler. Genelde yiyecek mevcudiyeti 

penisilin absorbsiyon hızını ve rn i k 

tarını geciktirir (28). Bu nedenle 



dozlar yem·eklerden 30-60 dakika 
önce veya sonra alınmalıdır. 

Ampisilin plasentadan total do, 
laşıma geçer ve amniyotik sıvıd;ı 

kalır. Anne sütüne de geçmektedir. 
Anıpisilinin renal klirensi kısn1cıı 

glomerüler filtrasyonla kısmen de 
tübüler sekresyonJ.a olur. 

Poole ve arkadaşları (29), am 
pisilinin farrnasötik forrnülasyonla, 
rından in vitro ve in vivo yararla
nımı üzerine anhidr ve trihidrat 
şekillerinin arasındaki çözünürlük 
farkının etkisini incelemiş ve çö

zünme hızı ile biyolojik yararlanın1 
arasında bir korelasyon olduğunu_ 
bildirmiştir. Süspansiyon ve kap
sül şeklinde verilen aınp.isilinin 

anhidr şeklinin kan konsantrasyo
nu, hem insanlarda hem de köpek
lerde trihidrat şekline göre daha 
yüksek ve çözünme de daha hızlı 
bulunmuştur. Bunun nedeni -ampi, 
silinin anhidr şeklinin çözünürlüğü-

Zaman {dakika) 

Şekil 1. Ampisilinin ticari kapsül 
formülasyonlanndan 37°C 

de distile sudaki çözünme 
hızı (29) 

nün trihidrat şeklinden fazla olma
sına dayandırılmıştır (Şekil 1,2). 

2. 1 
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Şekil 2. 250 mg dozda oral verilen 
ampisilin süspansiyonları· 

nın erişkinlerde ortalama 
serum konsantrasyonları 

(29) 

Macleod ve arkadaşları (30) ise 
Kanada piyasasında mevcut 3 de
ğişik ampisilin trihidrat kapsülü· 
nün relatif biyoyararlanımını ince
lemiş ve ampisilin serum konsan
trasyonu - zaman eğrisi altında ka
lan alan ile çözünme hızı arasında 
direkt bir ilişki olmadığını bildir
mişlerdir. 

Bebeklerde yapılan bir çalış

mada (31), büyüklerde olduğu gibi 
ampisilinin anhidr şeklinin trihid
rat şek1inden daha iyi biyoyararla· 
nıma sahip olduğu bildirilmiştir 

(Şekil 3). Biyoyararlanımda gözle

nen bu farklılığın ampisilinin hid
ratasyon durumundan ziyade for
mülasyon faktörlerine bağlı olına

sı muhtemeldir. Ancak 17 ampisilin 
preparatı üzerinde yapılan bir bi
yoyararlanım çalışmasında (32), in· 

celenen preparatlar arasında ista
tistiksel olarak önemli bir fark bu
lıınamamıştır. Preparatlardan sa
dece bir tanesi ,anhidr ampisilin 
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AHPİSİLİH 

e Anhidr 
'" Trihidrat 

~. 
l 2 3 4 5 6 7 .ı 9 ı.o 11 12 

.;....,n (saat) 

Şekil 3. 10 mg/kg dozda oral veri· 
len ampisilinin bebeklerde 

ortalama serum konsant
rasyonları (31) 

olup diğerleri ise ampisilin trihid
rattır. 

Türk,iye piyasasında mevcLtt 3 
ampisilin preparatı üzerinde yapı

lan bir çalışmada (33), anhidr an1" 

pisilin içeren kapsülden, trihidrat 
şeklinl içeren diğer 2 kapsüle göre 
daha: fazla absorbsiyon olduğu göz
lenmiştir. Plazma ilaç ,düzeylerj yi

ne :anhidr :ampisilin lehine anhımlı 
olarak yüksek bulunmuştur. Maksi· 
mum plazma konsan_trasyonlarına 

ulaşıldığı 2. saatte ,zı.nhidr ampisilin 
içeren preparattan elde edil.en kan 
konsantrasyonu 3.17 ·µg/ml, trihid
rat ampisilin içinse 2.84 ve 2.57 

µg/ml bulunmuştur. Araştırıc1lar 

ampisilinin biyoyararlanımında bi
yolojik faktörlerin formülasyon 
faktörlerine ·kıyasla daha önemli 

bir rol oynayabileceğini belirtmiş

lerdir. 

Ampisıilinin suda nispeten· çö
zünmeyen ·şekli olan trihidrat şek

linin uzatılmış etkili intramüskü
ler ilaç şekli araştırılmıştır (34). 
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İntr.amüsküler 500 mg dozda veri

len ampisilin sodyumun ortalama 

serum konsantrasoynu 1 saat sonra 
6.79 µg/ml bulunmuştur. 250,500 ve 
1000 mg dozlar:da intramüsküler 

verilen ampisilin trihidrat için se
rum konsantrasyonları ise sırasıy

la 1.84. 2.75 ve 4.84 µg/ml bullli1· 
muştur. Ampisilin trihidratın ab
sorbsiyonu elimina-syonundan ya
vaş olmaktadır. 

Arrıpisilinin düşük oral biyoya
rarlanımından dolayı intramilskü
ler ya da intravenöz veriliş yolu 

tercih edilmektedir. Son senelerde 
-jntramüsküler injeksiyon bölgesin

de görülen yan etkilerin rcktal yol

la verildiğinde önlendiği .. ~örülmüş 
ve özellikle pediatri çevresinde bu 
veriliş yolu çok kullanılmaya baş

lamıştır. Ancak rektal yolla verilen 
ampisilin tek başına rektum ve in
ce barsaktan çok az absorblanır. 

Absorbsiyonu artırıcı maddelerin 
kullanılmasıyla zayıf absorblanan 
ilaçların rektal absorbsiyonu artı

rılmıştır. Yapılan çalışmada kolla
gen peptidin N-açil türevlerinin 
sodyum ampisilinin rektal absorb

siyonu üzerinde artırıcı etkisi tav
şanlarda ve farelerde incelenmiş

tir. Tavşanlarda aynı dozda (15 mg/ 
kg) oral, intravenöz ve rektal veri

lişten sonra zamanın fonksiyonu 
olarak ampisilin kan konsantras
yonları karşılaştırılmıştır. Rcktal 
yolla ,daha yüksek serum ampisi

lin konsantrasyonları elde eclilmiş

tir (Şekil 4). Ampisilinin kandan 
eliminasyonu rektal ve oral verildi

ğinde intravenöz yola göre daha 
düşük bulunmuştur (35). 
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0.5 

• int:ravenöz 
e rekı:al 

• ~r.sı 

l 1.5 

Zaman(saat) 

Şekil 4. Tavşanlarda rektal, intra
venöz ve oral verilen am
pisilinin kan seviyelerinin 
karşılaştırılması (Doz: 15 
mg/kg sodyum ampisHin) 
(35) 

Arnpisilinin oral absorbsiyonu 
tam olmamasına karşın ampisilinin 
ön ilacı olan pivampisilin, bakampi
silin ve talampisilin absorbsiyonla
rının ise hemen hemen tam oldu
ğu bildirilmiştir (36). Aınpisilinin 

esterleri olan bu bileşikler barsak
tan absorblandıktan hen1en. sonr::ı_ 

ampisiline hidroliz olmakta ve 
böylece ampisiline eş antibakteri
yel etki göstermektedir. 

Ayrıca siklaSilin, episHin \:(' 
amoksisilin gibi ampisilin analog
larının da oral absorbsiyonunun 
ampiısiline göre daha iyi. olduğu 

bildirilmiştir. 

Ön ilaç ve analogların an1pisi
line göre üstünlükleri üzerinde in 
vitro ve in vivo karşılaştırm(llı ça
lışmalar sürmekt~d.ir (37-40). Bı.ı 

maddelerin antibakteriyel aktivitc
lerinirf berizer olmaSuia kirşın fai·
makokinetikleri farklı · buhınrriİ.ış
tur. 

f\rnpisilinin oral ön ilacı olan 
bakampisilin HCl, am_pisiline oran" 
la. daha hızlı ve daha fazla absorb
lanmaktadır. Ancak .acı tadından 

dolayı basit bir çözelti halinde for
müle edilememektedir. İnce etil 
selüloz polim.er · filn1i ile kaplı _ba
kampisilin HCl partiküllerinin su
lu süspansiyonlarında, sulu fazJn 
pH'sının ayarlanmasıyla bakampi
silinin salıverilmesi engellenmekte 
ve acı tadı maskelenmektedir (37). 

Yapılan başka bir çalışmada 
ainoksisilin, ampisilin ve balcampi· 
sil.inin oral dozlarından sonra plaz
n1a ve peritoneal sıvıdaki konsan
trasyonları tayin edilmiştir (Şekil 

5). Plazma.zaman eğrisi altında ka
lan alan bakaınpisilin ve an1oksisi
lin için yakıı~, ampisilininki ise 
önemli ölçüde düşük bulunmuştur 
(38). Bakampisilinin relatif biyo
yararlanımı, ampisilinin 1.59 katı 

--Bakruııpisilin (0.8.g) 
·---··llm<>l<sisilin (0.5 :>,) 

····Aııı1ı>lülin (0.5 g) 

1231ı5678 

Z<llllan (s;ı,at) 

Şekil 5. Oral -olarak ekiınolar doz. 
larda .verilen aınpisilin ile 

aınoksisllin (ampisilin ana
Ioğu) ve bakampisilinin 
(ampisilin ön ilacı) serum 
konsantrasyonlarının kar. 
şılaştmlması (38) 
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kadar buiunmuştur. Oral verilen 

amoksisilin ve ampisilinin serum

daki ortalama pik konsantrasyon, 

ları karşılaştırılmıştır ve amoksisi· 

lin için 7.6 µg/ml ampisilin için de 

3.3 µg/ml bulunmuştur. İdrarla 

atılan miktar ise ampisilin için 

o/o 34 iken, amoksisilin için °/o 60 

bulunmuştur (39). 

Başka bir çalışmada ampisilin 

trihidrat, ampisilin sodyum, pivam· 

pisilin ve amoksisilin eş:it dozlarda 

oral verildikten sonra serum dü

zeyleri, serum konsantrasyonu eğ

risi altında kalan alanlar ve idrar

la atılan miktarlar karşılaştırıln1ış 

amoksisilin için elde edilen değer· 

ler diğerlerine göre daha yüksek 

bulunmuştur (Şekil 6). Pivampisili

ne ait değerler de ampisilin trihid

rata göre önemli olarak yüksek 

bulunmuştur. Ampisilin sodytın1 ile 

o 

-Ampişilin 
nıhıdrnt 

... "" ..... ~H~~~lin 

.,_ __ _.. Pivaıııpisi l in 

___ _. .b:ııoksisilin 

7 ' 
Zaman (saat) 

Şekil 6. 500 mg dozda oral verilen 

ampisilin sodyum, pivam· 

pisilin (ampisliin ön ilacı) 

ve aınoksisilinin ortalama 

serum konsantrasyonlar.l 

(40) 
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ampisilin trihidrat arasında ise is

tatistiksel olarak farklılık bulun
mamıştır (40). Eşit dozlarda verilen 

amoksisilin ve ampisilin sonucu el

de edilen serum konsantrasyonları 

2:1 oranında bulunmuş ve amok· 

sisilin idrar konsantrasyonu daha 

yüksek çıkmıştır. Pivaınpisilinin 

absorbsiyonunun an1oksisi.lin ile 

ampisilin arasında olduğu bildiril· 

miştir. 

Amoksisilin, talarnpisilin, ba

kampisilin ve pivampisilinin ab

sorbsiyonunun daha iyi olması ne

deniyle ampisiline göre daha az 

aralıklarla verilebilmektedir. Bu 

bileşiklerin daha iyi absorblanması 

nedeniyle ishal gibi yan etkileri 

ampisiline oranla daha azdır. Ba· 

kampisilin, talampisilin ve plvam

pisilin için barsakta absorblanma

dan ·kalan madde bakteriyolojik 

olarak inaktif olduğundan barsak 

florası bozulmaz. 

Oral absorbsiyonunun diğer ön 

ilaçlara ve analoglara göre daha 

düşük olması ve yan etkilerinin 

fazla olmasına karşın ampisilin en 

çok ,kullanılan antibiyotiklerin ba

şında gelmektedir (41). 

Ampisilin tabletlerde ishal gö

rülme sıklığının yüksek olması ne

deniyle oral tedavi için diğer On 

ilaç ve analoglarının kullanılması, 

ampisilirıin ise parenteral yolla 

kullanılması önerilebilir. 
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