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DİGOKSiN 

GİRİŞ 

Digital glikozidJeri, 200 \ılclan 

beri konjestif kalp yctnıc7.liğinin 

tedavisinde kullanılan biı· ilaç gru

budur. l(alp debisinde azaln1a ile 

karakterize konjestif kalp yetmez· 

liği tiplerinin, özellikle kronik te· 

clavisi için en yararlı ilaçlardır. 

Günüıni.izde en çok kullanılan 
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digltal glikozidlerinclcn olan dlgul.;

sin, Digitalis lanata bitkisinin yap

raklarından elde edilen bir glikozicJ. 

dir. Glikozidin prekürsörü (Ön 

nıacldesi) lanatosicl C dir. Enzirna

tik veya kalevi hidroliz ile gl u koz 

ve asc:-:tik aside, asicl hidrolizi ile 

digitoksoza ayrılır, kalan genin eli· 

.iitoksigcnin, glil;:ozid ise digoksirı

dir(I). 

("') H.ü. Eczacılık Fakültesi, Farnıasötik Teknoloji Anabillrn Dalı, 
Hacetteı;ı_e - ANKARA. 
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Fizjksel ÖzeHik'teri 

Digoksin, renksiz veya bcyazzı 

yakın billurlar halinde, kokusuz, 

acı lezzette bir tozdur. Su, eter ve 

kloroforn1da pr,atik olarak çözün

ıncz, 122 kısım etanolde ( 0ıo 80) ve 

4 kısım piridinde çözlinür. 227-23 ! 

"C'de erir. U.V.'de 366 nın nı.aksi

ııı.uın absorbans gösterir. IR'dc 

potasyum broınür diskler kulla

nıldığında 1709 da karbonil gru

buna ait gcrilinı piki ile 1020, 1055 

ve 1075 de eterik pikler gözlenir. 

Digoksinin sulu çözeltileri pl-1 

7 de stabil olmasına karşın, asi elik 

cözcltileri hidrolize ugrar. 37°C'clc, 

pI-I 1 de yarılanma öınrü 13 dk. 

iken, pH 2 de 130 dk. dır (2). 

J\ıliktar Tayin Yöntemleri 

Digoksinin miktar tayininde 

en sık kullanılan yöntenı raclioiı.n

nıun tayin (RIA) yöntemidir. RIA 

barsaklardan absorpsiyon ve plaz

ına proteinlerine bağlanına dere

cesinin ve plaznıa konsantrasyonu

nun terapötik ve toksik cevnpl:ır 
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ile ilişkisinin, ınelabolik durunı \-C· 

ya eliminasyonun kantitatif clegcr· 

lendirilmesinde yararlıdır(l). Yapı

lan çalışmalarda, digoksini n tera

pötik dozlarından sonra alınan dü

şük kan ve idrar konsantrasyon

ları için en hızlı, etkin ve hass::ıs 

ınetod olarak RIA gösterilıniştir(3l. 

Diğer bir çalışmada ise fazı~ 

nıiktarcla örnek ile çalışrnayı sağla

dığı için tercih edilmiştir(4). RIA 

elan başka: İnce Tabaka Kromato

grafisini takib eden spektrofoton1cı-

rik yönteın (5), Gaz I<ron1atografisi 

(6), Yüksek Basıçlı Sıvı ICroınaıo

gra[jsi (7), spektrofotonıetrik (8) \·c 

sı:ıektrofluoriınetrik(9) yöntcnılcr 

kullanılmıştır. Ancak en fazla ter

cih edilen yönteınler RIA ve in vit

ro çalışmalar için spcklrofluorl

ınetrik yönteınlerdir. 

Farınakolojik ve Farn1akokinctik 

Özellikleri 

Digoksin, atriovcntriküler ilctinı 

ve vagal tonus üzerine etkilidir \'e 

ayrıca kalp :yetmezliği duruınunda 

pozitif inotrop clki gösterir. At-



rial aritrni duruınunUa, Özellikle al

rial fibrüasyonda, kalp debisini ya

vaşlatmak amacıyla kuJlanılır. Ay

rıca kalp yetmezliği olan hastalar

da konjestif tedavi aınacıyla da kul

lanılmaktadır(lO). 

Digoksinin oral ve i.v. kullanı

mı n1evcuttur. Oral yolla verildi

ğinde ilk etki 1 saat içinde görüllir. 

ınaksimum etkiye ise 6 saatte ula

şır. I.v. uygulanıada ise etkisi 5-JO 

dk. da ortaya çıkarken, n1aksinıuı11 

etkiye 2-5 saatte ulaşır(ll) ancak 

formi.ilasyonlarclaki değişkenlik so

nucu bu süre daha kısa veya dah.1 

uzun olabilir (12,13). 

Digoksin dijitallenıe (yi.iklcme) 

:yoluyla kullanılır. 24 saatlik oral ve 

i.v. dijitalleme şeması şu şekilde 

verilebilir; 

oral 

ilk doz : 0.50 nıg 

8. saat : 0.25 nıg 

16. saat : 0.25 nıg 

24. saat : 0.25 mg 

----------------· 

T.F. 1974'de digoksinin tableti 

ve enjektabl preparatı kayıtlıdır. 

USP XX'de eliksir, enjetabl prepa

rat ve tableti bulunmaktadır. Gü, 

nümüzde hızlı çözünen digoksin 

tabletleri(14), digoksin çözeltisi ile 

hazırlanmış kapsüller(lS) ve en tc

rik kaplı digoksin içeren kapsül

ler(16), tedavide kullanıma giruıiş 

digoksin preparatları arasındadır. 

Digoksin pasif difüzyon yolu 

ile ince barsağnı proksin1al kısnıın

dan absorpsiyona uğrar ve absorp

siyon hızı, absorpsiyon bölgesinde

ki serbest ilaç konsantrasyonu ile 

orantılıdır(J.7). Digoksinin orı-alanıa 

terapötik plazma konsantras:yonu 

1.6 ng. ınl - ı toksik plazma konsan· 

trasyonu ise 2.4 ng. rnı-ı üzerinde

dir. Digoksinin plazn1a proteinine 

bağlanma oranı o/o 25 dir, ayrıc::ı 

diğer doku proteinlerine de bağlan

maktadır. Yarılanma önırü ise or

talama 36 saattir. Digoksin es.:ı.s 

olarak karaciğerde n1etabo1ize olur, 

ancak ekstrahepatik nıetaboli:t:as· 

yona da uğTar. Normal digoksin 

dozunun °ıo 5 ila 0ıo 15 i idradan ıne· 

tabolitleri halinde itrah edilirler 

(18), kullanılan dozun yaklaşık 

(Hı 35 i deEUşnıeden idrarla aıılır 

(19). 

Lv. 

ilk doz 0.50 mg 

6. saat 0.25 n1g 

12. s<:ıat 0.25 nıg 

18. saat 0.125 mg 

24. saat 0.125 mg 

BiYOYARARLANll\ılI 

Digoksin, eşit oral dozaj Iorrn

ları arasında belirgin biyo-eşcleğe r, 

lik sorunlarına sahip olan ilaçlar 

için klasik bir örnek teşkil eder. 

Yaşamı tehdit eden koşulları orta· 

elan kaldırınak amacıyla kullanıl

dığı ve heın düşük bir tcrapötik 

indeks, hen1 ele önenısiz forrnül:Js

yon değişkenlerine yüksek hassasi

yet gösteren bir profile sahip oldu-
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ğu ıçın biyo-eşdeğerlik, ilacın ürün 
seviyesinde seleksiyona tabii tulul

ınası açısından önemlidir. 

1974 başlarında FDA (Foocl and 

Drug Adıninistration), değişik mik

tarlardaki digoksin tabletleri için 

özel clissolüsyon testlerini içeren 
şarj sertifikası haz1rlann1as1 zorun

luluğunu getirıniştir. Bunun yanı

sıra digoksin forınülasyonu hazırla
yan her firma, 9apraz çalışılnuş bir 

in vivo biyoyararlanım ça1ışn1as1-

n1n sonuçlarını FDA'ya hilclirn1ck 
zorundadır(l 7). 

USP'ye göre tablcllcr dissollis
yon, içerik tekdüzeliği ve tablctlcı 
arası biyo-eşdeğerlik derecelerine 
uygun olmak zorundadır. Genellik
le çok düşük miktarda etken ınad
cle taşıyan ilaçlar için içerik tek
düzeliğinin sağlanması sorun yarat
n1aktadır. Digoksin gibi bu açıdan 
sorunlu bir ilaç için tabletler arası 
tekdüzelik büyük ölçüde iyi imalzı.t 

tekniği (GMP) ile sağlanabilir(20). 

Ayrıca digoksinin absorpsiyonu 
açısından da biyoyararlanın1 sorun
ları doğmaktadır. Digoksin çözeltl

leri, tabletlere göre daha jyi biyoyJ.
rarlanım gösterirse de, çözeHiler
den dahi 0/o 100 absorpsiyon sağ

lanamaz(21). FDA verilerine göre 

birçok digoksin tabletinin çok a:.'. 

miktarda (yaklaşık % 30) absorp· 
landığı gözlenn1iştir(22,23). 

Digoksin biyoyararlanınıında 

görülecek herhangi bir değişiklik, 

terapötik açıdan öne1nli kabul edi

lir zira, ilaç dik bir doz cevap eğ
risi gösterir ki bu inaktif, terapö-
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tik ve toksik doz aralığının olduk
ça dar olduğunu belirler. Ancak di

goksinin biyoyararlanın1 sorununa 
en önemli iki neden olarak, forınü
lasyondaki etken madde ıniktarının 
çok az olması, dolayısıyla tam bir 
içerik tekdüzeliği sağlanamaması ve 

digoksin suda çok az çözünclügün· 
den, gastrointestinal bölgede salı

veriln1esinin yetersiz kalması veri
lebilir. Digoksinin biyoyararlanın11-
nı incclenıe.k için yapılan çaJışn1a

lar şu şekilde özetlenebilir; 

Digoksin biyoyararlanın11 ile il

gili ilk yayın Lindenbaunı ve ark. 

nın 1971 ele yaptıkları çalışrnadır 

(12). 3 ayrı firınanın 0.5 nıg dozda 
digoksin tabletleri 4 gönüllüye ·ve
rilerek çapraz çalışılmıştır. Seruın 

digoksin seviyeleri 2.1, 1.4 ve 0 . .5 

ng.ml-1 olmak üzere her firma 

için farklılık göstermiştir. Ancak 
bu çalışına sonunda FDA'nın ge

tirdiği yorum ilginçtir. FDA'ya gö

re hiçbir tablet için USP'nin bildir
diği testler yapılmamıştır, dolayı

sıyla elde edilen düşük plazma se
viyeleri biyoyararlanıındakİ eksikli
ğe değ.il, tabletin etkisinin azlığına 
bağlıdır. 

Daha sonra yapılan çalışmada 

VVagner ve ark. (22) 0.5 mg dozda 
digoksin içeren tabletleri 8 kişiye 
iki yönlü çapraz çalışma yaparak 
vermiş ve serum düzeyi-zaman eğ

risi altındaki alan (AUC) yard1n1ıy

la bir grup tabletin, diğer gruba 

göre o/o 55 daha fazla absorplandı
ğını gözlemişlerdir. 

Diğer bir çalışmada 4 gönüllü 
üzerinde 0.25 mg.ml-1 dozda digok-



sin tabletleri ve aynı dozda digok

sin içeren çözeltiler denenn1iş, kü

mülatif üriner itrah düzeyinden 

yararlanılarak karşılaştırına yapıl

mıştır. Sonuçta digoksin tabletleri

nin oral digoksin çözeltisine oran

la yalnızca 0/o 75'nin absorplandığı 

gözlenmiştir(24). Aynı şekilde yapı

lan diğer bir çalışmada ise bu oran 

qıo 62 olarak bulunn1uştur(25). 

Nyberg ve ark. (26) yaptıkları 

çalışmada, sağlıklı kişilere dcgişik 

oral digoksin preparatları vererek 

in vitro dissoliisyon lle biyoyar:ır-

'g ıiıl 

il 
2.0 

l!l • 

lanın1 arasındaki ilişkiyi araştır

mışlardır. J(ullandıkları digoksin 

çözeltisi, tablet A1 ve tablet B1 di

ğer formülasyonlara göre daha 

yüksek pik konsantrasyonu ver

mişlerdir. Şekil I de görüldüğü gibi 

en iyi absorpsiyon digoksin çözel

tisi ile elde edilmektedir. Hızlı sa

lıveren preparatlar olan digoksin 

çözeltisi, tablet A1 ve B ı, tablet C 1 

ve D3'e göre daha iyi biyoyararla

nım gösterirler. Çalışmada in vivo 

ve in vitro sonuçlar arasında kore

lasyon sağlandığı ileri sürülnıüşil5r. 

Digoksin çözeltisi - Tablet Aı 

4 " " 
Tablet Bl 

ı. 5 Tablet Cı 0-0-0 

" 'il' ., Tablet ]) :ı 
1.0 

0.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Şekil 1 : Tek dozluk değişik digoksiıı preparatlarının oral 
sonraki pik plazn1a konsantrasyonları (değerler 500 
di.izeıılenıniştir) (26) 

kullaııın11ndan 

ug doza göre 
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Steiness ve ark. (27) hızlı çö

zünen digoksin tabletleri ile cligok

sinin alkolik çözeltisiı;ıin eşit scrun1 

konsantrasyonu sağladığını gözle

n1işlerdir. 

David ve ark. (14) ise 0.75 ıng 

dozda digoksin eliksiri ile, farklı 

clissoli.isyon hızlarına sahip, ayn1 

dozda iki hızlı ve iki yavaş çözü

nen tablet formülasyonunu biyo

yararlanım açısından karşılaşlır

nnşlarclır. Serun1 konsantras:yonıı 

ve üriner itrah verilerine göre, hı7.lı 

çözünen oral cligoksin tableti ile 

digoksin eliksiri biyoyararlanın1 

açısından eşit kabul ediln1iştir. Ça

hşmada kullanılan normal tabletler 

ise, hızlı çözünenlere göre 0-tı 20-30 

daha az biyoyararlanın1 göstermiş

tir. 

Greenblatt ve ark.nın (28) 

yaptıkları bir çalışmaya göre cligok-
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sin eliksiri, i.v. yolla kullanılan <li

goksin preparatına oranla yalnızca 

!Yo 65-75 oranında biyoyarar1anın1 

gösterir. 

Karşılaştırmalı diğer bir çalış. 

n1ada, 0.75 mg digoksin, 8 sağlı kh 

erkeğe hızlı i.v. injeksiyon ve ayrı

ca 1 saatlik infüzyon yoluyla veril

ıniştir. Digoksinin infüzyonclan son

raki 6 günlük künıüJ.atif üriner il

rahı (0.57 mg) hızlı injeksiyonclan 

sonraki üriner itrahtan (0.52 n1g) 

belirgin şekilde bliyüktür. Ayrıccı 

hızlı injeksiyondan sonra infüzyo

na nazaran daha yüksek scru1n dü~ 

ıeyleri elde edilmiştir(29). 

Digoksinin i.v. infi.izyon yolu ile 

biyoyararlanımını araştıran bir ça

lışmada ise 1 ve 3 saatlik i.v. infüz

\'On ve oral çözelti kullanılınasın

clan 1 saat sonraki kan düzeyleri 
sırayla 5 ng.mı-ı, 3.5 ng.mı-1 ve 

.,_ 
' ' ' ' -- -- ---

İl:ıç Xtıl 1.11nım1ıid:ın Sonr.ı.ki S:rntl "r 

Şekil 2 : Beher 0.75 n1g dozda cligoksin eliksiri (solda), hızlı çozunen tableti 
(ortada) ve yavaş çözünen tabletinin serum profilleıi(14) 
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2 ng.n1ı- 1 şeklindedir. Digoksinin 3 
saatlik i.v. infüzyonu ile sağlanan 6 

günlük üriner itrah, 1 satlik i.v. in
füzyon ile sağlanandan °ıo 21 orn
ıı1nda daha yüksektir. Bu vcri!er 
hızlı i.v. infüzyon sonunda yavaş 

infüzyona göre biyoyararlanunın 

daha fazla olduğunu gösterıncktc

dir(30). Aynı çalışmaya göre, lanok
sin (digoksin) tabletlerinden etken 
n1addenin ortalama % 80 absorp
landığı düşünülürse, 0.5 mg hk bir 
oral tablet, 0.4 111g lık hızlı i.v. in
jeksiyon ile verilen digoksine eş

değer olacaktır. 

Binnon'un (31) sağlıklı kişiler

de yaptığı çalışmalar digoksin bi
yoy~ırarlılı.fi;ının, 50-100-200 µg di
goksin içeren çözeltilerin kapsülas
yonu ile arttırılabileceğini göster
miştir. Bu kapsüllerden absorpsi
yon cvo 88 iken, nomal tabletlerden 
~"Ü 75 civarındadır. 

Lindenbaum ve ark. (30) 0.2 ıng 
lık digoksin çözeltisinin kapsiilas
yonu ile, 0.25 mg hk: lanoksin Lah-
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lctlcrine güre eşit 

sek kan düzeyleri 
veya daha .Yük
saptarnışlardır. 

Ayrıca absorpsiyon sorunu olan 
digoksin tabletleri öğütülüp jela
tin kapsüller içinde verildiğinde de 
absorpsiyonun belirgin olarak art
tığı belirtilmiş ancak bu artışın 

mekanizn1asına bir açıklık gctiril
n1emiştir. 

Astorri ve ark. nın (32) kalp 
hastaları üzerinde yaptıkları çalış· 

n1ada 750 ·µg Jı1c yüklen1c doz içe
ren iki ayrı ticari cligoksin formü
lasyonunun (digoksin çözeJ tisi içe
ren yumuşak jelatin kapsüller \'e 
digoksin tablet) sulu ve asit orlarn
claki dissolüsyonları pedal yöntenıi 
ile incelenıniştir_ In vivo çalışınnda 
ise serum pik yüksekliği, pik :za
ınanı, AUC ve elektrornekanlk sis
tol (Q-S2I) üzerinde kalan alandakl 
azaln1a olmak üzere tüm paran1et· 
reler incelenmiş ve digoksin kap
süllerinin biyoyararlanımının tab
letlere oranla % 36.3 daha fazla ol
duğu her iki çalışn1ada da saptan· 
mıştır. 

I 
1 

I 

15 :ıo 

Zaıııaıı 

45 GO 

- Kap9Ul 

~~·~ Tablet 

Şekil 3 : Digoksin çözeltisi içeren yumuşak jelatin kapsül ve nornıal table~ 
tin, sulu (sağda) ve asid (solda) ortamlarda dissolüsyon hızları(32) 
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Bergdahl ve ark. (16) çok mik
tarda küçük, enterik kaplı digok
sin granülleri (0.38 n1g) içeren iki 
kapsül forn1ülasyonunu, çok hızlı 

c;ij::L~ntn bir ticari tab-leti ı·cfc· 

rans alıp, absorpsiyon açısından 

incelemişlerdir. Araştırmacılar, ve
rilen dozun öneınli bir lnsn11nın 
g.:ısLrlk sıvıda çözündüğünü, digoI<:-
sinin glikozid bağlaru11n asicl hid
rollzinden sorun1lu olduğuna göre 
degr2dasyon hızı aJn pk-1 ile ters 
orantılı olduğunu savunmaktadır

lar. Dolayısıyla asid gastrik ortaın 1 
biyoyararhlığı zıt etkiliyebilir. Bu 
sorunu ortadan kaldırmak için ha-
zırlan1--;_11ş yavaş salıveren cntclik 
k~plı granül taşıyan ve nötrale ya
kın pH da çözünürlüğü sağlarrıak 

amacıyla aside dayanıklı ince bir 
tabaka ile kaplı kapsüller ile çok 
hızlı çözünen digoksin tabletlerin
den absorplanan digoksin rrıiktar

ları eş.it bulunmuştur. 

4.0 

3.0 c c'. 

!""'-·--~ 
2.0 

ı. o 

masından etkilenrnez. Y cn1ek ~',JH·· 

rası digoksin kullanımı, absorpsi
yonun bütünlüğünü değ.iş tirmeyip 
sadece absorpsiyon hızını değiştirir. 
Arıcak n1alnütri.syon veya kole·:riı·:ı 
nıln, neonıisin, anta:,ld gibi ilaı)~t

rın kullanımı biyoyararlanurn clü
şürLir(33). 

Sonuç olarak görülüyor ki di
goksin, çözünürlük, stabilite, ab
sorpsiyon ve dolayısı:yla biyo:yar;ı,-. 

]anını sorunları olan bir ilaçtır. Di
ğer taraftan terapötik indçk~;i s~vL: 

dar olan bu n1addenin absorpsiyo11 
hız ve derecesindeki ufak değlşik

likler dahi önemli ve hatta tehli
keli sonuçlar doğurabilir. Yabar:ı.c1 

i.i.lkelerde yapılan çalışmalar sonu
cu farklı formülasyonlarda ve ho.t· 
la aynı forn1i..Uasyonun farkh şarj

ları arasında belirgin biyoyararla
n1m değişkenlikleri @lduğu anlaşıl

mıştır. Bu sorunları taınarnen or
tadan kaldırmak amacıyla disso-

B 

1,-~~~~~~~ ~~~·~~~~~·T ~~~-V,~·T o 2 4 5 8 10 2Lr O 4 6 8 uı 21, o :;ı 4 6 g ıo 21, 

.Doz sonrası ~amanlar 

Şekil 4 : Hızlı çozunen digok:sin tableti (ı-\) ve enterik kaph digoksin. granü" 
lesi bulunan sert jelatin .kapsüHe:rinden (R,C) dignksinin pik plaz· 
ma lconsantrasyonları (16) 

Diğer bir çalışmaya göre, oral 
digoksin preparatlarının biyoyarar
lanımı, ilacın tok karnına kuHanıJ-
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lüsyon ve .forınülasyondaki içerik 
tekdüzeliğine önem verilmiş, elik
sir, infiizyon çözeltisi, daha stabl 



olabilen jelatin kapsül ve hızlı çö

zünen tablet formülasyonları geliş· 

tirilmiştir. Oysa yurdumuzda he
nüz bu konu ile ilgili bir yönetn1c

lik bulunmamaktadır. 
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