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Sülfadiazin 

GİRİŞ 

Sülfonamidler, bakteri enfek

siyonlarının tedavi ve önlenmesin

de sistemik olarak kullanılan ilk 

etkin kemoterapötik etken mad

delerdir. Sülfonamidlerin antibak-

Dilek ERMİŞ(*) 
İlbeyi AGABEYOGLU(**) 

teriyel olarak kullanışı, 1933'de 
Domagk tarafından farelerdeki de
neysel streptokok ve diğer bakteri 

enfeksiyonlarını tedavi etkinliğinin 

bulwıması ile başlar. Sülfadiazin 

de aynı yıllarda kullanılmağa baş

lanmış bir sülfonami ttir. 

Şekil 1 

Fiziksel Özellikleri 
Beyaz veya sarımsı - beyaz 

renkte, hemen hemen kokusuz ve 
lezzetsiz bir tozdur. Işık etkisiyle 

rengi koyulaşır. Suda pratik ola

rak çözünmez, etanol (0/o 95)R ve 

aseton R'de az erir. Seyreltik mi

neral asitler ve seyreltik alkali hid-

(*) Ank. Üniv. Ecz. Fak., Eczacılık Teknolojisi Bölümü, Tandoğan-Ankara. 
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roksidlerin sulu çözeltilerinde tuz
lanın yaparak çözünür(l,2). pKa'sı, 
65 (25 °C)dir(3). 1 Gramı 10 mi IN 
NaOH ve 15 ml su karışımında ber
rak bir çözelti vererek tamamen 
çözünür ve çözeltinin rengi soluk 
sarıdır(4). pH 1.2 USP mide orta
mı içindeki çözünürlüğü, 0.107 mg/ 
rnl'dir. Erime derecesi 252-256'C 
dır, 

Sülfadiazin'in UV absorbsiyon 
maksimumu O.lN H·Cl çözeltisi için
de 254.4 nm'dii'. IR'de potasyum 
bromür diskler kullanıldığında, 683, 
1159, 1328, 1444, 1494 ve 15580 cm-ı 
lerde majör pikler gözlenir(3). 

Miktar Tayini Yöntemleri 

Sülfamidlerin miktar tayini 
için çok kullanılan bir yöntem, 
Bratton - Marshall yönten1idir(6). 
Bu yöntem kolorimetrik bir yön
temdir. Ve diğer pek çok sülfona
mitte olduğu gibi sülfadiazinii:ı kan 
plazması ve idrardaki miktai'larını 
tyain etmede de -kullanılır. 

Sülfadiazin tayininde bundan 
başka spektrofotometrik (7,8), kro
matografik (TLC, I;K, HPLC) (3, 4, 

9, 10) ve titrirtıetrik yöntemler de 

kullanılmaktadır. TF 1974'de ve 

USP XX'de nitrit titrasyonu yön

temi verilmiştir. Genellikle in vivo 
tayinlerde kolorimetrik ve kroma
tografik yöntemler, in vitro tayin
lerde ise, spektrofotometrik tayi~

ler tercih edilmektedir. 

Fannakolojik Özellikleri 

Sülfadiazin, sülfonamidlerin sı· 

nıflandırılmasında çabuk absorbe 

edilen ve çabuk atılan, kısa etki 
süreli sülfonamidler grubunda yer 
alır. Nispeten az asetillenen ve ase
til türevinin suda çözüni.i.rlüğü ol
dukça fazla olan, serebrospinal sı

vı içine en fazla geçen sülfonamit
tir. Bu sıvıdaki konsantrasyonu 
plazmadakinin O/o 70'ine erişir. Bu 

nedenle menengokoksik menenjit 
tedavisinde diğer sülfonarnidlere 
tercih edilir. Sülfadiazin'in esas 
farmakolojik etkisi antiınikrobi'al

dir(ll, 12). 

Sülfadiazin, hemolitik streptoc
ci, pneumococci, menengococci, go
nococci, escherichia coli enfeksi
yonlarının giderilmesinde etkili
dir. Stophylococci ve gas · gangre
ni organizmalarına karşı ise daha 
az etkilidir. 

Sistemik enfeksiyonlar için sül
fadiazin genellikle oral olarak 3 
gramlık öndoz ve bunu takiben 6 
saat arayla 1 gramlık dozlar ha
linde ya ateş düşünceye kadar, ya 
da maksimum 7 gün süreyle veri
lir. Üriner sistem enfeksiyonları 

için, ilk doz genellikle 2 gramdır; 
bunu takip eden dozlar ise 6-8 saat
te bir, 1·2 gram arasında sürdürü
Jür(3). 

Farmakokinetik Özellikleri 

Sülfadiazin'in insanlarda plaz· 

ma y~rı ömrü 
dolaylarındadır. 

ortalama 17 saat 
Renal fonksiyon· 

ların fozukluğu bu süreyi uzatabi
lir. Metabolik reaksiyonları poli
morfik asetilasyon ve glukuronik 
asit konjugasyonu şeklindedir(3). 
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Renal klirens değerleri 30-100 mi/ 

<lak amsında değişir(12). 

Sülfadiazin plazma proteinleri

ne 0ıo 22-25 oranında bağlanır. 24 

saat içinde vücuttan ·0ıo SO'si atılır, 

atılan bu miktarın °ıo 15-40 i~adarı 

asetil halindedir. Asetillenmiş şe

killeri böbrek tubuluslarında kris

talize olup çökebilir. Kristaller 

kristalüri yanında, talıriş sonucu 

hematüriye ve tıkanma sonucu 

anüriye sebep olabilir(ll). 

Kan konsantrasyonu 1 gram

lık bir oral dozdan sonra 20'den 40 

µg/ml'ye kadar tepe kan konsan

trasyonlarına 3-4 saat içerisinde 

ulaşır, plazmanın içindeki ilacın 

0ıo 10-15 kadarı asetil haline gelir 

(3\. 

Atılımı : Dozun yaklaşık 0ıo SO'i 

idrar içinde 2-3 günde atılır: bu

nun yaklaşık 0ıo 4S'i ilk 24 saat için

de atılmış olur. Atılan materyalin 

yaklaşık ·o/o 4S'i asetillenmiş, yak

laşık 0/o 50'si serbest ilaçtır ve yak

laşık 0/o 4'ü de glukuronik asit 

konjugatlanndan oluşmaktadır. 

Üriner atılım pH'ya bağunlıdır. 

BİYOYARARLAl\UMI 

Antibakteriyel kullanımları ilk 

kez 1933 yılında uygulanan sülfo

namidler grubundan olan sülfa

diazin son yıllarda Dünya Sağlık 

Teşkilatı tarafından biyoyararlılık 

sorunu gösteren ilaçlar listesine 

alınmıştır. 

Sülfadiazinin nıüstahzar for

mülasyonlarının çözünme hızları 
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üzerine yapılan çalışmalar, bir tab

letin % 50'sinin çözünmesi için ge

çecek zamanın 70-360 <lak. arasın

da değiştiğini göstermiştir. 

Marvin C. 

lan 16 normal 
Meyer ve arkadaş

sağlıklı erkek gö-

nüllü üzerinde, referans olarak, bir 

çözelti, bir süspansiyon ve 2 deği

şik sülfadiazin tableti ile 4 yönlü 

çapraz bir çalışma yapmışlardır. 

Dernekler 8'er kişilik gruplara bö

lünmüş ve her bir grup sülfadiazı

nin bu 4 değişik oral dozaj şeklini 

birer haftalık periyotlarla alınış

lardır. 'Kullanılan tüm dozaj şekil

leri 50 mg sülfadiazine eşdeğerdir. 

Belirli sürelerde kan örnekleri alı

nıp analiz edildiğinde dozaj forın

ları arasında plazma seviye-zaman 

eğrilerinin altındaki alan, zirve 

plazma konsantr·asyonu ve zirve 

plazma konsantrasyon zamanı açı

sından yapılan varyans analizi is

tatistiksel olarak önemli bir fark

lıhk (P > 0.05) göstermemiştir. Bu 

çalışmada kullanılan sülfadiazin tab

let formülasyonlarının sergilediği 

biyoyararlılık karakteristikleri çö

zeltinin ve süspansiyonunkilere eş

değer bulunmuştur(13). 

G.R. Van Petten ve ark. sekiz 

piyasa tableti üzerinde İn vitro ve 

in vivo çalışma yapmışlardır. Se

kiz ayrı marka sülfadiazin tablet

lerinde döner sepet yöntemi kul

lanılarak yapay mide sıvısı içinde 

in vitro çözünme hızı profillerini 

tesbit etmişlerdir._ Bu sekiz table

tin fizyolojik yararlılıkları ise sül

fadiazinin süspansiyon şeklinde 

verilirnini takibeden elde edilen 



serbest ve total kan ve idrar sevi· 
yelerinin kıyaslanması ile tayin 
edilmiştir. Kullanılan sekiz marka· 
dan sadece iki markanın olumsuz 
bir biyoyararlılık gösterdiği, ölçül· 
müş olan in vivo ve in vitro para
metreler arasında doğrusal bir ko· 
relasyonun bulunamadığı bildiril
miştir. Ayrıca fizyolojik yararlılık 
verilerinin öneminin değerlendiril

mesinde dikkate alınan değişik 

faktörler tartılmış ve özellikle ser
best ilacın kan ve idrar seviyeleri· 
ne ve ilacın amaçlanan terapötik 
kullanıma özel dikkat gösterilmesi 
gerektiği tasviye eclilmiştir(7). 

Edgar E. Ohnhaus ve arka· 
daşları yaptıkları çalışmada, stil· 
fadiazin atılma hız sabiti ve endo
jen kreatinin klirensi arasındaki 
doğrusal ilişkiyi 29 normal ve böb· 
rek fonksiyonları bozuk hasta üze
rinde incelemişlerdir. İlacın orta
lama yarılanma ömrü normal böb· 
rek fonksiyonları bozuk hastalar
da göreceli dağılma hacminin de
ğeri yaklaşık olarak 0.36 litre/kg 
vücut ağırlığı olarak bulunmuştur. 
Renal plazma suyu .k.lirensinin 27 
mi/ dak olarak bulunduğu ve ilacın 
önemli bir kısmının tekrar geri 
emildiği bildirilmiştir(! 4). 

Toyozo Uno ve ark. insan id
rarı içindeki sülfadiazin, N4 - ase
til sülfadiazin, sülfadiazin -N4 -
glukuronit, sülfadiazin -N4 - sülfo
nat ve sülfanilamid salgılarını ka
ğıt kromatografisi metodunu kul
lanarak ayrı ayrı belirlemişlerdir, 

2 Gram şülfadiazinin oral olarak 
verilmesinden sonra 48 saat içeri-

sinde toplam salgılanan 
1620 mg olarak ölçülmüş; 

ıniktar 

bu mik· 
tarın 862 mg'ı sillfadiazin, 11 mg'ı 

sülfadiazin -N4 - glukuronit, 14 mg 
mg'ı sülfadiazin - N4 - sülfonat ve 5 
mg'ınında sülfanilamit şeklinde ol
duğu bildirilmiştir(IS). 

Erni ve ark. tavşanlarda yap
tıkları çalışmada sülfadiazini intra
venöz, intramüsküler, per oral 
(hem çözelti hem tablet şeklinde) 
ve rektal yollarda vererek farına-
kokinetiğini karşılaştırmışlardır. 

Bütün kan seviyesi - zaman eğrile· 
rine açı.k,-1 kompartmanlı modeli 
uygulanabilir bulmuşlar, sadece 
intravenöz veriliş için kan seviyesi 
- zaman eğrisi açık - 2 kompartman
lı modele uyum göstermiştir. Intra
müsküler verilişten sonra tam do
zun sistemik dolaşıma serbest ilaç 
şeklinde ulaştığı, çözelti ve tablet 
şeklinde per oral olarak verilişten 
sonra ise çözeltinin °/o 29'unun ve 
tablet şeklinin ise ·0ıo 33,7'sinin sis
temik dolaşıma ulaştığı, oysa rek· 
tal yolla verilişte emilen en yük
sek miktarın o/o 42 olarak bulun
duğu açıklanmıştır. Aynı çalışma

da ilaç ürününün geliştirilmesinde 
formülasyonun biyoyararlıhğa etki· 
!erini belirleyebilmek için göreceli 
optimal biyoyararlılığın belirlen
mesi gerektiği ve bu nedenle çö
zeltinin per-oral verilişinden son
ra hesaplanan AUC (o-'>oo) değeri
nin, suppozituvar şeklinin verilme
sinden sonra elde edilen AUC 
(O-+ oo) değerleri ile karşılaştırıl

dığı belirtilmiştir (16). 

Yapılan bir başka çalışmada 
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Türkiye ilaç piyasasında bulunan 

sülfadiazin içeren tabletlerin far

masötik kalite kontrolleri, in vit

ro çözünme hızı kontrolleri ve in 

vivo biyoyararlılıkları farklı yön

temler kullanılarak incelenmiştir. 

Üzerinde deney yapılan altı kişinin 

500 mg sülfadiazin içeren prepa. 

ratları aldıktan sonra kan ve idrar 

verileri değerlendirildiğillde, plaz

ma seviyeleri - zaman eğrileri altın

daki alan tmax değerleri, emilme 

ve uzaklaşma hızları, idrarla atıl

ma hızları ve idrarla sonsuzda atı

lan ilaç miktarları açısından yapı

lan hesaplamalarda formülasyon

lar arasında anlamlı bir biyoyarar

lılık farkı bulunamadığı, in vitro 

ve in vivo çalışmalar arasında bir 

korelasyon olduğu ve in vitro çö

zünme hızı deneylerinin in vivo bi

yoyararlılık çalışmalarını destek

lediği bulunmuştur. Sonuç olarak 

da piyasada bulunan sülfadiazin 

preparatlarının farmakope koşul

larına uygun oldukları ve biyoya

rarlanım sorunu göstermedikleri 

belirtilmiştir(8). 
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