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Haloperidol 

GENEL BİLGİLER: 

Haloperidol, yirmi yılı aşkın 

bir süredir yaygın olarak kullanı

lan nöroleptik bir ilaçtır. Nörolep
tik ilaçların butirofenon yapısını 

taşıyan gurubuna: Q_ahildir. Bu grup 
ilaçlar içinde antipsikotik olarak 
en sık kullanılanıdır. Özellikle fe
notiyazinlere dirençli veya alerjik 
olan psikoz olıgulannın tedavisi 
için "ercih ediiir (1). Antidiskinetlk, 
sedatif ve antiemeti1k özelliğinden 

de yararlanılmaktadır (2). Piyasa. 
da nral çözelti, tablet ve parente
ral (i.m., Lv.) şekilleri bulunmakta. 
dır. 

Fiziksel Özellikleri : 

Haloperidol ibeyaz, sanmtıralk 

renkli, amorf veya mikrokıi·stal bir 
tozdur (3, 4). Katı halde iken sta
bildir. Ancaık ışığın etkisi ile za
manla rengi sararır. Nem çekici 
değildir. Saklanıldığı kaplar ışık

tan ,korunmalı olrınalıdır. Erime 
derecesi 147°-152° dir (5). Stab! for
mu olan hidroklorik asit tuzunun 

Muharrem ÖLÇER• 

erime derecesi ise 226°-227°C dir 
(6). Ancak bu tnzun sudaki çözü. 
nürlüğü oldukça düşüktür (1.337 ± 
0.015 mg/ml) (7). Zayıf bir baz olup 
pKa'sı 8.25 dir (% 50 metanol için
de) {6). 

Çözünürlüğü : Pratik olarak- su
da çözünmez. % 0.1 (a/h) !ık laktik 
asit çözeltisindeki çözünürlüğü 

4.082 ± 0.032 mg/ml ve % 0.1 (a/h) 
hk tantarik as~'t çözeltisi içinde 
3.8 ± 0.022 mg/ml dir (7). Sudaki 
çözünürlüğü ise 1.4 mg/!00 mi dir 
{8). 

U.V. ile 24'5 nm de maksimum 
absovbans gösterir (6, 9). IR de po
tasytım bromür diskleri :kullanıl

dığında 1685 nm de kaıibonil gu· 
rubuna ait gerilim piki ile 3130 nm 
ere OH gurup piki ve 2960, 2930, 2850 
'~e 2830 nın de m·etil;enik piıkl:er göz
lenir (7. !O). 

Stabllitesi : 

Yapılan stabilite çalışmalarında 
haloperidol çözeltileri ışığa duyarlı 
bulunmuş, gün ışığı ile temasta 
renksiz cam kaplarda, çözel,tilerinin 

(*) G.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farnıasötik Teknoloji Anabilim dalı, 
Etiler ·ANKARA 
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renk değişimi gösterdiği ve birkaç 

haftadan- sonra gri~kırmızı çöküntü

ler verdiği açıklanmıştır (6). Ancak 

ışıktan korunmalı cam kaplarda 

yapılan hızlandırılmış stabilite test. 

!erinde, haloperidol çözeltilerinill 

oldukça uzun :bir raf ömrüne sa

hip olduğu görülmüştür (7). 

Kompleks Oluşturma Yetene

ği : Haloperidolün çeşitli kimya

sal yapılar ile kompleks oluştur

maya yatkın olduğu gözlenmiş

tir (12, 13). Bu nedenle verilmesin

de kullanılan çeşitli içeceklerde, ha

loperidol kaybı bazı içecekler ile 

% 70' e çıkmıştır (7). 

Miktar Tayini Yöntemleri 

Haloperidolün mirotar tayinin

de spektrofotometrİk (6, 13-17), tit

rimetrlk (3), lwlorimetrik (18-21) 

yöntemler 1kullarulmış ve günümüz

de ilacın oııganizmadaki kantitatif 

tayininde GLC (22-26), HPLC (14, 

27-31) ve RIA (Radioimmun tayin) 

(32, 33) sık olaraık kullanılmakta

dır. 

Farmakolojik Özellikler; 

Haloperidolün santral sinir sis

temi (SSS) üzerine seçici etkide 

bulunduğu, doparrıin res.eptörleri

nin anta:gonize olması sonucu be

yinde -dopaminerjik eik1yi azalttığı 

ve dopamin yıkımını çoğalttığı bi

linmektedir (1). Periferik sistemin 

a...adırenerjıilk. reseptörlerinde de 

bazı antagoni-stik etkiler gözlen

mektedir. 

Haloperidol yüzey'a>ktif bir 

madde olduğundan destekleyici bir 
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membran üzerinde suvı bir mernb. 

ran oluşturduğu gösterilmiştir (34). 

Haloperidolrün oluşturduğu sıvı 

membranın hidrofobik yüzeyi do

pamin, noradrenalin, adrenalin, se

rotonin, histamin glutemik asit, 

y-aminobutiri'k asit ile Na+, K + ve 

Ca:+ +'un geçişini belirgin bir şe. 

kilde azalttığı açıklanmıştır. 1Ialo. 

peridolrün antiemetik ve antipsiko. 

tik etkisi y-aJminoıbutirLk asit~glu

tamik asit sisteıninin etkisi altın, 

daki biyolojik hücrelere dopamin 

geçirgenliğinin azaltılması ııe aç.ık

lanmaktadır (3'5). 

Genel Dozlama Bilgisi : Genel

likle 3 hafta içinde uygun yanıtlar 

alındıktan sonra sürdürülecek: doz 

tesıbit edilir. Elverişli klinik yanıtı 

verecek sürdürme dozu tesıbitin, 

den sonra, minimum terapötik 

dozaj uygulamasına geçilmektedir. 

Ekstrapiramidal reaıksiyonlar sık 

olarak tedavide karşılaşılan sanın. 

!ardır. Dozaj uygulamaları bu etki

ler kontrol edilerek yapılmalıdır. 

Şiddetli birçok reaksi,yonlann 'kont. 

rolü için antiparkinson ilaçların 

yardımcı olarak kullanıhnası sağ~ 

lanmalıdır (!). Sadece oral dozaj 

şelcillerinde mide~barsak irritasyo

nunun azaltılması için su, süt veya 

çeşitli meyva sulan ile veya ye~ 

mekler ile alınması tavs-iye edil

mektedir (1, 7). 

FARMAKOKİNETİK ÖZEL-

LİKLERİ ve BİYOYARARLANL'IU: 

Haloper,irdolün oıı.ganizmada-

ki •tavrının çok-ıkompartmanlı ki-



netiık modeline uyduğu açıklanmış

tır (36-40). Bu nedenle biri n1erkezi 

kompartman olmak üzere birden 

fazla kompartmana dağıldığı dü

şünülmektedir. Bu koınpartman

larıda absorıbsi'.Yon, dağılım, meta

bolizma ve atılım işlemleri birinci 

dereceden kinetik ile olmakta· 

dır (41). 

Haloperidolün serum denge 

seviyeleri üzerine çeşirtli fizyolojik 

parametrelerin etkisi araştırıl

mış (37) ve yüksek dozlarda serum 

konsantraısyonlannın giderek aza. 

lan bir artış gösterdiği gözlenmiş

tir. İlave edilen her mg haloperi· 

dol için serumdaki seviye 1.0 ng/ 

rol artmıştır. Yaşlı kişilerde daha 

yüksek serum seviyeleri elde edil

miştir (37, 40). Cinsiyet ve serum 

konsantrasyonu arasında ise her

hangi ıbir ilişki kurulamamış, bu· 

na 'karşılık boy ve haloperidol se-· 

rum konsantra.ısyonu arasında 

önemli bir negatif .korelasyon bu

lunmuştur (37). 

Diğer İlaçlar ile Etkileşimi : 

Diğer antipsikotik ilaçlar ile birlik

te tedavilerde, sinerjistik etkinin 

gözönünde bulundurulması isten

mekte olup, bu durumlarda iste

nen antipsikotiık etkinin sağlanmn

sı için haloperidol dozunun düşü

rülmesi gerektiği bildirilmekte

dir{!, 37, 41). 

Forsman ve çalışma gurubu 

benzer dozaj programlarına alı

nan ]ıastalaııdaıki plazma seviyele

rinde önemli farklılıkların gqıiildü

ğünü açıklamıştır (40), (Şekil 1). 

Hastalarda yeterli antipsikotik et

ki oldukça yükısek serum seviyele. 

rinde sağlanmıştır. Bu farklılığın 

bireyler arasındaki farmakodina

n1ik varyasyona bağlı olabileceği 

bildirilmiştir (37). Haloperidolün 

terapötik serum seviyesi birçok 

hasta iıçi-n 3-10 nıg/ml olarak ıbulun

muştur. Deneysel olarak saptanan 

biyoyararlanım o/o 60 civarında bu· 

!unmuş (karaciğer geçişi, V = 1.8 

lt/dk), ilacın biyoyararlanımındaki 

bu 0/o 40'hk: düşüş, enterohepatik 

resirkülasyonun bir sonucudur. 

1 :u 
: 
• 
! : ı : . :· 

"' •• 
"-'-•iıloı GOolöl DH ı ..,; ı 

Şekil 1 28 psikiyatrik hastada 
uygulanan günlük doz ve denge 
durumu serum sevieleıi arasında 

ilişki (y=0.56X+3.84 ve r=0.793 
(p 0.001) (41). 

l\!letaboliznıası : İnsanda halo

pcridolün ınetabolizmasını başl<ın

gıçta, merkezi zincirin C-N bağın

dan molekülün ayrılması ile serbest 

veya konjüge olmuş şekilde flor

fenilkar1b_onik asitlerin oluşması ta

kip etmektedir (Şekil 2). Parçalan· 

masında, piperidin halkasının oksi

datif' ·dealıkilasyonu sonucu farma

kolojik olarak aktif merkezi oluş

turan florofenilbutil zincirinden 

koptuğu ileri sürülmüştür (40, 43). 
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Şekil. 2: Haloperidolün orgaflızmadaki metabolizması (37). 

Verilen haloperidolün :kabaca 
0ıo l'i metaıbolize olmadan idrar ile 

atılma:ktadır. Meta;bolit olarak 4-

florofenilasetüri·k ve 4-florO!benzoil

propiyonik asit idrardan -izole edi

lerek tanımlanmıştır (36, 40). Yük· 

sek zaman değerlerinde kan kom

partmanında bulunan yalnızca me

ta1bolitlerdir (39). Metaıbolitlerin dü

şüık atılım hızl,arı, plazma protein

lerine veya hücre memıbranlanna 
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Şekil 3, haloperidolün intrave

nöz tatbikinden sonra serum sevi· 

yclcrinin zamana karşı tipik eğrisi

ni göstemıektedir (37). Eğrinin du

rumu en azından iki üslü bir denk

lem ile tanımlanabileceğini göster

mekte ıve zamana bağlı olarak de

ğişen sernm .seviıyesi çok kompatt

man ımodeline uygunluk göstermek

tedir. Veriler iki kompartmanh 

model ve Denklem 1 '.e uygun ola

rak değerlendirilmiştir. 

B, 

Serum ilaç konsantra.s· 

yonu 

"2 = --- ile tanıın~.a;ı:;ıan li-

ln 10 

ne er eğrinin t =O anın

nındaki kesişimi. 

p, 
--- ile tanımlanan Ji. 

in 10 

neer eğrinin t=O anın

nındaik.i kesişimi. 

ıx2,B2 = D·ağılma hızı saıbitleri. 

İntravenöz tatbi,kte, ilacın mer

kezi kompartman dışında geni,ş ve 

hızlı olarak dağılımı, periferik 

kompartmanda büyü.k oranlarda 

bulunmaısı (ortalama olarak fT = 

0.82), haloperidolün kısa serıım ya

rılanma ömrünün ·bir sonucudur 

(T1/ 2 = 0.19 + 0.10 saat) (42). Atı

lım fazında yanlarnna ömrü 14.1 + 
3.2 saate kadar uzamaktadır. 

' ] o.s "'---~--~---~--~_J 

Şekil 4 : 10 mg lıaloperidolün oral 

tatbikinden somaki senım seviyele 

·; '' ,•· ',,;, :> .ı!.Ll : ,·ıııı. ·;•'1 -; l':c· ,, ' 
"·' .:C: .dLt•-'.• r; {«). 

Şekil 4 ve Şekil S'de oral tat· 

bik sonrası iki deneğin haloperidol 

serum seviryeleri verilmektedir. Şe

kil 4, tek kompartman modelini, 

Şekil 5 de çok ıkampartmanlı mo· 

deli göstermektedir. Oral tatbikte, 

gecikme süre ( tmax> ortalama ola

rak 1.4 -{- 0.7 saat olup, maksimunı 

serum seviyesine ulaşma süresi 

5.1 + 1.0 saat civarında bulun

muştur (42). Absorbsiyon aşa.masın. 

da yarılanma ömrü (T ) 0.7 + 0.5 
1/2, 

saat ve atılım aşamasında yarılan. 

ma ömrü 24.1 + ·8.9 saat ile tanım

lanmaktadır. Oral tatbi,kteki bu 

uzun serum yanlanına ömrü ilacın 

enterohepatik resirkülasyona da· 

hil olması ve geciken a;bsorbsiyo· 

nundan kaynaklanmaktadır. 
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Şekil. 6: 2 mg haloperıdolün ı.m. tatbıkını Lakıben 36 denekte 
elde edilen serum seviyeıeri ortalamaları (44). 

Cressman ve arkadaşları 38 

denek ile yaptıkları bir çalışmada 

i.m tatbiık sonrası elde edilen veri

leri Şekil 6 da gösterilmiştir. Şekil 

7 de de farklılık gösteren çeşitli de· 

neklerin serum seviyeleri gösteril

miştir. Inramüs:küler tatıbikte ha· 

loperi1dolün ma:ksinıum plazma se

viyesine ulaşma süresi 20 dakika 

olaraık gözlenmiştir (43). Atılın1 fa

zındaki ortalama yarılannıa ömrü 

20.7 + 4.6 saattir. Bu temel üzerin· 

de dıüşünülecek olunursa, tekrar

lanan tatbikle:r;de (örneğin günde 3 

kez) elde edilecek olan haloperidol 

plazma sev~yeleri, tek tatıbHc sonra

sı gözlenen seviyeden 2 - 4 kez. d::ı· 

ha yıüksek bir 1değer gösterecektir. 

SONUÇ: 

lialopcridolün hastalara uygu

lanmasında şu noktalar dikkate 

alınmak zorunluğundadır : 
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Şekil. 7: l.m. oıarak? mg haloperıdol 

verilen çe.şıtli denek!erdekı 
serum sevıyelerı (44). 

a - ) İlacın her üç tatl>ikte 

de atılım aşamasındaki yanlanrna 



ömrünün (T ) yüksek değerler-

1/2 
de bulunması (ort. 20 saat), tekrar

lanan tatbiklerde plazma seviyele

ıinin normale göre 2 - 4 kez yüksek 

bir değerde seyredeceği gözönünc 

alınmalıdır. 

b - ) Diğer antipsikotik ilaç

lar ile kombine ha1de tedavi tasa

rımlarında sinerjistiık etkinin göz

önünde bulundurulması ve isteni

len antipsiıkotik etkinin .sağlanma

sı için haloperidol dozunun düşü

rülmesi gerekecektir. 

c - ) Yaşlı hastala"da daha 

yü~sek serum seveyeleri elde edil

diğ,inıden, doz ayarlanmasında bu 
hususun dikkate alınması ıgerekir. 

d-) Haloperidol çeşitli mad

delerle kompleks oluşturabilen- bil 

yapıya ,sahiptir (7, 11, 12)_ Sorunlu 

hastalarda ilacın verilmesinde çe

şitli içecekler ,kullanılmaktadır. Çe

şitli iyonlar içeren ve çay, kahve 

v.b. (tanen ve kafein içeren) içe

ceklerin kullanılmaması gerekmek

tedir. Aksi halde oluşan çeşitli 

kompleks yapılar sonucu haloperi

dolün farmakokinetik parametre

leri değişebilmektedir. 

e - ) Bireyler arasında gözle

nen farmakdkinetik varyasyona 

bağlı olarak haloperidol dozu, se· 

rum seviyeleri izlenerek arttırıl· 

malıdır. 
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