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Piroksikam 

GİRİŞ 

Piroksikam (4 - hidroksi - 2 - me
til - N - (2 -piridil) · 2H -1, 2 ben

zotiazin 3 - karboksamid - 1, 1 -
dioksit) oldukça yeni ve nonsteroi

dal antienflamatuar (NSA!) bir 
ilaçtır. Farmakokinetiık. profili, di
ğer NSAI ilaçlardan farklı olduğu
nu gös1termektedir. Günde tek ve 
küçük bir doz uygulamasını taki
ben stwbl plazma kararlı durun1 
konsantasyvnlarının sağları 1ması ve 
uygun bir serum yarı ön1rü (yakla· 
şık 50 saat) göstermesi en önemli 
farmakokinetiık özellikleridir (1-3). 
Romatoid ve Ostoid artritlerde (20 
mg pir1oksikamın) 3-4 g asetilsali
silik asitten daha etkili ve daha iyi 
tolere edilebilir olduğu bildirilmek
tedir (2). AntienfJa,matuar etkisi in
dometasinin iki misli ve fenilbuta

zonun ise 20 misli olduğu beyan 
edilmiştir. Fakat analjezik aktivite
si indon1etasinin 1/4'ü kadar, fe
nillbutazonun 70 misli bulunmuştur 
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(4). Diğer antıienflaınatuarlar ile 
karşılaştırmalı çalışmalar literatür. 
de mevcuttur ve hepsinden daha et· 
kili olduğu kabul edilmektedir (5-7). 

Piroksikamın günde tek doz ola
rak kullanılması nedeniyle hasta 
uyuncunun daha iyi sağlandığı göz
lenmiştir (7). 

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 

Molekül ağırlığı 331.3 olan pi· 
roksikaının erime derecesi 198-200 
'C dir. Çözünürlüğü pH'ya bağlı ola
rak önemli öl,çüde değişir. Herj
feldt ve Kummer'in piroksikam çö

zünürlüğü üzerine p·H nın etkisini 
gösteren bulguları Şekil 1 de gös
terilmiştir (8). 

Aynı çalışmaya göre bu madde
nin pKa sı 5.3 tür. Daha öncelerde 
Lombardino ve arkadaşları (9) pi
roksikamın pKa değerini 6.3 olarak 
ra·por etmişlerdir. Bernhard ve 
Zıim.merman (10) ise piroksikamın, 

Farmasötik Teknoloji Anabilinı Dalı Etiler~ANKARA 

222 



400-
p f-1 S[rn9 %] ........ 

~ -
1, 1.. 

~:ız.o-- :2-.0 :2.:3 
'-.../ 3,0 ,., . 6 

Y. 
- 4,0 1.9 

5.0 '.2,.Lj 

"~Vto~ ıo.o -::f. 6 
-:r.o 5-::J. 

=:l - t.'5 103 

"~ 160" . 

N ? 
::O t-

) ıJI 
so~ 

. 

~ 
' ' ' . ' 6 8 2.. 4 

Şekil l : Piroksikamın pH'ya bağh çözünürlüğü (8) 

enolat-enol sistemi ne.deni ile iki 

farklı pıKa değerinin oLması gerek

tiğini söylemişler ve bu değerleri 

de pK1 1.86 ve pK2 5.46 olarak ver

mişlerdir. 

Miktar Tayini Yöntemleri 

Piroksikamın in vi tro miktar 

tayinleri spektrofotometrik olarak 

yap>lmaktadır (8, 11). Ancak biyo

lojik sıvılarda tayin için literatür

de spektrofloroınetrik (12, 13), 

HPTLC (14) ve HPLC (il, 15-18) 

yöntemlerinin kullanı1makta oldu

ğu görillınektedir. 

FARMAKODİNAMİK 

ÖZELLİKLERİ 

Diğer antienflamatuar ilaçlar 

ile piroksikamın terapotik rindeksi

ni karşılaştırmak için çeşitli non

spesifik enflamasyon hayvan model

leri kullanılmıştır (4, 12). Gerek bu 

çalışmalar ve gerekse başta Afrika 

ülkeleri olmak üzere çeşitli ülkeler 

de piroksikamla tedavi edilen çok 

sayıda hasıtanın izlenmesi ile ilgili 

çalışn1alarda, daha önce de beljrtiJ

diği gibi, piroksikan1ın diğer NSAİ 

ilaçlardan daha iyi sonuçlar verdi· 
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ği rapor edilmiştir (!, 2, 6, 7). Di· 
ğer taraftan hayvanlarda illserasyon 
yapıcı etkisi indometazin, fenilbu
tazon, ibubrofen v~ mefenan:ıtk:a· _ 
sirtten da:ha az bulun1nuştur (1). 

Diğer N'SAI ilaçlara benzer şe
kilde piroksikam platelet agregas
yonun ikinci_l fazını ve prostoglan· 
dinleıi.n sentezini inhibe eder. Fa
kat asprin ve indometazinden farklı 
olarak, piroksikam arakidonik asit 
metabolizmasının siklo - oksijenaz 
siklo-oksijenaz adımının seçici bir 
adımının seçici bir reversibl inbitö
rüdür. Rornatizmal ha~talarcla n1n
tad piroksikam dozları, PGE1 ve 
PGF2 nin sinovial sıvı konsantras
yonlarını azaltır. Piroksikam baz1 
immunolojik mekanizmaları da e1-
kileınekte.dir. İn vitro olarak Igl\!I 
romatoid faktör üretimjni ve roma
tizmal hastalarda serum IgM roma
toid faktörünü azalttığ1 gösterilıniş
tir (1). 

FARMOKOKİNETİK 
ÖZELLİKLERİ : 

Tek doz uygulamalarından son
ra piroksikan11n farmakokinetiği 
doğrusaldır, Yani doz ile p~azma 
konsantrasyonu - zaman eğrisi al
tında kalan alan (AUC) doğru oran
tılı olarak_ değişmektedir. 

Absoııbsiyonu : 
Maksimnın plazma konsant:ras

yonlarına ora! uygul<:!!madan. genel
likle yaklaşık 2 saat sonra ulaşıl
n1ıştır. Farklı deneklerde bu süre f 
ila 6 saat .arasında değişebiHr (1). 
20 mg Iık günlük doz uygulamasını 
takiben kararlı duruma 1-2 hafta 
içinde ulaşılır. Pik plazma konsant-
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rasyonları 3,9-5.6--mg/L arasında
dır. Eğer ilk iki gün 40 mg'Iık bir 
yükleme dozu uyguJanırsa kararlı 
duruın .ko_nsantrasyonunun °ıo 75'ine 
2. günde ulaşılmaktadır. Devamlı 
tedavinin 7. gününden sonra 1 gün· 
lük dozajın ihmali piroksikamıu 
plazma konsantrasyonunda çok kü
çük bir düşüşe neden olmaktadır. 
Oysa diklofenak, indonietazin, flub
rnfen plazn1a konsantrasyonu aynı 
koşullar altında önemli ölçüde azal· 
maktadı~ (!). 

İnsanda plazma ömrü (yaklaşık 
50 saat); tavşan (3-5.5 saat), sıçan 
ve farelerden (5 saat) çok dalıa 
uzundur (1, 16, 18). Bu uzlln ömür 
plazma proteinlerine oldukça kuv
vetli bağlanmanın bir sonucudur. 
Plazma albuminine piroksikam1n 
bağlanma termodinamiği de çalışıl· 
mıştır. Bu çalışma sonucuna göre 
bu bağlanmanın kuvvetli olduğu 
saptann1ış ve bu nedenle de 20 mg' 
lık: tek bir dozu takib]n plazmada
ki piroksik:am miktarı 5 mg/rnl Jca. 
dar düşük konsantrasyonlarda bile 
iyi bir terapötik etki sağlayabildiği 
ifade edil•miştir (3). 

Tavşan çalışmalarında farmako
kinetik analiz sonucu, ilacın iki 
ko-rnpartmanlı bir dağılım gösterdiği 
görülmüş ve kompartmanlar a·rası 
yarı ömür 0.67 saat ve keza atılma 
ve metabolize olma yarı ömrü ise 
3.16 saat olarak hesaplanmıştır (15). 

Dağılımı : 

İnsanda oral _uyıgulamadan son
ra piroksi,ka.mın görünür dağılma 
hacmi O.l 4 L/kg olarak bulunmuş. 



tur. Yani 70 kg'lık bir kişi için bu 

değer yaklaşık 10 L olacaktır (1). 

Hayvıanlarda yapılan çalışma

lar piroksikamın t~rcihlf olarak inf

lame dokulara dağıldığını göster

'miştir. Köpeklerde uratla inflame 

edHmiş diz eklemlerinde daha yük

sek konsantrasyonda piroksikan1 

bulunmuştur. l(eza sıçanlarda ,kar

ragen ile oluşturulmuş öden1 bilge

lerinde, inflame olınayan dokulara 

nazaran daha yüksek konsantras

yonlarda piroksikaın saptanmış

tır. (1). 

Piroksikamın sinovial sıvıya da 

geçtiği ve buradaki konsantrasyo

nunun plazmadakinin °ıo 40'ı kadar 

olduğu ifade edilmiştir (1). 

Os,tensen'in bir çalışmasına gö

re de 40 mg'lık ikıi doz veya 20 mg' 

hk tekrarlanan doz uygulamaların

dan sonra anne sütünde - piroksi

kam konsan-İrasyolıu plazmadakinin 

0ıo 1 'i kadar bulunmuştur. Aynı ça· 

lışmada gü~de 600 ml anne sütü 

alan bir çocuğun plazma:Sıncİa HPLC 

yöntemi ile hiç piroks~kam sapta

rıamamıştır (19)_ 

Eliminasyonu 

Piroksikamın o/o 90'ı böbrek ve 

karaciğer yolu ile metabolitleri ha

linde atılır (1, 3, 16). Total vücut 

klerensi ise 0.13-0.15 L/saat olarak 

verilmektedir (1, 20). 

Yaşın ve seksin etkisi : 

Piroksikamın biyoyararlılığı ü

zerine yaşın etkisi 30-80 yaş arasın

daki 44 deııekte, günlük 20 ıng (tek 

oral doz) piroksikam verilerek çalı

şılmıştır (16). Bu çalışmaya ait ve

riler Tablo l'de gösterilmıiştir. Bu 

çahşn1aya göre piroksikamın far

raakokinetiği g2nç deneklerde yaş· 

lılannkinden farklı bulunına1111ştır 

(Şekil 2). 

Keza _lliTfif böıbrek yetmezlikleri 

de sonucu etkilememiştir. Ancak 

şiddetli karaciğer yetmezliği olan 

hastalarda plazm_a konsantrasyon

ları artmaktadır. I-Ier bir yaş gnı

bu i9inde seksler arası farkların 

kontrolünde (AUC, yarı öınür ve 

ortalama pik değerleri vb.) hiç bir 

anlamlı fark ·gözlenememiştir (16). 

A!slında bazı NSAI ilaçları yaş

lılarda yan etki şiddetinin insidan

sını arttırma1ctadır. Ancak piroksi

kam ile elde edilen verilerin ana

lizinin, yan etkilerin şiddet ve sıklı

ğının yaşlı ve genç hastalarda -ben

zer olduğunu gösterdiği iddia edil

miş.tir (16). Bu sonuçlar, 12 genç ve 

12 yaşlı denekle yapılan bir diğer 

çalışma sonuçları ile de doğrulan

mıştır (18). 

REKTAL YOL İLE 

BİYOYARARLIUK 

Schiantarelh ve arkadaşlarına 

göre gerek insanda ve gerekse tav

şanda rektal biyoyararlanı·m oral 

biyojararlanıma benzerdir. Bu ça

lışmaya ait veriler Tablo 2'de gös

terilmektedir (15). 

Diğer taraftan Finlandiya' da 

20 mg lık bir tic.o1.ri piroksikam 

suppozituvar, gene aynı firn1aya ait 

piroksikam kapsüller ile karşılaştır-
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TABLO l 

--------···---

YAŞ YARI-ÖMÜR [SAAT] KARARLI DURUM Dağılım -- ----·------··------- --·· 
GRUPLARI 11 PEAK AUC Hacmi 

[YIL] DENEK TEK DOZ TERMİNAL [µg/ml] [saat. µg/ml] [mi/kg] 
----- - ------ - ------- ---

30 - 59 21 48.6 55.2 9.6 196 150 --- ------------ --

60 - 69 12 40.0 51.6 8.8 179 142 -- ----
70 - 80 il 40.3 45.4 7.8 153 171 

TABLO 2 

----
UYGULAMA PLAZMA SEVİYELERİ µg/ml YARI 0.24sa 0-72sa PLAZMA PİK -- ---- - ----------- ---

YOLU Ni Isa 2sa 4sa 8sa 24sa 48sa 72sa ÖMÜR AUC AUC PİK ZAMANI (saat) 
-----··-------·---""-------------·-- ---- --

ORAL 6 1.96 3.78 3.67 3.45 2.41 1.37 0.71 31.2h 72.4 142.6 3.97 2.7 
-- ------------------ --------- ·------------------------------"'·-· ---------

REKTAL 5 1.22 . 2.50 2.94 2.42 2.03 1.34 0.94 39.9h 56.5 125.2 3.00 5.6 
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Şekil 2 : 20 mg Oral piroksikam verilmesinden sonra plazma 

piroksikaın konsantrasyonları : •---• yetişkin de

neklerde, O--<> yaşlı deneklerde (18), 

malı olarak yapılan bir çalışmada 

serum piroksikam konsantrasyon

ları flurometri,k olarak tayin edil

miştir (13). Keza bu çalışmanın so

nucu da rektal uygulaımanın tek ve 

çok dozlu oral tedavi ile benzer pi

roksikam plazma seviyeleri sağladı· 

ğı doğrultusundadır. İki uygulama 

yolu arasında isrtatistiksel olarak 

bir fark bulunamamıştır. Rekta] 

uygulamanın daha yüksek terıapötik 

indekse sahip olması klinik pratikte 

değerli bir alternat~f sağlayabile· 

cektir. Oral ve rektal piroksikam 

ile oral indometazin ve oral fenil· 

butazon kullanılarak yapılan karşı

laştırmalı çalışmada elde edilen ve

riler Tablo 3'de gösterilmektedir 

(4). 

Yine Schianterelli ve arkadaşla. 

rının yaptıkları bir çalışmada tav· 

şanda piroksikamın rektal ve oral 

yoldan uygulanmasından sonra Öl· 

çülen kan konsantrasyonlarının da 

benzer olduğu sonucuna varılmış

tır (Şekil 3) (IS). 

DERİ YOLU İLE 

BİYOYARARLILIK 

Sohiantarelli ve arkadaşları ta

raıfından piroksikamın perkütan 

biyoyararlılığı ve antienflamatuar 

aktivitesi çalışılmıştır (12). Bu ça

lışmada nonsteroid ve steroid an

tieflamatuar ilaçlar (indo.metazin, 

ketoprofen, oksifenbutazon ve hid

rokorti,zıon) referans olarak kulla

nüarak fare, tavşan ve kobay gibi 

hayvanlarda çeşitli ödem oluştur

ma yöntemleri (kroton yağı, UV 

eritrem, karragen) ile piroksikamın 
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Şekil 3: Tavşanda piroksikamın plazma kinetiği oral (!Omg/kg ...... ), oral (3mg/kg--), rek!al (!Omg/kg. -.-.), rektal (3mg/kg.--) (15). 

topikal ve perkutan antienflamatuar 
pote.nsi değerlendirilmiştir. 

I(eza aynı çalışhıada ·sıçanlar
da oral ve perkütan biyoyararlılık 
çalışmaları da yürütü_Lmüştür. Araş
tırmacılar sonuç olarak perkütan 
uy;gulamanın s.i,stemik bi,yoyararlılı
ğınıri, oral- iıygtilamanınkinin 1/6'ı 
kadar olduğu ve bu yol ile oral yol 
ile- elde edilene eşdeğer bir antief
Iamatuar etki -elde edebilmertin im
kansız olduğunu ifade etmişlerdir 
(Şekil 4.) 

Yazarlar -gene de daha düşüık 
sistemik ilaç seviyelerinin daha iyi 
tolerans demek Olduğu dü:Şüncesin· 
den hareketle perkütan uygulama
nın klinik pratikte bir alternatif 
olabileceğini de belirtmişle:rdir {12). 
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1984 yılında Yi-Hung Tsai ve ar· 
kadaşları tavşanda pirol<.siıkamın 
perkütan absorbsiyonunu çalışmış· 
lardır (11). Bu çalışmalara ilacın 
pcrkütan emilmesi ~üzerine kon· 
santrasyonunun; değişik sıvagların 
(Basit merhem, PEG merhemi, Gül
suyu merhemi ve UC,H mer:hemj. 
S/y tipi-), bazı katkı mad-delerinin 
(üre, N..Jlletil-proHdon, taurin) etki· 
Jeri denenmiştir. IV ve oral olarak 
uygulanan piroksikamın farmako
kinetik_ para,metrelerinitı hesaplan
masına ilaveten topikal uygulama· 
dan sonraki farmakokinetik para· 
metreler de hesaplannıı$tır. IV vz 
oral uygulamadan sonra elde edi· 
Jeiı verilere göre piroksikamın plaz
madaki dispozisyonu 1. dereceden 
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Şekil 4 : Sıçanda piroksikamın 

(1.06 mg/kg --), oral 

mg/kg ...... ) (12). 

plazma seviyeleri perkütan 

(l.06mg/kg--), oral (0.66 

prosesle olmaktadır. Keza perkütan 

ri:bsOrbsiyon çalışmalarinda da hem 

ilacın sahnımı ve hem de absorbsi

yonu 1. derecedendir. 

TOKSİSİTESİ : 

Her ne kada:r· piroksikamla ze

hirlenme üzerine yayınlanmış bir

kElç rapor varsa 'da,. yüzlerce denek 

üzerinde yapılmış çalışmalarda ge. 

nel kanaat ilacın genellikle iyi to

lere edildiği yönündedir (24). 

İnsanda piroksikamın biyoya

rarlılığı üzerine aktif kömürün· et

kisini HP.LC yöntemi ile incelenmiş 

ve piroksikamla akut zehirlennie

lerde aktif kömürıün antidot Olarak 

yararlı olabileceği sonucuna varıl

mıştır (14). 

Diğer taraftan sıçan ve tavşan

la.rıda piroksikamın üreme üzerine 

toksik etkileri de çalışılmıştır (24). 

Perraud ve arkadaşları yaptıkları 
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TABLO 3 
""-------·- ---- ·--~ ------- - --·--

Orale göre 
İLAÇ DOZ % AUC ED50 potens 

UYGULAMA (mg/kg) (mg/kg) oranı ---- -----··-----·-·--··-PIROK!SIKAM 10 
5 

ORAL 2.5 

1.25 

0.625 

PIROK!SIKAM 10 
5 

RECTAL 2.5 

1.25 
0.625 

İNDOMETAZIN 10 

5 
ORAL 2.5 

1.25 

FENİLBUTAZON. 100 

50 
ORAL 25 

12.5 

bu teratolojik çalışmada piroksikam 
için embriyotoksisite ve teratojeni
tenin söz konusu olmadığını ifade 
etmişlerdir. Diğer NSAI ilaçlarda 
olduğu gibi pirok1sikaımla süt veren 
dişile~de toksisitede artışa neden 
olduğu ve sıçanlarda doğumu etki· 
lediği de aynı çalışmada belirtil
miş'tir. 

SONUÇ 

Her ne kadar asit pH'la:rıda dil· 
şük bir çözünürlüğe sahip ise de 
pH = 7.6'dan sonraki pH'larda pi-
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69** 
55** 3.9 1 

41** 

25 

20 

64** 
61** 3.2 1.2 

45** 
37** 
25 

54** 
47** 7.4 0.53 

22•• 
13* 

50** 

44** 
91 0.043 

26** 
18* 

roksikamın çöz.ünürlüğü oldukça 
yüksektir, Keza emilimi de olduk
ça iyidir. Bu nedenlerle uygun for· 
millasyonlarla katı oral dozaj şe
killerinden piroksikamın biyoya
rarlanım sorunu ol,mayacağı görül
mektedir. 

Rektal ve perkütan yol ile ve
rilme söz konusu olduğunda formü· 
lasyon çalışmaları önemli olacaktır. 
Çünkü her iki durumdada sıvağ
dan ilacın salınımı hız limitleyici 
faktör olabilir. 

Ancak bu maddenin stabilite, 
kristal yapı özellikleri ve akış özel-



likleri vb. çalışmalara literatürde 
rastlanamaınıştır. Keza ticari dozaj 

şekillerinden in vitro ve in vivo ya

rarlanım ile ilgili bir çalışma hali· 

hazırıda yapılmamıştır. 
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