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Klinik Farmakokinetikte Bilgisayar 

Uygulaması 1 : iki Kompartımanlı 

Model Mikrohız Değişmezlerinin 

Saptanması 

İlbeyi AGABEYOGLU (') 

Ömer H. OCAK (') 

öret. : İkıi. komparhmanlı model param·etreler:inin hesaplanması 

farmakokinetikte oldukça yoğun ve ayrıntılı hesap gerektirmektedir. 

Örneğ.in 'kan venilerinin, soyma yöntemi yoluyla çoküslü bir denklem· 

le tanınmasından sonra da sistemi belirleyen ID·İkrohız değişmezleri· 

nin hesaplanması ayrı bir hesap gerektirmektedir. Bu hesapları doğ

ru bıir şekilde yapabilmek ve hata olasılığını ortadan kaldırabi,irnek 

için bir bilgisayar programı yazıldı ve ·denet!Jendıi. Elde edilen ·sonuç

ların tutarlı ve doğru olduğu ve programın önemli bir boşluğu dol

duracağı kanısına varıldı. 

COMl'UTER APPUCAHONS IN CUNICAL PHARMACOKINETIC§ 

I : THE CALCULATION OF MICRO-RATE CONSTANTS OF THE 

TWO-COMPARTMENT MODEL 

Su.mmary : ln plıarmacokinetics, the calculation of the model 

parameters requires a lot of computing and number crunching. Far 

instance, after stripping the blood <lata to a polyexponential ·equation, 

there is stıill the problem of the calculation of micro rate constants, 

which calls for additional computing. This program was written and 

tested for the purpose of easing such calculations and thus avoiding 

mistakes. The results were found to be corı:ect and convincing. lt is 

believed that this program \Vill fill an important gap. 

Keywords : Equations for two-con1partn1ent model-Further cal

culatıions-IV data:-Post infusion data-Oral data-Urinary data-Sustained 

~elease data-Computer program for computing-Examples 

(*) Gazi Üniv. Ecz. Fak., Eczacılık Tekno'lojisi Bölünıü 
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Farmakokinetik, ilaçların or· 

ganizınadaki davranışlarını n1ate

matıik n1odellerlc ı:inceler. Doğrusal 

Farmakokinetiğe uyan ilaçlar, bir 

veya daha fazla kompartımanlı mo

dellere göre tanımlanmaktadır. En 

çok kullanılan kompartımanlı mo, 

del sayısı, bir ve iki kompartıman

lı n1oclellerdir. Modeldeki kompar

tıman sayısı arttıkça ve ilacın or

ganizmaya veriliş şekli basitten da

ha gelişmiş preparat şekillerine 

geçtikçe, kan veya ı:idrar verilerini 

tanımlayan matematik denklemler 

büyüm·ekte ve daha karmaşıklaş

maktadır. 

Birçok ilaç, çift kompartıman· 

lı modele -..ıyum göstermektedir. 

İlacın davranışını tanımlayan bu 

modelde bile matematik denklem

ler ye.terince karmaşık, hesap işle

rinin ·de doğru bir şekilde yapıl· 

ması o derece zordur İşte biz bu 

1laç GI 

çalışmada bu zorluğun bir kısn1ın1 

geliştirdiğimiz bcir bilgisayar prog· 

ramı yoluyla gidermeye yöneldik. 

Program, soyma ve nonlineer reg

resyonla parametreleri bulunmuş 

olan 1kan veya idrar verileri çoküs

lü denkleminden hareketle, iki kom

partımanlı modeli tanımlayan mik

roh1z değişmezlerin ve ilgi1i diğer 

farmakokinetik parametreleri bul

maktadır. 

KURAMSAL KISIM 

!.ki kompartımanlı modelin far

makokinctiğini tanımlayan tem:e1 

matematik denklemler Wagner'in 

bir kitabında kapsamlı olarak ve

rilmiştir (1). B~z bu programı, söz 

konusu kıitabın modellerini esas 

alarak yaptrlc. 

İki kompartımanlı modeli ta

nımlayan model Şekil !'de gösteril

miştir. 

Doku 

k21 

Kan kel 

Şokil l İki kompartunıınlı model ve parrunetre:ıeri 
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Buradakıi parametreler şunlardır : 

k,, 
k, 
k, 
k, 

D 
Cp 
Vp 
Vdalan 

vdext 

Vass 
alfa 
beta 
FF' 
Au 

Merkezi kompartımandan periferik ıkoınpartunana geçiş mik
rohız değıişmezi. 
Periferik kompartımandan merkeiz komaprtımaria geçiş m1k
rohız değişmezi. 
·Merkezi kompartımandan uzaklaşma hız değişmezi. 
Emilmeli verilişte, merkezıi kompartımana emillne hız değişmezi. 
lntravenöz infüzyon veriliş hızı. 
Süreklıi etl•dli preparatlardan birinci dereceden salım hız değiş
mezi. 
Doz. 
Merkezi kompartımandaki ilaç dertlşimi'. 
Merkezi kompartıman görünür dağılma hacmi. 
Alandan hesaplanan görünür dağılma hacmi. 
lV verilerle he·saplanan görünür dağılma hacmi. 
Denge durumundaki görünür dağılma hacmi. 
İlacın dağılma hız değişmezi. 
İlacın biyolojik uzaklaşma hız değJişmezi. 
Biyoyararlamm katsayısı. 
İdrarla atılan yığılmalı de!ıişmemiş Haç miktarı. 

A - İ.V. Enjeksiyon Ver.ileri 

İV enj:eksiyon sonucundaı elde edilen kan derişimieri şu denklemle ta· 
nımlanmaktadır : 

Buradaki A, B, alfa ve beta parametreleri şöyle tanımlanmıştır 

D (alfa"k12) 
r, = ~------

V 1 (alfa"beta) 

D (k21-beta) 

V 1 (alfa"beta) 

Denklem 1 

Denklem 2 

Deırklem 3 

alfa = !:_ [ (k12 + kzı + k;,ı) -J {k12 + k21 + k,,)• - 4k,, .k,, ] 
2 

Sıfırdan sonsuza toplam· eğri altındaki alan, 
AUC = 13/alfa + 14 /beta 

Denklem 4 

Denklem 5 

Denklem 6 
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almaktaclır. Sırasıyla cliğer parametreler, 

D 
vdaları = Denklem 7 

betaAUC 

V dext = D/I4 Denklem 8 

D 
Vp = Denklem 9 

ı, + ı. 
alfa + beta - k,1 

vdss = . Vp Denklem 10 

k2ı 

13.beta + I,.alfa 

k21 = Denklem il 
r, + r. 

k,, = alfa.beta/k2 ı Denklem 12. 

kı2 = alfa+ beta-k21 -ıkeı Denklem 13 

olmaktadır. Dıiğer taraftan i,1'acın, denge durumunda merkezi kompartıman
daki limit kesri (fc), perifeııik kompartımandaki limit kesri (ft) ile, merkezi 
kompartımanda bulunan ilaç miktarının periferdeki ilaç miktarına limft 
oranı (A2/ Al), 

!im[!,] 
to+oo 

= beta/k,1 Denklem 14 

lim [f,] 
t~ 00 

= 1-f, Denklem 15 

A, 
!im[-] 

Aı t~ oo = kı2/k2ı•beta) Denklem 16 

olmaktadır. Hier ilci kompartımandaki ilaç miktarının briııbirine eşi1t olduğu 

ıan1 t" 

[ 
alfa-k2ı + kı2 J 

in k,, - k2ı + beta 
t* = --------

alfa - beta 

Denklem 17 

şeklinde hesaplanabilmektedir. Periferik kompartımandaki ilaç ·:ı.ndktannın 

en yüksek olduğu an, tmax 

tm,, = In (alfa/beta)/(alfa- beta) 

.ıenklemindJeR bulunabilmektsdir. 

B - Emdlme Verileri 
ı-Kan: 

Denklem 18 

Burada, oral, İ.M., rektal veya transdermal gibi emilmeli bir veriliş söz. 
konusudUr. Kan verilerini tanımlayan ,&enklem üç üslüdür : 
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Denklem 19 

Buradaki A, B vre C katsayıları oldukça karmaşıktır ve ilgili kaynakta veril~ 
diği' için, bi'Z tekrar etmiyoruz. 

Parametreleııin hesabına gelince 1 

ka.D 
Vp/FF* = Denklem 20 

I3 (k, - alfa) + I4 (k, -beta) 

Burada. Vp/FF; terimi, görünür plasma hacmi olmaktadır. Diğer parametre· 
!er ise, 21., 12. ve 13. denklemlerle bulunmaktadır. 

[13.beta.k, + 14 .alfa.k, + I2 .alfa.beta 

k, 

2 - İdrai' : 

] 
vp 

FF'.D 
Denklem 21 

İdrar veriler.inden riki ıkompartımanlı model farmaıkokinetik parametreler 
hesaplanabilir. Bunun için ,idrarla ilaç atılma hız dJeğerleri zamana ıkarşı 
yarı-logaritmiık grafiğe gıeçtlr.Hmeli ve bu veriler .önce soyma, sonra nonlineer 
regresyonla üç üslü denkleme dönüştürülmelidir. Bu denkler aşağıdaki şe
kildedir : 

dAu 

dt 

Buradaki ıkats·ayılardan ara parametrelere .geçilir •: 

P = I3/k, 

Q = I4/k, 

R = I2/k, 

P. (k,-alfa) + Q. (k,"beta) 
kel = -----------

Au 

Denklem 22 

Denklem 23 

Denklem 24 

Denklem 25 

Denklem 26 

olmaktadır. Au değeri gerek deneysel olara·k veya gerekse ·deneysel veri + 
kestirim hesabı (2) yoluyla bulunmaktadır. Bir kere k01 bulunduktan sonra 
k21 ve krı ve 13. denklemlerden he·saplanabilir. 

C - Sürekli Etkili İlaç Şekilleri : 

Bu tarz verilişte farmakokinetik sistem dört üslü davranış göstermekte
dir. Bunlar sırasıyla preparat, ·mide-barsak kanalı, kan ve periferik kompartı
manlar olmaktadır. Dolayısıyla, .kan derişimleriill tanımlayan denklem dört 
üslü olmakta ve çok üslü denklemde dördüncü terim, preparattan etken mad
denıin bıirinci dereceden salım hız ,dJeğişmezi olmaktadır. 

Denklem 'l7 
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Görüldüğü üzere denkleme ilave bir terim girrrjştir. Buradan farrnako

kinetik paramet~eler:in :hesabı şöyle olmaktadır 

AUC = l,ıfalfa + 14 /beta + 12/k" + 11/k, Denklem 28 

(k,. - alfa) (k. -alfa) (k,.- beta) . (k. -beta) 

Co = 

k,1 = CjAUC 

kzı = alfa . beta/k,1 

DENEYSEL KISIM 

Yukarıdaki kuramsal kısımda 

yeralan matematik modeller göz~ 

önüne alınarak bir program geliş

tirildi. Hazırlanan program, popü

ler bilgisayarlar gözönüne alına

rak, üç a:yrı makine içıin üç türlü 

uyarlandı : 

1 - !BM XT/PC uyumlu + Ep-. 

son FX-105 yazıcı için Microsoft 

GW-BASIC'te. 

2 - Commodere 128/1571 Disk 

Sürücü + Epson GX-80 yazıcı için 

BASIC 7.0'da. 

3 - Commodore 64/1541 Disk 

Sürücü + Epson GX-80 yazıcı için 

BASIC 2.0'da. 

Programın genel akış şeması 

Şekil 2\de görülmektedir 

BULGULAR 

Program, iki kompartımanlı 

modelde beş ·deı;işik _tarz girişe gö

re çalışmakt~1-'-iır : 

1 - İ.V. veriler. 
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Denklem 29 

Denkl,em 30 

Denklem 31 

Denklem 32 

2 - İntravenöz dnfüzyon son~ 

rası verileri. 

3 - Emilmeli model verileri 

(Oral, rektal, transdermal, vb.). 

4 - Emilm·eli model idr~:ı: ve

,ri!Jeri. 

5 - Sürekli etkili 

en1i,lmeli model verileri. 

preparat 

Programa, sözkonusu verilerin 

soyma yöntemiyle soyulmuş ve 

terci1han nonlineer regresyondan 

geçirilmiş çoküslü denklemin üs 

ve katsayıları girdi olarak veril

mektedir. Program bu şekilde elde 

edıilıniş olan genel çoküslü denk

lemden pratiğe dönük ve değişmez

lerini hesaplayarak kullanıcıya_ çık~ 

tı olarak verir. İstendiği takdir

de program girilmiş olan verileri 

diske sıradan erişimli bir lciitük 

şeklinde saklar. Keza önceden bu 

şekilde saklanmış verileri. kütükten 

geri okuyabilmektedir. 

Aşağıda tipik örnek olarak bazı 

verilerin işlenmesi gös~rilmiştir : 



JY. nır.Scaran 
llHııpl ... ı 

( ., 

$oçtHt\or>--->--~------
l,2,J,!,5 

Esi\Mll !Wo\ 

'°"~lui 
llKoşhrı 

EAılal! rıo.ı.L 
ldr,,- ıı..+wl..-( 

ıın.pı,,., 

Jhtolı 

"' 

ôir~Ui Et~ili 

Salıo S.Ui 
ıı..u,ıuı 

Şekil 2 Programın genel akış şeması. 

Örnek 1 : Wagner İV. ·enjeksi

oynla 200 mg :warfanini bir deneğe 

vererek farrnakokinetiğini incele

miştir (!). yazarın kitabında elle 

çözülmüş olan bu verileri programa 

girdi olarak verdik ve aşağıdaki 

çıktıyı aldık : 
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Tablo 1 : Warfarin verllerlnin hesabı 

GİRDİLERİNİZ 

1. KATSAYI 

2. KATSAYI 

ALFA 

BETA 

UYGULANAN boz 

İV - :INJEKSİYON SONUÇLARI 

: 29.99 

: 27.74 

: 3.149 

: .0157 

: 200 

AfüC (O-SONSUZ) : 1776.403 

!. KOMPARTMANIN DAGILMA HACMİ (Vl) : 3.464404 

2. KOMPARTMANA GEÇİŞ HIZ DEGİŞMEZİ (kd : 1.610911 

2. KOMPARTMANDAN !.'YE GEÇİŞ HIZ DEG]ŞMEZİ 
(k21) : 1.52129 

1. KOMP'DAN UZAKLAŞIM HIZ DEÖİŞMEZİ (k,1) : 3.249826E-02 

BİYOLOJİK YAJ!.I ÖMRÜ (tl/2) : 44.1495 

VD /ı.REA : 7.171152 

VD EXTRAPOLATED : 7.209806 

VDSS DENGE DURUMUNDAK1 DAG!J.JMA HACMİ : 10.88979 

DENGE DERİŞtMİNE ERİŞME SÜRJESİ : 1.093381 

KLİRENS (Cl) : .1125871 

2. KOMPARTMANIN TEPE DERİŞİMİNDE ERİŞME 
SÜRESİ : 1.691884 

T SONSUZA GİDERKEN !. KOMP. DAKİ İLAÇ KE'5Rİ : .4831028 

T '50NSUZA GİDERKEN 2. KOM!'. DAKİ iLAÇ IQEıSRİ : .5168973 

T SONSUZA GİDERKEN A2/Al ORANI : .95336608 

Örnek 2 : 2 mg/kg dozda İ.M. 

verilmiş bir ilacın kan verileri elde 

edilmiş ve bu veriler soyularak üç 

üslü denklem elde edilmiştıir (1). 
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Elde edilen denklemin üs ve ıkatsa~ 

yıları programa verilince aşağıda.ki 

çıktı elde edilmiştir : 



Tablo 2 : :i.M. veriler:in hesabı 

GIRDİLERİNİZ 

!. KATSAYI 

2. KATSAYI 

3. KATSAYI 

ALFA 

BETA 

KA 

UYGULANAN DOZ 

BİYOYARARLANIM KATSAYISI 

EMİLMELİ MODEL SONUÇLARI 

hUC (O-SONSUZ) 

1. !WMPAR'I'MANTN DACILMA HACMİ (Vl) 

2. KOMPARTMANA GEÇİŞ HIZ DEÔİŞMEZİ (ki 2) 

2. KOMPARTMANDAN !.'YE GEÇİŞ ıHIZ DEGİŞMEZİ 
(k21) 

!. KOMP'DAN UZAKLAŞIM HI,z DEGİŞMEZİ (kEL) 

BİYOLOJİK YARI ÖMRÜ (tl/2) 

KLİRENS (Cl) 

T=O'DA !. KOMP. DERİŞİMİ= 

: -1.027 

8.057 

: -7.03 

13.5 

.2031 

1.562 

2 

1 

35.0934 

.1346031 

6.803892 

6.47581 

.4233988 

3.412836 

5.699078E-02 

14.8585 

Örnek 3 : Sülftsoksazol dle yap

tığımız bir biyoyararlılık çalışma· 

sında (2) elde ettiğimiz idrar verile

rini ele alarak önce idrarla ablma 
hızlarını zamana _karşın üç üs~ii 

soymaya tabi tuttuk. Soyma SO• 

nucunda elde edilen çoküslü denk· 

lemin parametrelerini programımı
za vererek işledik. Elde edilen çık

tı aşağıdadır : 
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Tablo 3 : İdrar veriLorlWn h~l>ı 

GİRDİLERİNİZ 

!. KATSAYI 

2. KATSAYI 

3. KATSAYI 

ALFA 

BETı\. 

KA 

UYGULANAN DOZ 

BIİYOYARARLANIM KATSAYISI 

İDRAR SONUÇLARI 

45.53879 

12.45306 

: -57.88671 

.2730364 

.0208069 

.7057476 

500 

1 

!. KOMPARTMANIN DA<iILMA HACMİ (Vl) 12.49785 

.1296908 2. KOMPARTMANA GEÇİŞ HIZ DEGİŞMEZİ (kl 2) 

2. KOMPARTMANDAN !.'YE GEÇİŞ HIZ DE<ilŞMEZİ 
(k21) 4.958827E-02 

.1145642 

33.31333 

349.2091 

!. KOMP'DAN UZAKLAŞIM HIZ DEGİŞMEZİ (kEL) 

BİYOLOJİK YARI ÖMRÜ (tl/2) 

İDRARLA SONSUZDA ATILAN İLAÇ MİKTARI 

SONUÇ 

Yukarıdaki örnekieı:ıde de gö

rüldü~ üzere program istendiği 

gibi çalışmaktadır. İlgili örnekler 

aynca elle de hesaplanarak sonuç
lar denetlıenmiştir. Bu programın, 

fanna:ko.kıinetik çalışmalarda hata 

yapılmasını azaltacağı ve araştırıcı

nın vaktini daha iyi değerlendirme
sine yardımcı olacağı kanısına va
rılmıştır. 
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