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FENlTOIN 

GENEL BİLGİLER 

Grandmal epUepside ,belirgin 

bir sedasyon yapmaksızın kullanı· 

lan fenitoin oldukça selektif bir 

ilaçtır. 5,5-difenil-2,4-imidazolıidindi

on yapısındadır. T·edıavi amacıyla 

genellikle sodyum tuzu kullanılmak

tadır. pKa'sı 8,3-9,2 olarak bulun

muştur (1). Çözünme hızı çok ya. 

vaş olduğu için değişik biçimlerde 

hazırlanması düşünülmüştüt. Bu 

amaçla solvan depolama yönte· 

mi (2), küresel kristalizasyon tek· 

niği (3) ve polivinilpdrolidon ve 

sodyum dodr~silatla çöktürme yön· 

temi (4) kullanılmış ve iyi sonuç

lar elde edilmiştir. 

Miktar Tayini 

Fenitoinin miktar tayini ve teş

hıisi için literatürde spektrofoto

motrik (5), kolorimetrik (5, 6), gaz 

kromatografisi (7, 8), gaz-sıvı kro

matografisi (9) yöntemleri vardır. 

Spektrofotometrıik yöntemde 

okuma 235-265 nm dalga boyunda 
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yapılmaktadır (2, 10). Plazma sevi

yelerinden teşhisıi için enzim ıim

munoassay metodu (2), idrardan 

teşhi'si içıln gaz-sıvı kromatografisi 

yöntemleri (2) kullanılmaktadır. 

Türk farmakopesinde verilen yön

tem ise titrimetrik esasa dayanır, 

ancak yöntem hassas olmadığı için 

tercih edilmemektedir (11). 

Farmakolojik Özellikleri 

Fenitoin, grandmal epilepsiye 

karşı en fazla tercih edilen antiepi

leptiktir (12). Kısıni tutarıklara 

karşı da etkilidir. Postoperat"if epi

leps:iyi önleyebilir. Santral sinir sis

temindeki ve periferdeki bütün nö

ronlarda merrıbran stabilizasyonu 

yapar, böylece stimülasyon eşiğini 

yükseltir, refrakter periyodu uzatır, 

sinaptik aşırımı inhibe eder ve post

tetanik potansiyalıizasyonu güçlü 

bir şekilde deprese eder. Bu nöro

nal etkilerinden dolayı, deşarjların 

priıner odaktan santral sinir siste

minin normal bölgelerine yayılma· 

(') H.Ü. Ecz. Fak. Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Ankara. 
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sını inhibe 'etnıek suretiyle, epilep, 
tik tutarıkların oluşmasını önlediğ·i 
kabul edilmektedir. Miyokard 
membranı üzerinde stabilizan etki
si vardır. Fenitoıin, temporal lob 
(psikomotor) epHepsilerinde fokal 
set:ebral epilepsilerde v:e · ikincil 
olarak da jeneralize olan tutarık

larda da kullanılır. Ayrıca migren 
ve trigeminus nevraljıisinde ağrıyı 

geçirebilir. Kalpteki ritm bozukluk
larında da kullanılabilir (13, 14). 

Epilepsi tedavıisinde ağızdan 

günde 300-600 mg fenitoin verilir. 
Terapötik plazma konsantrasyonu 
10-20 .µ:g.ml-1 'dır. Konsantrasyon 
20 µg.ml-l'ıin üstünde ise nistagmus 
çok sık görülür, 30 :µg.ml-l'ye eriş

tiğinde ataksi ve dizartri belirir : 
40 µg.ml- 1'nin üstünde ise mental 
bozukluklar ortaya çıkar (13, 15). 

FARMAKOKİNETİK VE 
BİYOYARARLANIM 

Fenitoinin oral kullanımında 

absorpsiyonu esas olarak ince bar. 
saklatdan non-iyonize formunun pa
sif difüzyonu ile gerçekleşir. Ancak 
mıide-barsak kanalından aıbsorpsi, 

yon hızı nispeten yavaş ve kişiler 

arasındaki farklılık fazladır. Kara
ciğerde enterohepatik siklusa girer, 
Fenıitoin kana geçtikten sonra hızlı 
ve .reversible olarak plazma protıe" 
inlerine bağlanır. İnsanlarda bu 
bağlanma oranı <ııo 89'dur (o/o 69-
% 96) (15). 

İn vitro olarak yapılan bir ça· 
lışmada plazma proteinlerine bağ
lanma üzerine etkıi eden faktörler 

araştırılmıştır (16). Bunun için d<> 
nör kanı ve radyoaktif karbon :kul~ 
lanılmış, yöntem olarak da ultra-
filtrasyon tekniği. uygula.nınıştır. 

Oda sıcaklı~mda % 92.6 olıın plaz
ma proteinlerine bağlanma -oranı 

37°C'clc bulunan plaznıa protein" 

lerine bağlanma oranından yüksek" 
tir. Bu sonuç da artan sıcaklığın 

plazma proteinlerıine bağlanmayı 

düşürdüğümü göstermiştir. Başka 

ilaçların varlığı da plaznıa protein
lerine bağlanma oranını düşürür. 

Örnek olarak salisil~k asit ve fenil
butazon verilebilir (17). İlacın total 
plazma konsantrasyonunun artma
sıyla da fenitoinin bağlanmamış 

fraksiyonunun arttığı Şekil l'de 
gösterilmiştıir. Hastadaki nöbetlerin 
sıklığı vte şiddeti de bağlanrrıayJ 

azaltabilir (16). 

Fenitoinin oral alımını takiben 
plazma yanlarıma ömrü 7 saatten 
42 saate ,kadar deftişen sınırlar 

içinde ortalama 22 saattir. Ancak 
yapılan bir başka çalışmada I.V. 
fenitoin uygulanmış ve plazma ya
rılanma süresi 10-15 saat olarak 
bulunmuştur (15). 

Fenitoinin plazma yanlarıma 

süresıinde doz önemli bir faıktörn 

dür. Doz ve plazma yarılanma 'SÜ· 

resi ilişkisini saptamak ~çin yapıl~ 

mış bir çalışm:>da 70 sağlıklı g(). 

nüllüye oral olarak günde 3 defa 
ve 3 gün süneyle 100 mg sodyum 
fenitoin (DİLANTİN) verilmiş, bu
nu takiben 4 gün boyunca sabahla
rı aynı saatte kan örnekleri ahn
n1ıştır (18). İlk örnek fenitoinin son 
dozundan yaklaşık 12 ·saat sonra 
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Şekil 1 İnsan kann1dakıi DPH'in total konsanltrasyonunun artmasıyla 

DPH'in bağlanınasma etkisi. 

toplanmıştır (normal doz). Değişik 

dozlardaki fenıitoinin plazma yarı~ 

lanma .süresıinin bulunması için de

neklere, deneyler arasında en az 14 

gün olması koşuluyla 100 mg'a ka

dar değişıen doz uygulaması yapıl

mış. J(ronik uygulamasının plazma 

yarılanma ömrü üzerindeki etkisini 

bulmak içinse günde 3 kez ve 3 gün 

boyunca 100 mg'lık doz uygulama

sından sonra her deneğe 42 günlük 

periyodlarla 100 mg fenitoin veril

miş ve son dozdan 4 .gün sonra kan 

örnekleri alınarak plazma yanlan· 
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ma süreleri beldrlenmiş. Normal 

dozlarda Haç uygulamasından .gon

ra bulunan yarılanma süresi 22 ± 9 

saat olarak bulunmuş, ancak zenci 

deneklerde bu süre, uygulanan doz 

aynı, başlangıç plazma konsantras~ 

yonları da çok yakın olduğu halde 

26.5 saat olarak tespit edilmiştir. 

İlacın kronik uygulamasından son~ 

ra bulunan yarılanma süreleri bazı 

deneklerde uzamış bazılarında ise 

kısalmıştır (Şekil 2). Deneklerin 

bazılarında. uzun süreli ilaç uygn~ 

!anmasından sonra yarılanma Öm· 
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DP!l' ın plazma yarılanma ümr·J 

Şekil 2 DPH'ln plazma yarı ömrü ve başlangıç (12 saat) DPH'ln plazma 
konsantrasyonu Regresyon çizgisi O'dan çok forl<:lı. (P>0.001) 

rünün kısa olması ise artan meta
bolizma hızına bağlanabilir (18, 19). 

Yüksek başlangıç 'konsantrasyo. 
nundan dolayı uzun süre Haç uygu

lanılmasından sonra yarılanma sü
resinıin uzaması beklenebilir (Tab

lo 1). Plazmada fenitoinin görül
memesi doza ve plazma konsantras
yonuna bağlıdır. Yarı ömrün bu doz 

bağımlılığı ilaç rnetabol~zn1as1ndaki 
hız sınırlayıcı ,enzim satürasyonu 

ile açıklanabilir. Enzim reaksiyo
nunun hızı sadece fazla enzim var

lığında substrat konsantrasyonu 

i1e direkt orantılıdır. Yüksek subs
trat konsantrasyonu ile direkt oran
tılıdır. Yüksek substrat konsantras
yonunda hız göreceli olarak düşük 
ol.ur (18). 

İ.V. fenitoıin uygulamasından 

sonra ilacın iki kompartmanlı açık 
mode1'e uyduğu bulunmuştur. Bir 

başka çalışmada daha düşük kon

santrasyonda madde kullanıldığın

da yarılanma süreleri arasında mü

kemmel bir uyum olduğundan söz 

edilerek bu konsantrasyonda non
lineer metabolizmanın önemli bir 

faktör olmadığı ileri sürülmüştür. 

Buna: ilaveten plato veya 2. pik 
oluşma zamanlarının denekten de

neğe fark ettiği vurgulanmıştır (20). 

Fenitoin esas olarak idrar ve 

feçesle metabolıik ürünler olarak 

atılır. İdrarla atılan metabolize ol· 
mamış fenitoin ,toplam Hacın '0/o 5'· 

inden azdır. Alınan doz karaciğerin 

mikrozomal enzimleri .tarafından 
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!laç alınmadan İlac alındıktan 

önce sonra 

Yc:-rrı 2 saat Yarı c2 saat 
()n1ür- r:ıl,:1zn1a üm(ir Plazma 

(saat) JDPl! kons (saat)' 
l.)PH kom 

·- 1 -1 
Dene:-:: 

pJ.ml pg.ml 

S. '\V. 17 -~' f). :3 ! 1. () ,ı.7 

]. c. ;\ 1 .O (; .5 21).:j !5,1J 

J.H. ~8.0 .) . ı1 J :ı.11 :u 
A. JI. :~:\l. r; :ı.o 21.1) 7.1 
ıı. J. ~)0.0 (' n ),L., :ı ı. () J 3..1 

J ı .. , ! 1 () ~ .:ı .l_' .. ~~ J 2.H 

L.Z. :~o.s ,. ' ' ',, 2~i.0 ı o.::ı 

Tablo 1 Uzun süre ilaç kullanmanın plazma yarılanma süresine etkisi. 

p-hid.roksilasyonla ~naktive edi

lir (13, 15). p-Hidroksilli metabolit, 

5- (•p-hidrokoıifenil)-5 - fenilhidantoin 

(HPPH) glukuronik asitle birleşe, 

rek böbreklerden idrara ve kısmen 

·de safraya itrah ed:ilir. Atılan mcta

bolit nıiktarı doza bağlıdır. Eliıni· 

nasyon yarılanma ömrü metaboliz

m·a hızındaki değişkenlikLer nede

niyle ortalama 32 saat (7-42) olarak 

bulunmuştur (15). 

İdrarda fenitoinin değişmeden 

atılımı, lidrar pH'sına bağlıdır. İd

rarın alkalileştirilmesi sonucu da

ha çok iyoniz·e formlu ilaç atıldı

ğından dolayı böbrekten geri emi

lim düşer ve değişmeden atılan ilaç 

artar (15). 

Absorpsiyon ve metaibo1izman 

sındaki değişkenlikler ve formülas· 

yondaki katkı ınaddelerinin türüne 
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göre ibiyoyararlanımın değişmesi 

nedeniyle tedavi sırasında. hastanın 

plazma konsantrasyonunun izlen· 

mesl gerekir. 

Biyoyararlanımdaki farklılıkla· 

rın sadece bireysel farklılıklardan 

değil de dozaj form1arındak:i fark

lılık, fabrikasyon işlemleri gibi du

rumlardan ileri geldiği düşünüldü

ğünden 2 farklı piyasa preparatı 

deneklere tek oral doz olarak verıil

miş, plazma seviyeleri ölçülmüş, 15 

günlük kronik 'ilaç uygulaması bo. 

yunca: plazma seviyelerinde önemli 

farl<lılıklar bulunmuştur (15). So

nuçta da bu farklılık in vitro dis. 

solüsyon çalışmasıyla belirlenıen 

preparatın agregasyon karakteris· 

tiklerinden ileri geliyor ·denmiştir. 

Kronik uygulamadaki durum ilacın 

kronik alınımı boyunca plazma 



konsantrasyon platosuna dayandı· 

rılmış, fenitoinin :karşılaştırmalı 

biyoyararlanım çalışmalarındaki 

zorlukların doza bağlı ctkıiler, elimi· 

nasyon kinetiğincLeki büyük bıirey. 

sel farklılıkları ve olası enzim in

düksiyonu nedeniyle olduğu ifade 

edilmiştir (15). 

Piyasadaki fenitoin preparatla

rının karşılaştırıldığı bir çalışmada 

heş preparat kullanılınış ve fenitoin 

konsantrasyonları tükrükten ölçül

müştür (19). Denekle'rin klinik ana

lizler~ yapıldıktan sonra 24 ·sa.at bo

yunca hiçbir ilaç almalarına izin 

veriln1C'miş ve her dozdan önce 9 

saat ve sonra 3 saat boyunca bir 

şey yememeleri istenmiştir. Her 

denek 300 rng fenitoini S'i oral l'i 

I.V. olmak üzere birer hafta arayla 

almışlardır. Oral dozlar 200 ml suy· 

la alınmış ve ağız hemen vıe 15 da, 

kika sonra çalkalanmıştır. I.V. doz-

0·5 
rl 

' rl 
~ 04 ? 
" 
w c 03 ıı 

" " D 
0·2 ., ., 

c o 
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3 01 

~ o 

lar ise 50 ml serum fdzyolojik için

de 30 dakika süresince yavaş infüz. 

yon şeklinde verilmiştir. Her prepa

rat :için fenitoinin tükrük konsant· 

rasyonu - zaman eğrileri altında 

kalan alan (AUC) trapezoidal kural

la tespit edilmiştir. 

AUC (p.o.) DOZ {i.v.) 

F 
AUC (d.v.) DOZ (p.o.) 

eşitliğinden biyoyararlanım katsayı

sı bulunmuştur. 6 dozdan sonra ilk 

24 saat boyunca tükrük f;enitoin 

konsantrasyonu - zaman eğrileri 

Şekil 3'te görülmektedir. Elde edi

len sonuçları hem AUC hem 
o,.24 

de F (hiyoyararlanım katsayısı) de

ğerindeki önemsiz sapma nedeni 

ile, üzerinde çalışılan fıenitoin pre

paratları arasında önemlıi bir fark

lılık bulunmadığını göstermiştir. 

Zaman (saat) 

Şekil 3 : Tükrük Fenitoin konsantrasyonu - ~aman graflij:i 

O --7- İ.V. doz, diğer semboller değişik fabrikasyonlan ifade ediyor. 
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Tablet ve kapsüllerden fenitoi

nin aibsorpsiyonunun ve metaboliz· 
masının incelendiği bir çapraz ça

lışmada deneklerıin 6'sına birinci 
gün 250 mg'lık fenitoin, 15. gün ise 

248 mg'lık fenitoin kapsülü verilınıiş. 

Diğer 5 deneğe ise 1. gün kapsül, 

15. gün tablet verilmiş. Fenitoin dü
zeylerini saptamak amacıyla ilaç 

uygulamasından hemen önce ve 

uygulandıktan sonra kan ve idrar 

örnekleri alınmıştır. Yapılan ·deney. 

ler sonunda 8. ve 12. saatler dışında 

fenitoin plazm1a düzeyleri arasında 

fark bulunm"dığı görülmüş (Şekil 

4). Farklı dozaj şcl:illeri ile elde 

edıilen alanlar normalize edildiğin

de preparatlar arasında fark bu
lunmaması nedeniyle her birinden 

eşit absorpsiyon olduğunu göster

miştir. Tabletler Jçin 8, ve 12. saat

lerde elde edilen yüksek plazma 

düzeyi, daha hızlı dissolüsyon za· 
marn olmasıyla aç1klanabilir (21). 

Kapsül, süspansiyon ve I.V. do-

4 

zaj formlarının karşılaştmldığı ça

lışmada bulunan plazma düzeyleri, 
bazı yayınlarda birbirine hemen 

hem·en ·eşit bulunmuş ve uygun şe
kilde ,düz·eı.tlenmiş dozaj formları 

ile bi:rıbirine yakın plazma seviye

leri sağlanabileceği belirtilmiştir. 

Oysa diğer bir çalışmada farklı 

f,abrikalara ait 3 fenıitoin preparatı· 

nın plazma fenitoin düzeylerinde 

ıbüyük varyasyonlara neden olduğu 

saptanmıştır. Bu üıünlerde ilacın 

partikül büyüklüğündeki farklılık 

vıe jelatin kapsüllerinin çozunme 

hızlarındaki farklılık nedeniyle in 

vltro dissolüsyon hızlarında çeşit

lilik göıülmüştür. Bazı deneklerde, 

söz konusu nedenlerle toksik etki 

saptanmıştır. Tıicarİ' kapsüller fe· 
nitain sodyt,ım içermektedirler. Tuz 

asitlik gastrik sıvılarla reaksiyona 

girdiği zaman kapsüle :edilmiş ıi1'aç 

dozunun yüzeyinde serbest a.sdt 

formu bir film oluşturur. Kompres

lenmiş !kapsül içerikleııiııin derece-

Tablet 

1lar; alınundun sonra geçen süre saat 

Şekıil 4 250 mg. !ık tablet veya kapsül tek dozıtndan sonra fentoinin orta· 

lama plazma düzeyleri. 
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sine bağlı olarak bu film ,kapsül 

kütlesinin tamamını veya sadece 

küçük bir kısmını kaplayabilir. 

Eğer çözünm·emiş partiküllerin üze

rinde önemli ölçüde se:rıbest asit 

çökmeden sodyum tuzu hemen dıis

perse olur ve çözünürse ilaç istenen 

terapötik aralığın üstünde plazma 

düzeyi sağlar. Bunlar da bazı ıist-en

meyen yan etkileri açıklayabilir (15). 

Yapılan bir başka çalışmada 

ise bir öncekininn tersine Dilantin 

kapsüllerinin relatif biyoyararla

nımının oral çözeltiye eşit olduğu 

gösterilmiştdr (15). 

Dilantin kapsüllerinde eksipi

yan olarak kullanılan kalsiyum 

sülfat'ın fenitoinin çözünürlüğünü 

değiştirdiği: ve sonuçta ilacın fekal 

atılımını 0ıo 25 artırdığı görülmüş

tür. 13 gönüllü kalsiyum sülfat'lı fe

nitoin kapsülleııini almış ve kararlı 

plazma konsantrasyonu 1.9 
1
µg.ml 1-

o1'muş; kalsiyum sülfat yerine lak

toz ;eksipiyan olarak kullanıldığın

da kan seviyesi 7.7 ug.mı-ı olarak 

bulunmuştur (15, 17, 22). 

Fenitoinin LM. dozaj şeklinin 

biyoyararlanımı ve farmakokineti

ğinin tayini içlin yapılan bir çalış

mada I.V. ve l.M. olarak çapraz 

doz uygulaması yapılmıştır (20). 12 

sağlıklı deneğin 6 kişilik grubuna 

250 mg sodyum fenitoin 25 mg. 

dk-ı hızla infüzyon pompası ile, di· 

ğer gruba ise 500 mg. 10 mı-ı lik 

sodyum fenitoin 4 derin I.M. injek· 

sıiyon şeklıinde uygulanmıştır. İlk 

doz protokolundan 21 gün sonra 

gruplar değiştirilmiştir. Şekil S1te 

I.M. 500 mg. hk vıe 205 mg. lık I.V. 

sodyum fenitoin alınmasından son

ra zamana bağlı ortalama plazma 

feniıtoin konsantrasyonlan görül-

10 ıo :ıo ..ıo so 60 10 ao 90 100 ııo ı~o 

Şekil 5 : 12 normal denigin ortalama feritoin konsantrasyonları 

9 _,, 250 mg i.v. fen!toln Na 

O _,, 500 mg i.m. fenltoln Na 
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mektedir. l.M. çalışmalarda elde 

edilen plazma konsantrasyonu ve

rileri, ilacın enjeksiyondan saatler 

sonra absorblandığını göstermiştir. 

Ortalama veya bireysel verile'rıi, ıba

sıit 1. derece veya O. derece absorp

siyonuna uyan bir modele uygula

mak mümkün değildir. Yeterli uy

gunluk gösteren en basit model, 

ilacın enjeksiyon yerinden redisso

lusyonunu ve çökmesini gösteren 

2 kompartmanlı 1. der,eceden ab

sorpsiyon süreci içeren yöntemdir. 

I.M. çalışmada absorbsiyondan son

ra fenitoıin dağılımının, tek kom

partmanlı (Şekil 6) modele uyduğu 

kabul edilmiştir. I.M. fenitoinin bi

yoyararlanımı, hem belirli plazma 

konsantrasyonuna maruz kalan 

alan X zaman eğrileri ile hem de 

I.V. ve I.M. Uygulamadan sonraki 

idrardaki hidroksifenilfenilhôdantö-

k a injeksiyon yerindeki 

ilaç -
(S) 

İnjeksiyon yerinde 

çöken ilaç (P) 

in'in (HPPH) karşılaştırılmasıyla 

incelenmiş, karşılaştırm-alar Tablo 

2'de gösterilmiştir. Alan verileri or

talamaları I._M. fe:n-i,toinin yararla

nımını 0ıo 94.9, hidroksifenilfenıilhi

dantoin veril_eri de o/o 91,6 olarak 

göstermiştir. Şekil 7, I.M. fenitoinin 

tamamen absorbe edildıiği kabul 

edileı:ek tahmin edilen sistemik ab

sorpsiyon hızını göstermektedıir. 

İlacın ·0Aı 20'si 40 saat sonra absorbe 

edilmediği halde % 22.S'i 30 dakika

da absorplanmıştır. I.M. f.enitoinin 

etkisi hakkındaki bu çelişkıi ilacın 

bu yoldan absorpsiyon süresinin 

uzunluğuna bağlıdır. Verilmiş para-. 

metreler ve absorpsıiyon modeli, 

I.M. uygulamada gerekli olan plaz

ma konsantrasyonlarını vıerebilccek_ 
doz ayarlamasında yardımcı ola

caktır. 

vücuttaki ilaç 

(D) 

. 

Şekil 6 Bir kompartnıanlı model. 
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1 

Ortalama· plazma kons. 
verileri 

~.:ıt.sa-_ı_ 
( l-~~-2.8::11 
o.ı~sa

ıo_ ın.o. ı4l 

o_•ııısa-1 
(O. 76-1_1)4) 

! Denek verilerinın ortalam=ı 
ı "~ ri.lme trcler i 

~.~:; sa-1 
ıo Guı 

ıı.ı~ sa-1 
ııJıı_;) 

ıı_<n sa- l 
(il 4hl 

Tablo 2 İlacın intramüsküler verilmesini takiben fenitoin absorpsiyonu He 

ilgili parametreler. 
k 5P injekte edilen çözeltiden etken maddenin çökme hızı 

kps injeksiyon yerinde çökmüş ilacın çözünme hızı 

ka -- çözünmüş ilacın absorpsiyon hızı 

s 100 

.,-; ~-
N 60 
o 
'd 

ı::: 60 '1J 
ı::: 
'1J 
rl 
~ 

"" 40 H o 
:il 

~ 
20 ,,<J 

o 20 40 60 BO 100 12 
Saat 

Şekil 7 Tanımlanan model ve tablo 2'deki parametrelere göre i.m. enjeksi

yon absorplanan kümülatif fenitoin miktarı. 

SONUÇ 

Görüldüğü üzere fenitoin, biyo

yararlanım sorunları olan bir i'laç

tır (15). Etkinliği pek çok faktöre 

bağlıdır. Doz ayarlaması, fabrjkas-

yon işlemleri, kullanılan 

maddeleri, uygun dozaj 

saptanıp uygulansa ibile 

farklılıklar yüzünden yine 

yardımcı 

formları 

bireysel 

plazma 

düzeyleri, eliminasyon hızları yarı· 

lanma ömürleri gıibi konularda he

nüz bir karara varmak zor olabilir. 

Bütün bu negatif öz·ellikLerine 

karşın yine de piyasada bulunan 

antiep~leptik ilaçlar arasında grand

mal epilepside kullanılan oldukça 

selektif ve etkili bir ilaç olarak ka

bul edi!mekteclir. 
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