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GlRlŞ 

Son yıllarda, nonsteroid antienfla
matuar ilaçlar arasında naproksen 
(NAP) çok sık kullanılmaktadır. Non
steroid antienflamatuar ilaçların genel 
özellikleri bir aromatik grup, bir asi
dik grup ve bir de yan zincir 
içermeleridir. Aromatik grup ve yan 
zincir ilacın proteinlere bağlanmasını 
sağlamaktadır. Diğer antienflamatuar 
ilaçlarda bulunan nitrojen grubunun 
antienflematuar etki için gerekli ol
madığı ve birçok yan etkilere sahip 
olduğu belirtilmiştir (1). 
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Şekil 1: Naftalen çekirdeği. 

Rooks ve arkadaşları (2) tarafından 
yapılan çalışmalar sonucunda 200'den 
fazla yeni antienflematuar ve analjezik 
etken maddeler sentezlenmiştir. 

Bu maddelerden en ümit verici ola
rak naftalen çekirdeği içerenler temel 
olarak seçilmiştir. Naftalen çekirdeği 

Nurhan ERDEN (*) 
Nevin ÇELEBİ (*) 

(Şekil - 1), üzerindeki küçük kimyasal 
modifikasyonlarla yeni maddeler bu
lunmuştur. 

Şekil-l'de görülen R grubu yerine 
CH30 veya CH3S geldiğinde anıi
enflamatuar etki, bir antienflematuar 
ilaç olan fenilbütazondan 11 kat daha 
fazla bulunmuştur. Böylece nitrojen 
grubu içermeyen, yüksek etkili mad
deler ortaya çıkmıştır. Şekil-! 'de 
gösterilen yerde R grubu içeren mad
delerin en aktif oldukları görülmüştür. 
R yan zinciri uzadıkça antienflematuar 
etki de azalmıştır. NAP'de R grubu 
CH30 olup, kimyasal yapısı 2 (6-
metoksi-2-naftil) propionik asittir. Ka
palı formülü C14H1403'tür. 

Fiziksel Özellikleri 

Beyaz ve kokusuz bir tozdur. 
Erime derecesi 155.3 - 156°C'dir. Pra
tik olarak suda çözünmez. 1 gramı 25 
g etanolde(% 96'lılc), 15 g kloroform
da, 40 g eterde ve 20 g metil alkolde 
çözünür. NAP ve NAP tabletleri, 
ışılctan korunarak, iyi kapatılmış kap
larda saklanmalıdır (3,4). 

NAP'nin pKa'sı 4. 1 'dir (5). pH· 
arttıkça, NAP'nin % çözünürlüğü art· 
maktadır. (Şekil 2) 

(*) Gazi Üniversitesi Eczacılık F3."kültesi Famıasötik Teknoloji Anabilim Dalı, 
Ankara. 
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Şekil 2: N aproksenin pH'ya bağlı çözünürlüğü. 

NAP'nin % 0.0002 (a/lı) meıanol
deki çözeltisinin maksimum absorbans 
verdiği dört tane dalga boyu bulun
maktadır. Bunlar 262 nm, 271 nm, 
316 nm ve 331 nm'dir (4). 

Miktar Tayini Yöntemi 

0.05 g NAP, 75 ml metanol ve 25 
mi su karışımında çözülür ve (serbest 
karbonat) sonra, fenolftalein indikatörü 
kullanılarak, O. 1 M NaOH ile titre edi
lir. l mi, 0.1 M NaOH, 0.02303 g 
C14H1403'de eşdeğerdir (4, 6). 

Farmakoloji!< ve 
Farmakokinetik Özellikleri 

Fenilpropiyonik asit türevleri 
içinde en uzun etkili olan NAP, anti
enflamatııar, analjezik ve antipretik bir 
maddedir. Romatoid artrit, osteoaıtrit, 
aııkilozan spondilit ve travmaya bağlı 

1 

eklem ve periartiküler doku lezyon
larında kullanılır. Ankilozan spondilite 
karşı fenilbiitazoıı ve indomeıazinden 
daha etkindir. Romatoid artrit, osıe
oartrit ve diğer durumlarda aspirin ve 
indometazin kadar etkili olduğu ve bu 
ilaçlara göre hastalar tarafından dalıa 
kolay kabul edilebildiği bulunmuştur. 
Aspirin gibi fakat farklı bir mekaniz
mayla trombosit agregasyonunu in
hibe eder ve kanama zamanını uzatır. 

Mide-barsak kanalından çabuk ab
sorbe edilir ve alınan besinlerle ab
sorpsiyonu belirgin bir şekilde 

değişmez. Mg ve Al türevi antiasitler 
bu ilacın absorpsiyonunu azaltırlar. 
Bikarbonatlar ise arttırırlar. Plazma 
proteinlerine yüksek oranda 
bağlanmaktadır. Oral antikoagülanlar, 
feniton ve sülfonilüre grubu ilaçlan 
bağlama yerinden ayırabilmektedir. 
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Bilyiik kısmı karaciğerde glulmro
ııik asitle konjuge edilerek inakıive 
olur, Aynca dozun % 95'i 
böbreklerden ve % 3'ıen azı feçesle 
atılır. Plasentaya kolay geçer. Emziren 
annelerde süt içinde de itrah edilir, 

Aspirin ile birlikte verildiğinde, 
NAP'niıı plazma seviyesi azalır, Bu 
aspirini, NAP'ni plazma proteinlerin
den kısmen aymp, NAP'nin metııbo
lizma ve itrahım arttırmasına bağlıdır. 

NAP erişkinlerde muıad olarak, 
günde 2 kez (sabah ve akşam) 250 -
375 mg dozunda kullanılmaktadır. Bu 
dozda alınması ile elde edilen aııtieııfla
maıuar etki, yetişkinlerin çoğunda 

günde 150 mg iııdometaziıı ve 4 - 5 g 
aspirin ile elde edilene aşağı yukarı 
eşittir, Çocuklarda günde JO mg/kg 
dozda kullanılmaktadır, fakat 
güvenilirliği etraflı bir şekilde incelen
memiştir. NAP'ııin akut gut artritinde
ki dozu 150 mg'dır. 

Yan Etkileri: En çok görülen yan 
etkisi gasırointestinal kanal ile ilgili 
bozukluklardır. NAP'nin sebep olduğu 
mide tahrişi ve mide kanaması, aspiri
niııkinden daha hafif ve seyrek meyda
na gelir, Ayrıca iilserojenik etkisi as
pirinden daha hafiftir. 

Santral sinir sistemi ile ilgili yan 
tesirleri indometazine göre seyrek 
göriilmektedir. Baş ağrısı, baş dönmesi 
ve .uyuşukluk yapabilir. Doğum 
öncesi anneye verildiğinde, fötusa 
geçmesinden dolayı neonatal sarılığı 
arttırır, Bunun nedeni plazma protein
lerine bağlı bilurubini kısmen serbest 
lıale getirmesindendir. Aynca gebelerde 
NAP kullanılması doğumu gecikti
rebilir (7), 
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Bôyoyararlaııımı: 

197 lıası:a üzerinde yapılan bir 
çalışmada, ağrı giderici cevaplara göre 
220 mg NAP'ııin 600 mg aspirine 
eşdeğer olduğu saptanmıştır, Ağrı 

şiddetinin azalmasma göre 330 mg 
NAP, 600 mg aspirine eşdeğer bulun
muştur. 

NAP ve aspirin etki-zaman 
eğrileri, ilk 6 sruıı boyunca birbirine 
beıızemektedir. (Şekil - 3) NAP ve as
pirin ile 2 saaııe maksimum etki 
görülmüş ve sonra etki azalmıştır. Fa
kat aspirin ile etki azalması daha hızlı 
olmuştur. 6, saaııe etkide farklılık an
lamlıdır (8), 

Segre ve arkadaşları (9), 6 sağlıklı 
kişide 500 NAP'niıı kan seviyelerinin, 
1200 mg aspirinin kan seviyeleri ile 
eşdeğer olduğunu lııılmıış!ardır. 

Ruııkel ve arkadaşları (10), 
NAP'nin yarı ömriinün l3 saat 
olduğunu göstermişlerdir. NAP'nin 
uzun süre plazma seviyesını 
sürdürmesi m\deniyle,giinde2 kez (sa
bah ve akşam) kullanılması yeterlidir 
Bu da ilacın diğer bir avantjlı yönüdür, 

NAP'nin Na - tuzu, inıestinal pH'a 
yakın pH'larda daha. iyi çözünür, Bu 
nedenle NAP'nin Na-tuzunun tabletle
ri, NAP'nin asit tabletlerinden daha 
lıizlı absorbe olmuştur (l J), 

NAP-Na tuzu verildikten 40 dk. 
sonra, elde edilen plazma seviyesi, 
NAP'nin asit tabletlerinden 20 kez 
daha yüksek bulunmuştur. Ancak ve
rildikten 4 saaı sonra, iki formülasyon 
arasında analjezik etki bakımından an
lamlı fark yoktıır, Bilindiği gibi ilacın 
kana geçme hızı, ilacın çözünme 
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Şekil 3: Naproksen ve aspirinin etki-zaman eğrileri. 

hızından başka gastrik kanalın 
boşalması ile de ilgilidir. Ağrı ile bir
likte gastrik kanalın boşalma htzı 
yavaşladığından iki formülasyon 
arasında etki bakımından an lamlı bir 
fark bulunmamıştır. Bu yüzden ağrılı 
bir hastaya, ilacın oral yol dtşında bir 
yolla verilmesi avantajlıdır (12). 

Yapılan çalışmalarda (13, 14), 
NAP'ni asit halde içeren supozituvar 
ve tablet formülasyonlannın birbirine 
benzer plazma pik:leri verdikleri sap
tanmtştır. 

Diğer bir çalışmada (12) ise, 
NAP'ni asit ve Na-tuzu lıalinde içeren 
supozituvarların in vitro çözünme 
hızlan karşılaştırılmıştır. Şekil - 4'te 
görüldüğü gibi 5 dakika sonra Na
NAP supozituvardan, NAP'nin % 
50'si çözünmüştür. NAP supoziıuvar
lanndan ise 80 dk sonra, maddenin % 
15'i çözünmüştür. 

Aynı araştırmacılar Na-NAP supo
zituvarlan ile, NAP'ni asit halde içeren 
tabletlerin biyoyararlılıklarını 
karşılaştırmışlar ve Na-NAP 
supozituvarlarırun biyoyararlığının 
daha iyi olduğunu bulmuşlardır {12). 

Na - NAP supozituvarlannda 
l,nax = 1.4 sa ± 0.2 bulunduğu halde 
NAP tabletlerinde l,nax = 2.4 sa± 0.2 
bulunmuştur. 30 dakika sonra 
supozituvarın maksimum plazma 
konsantrasyonu % 86 iken, tabletin 
maksimum plazma konsantrasyonu % 
7.7 olarak saptanmıştır. Her iki 
formülasyonda da yarı ömrü (t112 = 
17 .2±0.5 sa.) ve biyoyararlıhk 
(F=l.01) aynı bulunmuştıır. 

Literatürde, ince barsaklann ab
sorpsiyon alanı (2 mili. cm3) ile rek
tumun absorpsiyon alanı arasındaki 
fark gözönüne alınarak, supoziıuvar 
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Zaman (Dakika) 

Şekil 4: 500 mg naproksen içeren, naproksen-sodyum ve naproksen . 
supozituvarlanrun pH = 7.3 fosfat tamponunda çözünme hızı profıllerı. 

ile tablet formülasyonunun 
karşılaştırılmasının önemi belirtil· 
miştir. Kanımızca tablet 
forınülasyonunda da NAP'nin Na-tuzu 
kullanılsaydı, daha anlamlı bir sonuca 
ulaşılabilirdi. 

Çalışmanın sonucunda, NAP'nin 
çabuk etki etmesi istenen durumlarda 
(özellikle ağrılı hastada kusma durıunu 
varsa), NAP-Na supozituvarlannm 
kullanılmasının emin ve güvenilir bir 
yol olduğu belirtilmiştir. 

Son yapılan bir çalışmada (15), 
Calvo ve arkadaşları, rektal yolla veri· 
len NAP'nin biyoyararlılığını 
araştırmışlardır. NAP'nin farmakokine· 
tiğini incelemek için 8 sağlıklı kişiye 
250 mg tek dozda NAP intravenöz 
yolla verilmiştir. Rektal yolla veril· 
diğinde, ilacın farmakokineıiği Uzerine 

dozun etkisi araştınlmışır. Bunun için 
30 sağlıklı kişi 4 gruba bölünerek, her 
bir grubu 125, 250, 500 ve 750 mg 
dozda ilaç rektal olarak verilmiştir. 
lntravenöz verildiğinde eliminasyon 
yan ömrü 16.45 saat, dağılma hacmi 
7.14 it bulunmuştur. Rektal verildik· 
ten sonra doza bağlı nonlineer kinetik 
gösterdiği saptanmıştır. Rektal yolla 
iyi absorbe olan NAP'nin biyoya
rarlılığı % 80'nin üzerinde bulunurken 
oral verildiğinde ise biyoyararlılığı çok 
düşük bulunmuştur. 

Yapılan bir çalışmada (16), 
NAP'nin farmakokinetik davranışı ve 
biofazik dağılımı arasındaki ilişki 
araştırılmıştır. ilacın biofazik kom
partımandaki kinetiği, santral ve peri
feral kompartımanlardakinden farklı 
bulunmuştur. Santral ve periferal 
kompartımanların, iki kompartımanlı 

. 
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açık modele, biofazik koınpartımanın 
ise tek kompartımanlı açık modele 
uyduğu bulunmuştur. (Şekil - 5) An-
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cak sonuçlar NAP'nin farmakokine
tiğinin biofazik kompartımanlı olduğu 
hakkında kesin bir bilgi vermemiştir. 

Santral kompartıman 
Periferal kompartıman 
Biofazik kompartıman 

J 

Zaman (saat) 

Şekil 5: !ntravenöz verildikten sonra naproksenin, santral, periferik ve 
biofazik kompartımanlardak:i profilleri. 

NAP genellilkle romatoid ve os- yaşlılarda NAP'nin intrinsik klirensi 
teo-artiı tedavisinde kullanıldığından % 50 azalmıştır. 

yaşlılar tarafından sık kul- Anttila ve arkadaşları (18), bozul-
lamlmaktadır. Yaşlılarda olan bazı fiz- muş böbrek ve karaciğer fonksiyonu 
yolojik değişikliklerin NAP'nin farma- ile NAP'nin farmakokinetiğinin 
kokinetiği üzerine etkisi olup ol- değiştiğini rapor etmişlerdir. 
matlığı araştırılmıştır (17). 

22 - 39 ve 66 - 81 yaşları 

arasındaki iki grup 10 sağlıklı erkeğe, 
375 mp; oral tek doz NAP verildikten 
sonra, NAP'nin total plazma klirensi/ 
biyoyararlılığı (CL/F), yaşlı grupta 
daha az bulunmuştur. Bununla beraber 
denge halinde (375 mg, 12 saat) iki 
grup arasıda CL/F bakımından istatis
tiksel olarak bir fark bulunmamıştır. 
Ancak yaşlı kişilerde, plazma protein
lerine bağlanmamış NAP fraksiyonu 2 
kat daha fazla bulunmuştur. Protein
lere bağlanmasının azalmasıyla, 

Anyon değiştirici reçine olan ko
lesıiraminin, asidik ilaçların, özellikle 
NAP'nin barsaktaki absorpsiyonuım 
azalttığı belirtilmiştir. NAP kolestira
min etkileşmesi pH değerlerine 

bağlıdır. Çözeltinin pH'sı arttıkça, 

NAP'nin kolestiramine olan absorp
siyonu artmıştır. NAP ve reçine bir
likte verildiğinde, serum konsantras- · 
yanlarının önemli ölçüde azaldığı 

Şekil 6'da görülmektedir. 

NAP kolesıiramin birlikte veril
diğinde, ortalama 1,n,, 4.11 saat ve or-
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Şekil 6: Naprokseninkolestiramin ile oral verilişinden sonra, ortalama 
plazma seviyeleri. 

talama cmax 34.50 µgmı-ı bulun

muşken, NAP tek başına verildiğinde 
ise ortalama !,,,., 2 saat ve ortalama 

Cmax 52.63 µgml-1 bulunmuştur. 

Aynca GI kanaldan atılması birinci 
derece kinetikle, kolesıiraminle bir
likte verildiğinde ise, sıfır derece kine
tikle olmaktadır. Çünkü reçine ile 
oluşan kompleksten, NAP'nin salimı, 
absorpsiyonu sınırlayan bir faktördür. 

NAP tek başına verildiğinde, veril
dikten 2 saat sonra dozun % 96'sı ab
sorbe olmuştur. Kolestiraminle bir
likte verildiğinde bu miktar% 51-13'e 
düşmüş ve verildikten 5 saat sonra ta
mamen absorbe olmuştur. 

Kısac;ı, etkileşme NAP'nin siste
mil< dolaşıma girmesini önemli ölçüde 

geciktirmiştir. Fakat sonuçta absorbe 
olan miktarlar arasında anlamlı 

farklılıklar yoktur (19). 

Sonuç olarak, nonsteroid anıienfla
maıuar ilaçlardan biri olan NAP'nin, 
oral, rektal kullanımı yaygındır. Oral 
kullanıldığı zaman gastrik irritasyona 
sebep olduğu için rektal kullanımı 
daha çok tercih edilmelidir. Aynı za
manda rekıal kullanıldığında NAP daha 
iyi absorbe olmaktadır. 
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