
BİLiMSEL TARAMALAR 

FABAD farın. Bil. Der. 
14, 175-180, 1989 

175 

F ABAD J. Pharm. Sci. 
14, 175-180, 1989 

İlaç Tedavisinin Düzeienmesinde Referans Sıvı 
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Özet: Son yıllarda yapılan araştırmalarda ilaçların farmakokinetik para

metre/erinin ve doz-konsantrasyon-etfii ilişkisinin belirlenmesinde tükrük re

ferans sıvı olarak kul/anılmıştır ( 1-5 ). Birçok ilaç için tükrük konsantrasyo

nunun kandaki et/iin fraksiyon olan serbest konsantrasyonu yansıttıgı ileri 

sürülmüştür (1, 2, 5-17). Ayrıca tükrük numunesinin alınması kan numunesi 

alınmasına oranla hastayı daha az rahatsız eder, infeksiyon ve irritasyon riski 

de yoktur (1, 6,-8, 15). 

SALIV A AS REFERENCE FLUID IN MONITORING DRUG 
THERAPY 

Summary: in recent years, saliva has been used asa re/erence fluid ıo 

obtain plıarmaco/iinetic parameters and correlation beıween the dose to con

centralion and ejfecı ( 1-5 ). Sever al studies have reporıed thaı salivary /eve Is of 

drugs represent thefree drug concentrations in plasma, wltich is mnre c/osely 

re/ated ıo biological activity (2, 5-17). On the oıher hand saliva can be col

lected by noninvasive techniques, which does not give uncomfort to the pa

tient and /essens the risk ofirritation and infection ( 1, 6-8, 15 ). 
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GİRİŞ: 

ilaçların organizmada meydana ge
tirdiği etki ve tesir organ ya da doku
lann cevap vemıe yeteneği yanında doz 
ve doz aralığına bağlı olarak etki ye
rinde oluşan ilaç konsantrasyonu ile 
ilişkilidir. Etkinin meydana gelmesi 
için ilacın etki yerinde belirli bir 
konsantrasyon eşiğinin üstündeki 
konsantrasyonlarda bulunması gerekir 
(18). liacın etki yerinden numune alıp 
oradaki konsantrasyonunun saptanması 
pratik olarak mümkün değildir. Ancak 
ilacın kandaki düzeyi ile diğer vücut 
sıvılarındaki ve etki yerindeki düzeyi 
genellikle paralel seyreder. Bu nedenle de 
ilacın etki yerindeki konsantrasyonuna 
karşılık düşen bir kan konsantrasyonu 
değeri vardır (19). Ancak ilaçlar için 
etki ve yan etki açısından referans ola
rak kandaki total konsantrasyondan 
ziyade serbest konsantrasyon daha 
güvenilir bir değerdir. Bütün ilaçlar 
için biyolojik aktiviteden sorumlu 
olan kandaki serbest ilaç fraksiyonu ise 
plazma proteinlerine bağlanmayı 
değiştiren böbrek yetmezliği, ilaç et
kileşmeleri v.b. durumlarda önemli 
değişiklikler gösterir ( 6-1 (), 13-1 7, 20, 
21). Oysa serbest ilaç konsantrasyonu
nu belirlemek için kullanılan denge 
diyalizi, ultrafiltrasyon vb. tekniklerin 
kompleks ve pahalı oluşu nedeniyle 
rutin ölçümler için kullanışlı olmadığı 
açıklanmıştır (6, 7, 22, 23). Diğer ta
raftan tül<rükteki protein konsantrasyo
nun çok düşük, özellikle de ilaçların 
genellikle bağlandığı protein fraksiyo
nu olan albumin düzeyinin sıfır oluşu 
nedeniyle ilaçların tükrük içinde pro
teine bağlanmadığı kabul edilebilir. 

AŞÇIOÖLU 

Dolayısıyla birçok ilacın tükrük kon
santrasyonu kandaki serbest kon
santrasyon değerini yansıtır (6-8, 10, 
13-17). 

l!açlarm kandan tükrüğe geçişi lit
yum dışında genelde pasif difüzyonla 
olur ve bu geçişte tükrük pH'sı ilacın 
pKa değeri, molekül yapısı ve yağda 
çözünürlüğü etkilidir (1, 8, 15-17). 
Tükrük pH'sındaki değişiklikler 5.8 -
7 .8 gibi fizyolojik sınırlar arasında 
iken ilaçların tükrüğe geçişini önemli 
derecede etkilememektedir (6-10, 14-
17). Tükrük numunesi almak için uy
gulanan stimülasyon tekniklerinin 
tükrük akış hızında ve buna bağlı ola
rak tükrük pH'smda meydana getirdik
leri değişmenin de fizyolojik sınırları 
aşmadığı gösterilmiştir (24). Ancak 
pKa değeri 7'nin altında olan asidik 
ilaçlarla 5.5'in üstünde olan bazik 
ilaçların tükrüğe geçişinde tükrük 
pH'sındaki küçük değişikliklerin dahi 
önemli ölçüde etkili olabileceği belir
tilmiştir. Şekil ! 'de bazı ilaçların 
tükrük ve total plazma konsantrasyon
ları arasındaki oranların tükrük 
pH'sından ne şekilde etkilendiği 
görülmektedir. Bu ilaçların pKa 
değerleri ise Tablo !'de görüldüğü gibi
dir (14). 

Tükrüğe geçişi tükrük pH'sındaki 
değişikliklerden etkilenen ve tükrük 
konsantrasyonu plazmadaki serbest ilaç 
konsantrasyonunu direkt olarak 
yansıtmayan ilaçlarda ise Handerson
Hasselbach eşitliğinden türetilen 
aşağıdaki matematik ifadeler kul
lanılarak serbest ilaç konsantrasyonunu 
hesaplamak mümkündür (5, 14-18). 
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Tablo 1: Şekil l'de gösterilen ilaçların pKa değerleri {Kaynak 14'den) 

tıaç pKa Değeri 

Amilobarbital (asid) 7.95 

Antipirine (baz) 1.4 

Klorpropamid (asid) 4.8 

Petidin (baz) 8.7 

Fenobarbiıal (asid) 7.2 

Fenitoin (asid) 8.3 

Prokainamid (baz) 9.4 

Propronolol (baz) 9.45 

Teofılin (baz) 0.7 

Denklem 

c, 1 + 10 (pH, - pKa) 
x_i_ = 

Asidik ilaçlar için cp 1+10 (p~-pKa) f, 

c, 1 + 10 (pKa - pH,) x-2. = 
Bazik ilaçlar için er 1 + iO (pKa - PI9 f, 

C, = Tükrükteki ilaç konsantrasyonu 

CP = Plazmadaki ilaç konsantrasyonu 

pKa =İlacın pKa değeri 
pH, = Tükrük pH'sı 

Yapılan birçok çalışma tedavide doz 
ayarlaması yaparken ilacın tükrük kon
santrasyonu değerinin kandaki serbest 
ilaç konsantrasyonu yerine kul
lanılmasını önermektedir. Bu 
çalışmalar ilaçların tükrük konsantras
yonları ve plazmadaki serbest kon
santrasyonları ile total plazma kon
santrasyonlarını karşılaştırıp aradaki 
ilişkiyi belirlemişlerdir. Bu konuda 
üzerinde çalışılan ilaçlar için elde edi-

p~ = Plazma pH'sı 

f P = Plazmadaki serbest ilaç oranı 

f, = Tükrükteki serbest ilaç oranı 

len sonuçlar Tablo 2'de görülmektedir. 

Plazma seviyesi ile tükrük seviyesi 
arasında iyi bir korelasyon olan Dia
zepam (5), Digoxin (il), Etosüksimid 
(21), Fenitoin (13-17), Fenobarbital 
(13-17), Karbamazepin (16, 17), Pi
rimidon (15-17), Teofilin (12) vb. 
ilaçların tükrük konsantrasyonunun 
plazmadaki serbest konsantrasyonu di
rekt yansıttığı da belirtilmiştir. 
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Tablo 2: Bazı ilaçların serbest ve total plazma konsantrasyonları arasındaki 
oranla, tükrük ve plazma konsantrasyonları arasındaki oranların 

karşılaııtınlması (Kaynak 1 'den). 

Plazma Oram Tiikrük/Plazma 
İlac Serbest/Total Oranı 

Aminopirin 0.85 0.80 

An ti pirin 0.90 0.83 - 1.00 

Karbamazepin 0.24 - 0.33 0.37 

Digoksin 0.77 0.78 

Fenasetin 0.60 - 0.70 0.60 

Fenitoin 0.10-0.14 0.09 - 0.11 

Primidon 0.78 - 0.97 0.97 - 1.08 

Teofilin 0.41 0.52 

Fenobarbital 0.40 - 0.68 0.10 - 0.18 

Salisilik asid 0.20 - 0.55 0.03 - 0.04 

Tolbutamid 0.09 

Lityum 1.00 

Sonuç 

llaçlann tükrilkte tayini konusunda 
yapılan pekçok çalışmada plazma ve 
tükrilk seviyeleri arasında iyi bir ilişki 
olan ilaçların klinik kullanımı 

sırasında tedaviyi düzenlerken doz ayar

laması için referans sıvı olarak tükrük 
kullanılması önerilmektedir. Tükrük 
numunesi alınmasının yardımcı hir 
kişiye ihtiyaç göstermiycceği, gerek
tiğinde hastanın örneği kendisinin alıp 
bir laboratuvara göndermesinin 
mümkün olabileceği (6, 13) ve ölçüm 
için EIA, RIA, GC gibi ileri teknikle

rin kullanıldığı durumlarda 10 µl-150 

µl gibi çok küçük miktarların hilr ye-

0.012 

2.2 - 2.3 

terli olacağı da helirtilmcktedir (6. R. 
10, 13-15). Aynca tükrük numunesi 
alınması kan numunesi alınmasına 

oranla hastayı daba az rahatsız eder. in
feksiyon ve irritasvon riski de voktur 
(1, 6-8, 15). İlacı~ tükrük dü;C\ inın 
plazmadaki serbest düzeyi yansıt~1Jsı 
(l ,2,5-17) nedeniyle de tedavi sırasında 
doz ayarlamasının tükrük düzeyi izle~ 
nerek yapılma~ı total pla1n1a dü.1eYinin 
izlenmesine oranla l:lirçok av;.ın.lJjla 
birlikte terapötik et.ki ve toksik etkinin 
kontrolü açısından daha güvenilir 
sonuçlar elde etmeyi sağlar \6. 9. 10, 
13, 14). 
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Şekil 1: pKa değeri bilinen bazı ilaçların log S/P oranlarının tükrilk pH'sına 
göre değişimi (Kaynak 14'den). 
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