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Özet: Fropoksifen hafif ve orta derecedeki ağrılara karşı genellikle aspirin 
veya aspirin fenasetin ve kafeinle birlikte kullanılan analjezik bir tnaddedir. Bu 
derlemede propoksifenin fizikokirnyasal özellikleri, teşhis ve tayin yöntemleri 
biyoyararlanımı ve farmakokinetiği ile toksisitesi tartışılmıştır. 

Propoxyphene 

Summary: Propoxyphene is a widely used analgesic agent whiclı is often 

adıninistered in combination with aspirin or aspirin phenacetin caffeine in the 
treatment of mild ta moderate pain. in this review, tlıe physicochemical proper

ties, assay and identification procedure&, pharmacokinetics, bioavailability and 
ıoxicity properties of propoxyphene is discussed. 
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GİRİŞ 
Propoksifcn 1957 yılında piyasaya 

sürülerek bu tarihten itibaren harir ve 
orta derecedeki ağrılara karşı yaygın 
olarak kuilanılınaya başlanan analjezik 
bir maddedir. Kimyasal yapısı narko
tik bir analjezik olan metadona çok 
bcnzcıncktcdir. "Propoksifcn" olarak 
bilinen ınaddc kimyasal olarak alfa 
dckst.rojir izorncriclir. Analjezik tedavi
de propoksifenin, hidroklorür ve nap
silat olınak üzere iki farklı tuzu kul
lanılmaktadır. 

Fizikokimyasal Özellikleri 
Propoksifcn; 4-dimctilamino-1,2-

difcnil-3-mctil-2-propionoksibiiUın 

yapısındadır. Mctadona olan yapısal 
benzerliği Şekil 1 'dc göstcrilıniştir. 

Propoksifen 

Met-adon 

ÇALIŞ VE ARK. 

Propoksifcn molekülünün iki asi
ınctrik ıncrkczi vardır ve dört stcriyoi
zoıncri bulunınakladır. Bunlardan alfa 
dcstrojir izomer olan dekstropropoksi
fenin analjezik etkisi vardır; alfa levo
jir izomer olan levopropoksifen ise 
öksürük giderici etkiye sahiptir. Beta
cliastcriyoizomerlcr terapötik olarak 
aktif değildir ve alfa dektsrojir izo
nıerlcrc dönüştVirülmclcri güçtür. 
_Hiçbir izomer ıse mctadona 
dönüştürülcnıcz (1). 

Propoksifcn napsilm; beyaz, kris
talizc ve kokusuz bir tozdur. Erime 
derecesi 158-165°C'dir. Suda çok az 
çözünür (1.5mg/ınl); alkol, kloro
forın, aseton ve metil alkolde kolay 
çözüiıür. Propoksifen napsilat pro
poksifcn hiclroklorür ve sodyuın nap-

Şekil J. Propoks~f"eıı re il/eıadonun Kinıyasal Yapıları 



ÇALIŞ VE ARK. 

si la tın sulu çözeltilerin in karıştırılınası 

ile kolaylıkla hazırlanabilmektedir. 

Propoksifen hidroklorür; beyaz 

veya sarıınsı renkte hcıncn hemen ko

kusuz bir tozdur. Suda çok çözünür 

(>2g/ml). Dil üzerinde çok kuvvetli 

lokal ancstczik bir etkisi vardır ve acı 

bir tad bırakır. Hidroklorür tuzu kul

lanılan çözcltilcrdc bu acı tadının mut

laka maskelenmesi gerekir (2,3). 

Propoksifcn hidroklorür ve aspirin 

toz halde dahi karıştırıldığında serbest 

salisilik asit meydana gelir (3,4). 65 

mg propoksifcn hidroklorür, 227 mg 

aspirin, 162 mg fcnasctin ve 32 mg ka

fein karışımı bir yıl 25'C'dc bekletil

diğinde %0.55 serbest salisilik asit 

oluştuğu bildirilmektedir. Aynı 

kanşunda hidroklorür yerine eşit molar 

konsantrasyonlarda napsilat tuzu bu

lunduğunda ise %0.06 serbest salisilik 

asit oluşmaktadır. 

Propoksifenin Teşhis ve 

Tayin Yöntemleri 

Propoksifenin biyolojik matcrycl-

den ince tabaka kromatograllsi (5-7) ve 

renk rcaksiyonlan (8) ile teşhisi için li

teratürde yöntemler kayıtlıdır. Propok

sifenin plazınada tayini için en fazla uy

gulanan yöntem 10 ng.ml- t 

konsantrasyonlarda bile duyarlı olan 

gaz kroınatograrisi (9-13) yöntemidir. 

Ayrıca yüksek basınçlı sıvı kroınatog

rafisi (14), kimyasal iyonizasvon kütle 

spcktrometrc-gaz kromaıografisi 

(15,16) kombinasyonu ve spcktrolloro-
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metre (17) de biyolojik sıvıdan pro

poksifcn ı.ayinindc kullanılmaktadır. 

Biyoyararlanımı 

ve Farmakokinetiği 

Oral uygulamadan sonra propoksi

fen hidroklorür süratle absorplanmak

tadır. Inturrisi ve ark (18) tarafından 

yapılan bir çalışmada propoksifen 

lıidroklorürün 130 mg'lık tek dozluk 

ve ayrıca çok dozluk uygulama

larından sonra kan ve idrar örnekleri 

toplanarak farmakokinetik 

değcrlendirınelcr yapılmıştır. 130 

mg'lık tek dozluk uygulamanın 

sonuçlarına göre elde edilen ortalama 

fannakokinetik değerler şu şekildedir: 

Propoksifcnin alısorpsiyon gecikme 

süresi (to): 0.17±0.21 saat, absorp

siyon süresi (tab,): 1.08±0.54 saat, 

yarılanma ömrü (tı/2): 2.66 saat, Auc 

(µg.sa/ml) 1 ,76±0.9 l ve dağılma 

hacmi Vd (L):l.78. Norpropoksifcn 

için tl/2: 10.3 saat, Auc (µg.sa/ml) 

6.22±1.77 dağılma hacmi Vd (L) 

3.19 olarak saptanmıştır. Tekrarlanan 

oral kullanımı takiben 13. dozdan 

sonra yapılan kinetik değerlendirme 

sonuçlarına göre: Absorpsiyon gecik

me süresi ı.o: O saat, lab•: 0.25 saat, 

V<l (L): 225, AUC (µg.sa/ınl): 5.79, 

tı/2: 4.03 saat. Norpropoksifen için 

ise AUC (µg.sa/ml): 9.34, ıı12: 69.3 

saat olarak belirlenmiştir. 

Propoksifen napsilatın 300 

mg'lık, propoksifen hidroklorürün 

195 mg'lık tek dozluk oral uygula

masını takiben 240 saat boyunca 
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plazına düzeyi incelendiğinde propok
sifcnin ortalama yanlanrna öınrü 11.8 
saat, norpropoksifcnin 36.6 saat olarak 
bulunmuştur (Şekil 2) (15). Gözlem 
süresinin daha kısa, miktar tayini 
yönetiminin nispclcn az duyarlı 
olduğu daha önceki çalışmalarda (19) 
propoksifcn için 3 ve 6.6 saat gibi iki 
farklı, norpropoksifen için 16.8 saat 
gibi daha kısa yarılanma ömür 
sonuçları elde edilmiştir. 

Propoksifcnin hidroklorür ve nap
silat tuzlar1 eşit molar dozlarda kul
lanıldığında benzer plazına 
konsantrasyonları sağlaınaktaclır. Pro
poksifcn tuzlarının kullanımında 
kişiler ve dozlar arasında gözlenen 
farkın istatistiksel olarak oldukça 
önemsiz olduğu bildirilmiştir (20). Bu 
çalışmada propoksifcn hidroklorür ve 
napsilat tuzlan tekrarlanan dozlarla altı 
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ÇALIŞ VE ARK. 

saat arc.1!ıklarla verildiğinde 48. saatte 
verilen 9. dozda platoya erişilmiştir 
(Şekil 3). Platoya, verilen dozdan 
bağıınsız olarak aynı sürede 
ulaşılınıştır ancak propoksifcn hid
roklorür ve propoksifen napsilatın 
yüksek dozlarının kullanılınası duru
munda elde edilen plato plazma kon
santrasyonu daha yüksek olınuştur. 

Propoksifcnin ınaksimuın plazına 
düzeyine 1-2 saatte ulaşılınaktadır. 
Propoksifenin kapsül ve 
çözeltilerinin yaklaşık olarak aynı 
sürede benzer maksimum plazma 
düzeyini verıncleri kullanılan dozaj 
şeklinin ilncın absorpsiyonu üzerinde 
belirgin bir etkisinin olmadığını 
göstermektedir. Ancak napsilat tuzu
nun absorpsiyonu daha yavaş olınak
ta, maksiınuın plazma konsantrasyo
nuna ancak 3-4 saatte ulaşılmaktadır 

....... ,,, ............. ·- .... _. ... . 

Z;rnıan {Saat) 

Şekil 2. 195 mg Propoksifen hidroklorür ( -) ve 300 mg pro
poksifen napsilatin ( - ) oral kullanımlarını takiben 
belirlenen plazma konsantrasyonları. , 



\. 

ÇALIŞ VE ARK. 

(15). Propoksifen napsilaı 

süspansiyon şeklinde alındığında ise 
bir saat içerisinde tablet ve kapsüle 
kıyasla daha yüksek plazma konsantra
syonu oluştunnakuıdır. 

Propoksifcn hidroklorürün on 
farklı ticari kapsül preparatının ince
lendiği çalışmada ise 1., 2., 3., 4., 6., 
8. ve 12. saatlerde plazma 
düzeylerinde, maksimum plazına 

düzeyine ul_aşma süresinde ve plazma 
düzeyi-zaman eğrisinin alurida kalan 
alanda belirgin bir fark bulunmadığı 
bildirilmiştir (Şekil 4) (21). 

Propoksifenin mono-N-
dcmetilasyon şeklinde biyotransfor
masyonu sonucunda en önemli mcta
boliti olarak sckondcr bir arnin olan 
norpropoksifen oluşur (23,24) ve 
oluşan norpropoksifen idrardan yavaş 
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olarak atılır. Norpropoksifcnin farma
kolojik aklivilesi bilinmediği gibi, 
plazmada uzun süre kalmasının da ne
deni anlaşılaınaınıştır. Propoksifcnin 
48 saat içerisinde ancak % 7'si 
değişmemiş olarak atılmaktadır, bu da 
ilacın önemli bir kısmının mctabolit
lcri olarak elimine edildiğini 

göstermektedir. 

Sigaranın propoksifen üzerindeki 
etkisini araştırm<.lk üzere, sigara içen 
ve içmeyen denekler üzerinde yapılan 
bir çalışmada sigara içme alı~kanlığı 
olan kişilerde propoksifen etkin
liğinde azalma olduğu bildirilmiştir. 
Propoksifcn metabolizması sigara 
duınanında bulunan bazı maddeler 
tarafından hızlandırılabilmektcdir 

(25). Bu çalışmada, içilen bir paket 
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Şekil 3. 6 Saat aralarla ilaç u)'gulamasını takiben plazmada be

lirlenen ortalama propoksifen konsantrasyonları. 
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Şekil 4. JO Farklı propoksifen ürünü için belirlenen ortalama 
propoksifen plazma düzeyleri. 

("f)ürün 1; (.&)ürün 2; (llll)ürün 3; (O)ürün 4; 
(Ll)ürün 8; (-)ürün 5; (O)ürün 6; (V)ürün 7; 

(L>)ürün 9; (+)ürün-10. 

sigaranın bir günde kullanılan propok
sifcnin %5'ini etkisiz hale getirdiği 
bildirilmektedir. 

Propoksifcn hidroklorür ve ascta
minofcn kombinasyonu ile warfarin 
arasında olası ilaç etkileşimi ile ilgili 
olarak bildirilen üç vakanın tümünde 
hcmatüri gözlenmiştir (26,27). Bun
larda kanam,ının nedeni olarak warfarin 
metabolizmasının warfarin tarnfından 
inhibisyonu gösterilmiştir. Ayrıca 

bazı haslalarda da propoksifcn ile orfe
nadrin arasında anksiyctc, trcmör ve 
sersemlik gibi belirtilerle karakterize 

bir etkileşim gözlendiği bildirilmiştir 

(28-30). 

Propoksifenin Diğer 

Analjeziklerle 
Kombinasyonu 

Propoksifcn hiclroklorür ve pro
poksifcn napsilat içeren altı farklı 

kombine ürün Amerikan piyasasında 
pazarlanmaktadır (Tablo !). 

YAN ETKİLER 

Propoksifenin yan etkileri 
arasında bulantı, kusma vb. gibi gast
rointestinaJ şikayetler ile sersemlik, 
başdönmcsi, başağrısı gibi mqrkezi 
sinir sistemi şikayetleri sayılabilir 
(31,32). 
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Tablo 1: Propoksifen veya Propoksifen Napsilat İçeren Kombine 
Preparatlar 

1. Darvon Bileşiği Propoksifcn hidroklorür 32 mg Aspirin 227 
mg Fcnascıin 162 mg Kafein 324 mg 

2. Darvon Bilcşiği-65 Dolonc 
Bileşiği -65 ve diğerleri 

Propoksifen hidroklorür 65 mg Aspirin 
227 mg Fcnasctin 162 mg Kafein 324 mg 

3, Darvon ile A.S .A. Propoksifen hidroklorür 65 mg Aspirin 325 
mg. 

4. Darvcın-N ile A.S.A. 

5. Darvocct-N 

Propoksifcn napsilal 100 mg Aspirin 325 mg 

Propoksifcn napsilat 50 mg Asctaminofcn 325 
mg. 

6. Darvocct-100 Propoksifen napsilat 100 mg Asetaminofcn 
650 mg. 

Ayakta tedavi gören hastalarda 
görülen yan ctkilcdn karakteri ve 
sıklığı çok belirgin değildir. Bu konu 
ile ilgili 120 sağlıklı hapishane mah
kumu (33) üzerinde yapılan çalışmada 

kişilere propoksifcn hidroklorür, pro
poksifen napsilat ve plasebo uygu
landığında ilaçlar ve plascbo arasında 
subjektif semptomlar, hcmatolojik 
cevap, kan ve idrar analizi ile rutin fi
ziksel muayenede herhangi bir fark 

gözlenmemiştir. Çalışmada propoksi
fen hidroklorür dozu günde dört kez 
65mg, propoksifen napsilat günde dört 
kez 100 mg olarak uygulanmıştır. Ve
riler çalışmadan iki hafta önce, 

çalışmanın başında, çalışmanın 2, 4,8, 
12, 16, 21 ve 26. haftalarında top
]anmıştır. 

TOKSİSİTESİ 

Propoksifcn, mutad terapötik doz
larda belirgin bir solunum depresyonu 
oluşturmamaktadır. 12 gönüllü denek 

üzerinde yapılan bir çalışmada (34) 60 
mg kodeininkine eşdeğer bir solunum 
depresyonu oluşması için 180 mg 
propoksifcn kullanılması gerektiğini 
bildirilmiştir. Propoksifcn, solunum 

dcprasanı olarak, kodcinin üçte biri 
kadar etkindir. 

Toksik dozun alınmasını takiben 
hayal görme, zihinsel bozukluk ve 
halüsinasyon gibi belirtiler ortaya 
çıkmaktadır. Propoksifcn zehirlenme
si santral sinir sistemi ve solunum 
depresyonu, konvülsiyon, kardiyotok
sisitc ve pulmoncr ödem ile karaktcri
zedir. Propoksifcnin solunum 
depresyonu etkisi alkol veya sedatif 
hipnotik maddelerle alındığında belir
gin olarak artmakta ve hatta bu tip 
maddelerle birlikte propoksifcn aşın 
dozda alındığında ölüm bile 
oluşabilmektedir. NaloKson propoksi
fenin toksik etkisini giderebilir ancak 
nalorfin gibi bazı diğer antagonistle
rin etkisi daha değişkendir. 
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Yüksek dozlarda bile propoksifcn 
kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir 
konjcnital malformasyon bulunma
maktadır. Ayrıca fare ve tavşanlarda, 
yuksek dozda propoksifen napsilat 
kullanılarak yapılan çalışmalarda ilaç 
kökenli bir teratojeniteye rastlan
mamıştır (35). 

SONUÇ 
Propoksifen yaygın olarak kul

lanılan oral bir analjeziktir. Ancak son 
yıllarda ilaç sıklıkla zehirlenme ve 
ölüm vakaları ile ilişkili bulunduğu 
için emniyeti açısından bazı kuşkular 
oluşmuştur (36-38). Ölüm genellikle 
gençler arasında intihar veya suistimal 
amaçları ile kullanılması sonucu 
oluşmaktadır. tıacın terapötik kul
lanımı esnasında 1 g veya daha fazla 
dozun özellikle alkol veya diğer sanl· 
ral sinir sistemi dcprcsanları ile birlik
te tüketilmesi ölüme yol açmaktadır. 

Aneljezik etki gücü bakımından 
propoksifen kodeine göre yarı yarıya 
daha zayıftır. Propoksifen 
hidroklorürün 65 mg'ı napsilatın 100 
mg'ına eşdeğer olmaktadır. Bu dozda 
verilen propoksifen hidroklorürün 
analjezik etkisinin yaklaşık olarak 650 
mg aspirininki kadar olduğu bildiril
mişse de bazı araştırmacılara göre 
ilacın 65 mg'lık dozunun analjezik et
kisi plasebodan fazla bir farklılık 

göstermez (39). Bu nedenle bir seferde 
100-130 mg verilmesi önerilmektedir. 
Bu dozun yarısı tcrapötik dozda aspirin 
asctaminofen veya benzeri bir analje
zik ilaçla kombine edilirse aditif etki
leşme sonucu yeterli analjezi yapabi
lir. Bu nedenle propoksifen 
preparatlarını yazan hekimler preparat-

ÇALIŞ VE ARK. 

la ilgili bu özellikleri göz önünde bu
lundurmalıdırlar. 

KAYNAKLAR 
1. Goodman and Gilman's Thc Phar

maeological Basis of Thcrapeu
tics, 6th Ed., Macmillan Publis
hing Co., ine. London 1980. 

2. Martindale, The Exıra Pharmaco
poeia 29th Ed., Thc Pharmaccuti
cal Press, Landon, 1989. 

3. Grubcr, C.M., Stephans, V.C., 
Terrill, P.M., "Propoxyphenc 
Napsylate: Chemistry and Experi
mcntal Dcsign" Toxicol. Appl. 
Pharmacol., 19, 423-426, 1971. 

4. Goldbcrg, R., Nightingale, C.H., 
"Stability of Aspirin in 
Propoxyphene Compound Dosagc 
Formes" Am. J. llosp. Pharm., 
34, 267-269, 1977. 

5. Hudson, J.C., Rice, W.P., "Rapid 
Detcction of Some Basıc Drugs 
by Thin-Layer Chromatography" 

J. Chromatogr., 117(2), 449-
454, 1976. 

6. Thunell, S., "Thin Laycr Chro
matographic Procedurc far thc De
tection, Isolation and Identifica
tion of Basic Psychotropic Drugs 
in Urine" I bid., 130, 209-228, 
1977. 

7. Jain, N.C., "Thin Layer Chroma
tographic Screening and Confir
matio~ of Basic Drugs of Abuse 
in Urine" Ibid., 115(2), 519-526, 
1975. 

8. Serfortcin, W.J., Botha, D., De 
Villiers, L.S., "Rapid and Comp
rehensivc systcm far the Routine 
ldentificcation of Drugs in Biolo
gical Matrial Based on Micropha-



ÇALIŞ VE ARK. 

sc Exıraction and Drug Color Profi
lcs" !bid., 115(2), 507-518, 1975. 

9. Vcrcbcly, K., Inturrisi, C.E., "Tiıc 
Siınultanous Dctcrmination of Pro
poxyphene in Human Bio11uids 
Using Gas-Liquid Chroınalograp
hy" !bid., 75, 195-205, 1973. 

JO.Margot, P.A., Crouch, DJ., Fink
le, B.S., Johnson, P.A., Dcymcn, 
M.E., "Capillary arıd Packcd Co
lumn Gas-Chron1aıographic clctcr
mination of Propoxyphcnc and 
Norpropoxyphcne in Biological 
Spccimcns" lbid, 21(5), 201-204, 
1983. 

11.Clccınann, M., "Gas Chromatog
rnphic Detcrmination of Propoxyp
hcnc and Norpropoxyphcnc in Plas
ma" Ibid., 132(2), 287-294, 1977. 

12.Angclo, H.R., Chrisıcnscn,J.M., 
"Gas-Chromatographic Mcthod for 
the dctcrminmion of Dcxtropropo
xyphcnc and Norpropoxyphcnc in 
Human Plasma, Scrunı and Urinc" 
Ibid., 140 (3), 280-283, 1977. 

13.Gupta, R.C., Lundbcrg, G.D., 
"Applicaıion of Gas Chromatograp
hy to Street Drug Analysis" Clin. 
Toxicol., il (4),437-442, 1977. 

14.Bakcr, J.K., Skelton, R.E., Ma, 
Cheng-Yu, "ldcntification of Drugs 
by High- Prcssurc Liquid Chroma
tography with dua! Wavelcngth Ult
raviolet dctcction" J.Chromatogr., 
168(2),417-427, 1979. 

15. Wolen, R.L, Zicge, E.A., Gruber, 
C.M., "Dctcrmination of Propo
xyphcnc and Norpropoxyphcnc by 
Chemical Ionization Mass Fr<Jp-
mcntography", C/in. Pharma-

183 

co/.Ther., 17, 15-20, 1975. 

16.Gram , L.F., Schou, J., Way, 
W.L., Hcltbcrg, N.O., "d
Propoxyphcnc Kinctics Aflcr sing
lc Oral and Intravenous Doscs in 
ınan" ,lbid., 26, 473-4 79, 1979. 

17. Valcntour, J.C., Monforlc, J.R., 
Sunshinc, A., "Fluoromctric De
terıninaıion of Propoxyphcne kine
tics arter singlc and rcpcatcd doses 
of propoxyphcnc", C/in. Chem., 
20, 275-277, 1974. 

18. lnturrisi, C.E., Waync, A., Vere
bcy, K., Dayton, H.E., Propoxyp
hcnc and Norpropoxyphenc "Kinc
tics Arter Singlc and Repeatcd 
Doscs of Propoxyphcne", 
Clin.Pharmacol.Tlıer., 31, 157-
166, 1982. 

19. Vcrbcly K., lnturrisi, C.E., "Dis
position of Propoxyphcnc and 
Norpropoxyphenc in Man Aftcr a 
Single Oral Dose" Ibid., 15, 302-
309, 1974. 

20. Wolcn, R.L, Grubcr, C.M., Kip
lingcr, G.F., et al., "Conccntration 
of Propoxyphcnc in Human Plas
ma Following Rcpeatcd Oral 
Doses" Toxicol.Applied. Plıarma
col., 19,493-497, 1971. 

21. Slywka, G.W.A., Mclikian, A.P., 
Whyaıı, P.L, cı al., "Propoxyphe
nc Bioavailability: An Evaluation 
of Ten Products", 
J.C/in.Pharmacol., 15, 598-604, 
1975. 

22.Fcrricr, D., Gibaldi, M., "Influcnce 
of First-pass Effcct on thc Syste
mic Availability of Propoxyphe
nc" lbid., 12, 449-452, 1972. 

' 
' 



184 

23.McMahon, R.E., Ridolfo, A.S., 
Culp, H.W., "Thc Fatc of Radio

carbon-labelcd Propoxyphene in 
Rat, Dog and Human" Toxi

col.Appl.I'harmaco/., 19, 427-
444, 1971. 

24.Amundson, M.E., Johnson, M.L., 
Manthey, J.A., "Urinary Excrction 
of d-Propoxyphenc Hydrochloridc 

in Man", J.I' harm.S ci., 54, 684-
686, 1965. 

25.Anon:Bosıon Collaborative Drug 

Surveillancc Prograın: Dccreascd 

Clinical Efficicncy of Propoxyphc
ne in Cigarette Smoker, Clin. 

Pharmaco/.Ther., 14, 259-263, 
1973. 

26.0rme, M., Breckenridge, A., 

Cook, P., "Warfarin and Distalgc
sic lntcraction" Br.Med.J., 1, 200, 
1976. 

27.Joncs, R.V., "Warforin and Distal
gesic lnternction (lctıer)", Ibid., 1, 
460, 1976 

28.Renfonh, W., "Orphcnadrine and 
Propoxyphcnc (lettcr)," Jbid., 283, 

998, 1970. 
29.Pcarson, RE., Slatcr, F.J., "Drug 

lnteraction, Orphcnadrine with 
Propoxyphenc (lettcr)", Ibid., 282, 
1215, 1970. 

30.Puckctt, W.H., Visconti, J.A., 
"Orphcnadrine and Propoxyphcne 
(letıer)", Jbid., 282, 1215, 1970. 

31.Jick, H., Slone, D., Shapiro, S., 
et al., "A Ncw Mcthod for Asscs

sing thc Clinical Effects of Oral 
Analgesic Drugs" Clin. I'harma

col. Ther., 12, 456-463, 1971. 
32.Miller, R.R., Feingold, A., Paxi

nos, J ., "Propoxyphene Hydroch
loride, A Critical Review", J.Am. 

ÇALIŞ VE ARK. 

Med.Assoc., 213, 996-1006, 
1970. 

33. Kiplingcr, G.F,, Grubcr, C.M., 
Picrcc, E.C., · "A Comparativc 

Study of thc Effccts of Chronic 
Administration of Propoxphcnc 
Salts ıo Normal Voluntecrs", To

xico/. Applied. Pharmacol., 19, 
528-536, 1971. 

34.Bcllville, J.W., Secd, J.C., "A 
Comparison of thc Respiralory 

Dcpressanı EffccL' of Dcxtropro
poxyphcnc and Codcinc in Man", 
Clin. I'harmaco/.Ther., 9, 428-
434, 1968. 

35,Emmerson, J.L., Owcn, N.V., 

Kocnig, G.R., et al., "Rcproduc
tion and Tcratology Studies of 
Propoxyphenc Napsylate", Toxi

co/. Applied. I'harmaco/., 19, 
471-479, 1971. 

36. Sturner, W.Q., Garriott, J.C., 
"Dcaths lnvolving Propoxphene" 
J.Am.Med.Assoc., 223, 1125-
1130, 1973. 

37.Gustafon, A., Gustafon, B., 
"Acute Poisoning With Dextro
propoxyphene", Ac ta.M ed. 

Scand., 200, 241-248, 1976. 

38.Finkle, B.S., McCloskcy, K.L., 
Kiplinger, G.F., Bcnnctt, l.F., "A 

National Assessment of Propo
xyphcne in Postmortcm Mcdico

legal Invcstigation 1972-1975", 
J.Forensic. Sci., 21, 706-742, 
1976. 

39. Kayaalp, O., Rasyonel Tedavi 
Yönünden Tıbbi Farmakoloji; 
Cilt 11. Ulucan Matbaası, Ankara 
1985. 


