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GİRİŞ 

PQ antimalaryal ilaçlardan 8-

Aminokinolin türevi bir ilaçtır ve sıtmaya 

karşı kullanılır (1). Sıtma (malarya), Plas

modium türü protozoonlar tarafından 

meydana getirilen ve nöbet şeklinde tek

rarlayan ateş yükselmesi ile kendini 

gösteren bir enfeksiyon hastalığıdır. 

İnsanda enfeksiyon yapan Plasmodium 

türleri: 

1) P. vivax 2) P. falciparum 3) P. ma

lariae 4) P. ovale'dir. 

PQ ayrıca toksoplazmozis tedavisinde 

de kullanılır (2-5). 

FİZİKOK1MY ASAL 
ÖZELLİKLERİ 

PQ; 8-(4-amino-l-metil butil amino) -

6-metoksikinolinin fosfat tuzudur. Turun

cu-kırmızı renkte, kristal yapıda, kokusuz 

ve tadı acı bir tozdur. Bir gramı 20°Cde 16 

kısım suda çözünür. Etanol, kloroforın ve 

eterde pratik olarak erimez. Sudaki %1'lik 

çözeltilerinin pH'sı 2.5 ile 3.5 arasındadır. 

Erime derecesi yaklaşık 200°C'dir. 37°C 

sıcaklıkta önemli olmayan miktarlarda 

nem absorblar. PQ ışıktan etkilenir (6). 

Sulu çözeltileri ısıya hassastır. Yaklaşık 

olarak aktivitesinin yarısı 100°C'de 24 

saatte kaybolur. İyi kapatılmış kaplarda, 

ışıktan korunarak saklanmalıdır (7-11). 

MİKTAR TAYİNİ 

YÖNTEMLERİ 

PQ'nın BP 1988'de (8) potansiyomet

rik yöntemle USP XXII'de (11) ise titri

metrik yöntemle miktar tayini veril-
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ınıştır. Ayrıca çeşitli miktar tayini 

yöntemleri kullanılmıştır. Bunlar arasında 

p-kloroanilik asitle kolorimetrik tayin 

(12), spektrofotometrik yöntem (13, 14) 

UV (15) sayılabilir. PQ'ın ticari şekli olan 

tablet forınülasyonlan içinde çeşitli kay

naklarda (9, 11) titrimetrik miktar tayin 

yöntemi verilmiş, ayrıca HPLC analizi de 

kullanılmıştır (15). 

FARMAKOLOJİK 

ÖZELLİKLERİ 

Etkisi 

PQ, P. vivax, P. malariae ve P. 

ovale'nin neden olduğu enfeksiyonun ek

soeritrositik safhalarına karşı aktivite 

gösterir. Böylece hastalığm tekranm en

geller. P. falciparum'un neden olduğu en

feksiyonlarda ise gaınetositleri etkileyerek 

sporogoniyi inhibe eder. Ayrıca klorokin 

gibi bazı antimalaryal ilaçlarla birlikte 

proflaktik tedavide kullanılır (16, 17). 

Dişi anofeller sıtmalı bir hastayı sok

tukları zaman emdikleri kan içinde bulu

nan erkek ve dişi plasmodium gametosit

lerini alırlar ve enfeksiyonun sağlam 

kimselere iletilmesinde aracı (vektör) rolü 

oynarlar. Anofel'in barsağında erkek ve 

dişi gametositler birleşirler; oluşan zigot 

barsak çeperindeki hücrelere girerek ovo

kist haline dönüşür. Ovokist bölünerek 

sporozoit adı verilen enfeksiyon şekilleri

ni oluşturur. Sporozoitler sivrisineğin 

tükrük bezlerine yerleşirler. Sivrisinek in

sanı soktuğu zaman, sporozoitler kapiller

lerden dolaşan kan içine girerler. İnsanda 

sporozoitler önce alyuvarlara değil, kara

ciğer parenkima hücreleri içine girerler ve 
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orada gelişirler. Buna plasmodium'un 
yaşam siklusunun pre-eritrositik doku 
dönemi veya primer ekso-eritrositik 
dönem ya da primer doku dönemi denir. Ka
raciğer hücreleri içinde sporozoitler 
aseksüel bölünme ile çoğalırlar. Burada 
oluşan şekiller merozoit adını alır ve ol
gunlaşınca karaciğer hücrelerini parçala
yarak kana dökülürler ve eritrositlere girer
ler. Eritrositlere giren merozoitler, trofo
zoit denilen hücrelere dönüşürler; trofo
zoitler aseksüel olarak çoğalırlar. 

Karaciğer hücrelerinde de olduğu yukarıda 
belirtilen bu şekildeki çoğalmaya şizo
goni denir. Şizogoni sonucu alyuvarlarda 
oluşan parazite şizont adı verilir. Şizontlar 
belirli bir sayıya kadar çoğalınca içinde bu
lundukları eritrositi parçalarlar, merozoit 
halinde kana dökülürler ve yeni eritrositle-. 
ri enfekte ederler. Eritrositler içindeki 
gelişme ve bunun sonucu kana dökülme 
belirli sürede olur. Dökülme sırasında 
kana karışan hücre ürünleri ve yabancı pro
teinler üşüme ve titreme ile başlayan ateş 
yükselmesine neden olurlar. Buna sıtma 
nöbeti denilir (18). 

Sıtmanın klinik seyrini plasmodiu
mun türü yanında, kişinin sıtmaya karşı 
doğal immünitesinin derecesi de önemli 
ölçüde etkiler. Ayrıca Glukoz-6-Fosfat 
Dehidrogenaz (G-6-PD) eksikliği ve he
moglobin bozuklukları olan kişide 

sıtmaya karşı tolerans gelişir. 

Alyuvarlarda bu olaylar olurken para
zitin karaciğerdeki doku dönemi sekonder 
(devamlı) doku dönemi şeklinde devam 
eder. Buna sekonder ekso-eritrositik 
dönem adı da verilir. P. falciparum, pıirner 
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doku döneminden sonra karaciğerden 
ayrılır ve sadece kanda eritrositik dönem 
ile devam eder (18). 

METABOLİZMASI 

1940'1ı yıllardan beri P. vivax'a karşı 
aktif olan pek çok 8-aminokinolin türevi 
madde üzerinde çalışılmaktadır. Bu madde
ler arasında PQ ve pamakinden terapötik 
kullanımda yararlanılır. Ancak bu 
bileşenler özellikle G-6-PD enzim eksik
liği olan bireylerde eritrositler üzerinde 
toksik etkilere sahiptir. Ayrıca bu madde
lerin metabolitlerinin de malarya parazit
lerine karşı aktif olduğu ve eritrositler 
üzerindeki zararlardan metabolik ürünlerin 
de sorumlu olduğu gösterilmiştir (19). 

Yapılaıı çalışmalarda PQ'ııı en az beş 
metaboliti olduğu bulunmuştur. Ana me
tabolit karboksiprimakin'dir (CX-PQ). 
Ayrıca (5-HPQ), 6-Hidroksiprimakin 
(6-HPQ) kandan izole edilmiştir. 5-HPQ 
ve diğer metabolitler methemoglobinemi 
yapan şekillerdir (19). 

Köpeklerde PQ'ın verilmesinden sonra 
ilacın hızla metabolize olduğu ve idrarla 
atılan ürünlerin meıabolitleri olduğu 

gösterilmiştir. Dazlama sonundaki 5 saat 
içinde köpeklerin idrarında PQ'ın dört veya 
beş metabolik ürünü tesbit edilmiştir. Bu 
metabolitlerden 5-Hidroksiprimakin'in (5-
HPQ) quinoneimine'e dönüştüğü ve 
kınnızı kan hücrelerinde zararlara yol 
açtığı rapor edilmiştir(! 9). 

PQ'ın diğer bir metaboliti ise diol 
türevi olan 8-amino-5,6-dihidroksikinoliıı 
(ADQ)'dir. Bu metabolitin de G-6-PD en-
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zimi eksik olan ve olmayan Tay
land1ılarda eritrositlerin glutatyon (G-SH) 
seviyeleri üzerindeki etkileri incelen
miştir. Sonuçta enzim-eksikliği olan erit
rositler üzerinde önemli etkiler 
gözlenirken normal hücrelerde herhangi 
bir etki gözlenmemiştir. Ayrıca 6-
metoksi-8-aminokinolin (MAQ) ve pri
makinin dihidroksi bileşiği olan ADQ, 
enzim eksikliği olan kişilerde hemoglo
bin üzerinde oksidasyona neden olan met
hemoglobinemi oluştururlar (19). 

PQ'nin metabolizması üzerinde 
köpeklerde yapılan bir çalışmada 5-HPQ 
ve 6-desmetilprimakinin (6-DPQ) varlığı 
gösterilmiştir. Aynca 5,6-dihidroksipri
makin ve bu maddenin fotooksidasyon 
ürünleri in vivo deneylerle tesbit edil
miştir (19). 

MAQ metaboliti ise insanlarda tesbit 
edilmiştir. PQ'nin karboksilik asit 
türevinin 8-(3-karboksi) - 1 - metilpropila
mino - 6 - metoksikinolin (CX-PQ) de rat
larda, maymunlarda ve insanlarda bulun
duğu, yapılan çalışmalarda rapor edilmiştir 

(19). 

YAN ETKİLERİ 

PQ, hücre için parazitlere karşı etkisiz
dir. PQ, genellikle normal terapötik doz
larda tolere edilebilen bir ilaçtır.Ancak kli
nik kullanımda önemli yan etkilere neden 
olur. Yan etkileri olarak abdominal 
kramplar, gastrik distres, başağnsı, met
hemoglobinemi, orta derecede anemi ve 
lökositoz meydana gelir. PQ yüksek dozda 
kullanıldığında sıklıkla lökopeni veya 
agranülositozise neden olur. Aynca hiper-
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tansiyon ve kardiyak aritmilerin 
görüldüğü rapor edilmiştir. Akut dozda ise 
özellikle Akdeniz orijinli kişilerde 

G-6-PD enziminin eksikliğine bağlı ola
rak hemolitik anemi meydana gelir 
(10,20-21). 

KULLANILIŞI 

PQ plasmodium parazitlerinin eksoe
ritrositik şekillerine karşı doku 
şizontositlerine etkili bir ilaçtır ve game
tositisid'dir. PQ aynı zamanda preeritrosi
tik şekillere ve kan şizonUanna karşı da 
bazı aktivitelere sahiptir. Ancak bu aktivi
te klinik kullanımda oldukça etkisizdir. 
Radikal tedaviyi sağlamak için ve P. vivax 
ve P. ovale enfeksiyonlarının tekrarlan
masını önlemek ve P. falciparunı enfek
siyonlarıııda gametositlerin tahribi için 
kullanılmıştır (2-5). 

Klorokin ile şizontosit tedavisi eritro
sitik parazitlerin öldürülmesini sağlamak
tadır ve bu durum 14 gün boyunca uygu
lanmakta olan PQ dozu ile de sağlanmak
tadır (22). PQ baz halde oral yolla 15 mg 
dozda verilir. Çocuklar için önerilen oral 
doz 250-300 µg/kg/gün olarak 14 gün 
boyunca verilir. Bazı P. vivax enfeksiyon
ları PQ'a rezinstans göstenniştir. Alterna
tif rejim olarak 8 halla boyunca 7 gün 45 
mg veya 15 hafta süreyle 7 gün 30 mg G-6-
PD eksiği olan hastalarda hemolizi azalt
mak için önerilmiştir. 

TOKSİSİTESİ 

insanlara PQ verildiğinde akut hemoli
tik anemi gelişir. Bu anormal cevap PQ 
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uygulanan kişilerin eritrositlerinin 
duyarlılığından dolayı oluşur. Bu konuda 
yapılan çalışmalarda PQ'a duyarlı 

kişilerle, duyarlı olmayan kişilere 30 mg 
günlük PQ verilmesinden sonra in vivo 
cevap açısından karşılaştırılmıştır. 

Sonuçta PQ'a duyarlı olan kişilerde bu et
kinin başlıca G-SH enziminin eksik
liğinden dolayı olduğu bulunmuştur (6-8). 

Bununla birlikte beyaz ırkta PQ'ın 
terapötik dozu yeter derecede tolere edil
mektedir. Bazı bireylerde fazla ağrı ver
meyen abdominal krampların ve nadiren 
epigastrik bozuklukların meydana gelme
sine neden olmaktadU". 

PQ, yüksek dozu G-6-PD eksikliği 
olan insanlarda çok toksiktir. Fakat genel
likle dikkatle izlenen beyaz ırktan kişilere 
uygulanabilir. ldrarda aniden ortaya çıkan 
esmer renk lökositozis veya çeşitli deri 
reaksiyonları hemolizisin indikatörleridir 
ve ilaç hemen kesilmelidir. Kemik iliğini 
deprese eden ilaçlar (örneğin; aııtineoplas
tikler, kolşisin, altın tuzlan, pcnisilarnin, 
fenilbutazon, hidroksifenilbutazon, ki
nakrin) ile PQ birlikte verildiğinde kemik 
iliğini deprese edici etkinin aşın derecede 
artmasına neden olur (23). 

Hayvanlarda yapılan toksisite 
çalışmalarında ise köpekler, maymunlar 
ve ratlar kullanılmıştır. Bu üç türde de; 
PQ, serum transaminaz düzeyini artırır, 
açlık kan şekeri düzeyini düşürür, enfla
masyona sebep olur ve KC ile böbreklerde 
dejeneratif değişikliklere neden olur. Buna 
ek olarak; PQ köpeklerde serum haptoglo
bulin yükselmesine, maymunlarda alyu
var sayısında azalma görülmeslııe neden 
olur (24). 
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Iıaeın sütle, yiyeceklerle veya antiasit
lerle birlikte uygulanması bu etkileıinin 
azalmasını sağlamakla birlikte, alümin
yum içeren antiasitler absorbsiyon ile bir
likte bu etkilere engel olmaktadU". Orta de
recede anemi, methemoglobinemi ve 
lökositozis de aynı zamanda gözlenir. 
Yüksek doz düzeylerinde bu semptomların 
daha da belirginleştiği ve lökopeni görü
lebileceği belirtilmiştir. 

PQ'mn toksisitesi genellikle birlikte 
uygulandığı kinin ve klorokin ile beraber 
artmaz. Bununla birlikte kinakrin PQ'ın 
toksisitesini önemli miktarda arttırır. Bu 
nedenle bu iki ilaç kesinlikle aynı anda ve
rilmemelidir. Granülositopeniye eğilimli 
kişiler de PQ kullanmamalıdır. Diğer he
molizis yapan ilaçlarla birlikte de kesin
likle verilmemelidir (25). 

FARMAKOK.INETİK 
ÖZELLİKLER VE 
llİYOYARARLANIM 

insanlarda PQ'ın farmakinetiği 
üzerinde yapılan bir çalışmada HPLC me
todu kullanılmış ve PQ'ın karboksilik asit 
türevinin (CX-PQ) ana plazma metaboliti 
olduğu belirtilmiştir (26). 

PQ ve CX-PQ için ortalama plazma 
konsantrasyon-zaman profilleri Şekil 1, 
Tablo 1 (26) gösterilmiştir. Farmakokine
tik değerler ise Tablo 1 'de verilmİ!jtir. 

CX-PQ için geliştirilen HPLC ana
lizi N-asetil PQ'ın de saptanmasına 
olanak verir. Bu nıetabolit öncelikle 
mikrobiyal metabolizma çalışmaları ile 
saptanmıştır (27). Ancak rodentlerde 
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Şekil 1: Beş sağlıklı gönüllüde oral doz (45 mg) uygulamadan sonra Karboksip-

rimakin ve primakinin ortalama plazma konsantrasyonları (±s.h,ort), 

(O -- fi) Primakin, (O -- O) Karboksiprimakin) (Kaynak: 26) 

Tablo 1: Oral doz (45 mg) primakin uygulanıasından sonra karboksijırimakin ve 

primakin için farmakokinetik parametreler, Pik plazma konsantrasyon 

zamanı (tnı.aks), Pik plazma konsanırasyonu (Cmaks), eliminasyon yarı 

ömrü (1 112 ), Oral klerens (CL0) Sistemik Klerens (CL), Dagılma hacmi (V,), 

idrarla atılan miktar (Ae), (24). (Kaynak: 26). 

Farmakokinetik Gönüllüler Orta/ama 

parametreler sw CE AB MO RB (±>,) 

a) Primakin 

!,,,~ (h) 3 2 3 2 3 3±1 

cmaks (ng/ml) 131.2 132.8 180.4 146.0 176.0 153.3±23.5 

tın (h) 5.8 6.5 7.8 5.9 9.6 7.1±1.6 

CL, (!ıh) 41.6 28.6 18.5 33.4 20.3 28.5±9.5 

CL' (!Jh) 30.8 21.2 13.7 24.7 ıs.o 21.1±7.1 

v, uı 257 198 154 209 208 205±37 

Ae (24) (%doz) 1.4 0.5 0.4 1.9 2.4 1.3±0.9 

b) Karboksiprimakin 

~(h) 8 2 8 12 3 7±4 

crna\;.ı; (ng/ınl) 1078 1386 1199 1808 1666 1427±307 

Ae (24) (%doz) o o o o o o 
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yapılan çalışmalarda bu metabolit sapta
namamıştır (28). 

insanlarda yapılan çalışmalarda ise 
plazma ve idraıda N-asetillenmiş PQ nadi
ren minimum saptanabilir düzey olan 10 
ng/ml'ye ulaşmıştır. PQ hızlı yan zincir 

metabolizmasına uğrayarak CX-PQ'ya 
dönüşür. Bu metabolitiıı pik düzeyleıi 
1427±307 ng/ml'dir ve ana ilaç 
düzeyinden 10 kat daha fazladır (26). 

Bu çalışmada gönüllülerden birine 
[ 14C]- işaıetli PQ oral olarak uygulanmış, 
PQ'ın faımakokinetiği bu gönüllü ile 
diğer 4 gönüllü aıasmda karşılaştırılmış
tır. ['"C]- işaretli PQ uygulanan gönüllü
den elde edilen plazma konsantrasyon-
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zaman profili PQ uygulanan gönüllü

lerden elde edilenden oldukça farklı bulun

muştur. Şekil 2'de görüldüğü gibi plazma 

radyoaktivite-zaman eğrisi altında kalan 

toplam alanın % J.9'u PQ'a, % 55'i ise 

CX-PQ'ya aittir. CX-PQ konsantrasyonu

nun 72 saat ile 96 saatle tayin edilebilir 

düzeyin altına ineceği belirtilmiştir (26). 

Mikroorganizmalarla yapılan çalışmalarda 

PQ'ın karboksilik asit ve N-asetillenmiş 

metabolitleri tayin edilmiştir (27). Ro

dentlerde yapılan bir çalışmada ise 
yalnızca kaıboksilik asit metaboliti bu
lunmuştur (28). Köpeklerde de çeşitli fe
nolik analogların PQ'ın metabolitleri 

olduğu ileri sürülmüştür (19). 

Zaren(st) 

Şekil 2: [1 4C]- işaretli primakin ile (2.4 mg, 8.25 mCi) oral doz (45 mg) 
Primakin ve karboksiprimakinin plazma konsantrasyonları 
(111 -- 111) Primakin, (O -- O) Karboksiprimakin) (Kaynak: 26) 
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Şekil 3: Oral primakin alımından sonra 
plazn1a primakin konsantrasyonu
nun zamana karşı grafiği 
(15mg (9--9 ), 30mg (A --A)ve 
45 mg (il --111) Prinıakinin karbok
silik asit metabolitinin 15 mg (O -
- O ), 30 mg (6 -- 6), ve 45 mg 
(0-0) dozluk uygulamalarından 

sonra plazma konsantrasyonları 

(Kaynak• 30) 

PQ oral doz uygulamasından sonra 
hızlı absorbsiyona uğrar. Pik düzeyleri 
153.3±23.5 ng/ml'ye (ortalama±ss) 2 ile 
3 saat arasında ulaşır. İlaç düzeyleri hızlı 
ve monoeksponansiyel olarak 7.1±1.6 
saatlik eliminasyon yarı ömrü ile azalır ve 
oral klerens 28.5±9.5 1/saat'dir (26). 

PQ ile ilgili bir diğer çalışmada 45 mg 
oral doz PQ uygulamasından sonra 1-2 
saat içinde ilaç pik düzeyine ulaşıldığı ve 
25 l/saat'lik plazma klerensine rağmen 
geniş doku dağılımına sahip olduğu bu-
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Şekil 4: I.v. (O -- O: 7.5 mCi, 1.55 mCi/ 
mmol, 4.5 mg) ve oral doz c•-• : 45 
mg) uygulamadan sonra plazma pri
makin konsantrasyonunun zamana 
karşı grafiği) (Kaynak: 30) 

lunmuştur (V=200 1). Bu parametrelerle 
biyoyararlanımın % 100 olduğu hesap
lanmıştır. Ancak yapılan diğer bir 
çalışmada iki gönüllüye i. v. ve oral prima
kin uygulamasını izleyen biyoyararlanım 
ölçümleri % 74 olarak bulunmuştur. 
Biyoyararlanım için bulunan bu oran kul
lanılarak PQ'ın sistemik klerensi 
21.1±7.1 !/saat olarak hesaplanmıştır. 
Sistemik klerens için hesaplanan bu 
değerlerle dağılım hacmi 205±37 1 olarak 
bulunmuştur. Bu değerler ilacın geniş 
doku dağılımına ışık tutar (29). 

Yapılan bir diğer çalışmada PQ'ın 
terapötik doz aralığında (15-45 mg) farma
kokinetik özellikleri incelenmiş ve absolü 
biyoyararlılığı da ölçülmüştür (30). Bu 
çalışmada PQ'ın farmakokinetiğinin oral 
uygulamadan sonra kullanılan klinik doz 
aralığı içinde etkisiz olduğu belirtilmiştir 
(Tablo 2, Şekil 3,4 ). Benzer durumun 



Tablo 2: Sağlıklı beş denekte oral primakin (15 ve 30 mg) i.v. [14C]-Primakin (7.5 ınCi; 1.55 mCi/mmol; 4.5 
mg) ve oral primakin (45 mg) uygulamasından sonra farmak:okinetik parametreler. Bu parametreler: 
Maksimum plazma konsantrasyonu (Cmaks), Maksimum düzeye erişmesi için geçen süre (tmaks), Oral 
klerens (CL

0
). Sistemilç: klerens (CL), Eliminasyon yarı ömrü (t112), Dağılma hacıni (V z), 0-24 saat 

arasında eğri altında kalan alan (AUC). Aynı zamanda primakinin kaboksilik asit metaboliti içinde 
eğri altında kalan alan verilmiştir (0.24). (Kaynak: 30) 

AUC (0,24) 
Daz Uygulama c,,.,. ı..., cı.. CL ,,,, v AUC(0,24) AUC (PQCO) 

(mg) yolu (ng.mr1) (h) ox'ı (l/h) (h) 0) (µg.mı- 1 .h) (µg.mı-1.h) (µg.mı- 1 .h) 

15 oral 53 ±25 2±1 31.2 ± 7.0 - 5.9 ± 2.1 269 ± 120 0.5 ± 0.1 0.5 ± 0.1 15.l ± 2.6 

30 oral 101 ± 25 3±1 27.3±5.3 - 7.4±2.5 281 ± 69 ı.o ± 0.2 1.2 ± 0.2 33.l ± 4.2 

45 oral 176 ± 43 2± l 27.l ± 5.5 - 6.7 ± 0.5 263 ± 57 [.6 ± 0.4 1.7 ± 0.4 39.9±6.l 

4.5 i.v. - - - 24.2 ± 7.4 7.1 ± 1.3 243 ± 69 0.2 ± 0.1 0.2 ± o.ı 4.1 ± 0.8 

(7.5 µCi) 
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Şekil 5: l.v. [14C]- işaretli Primakin 
(1.5 n1Ci, 1.55 mCi/mmol, 4.5 mg) 
uygulamasından sonra (14C]- radyoak
tivitenin(.A.-.6..), [14C]-Primakinin C•-
e) ve [l 4C]-karboksilik asit metabo
lit düzeyleri (6. -- 6.) (Kaynak: 30) 

PQ'ın karboksilik asit ınetaboliti içinde 
söz konusu olacağı belirtilmiştir. Ancak 
bulunan bu sonuçlar Ward ve arka
daşlarının bulguları ile uyuşmamaktadır 
(31). Çalışmada oral ve i.v. dozlar aynı za
manda uygulanmıştır (Tablo 3). Lv. doz 
çalışmasında PQ'ın sistemik klerensi 
24.2±7.4. !/saat olarak saptanmıştır. Oral 
doz uygulamada ise ilacın hızlı ve geniş 
doku dağılımından dolayı düşük sistemik 
ilaç düzeyleri sağlanmıştır. Plazmadaki 
toplam radyoaktivitenin yaklaşık % 40'ı 
[ı4C]-işaretli karboksilik asit metaboliti 
olarak saptanmıştır. Karboksilik asit me
tabolitinin eğri altında kalan alanın (0,24) 
PQ'ın eğri altında kalan alanına oranı 25: 1 
olardk: bulunmuştur (Şekil 5). Bu oran oral 
uygulamadan sonra elde edilen oranlara 
benzerlik göstermektedir (30). 

Bu sonuçlar Mihaly ve arkadaşlarının 
rapor ettiği gibi PQ'ın başlıca plazma me
tabolitinin karboksilik asit olduğunu des-

ARICA ve ark. 

!eklemektedir (26). Karboksilik asit türevi 
için hesaplanan AUC ana ilaç için hesapla
nan AUC'den daha büyük iken metaboli
tin klerensi PQ'ın klerensinden daha 
düşüktür. PQ ve metabolitinin plazma 
konsantrasyon oranları 1: l'dir. Aynı 
çalışmada PQ'ın ve karboksilik asit meta
bolitinin farınakokinetiğinin dozuna ve 
uygulama yoluna bağlı olmadığı ayrıca 
bunların kan hücrelerinde birikmediği 
gösterilmiştir. PQ'ın oral uygulamadan 
sonra tamamen absorbe olarak sistemik 
dolaşıma geçtiği, ilacın düşük klerense 
sahip olmasının ilk geçiş etkisine bağlı 
olmadığı da gösterilmiştir (30). 

Yapılan bir diğer çalışmada, 15 mg 
PQ'ııı oral uygulamasından sonra PQ'ın 
hızla absorbe olduğu ortalama pik plazma 
konsantrasyonunun ise iki saat içinde 65 
ng/ml'ye ulaştığı belirtilmiştir. PQ'ın 
plazma konsantrasyonu hızlı ve monoeks
ponansiyel olarak 4.4±1.4 saat'lik elimi
nasyon yarı ömrü ile azalmıştır. Oral kle
rensin ortalama değeri ise 37.6±15.51 saat 
olarak bulunmuştur (31). 

PQ'ın 14 gün boyunca 15 mg'lık kro
nik uygulaması ile akut uygulaması orta
lama plazma konsantrasyon zamanları 
açısından karşılaştırılmış ve aralarında 
önemli bir fark olmadığı gözlemlenmiştir 
(Şekil 6a). Elde edilen farınakokinetik pa
rametreler de bu şekilde açıklanmıştır 
(Tablo 4 ). PQ için plazma konsantrasyo
nu 35 ile 107 ng/ml aralığında iken meta
boliti için bu aralık 559 ng ile 1361 ng/ml 
arasında bulunmuştur (31). 

PQ'ın karboksilik asit metaboliti ana 
ilacın akut dozlarnasından sonra yarım 
saat içinde plazmada ortaya çıkmıştır 
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Tablo 3: Primakinin i.v. ve oral uygulamasından sonra plazma konsantrasyon zaman eğrisi 

altında kalan alanlar (AUC). Biyoyararlannn oral ve i.v. dozların 
AUC'lerinin oranlanması ile bulunmuştur. (Kaynak: 30) 

AUC (% dose mı-1 h x J03) 
Gönüllü oral 

AB 313.6 

GM 561.0 

GE 336.4 

MS 370.6 

sw 528.4 

Ortalama 422.0 

±ss 114.4 

(Şekil 6b.) Bu metabolitin maksimum 
plazma konsantrasyonu 8±2 saat'de 
736±236 ng/ml'ye ulaşırken 24 saatte 
498±237 ng/ml'ye düşmektedir. PQ'm 
kronik uygulaması ise karboksilik asit 
metabolitinin önemli derecede birikmesi 
ile sonuçlanmıştu (31). 

14 günlük çalışma sonrasında AUC'de 
(0.24) % 74'lük bir artış görülmüştür 
(Şekil 7, 8 ve Tablo 4). 
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Şekil 6a: Primakinin akut (8 -- •) ve kronik 
(0 -- O)uygulamasından sonra za
mana karşı logaritma plazma kon
santrasyon eğrileri (Kaynak: 31) 

ı.v. F 

330.7 0.95 

589.l 0.95 

302.2 1.10 

417.4 0.89 

573.6 0.92 

442.6 0.96 

133.7 0.08 

PQ'mn kinetiği 20 gönüllü üzerinde 
tek ve çok dozluk rejimlerden sonra 
çalışılmıştır. Kinetik parametreler 
G-6-PD enzimi normal olan Taylandlılar 
ile G-6-PD enzimi eksik olan Taylandb ve 
Beyaz ırkta birbirine benzer bulunmuştur. 
Beyaz ırktao gönüllülerde, idrarla, dozun % 
l'i atılmıştır. Taylandlı gönüllülerde çok 
doz uygulama çalışmalarından elde edilen 
kinetik parametreler ile tek doz uygulama 
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Şekil 6b: Primakinin akut (.A --.&.)ve kronik 
(6 -- 6) uygulamasından sonra 
karboksilik asit metabolitinin za
mana karşı logaritma plazma kon
santrasyon eğrileri (Kaynak: 31) 
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Tablo 4: Primakinin akut ve kronik dozlamasından sonra primakin ve karboksilik. asit 
melaboliti için ortalama fannakokinetik parametreler (Kaynak: 31) 

Farmakokinetik Akut Doz Kronik Doz 
parametreler (Gün 1) (Gün 14) 

(a) Primakin 

ı- (st) 2+1 2+1 

c=b (ııg. ml·l) 65+34 66+27 

!112 (st) 4.4+ 1.4 4.3+1.5 
CL0 (l.st·') 37.6+15.5 41.2+21.0 
AUC (ng.ml·'.st) 468+229 443+233 

(b) Primakinin karboksilik asit metaboliti 

!,,,""' (st) 

c_ (ng.mJ·l) 

AUC 

(0,24 st) (µg.ınJ-1. st) 

çalışmalarından elde edilen kinetik para
metreler benzer bulunmuştur (32). 

Tek doz uygulama çalışmalarında plaz
ma PQ konsantrasyonları verilmiştir 
(Tablo 5 ve Şekil 9). Bu değerlerin % 95 
güven aralığı içinde standart sapması ±18 
ng'dır. PQ'ın konsantrasyon zaman eğrisi 

so- ·-
oo- ·- ,_ 

8+2 5+2 

736+236 1240+568 

14.2+5.3 24.7+12.0 

elimine olan ilaç için tek-kompartmanlı 
eksponansiyel azalma gösterıniştir. Kine
tik parametreler Tablo 6'da gösterilmiştir. 
idrar konsantrasyonları 39 ile 173 ng/l bu
lunmuştur. Bu değerlerin % 95 güven 
aralığı içinde standart sapması ±21 ng'dır. 
Beyaz ırktan 7 gönüllüde yapılan 

•oo- s:ıo-

,,,_ ~ 50:l-,_ :~ ·~ ;~ '><::::-:c g ' E = 40- ·- ~ ~ ~=o- ! ~ ~~-.! . . ~ ·-u 20- ,_ •oo- . " ,.,_ 
" 

o- L--J o- L___.J o- L___.J o- L___J 

Akut Kronik Akut Kronik Akut Kronik Akut Kronik 

Şekil 7: Beş Taylandlı gönüllüye prinıakinin akut ve kronik uygulamasından sonra Oral 
klerens (CL0), Yarılanma ömrü (t112). Plaznıa konsantrasyon zanıan eğrisi altında 
kalan alanın (AUC) diyagramı (Kaynak: 31) 
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Şekil 8: Beş Taylandlı gönüllüye akut ve kronik primakin uygulan1asından sonra primaki
nin karboksilik asit metaboliti için eğri altında kalan alan (AUC), pik plazma 
konsantrasyon zamanı (tmaks), pik plazma konsantrasyon (Cn1aks) 
değişiklikleri (Kaynak : 31) 
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Şekil 9: Üç grup gönüllüde tek doz oral primakin (45 mg) uygulamasından 
sonra zamana karŞı ortalama plazma konsantrasyonlan 
O G-6-PD enzimi olan Taylandlılar 
6. G-6-PD enzimi olmayan Taylandlılar 
• Beyaz Irk (Kaynak: 32) 

çalışmada 45 mg'lık oral dozun %0.24 ile 
% 0.74'ü alımı izleyen 24 saat içinde 
atılmıştır. Çok doz uygulama çalışmala
rında plazma PQ konsantrasyonları elde 
edilıniştir. (Şekil 10). Çeşitli kinetik pa
rametreler Tablo 7 ve 8'de verilmiştir. 

Bu çalışmada elde edilen sonuçlar diğer 
8-Aminokinolinler üzerinde yapılan 

önceki çalışmaların sonuçlarını doğrula
maktadır. 

Ana ilaç kan akımından hızla uzak
laşmaktadır. İlacın bu hızlı geçişi dozla-
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Tablo 5: Tek doz uygulama çalışmalarından (45 mg) sonra plazma primakin konsantrasyonları (Kaynak 32) 

ZAMAN (st) 

GÖNÜILÜ o 1 2.5 4 6 9 24 

G-6-PD enzimi olan Konsantrasyon aralığı 0-9 148-337 190-304 101-234 72-139 50-107 0-8 
Taylandlı gönüllüler Ortalama 4 240 233 166 113 78 4 

ss 4 67 47 49 29 21 3 
G-6-PD enzimi olmayan Konsantrasyon aralığı 0-8 79-385 102-384 91-315 66-206 56-145 6-22 
Taylandlı gönüllüler Ortalama 4 188 199 165 119 93 15 

ss 3 116 111 93 54 33 6 
Beyaz ırktan gönülllüer Konasntrasyon aralığı 2-19 71-139 127-185 123-138 84-113 59-73 24-47 

Ortalama 12 111 162 131 101 65 36 
ss 7 30 20 7 13 6 10 
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Tablo 6: Tek doz uygulama çalışmalarından (45 mg) sonra elde edilen kinetik parametreler (Kaynak: 32) 

Vürut Eliminasyon Eliminasyon Eğri Altında Dağılma 

Ağırlığı Sabiti Yanömıü Kalan alan Hacmi 

ClÖNÜlLÜ (kg) (sı-1) ('t) (ng.mı-t.sı) (!) 

G-6~PD enzimi olan Konsantrasyon aralığı 47-64 0.15-0.26 2.7-4.5 1009-2204 11-172 

Taylandlt gönüllüler Ortalama 51 0.19 3.7 1682 149 

ss 6 0.04 0.7 455 28 

G-6-PD enzimi olmayan Konsantrasyon aralığı 44-56 0.081-017 4.2-8.6 1227-3219 84-382 

Taylandlı gönüllüler Ortalama 51 0.12 6.2 1978 226 

ss 7 0.04 1.8 789 111 

Beyaz ırktan gönülllüer Konasntrasyon aralığı 64-94 0.092-0.16 4.3-7.5 1306-2016 214-267 

Ortalama 72 0.11 6.3 1661 241 

ss 11 0.03 1.4 270 23 

Klerens 
KL (lst-1) 

20.4-44.6 

28.7 

8.9 

14.0-36.7 

24.7 

8.5 

22.3-34.4 

27.7 

4.6 
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Tablo 7: Çok dozluk çalışmalardan sonra elde edilen kinetik parametreler (Kaynak: 32) 

Vücut Eliminasyon Eliminasyon Eğri Altında Dağılma Klerens 
Ağırlığı Sabiti Yan ömrü Kalan Alan Hacmi KL (l.st-ı) 

(kg) (sı- 1 ) (st) (ng.mJ-I_st) (1) 

Taylandlı 1 45 0.17 4.0 808 320 55.7 
gönüllüler 2 68 0_12 6.0 593 660 75_9 

3 40 0.17 4.0 933 280 48-3 
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Tablo 8: Maksimum konsantrasyon zamanında toplam vücut plazmasındaki primak:in miktarı (Kaynak: 32) 1 )> 

< 
"' " 

Maksimum Plazma Vii::ut Vücut Plazma Plazmadaki Plazmadaki 1 ~ 
Konsantrasyonu Ağırlığı miktarı primakin maksimum doz 

GöNüLLü miktarı yüzdesi 
(ng/ml) (kg) (mi) (mg) 

G-6-PD enzimi olan 1 216 47 1,927 0.416 0.92 
Taylandlı gönüllüler 2 190 50 2,050 0,390 0,87 

3 304 64 2,624 0,798 1,77 
4 223 49 2,009 0,448 1,00 
5 337 48 1,968 0,663 1,47 
6 235 48 1,968 0,462 1,03 

G-6-PD enzimi olmayan 1 385 44 1,804 0,695 1,54 
Taylandlı gönüllüler 2 216 49 2,009 0,434 0,96 

3 178 47 1,927 0,343 0,76 
4 102 56 2,296 0,234 0,52 
5 150 62 2,542 0,381 0,85 

159 67 2,747 0,437 0,97 
2 185 67 2,742 0,508 1, 13 

Beyaz ırktan gönüllüler 3 170 68 2,788 0,474 1,05 
4 172 72 2,952 0,508 1,13 
5 127 64 2,624 0,333 0,74 
6 158 94 3,854 0,608 1,37 

1 ~ 
"' "' 
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Şekil 10: Üç Taylandlı gönüllüde çok dozlu uygulamadan sonra zamana karşı plaznıa prima
kin konsantrasyonları 

O G-6-PD enzimi olan Taylandlılar 
6 G-6-PD enzimi olmayan Taylandlılar 
e Beyaz Irk (Kaynak: 32) 

mayı izleyen 24 saat içinde tüm 
gönüllülerde ilacın plazmadan tamamen 
ya da kısmen uzaklaştınldığını gösterir. 
Plazmadan ilacın hızlı eliminasyonu 
atılımla, metabolizma ile veya doku loka
lizasyonuna bağlı olabilir (32). 

SONUÇ 

8-aminokinolin türevi ilaçlar grubun
dan en sık kullanılan ilaçlardan PQ birey
lerarası bazı farklılıklar nedeni ile toksik 
özellik gösterir. Biyoyararlanım sorunu 
olmayan bu maddenin toksik özellikleri 
özellikle G-6-PD enzimi olmayan Tay
landlılar üzerinde yapılan çalışmalarda or
taya çıkanlmıştır. Bu nedenle PQ, G-6-PD 
enzim eksikliği olan kişilerde dikkatli bir 
kullanım gerektirir. 
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