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BiLiMSEL TARAMALARI SCJENIJFIC RE\l!EWS 

Biyoyararlanım Dosyası : Furosemid 

Farhad S. Farshi*, Yılmaz Çapan*, A. Atillil Hıncal* 

Biyorarlanun Dosyası : Furosenıid 

Özet : Kuvvetli diürez yapan furosenıid, kalp, böbrek ve ka
raciğer rahatstzlıkları ile birlikte ortaya çıkan ödenıli du
rumların tedavisinde, ayrıca hipertansiyonda kullantlır. Fu
rosenıidin oral tedavisi sırasında, nıaddenin de/~işik 
zam.anlarda verilişinden sonraki biyoyararlanını değerinde 
görülen sapnıalar, oral dozaj şekillerine karşı verilen ve 
daha önceden tal11nin edilenu;yen cevabın göstergesidir. Bu 
nıakaledefurosenıidin biyoyararlanınu üzerinde durubnuştur. 
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Genel Bilgiler 

Yüksek potansiyele sahip diüretiklerin en fazla kul
lanılan üyesi olan ve 4 - klora - N - furfuril - 5 - sul
famoil antranilik asit yapısını taşıyan furosemid, 
oluşturduğu hızlı ve şiddetli diürez ile ka
rakterizedir. Bu ilaç karaciğer, kalp, akciğer ve böb
reğin fonksiyonel bozukluğu ile gözlenen ödemli 
durumların tedavisinde ayrıca kronik hi
pertansiyonda1, çok geniş kullanım alanına sa
hiptir. Furosemidin gastrointestinal yan etkilerinin 
az olması ve beraberinde doz cevap eğrisinin dik ol
maması bu ilacın en fazla kullanılan diüretik ilaçlar 
grubunda yer almasını sağlamışhr. 

Miktar Tayini 

Detaylı ve hassas farmakokinetik ve far
makodinamik çalışmalar için furosemidin biyolojik 
sıvılardaki miktarının ayrınhlı şekilde saptanması 

şarttır. Başlangıçta öne sürülen kolorimetrik2, ve 
florometrik3 yöntemler basit ve hızlı sonuç ver
mesine rağmen, yeterli seçicilik ve hassasiyet gös
terememişlerdir. İnce tabaka kromatografisi ve flo
rometrik yöntemin kombine şekilde kullamlması4, 
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plazma ve idrarda 100 ng/ml'ye kadar tayin yap
masına olanak vermiştir. Furosemidin tayini için 
kullanılan gaz kromatografisi yöntcmlerinde5, 

etken madde metil esterlerine çevrilerek tü

revlendirmeye gidilmiştir. Ancak inkübasyon sü
resi 1 saat olduğundan bu yöntem zaman alıcıdır. 
Son yıllarda bu dezavantajları ortadan kaldırmak 
ve seçicilik ve hassasiyeti arhrmak için HPLC ile 
biyolojik sıvılar.dan analiz yöntemleri gündeme 
gelmiştirir B 

Fiziksel Özellikler 

Molekül ağırlığı 330.74 g/mol olan furosemidin, 
pKa'sı 3.9'dur. Zayıf asil özelliğine sahip olan bu 
madde bir anlranilik asil türevidir (Şekil 1). Fu
rosemid sarımsı, beyaz, tatsız kokusuz bir madde 

Şekil 1. Furosemidin kimyasal yapısı 
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olup, 206°C'de dekompozisyona uğrayarak erir. UV 
ışımayı 270 ila 345 nm'ler arasında, floresans ışı

mayı ise 405-417 nm'ler arasında absorplamaktadır. 
Suda az çözünen bu madde eter ve kloroformda 
düşük miktarda, aseton, dimetilformamit ve alkali 
hidroksit çözeltilerinde kolaylıkla çözünür. 

Furosemidin stabilitesini inceleyen bir araşhrmada, 
taşıdığı furil metil grubundan dolayı asit or
tamlarda dayanıksız olduğu öne sürülmüştür. 

Buna bağlı olarak gastroinestinal kanaldan eksik şe
kilde absorbe olan furosemidin asit hidrolize uğ
radığı sanılmışhr(14). Bu konuda yapılan diğer bir 
çalışmada etken maddenin mide asidinde yeterli 
stabiliteye sahip olduğu gösterilmiştir. Buna göre 
midenin pH'sı furosemidin düşük bi
yoyararlanımından sorumlu olamaz15. 

Farmakolojik Özellikler 

Kalp, karaciğer ve böbrek kaynaklı ödem be
lirtilerinin tedavisinde ve kronik hipertansiyonda 
kullanılan furosemid etkisini henle kıvrımının çıkan 
kolonunun kalın kısmında göstermektedir1 fı.. ıs. 

Zayıf asit özelliği gösteren fmosemid, yüksek de
recede proteinlere bağlandığından dolayı diğer or
ganik asitler gibi aktif transport suretiyle lümene 
salgılanır. Burada aktif şekilde gerçekleşen klorür 
reabsorbsiyonunu bloke edip, bunu izleyen pasif 
sodyum transportunu inhibe eder. Bu olay sodyum, 
klorür ve dolayısıyla su kaybına yol açmakta, sonuç 
olarak da diürez sağlanmaktadır. 

Ani ve şiddetli diüretik gücü ile tanınan furosemid, 
kuvvetli etkisinden dolayı toksik derecelere ula
şabilecek düzeyde sıvı ve elektrolit dengesizliğine 
sebep olabilir. Ortaya çıkan bu yan etkilerden hi
pokalemi, hipokloremik alkaloz, hiperürisemi, hi
perglisemi, hipotansiyon ve geçici işitme kaybını 
sayabiliriz. Cevaptaki kişisel değişkenlik nedeniyle 
furosemidin günlük dozu geniş bir aralık içinde de
ğişir, bu nedenle tedavi dozunun hastalığa göre 
değil de, hastaya göre ayarlanması şarttır. 

Piyasada furosemid (Lasix) veya diğer preparatları 
20, 40, 80 mg'lık tablet, oral çözelti ve parenteral çö
zelti şeklinde mevcuttur. Erişkinlerde başlama 

dozu 20 ila 80 mg arasında değişmektedir. Eğer ye-
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terli cevap alınamazsa, doz artırılabilir. Ayrıca akut 
ödem tedavisi ve zehirlenmelerde, . zorlu diürez 
amacıyla i.m. veya i.v. olarak uygulanır. 

Farmakokinetik ve Biyoyararlanım 

Sıçanlarda furosemidin absorblandığı organı tesbit 
amacıyla yapılmış olan çalışmada, radyoaktif (325 
ile) işaretli ilacın lümenden kayboluşu ve plazma, 
idrar ve safraya girişi incelenmiştir. Bu çalışmaya 
göre pH'sı 3.5 civarında olan midenin, ab
sorbsiyondaki payı çok önemlidir19. 

Dört sağlıklı gönüllüde, uzaktan kumandalı kapsül 
tekniği kullanılarak yapılmış olan pilot çalışmada 
ise, absorpsiyon mide ve jejenumda %85, ileumda 
%20, kolonda-ise %2-13 olarak gerçekleşmiştir20. 

İn vitro olarak yapılan bir çalışmada plazma pro
teinlerine bağlanma üzerine etki eden faktörler 
araştırılmıştır. Bu amaç için diyaliz tekniği kul
lanılmış, 37°C'de pH 7.4'de 24 saat boyunca 60 
devir/ dakika da 2 g/L albümin içindeki 25 g/L 
konsantrasyondaki furosemidin afinite sabitesi (k), 
68800 (±4200) L/ mol bulunmuştur21. 

Furosemidin plazma proteinlerine bağlanmasını in
celeyen in vivo bir çalışmada, nefrotik ve üremik 
hastalarda inceleme yapılmıştır. Burada diyaliz tek
niği kullanılarak radyoaktif 3H-furosemid düzeyi, 
spesifik HPLC yöntemi ile tayin edilmiştir. Fu
rosemidin normal kişilerdeki bağlanma oranı %95.9 
± 0.l'dir, bu oran üremili ve nefrotik hastalarda sı
rasıyla %94.4±0.4 ve %93.2±0.5'e düşmektedir. Elde 
edilen verilere göre serum albümin düzeyi ile yüzde 
serbest fraksiyon arasında ters yönde bir ilişki bu
lunmuştur (r~0.83). Buna göre furosemidin vücutta 
izlediği yol, sadece böbrek fonksiyonlarına bağlı ol
mayıp, serum albümin düzeyi ile de yakından il
gilidir (Şekil 2)22. 

İdrardaki protein de furosemidi bağlıyabilir, özel
likle proteinüri ile karakterize nefrotik hastalarda 
bağlanma oranının %78'e kadar çıktığı rapor edil
miştir. Nefrotik hastalarda, furosemide karşı ge
lişen toleransın nedeni bununla açıklanabilir23. 

Sağlıklı insanlardaki furosemidin yarılanma ömrü 30 
ila 120 dakika arasında değişmektedir, ancak çeşitli 
hastalık durumlarında bu aralık değişebilir. Ağır 

böbrek hastalarında t112, 9.7 saate kadar çıkabilir24. 
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Şekil 2. Bağlanmamış ilacın total plazffia konsantrasyonu ile 
serınn albümin konsantrasyonu arasındaki ilişJ<i22_ 
(<f) Normal kişiler 
(il) Nefrotik hastalar 
(A) Ürem.ili hastalar 

Yarılanma ömrüne alternatif olarak, ortalama vü
cutta kalış süresinin (MRT) kullanımı klinik açıdan 
daha uygundur. Buna göre i.v. uygulamadan son
raki MRT değeri 51.4 dakika; oral uygulamayı ta
kiben aç karına alınan tablette 135 dakika; tok iken 
195 dakika olarak bulunınuştur. Bu parametre, ye
mekten sonra alınan oral çözelti için 160.4 dakika 
olarak gösterilmiştir25. 

Furosemid intravenöz verildikten sonra, plaz
madaki konsantrasyonu l, 2, 3, üssel denklemlerle 
ifade edilmiştir. Ancak üç üssel denklemin ma
tematiksel olarak açıklanabilir olmasına karşın, 

üçüncü kompartrnanın total AUC deki payı çok az 
olduğundan, klinik açıdan önem taşımaz26. Bu yüz
den iki kompartmanlı açık model, konuya daha ger
çekci biçimde yaklaştığından önemlidir27. 

Furosemidin iki metaboliti vardır; birincisi bu mad
denin glukronik asit ile konjugasyonu sonucu olu
şan glukronit türevi, diğeri ise (4 - klora - 5 - sul
famoil antranilik asit), defurfurilize olmuş 

türevidir. Furosemidin eliminasyonu, özellikle böb
rekler vasıtasıyla ahlırrıı, özel bir önem ta
şımaktadır, çünkü bu ilacın eliminasyonundaki 
aktif sekresyon ve glomerüler filtrasyon, birer ahlım 
mekanizmasından ziyade, ilacın aktivite gösterdiği 
böbrek tübüllerinin lümenine bir transport işlemidir. 

Furosemidin biyoyararlanımı ve bireylerarası gös-

!erdiği farklılık incelenmiş, bu çalışmaya 8 sağlıklı 
gönüllü katılmıştır. Gönüllüler sağlık kontrolünden 
geçtikten sonra çalışmaya başlanmıştır. Burada iki 
jenerik tablet formulasyonu (Lasix ve Furix), 40 mg 
!ık i. v. furosemid ile randomize çapraz çalışmada, 
iki defa tekrar edilerek bireylere uygulanmıştır. Her 
gönüllü alb ayrı deneye tabi tutulmuş, deneyler 
arasında birer hafta ara verilmiştir. Furosemid 100 
rnl su ile alınmış, ilaç alımından 4 saat sonra ancak 
yemek yenilmesine müsade edilmiştir. Standart 
yemek (Na+ ve K+ içeriği sırasıyla, 48 ve 30 mmol'a 
eşdeğer) alınmıştır2S. 

Bu çalışmaya göre standart ve aynı koşullar sağ
lanmasına rağmen absorpsiyon hız ve derecesi çok 
farklı bulunmuş ve bireylerdeki farklılık derecesi, 
bireylerarası farklılığın düzeyinde tesbit edilmiştir. 
i.v. uygulanan 40 mg'lık furosemidin, bir gö
nüllüdeki plasma konsantrasyonundaki farklılığa 

bakıldığında, gözlenen maksimum fark çok azdır. 
Buna göre bireylerarası farklılık, absorpsiyon pro
sesinden ileri gelmektedir (Şekil 3). 
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Şekil 3. 

200 400 
ZAMAN (DAKiKA) 

Furosemidin aynı denekte farklı zamanda i.v. uy
gulama sonrası plazma konsantrasyonu - zaman profili 
(40 rng)28. 

On sağlıklı gönüllü üzerinde 40 mg'lık furosemid 
ile yapılan çalışmada, ilaç kahvaltı ile birlikte ve aç 
karına verilmiştir. Bu çalışmada yemeklerin varlığı 
Tmax'ı değiştirmeden Cmax'ı düşürmüştür. Buna 
göre furosemidin tok karnına alınması bi
yoyararlanımı % 30 oranında düşürmüş ayrıca 

başlangıç diüretik etkiyi azaltmasına rağmen, uza
tılmış diürez sağlıyamamıştır (Şekil 4)29_ 

Biyorarlanımdaki farklılıkların sadece bireysel fark
lılıklardan değil, dozaj formlarındaki farklılık veya 
fabrikasyon işlemleri gibi durumlardan ileri geldiği 
düşünüldüğünden, 40 mg'lik furosemid tab-
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letlerinin biyorararlanımı üzerindeki dağıtıcı ajanın 
etkisi araştırılmıştır. Bu çalışmada idrarda elde 
edilen bulgular kullanılmıştır. Hazırlanan tabletler 
% 10 a/ a oranında farklı dağıtıcı ajan içermektedir. 
Bu tableılerin in vitro çözünme profilleri farklı üç 
pH'da (3.5, 5.0, 6.5) incelenmiş ve elde edilen çö
zünme yarılanma ömrü (T %50 !eri) biyolojik ya
rılanma ömrü ile karşılaştırılmıştır. pH 5'de so
nuçların birini dikkate almamak kaydı ile T 350 ve 
biyoyararlanım arasında kuvvetli bir ilişki (r=0.998) 
elde edilmiştir. 

Şekil 4. Oral uygulama sonrası Furosemidin plazn1a kon
santrasyon - zaman profili (40 mg)29. 
1. (---)Kahvaltı ile birlikte alındığında) 
2. (-) Kahvaltısız alındığında 

Çalışmacılar dağıtıcı ajanların, biyorararlanımı et
kilediğini ve doğru pH seçildiği taktirde in-vitro ile 
in-vivo arasında kuvvetli bir korelasyon elde edi
lebileceğini göstermişlerdir30. 

pH 5 esas alınarak 37°Cde USP XXll'de dönen 
sepet yöntemi kullanılarak dördü ticari, ikisi de
neysel olmak üzere toplam altı preparatın çö
zünme profili incelenmiştir, ve % 76-97 bi
yoyararlanım sınırlarında 30 dakika içinde % 
çözünen madde miktarı ile oral çözeltiye göre he
saplanan bağıl biyoyararlanım değerleri arasında 
doğrusal bir ilişki bulunmuştur. Tahmin edilen bi
yoyararlanım değerleri %2'den daha fazla sapma 
göstermemiştir3 1 . 

Furosemid tabletlerinin çözünme profilinin, biyoya
rarlanım üzerinde etkisini araştırmak amacıyla ya
pılan bir çalışmada, 12 sağlıklı kişi 6x6 çapraz bir 
uygulamaya alınmışlardır. Bu araştırmada altı 

ürün (beş tablet, bir oral çözelti) incelenmiştir. Çö
zünme çalışmasında USP XXl!'de belirtilen palet 
yöntemi kullanılarak iki çözünme ortamı (pH 4.6 ve 
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pH 5.6 asetat tamponu) seçilmiştir. Fu
rosemidin plazma ve idrar düzeyi, yüksek 
basınçlı sıvı kromatografisi ayırımı sonucu, 
florometrik olarak tayin edilmiş, ayrıca id-
rardaki konjuge metabolitlerin düzeyi ~-

glukronidaz enzimi kullanılarak sap-
tanmıştır. İlacın plazmadaki kon·· 
santrasyon-zaman profili kompartmansız 

modele göre değerlendirilmiştir. AUC ve 
AUMC parametreleri ise, trapezoidal yön
tem sonucu bulunmuştur. 

Oral çözeltiye göre tablet forrnülasyonları (beş ayrı 
tablet) daha düşük plazma konsantrasyonu, daha 
uzun vücutta kalış süresi ve daha düşük bi
yoyararlanım göstermiştir. Bu araştırmada kul
lanılan ürünlerin hepsi geniş bireyler arası farklılık 
gösterdiğinden, 75/75* kuralına uygunluk gös
terememişlerdir. Ayrıca bu çalışmada kullanılan 
pH 5.6 asetat tamponu pH 4.6 tamponuna göre, sc
rilerarası farklılığı ve biyoyararlanınu tayin için 
daha uygun bir ortam oluşturmaktadır32 . 

40 mg'lık furosemid tabletlerinin biyoyararlanımı 
üzerinde kaydırıcının türü ve konsantrasyonu11un 
etkisini araştırmak amacıyla dört tip formülasyon 
hazırlanmıştır. Bu çalışmada %2 (A) ve % 0.5 a/ a 
magnezyum stearat (B), %1 gliseril tris 12-hidroksi 
stearat (C) ve %1 a/a sodyum risinoleat (D) kul
lanılmıştır. Çözünme ortamı olarak su seçilmiştir. 
Dört sağlıklı kişide yürütülen biyoyararlanım ça
lışmasında belirli aralıklarla idrar numuneleri top
lanmıştır. Elde edilen biyoyararlanım değerleri oral 
çözeltiye göre hesaplanmıştır. Hazırlanan bütün 
formülasyonlar 1.5 dakikanın al tında dağılmış ve 
ortalama çözünme zamanı (T %50), bütün for
mülasyonlar için 3 dakikanın altında bulunmuştur. 
Bundan yola çıkarak tabletlerin biyoyararlanım de
ğerlerinin birbirine çok yakın olması beklenirken, 
sonuçların böyle olmadığı gözlenmiştir. Bek
lenmedik bir şekilde A formülasyonu B ye göre %25 
oranında daha fazla absorbe olmuştur. Bunu açık
lamak gerekirse A formülasyonunda partiküllerin 
birbiri üzerinde kayması daha kolay olup, daha sert 
ve yoğun tabletler elde edilmiştir; buna göre de
agregasyon efektif şekilde olmuştur. Suda çözünen 
kaydırıcı içeren formülasyon D, A formülasyonu ile 
aynı biyorarlanım göstermekle birlikte C for-

1975'lerde 75/75-125 kaidesi kabul edilmiştir. Bu yaklaşıma 
göre deneklerin en az %75'inde test/referans ortalamalarının 
oranı (Cmax ve AUC için) 0.75-1.25 arasında olması gerekir. 
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santrasyonu biyoyararlamm üzerinde etkin olduğu, 
ancak normal ve basit in vitro testlerle fark edi
lemediği gösterilmiştir33. 

1979 yılında jenerik furosemid formulasyonlarınm 
A.B.D.inde piyasaya sürülmesi ile birlikte bu ilaç
ların efektif şekilde diürez yapmadıkları hakkında 
raporlar alınmaya başlanmıştır. Bunu araştırmak 
amacıyla İlaç ve Gıda Yönetimi (FDA) tarafından 
bir çalışma başlatılmıştır. 

Ticari ve jenerik formülasyonlar arasında far
makokinetik ve farmakodinamik açıdan de
ğerlendirme yapılmıştır. Bu çalışmada 12 sağlıklı 
erkek gönüllü üzerinde ticari ve jenerik furosemid 
preparatları çapraz şekilde karşılaştırılmıştır. Bir 
gece aç kaldıktan sonra tek doz halinde 100 mL su 
ile alınan 40 mg'lık furosemid ticari (!) ve 40 mg'lık 
jenerik furoscmid (l!) tabletinin kan ve idrar kon
santrasyonları 24 saat boyunca izlenmiştir (Şekil 5). 
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Zaman ( saa ı:) 

Furosemidin oral uygulama sonrası 

santrasyon - Z<:lnıan profi1i34. 
1. ürün (9) 
2. ürün (0) 

plazma kon-

Elde edilen sonuçlara göre iki furoscmid for
mülasyonu arasında biyoyararlanım yönünden is
tatiksel açıdan önemli bir fark bulunmuştur. Ticari 
preparata göre jenerik formulasyonunun cırıax de
ğeri % 66 daha az, AUC değeri % 52 daha düşük 
bulunmuştur. Ayrıca jenerik forrnülasyon 24 saat 
boyunca daha az idrar atılımına yol açmıştır. Şüp
hesiz standart foruscmit preparatlarına eşdeğer ol
mayan jenerik formülasyonlar, kalp hastalarında 

normal insanlara göre farrnakokinetik ve far
makodinamik açıdan daha çok farklılığı yol aç
maktadır. Buna göre alternatif formülasyonlar her 
yönden detaylı bir şekilde incelenmelidir. 

Eşdeğerliği olumsuz yönde etkileyen teknolojik fak
törleri saptamak oldukça zor bir işlemdir. jenerik 
formülasyonlarda kalsiyum ve fosfat bulunmuş, 
halbuki ticari forrnülasyonda bu tip maddelere rast
lanmamıştır. Ayrıca resid üel analizler sonucunda 
birinci üründe %4 oranında inorganik eksipiyana 
rastlanmasına karşın, aynı değer II için 7037 olarak 
hesaplanmıştır34. 

Piyasadaki furosemid preparatların kar
şılaştırıldığı bir çalışmada, sekiz preparat (alh 
kaplanmamış tablet, bir salım hızı modifiye edil
miş pellet içereı{ kapsül ve bir enterik kaplı tablet), 
farmasötik değerlendirmeye tabi tutulmuş ve bu 
amaçla USP XXIl'de belirtilen palet ve akış hücresi 
yöntemleri kullanılrnışt1r. Bu testler sonucu11da ve
rilen karara göre, salım hızında farklılık gösteren iki 
kaplanmamış tablet ve salım hızı modifiye edilmiş 
iki preparat biyolojik değerlendirmeye alın

mışlardır. Furosemidin asidik ortamlardaki düşük 
çözünürlüğü göz önünde alınarak çözünme or
tamlarının pH'ları 5.3 ve 7.8 olarak seçilmiştir 

(Tablo 1) (Şekil 6 ve 7)35. 

Elde edilen sonuçlar, bu madde için çözünme or
tamının pH sıİ1ın çok önemli olduğu ve değişik pH 
!arda çok farklı sonuçlar alınabileceğini vur
gulamaktadır. 

Biyolojik değerlendirme sonucu elde edilen bilgilere 
göre, salım hızı geciktirilmiş dozaj şekillerinin bi
yoyararlanırnı standart preparatın % SO'ni olarak 
bulunmuştur. Ayrıca in vitro - in vivo korelasyonu 
bulma çabaları kısmen başarılı olmuştur. 
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Tablo 1. İncelenen ürünler; pedal yöntemi aracılığı 
ile elde edilen furosemidin salım hızı (t 
%50 dakika cinsinden verilmiştir)35. 

Preparatlar SOrpm 2Srpm 50rpm 
pH7.8 pH7.8 pH5.3 

A: Tablet 3.5 7.1 4.5 
B: Tablet 4.0 16.3 6.3 
C: Tablet 12.6 40.0 27.5 
D: Tablet 3.3 7.7 5.6 
E: Tablet 3.0 12.6 13.6 
F: Sürekli Salım 46.4 76.0 
Sağla yan Preparat 
G: Enterik Kaplı 42.0 65.7 
Tablet 
H: Tablet 3.1 9.2 5.6 

100-

~ 
o 

l so 

. 
60 120 

ZAMAı~ {DAKİKA) 

Şekil 6. Furosemidin devamlı akış hücresi yöntemi ile çö
zünme profili (pH) 7.8) 

Şekil 7. 

92 

(0) Tablet A (411)Tablet B 
(O)Tablet C (lll)Tablet D 
(A) Tablet E (,\) Tablet H 

100. 

50 

60 120 . 
ZAı.Vl'.AN (DAK!KA) 

Furosemidin devamlı akış hücresi yöntemi 
zünme profili (pH 7.8)35 
(0) Enterik kaplı tablet (G) 
(1111) Uzatılmış etki sağlayan tablet (F) 

ile çö-

Furosernid konvansiyonel oral dozaj şekillerinde 

verildiği takdirde plazma düzeyinde yaptığı ani 

yükselmeye bağlı olarak, çeşitli pik etkilere yol aç
maktadır. Oluşan hızlı ve şiddetli diürez özellikle 
yaşlı hastalar için çok rahatsız edici bir durum ya
ratmaktadır. Bu problemi kısmen de olsa ortadan 
kaldırmak amacıyla, sürekli salım sağlayan for
mülasyonlarm tasarımı üzerinde çalışmalar yo

ğunlaşmıştır. Bu amaçla yapılan preparatların stan
dart dozaj şekillerine göre bir üstünlük sağlayıp 
sağlamadıklarının saptanması in vivo deneylerle 
mümkün olmuştur. Böyle bir çalışmada sürekli 

salım sağlayan preparatın absorpsiyonu, standart 
dozaj şeklinin % 75'i olarak bulunmasına karşın 
oluşturduğu farmakolojik aktivitede bir azalma gö
rülmemiştir. Ayrıca sağlanan yavaş ve uzun süreli 
etki, beklenen amaç doğrultusunda iyi sonuç alın

dığını gösterir (Şekil 8)36 

ınl/Saat 

DIÜREZ 

2 
~· 

t· 5 600 " ~ (\ ~ 

~ 
~ . \ 
o \ ~ 
< 

,,,.,-~~--:------~ .r 
~ 

10 24 ~ 5 
ZAMAN (SAAT) 

Şekil 8. Furosemidin ortalama plazma profili (36). 
F(-) Konvansiyonel furosemid tableti (40 mg). 
Fr(-~-) Sürekli alım sağlayan furosenıid tableti (60 mg). 

Furosemidin sürekli salım sağlayan dozaj şeklinin 
üzerinde yoğunlaşan bir araştırmada, şellak ile 
kaplı pellet içeren jelatin kapsülleri (Eutencin) ele 
alınmıştır. Bu çalışmaya altı sağlıklı gönüllü aşa
ğıdaki düzende katılmıştır (Tablo 2). 
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Tablo 2. Uygulama Şeması37. 

Denekler 1. Faz Yıkama 2. Faz 
A.B.C Furosemid Bir Hafta Sürekli Salım 

Tabletleri Sağlayan 

Furosemid 

D.E.F. Sürekli Salım Bir Hafta Furosemid 

Sağlayan Tabletleri 
Furosemid 

Plazma verilerine dayanarak elde edilen sonuçlar 
aşağıda gösterilmektedir (Şekil 9). 

~ 
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Şekil 9. Furosemidin serum konsantrasyonu-zartlan profili37. 
(8) Furosemid tabletleri 
(0) Sürekli salım sağlayan furosemid 

Biyoyararlanım çalışması sonucu sürekli salım sağ
layan furosemidin konvansiyonel ilaca göre bağıl 
biyoyararlanımı %42 olmasına karşın, bu dozaj 
şekli kronik hipertansiyonda rahatlıkla kul
lanılabilir, çünkü beklenildiği gibi trnax ve cmax'ı 
düşürmesine ilave olarak diüretik etkide bir uzama 
meydana gelmektedir37. 

Mikroporöz polipropilen (Accurel) kullanılarak, ha
zırlanan kontrollü salım sağlayan matriks for
mülasyonu in vivo bir araştırmada alh sağlıklı gö
nüllü üzerinde incelenıniştir. Karşılaşhrma 

amacıyla 60 mg !ık matriks tablet yanında, 60 

mg'lık oral çözelti ve 40 rng'hk i.v. furoscmid kul
lanılmıştır. AUC değerleri ve sayısal de
konvülüsyon yöntemleri kullanılarak elde edilen bi
yoyararlanım değerleri sırasıyla oral çözelti için 
%76.6 ± 14.9 ve % 73.8 ± 17.5, matriks tablet için 
%40.0 ± 17.8 ve %37.9 ± 19.4 bulunmuştur. Matriks 
formülasyonu, konvansiyonel dozaj şekline göre 
oluşturduğu pik diürez açısından her hangi bir üs
tünlük sağlıyamamıştır. Matriks tabletler, oral çö
zeltiye göre gösterdiği düşük biyoyararlanıma rağ
men oluşturduğu diüretik etkide herhangi bir 
azalma göstermemiştir. Bu çalışmada polimeri de
ğiştirerek yani tamamen farklı özelliklere sahip hid
rofilik mikropöroz polilaktik asit kullanıldığında, 
hazırlanan matriks tablette çözünme hızını kontrol 
eden faktör, polimer cinsinden ziyade parazite ile il
gili olduğundan, aralarında önemli farklılık bu
lunamamıştır: 

Bu araştırmada furosemidin absorbsiyonunda mi
denin önemi üzerinde durulmuşhır. Buna göre 
ideal dozaj şekli hızlı bir şeklinde mide ortamında 
çözünınelidir, ancak furosemidin asidik or
tamlardaki düşük çözünürlüğü bunu en
gellemektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmak ama
cıyla araştırıcılar tris tamponu kullanarak tablet 
çevresinde mikro ortam yaratmıştır, böylece etken 
maddenin dozaj şeklindeki stabilitesi de artmıştır 
(Şekil 10)38. 
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Şekil 10. Farklı dozaj şekilleri için ortalama ilaç absorpsiyonu38 

(9) Çözelti 
(0) Sürekli salım sağlayan tablet 
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Sonuç 

Uzun yıllar boyunca furosernid üzerinde yo
ğunlaşan pek çok çalışmaya rağmen, bu ilacın ab

sorbsiyon kinetiği hakkında hala ce
vaplandırılamamış sorular vardır. Bu ilacın 

insanda gösterdiği düşük biyoyararlanımın dü

zeltilmesi çeşitli araştırmaların konusu haline gel

miştir. Bazı çalışmalara göre furosemidin asit or

tamlardaki dayanıksızlığı buna yol açarken, 

diğerleri bu maddenin bölgeye özgü absorbsiyon 

gösterdiğini ima etmişlerdir. 

Görüldüğü gibi furosemidin etkinliği pek çok fak

töre bağlıdır ve bunlar arasında teknolojik faktörleri 
unutmamak gerekir. Ancak doz ayarlanması, yar

dımcı madde seçimi ve fabrikasyon işlemleri ve 

uygun dozaj formunun geliştirilmesi saptanıp 

doğru uygulansa bile, furosemidin gösterdiği geniş 

bireylerarası farklılık daima olacaktır, ancak bunu 

en aza indirmek gelecek teknolojisinin görevidir. 

Kaynaklar 
1. Martlndale's Extra Pharmacopocia, 28 th Ed. The 

Pharmaceutical Press, London., 599, 1982. 
2. Hajdu, P., Haussler, A., "Untersuchungen mit dem 

Salidiureticum 4-chlor-N-(2-furylmethyl) - 5 - sul
famyl - anthranilsaure", Arzeneinı-Forsclz., 14, 709-
710, 1964. 

3. Haussler, A., Hajdu, P., "Untersuchungen mit dem 
Salidiureticum 4-chlor-N-(furylmethyl)-5-sulfamyl -
anthranilsaure'', Arze11i11ı-Forsclı, 14, 710-713, 1964. 

4. Mikkelsen, E., Andreasen, F., "Siınultaneous De
termination of Furosenüde and two of its possible 
Metabohtes in Biological fluids", Acta Plıarnıacol. 

Toxicol., 41, 254-262, 1977. 
5. Lindstrom, B., Molander, M., "Gas chromatographic 

Determination of Furosemide in Plasnıa Using an 
Extractive Alkylation Techniqe andan Electron Cap
ture Detector",J. Clıroınatogr., 101, 219-221, 1974. 

6. Blair, A.D., Forrey, A.W., Meijsen, B.T., Cutler, R.E., 
"Assay for Flucytosine and Furosemide by High
pressure Liquid Chromatography",]. Phann. Sci., 64, 
1334-1339, 1975. 

7. Carr, K., Rane, A., Frolich, ).C., "A simplified assay of 
Furosemide in Plasma and Urine by High-Pressure 
Chromatography", J. Chromatogr., 145, 421-27, 1978. 

8. Nation, R.L., Peng, G.W., Chiou, W.L., "Quantitative 
analysis of Furosemide in Micro Plasnıa Volumes by 
High-performance Liquid Column Chrom
atography",J. Ciıromatogr., 162, 88-93, 1979. 

9. Lin, E.T., Snıith, D.E., Benet, L.Z., Hoener, B.A., 
"High-perforınance Liqiud Chronıatographic Assays 
for Furoscmide in P1asma and Urine", J.Clıronıatogr., 
163, 315-321, 1979. 

94 

10. Swczey, S.E., Mellin, P.J., Blaschke, T.F., "Measure
ment of Furosemide by High-performance Liquid 

Chromatography" J.Chroıııatogr., 174, 469-473, 1979. 

11. Rapaka, R.S., Viswanathan, J.R.C., Goehi, T.J., Pras
ad, V., Ecabana, B., "Improved Method for the Analy
sis of Furoseınide in Plasnıa by High-Performance 

Liquid Chromatography", J. Chroıııatogr., 227, 463-

469, 1982. 
12. Kerremans, A.L.M., Tan, Y., Van Cinneken, C.A.M., 

Gribnau, F.W.J., "Specinıen Handling and High Per

formance Liquid Chromatographic Determination of 
Furosemide", f.Chromatogr., 229, 129-139, 1982. 

13. Uchino, K., Isozaki, S., Saitoh, Y., Nakagawa, F., Ta
rnura, Z., ''Quantitative Deternıination of Furosemide 

in Plasma, Plasma Water, Urine and Ascites Fluid by 

High-Performance Liquid Chromatography", J. 
Clırorııatogr., 308, 241-249, 1984. 

14. Sturm, K., Siede, W., Weyer, .R. and Rusching, H., 
"Synthesen von 5 - sulfaınoyl - anthranilsaure - De

rivaten", Clıem. Bcr., 5, 328-344, 1966. 
15. Bundgard, H., Horgard, T., Nielsen, N .M., "Photo

degradation and Hydrolysis of Furosenıide and Fu

roseınide Esters in Aqueous Solutions", Iııt. J. Plıann., 
42, 217-224, 1988. 

16. Burg, M.M., ''Tubular Chloride Transport and the 
Mode of Action of Some Diuretics", Kidney I11t., 9, 

187-197, 1976. 
17. Jacobson, H.R. Kokko, J.P., "Diuretics: Sites and 

Mechanism of Action", An11 Rev Plzanııncol Toxicol., 

16, 201-214, 1976. 
18. Scely, J.F., Dirks J.H., "Site of Action of Diuretic 

Drugs",KidneıJ Int., 11, 1-8, 1977. 
19. Chungi, V.S., Dittert, L.W., Smith, R.B., "Gas

trointestinal Sites of Furosemide Absorption in Rats", 
ini. J. Plıarrıı., 4, 27-38, 1979. 

20. Loew, D., Staib, A.H., Harder, S., Schuster, O., Grau1, 

E.H., "Lokalisation der Absorption von Furosemide. 
Befunde und Folgenıngen verschiedene", Der

reichungformen. In: Rietbrock, N, Woodcock, B. G, 

sta.b, A.H., Loew, D (eds): Drug Absorption at Differ
ent Regions of tlıe IIıınıan Gastrointestinal Tract : Meth

ods of Investigation and Resıılts., Vieweg Verlag, 
Braunscheweig, 64-82, 1986. 

21. Zini, R.D., Athis, P., Hoareau, A., "Binding of Four 
Sulphonarnides to Human AJbumin", Eıır. ]. Clin. 

Pharnıacol., 10, 139-145, 1976. 
22. Rane, A., Villencuve, J.P., Stone, W.J., "Plasma bind

ing and disposition of furosenıide in the nephrotic 

syndrome. and uremia", Clin. Plıarn1. Ther., 24, 199-

207, 1978. 
23. Smith, D.E., Hyneck, M.L., Berardi, R.R., "Urinary 

Protein Binding, Kinetics and Dynamics of Fu

rosemide in Nephrotic Patients", ]. Plıarn1. Sci., 74, 

603-607, 1985. 
24. Huang, C.M., Atkinson, A.J., Levin, M., "Phar

macokinetics.of Furosemide in Advanced Renal Fail

ure", Cliıı. Plıarnı. Ther., 16, 659-666, 1974. 



FABAD J. Plıarnı. Sci., 21, 87-95, 1996 

25. Hammerlund, M.M., Paalzow, L.K., Od!ind, B., 
"Pharınacokinetics of Furosemide in Man After In
travenous and Oral Adıninistration. Application of 
Moment Analysis", Eur]. Clin. Pharnıacol., 26, 197-
207, 1984. 

26. Hammarlund-Udenaes, M., Benet, L.Z., "Furoseınide 
Pharmacokinetics and Pharmacodynamics in Health 
and Disease - An Update", J. Pharınacoki11. Biopharnı., 
17, 1-46, 1989. 

27. Cutler, R.E., Blair A.D., "Clinical Pharn1acokinetics 
of Furosemide", Clin. Pharmacokin., 4, 279-296, 1979. 

28. Grahnen, A., Hammerlund, M., Lundqvist, T., "Im
plication of Intraindivid ual Variability in Bio
availability Studies of Furosemide", Eur.]. Clin Phar
nıacol., 27, 595-602, 1984. 

29. Beermann, B., Midskov, C., "Reduced Bioavailibility 
and Effect of Furosemide Given With Food", Eıır. J. 
Cliıı. Plıarnıacol., 29, 725-727, 1986. 

30. J{ubinstein, M.H., Price, E.J., 'Tn Vivo Evaluation of 
the Effcct of Five Disintegrants on the Bioavailability 
of Furosemide !rom 40 mg Tablets" (1977). lbid. 29: 
(suppl) 5p Stuber, W., Mutshler, E., Steinbach, D., 
Arzneinı-Forsclı.jDrııg Res., 32, 693-697, 1982. 

31. Kingslord, M., Eggers, N.J., Soteros, G., Maling, 
T.J.B., Shirkey, R.J., "An in vivo-in vitro Correlation 
for the Bioavailability of Frusemide tablets", J.Phnrnı, 
Plıarıııacol., 36, 536-538, 1984. 

32. McNaınara, P., Poster, T.S., Digenis, G.A., Patel, R.B., 

Craig, A., Welling, P.G., Rapaka, R.S., Prasad, V.K., 
Shah, V.P., "Influence of Tablet Dissolution on Fu
rosemide Bioavailability: A Bioequivalcnce study", 
Plıarnı. Res., 4(2), 42-50, 1987. 

33. Rubinstein, M.H., Eastwood, B.A., "The cllect of Lu
bricant Type and Conccntration on thc Bio
availability of Frusemide fron1 40 mg tablets", 
J.Plıarnı. Plıarıııacol., 30, (Suppl) 12-13, 1978. 

34. Martin, B.K., Uihlein, M., Ings, R.M.J., Stevens, L.A., 
McEwen, ]., "Comparative Bioavailability of Fu
roseınide Formulations in Humans", ]. Plınrın. Res., 
73, 437-441, 1984. 

35. Stuber, W., Mutschler, E., Steinbach, D., ''The Phar
n1aceutical and Biological A vailability of Com
mercial prcparation of furoscmide", Arzneinı-Forsch/ 
Drııg Res., 32(!), 693-697, 1982. 

36. Beermann, B., "Kinetics and Dynamics of Fu
rosemide and Slow-Acting Furosemide", Clin. Phar
nıacol. Tlıer., 32, 584-591, 1982. 

37. Ebihara, A., Tawara, K., Oka, T., "Pharmacodynamic 
and Pharmacokinetic Study of a Slow, Release For
mulation of Furoseınide in Man", Arzızeiın-Forsch/ 
Drug Res., 33, 163-166, 1983. 

38. Verhoeven, )., Peschier, L.j.C., Danhof, M., junging
crr H.E., "A controlled-release Matrix Tablet of Fu
rosemide: Design, In Vitro Evaluation, Pharn1acolog
ical and Pharınacodynamic Evaluation", lnt. ]. 
Pharnı., 45, 65-77, 1988. 

95 


