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SCIENTIFIC REWIEVS /BİLİMSEL TARAMALAR 

Ketorolak Trometamin 

Lütfi GENÇ*0 

Ketorolak Trometamin 
Özet: Ketorolak tronıetaınin (KT) analjezik - antiinfianıatuvar 
aktiviteli, oral ve intravenöz uygulamadan sonra hızla ab
sorplanan (Tnıax J.O saat), p.o. ve i.m. uygulaınadan sonra re
latif biyoyararlanırnı o/o87 olan nonsteroidal bir ilaçtır. ?faz
ına yarı ömrü 1.1-6.0 saattir. KT sistenıik antiinjlanıatuvar 
aktivitede fenilbutazona göre 36, indometazine göre 2, nap
roksene göre de 3 defa daha giiçliidür. Bu derlenıede KT'nin fi
zikokinı.yasal, farnuıkolojik özellikleri., miktar tayini, far
nıakoki~etik ve biyoyararlanımından bahsedibni{tir. 
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Ketorolak trometamin (KT), periferik etkili non
steroidal antiinflamahıvar (NSAI) bir analjeziktir. 
Güçlü analjezik, antiinflamatuvar ve antipiretik et
kileri olan bir ilaçtır. Analjezik etkinliğinin güçlü ol
ması nedeniyle; sadece romatizma! hastalıklarda 

değil, postoperatif ağrı, dental ağrı, renal kolik, kan
ser ağrısı gibi ağrılı durumlarda da kul
lanılınaktadırl,2_ Kısa süreli ağrı tedavisi için sulu 
çözeltileri FDA tarafından onaylanmıştır. NSAI ilaç
ların migren ağrılarının abortif tedavisinde er
gotamin bileşiklerine son derece iyi bir alternatif 
oluşturduğu kanıtlanmışhr. İlk parenteral NSAI ilaç 
olan ketorolak; postoperatif ağrının giderilmesinde 
narkotikler ile yarışmaktadır. Başka avantajları; se
dasyon yapmaması ve bilinen bir bağımlılık po-

Ketorolac Tromethamine 
Sunımary : Ketorolac tromethanıine (KT) is a nonsteroidal 
dnıg with patent analgesic and antiinfLamn1,atory activity 
and is absorbed rapidly (Tmax 1.0 hr.) with an relative bio
availability of 87% following oral and intranıuscıılar ad
ministration. The plasnıa ha(f Life of ketorolac ranges fron1 
1.1 hr to 6.0 hr. Ketorolac tromethanüne ıvas 36 tirnes ınore 
patent than phenylbutazone, approximately twice as patent 
as indomethacin and 3 times nıore patent than naproxen in 
systemic anti-infianunatory activity. The physicocheınica! 
and pharmacological properties, assay, pharnıacokinetics 
and bioavailability of KT is reviewed. 
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tansiyelinin olınamasıdır. Bu özellikleri nedeniyle 
ketorolak'm akut migren ağrılarının acil te
davisindeki yeri dikkate alınmaya değerdir3. Ke
torolak trometamin, absorpsiyon veya en
jeksiyondan sonra fizyolojik pH'da anyon formu 
olan ketorolak'a dönüştüğü için tüm araştırmalarda 
plazmada KT değil, ketorolak analizi yapılmıştır. 

Ketorolak'ın trornetamin tıızunun kullanımı, çö
zünürlüğünü ve absorpsiyon hızını arttırmaktadır. 
Ketorolak gönüllülere ve hayvanlara intramüsküler 
(i.m.), inlravenöz (i.v.) ve oral (p.o.) olarak ve
rildikten sonra, ajanın metabolik profili hem plaz
mada hem de idrarda belirlenmiştir ve aynı za
manda p- hidroksi ketorolak'm (PHK) plazma 
konsantrasyonları ölçülınüştür4. Analjezik
antiinflamatuvar aktiviteye sahip KT, oral ve i.v. uy
gulamadan sonra !uzla absorplanır. Plazma yarı 
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Genç 

ömrü 1.1-6.0 saattir. Sistemik antiinflamatuvar ak
tivitede fenilbutazon'a göre 36, indometazine göre 2, 
naproksen'e göre 3 defa daha güçlüdür5. 

Fizikokimyasal Özellikleri 

Ketorolak trometamin; (±) 5-benzoil -2,3-dihidro -
lH-pirrolizin - 1 - karboksilik asit'in trometamol tu
zudur. Kapalı formülü C19H24N206'dır. Maddenin 
açık formülü Şekil l'de verilmiştir. Erime derecesi 
155°C'dir. Beyaz, kristalen ve kokusuz bir tozdur. 
Distile suda kolay çözünür. Asit ortamdaki çö
zünürlüğü nötral ve alkali ortamlara göre daha 
azdır1 ,6 . 

* N 

o 

CH20H 
+ 1 

COO - HJN - C - CH20H 
1 

CH20H 

Şekil 1. Ketorolak Trometamin'nin kimyasal yapısı. 

Miktar Tayinf Yöntemleri 

Ketorolak trometamin 'nin miktar tayininde; ince ta
baka kromatografisi (TLC), spektrofotometrik ve 
yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) me
todları kullanılrnışhr. İdrar ve plazma ör
neklerinden KT'nin ve metabolitlerinin tayininde bu 
yöntemlerden yararlanılmıştır7-9 . 

Metabolizması ve Dağılımı 

Ketorolak trometamin; insanlara ve deney hay
vanlarına i.v., p.o. ve i.m. olarak verildikten sonra 
hızla absorplanmıştır (T max<l.0 saat). p.o. ve i.m. 
dozu takiben bütün türlerde relatif biyoyararlanımı 
%87'dir. Plazma biyolojik yarı ömrü 1.1 ile 6.0 saat 
arasında değişmektedirıo_ Ketorolak gönüllülere ve 
hayvanlara verildikten sonra maddenin metabolik 
profili hem plazmada, hem de idrarda belir
lenmiştir. Ketorolak gönüllülerde p.o. ve i.m. kul
lanıldıktan sonra hızla ve tamamıyla absorbe edil
miştir. Bu sonuca ulaştıran araştırmaların ab
sorpsiyon ve kinetik verileri Tablo l'de 
özetlenmiştir. Ketorolak yüksek oranda yağ içeren 
gıdalardan 1 saat sonra verildiğinde, absorpsiyonu 
gecikmiş, ancak yemekten sonra absorbe edilen ilaç 
miktarı, bütün gece aç kaldıktan sonra absorbe 
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olana eşdeğer bulunmuştur. Antiasit'lerle (Maalox) 
birlikte kullanımı, gerek absorpsiyon hızını, gerek 
absorbe olan ilaç miktarını etkilememektedir4. So
nuçlar grafik ve tablo halinde Şekil 2'de verilmiştir. 
Ketorolak'ın ve metabolitlerinin atılımı gönüllü ve 
hayvanlar üzerinde ölçülmüştür. P.o. ve i.m. doz
lardan sonraki atılım hızı ve oranı, i.v. dozlardan 
sonrakilere benzer bulunmuştur4. 12 gönüllüde aynı 
zamanda PHK plazma konsantrasyonları da 
ölçülmüştür. Plazma metabolitleri; insan plazma 
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Parametre 
(üniteler) 
T max (dakika) 
Cmax (mg/ml) 
AUC(mg/ml.saat) 

t112 

·- ·····. -·-·- - - ---- -·-·- ~----. 

10 12 

Sure (!!i;ıatl 

Doz Rejimleri 
A B 

Açl{]( (O) Maalox (A) 
30.0 (104) 33.33 (13.0) 
114 (O 31) 113 (025) 
4.92 (128) 4.39 (120) 
5.57 (O 88) 4.81 (1.04) 

c 
Yemek(llll) 
91.7 (35 6) 
0.57 (O 12) 
444 (1.12) 
5.55 (102) 

Şekil2. 10 mg ketorolak kapsül alındıktan sonra 

zamana karşı ketorolak ortalama plazma 

konsantrasyonları (n=12). 

örnekleri, TLC / likit sintilasyon sayımı (TLC / 

LSC) ve HPLC metodları ile analiz edilmiştir.TLC 

/ LSC tayini için, işaretlenmiş radyoaktif maddenin 

ortalama %99'u etil asetat kullanılarak plazmadan 

ekstre edilmiştir. Dozajdan sonraki ilk 12 saat bo

yunca toplanan örneklerin TLC / LSC analizleri sa

dece gerçek ketorolak'ınkine eşdeğer tek pik gös

termektedir. HPLC tayininin bulguları da bunu 

doğrulamaktadır. p.o. ve i.v. dozlar için hesaplanan 

eğri altında kalan alanın (AUC) oranları birbirine 

çok yakındır. Nitekim gerçekte plazmadaki rad

yoaktif maddenin hepsi ketorolak formundadır. Ke-
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Tablo l. İnsanlarda ketorolak'm absorpsiyonu ve farmakokinetiği. 

Doz n Uygulama TotalAUC Cmax Tmax tı12 F 

Şekli (mg/mL.saat) (mg/mL) (dakika) (saat) (%) 

Araştırma 1 

1.7 mg/kg 4 i.v. 35.6 10-3 (4.0)" 17.0 (1.4) 5.0 (O) 5.2 (0.50) 100 

1.7mg/kg 4 oralb 28.8 10-3 (5.9) 10.1 (1.2) 30.0 (O) 6.0 (0.28) 80.5 (9.6) 

1.4 mg/kg 8 i.m. 29.5 10-3 (7.5) 5.9 (1.2) 45.0 (18.0) 5.0 (0.58) 108.4C 

Araştırma 2 

lümg 15 i.v. 4.82 10-3 (1.13) 2:39 (1.30) 5.4 (1.8) 5.1 (2.01) 100 

lümg 15 oral 4.81 10-3 (l.34) 0.81 (0.25) 53.4 (39.0) 5.1 (0.97) 100 (19.8) 

lOmg 15 i.m. 5.19 10-3 (1.49) 0.77 (0.12) 45.6 (9.0) 5.0 (1.88) 108.7 (22.3) 

Araştırma 3 
--~-·---

30mg 12 oral 12.5 10-3 ( 4.2) 2.70 (0.36) 30.0 (O) 5.56 (0.79) 100 

30mg 12 ı.m. 13.710-3 (4.0) 2.24 (0.32) 50.0 (14.8) 5.21 (0.68) 112.5 (19.3) 

30mg 12 ı.m. 26.110-3 (5.7) 4.48 (0.82) 47.5 (15.4) 5.42 (0.77) 109.8 (23.6) 

30mg 12 i.m. 40.7 10-3 (10.1) 6.88 (1.15) 45.0 (15.7) 5.52 (0.87) 113.8 (27.1) 

a Ortalama (Standart sapma) 

b Oral solüsyonlar Araştırma 1 ve 3'de ve oral tabletler Araştırma 2'de kullanılmıştır. 

'"F' (Biyoyararlanım) ortalama AUC değerlerinden hesaplanmaktadır, bu yüzden SS'ı yoktur. 

torolak'ın p.o. ve i.m. uygulamadan sonra tamamen 

absorbe edilmesi ve PHK için toplam AUC'lerin bir

birine benzer bulunması, ilacın her iki yolla da ben

zer şekilde metabolize edildiğini göstermektedir. 

Araştırma bulguları ketorolak'ın plazmadaki tek 

metabolitinin PHK olduğunu göstermiştir. Me

tabolit farmakolojik olarak inaktiftir. Hayvan mo

dellerinde bu metabolitin ketorolak'ın anti inf

lamatuvar etkisinin °/o20'sinden, analjezik etkisinin 

ise %1'inden daha az etkili olduğu saptannuştır. Ke

torolak'm p.o. ve i.m. dozlarının verilmesinden son-

Tablo 2. İnsanlarda tek doz ketorolak'tan sonra p
hidroksi ketorolak'ın farmakokinetik de

ğerleri. 

Uygulama 
Yolu 

Oral 

i.rn. 

i .rn. 

i .rn. 

Doz 
rng 

30 

30 

60 

90 

Total AUC 
(rng/rnlsaat) 

0.217(0.94) 

o 193(0 08) 

0.372(0.12) 

0.600(0.20) 

Cmax 
(rng/rnl) 

0.037(0.01) 

Tmax 
(dakika) 

682(271) 

0030(001) 114.6(499) 

0.063(0.02) 1146(181) 

0.102(0 26) 120.0 (465) 
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insan "• 11 .5;; 
Meymı..ı" 

Far• •. 12.S 
Tav'!lan •. 3l 9 
S•ca,.. •·. 2e_-ı 

Pol•r met•it>QhOo-r 
cıır.cınjuçt•l<llr) 

......... ~ .. 27.9 
lollayMun "• 75.9 
,,...... .._,. 19.5 

Tav~"'" "• 30.--ı 
s.ç.,n ·. 32.7 

Şekil 3. Ketorolak'ın oral çözeltilerinden sonra (1.0 -

3. 1 mg /kg) işlem görmemiş idrarda ke

torolak ve metabolitlerinin °/o oranı. 

ra, PHK'nın ortalama plazma düzeyi ke

torolak'ırikinin yaklaşık %1-2'si kadardır (Tablo 2)4. 
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İnsan idrarındaki değişime uğramamış KT ve 

PHK'nm varlığı, TLC, HPLC, NMR ve gaz kro

matografi - kütle spektrometri yöntemleri ile sap

tanmışhr. Ester glukuronid, ketorolak'm potansiyel 

bir metaboliti olduğu için hem işlem görmemiş idrar 

örnekleri, hem de glusulaz ile enzimatik lüdrolize uğ

ratılmış idrar örnelderinde analiz edilıniştir (Şekil 3)4. 

Farınakolojisi, Farınakokinetiği ve Biyoyararlarumı 

Güçlü bir analjezik etkiye sahip olan KT, postoperatif 

ağrı, dental ağrı, renal kolik ve kanser ağrısı gibi du

rumlarda kullanılınaktadır. Belirtilen durumlarda 

ağrı kesici etkinliği bir opioid analjezik olan pen

tazosin'inkinden daha fazla, morfin ve me

peridin'inkine yakın derecede ve etki süresi daha 

uzun bulunmuştur. Ayrıca anlipiretik etkiye de sa

hiptir. Narkotik analjezik değildir, opioid re

septörlerine bağlanmaz ve solunumu deprese etmez. 

Güçlü bir prostoglandin sentez inlübitörüdür. Trom

bosit fonksiyonunu inlübe eder2. Başağrısı kriziyle 

acil bölümüne başvuran 12 hasta, 60 mg i.m. KT ile 

- tedavi edilıniştir. Hastaların tümü başka bir acil te

davi gerekmeden yeterli derecede iyileş-miştir. Ağrı 

sorgulaması'nm bütün bölümlerinde istatistiksel ola

rak anlamlı bir düzelıne görülınüştürH 

i.m. ketorolak, her zaman uygulanan abortif te

davileri yararsız kılarak, akut tedavi için başağrısı 

kliniğine başvuran migren hastalarında, i.v. ıne

toklopramid ile karşılaştırılmıştır. Ağrı skalası ve 

fonksiyon yeteneği belirlemeleri enjeksiyondan 

önce ve sonra kaydedilmiştir. Ketorolak, dokuz has

tanın altısında başağrısında orta derecede azalına 

sağlarken, ınetoklopramid kullanılan 9 hastanın se

kizinde ağrı azalması görülınüştür3. 

Kronik ağrı tedavisinde KT ve aspirin'in uzun süreli 

güvenilirliklerinin karşılaştırılması Faul Rubin ve 

arkadaşları tarafından yapılınıştrr12. Osteoartrit; fib

romiyopatiler ya da fibromiyaljiler; diğer no

nartiküler kronik yumuşak doku ağrı sendromları 

ya da başağrılarının sebep olduğu kronik ağrılar 

için uzun süreli analjezik tedavisine gereksinim 

duyan 823 hasta ile bir randomize, çift-kör izleme 
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sürdürülmüştür. Günde 4 xlO mg KT'nin gü

venilirliği ve analjezik etkinliği, 4 x 650 mg alınan 

aspirin'inkiyle karşılaştırılmıştır. 52 hafta süren bu 

araştrrrnada, öncelikle ilaçların güvenilirliğinin de

ğerlendirilınesi vurgulanmıştır. Hastalar güvenilirlik 

ve etkinlik belirlemeleri için kliniklere 2., 5., 10., 15., 

20., 28., 36., 44. ve 52. haftalarda çağırılınıştır. Gerek 

araştırmacıların, gerek hastaların değerlendirmeleri; 

ketorolak'ın genel olarak etkmliğinin ve gü

venilirliğinin aspirin'den fazla olduğu yönündedir. 

Öncelikle etki görühnernesi nedeniyle araştmnayı 

erken dönemde bırakina olasılığı, aspirin'de ke

torolak'a göre anlamlı derecede daha fazla gö

rülınüştür. Sadece güvenilirliğe bağlı nedenlerle araş

hrınadan çekilıne; aspirin alanlarla ketorolak alanlar 

arasında benzer şekilde olmuştıu12. 

Brown ve ark.13 cerrahiden sonra analjezi için i.111. 

KT ve morfin sülfat'ın tekrarlanan dozlarını kar

şılaştırmışlar. Orta derecede ya da şiddetli pos

toperatif ağrısı olan 542 hastanın kahldığı cok mer

kezli, randomize, çift-kör, paralel bir çalışmada 

maksimum 2q dozda ya da 5 gün süreyle 2 saatte bir 

i.m. 30 mg ketorolak (324 hasta), 6 mg morfin (110 

hasta) ve 12 rng morfin (108 hasta) için analjezik et

kinlik ve güvenilirlik karşılaştırılmıştır. Her etkinlik 

parametresi için (ortalama ağrı şiddeti, ağrı yatış

tırılması, genel ilaç değerlendir:ilınesi, yetersiz ra

hatlama nedeniyle tedaviden çıkarılan hasta yüzdesi) 

30 mg ketorolak'ın etkinliği,12 mg morfinin etkinliği 

ile karşılaştırılabilir düzeyde bulunmuşhır. Ortalama 

ağrı şiddeti ve ortalama genel değerlendirme için 

ketorolak'ın 6 mg morfinden istatistiksel olarak 

daha üstün olduğu gözlenıniştir. Ketorolak ile tedavi 

edilen hastalarda her iki morfin grubuna göre daha 

az yan etki görülınüştür. Morfin ve ketorolak'ın yan 

etkilerinin özeti Tablo 3'de verilmiştirB 

Staquet14 tarafından; kanser ağrısı tedavisinde i.m. 

KT ile plasebo kontrollü çift-kör bir çalışma ya

pılmıştır. Kansere bağlı orta derecede veya şiddetli 

kronik ağrısı olan 126 hastada, çift-kör, paralel, ran

domize bir çalışmada KT'nin analjezik etkinliği pla

sebo ile karşılaştırılmıştır. Ketorolak 10, 30 veya 90 

mg dozlarında i.rn. olarak verilmiş, ağrı şiddeti ve 
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ağrının yatışma düzeyi 6 saat süreyle standart sözlü 
(verbal) skalalar üzerinde derecelendirilerek 
değerlendirilmiş ve sonunda hastalar ve 
gözlemciler tarafından tedavinin genel 
değerlendirilmesi yapılmıştır. Her bir kelorolak 
dozu ağrı şiddeti farklarının toplamı açısından 
plasebodan istatistiksel olarak daha üstün 
bulurunuş ancak üç ketorolak doz rejimi arasında 
fark bulunamamıştır. Çalışma 10 mg ya da daha 
yüksek dozda tek doz i.m. ketorolak uygulamasının 
kanser ağrısının yatıştırılmasında etkili olduğunu 
ve düşük bir yan etki insidansının bulunduğunu 
göstermektedir14. 

Tablo 3. Ketorolak trometamin ve morfin' in yan et-
kilerinin özetia. 

Ketarolak Martin Martin 
30 mg 6 mg 12 mg 
(n=324) (n=110) (n= 108) 

Yan etki nedeniyle ça-
lışmayı terkeden hastalar 24 (7) 11 (10) 18 (17) 

Yan etki bildiren hastalar 159 (49)b 65 (59) 87 (81 )b 

Dalgınlık 73 (23) 30 (27) 47 (44) 

Bulantı 24 (7) 16 (15) 21 (19) 

Kusma 17 (5) 5 (5) 12(11) 

Enıeksiyon yerinde ağrı 17 (5) 7 (6) 11 (1 O) 

Başağrısı 16 (5) 9 (8) 10 (9) 

Sersemlik hali 11 (3) 1 (1) 8 (7) 

Vazodilatasyan 8 (2) 2 (2) 2 (2) 

Terleme artışı 8 (2) 2 (2) O (O) 

Ateş 6 (2) O (O) 7 (6) 

Uykusuzluk 6 (2) O (O) 1 (1) 

Kaşıntı 5 (2) 1 (1) 12 (11) 

Karında gaz 4 (1) 3 (3) 1 (1) 

Üriner retansiyon 1 (<1) 1 (1) 3 (3) 

Dispepsi 1 (<1) 2 (2) 2 (2) 
a Ketorolak ile tedavi edilen herhangi bir hastada meydana gelen olaylar 
b 30 mg ketarolak ile 12 mg martine ait oranlar arasındaki fark için 
p<Ü001. 

Renal kolik' e bağlı en az orta derecede ağrı bildiren 
121 hastada randomize, çift-kör, bir çalışmada tek 
doz i.m. 10 mg ve 90 mg ketorolak'ın etkinliği 100 
mg petidin ile karşılaştırılmıştır. İlaç verilınesinden 
önce ve verilişinden 1 ve 12 saat sonra ağrı ve se
dasyon değerlendirilıniş, ilaç verilmesinden sonraki 
1. saatte tüm gruplarda ağrı skorları azalımş, en 
büyük düşüş ketorolak 90 mg grubunda gö
rülmüştiiT. Ağrı azalmaları arasındaki farklar iki ke
torolak grubu arasında anlamlı, ancak ketorolak ile 
pethidine arasındaki farklar anlamsız bulunmuştur. 
10 saat içinde ilave bir analjezik doza ihtiyaç duyan 
hasta sayısı, 90 mg ketorolak grubunda (% 17), 10 
mg ketorolak grubuna (%39) ya da 100 mg petidin 
grubuna (% 47) göre daha az bulurunuştur. 90 mg 
ketorolak ile 100 mg petidin arasındaki fark is
tatistiksel olarak anlamlıdır. Sedasyon olınayan 

hasta oram, iki ketorolak grubunda petidin grubuna 
göre daha yüksek çıkmıştırıs. 

Kinsella ve ark. 16 büyük ya da küçük ortopedi ame
liyatı geçiren hastalarda çift-kör bir çalışmada pos
toperatif morfin gereksinimini ve 6 saat arayla 4 
dozda verilen i.m. 30 mg ketorolak'ın analjezik et
kinliğini plasebo ile karşılaştırmıştır. Ameliyatın so
nunda başlayan 24 saatlik postoperatif çalışma pe
riyodu sırasında, hastalara gereğine göre 2 saat arayla 
i.m. 10 mg morfin uygularunış, 4. ve 24. saatte ağrı 
değerlendirmeleri yapılınıştır. Büyük ameliyatlardan 
sonra 24 saatte ortalama morfin tüketimi, plasebo 
olan grupta 30 mg olınasına karşın, ketorolak alan 
hastalarda 10 mg olınuştur (p=0.008). Görsel (vizüel) 
analog ağrı skorları ve sözlü ağrı değerlendirilmeleri 
4. saatte plasebodan daha iyi bulunmuş (sırasıyla 

p=0.028 ve p=D.008), ancak 24. saatte gruplar arasında 
istatistiksel olarak fark gözlerunemişhr. Büyük ame
liyat geçiren her iki grupta da genel ağrı de
ğerlendirmesi aynı bulurunuştur. Küçük ameliyat 
gruplarında ortalama morfin tüketimi plasebo ve
rilenlerde 10 mg o!ınasına karşın, ketorolak alanlarda 
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Genç 

O mg bulunmuştur. Ameliyattan 24 saat sonra görsel 

analog ağrı skorları, ketorolak alan hastalarda pla

sebo alanlara göre istatistiksel olarak daha düşük bu

lunmuş (p=0.046) ve ketorolak grubunda genel ağrı 

değerlendirmesi daha iyi olmuştur (p=0.0007). Ke

torolak'ın, büyük iffileliyatlar için ilave morfin ge

reksiniminin azalmasında etkili, küçük ameliyatlar 

için daha iyi bir genel analjezik olması, ortopedi cer

rahisinde ketorolak verilmesinin yararlı olduğunu 

göstermiştir16 . 

Bustamante ve Paeile17 farelerde; KT'nin analjezik 

etkisini, morfin, indometazin ve mepakrin'in anal

jezik etkisiyle karşılaştırmışlardır. 20 mg/kg'lık KT 

dozunda analjezi görülmemesine karşın, 40, 80, 120 

veya 200 mg/kg'lık KT dozlarında yavaş fakat is

tatistiksel olarak anlamlı bir etki görülmüştür. Buna 

karşın dozun artınasıyla analjezik etkide değişiklik 

olmamıştır. KT, morfin ve diğer opioidlerin anal

jezik gücüne benzer bir etki göstermemiştir. 

Sağlıklı ve genç gönüllülere, karaciğer ve böbrek bo

zukluğu olan hastalara p.o. 10 mg, i.m. olarak ta 30 

mg KT verilmiş ve farmakokinetik parametreleri in

celenmiştir (Tablo 4). tı12 yaşlı gönüllülerde gençlere 

göre yaklaşık 2 saat daha uzun, plazma klerensi ise 

daha az bulunmuştur. Genç gönüllülerde her iki uy

gulamada da tmax'ın daha kısa ve AUC daha az ol

duğu saptanmıştır. Renal bozukluğu olan hastalarda 

AUC ve t112, hepatik bozukluğu olanlara oranla 

daha yüksek bulunmuştur. Fakat her dört grupta 

C 'da anlamlı bir farklılık gözlenmemiştirl8. max 

Yine tek doz p.o. ve i.m. KT'nin genç ve yaşlılara 

verilişinden sonra farmakokinetik parametreler 

saptanmış ve sonuçlar Şekil 4 ve Tablo 5'te ve

rilmiştir19. 

3 3.00~--------------=,:--ı 

~ 2.50 

2' 
~ 2.00 

~ 
11 
~ 1.00 

ö:: 

"' J a.aaJ,_:_~.~~;,;;;~1~,~~,.~aiii2~0;;;;~'.'.~ 1 

Zaman (saat) __J 
..ı. - Genç yetişkinler (n=8), 10 mg oral tablet 

illi - Yaşlılar (n=12), 10 mg oral tablet 

+ - Genç yetişkinler (n=8), 30 mg i.m. solüsyon 

e - Yaşlılar (n=13), 30 mg i.rn. solüsyon 

Şekil 4. Ketorolak \rometamin'nin ortalama plazma 

konsantrasyon-zaman eğrisi. 

Burada tı12 hem i.m. hem de oral uygulamalarda 

yaşlılarda daha uzun ve AUC ise daha yüksek bu

lunmuştur. cmax'larda anlamlı bir farklılık gö

rülmemiştir19 . 

i.m., i.v. ve p.o. olarak insanlara da KT verilmiş ve 

farmakokinetiği incelenmiştir. Ortalama ab

sorpsiyon zamanı (MAT), ortalama vücutta kalma 

zamanı (MRT), AUC, t112, Cmax• tmax plazma kle

rensi (CL), dağılım hacmi (Vss) ve mutlak bi

yoyararlılık (F) verileri karşılaştırılmıştır (Tablo 6) 

(Şekil 5). MRT i.v. verilişte diğer veriliş yollarına 

göre daha kısa bulunmuştur, i.m. ve oral uy

gulamada anlamlı bir fark yoktur. i.m. uygulamada 

Tablo 4. Gönüllü ve hastalarda oral ve i.m. tek doz ketorolak verilmesinden sonraki farmakokinetik parametreler. 

Para:ınetre Genç gönüllüler Yaşlı gönüllüler Böbrek bozukluğu olan Karaciğer bozukluğu 

(n= 16) (n=l2) hastalar (n=lO) olan hastalar (n= 7) 

lQ ffil! p,O 30 mg i.nı. 10 mı? o.o 30 mg i.m. 10 mg o.o 30 ITI\! i.m. 10 mg o.o 30 mg i.m. 

AUC 2.84 ı o· 3 l l.3 lo- 3 4.16 ı o·3• ı 5.7 ıo-3 7.90 lo-3• 25.l lo-3• 3.23 ıo-3 12.7 lo- 3 

(mg/ınL·s;:ı:ı.t) 

Cn1ax 0.86 2.99 0.93 2.51 0.92 2.57 0.87 2.62 

(mg/L) 

t01ax (saat) 0.33 0.75 0.73* l.03 0.73 0.83 0.76* 0.61 

t 1/2 (saat) 4.69 4.45 6.21 * 7.01 * 9.91* 9.62* 4.46 5.43* 

CL 0.033 0.027 0.023* 0.019* 0.019* 0.016 0.032 0.029 

(L/Saat/kg) 

*:::p:::; 0.05 (Genç veya yaşlı gönüllülerle karşılaştırılmış) 
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Tablo 5. Ketorolak'ın oral ve i.ın. alınıştan somaki farmakokinetik parametreler . 

Parametreler . !Om oral 30 mo intramüsküler 
Gene ln-8\ Yaslı (n=l2\ Gene ln-8\ Y"lı ln-12) 

t 112 (saat) 4.69 (l.ll)* 6.14 (!.Ol) 4.45 (0.39)* 6.95 (1.39) 
+SD 2.96 - 6.07 4.29 - 7.57 3.81 - 5.00 4.70 - 8.60 
CL (rnL/dak./kg) 0.55 (O. l 4 )* 0.39 (0.09) 0.44 (O. l 5)* 0.32 (O. 10) 
+SD 0.38 - 0.74 0.30 - 0.57 0.28 - 0.76 0.21 - 0.57 
AUC(rng/mL x saat) 2.84 ıo-3 (0.78)* 4.04 ıo-3 (0.87) ı u ıo-3 (3.49) 15.3 10-3 (4.67) 
±SD 1.69 - 3.87 2.66 -5.43 5.31 - 17.2 7.69 - 23.9 
Tmax (saat) 0.33 (0.00)* 0.72 (0.24) 0.75 (0.55) 0.97 (0.63) 
+SD 0.33 - 0.33 0.33 - 1.00 0.33 - 2.00 0.33 - 2.00 
Cmax rng/rnL ) 0.86 (0.21) 0.90 (0.25) 2.99 (l.03) 2.52 (0.77) 
+SD 0.38 - 0.74 0.30 - 0.57 0.28 - 0.76 1.45 - 3.82 
SD= Standart Sapma, * p,;0.05 

elde edilen AUC değerleri i.v. ve p.o. uygulamadan 
daha yüksek bulunmuştur. i.v. uygulamada, i.m. ve 
p.o. uygulamaya oranla trnax'ın daha kısa, crnax'ın 
ise daha yüksek olduğu gözlenmiştir20. 

Çocuklara i.v. KT verilişinden soma farmakokinetik 
parametreler incelenmiş ve zamana karşı plazma 
ilaç konsantrasyon grafiği çizilmiş ve sonuçlar Şekil 
6 ve Tablo 7' de verilmiştir21. 

5.00 
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O 200 t.00 600 800 10::0 12GO li.CC 

Zaman (dakika) 
Şekil 5. Ketorolak trometammi'nin ortalama plazma 

konsantrasyonu zaman profili (15 sağlıklı gö- Şekil 6. 10 çocuğa 0.5 mg/kg dozda i.v. Ketorolak 
nüllüye 10 mg KT'nin i.v. (6 ... 6), i.m. (D ... D) trometamin verildikten somaki plazma ke-
ve oral (0 ... 0) olarak verildikten soma) torolak konsantrasyonları. 

Tablo 6. i.v., i.m. ve oral uygulamadan sonra Ketorolak trometamin'nin ortalama farmakokinetik pa
rametreleri (n=15). 

Parametreler i.v. i.m. n.o. 

t J/2 (saat) 5.09(2.01\ 4.99( l.88) 5.07(0.97) 

CL lrnL/dak./k") 0.35(0.07\ - -
V 55(likg) o. 11(0.02) - -

MRT(saat) 5.3411.02) 6.27(1.12) 6.3211.06\ 

AUC(mo/mL x saat) 4.82 ıo-3 o.ı3J 5.19 ıo-3 n .49\ 4.81 ıo-3 11.34ı 

Crnax (µg/mL ) 2.3911.30) 0.7710.12) 0.81 (0.25) 
lmax (saat) 0.09(0.031 0.7610.15\ 0.8910.63) 

MAT( saat) - 0.95(0.57) l.0210.65) 
F(%) 100 108.7(22.3) 100.0(19.8) 
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Tablo 7. Hasta karakteristikleri ve i.v. uygulamayı 
takiben elde edilen Ketorolak tro
metamin'nin farrnakokinetik parametreleri. 

Hasta No Yaş Ağırlık tı12 Vss,, eL• 

/Cinsi (Yıl) (kg) (saat) (L/kg) 

1/M 6.8 19.9 3.5 0.20 0.96 

2/M 8.1 24.0 5.9 0.25 0.62 

3/F 5.4 20.4 10.0 0.44 0.77 

4/F 5.4 20.0 6.4 0.30 0.72 

5/M 6.2 19.4 6.9 0.24 0.50 

6/M 6.5 21.0 5.5 0.19 0.58 

7/F 7.4 23.3 59 0.20 0.58 

8/F 4.8 19.6 3.6 0.21 0.84 

9/F 5.2 16.2 8.2 0.34 0.78 

10/F 4.3 19.9 5.5 0.25 0.67 

Ortalama 6.0 20.4 6.1 0.26 0.70 

s.d. 1.2 2.2 1.9 0.07 0.14 

'eL(mL/ dak./kg) 

Yetişkinlerle yapılan çalışrnalarla4,20 kiyaslandığın

da çocuklarda Vss ve CL, yetişkinlere oranla yak

laşık iki kat daha yüksek, t112 ise yaklaşık olarak 

aynı bulunmuştur2ı. 

Ketorolak trometamin mikrokapsüllerinden etken 

maddenin in vitro salım hızı USP XX!l palet yön

temi ve farklı çözünme ortamları (0-1. saat pH 1.2, 

1-2. saat pH 2.5, 2-3.5. saat pH 4.5, 3.5-5. saat pH 6.5) 

kullanılarak incelenmiştir. pH 1.2 ve 6.5'de mik

rokapsüllerden KT salımının modifiye Hixson - Cro

well eşitliğine uyduğu belirtilmiştir22. 

Sonuç 

Sonuç olarak, KT; fenilbutazon, indometazin ve· 

naproksen gibi nonsteroidal ilaçlara göre daha 

güçlü antiinflamatuvar aktiviteye sahip alınası, oral 

ve intravenöz uygulamadan sonra hızla ab

sorplanması, p.o. ve i.m. uygulamadan sonra %87 

etkili olması, sedasyon yapmaması ve bağımlılık po

tansiyelinin olamaması tercih sebebi olabilir. Bütün 

bu verilen farmakokinetik parametrelerin ışığı al

tında; yaşa göre doz ayarlaması yapmanın yararlı 

olacağı söylenebilir. 
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