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BİLİMSEL TARAMALAR/ SCIENT1FIC REVIEWS 

Biyoyararlarum Dosyası : Klorpromazin 

E. Öykü ÇETİN*, Selma ŞAHİN*0, A. Atilla HINCAL* 

Biyoyararlanım Dosyası : Klorproınazin 
Özet : Klorpronıazin, yan etkileri olmasına rağmen, çocuk 
ve yetişkinlerdeki şizofren ve ilgili hastalıkların tedavisinde 
yaygın olarak kullanılan bir fenotiyazin türevidir. Psi
kiyatrik durumlara ilave olarak, antiemetik, antikolinerjik ve 
antipruritik bir ajan olarak da kullanılmaktadır. Oral ve
rilişten sonra sistemik dolaşınıa geçen klorpromazin yüzdesi 
çok düşük ve doza bağınılıdır. ilk ieçiş metabolizmasının 
oldukça yüksek obnasından dolayı denekiçi ve deneklerarası 
değişkenlik çok yüksektir. Bu derleınede, klorpromazinin fi
zikokimyasal ve faımakolojik özellikl;ri, farmakokinetiği ve 
biyoyararlanımı tartışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Klorpronıazin, Farnıakokinetik, Bi
yoyararlanım, Farnıakoloji, ilaç et
kileşnıeleri. 
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Fenotiyazin grubu ilaçların önemli temsilcilerinden 

olan klorpromazin (CPZ), psikiyatrik hastalıkların te
davisi amacıyla 1950'lerden beri yaygın olarak kul

lanılmaktadır. Gastrointestinal kanaldan hızla emil
mesine rağmen mide barsak kanalındaki emi

limindeki değişkenliğe ve metabolizma ve ka

raciğerden ilk geçiş etkisine bağlı olarak sistemik do
laşıma geçen ilaç yüzdesi düşüktür ve doza ba

ğıınlıdır1. Geniş bir kullanım aralığına sahip olmakla 
beraber (psikotik durumlar, bulanh ve kusma, te

tanoz gibi) oldukça fazla yan etkisi vardır2-4. Ayrıca 

hasta uyuncuna bağlı olarak klinik uygulamada 

Bioavailability File.' Chlorpromaziııe 
Sunımary : Despite its side effects, chlorpromazine has been 
a widely used phenothiazine derivative in the treatment of 
schizophrenia and related disorders. in addition to psychi
atric disorders, it has also been used as an antienıetic, anti
cholinergic and antipruritic agent. After oral administra
tion, the percentage of chlorpromazine reaching to the sys
temic circulation is very low and dose dependent. Due ta ex
tensive first pass nıetabolism, intra-subject and inter-subject 
variances are very high. ln this review, physicocheınical and 
pharmacological properties, pharmacokinetics and bio
availability of chlorpronıazine are discussed. 
Keywords : Chlorpromazine, Pharmacokinetics, Bio

availability, Pharmacology, Drug inter
actions. 

problemlerle karşılaşılabilmesine rağmen çocuk ve 

yetişkinlerdeki psikotik durumlarin tedavisinde 
temel taşlardan biri olmuş ve diğer antipsik6tik ilaç

lara oranla daha fazla araşhrınaya konu olmuştur. 

Fizikokimyasal Özellikleri 

Klorpromazin, 2-kloro-10-(3-(dimetilamino)propil) fe

notiyazin (C17H19C!N2S = 318.86) olup kimyasal ya

pısı Şekil l'de gösteri!ıniştir5. 

Beyaz veya kremsi beyaz toz veya mumsu kah, ko

kusuz veya amin gibi kokulu olup erime noktası 56°-
600'dır. Pratik olarak suda çözünmez, alkolde, klo-
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Şekil 1. Klorpromazinin kimyasal yapısıS 

roformda, eterde ve seyreltik mineral asitlerde çö
zünür. CPZ sulu asit ortamda 255 nm ( A\ =1025 a) 
dalga boyunda absorbans verir. pKa'sı 9.3' tür 
(20")2,6,7. 

Teşhis ve Tayin Yöntemleri 

Klorpromazinin teşhis ve tayini amacıyla ince tabaka 
kromatografisi8-11, gaz kromatografisi12·13, yüksek 
basınçlı sıvı kromatografisi14-2D, ultraviyole spekt
roskopisi21, infra-red spektroskopisi22, florometrik 
analiz23, radyoiınmüno analiz ve gaz-sıvı kro
matografisi kütle spektroskopisi! yöntemleri kul
lanılmaktadır. Klorpromazin ve metabolitleri için 
saptanabilir en düşük konsantrasyon kullanılan yön
teme göre değişebilmektedir. Gaz kromatografisi ile 
klorpromazin ve klorpromazin sülfoksitin senundan 
tayininde 5 ng/mL, monodesmetilklorproınazinin 

senundan tayininde 20 ng/mL ve di
desınetilklorpromazinin senundan tayininde 10 ng/ 
mL; gaz kromatografisi-kütle spektroskopisi ile plaz
ma veya dokudan tayininde 1 ng/mL; yüksek ba
sınçlı sıvı kroınatografisi ile plazmadan tayininde 1 
ng/mL olarak verilıniştir24. 

Fannakolojik Özellikleri 

Tfun nöroleptik ilaçlar beyin ve perilerde bulunan 
dopamin reseptörlerini bloke ederek etki gösterirler. 
Beş tip dopamin reseptörü belirlenıniştir: D1-D5. 
Bunlardan D1 ve D5 adenilat siklazı aktive ederken 
D2,D3,D4 reseptörleri adenilat siklazı inhibe et
mektedir. Nöroleptik ilaçlar bu reseptörlere farklı 

oranlarda bağlanırlar, ancak klasik nöroleptik ilaç
ların klinik etkilerinin mezolirnbik sistemdeki D2 re
septörlerini bloke etme yetenekleri ile ilişkili olduğu 
belirtilıniştir3. Klorpromazin aynı zamar\da ko
linerjik, adrenerjik ve histaınin reseptörlerini de 
bloke ederek çeşitli yan etkilere neden olur2,3. 
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Klorpromazin geniş bir kullanım aralığına sahiptir. 
Psikotik durumların tedavisinde yaygın olarak kul
lanılmaktadır2,25. Şizofrenik hastalarda heyecan, aji
tasyon ve diğer psikomotor rahatsızlıkları kontrol 
eder; manik-depresif koşulların manik fazıru azaltir. 
Hiperkinetik durumları ve saldırganlığı kontrol 
etmek için kullanıldığı gibi anksiyete ve tansiyonun 
kontrolü için diğer psikiyatrik durumlarda da ve
rilir2·26·27. Sedatif ve trankilizan özelliklere sahiptir, 
fakat hastalar genellikle sedasyona karşı hızla to
lerans geliştirirler2. Antipruritik, serotonin blokajı, 

zayıf antihistaminik ve çok az ganglion blokajı ak
tivitesi vardır. Klorpromazin antiemetik olup, çeşitli 
hastalıkların ve değişik ilaçların neden olduğu bu
lantı ve kusmayı kontrol etmek için kullanılır. Ayrıca, 
ameliyat sonrası bulantı ve kusmayı azaltır2.4,7. Bu 
antiemetik etki kemoreseptör tetikleyici bölgesindeki 
D2 dopamin reseptörlerinin blokajı ile sağlanır3. Ay
rıca tetanoz tedavisinde diğer ilaçlara ilave olarak ve 
zaman zaman oluşan akut porfiriyi kontrol etmek 
için kullanı!ır2. Membran stabilize edici özelliğinden 
dolayı lokal anestezik etkisi vardır. Klorpromazin 
geçmeyen hıçkırıkla da kullanılır4,28. 

Klorpromazin, hidroklorür tuzu halinde ağızdan 

veya enjeksiyonla, embonat olarak hidroklorüre eşit 
dozda konsantre süspansiyon olarak ağızdan, ve baz 
olarak supozituvar şeklinde rektal yolla uygulanır. 
Dozaj bireysel olup, ilacın kullanılış amacına göre de
ğişir. Çoğu hastalarda oral tedaviye günde 3 kez 
olınak üzere 25-50 mg doz ile başlanır, gerekiyorsa 
artirılır. İlacın günlük idame dozu 25 mg'dan 100 

mg'a kadar olup, günde 3 kez verilınelidir2. Psikotik 
hastalarda doz artırılabilir. Şizofreni ve diğer psi
kozların ve maninin tedavisinde, şiddetli anksiyete, 
psikoınotor, ajitasyon, eksitasyon ya da şiddet içeren 
veya tehlikeli irnpulsif davranışların kısa süreli yar
dımcı tedavisi için ağızdan başlangıçta günde 3 kez 
25 mg (ya da gece 75 mg) kullanılır. Doz yanıta göre 
ayarlanır. Genellikle idame dozu günde 75-300 ıng' 
dır2,29. 

Parenteral uygulamada derin intramusküler en
jekSiyon tercih edilir. İntravenöz uygulama genellikle 
şiddetli hıçkrrıkta tercih edilip, enjeksiyondan önce 
seyreltilınelidir. Enjeksiyon yoluyla uygulamada kul
lanılan doz 25-50 mg olup, gerekiyorsa enjeksiyon 
tekrarlanır. CPZ antieınetik olarak intramusküler yol-
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dan 25-50 mg dozda kullaruJırZ,4,s,7. Ayrıca tetanoz 

tedavisinde diğer ilaçlara ilave olarak günde 3-4 kez 
25-50 mg dozda intarmusküler yolla uygularur5. Geç
meyen hıçkırıkla ise günde 3- 4 kez 25- 50 mg uy
gulanır2,28,29_ 

Rektal yolla uygulamada 100 mg CPZ içeren su
pozituvarlar kullarulır ve günde dört taneye kadar 
verilebilir. Bir beş yaş arasındaki çocuklara CPZ 
hidroklorür 500 µg/kg dozda oral yoldan 4-6 saatte 
bir veya 6 saate bir intramusküler yolla verilebilir. 

Beş yaşın üzeri için oral doz yetişkin dozunun yarısı 
ile üçte biri kadardır. Ancak günlük doz 1-5 ya
şındakiler için 40 mg, beş yaşından büyükler içinse 
75 mg'ı aşmamalıdır2. 

Yan Etkiler 

Klorpromazinin yan etkileri arasında sersemlik hali, 
ağız kuruluğu, naza! konjesyon, postural hi
potansiyon, vücut sıcaklığının düşmesi (arasıra yük
sek ateş), taşikardi, aribni, ajitasyon, uykusuzluk, 
depresyon, miyozis ve rnidriyazis, konvülsiyonlar, 
fotosensitivite, deri döküntüsü ve ejakülasyonun in
hibisyonu sayılabilir. Ayrıca agranulositozis, lö

kopeni ve hemolitik anemi gibi değişik hematolojik 
bozukluklar görülebilir2.3·29.3D_ Klorpromazin aynı 

zamanda adet görülmemesine, sütün çok fazla· gel
mesine, erkeklerde meme bezlerinin büyümesine, bu
lanık görüntüye, kornea ve lenste opaklığa ve kor
nea, konjonktiva, deri, retina pigmentasyonuna yol 
açar3°. 

Klorpromazin toksik olmamasına rağmen hastaların 
% l'inde klinik olarak sarılık görülmüştür31,32. Pla

sentaya geçer ve solunum depresyonuna yol açabilir. 
Ayrıca parkinson ve tardif diskineziye benzer semp
tomlara da neden olabiJir3D. · 

Klorpromazin çözeltileri enjeksiyon bölgesinde iri
tasyona ve nodül oluşumuna yol açabilir. Enjeksiyon 
bölgesinde iltihaplı cevaplar ve gangren oluşumu bil
dirilmiştir. Eğer artlarda enjeksiyonlar gerekli ise en
jeksiyon bölgesi değiştirilmelidir. Prokain gibi bir 
lokal anestezik eklemnesi ile ağrının azaltıldığı be
lirtilmiş tir2. 

Famıakokinetiği ve Biyoyararlarurm 

Oral uygulamadan sonra hemen emilir, fakat emilim 

derecesi yiyecek varlığında veya antikolinerjik ilaçlar 
alındığında azalabilir3D. Plazma doruk kon

santrasyonuna (Cmaks) 2-4 saatte ulaşırken, ölçülebilir 
plazma doruk konsantrasyonuna ise ilk 15-30 dakika 
içinde ulaştığı bildirilmiştir28_ Klorpromazin çoğu de
nekte çok komparhnanlı farmakokinetik özellik gös
terir. Denekler arası yarılanma ömrü (11.1 sa), da
ğılım hacmi (1220 L), kararlı durumdaki dağılma 
hacmi (642 L) ve ortalama kalış zamanındaki (MRT, 
8.88 sa) değişkenlik oldukça fazladır. Ancak sistemik 
klerensteki (76.6 L/ sa) değişkenliğin daha az olduğu 
belirtilmiş tir33. 

Klorpromazinin kinetiğinin doza bağunlı olduğu be
lirtilıniştir33-36_ Akut psikotik hastalarda yapılan bir ça

lışmada verilen CPZ dozları (günde 400-1700 mg) ile 
ölçülen plazma konsantrasyonları arasında zayıf bir 
ilişki bulunduğu ve bu maddenin kinetiğinin doza ba
ğunlı olabileceği belirtilmiştir34. Bir başka çalışmada 

ise 100 mg ve 800 mg CPZ verildiğinde elde edilen 
doruk konsantrasyonlarındaki orantısız arhş (15 ng/ 

mL ve 269 ng/mL), bu maddenin kinetiğinin ço
çuklarda da doza bağunlı olduğunu gösterınektedir35. 
Oral yolla verilişi (25, 50, 100 mg) takiben sistemik do
laşıma ulaşan klorpromazinin yüzdesinin çok düşük 
(% 4-38) ve doza bağımlı olduğu bulunmuştur. Ayrıca 
bireyiçi ve bireylerarası değişkenliğin çok yüksek ol

duğu, oral uygulamadan sonra elde edilen Cmaks ve 
eğri altında kalan alan (AUC) verilerinin incelemnesi 
ile klorpromazinin kinetiğinin nonlineer olduğu, 

ancak yarılanma ömrünün dozdan bağımsız olduğu 
belirtilmiştir (Tablo 1)33. Bir başka çalışmada ise, kro

nik tedavi boyunca biyoyararlanun % 20-30 oranında 

azalınışhr. Düşük biyoyararlanırnm mide barsak ka

nalındaki emilimdeki değişkenlik ve metabolizasyonla 

birlikte karaciğerden ilk geçiş etkisine bağlı olduğu be
lirtilıniştir24,33, 

Tablo 1. Klorpromazinin oral yolla verilişi (25, 50, 

100 mg) takiben elde edilen farmakokinetik 
parametreleri33 

Ort±SS 

Parametre 25mg 50mg lOOmg 

tmaks (sa) 2.0 ±0.6 1.7 ±1.0 1.4 ±0.8 

Cmak' ( ng/mL) 4.31 ±2.00 11.9 ±9.0 37.9 ±21.8 

tı 12 (sa) 5.48 ±1.72 9.52 ±4.55 11.1 ±2.8 

AUC (ng.sa/mL) 27.8 ±14.9 81.8 ±79.2 247 ±127 

F(%) 8.07 ±3.52 11.6 ±9.3 18.4 ±8.1 

SS: Standart sapma 
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Klorpromazin plasentaya kolayca geçer. Beyindeki 
ilaç konsantrasyonunun kandakinden 4-7 kez daha 
fazla olduğu belirtilmiştir30. Melanine bağlanır, pig
ment hücrelerinde uzun süre kaldığı için deri, göz, iç 
kulak ve beyindeki pigment içeren sinir hücrelerinde 
istenmeyen etkilere yol açabiJir37. Ayrıca DNA, 
RNA ve proteinlerle etkileştiği bilinmektedir38. 
Klorpromazin 0.008-15.l µg/mL konsantrasyon ara
lığında plazma proteinlerine (albumin, cx1-asit gli
koprotein, lipoprotein39) %90'dan fazla bağlanır. 

Yüksek konsantrasyonda proteine bağlanma oranı 
düşüktür. Denge diyalizi kullanılarak yapılan bir ça
lışmada bağlanmanın pH'dan etkilendiği be
lirtilıniştir. Ayrıca türler arasında proteine bağlarıma 
incelendiğinde plazma proteinlerine bağlanma ora
nının en yüksek köpeklerde, daha soma tavşanlarda 
ve en son da sıçanlarda olduğu tespit edilmiştir39. 

Artiritli ve Chron hastalığı olan hastalarda cx1-asit gli
koprotein konsantrasyonundaki artmaya bağlı olarak 
CPZ'nin plazma proteinlerine bağlanmasında artış 

gözlemniştir. Diğer taraftan böbrek bozukluklarında 
proteine bağlanmada herhangi bir değişiklik ol
mamıştır40. 

Klorpromazin oldukça lipofilik bir madde olup, erit
rosit membranı, membran lipidleri ve hemoglobinle 
de etkileşmektedir41,42. Bu etkileşmenin me
kanizması tam olarak bilinmemekle birlikte, Sheetz 
ve Singer42, CPZ'nin membranla etkileşmesi sonucu 
membranın iç ve dış tabakaları arasında asimetrik 
olarak dağılan lipit tabakalarının farklı hacimlerde 
genişlediğini ve bunun da hücre şeklinde değişikliğe 
neden olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca membranın 
iç tabakasının fosfatidilserinden dolayı daha negatif 
olduğu ve membranla etkileşmede maddenin yü
künün de önemli olduğu belirtilmiştir43. Fizyolojik 
pH'da tek değerli katyon olan CPZ'nin44 membranm 
iç tabakasıyla etkileştiği belirtilmiştir45. Membranla 
etkileşmesinin konsantrasyona bağlı olduğu gös
terilmiştir. Düşük konsantrasyonlarda ( <100 mM) 
insan eritrositlerini hipotonik lizizden korurken, yük
sek konsantrasyonlarda (>0.5-1 mM) membranda 
parçalanmaya ve dolayısıyla hemolize neden ola
bilınektedir38,41,43,46_ Ancak Lieber ve ark. 47 CPZ'nin 
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yüksek konsantrasyonlarda membranda küçük de
likler oluşturduğunu ve bu deliklerden Na+ gibi 

iyonların geçişine izin verirken, hemoglobin ve diğer 
iyonların geçmesine izin vermediğini belirtmişlerdir. 
CPZ'nin eritrositlerde şişmeye neden olduğu, bu şiş
menin doz, hematokrit ve ortam pH'sına bağlı olarak 
gerçekleştiği, ancak bu olayın geri dönüşümlü ol
duğu belirtilmiştir43. Ayrıca, CPZ'nin hidroklorür 
tuzu için eritrositlerle dengeye ulaşma zamanının 
yaklaşık 15 dk. civarında olduğu ve bu sürenin etken 
madde konsantrasyonu, hematokrit ve pH de
ğerinden etkilenmediği belirtilmiştir48·50. Klorp
romazin sığır aortasından elde edilen endotelyal hüc
relerinde de morfolojik değişikliklere neden ol
maktadır. Nanomolar düzeyde kullanıldığında hücre 
şeklinde değişiklikler yaparken, yüksek kon
santrasyonlarda (150 µm'ye kadar) endotelyal hüc
relerde küreselleşmeye yol açhğı belirtilmişfu51. 

Klorpromazinin kanda istenen seviyeye ulaşması sa
dece doza ve uygulama şekline bağımlı olınayıp, has
tanın uyııncuna da bağımlıdır. Oral uygulamada kar
şılaşılabilen sorunlardan birisi ilacın hasta tarafından 
kusularak dışarı atılmasıdır. Bu durumda terapötik 
plazma düzeyine erişilememesinin nedeni uygulanan 
dozun yetersizliğidir. Ayrıca hastaların çoğu CPZ ya
nında başka nöroleptikler de alınaktadır. Bu ilaç
lardan bazıları CPZ'nin hepatik metabolizasyonunu 
uyararak, CPZ'nin ahlımını artırdığı ve plazma kon
santrasyonunda azalınaya neden olduğu be
lirtilmiştir52. 

Midha ve ark.1 iki CPZ tablet formülasyonunun 
(Thorazine: Film kaplı tablet, şeker kaplı tablet) bi
yoeşdeğerlik çalışmasını karşılaşhrmak amacıyla si
gara içmeyen 36 sağlıklı erkekte yaphkları bir ça
lışmada, dozaj şekillerinin verilişini takiben CPZ 
plazma konsantrasyonları 24 saat boyunca rad
yoirnmüno analiz ve gaz-sıvı kromatografisi-kütle 
spektroskopisi metotlarıyla izlemniş ve A uc=0, A UC b, 
Crnaks değerleri tayin edilmiştir (Tablo 2). Tayin edi
len plazma konsantrasyonları kullanılan metoda göre 
farklılık göstermesine rağmen, her iki yönteme göre 
de çalışılan formülasyonlann biyoeşdeğer olduğu 
rapor edilıniştir (Şekil 2). 
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Tablo 2. Klorpromazin içeren test ve referans formülasyonlar kullanılarak radyoimmuno analiz (RIA) ve gaz 

sıvı kromatografisi ve kütle spektrometresi (GLC-MS) analiz yöntemleri kullanılarak tayin edilen 

farmakokinetik parametreler ve test formülasyonunun relatif biyoyarar!anrmı1 

Forınülasyon AUC1
0, AUC=0, cmaks l,,,w k 1112 

(ng.sa/mL) (ng.sa/mL) {ng/mL) (sa) (1/sa) (sa) 

RIA verileri 

Test (%VK) 93.0" (53.0) 112 (59.0) 11.5 (52.2) 2.77 (36.5) 0.094 (59.8) 10.3 (69.0) 

Referans (% VK) 90.6a ( 60.6) 107 (60.7) 10.6 (58.8) 3.15 (31.8) 0.086 (45.8) 10.3 (41.6) 

F ("fob) 103 105 108 87.9 

GLC-MS verileri 

Test (%VK) 65.9 (77.1) 78.0 (72.6) 10.6 (87.4) 2.45 (33.1) 0.109 ( 46.8) 8.20 (59.3) 

Referans(% VK) 63.0 (84.1) 74.4 (80.7) 9.00 (80.9) 3.33 (46.0) 0.0860 (48.9) 7.60 (68.6) 

F (%b) 105 104 118 73.6 

a Aynı formülasyonda GLC-MS (paired t test: p<0.05) ile tayin edilen ortalama AUCto değerinden önemli derecede fark-

lıdır. b Aynı kolondaki parametrenin ortalama değerlerinin T:R oranıdır. 

" 
" 

' 

A 

Q.'.!--,~-.. --.~-.. ~,, 
.Zaman (~a) 

" 
" B 

a'.,ol--c,r--,,.,---,.,,--~,..:O:.,,., 
I.aman (ım.) 

Şekil 2. Klorpromazin içeren test ( •) ve referans (o) tab

letlerin 2x25 mg dozda sağlıklı gönüllülere uy
gulamasını takiben radyoimrnünoanaliz (A) ve 

gaz-sıvı kromatografisi-kütle spektroskopisi (B) 

yöntemleri kullanılarak tayin edilen ortalama 

plazma konsantrasyonları 1 

CPZ'nin 25 çocuğa intravenöz infüzyonla verildiği 

bir çalışmada tayin edilen farmakokinetik pa

rametrelerin yetişkinlerinkinden belirgin derecede 

farklı olduğu belirtilmiştir (Tablo 3). CPZ'nin bi

yotransforınasyonunun yaş ile ters orantılı olduğu, 

bu nedenle çocuklara klorpromazin uygulanırken bu 

farmakokinetik farklılıkların göz önünde bu

lundurulması gerektiği belirtilmiştir. CPZ'nin ya

rılanma ömrü küçük çocuklarda daha kısa ol

duğundan, serum konsantrasyonlarındaki dal

galanmalardan kaçınmak için günde üç kez veya 

daha sık verilmesi gerekmektedir (Şekil 3)19. 

Tablo 3. Klorpromazin ıçm yetişkinler ve ço

cuklardan elde edilen farınakokinetik pa

rametreler19. 

Parametre Çocuk Yetişkin 

1.Çalışma 2.Çalışma 

a (1/sa) 0.94±0.06 0.38 

tı;ıa (sa) 1.08±0.24 1.80 1.2-3.3 

P (1/sa) 0.10±0.00 0.028 

tı;ı (sa) 7.74±0.65 31 7.4-35.3 

k,, (1/sa) 0.45±0.05 0.067 

AUC (mg.sa/L) 0.56±0.08 

CL (L/kg/ sa) 3.08±0.58 0.59-1.19' 

Vz (L/kg) 36.1±7.2 

a Belirtilen değerlerin ortalama vücut ağırlığına (70 kg) bölünmesi 

ile elde edilir. a= dağılım fazı hız sabiti; t112a= dağılım yarı ömrü; 

~= eliminasyon fazı hız sabiti; t112= eliminasyon yarı ömrü;~= eli

minasyon hız sabiti; AUC= 0-?oo' a kadar serum kons.-zaman eğ

risi altında kalan alan; CL= sistemik Klerens; V z = terminal fazın 

dağılım hacmi. 

Fizyolojik parametrelerin (yan etkiler) vücuttaki CPZ 

ve metabolitlerinin miktarının bir göstergesi olarak 

kullanılıp kullanılamayacağrnm incelendiği bir ça

lışmada, kan basıncı ve nabız ile plazma kon

santrasyonları arasında bir ilişki bulunamamıştrr. 
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Şekil 3. Klorpromazinin 1 mg/kg dozda intravenöz in
füzyonla verilmesinden sonra 4 aylık bebek (o) ve 
17 yaşındaki erkekte ( •) elde edilen serum ilaç 
konsantrasyonlan19 

Ancak plazmadaki CPZ sülfoksit miktarı arthkça se
dasyon olasılığının arttığı gözlenmiştir. Ayrıca plaz
ma CPZ konsantrasyonu 46 ng/mL civarında iken 
hastada parmak tremoru görülme olasılığının %50 ol
duğu belirtilrnişfu53. 

Metabolizma ve atılınu 

Klorpromazin büyük oranda sülfoksidasyon, de
metilasyon, hidroksilasyon, N-oksidasyon, glukronik 
asit konjugasyonu ve muhtemel halka parçalanması 
ile metabolize olur (Şekil 4)11,30,33. Oluşan faz 1 ve faz 
lI metabolitlerinin bir kısmı farmakolojik olarak inak
tiftir. Ancak 7- hidroksiklorpromazinin total kon-

·o:~,, 
(Hf~CH--N-OH 

Şekil 4. Klorpromazinin rnetabolik dönüşümü 
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jugatları için tayin edilen AUC'nin klorpromazin ve 
diğer metabolitlerden iki kat daha fazla olması faz II 
metabolizasyonunun çok daha önemli bir rol oy
nadığını göstermektedir33. CPZ metabolitlerinin en
tero-hepatik dolaşıma uğradığı, desmetil, 7- hidroksi 
ve sülfoksit metabo!itlerinin eritrositler tarafından tu
tulduğu belirtilınişfu30. Klorpromazin-N-oksit dı
şında başlıca metabolitlerinin biyolojik yarılanma 
ömrü CPZ'nin yarılanma ömründen daha uzundur 
(10-60 saat)23,54. 

Oral yolla verilen dozun% 20-70'i idrarla fenotiyazin 
metabolitleri olarak atılır. İdrarla atılan metabolitlerin 
çoğunluğu konjuge olmuştur. %5'i sülfoksit olarak, 
%1'den az bir kısmı değişmeden atı1ır30. Uzun süreli 
tedavinin sona ermesinden sonra CPZ metabolitleri 
18 aya kadar idrarda saptanabilir24. Dozun % S'i fe
notiyazin metabolitleri olarak feçesle atıJır30. 

İlaç Etkileşmeleri 

Klorpromazin, ilk olarak santral depresarıları kuv
vetlendirmek için anestezide kullarulmıştır. Bu tür 
tıbbi amaçlar için kullanılan ilaçlar, sedatif ve anal
jeziklerin etkilerini arthrırlar. Ayrıca l<lorpromazin 
morfinin miyotik, sedatif ve analjezik etkisini de art
tırır. CPZ ve bazı diğer antipsikotik ilaçlar, gu
anitidinin muhtemelen antihipertansif etkisini sem
patik sinirlere tutunmasını bloke ederek en
gelleyebiJir2B ,55. 

Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri CPZ ile 
birlikte postural hipotansiyona neden olur. An
tihipertansiflerle birlikte kullanıldığında hipotansif 
etki artar; yüksek dozda CPZ adreneıjik nöron blo
körlerinin hipotansif etkisine antagonist etki gösterir. 
Antasicller ve adsorbarılar CPZ'nin emilimini azal
tırlar. Opiyoid analjeziklerle, alkolle, anksiyolitil<ler 
ve hipnotiklerle kullanıldığında sedatif etki artar. 
Beta blokörler CPZ'nin plazma konsantrasyonunu ar
tırır. Ülser ilaçları CPZ'nin etkisini artırabilir. Trisil<lik 
antidepresanlarla verildiklerinde plazma kon
santrasyorı!arı ve antimuskarinik etkileri artar29,56. 
Klorpromazin, propranololün pre-sistemik me
tabolizasyonunu azaltarak kararlı durum kon
santrasyonunu % 70 oranında artırır. Plazma prop
ranolol düzeyindeki artışa bağlı olarak izoproterenol 
aktivitesi artar ve plazmadaki renin aktivitesi 
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düşer57. Karpamazepin ile CPZ beraber kul

lanıldığında birbirlerinin emilimini azalhrlar. Kar

bamazepin karaciğerdeki mikrozomal enzimleri uya

rarak CPZ'nin biyotransformasyonunu artırırSB. 

Sonuç 

Bir fenotiyazin türevi olan CPZ, mide barsak ka

nalından kolayca emilir, fakat mide barsak ka

nalından emilimindeki değişkenlik ve me

tabolizasyonla birlikte karaciğerden ilk geçiş etkisine 

bağlı olarak sistemik dolaşıma geçen CPZ yüzdesi 

düşüktür. CPZ'nin intravenöz, oral, ve rektal yolla 

kullanınu olup, yüksek değişkenlik gösteren bir ilaç

hr. Aynı doz verildiğinde bile farklı cevaplar görülür. 

Uygulanan doz ile CPZ plazma düzeyi arasında bir 

ilişki yoktur. Terapötik amaçlarla kullanılmasına rağ

men pek çok yan etkisi vardır. Ancak esnek tedavi 

gerektiğinde doz ayarlanarak yan etki insidansı azal

hlabilir. Aynca, hastanın ilacı yuhnaması, fazla 

dozda veya istenilenden daha az dozda alınası gibi 

nedenler dolayısıyla CPZ'nin terapötik olarak iz

lenmesinde problemler çıkabilmesine rağmen, yak

laşık 50 yıldır yetişkin ve çocuklardaki psikotik has

talıkların tedavisi amacıyla kullanılan temel taş

lardan biri olınuştur. 
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