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Biyofarmasötik, farmasötik konusu içine giren bilim dalların

dan biri olup, belli bir doz şekli halinde bulunan ilacın fizikokimya
sal özellikleri ile, bunun vücuda girmesini takiben elde edilen te"ra
pötik cevap arasındaki ilişkiyi inceler. Diğer bir tarifle, çegitli doz 
şekillerinin biyolojik cevap üzerine etkilerini ve gerek doz şekli, ge
rekse bu şekil içinde takdim edilen ilaç üzerine tesir edebilecek çe
şitli fizyolojik faktörleri konu alarak almaktadır. 

Belli bir tedavinin uygulanması esnasında ilaçtan optimum fay
danın temin edilebilmesi için hekimler ve eczacıların bununla ilgili 
bütün 'ayrıntıları bilmeleri gerekmektedir. Bu da ilacın absorpsiyo
nu, dağılımı, metabolizması ve ıtrahından sorumlu faktörlerin, ve 
bu proceslerin ilacın farmakolojik etkilerinin başlaması, devam sü
resi ve şiddeti ile ilişkilerinin bilinmesini gerektirmektedir. Yani, 
belli bir dozaj şekli halinde verilen ilacın sebep olduğu biyolojik te
sir sadece bunun intrinsik farmakolojik etlüsi ile ilgili bir durum 
değildir, cevabın başlaması, şiddeti ve devam süresi biyolojik sis
temlerin farklı olması ve doz şekli ile ilgili çeşitli faktörlerin etkisi 
altında çok geniş bir değişkenlik gösterebilmektedir. 

Biyofarmasötikte öngörülen hedef şu üç sorunun cevaplandı

rılmasıdır : 

1. Hangi ilaç kullanılmalıdır? İlaç seçilirken bunun intrinsik 
farmakolojik özellikleri, tedavi değeri ve toksisitesi göz önüne alı-

* H. Ü . Farmakoloji ve Toksıikoloji Elııstitüsü tarafından yayınlanan Farmakolo
ji ve Toksikoloji Bülteninden alınmıştır. 
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nır. ilaveten absorpsiyon ve metabolizması ile dağılun öz,ellikleri de 

düşünülmelidir. örneğin, antikoagülan bir ilaç seçilirken varfarin 

bishidrcksikumarin'e tercih edilmektedir. Zira daha çabuk ve 
muntazam bir hızla, ilaveten tam olarak absorbe edilir ; genellikle 

eliminasyonu daha çabuktur ve mevcut bilgilere göre absorpsiyon 
ve dağılım özellikleri doza bağımlı bir değişkenlik göstermemekte

dir. 

2. Hangi formülasyon kullanılmalıdır? Bir ilacın formülasyo

nu absorpsiyon, metabolizma ve itrahım etkileyeceğinden dolaylı 

olarak farmakolojik tesirin başlamasını, şiddetini ve devam süresi

ni de etkileyecektir. örneğin, aspirin tabletlerine sodyum bikarbo

nat ilavesi aspirinin dissolüsyon (çözünme) hızını arttıracağından 

absorpsiyon, dolayısı ile etkinin başlaması çabuklaşacaktır. Di.ğer 

taraftan idrar pH sı yükseleceğinden salisilatın tübüler reabsorp,si
yonu azalacak ve itrahın artması sebebiyle etki süresi kısalacaktır. 
Eğer bu doz yeterince yüksek ve absorpsiyon da çok süratli ise m~

tabolik yolların bazıları doygunluğa erişeceğinden ilacın bu yoldan 

eliminasyonu yavaşlayacak, dolayısı ile etki süresi uzayacaktır. 

Bir ilacın farklı formülasyonlan ile elde edilmiş kan seviyeleri

ne eksipiyanın, partikül büyüklüğünün, preparat şeklinin v.s. etki

lerini gösteren çeşitli örnekler mevcuttur. 

3.. tlaç nasıl verilmelidir? Belli bir ilacın muayyen formülas

yonunun seçilmesini müteakip başlangıç ve idame dozlarını ve bun
ların hangi zaman aralıkları ile verileceğini tespit etmek gerekir. 

Bu hususlar ilacın biyolojik yarı ömrü, optimum plasma ve doku se

viyeleri ve preparat şeklinin ilacı salıverme özellikleri ile bağlantı

lıdır. 

ilacın vücuda girmesinden eliminasyonuna kadar geçirdiği saf
halar oldukça karmaşık olmakla beraber birkaç esas kavramın uy

gulanması suretiyle . bunları iyi bir şekilde özetlemek mümkündür. 

Bu sayede hekim ve eczacı literatürde mevcut kan ve idrar konsen
trasyonlarını gösteren eğrileri değerlendirebilir, mevcut preparat
ları veya doz rejimlerini mukayese edebilir ve ilaçla tedavinin esas

larını daha açıklıkla anlayabilir. 

Biyofarmasötik kapsamına giren konular çok çeçitlidir ve gi
derek artmaktadır. Yeni kavramlar ve eski kavramların yenilenmiş 
şekilleri gittikçe sıklıkla literatürde yer 3.Imaktadır. 
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Eiyofarmasötiğin «biyolojik yararlanım» dalı ile ilgili bir ör
nek verilmesi, bu konunun önemini daha da iyi bir şekilde açıklaya
caktır : Son yıllarda yapılan çeşitli çalışmalar bir ilacın absorpsiyon 
hızının ve absorbe edilebilen miktarının değişik firmalar ta.rafından 
piyasaya sürülen imalatlar için birbirinden farklı olduğunu ortaya 
koymuştur. örneğin, A.B.D. de satılmakta olan değişik firmalara 
ait onbir değişik 250 mg lık oksitetrasiklin hidroklorür kapsülünün 
biyolojik yararlanımları referans olarak kabul edilen bir formülas
yonla mukayeseli olarak incelenmiş ve bunlardan yedi tanesiniD te
min ettikleri serum konsantrasyonlarının çok fazla değişkenlik gös
terdiği, ayrıca, referansın temin ettiğine kıyasla sinyifikan şekilde 
düşük olduğu gözlenmiştir. 

'Digoksin, kloramfenikol, ampisillin, difenilhidantoin gibi diğer 
ilaçların biyolojik yararlanımlarına ait buna benzer çeşitli çalışma
lar mevcuttur. 

DiGOKSiN'DEN BiYOLOJiK YARARLANMA 

Bir hastaya verilen ilacın etkisi verilen dozdan ziyade ilacın 
plasma konsantrasyonları ile korrelasyon gösterdiği için biyolojik 
yararlanım kavramı ·bilhassa önem kazanmaktadır - zira ilacın te
sir gösterebilmesi için ence etki yerine ula.şması gerekmektedir. Bi
yolojik yararlanım (biyoyararlanım), aktif bir ilacın formülasyon 
şeklinden genel dolaşıma geçiş hızı ve absorbe olan miktarı olarak. 
tarif edilebilir - ki bu iki özellik de birbiri ile bağımlı değildir. 

Biyoyararlanımı tayin için en fazla kullanılan metodlardan biri 
zamana karşı ilacın plasma konsantrasyonlarını gösteren egrının 

altında kalan total alanın hesaplanmasıdır. Diğer bir metod, ilaç 
ve metabolitlerin idrarda itrah edilen total miktarının tayin edil
mesidir. Bu iki metod çeşitli ilaçlar için farklı neticeler verebilir ve 
bazı araştırıcılara göre digoksin'in biyoyararlanımı tayin edilirken 
ikinci metod daha güvenilir sonuçlar vermektedir. 

Son yıllarda yapılan çalışmalar, çeşitli ülkelerde ve farklı fir
malar tarafından piyasaya çıkarılmış, hatta aynı firma tarafından 
farklı zamanlarda hazırlanıriış: digoksin müstahzarlarından yararla
nımın çok fazla değişkenlik gösterdiğini ortaya koymuştur. Digok
sin, doz-cevap eğrisi dik ve terapötik indeksi dar bir ilaç olduğun
dan yararlanımdaki bu değişkenlik tedavide bir risk faktörü teşkil 
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etmektedir, Standart metodlarla yapılan miktar tayinleri tabletler 
içindeki aktif ilaç miktarlarında genellikle hata bulunmadığını, bö·y
lece biyoyararlanımda kar:şılaŞılan değişkenliğin absorpsiyondak;. 
farkWıklardan ileri geldiğini göstermiştir. Farklı firmalar tarafın
dan hazırlanan digoksin müstahzarları verilen hastalarda tek doz 
veya idame dozlarını takiben elde edilen plasma ilaç seviyelerinde 
ve absorpsiyon eğrilerinde bu kalitatif farklılık açıkça görülmekte
dir. Ancak, bugüne kadarki çalışmalarda kantitatif yönden kesin 
bir değerlendirme yapılmamıştır. Sadece, Anglosakson ülkelerinde 
standart müstahzar olarak kabul edilen Lanoxin'in (Burroughs -
Wellcome and C'o.) oral yoldan verildiğinde i.v. yola oranla % 75 
yararlanım sağladığı bilinmektedir. 1'975 de yapılan bir çalı~ma 'Di

goksin - Sandoz tabletlerinin de Lanoxin'e yakın yararlanım sağla
dığını ve farklı numuneler arasında değişkenlik göstermediğini or 
taya koymaktadır (1). Yukarda zikredilen ülkelerde piyasada mev
cut diğer digoksin müstahzarlarından yararlanım ise Lanoxin'e kı
yasla çok daha düşük bulunmuştur (2, 3). 

Aynı firmanın farklı devirlerde çıkardığı müstahzarardan ya
rarlanım da değişkenlik gösterebilir. örneğin, Burrough'3 - W zllc~me 
and Co. Mayıs 19'72 tarihinden itibaren Lanoxin'in hazarlanışında 
değişiklik yapmış ve bu tarihten sonra çıkarılan tabletlerin gerek 
absorpsiyon hızı, gerekse absorbe edilen miktarı ortalama % 5<) 
artmıştır ( 4, 5). Ancak, bu bilinçli bir durumdur ve özellik arzzder. 
Genellikle diğer müstahzarlarda karşılaşılan değişkenliğin haz.ırian
ma sırasında bilinçsiz olarak yapılan ufak tefek farklılıklardan ile
ri gelmekte olduğu ve tedavi sırasında beklenmeyen neticelere yol 
açabileceği hatırda tutulmalıdır. 'Digoksin müstahzarlarında absorpsi
yon hızını sınırlayıcı safha tabletin desentegrasyon ve bilhassa dis
dolüsyonudur, zira ta.blet % 50 dekstroz solusyonu içinde eritilerek 
verildiğinde müstahzarlar arasındaki farkın kaybolduğu gözlenmiş
tir. ilacın partikül büyüklüğü azaldığı oranda dissolusyon hızının, 

dolayısı ile absorpsiyonunun arttığını gösteren çalışmalar da var
dır (6, 7). Gerek desentegrasyon, gerekse dissolüsyon hızı in vitro 
olarak tayin edilebilir ve genellikle ilacın in vivo absorpsiyon hızı 
hakkında bir fikir verebilir. Bazen hazırlanma sırasında ilaç ile dol
gu maddeleri iyi karıştırılmadığı için tabletler arasında etki şiddeti 
farklı olabilmektedir. Teknik bir hata sayılan bu durumu önlemek 

mümkündür. 

36 



Aynca oral yoldan verilmeyi takiben i.v. yola göre yararlanı
mın daha düşük olması, ilk geçiş etkisinden (yani absorpsiyon yeri 
olan mide - barsak kanalında ve karaciğerden ilk geçiş sırasında yı
kımlanmadan) ileri gelebilir. Mide - barsak kanalından geçiş zama
nı ve absorpsiyon hızı da fizyolojik olarak bireysel değişkenlik gös
terebilmektedir. Tok karnına alınan ilacın aç karnına alınana göre 
daha yavaş absorbe olduğu da bilinmektedir (7). ilaveten, hastanın 
kullandığı diğer ilaçlar (Maalox, Kaopektat (8), metoklorpropa
mid, veya propantelin (9) gibi) ile digoksin arasında mide - barsak 
kanalında bir etkileşme de absorpsiyonu azaltabilir. 

Bugüne kadar olan çalışmaların, klinikte devamlı digoksin te
davisindeki hastaların ancak uf ak bir kısmında bu değişkenliğin gö
rüldüğüne ve genellikle ilacın veriliş yolu veya kullanılan müstah
zar değiştirildiğinde veya ilaç çok yüksek dozlarda kullanıldığında 
bariz olarak ortaya çıktığına işaret etmesi teselli vericidir. Buna 
rağmen, bazı hastalarda ilacın kan seviyelerinde çok büyük de.ğişik
likler meydana gelmesi ile tehlikeli durumların ortaya çıkabileceğini 
unutmamak ve ilacın veriliş yolu, dozu veya müst$arın değiştiril
mesi gerektiğinde hastanın serum digoksin seviyelerinin tayin edil-

, mesi uygun olur veya memleketimizde uygulanması daha kolay bir 
yol, tedavide bir değişiklik yapılması gerektiğinde hastanın kontrol 
altında bulundurulması ve klinik bulgulara ~öre yeni dozajın ayar
lanmasıdır. 
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