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Ön ilôc (prodrug) denince kendileri biyolojik bakımdan (nisbe
ten) inaktif olan fakat organizmaya girdikten sonra farmakolojik acı
dan aktif şekle dönüşen ilaçlar anlaşılır. Bu gün kullanılmakta olan 
ilaçların bazıları ön ilaç şeklindedir. Bu ön ilaçlar çeşitli durumlarda 
kendileri hedef organa ulaşamayan aktif bileşiklerin terapötik yönden 
yararlı olmasını sağlamaktadır. Tablet veya kapsül şeklinde verilen 
bir ilacın etki gösterdiği dokudaki reseptörlere ulaşabilmek için aş
ması gereken engeller hatırlanacak olursa verilen miktarın ancak çok 
ufak bir kısmının reseptörü etkileyebileceği anlaşılır. Farmasötik şek
lin dissolüsyona uğraması, barsak duvarından geçme, absorpsiyon 
sırasında ve daha sonra karaciğerde metabolik yıkıma uğrama, kan 
beyin engelini aşma ve diğerleri bu engeller arasında sayılabilir. Ben
zer şekilde, parenteral veya topik olarak kullanılan ilaçlardan yarar
lanım da, ön - ilaç şeklinde tatbikleri halinde artabilir. 

Genellikle ilacın hedef dokuda maksimum aktivite gösteren ya
pısal özellikleri ile bu ilacı~ çeşitli membranlardan geçişini kolay
laştıracak özellikleri farklıdır. Buna göre, ilacın yapısında geçici ola
rak taşınmasını kolaylaştıracak moleküler veya fiziksel bir değişiklik 
meydana getirilirse reseptöre ulaşması önemli derecede arttırılabilir. 
İlacın bu «saklanmış» şekli prodrug veya ön - ilaç adını almaktadır. 

• Uluslararası iıac Aktivitesi ile İlgil i Sempozyum'dan .izlenimler. 27 Mart - 1 Nisan 
1977, Kudüs, lsrall. 
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Bunun için ilacın fiziksel özellikleri değiştirilmektedir ve/veya 
kimyasal yapısında değişik l ik yapılmaktadır. Bazı durumlarda ön - ilaç 
şekl i farmasötik şeklin hazırlanmas ı nı da kolaylaştırmaktad ı r ; özel
likle erirliği olmayan ilaçlar geçici kimyasa l modifikasyonla erirliği 

fazla olan şek le dönüştürülmektedir. Bu modifikasyonlar sayesinde 
dozaj şeklini haz ı r layan kişi optimum özelliklere sahip dozaj şekli
ni seçebilir. Oftalmik veya dermal müstahzarlar etki yerine en iyi 
nüfuz edecek şekilde hazırlanabilirler. 

Ön - ilaç şekl i hazırlanarak ilacın erime noktas ı , solubilitesi, dis
solüsyon h ız ı, permeabilite, partisyon katsayısı vb. gibi f iziksel özel
likleri, veya çözelt ideki stabilitesi, metabolik yık ıma direnci gibi özel
likleri arttı rabi l ir, hatta absorpsiyon hız ı aza ltı larak sistemik dolaşıma 
geçişi yavaşlatılabilir. 

Aktif bir ilaca ön ilaç şekli uygu lanırken i lacın inaktif şekilden 
aktif şek le dönüşmesinde etkili olabilecek faktörler göz önüne al ın

mal ıdır. Aktif şekle dönüş basit dissolüsyon, dilüsyon. pH değişikl i k
leri ve çesitl i .enzimlerin etkisi ile olabilir. En sıklıkla görülen enzi
matik olay hidrolizdir ve bunu sağ layan enzimler dolaşımda ve ka
raciğerde bulunabildikleri gibi ilacın etkili olduğu dokuda da bulu
nabilir ve aktif şeklin reseptör yakınında serbest hale geçmesini sağ
lar. Dealkilasyon, dekarboksilasyon, deaminasyon, oksidasyon, redük
siyon gibi diğer enzimatik olaylar da ön - i l acın aktif şekle dönüş
mesine yardımc ı olabil ir. 

Son yıl larda çeşitli il açların hazırlanmasında ön ilaç şeklinden 
fayda lanı lmaktadır. Buna bazı örnekler verebi liriz. 

1) Çeşitl i antibiyotiklerin stabiliteleri ve tat l arı bu şeki lde düzel
t ilmektedir. Antibiyotiklerin çoğu acı lezzetlidir. İlacın sudaki erirliği 
aza ltılarak veya tat reseptörleri ile etkileşmeyi azaltacak şekilde mo
leküler geometrisi değiştirilerek ön - ilaç şekilleri hazırlanabilir. Ör
neğin : Linkomisin - 2 - palmitat ve Linkomisin - 2 - heksadesilkarbonat 
iyi bir biyoaktivite gösterdikleri gibi çözünürlüklerinin azlığ ı sebebiyle 
sulu suspansiyonlarının kimyasal stabi litesi fazla ve lezzetleri de uy

gundur. 

Klindamisin ile hazırlanan ön - ilaçlar ise 2 ve 3 - monoesterleri 

ve 2. 3 bis esterleri olup tatsızd ı rlar ve biyoaktivite ve kan seviyeleri 

yönünden klindamisine benzerl ik gösterirler. 
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Eritromisinin de lezzetsiz ve stabl ön - ilaçları hazırlanmıştır. Ba
z ı türevleri ise kısmen depo etkili olup geciktirilmiş veya kontrollü 
şekilde ilacı serbest hale geçirirler. 

Penisilinin ön ilaçları oldukça eskidir. Örneğin : hetasillln ampi
sillinin asetonla kondensasyon ürünüdür ve gastrointestinal absorp
siyonu arttırmak üzere hazırlanmıştır. Ayr.ıca ilaç infüzyon halinde ve
rildiğinde çözeltinin stabilitesi de fazladır. Pivampisilin, Bakampisilin, 
Talampisilin de absorpsiyonu iyi, dolaşımda hidrolize uğrayan ampi
silin esterleridir. Karbenisilin indanil esteri de mide asiditesine daya
nıklıdır. Dolaşıma geçtikten sonra serum ve dokulardaki nonspesifik 
esterazlar yardımıyla karbenisilin serbest hale geçer. Bunun alkil es
terleri tam hidrolize uğramadığı halde asit esterleri tamamen hid· 
rolize uğrar. 

Mecillinam da özel antibakteriyel etkileri olan bir penisilindir. 
Pivaloiloksimetil esteri olan pivmecillinam oral yoldan iyi absorpla
nır ve yüksek, homojen kan seviyeleri temin eder. 

Sefalosporinler de {3 - laktam grubu taşıyan diğer bir grup anti
biyotiktir ve ancak uygun esterleri oral yoldan absorbe edilirler. 

2) Pralidoksim'i (PAM) de bir ön ilaç olarak düşünebiliriz. Ken
disi kuvarterner amin yapısındadır ve ancak vücutta tersiyer amine 
dönüştükten sonra kan beyin engelini aşarak SSS deki kolinesterazı 
aktive edebilir. 

3) Mestranol de vücutta 17 ethinilestradiol'e dönüştüğüne göre 
bir ön ilaçtır. 

Diğer steroid eterler olan etlnilestradiol - 3 - siklopentil eter (qui
nestro.) ve estradiol - 3 - benzoat - 17 - siklooktenil eter de oral yoldan 
uzun süreli etkiye sahiptirler. 

4) Pengitoksin gitoksinin pentaasetil türevidir. Erirliği çok dü
şük olduğundan gitoksin tedavide kullanılmamaktadır. Pengitoksin 
biyolojik olarak inerttir fakat doku ve plazma esterazları tarafından 
süratle hidrolize uğratılır ve aktif glikozit serbest hale geçer. Pen-
gitoksinin lipidlerde erirliği fazla olduğundan i.v. verilmeyi takiben 
süratle periferik dokularda toplanır ve yavaş yavaş buradan serbest 
hale geçen gitoksin dolaşıma karışır. Oral absorpsiyonu da çok iyidir 
ve desasetilasyon sonu dolaşımda gitoksin olarak bulunur. 
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5) Adrenalin oftalmolojide kul lanı lan faydalı bir i laçtır, ancak 
hem lokal olarak göz ve çevresinde bazı yan tesirleri vardır, hem 
de fazla tatbiki halinde dolaşıma geçerek sistemik yan tesirlere se
bep olabilir. İlôveten, bundan yararlanım da ancak % 10 kadardır. 
Uygun bir ön ilaç olarak Dipivalil epinefrin (DPE) hazırlanmıştır. Bu 
ester çok daha ufak konsantrasyonlarda etkilidir. %' 0.025 lik çö

zeltisi glokomda göz iç i basıncın ı % 14.7; % 0.1 konsantrasyondaki 
çöze ltisi ise göz içi basınc ı n ı % 23.3 oran ı nda düşürür. 

Günde iki defa tatbiki yeterlidir. Etkisine karş ı zamanla tolerans 
ge l işmez. Bu bileşikte lipidlerde erirlik arttığı için etki yerine nüfuz 
daha iyidir ve bu sebeple yan etkiler de azalm ıştır, zira ancak etki 
yerinde serbest adrenal in açığa çıkmaktadır. Ufak konsantrasyon
larda kullanı lması da yan tesirlerin aza l masın ın diğer bir se

4

bebidir. 

Midriyatik etkisi ancak % 0.1 konsantrasyonda gözlenmiştir. 
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