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İlaç adı altında ku llanılan maddeler değişik şeklılerde isimlen
dirilmektedir. Bu isimlendirilme şu şekilde sınıflandırılabilir : 

1 - Kimyasal isim : İlaçların molekül yapısına göre yapılır. Ek· 
serisi uzun ve nisbeten teknik olduğu için, pratik kullanmaya uygun 
değildir. 

2 - Genel veya jenerik isim : Uluslararası sağlık kuru luşların
ca saptanan isimlerdir. Ekseriya tek kelimeyle belirlenir. Pratikte çok 
kullanı lır . · 

3 - Farmakopedeki resmi isim: İlgili devletçe uygun görülen 
resmi isimlerdir. Jenerik isimlere çok benzerler. Ancak, gerek etken 
maddeler ve gerekse preparatlar bu grupta yer alır. 

4 - Ticari isim : Firmaların, hazırladık l arı preparatlara verdik· 
leri özel isimlerdir. Ticari amaçlıdır. 

Farmakopeler, genel likle, bir preparat hazırlanmasında ku ll anı
lan yardımcı maddeleri vermezler. Yalnız etken maddeyi ve o madde 
ile ilgili kimyasal ·analizlerle, diğer kontrolları verirler. Dolayısıy la, Far
makope standartlarını yerine getiren preparatların biyolojik bakım
dan da eşdeğer oldukları kapa lı olarak kastedilmektedir. İ şte esas 

• Farmasötik Bilimler Ankara Derneği He Türkiye Eczacılar Birliğinin beraberce 
düzenledikleri Trabzon Bölgesel Toplant ısında tebliğ olarak sunulmuştur. 6 . - 7 
Ekim 1977. 
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sorun burada ortaya çıkmaktad ır . Preparata giren yardımcı maddeler 
biyolojik etkiyi büyük ölçüde değiştirebilmektedir. 

Jenerik isimli preparatların eşdeğerliği bu yüzden büyük tartış

ma konusudur. Bu tartışmada genellikle gerçekler bir kenara bırakı
lıp, kanaatler ileri sürülmektedir. Biz bu makalede bunun tersini yap
mak istiyoruz. Önce bu konuda yapılmış bulunan bilimseı" çalışma
ların sonuçlarına bakıp, sonra bazı düşüncelerimizi bildireceğiz. 

Bugün tedavide ilaç olarak kullanılan etken maddelerin sayısı 

3000 civarındadır. Bunlardan hazırlanan ve piyasaya değişik ticari 
isimlerle sürülen preparat sayısı ise, 6000 - 7000 dolaylarındadır. Belli 
bir etken maddenin, değişik firmalar tarafından değişik preparat 
isimleri altında piyasaya sürülmesi sonucu, ayn ı kimyasal yapıya sa
hip, etken maddeleri içeren preparatların hasta tarafından kullanıl
dığı zaman, aynı etkiyi oluşturduklarının düşünüldüğü görülmektedir. 
Diğer bir deyişle, jenerik eşdeğerliğin biyolojik eşdeğerlik demek ol
duğuna inanılmaktadır. Pratikte bu dunımun gerçekten var olup ol
madığını araştırmadan önce, oral alınan ilaçlarda, etken madde - yar
dımcı madde ilişkileriyle, etken maddenin fizikokimyasal şeklinin ila
cın absorpsiyonundaki rollerine kısaca bakmakta fayda vardır: 

1 - Etken Maddenin Fiziksel Şekli: Birçok kimyasal maddenin, 
bu arada ilaçların da, değişik kristal şekillerinin olduğu bilinmektedir. 
Buna, polimorfizm, değişik kristal şekillerine de, polimorfla,r denmek
tedir. Her bir polimorfun sudak i çözünürlüğü değişiktir. Böylece, ay
nı etken maddeyle, fakat o maddenin değişik polimorflarıyla hazır

lanan değişik preparatlar, midede çözünme açıs ından farklılıklar gös
terecek ve dolayısıyla da, etken maddenin absorpsiyonu farklı ola
caktır (1). Örneğin, novobiosinin amorf şek li etkili, kristal şekli ise 
etkisizdir (2). Keza, Poole'un araşt ırma!arına göre (3). susuz ampisi
lin, trihidrat şekline göre. % 20 daha fazla çözündüğünden, daha 
fazla ve daha çabuk emilmektedir. 

2 - Etken Maddenin Asit, Baz veya Tuz Olması: Bu . durum, 
maddenin çözünürlüğünü büyük ölçüde etkiler, Örneğin sülfonamit
lerin Na tuzları, asit şekil lerinden yaklaşık 500 misli daha fazla çö
zünürler. Çözünürlüğün yüksek olması absorpsiyonun da koiay ol
ması demektir. Bu durumdan yararlanarak, penisilinlerin Na ve K 
.~uzlarıyla, barbitürat ve salisilatların Na tuzları başarıyla kul l anılmak
tadır. Bu durumun tam tersi tolbutamitte görülmektedir. Bu ilacın 
Na tuzu çok çabuk, fakat kısa süren bir etki yapmakta, asit şekil 
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ise, daha yavaş, fakat daha uzun süreli etkidiğinden. tedaviye da
ha uygun gelmektedir. 

3 - Etken Maddenin Partikül Büyüklüğü : Bir tozun oluştuğu par
tiküller ne kadar küçülürse. o tozun birim ağırlığına düşen yüzey o 
kadar artar. Çözünme hızı ise, yüzeyle doğru orantılıdır. Dolayısıyla, 
etken maddenin parçacıkları küçüldükçe absorpsiyon daha artacak
tır. Bunun tipik örneği griseofulvindir. Bu ilacın çözünürlüğü esasen 
düşük olduğu için, pratik uygulamada do, absorpsiyonunun tutar
sızlıklar gösterdiği görülmüştür. Bunu gidermek için mikrokristolen 
griseofulvin kullanılması düşünülmüştür. Morvel (4) ve Kraml (5) ın 
çalışmalarına göre. 0.5 g mikrokristolen griseofulvin, 1.0 g normal 
griseofulvinin oluşturduğundan daha yüksek bir kan seviyesi oluş
turmaktadır. Bu durumda denebilir ki, tedavi acısından griseofulvin, 
yalnız mikrokristalen şekilde kullanıldığı takdirde bir önem arzeder. 
Bu şekilde, mikronize edilince emilmesi artan ilaçlara örnek olarak 
sülfodiyazin, sülfaetidol. aspirin ve tetrasiklini gösterebiliriz. Bu ör
neklere karşın, bazı ilaçların partiküllerini ufaltmak, istenmeyen yan 
etkilere sebep olmaktadır. Örnek olarak nitrofurantoini gösterebiliriz. 
Bu ilacı ince kristaller şeklinde hastaya verince, bulantı ve kusma 
gibi yan etkiler izlenmiştir. Buna karşılık. makrokristal şeklinin te
davi acısından farklı olmayıp, yan etkisinin de bulunmadığı görül
müştür. Bunun sebebi, bu ilacın kullanılmasında, önemli olan etme
nin, absorpsiyondan çok, üriner konsantrasyon olmasındadır. 

4 - Etken Maddenin Yanındaki Yardımcı Maddeler: Bazı yardım
cı maddeler etken maddenin çözünürlüğünü artırabilir. Örneğin as
pirin, antiasitlerle beraber formüle edilince, c;1aha çabuk emilmekte
dir. Bundan dolayı, tamponlu aspirin preparatları geliştirilmiştir. Ay
rıca, inert olup ta, dolgu maddesi olarak kullanılan diğer yardımcı 
maddeler de etken maddenin absorpsiyonunu etkilemektedirler. Aşo
ğıda vereceğimiz örneklerde de görüleceği üzere. dolgu maddesi ola
rak kalsiyum sülfat yerine laktoz kullanılması toksik etkiler yarat
mıştır. 

Bütün bu etmenlerden başka, değişik fabrikaların kullandıkları 
değişik makinalar, değişik tecrübeli elemanlar ve değişik hazırla!!!_a 
yöntemlerinden dolayı, hazırlanan preparatların biyolojik veya klinik 
eşdeğerliliğinden bahsetmek zordur. Bu durum. ancak kontrollu kli
nik çalışmalarla saptanabilir. 
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Şimdi pratikte bu konu nası l bir durum arzetmektedlr, yapılan 

çalışmaların sonuçlarına bakarak bu soruya cevap vermeğe çal ı 

şalım: 

a - Kanada Gıda ve iıac Müdürlüğünde Morrison ve arkadaşla

rının yaptıklon çalışma (Tablo 1) (6): Normal ve enterik kaplı pol ivi

tamin ve polivitamin + mineral drajelerindeki riboflavinin biyoyararl ı

lığ ı 6 - 9 kişi üzerinde incelenm iş. Değerlendirme olarak, idrarla atı

lan toplam miktar ele alınmış. Mukayese etmek için, riboflavinin ça

buk dağılan tabletleri standart olarak kabul edilm i ş. Görülen sonuç

lara göre. biyoyararl ıl ı k % 14 ilô 81 arasında değişmekted i r. Dola

yısıyla, biyoloj ik eşdeğerlil i kten bahsetmek burada yanlış olur. 

14 

Preparat 

A 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
H 

Preparat 

1 

2 
3 
4 
5 

TABLO: 1 

RIBOFLAVİN - Morrlson ve dlğ. 

Miktar Cinsi % Fiz. Yarar. 

6.0 PoHvitamin 72 

5.0 Pol.vit. M ine. 44 

5.0 Poi.vit. Mine 24 

4.0 Polivitamin 14 

2.5 Poi.vlt. Mine 51 

2.5 Poi.vit. Mine. 81 

2.0 Pollvitamin 45 

3.0 Pol.vit. Mine. 69 

TABLO: 2 

SALİSİLAT - Morrlson ve Campbell 

Tertip Cinsi % Flz. Yarar. 

f. Aspirin 

B 
c 
D Aspirin 
E Na salisilat 

F Na sal. PASA. Vit C 

G Aspirin - Vit. C 

TABLO: 3 
KLORAMFENİKOL - Glazko ve diğ. 

87 
95 

101 
23 

116 
107 
116 

Pi asma Total Nltro 

Preparat t. d. Alan Bil. Ürl. Atı l. 

A 10.9 100 85 

B 5.2 53 60 

c 6.3 61 70 

D 2.7 34 33 



b - Momson ve Campbell tarafından sallsilatlı preparatlar üze
rinde yapılan çalışma (Tablo 2) (7) : Tablo 2 de gösterilen enterik 
kaplı preparatlar 6 - 8 kişiye verilmiş. İdrarla atılan toplam salisilat 
miktarı, aynı dozlu ve çabuk dağılan aspirin tabletleriyle mukayese 
edilmiş. Bir preparat çok düşük bir biyoyararlılık gösterirken. diğer
leri daha yakın değerler vermişler. 

c - Middleton ve arkadaşlarının PAS üzerindeki çalışmaları (8) : 
Bu çalışmada PAS, NaPAS ve CaPAS ın tablet, bağırsakta dağılan 
tablet ve sürekli etkili şekilleri incelenmiş. 8 kişi üzerinde yapılan 
deneylerde, idrarla atılan toplam ilaç miktarı saptanmış. Mukayese 
olarak, laktozla karıştırılmış saf ilac kapsülleri kullanılmış. Biyoya
rariılık değerlerinin % 41.8 ilö 99.4 arasında değiştiği görülmüş. 

d - Glazko ve arkad.aşlaırının klo·r'amfenikol üzerine çalışmaları 
(Tablo 3) (9) : 4 ayrı preparat 10 kişi üzerinde denenmiş. Ağızdan 
250 mg lık iki kapsül verilerek plasma tepe değeri, plasma - zaman 
eğrisinin altında kalan alan ve idrarla atılan toplam nitro bileşikleri 
verilen dozun yüzdesi olarak incelenmiş. Bu yüzde, 33 ilô 85 arasın
da değişmekte. Tablodan da görüldüğü üzere, biyolojik eşdeğerli
lik yok. 

e - Brice ve Hammerin oksitetrasiklin HCI üzerindeki incele
mesi (10) : 20 kişi üzerinde yapılan çalışmalarda, Terramycin pre
ratı 16 değişik preparatla mukayese ediliyor. Hepsinden üstün bu
lunmuş. Ayrıca preparatlardan 7 tanesi, 0.6 mikrogram/ml lik bir kan 
seviyesi veriyor ki, bu, minimum etkili konsantrasyondan daha düşük 
bir değer. Blair ve arkadaşlarının bulguları da bunu destekliyor (11). 

f - Banes'in tetrasiklin üzerindeki çalışması (12) : 12 değişik 
preparat incelenmiş. Bazıları 1, bazıları da 2 mikrogram/ml kan te
pe değerleri vermiş. % 100 lük bir fark görülmekte. 

g :-- Searl ve Pernarowskl'nin çalışmaları (13) : Bu araştırıcılar 
23 adet fenilbutazon preparatını, miktar tayini, dağılma süresi ve 
çözünme hızı açısından incelemişler. Ayrıca 4 tanesi üç kişi üzerin
de in vivo olarak denenmiş. Gerek in vitro olarak ve gerekse in vivo 
olarak farklılık bulunmuş. 

İlaçların biyolojik eşdeğerliliği üzerinde çok sayıda da klinik ça
lışmalar yapılmıştır. Bunlardan birkaçı : 

a - Levy ve arkadaşlan (14) : Artirit tedavisi gören yaşlı bir 
hasta kullandığı prednison preparatının markasını değiştirince etki·· 
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sinin azaldığını farkediyor. 4 misli doz verince bile eski etki elde 

edilemiyor. Her iki tabletin de dağılma süresi 2.5 dakika. Yani far

makope standartlarına uyuyor. Ancak çözünme hızı saptanınca, et

kili olan 4.3, etkisiz olan ise. 173 dakikada çözünüyor. Arada çok 

büyük fark var. 

b - Campagna ve arkadaşları (15) : Barsak enflamasyonlu bir 

hastanın kullandığı prednison preparatı değiştirilince; yeni preparatın 

etki etmediği görülüyor. Yeniden eski preparata dönünce fayda bu

lunuyor. Her iki preparata Amerikan Farmakopesindeki kontrollar uy

gulanıyor. Her ikisi de bu testleri başarıyla veriyor. Değişik bir çö

zünme testi uygulanınca, iki preparat arasında kesin farklılık orta

ya çıkıyor. 

Formülasyondan ileri gelen eşitsizliklere de şu iki örneği vere

biliriz : 

a - Avusturalyada bir doktor, difenilhidantoin kapsülü (Dilan

tin) kullanan hastalarında fazla dozaj belirtileri farkediyor (16). Diğer 

doktorlar da aynı şeyi farkedince, ilacı yapan Parke - Davis firma

sına başvuruluyor. Firma, Güney Doğu Asya imalatında, dolgu mad

desi olarak kullandığı kalsiyum sülfatı değiştirerek yerine laktoz koy

muş ve bu da, aşırı emilmeye sebep olmuş. 

b - Junscher ve Raaschou'nun deneyleri (17) : Bu araştırıcılar 

hastalara aç karnına 400.000 ünite penisilini toz olarak 100 mi suyla 

veriyorlar. Kullanılan penisilin türleri : Penisilin V (asit). Ca Penisilin 

V, K Penisilin V ve Na Penisilin G. Bu değişik türlerle tamamen de

ğişik kan tabloları ortaya Çıkıyor. İkinci bir deney olarak, dağılma 

süreleri 1, 10, 30 ve 75 dakika olan Penisilin V tabletlerini 10 kişiye 

vererek, kan seviyesi - zaman eğrilerinin altında kalan alanı saptı

yorlar. En büyük, dolayısıyla da en yararlı olanı, dağılması en hızlı 

olan olarak buluyorlar. Diğerleri de, dağılma süreleriyle ters oran

tılı olarak sonuçlar veriyor. Bu sonuçlar arasında % 100 lük fark

lar da var. 

Bütün -bu çalışmalar gösteriyor ki, eşdeğer isimli preparatlar ara

sında, kimyasal bir eşdeğerlik olsa bile, biyolojik bir eşdeğerlik ge

nellikle yoktur. Farmakopeler kanun mahiyetinde kitaplar oldukları 

için, piyasaya sürülen ilaçların farmakope standartlarını yerine getir

meleri zorunludur. Ancak bu zorunluluğun yerine getirilmesi sorunu 

çözmemektedir. in vitro deneyler hiç bir zaman doğrudan doğruya 
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in vivo deneylerin yerini tutamaz. Dolayısıyla ilaçlar önce in vivo kontrollardan geçirilmeli; bu arada in vitro kontrollar da yapılmalı ve bun
dan sonra in vivo - in vitro paralelliği saptanmalıdır. Bundan son
raki imalat kontrolları bu para lelliğe dayanarak yürütülebilir. Ancak bu paralellik, her bir preparat için ay,rı ve özel olarak yapılmalıdır. 
Bir preparat için bulunmuş olan paralelliğin başka bir preparata da 
uyacağ ı varsayımı kesinlikle yanlıştır. 

~et olarak şunu belirtmek isteriz ki, bir preparatın biyolojik ya
rarlılığı in. vivo deneylerle saptanmadıkça, o preparatın eşdeğerlili
ğ inden bahsetmek yanlıştır. 
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