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Türkiye'de Sentez Edilen 

Ampisilin'den Hazırlanan Bazı 

Müstahzarlann Biyoyararlanım 

Yönünden incelenmesi 

Serdar UMA(*) 
Gül AYANOÖLUI*) 
Meral TUNCER(•*) 

özet : Geniş spektrumlu bir antibiyotik olan ampisilinin ülke

mizde kullanılan üç kapsül müstahzarından biyoyararlanım, 15 sağlıklı 

denekte karşılaştırmalı olarak in_celenmiştir. Müstahzarlar deneklere 

rastgele çapraz inceleme metoduna göre verilmiş ve kan numuneleri 

parmak ucundan alı\1mıştır. Plazma ilaç konsantrasyonları mikrobiyo

lojik olarak agar - jel difuzyon metoduna göre tayin edilmiştir. Müstah

zarların kapsül içeriklerinde de in vitro biyolojik aktivite tayini yapıl

mıştır. 

Kapsül içeriklerinin aktiviteleri arasında anlamlı farklılık saptan

mamıştır. 

Absorpsiyon hızının göstergesi olarak, ulaşılan maksimum plazma 

düzeyleri arasındaki farklılık incelendiğinde C müstahzarının, B müs

tahzarına göre anlamlı şek_i1de daha yüksek dffzeylere ulaştığı gözlen

miştir. C müstahzarının ı. ve 3. saatlerde ulaştığı ortalama plazma dü

zeyleri de yine diğer iki müstahzara göre anlamlı olarak yüksektir. Mak

simum plazma düzeylerine ulaşmak için · geçen süreler arası fark ise 

müstahzarlar arasında anlamlılık göstermemiştir. İlaçların absorpsiyon 

nisbetlerini gösteren plazma konsantrasyonu - zaman eğrileri altında 

kalan alan değeri (EAA) de C müstahzarı için d i~er iki müstahzara gö

re anlamlı şekilde fazla bulunmuştur. 

(*) H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Bölümü, Hacettepe • An

kara. 
(**) H.ü. Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, 

Hacettepe - Ankara. 
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incelediğimiz müstahzarlardan C, anhidr, diğer ikisi ise trihidrat 
şeklidir ve bulgularımız, çözünürlüğünün fazla olması nedeniyle anhidr 
ampisilinin daha fazla absorplandığı görüşünü desteklemektedir. öte 
yandan ampisilinin her üç müstahzarının da absorpsiyonlarınni bireyler 
arasında çok fazla değişkenlik gösterdiği gözlenmiştir. 

Ampisilinin biyoyararlanımının düşük olması halinde gastrointes
tinal kanalla ilgili yan etki insidansının artması olasılığı vardır, ancak 
sağlanan kan düzeyleri genellikle çeşitli enfeksiyonlar da yeterli etkin
lik sağlamaktadır. 

COMPARATIVE BIOAVAILABILITIES OF THREE DIFFERENT 
CAPSULE PRODUCTS OF AMPICILLIN WHICH ARE 

MARKETED iN TURKEY 

Summary : We investigated the comparative bioavailability from 
three different capsule products of ampicillin which are marketed in 
Turkey. Drugs were administered to 15 healthy volunteers in randomi
zed cross - over design and blood samples were obtained from finger -
tip. Plasma concentrations of drugs were determined microbiologically 
by agar - gel diffusion method. Ampicillin content of individual capsu
les were also determined. 

No significant difference was found between the biological activiti-
es of capsules. · 

Product C reached higher peak plasma levels than Product B which 
indicated a faster rate of absorption. 

There was no significant difference between the products for the 
time to reach maximum plasma levels. Area under the plasma concent
ration - time curve which reflects the degree of absorption was also lar
ger for Product C than the other two. 

Product C was ampicillin anhydrous and the other two were ampi
cillin trihydrate. Our results support the previous reports which suggest 
a better absorption for ampicillin anhydrous because of its higher solu
bility. On the other hand absorbtion from all products showed large 
interindividual variation. 

Aıthough the plasma levels of amplcillin produced by different do
sage forms may not be equivalent, they are adequate for the treatment 
of infections. However unabsorbed ampicillin may increase the common 
gastrointestinal side effects of the drug. 

GİRİŞ 

196l'de yarı sentetik bir penisi
lin türevi olarak sentezi yapılan 

Ampisilin, geniş antibakteriyel 
spektrumu ve düşük toksisitesi ne
deniyle yaygın olarak kullanılan 
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bir antibiyotiktir. Ancak, gastroin

~estina:ı · absorpsiyonunun yetersiz 

olması ve kişiler· arasında- ·büyük 

değişkenlik gösterebilmesi, oral kul

~anımınd3. önemli sakınca oluştur

maktadır (1, 2, 3). Düzensiz ab

sorpsiyonunun, ilacın amfoterik ö

zelliğinden ileri gelebileceği gibi 

(I) çözünme hızındaki farklılıktan 

~a kaynaklanabileceği üzerinde du

rulmaktadır ( 4) . 

Ampisilin, oral dozaj şekilleri

nin t.erkibinde anhidr veya trihid

rat formları halinde bulunmakta

dır. Her iki kristal şeklin, gerek in 

vitro çözünme hızlan gerekse in 

vivo yararlariırtıları yönü-nden bir

birlerine üstünlükleri konusunda 

çelişkili yayınlar vardır (4, 5, 6). 

İlk defa Kanada'da yapılan bir 

çalışmada (7) ampisilin kapsül 

müstahzarları arasında biyovararla

nım yönünden farklılık olduğunun 

gösterilmesi üzerine yine bu ülke 

ve diğer bazı ülkelerde ampisilin 

ile ilgiİi biyoyararlanım çalışmala

rı artmıştır O, 6, 8). 

ÜlkemiZde ise pazarlanmakta 

olan_ mi,istahzarların yararl11ıkları

nın saptanması için sadece in vit

ro dağılma ve çözünme testleri ya

pılmaktadır. Oysa in vitrn sonuç~ 

lar her zaman biyoyararlanım -test

leri ile korelasyon göstermemekte

dir (9). 

Bu çalışmanın amacı, ülkemiz

de de yaygın olarak kullanılan am

pisilinin üç kapSüJ müstahzarının 

biyoyararlahım yönünden karşılaş

tırmalı Olarak incelenmesidir. 
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ARAÇ GEREÇ VE YÖNTEM 

Eczanelerden alınan kapsül 

şeklindeki aınpisilin müstahzarları 

aşağıda -sunulmuştur _;_ 

A : 500 mg anhidr aınpisiline 

eşdeğer ampisilin trihidrat. Seri 

Na. 1 L 1690 

B : 500 mg aınpisilin anhidr'e 

eşdeğer aınpisilin trihidrat. Seri 

No. 1 H 273 

C : 250 mg ampisilin anhidr. 

Seri No. ı B 09685 

Deneyler, sağlıklı, 22 - 38 yaşla

rı arasında (ortalama 31), ll'i er

kek, 4'ü kadın olmak üzere 15 de

nek üzerinde yapılmıştır. Denekle

re ait özellikler Tablo l 'de verilmiş

tir. 

İlaçlar, deneklere rastgele çap

raz inceleme metoduna göre ve iki 

ilaç alımı arasında en az bir hafta 

olacak şekilde verilmiştir. Denekler, 

deney gününden en az bir hafta 

önce her türlü ilaç alımını bırak

mışlardır. İlaçlar, sabahleyin aç ka

rına saat 8.30 - 9.00 arasında, 500 

mg dozunda, 150 mi su ile birlikte 

verilmiştir. İlaç verilmesini takiben 

denekler iki saat süreyle aç kalmış

lardır. 

Kan örnekleri, ilaç verilmeden 

hemeıi önce ve verilmesini takiben 

1., 2., 3., 4. ve 6. saatlerde parmak 

ucundan heparinize hematokrit tüp

lerine alındıktan sonra 6 dak. sü

re ile 2500 devir /dak. da santrifüje 

edilerek plazma kısmı ayrılmıştır. 

örnekler analiz edilinceye kadar 

4°C'de bekletilmiştir. Kan örnekle-



rinin alınması ile analiz arasında
ki sürenin 24 saati geçmemesine 
dikkat edilmiştir. Plazma ampisilin 

konsantrasyonları mikrobiyolojik o

larak agar - jel difüzy~n metoduna 
göre (10), test mikroorganizması o

larak Bacil!us subtilis 6633 liyofili

ze suşu* kullanılmak suretiyle ta
yin edilmiştir. Besi yeri olar~k 

pH'sı 7'ye ayarlanmış ve 120"C'de 
30 dak. süreyle sterilize edilmiş Dif

co I vasatı kullanılmış ve plazma 

örnekleri bu vasata 50 :µl hacmin
de uygulanmışlardır. 32"C'de 16 -

20 saş.tlik inkübasyon döneminden 

Tablo !. Deneklere Ait Yaş:, Ağır-

lık ve Boy Özellikleri 

Denek Yaş Ağırlık Boy 

M.T. 38 70 166 
R.O. 35 80 175 
0.A. 25 60 175 
A.0. 22 57 174 
N.A. 22 60 175 
s.u. 26 72 181 
T.V. 35 62 178 
Y.S. 32 83 176 
S.M. 29 60 170 
M.İ. 36 77 170 
A.B. 34 82 189 
A.O. 29 57 171 
N.E. 29 82 182 
N.K. 29 76 168 
O.H. 30 64 175 

Ort.+S.H. 31.06 69.47 175 

± 1.28 + 2.56 + 1.52 

sonra oluşan üreme inhibisyon zon
ları, biyolojik aktivitesi bilinen 

standart ampisilin ile elde edilen 
zonlarla karşılaştırılmak suretiyle 
plazma ampisilin konsantrasyonla
rı hesaplanmıştır. 

Müstahzarlar arasında gözlenen 
biyoyararlanım farklılıklarının ak
tif madde içeriklerindeki farklılık 

veya değişkenlikten ileri gelip gel
mediğini saptamak üzere ln vitro 
aktivite tayinleri yapılmıştır. Bu 
amaçla, her üç müstahzara ait 5 er 
adet kapsül içeriği tartılmış, 1 ve 
2 :µg/ml madde içerecek şekilde 

distile suda çözünmüş ve 50 µl 
hacminde vasata uygulanmıştır·. 

Biyolojik aktivite yine standart am

pisilin eğrisine karşı değerlendiri

lerek saptanmıştır. 

İstatistiksel değerlendirmeler 

«eşler arası farkın önemlilik testi» 
ne göre yapılmıştır. P < 0.05 olan 

değerler istatistiksel bakımdan an
lamlı olarak kabul edilmiştir. 

Ampisilinin yarı ömrü (tl/2) 
her bir denek için plazma ilaç kon
santrasyonları logaritmasının za
mana karşı çizimi suretiyle elde e
dilen eğriden hesaplanmıştır. İlaç' 

!arın plazma konsantrasyonu ~ za
man eğrileri altında kalan alanlar 
IEAA) Trapezoid kaidesine göre 
hesaplanmıştır (1!). 

BULGULAR 

Müstahzarlar arasındaki biyolo-

( *) Bacillus subtilis suşu Ankara Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü'nden 
temin edilmiştir. 
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Jik eşdeğerliliği saptamak üzere şu 

parametreler kullanılmıştır : 

1) Ulaşılan maksimum ilaç 

konsantrasyonu 

2) Maksimum ilaç konsant-

rasyonuna ulaşmak için geçen sü· 

re, 

3) ·Plaz~a ilaç konsantrasyo· 

nu - zaman eğrisi altında kalan 

alan. 

Bu parametrelerden ilk ikisi 

absorpsiyon hızının, üçüncüsü ise 

absorpsiyon oranının göstergeleri

dir. 

Ulaştıkları maksimum plazma 

konsantrasyonları yönünden ince

lendiklerinde C müstahzarının, B 

müstahzarına göre anlamlı olarak 

daha yüksek plazma düzeyine ulaş

tığı saptanmıştır (Tablo 2). A ile 

C ve A ile B müstahzarları arasın

da bu parametre yönünden anlam. 

lı farklılık bulunmamıştır. 

Ayrıca C müstahzarının 1. ve 3. 

saatlerde ulaştığı ortalama plaz· 

Tablo 2. Deneklere Ait Her üç Müstahzarın Eliminasyon Yarılanma ömrü 

<t1/ 2), Maksimum Plazma Konsantrasyonu (Cmak<) ve Maksimum 

Plazma Konsaıntrasyonuna Ulaşmak için Geçen Süre (tm•k•)'ler. 

Denek t1/ 2 <saat) cm•k< (ug/ ml) tm,ks (saat) 

A B c A B c A B c 

M.T. 0.90 0.68 0.75 1.85 2.40 2.20 2 2 2 

R.O. 0.80 0.68 0.71 1.80 2.95 1.65 2 2 2 

0.A. 1.22 1.40 0.68 3.60 2.10 3.45 2 2 2 

A.O. 1.30 1.23 1.27 3.40 2.55 3.80 2 2 2 

N.A. 0.80 0.60 1.25 3.35 1.60 3.80 2 2 3 

s.u. 0.70 1.50 1.02 2.60 2.60 2.50 2 2 2 

T.V. 0.93 0.66 0.95 2.30 3.42 3.80 2 2 2 

Y.S. 1.08 0.73 0.75 3.70 2.60 2.65 2 2 2 

S.M. 2.13 0.75 1.30 2.90 2.50 2.80 2 2 2 

M.I. 2.00 1.00 1.75 2.20 2.00 3.70 2 2 1 

A.B. 0.73 1.25 1.25 2.40 2.70 2.70 2 2 2 

A.O. 1.00 1.63 1.18 3.35 3.10 3.30 2 2 2 

N.E. 1.50 1.05 0.95 3.00 2.40 3.60 2 2 2 

N.K . 2.38 1.05 0.75 2.90 2.30 3.10 2 2 3 

O.H. 0.58 1.25 1.00 3.28 3.30 4.50 2 2 2 

Ort. + S.H. 1.20 1.03 1.04 2.84 2.57 3.17 2.00 2.00 2.00 

± 0.14 ±0.08 ±0.08 ±0.16 +0.13 ±0.19 +O.O ±O.O ±0.09 

A = Ampisilin trihidrat, 
B = Ampisilin trihidrat , 
C = Anhidr ampisilin. 
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ma konsantrasyonları yine diğer 

iki müstahzara göre anlamlı ola
rak yüksektir. 2. saatte ise bu fark
lılık sadece B müstahzarına göre 

anlamlı olarak yüksek bulunmuş
tur (Şekil 1). 

İlaçların absorpsiyon hızını 

gösteren maksimum plazma koİı-
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2 3 5 
Şekil 1. İncelenen Üç Müstahzara Ait -Plazma Konsantrasyonu - Za

man Eğrileri. 

- A ilacı (n=l5), ... B ilacı Cn=15), - - - Cilacı fn=lS). 
(*) C ile A ve B'ye ait ortalamaların farkı anlamlıdır. 

(**) C ve B'ye ait ortalamaların farkı anlamlıdır. 
(***) C ile A ve B'ye ait ortalamaların farkı anlamlıdır. 

(P < 0.05) 

6 
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santrasyonlarına ulaşmak için g·e
çen süreler arası fark ise istatis
tiksel yönden anlamlı bulunmamış
tır (Tablo 2). 

İlaçların absorpsiyon oranla~ı· 

nı gösteren plazma konsantrasyonu -
zaman eğrileri al tında kalan alan 
değerleri (EAA) sırasıyla A müstah
zarı için 7.95±0.47, B müstahzarı 

için 7.32+0.44 ve C müstahzarı için 
de 9.35±0.63 .µg/ml/saat olarak 

bulunmuştur. C müstahzarının al-
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dığı değer, diğer iki müstahzara gö
re istatistiksel yönden anlamlı ola
rak yüksektir (P<0.05) (Şekil 2). 

Bu müstahzarların in vitro ti

yolojik aktiviteleri sırasıyla A müs

tahzarı için 0.973±0.0086, B müs

tahzarı için .0.981±0.011 ve C müs

tahzarı için 0.963±0.011 µg/mg 

(anhidr aınpisilin üzerinden) ola

rak saptanmıştır. Aralarında an

lamlı farklılık bulunmamıştır. 

·-

--

T 
l 

B c 

Şrkil 2. incelenen üç Müstahzara Ait Plazma Konsantrasyonu - Za
man Eğrisi Altında Kalan Alan (EAA) Değerleri (Ortalama 
+ S.H.), 
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TARTIŞMA 

Bu çalışmada incelenen ampi
silin kapsüllerinden biri anhidr 
ıımpisilin (C müstahzarı) diğer iki
si ise ampisilin trihidrat içermek
tedir. İn vitro çözünürlük testleri
nin yapıldığı bir araştırmada an
hidr ampisilinin 37°C de sudaki çö
zünürlüğü 12 mg/ml, trihidrat şek
linin ise 8 mg/ml olarak saptan
mıştır (4). Buna karşılık başka bir 
araştırmanın sonucu dissolüsyon 
hızları yönünden aralarında bir 
fark olmadığı şeklindedir. Ancak, 
ampisilinin bu iki kristal şekli ara
sında, eğer biyoyararlanım yönün
den bir farklılık var ise, bunun ya
pı özelliğinden çok farmasötik for
mülasyon faktörlerinden kaynak
lanabileceği bildirilmektedir ( 12). 

Araştırmamızda ilaçların ı:>.b-

sorpsiyon hızlarını gösteren, . mak
simum plazma konsantrasyonları. 

na ulaşmak için ıı;eçelf süreler ara
sında anlamlı bir farklılık bulun
mamış olmasına karşilık ·<Tablo 2) 
özellikle 1. saatte her ÜÇ müstahza
rın ulaştıkları ortalama . plazma 
konsantrasyonları karşılaştırıidığın
da c müstahzarımii diğer iki mfü:. 
tahzara göre anlaniıı derecede faz
la absorplandığı görülmektedir- <Şe
kil 1). · Nitekim 2. saatte de B müs
tahzarı ile karşılaştırıldığında plaz
ma ilaç düzeyleri yine anhidr am
pisilin lehine anlamlı olarak_ yük
sek bulunmuştur. Müstahzarların 
absorpsiyon hızlarındaki bu farklı

lık büyük olasılıkla anhidr ampisi
linin çözünürlüğüpün yüksek olma
sından kaynaklanmaktadır. Anhidr 

ampisilinle elde_ edi_len plazma kon
santrasyonu - zaman eğrisi altında 
kalan alan değeri de diğer iki müs
tahzarla karşılaştırıldığında absorp
siyon oranının d~ha " yüksek olduğu 
gözlenmiştir · (Şekil 2)'. C müstah
zarının alan değerinin A ve B müs
tahzarlarına oranı sırasıyla 1.17' ve 
l.27 olarak bulunmuştur ki, bu orım 
daha önceki çalışmalarda bulunan 
değerlere yaJ,unbk göstermektedir 
(1, 4). 

Ampisilinin ab.sorpsiion düze
yinde bireyler arasın.da · büy~k de
ğişkenlik gösterdiği -çeşitli araŞtırı~ 

1 ~ ., ' • ._. 

cılar tarafindan bildirilmiştir .• (3, 
6, 7, .12) . · Bulguhmmız · da.· absorp
siyonun kişiler arasında geniş de
ğişkenlik g~sterebileceğine işaret et
mektedir . . Ampisilinin b.esinle etki
leşmesi olasılığını or~adan kaldır
mak amacıyla ilaçlar deneklere __ aÇ 

\ . . 
karnına verilmesine rağ.men atlsorp-
slyon~n değişkenlik göşt~r.ın:esi, bu 
durumun deneklere bağlı · intrin.sik 
faktörlerden _ka~aklanabileceğinl 

düşündürmektedir. 

Müstahzarların biyolojik akti
vite yönünden farkiılık gösterebile
cekleri ve bu farklılığın da kişiler 

-.· - . 
arasında gözlenen değiş~enlikte rol 
oynayabileceği · dü:şünüldüğünden 

> 

her ÜÇ musta~zarı.n ):ıiyo~ojlk akti-
- r .. . ,, . 

viteleri tayin . edi~miş an~ _ bir 

farklılık bulunmamıştır. Dolayısıy-

la ampisilinden biyoyararlanımda 
• o;' •• • • • 

biyolojik !~ktcirieri,ri ,~ _ foi:rı:ıüla_syon 

faktörle~ipe IQ_yasla daha - qnemli 

bir . rol oynayabileceği düşünül

mektedir. 
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Gerek bu çalışmada ve gerek
se diğe.r araştırmaların bazılarında 

ampisilin müstahzarlar~ ile biyoya
rarlanım sorunu olabileceği anla
şılmakla beraber, araştırıcılar am
pisilinin herhangi bir oral do:ı:aj 

şekli ile elde edilen kan ve idrar 
düzeylerinin otitis media, üst w
ıunum yolları ve idrar yolları en
feksiyonları gibi çeşitli endikas
yonlarda yeterli olduğu ve müs
tahzarların klinik yönden birbirle
rine üstünlük sağlamadığı görüşün
de birleşmektedirler (12) . Ancak 
müstahzarın özelliğinden veya kişi
ye ait intrinsik faktörlerden dolayı 
ilacın absorpsiyonunun yetersiz ol
ması gastro · intestinal sistemde ab
sorbe olmamış ilaç miktarının art
masına neden olacaktır ki, bu da 
barsak florasının değişmesine bağ

lı olarak süperenfeksiyon, diyare 
gibi ampisiline ait çeşitli yan te
sirlerin şiddetlenmesinde önemli 
rol oynayabilir. 

(Geliş Tarihi : 11.5.1982) 
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