İLAÇLARIN ORGANİZMAYA
GİRİŞİ
VERİLİŞ YOLLARI VE EMİLİM
(ABSORPSİYON, REZORPSİYON)
A. ENTERAL YOL
 Oral (o, po, Os)
 Sublingual (bukko-lingual, dil
altı)
 Rektal (rektum içi)

B. PARENTERAL YOL











Subkutan (sc, deri altı,hipodermik)
İntra Dermik (id, deri içi)
İntra Müsküler (im, kas içi)
İntraVenöz (iv, toplar damar içi)
İntra Arteriyel (ia, arter içi)
İntra Peritoneal (ip, periton içi)
İntraTraheal (it, trahea içi)
İntra Kardiyak (ik, kalp içi)
İntra Artiküler (eklem içi)
Retrokonjoktival

C. RESPİRATUVAR YOL
D. TOPİK (YEREL) UYGULAMA
YOLLARI
 Dermal (per kutan)
 Mukozal
• Oküler (konjoktival)
• Nazal, Rinofaringeal
• Genito Üriner
 İntraMammar (galaktofor, meme
içi)

ENTERAL YOL
Oral
Sublingual
Rektal
1. ORAL
Güvenilir, ekonomik ve pratik bir yol
Kollektif ve bireysel uygulamalarda kullanılabilir
Bireysel uygulamalar gavaj şeklindedir.
Bu yolla ilaçlar digestif mukozayı genellikle pasif
difüzyonla nadiren filtrasyon, aktif transport,
pinositoz mekanizmaları ile geçerler.
Sindirim kanalından emilen ilaçlar kapiller
damarlara filtrasyonla, büyük lipid ya da protein
molekülleri ve kloramfenikol gibi ilaçlar lenf yoluyla
absorbe edilirler

Kuvvetli asit ve bazlar,
İntestinal Sülfonamitler,
hidroksikinolein türevleri
aminoglikozid antibiyotikler iyonize formda
kaldıkları için emilemezler ve sindirim
kanalında yerel etki oluştururlar.

Oral yolla kullanılan farmasötik şekiller
Toz
Tablet, Draje
Kapsül, Jelül
Pilül, Bol (hap)
Granül
Oral pat, macun
Çözelti
Suspansiyon
Emülsiyon
Şurup

Posyon

Katı şekilde verilen ilaçların emilimi için ilk
aşamada farmasötik şekilden libere olması
gereklidir.
Liberasyon
Etken maadenin emilebilmesi için önce
komprimenin dağılması gereklidir
Dissolüsyon (erime, çözünme)
Libere olan katı maddelerin digestif sıvılarda
çözündükten sonra emilimi mümkündür.
Çabuk çözünen bir molekül o denli hıızlı emilir.
Dissolüsyon hızı
Aktif maddenin kimyasal yapısına
Çözüneceği ortamın hacmine ve pH bağlıdır

İlacın kullanılış yoluna ve farmasötik
şekline bağlı olarak liberasyon ya da
dissolüsyon etapları ya da bunlardan biri
olmayabilir.
Emilim ve Biyoyararlanım
Biyoyararlanım etkin maddenin emilerek
sistemik dolaşıma geçme hız ve derecesi
ile ilgili bir kavramdır.
Biyoyararlanımda hız önemlidir; kısmen de
olsa molekülün kan konsantrasyonunun
profilini verir. Çabuk emilimle geçici ve
yüksek bir kan konsantrasyonu sağlanır;
yavaş emilim halinde ise zayıf fakat
gecikmeli bir konsantrasyon piki oluşur.

Presistemik İlk Geçiş Etkisi
Sindirim kanalı mukozasını geçen ilaç
molekülleri mezenterik kapiller damarlara
ulaşır. Gastro-intestinal sistemin venöz
irrigasyon ağı, vena porta ile birleştiği için
emilen moleküller vena cava yoluyla genel
dolaşıma geçmeden önce karaciğere
uğramak zorundadır.
Üstün metabolik aktiviteye sahip olan
karaciğer, bu aşamada kimi aktif
molekülleri yakalayabilir ya da metabolize
edebilir. Bu durumda genel dolaşıma
ulaşan aktif molekül miktarı önemli ölçüde
azalır.

Midede emilim
Monogastriklerde mide pH değeri çok
asit (pH 1.5-2.0) olduğundan asitlerin
büyük bir bölümü non iyonize
formdadır; bazların ise büyük bir
bölümü hidrosolübl iyonize şekildedir.
Buna göre, midede asitler çok, bazlar
ise çok az emilir. Duodenumda durum
tersinedir; pH alkali (8.0) olduğu için
bazlar asitlere oranla daha çok emilir.

Zayıf asitler ( salisilatlar, barbituratlar)
midenin asit ortamında çok az iyonize
olduklarından gastrik mukoza tarafında
çabuk ve önemli miktarda emilirler.
Tersine, zayıf bazlar (özellikle alkaloitler)
iyonize formda olduklarından emilmezler
(kafein ve asetanilit hariç).
Kuvvetli elektrolitler: Çok dissosiye
olduklarından pratik olarak mideden
emilmezler (mağnezyum sülfat, kalsiyum
klorür).
Zayıf elektrolitler: Zayıf asitler iyi emilirler.

Zayıf bazlar: midede çok az emilir. pKa =
8.4 olan kinin için durum şöyledir:
NI
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Çok zayıf elektrolitler: Bunlar ortamın pH
değeri ne olursa olsun hemen tamamı non
iyonize formda olan maddelerdir (kafein,
barbituratlar). Ancak, bunların non iyonize
fraksiyonlarının yağda çözünme düzeyleri
dolayısıyla mideden emilmeleri bileşikler
arasında büyük farklılıklar gösterir.

Midede emilimi değiştirebilen
nedenler
Mide boş olduğunda emilim iyidir. Besinler,
mideden barsaklara geçişi
yavaşlatacaklarından intestinal
absorpsiyonu geciktirirler. Yağlı besinler
kimi maddelerin (griseofulvin, filisin)
rezorpsiyonunu kolaylaştırırlar.
Viseral vazokonstriksiyon veya
vazodilatasyon rezorpsiyonu yavaşlatır ya
da hızlandırır.

Kimi gastrik irritanlar piloru kapatarak
rezorpsiyonu değiştirebilirler.
Gastrik boşalımı değiştiren propantelin,
parasetamolün emilim hızını önemli ölçüde
azaltır; tersine gastrik boşalımı hızlandıran
metoklopramit parasetamolün emilim hızını
artırır.
Güncel olarak prokinetikler olarak
gruplandırılan metoklopramit ve cisaprit
gibi moleküller sindirim kanalı tembel olan
hayvanlarda alimenter geçişi hızlandırırlar.

Mide içeriğinin alkalinizasyonu zayıf
asitlerin (aspirin) rezorpsiyonunu azaltır;
zayıf bazlarınkini ise artırır.

Bağırsakta emilim
Bir molekülün mukus ve su katmanlarını,
epitel hücreleri ve bazal katmanları geçerek
kan ya da lenf damarlarına ulaşması
bağırsaktan emilme (absorpsiyon) olarak
değerlendirilir.

İntestinal yapı, moleküllerin emilimini
kolaylaştıran özelliktedir;
emilim alanı geniş ve
vaskülarizasyon mideye oranla
çok daha iyidir.

İntestinal emilim, epitel katmanın yapısı
yanında kimi fizyolojik koşullara ve molekülün
fiziko-kimyasal (çözünürlük, pKa, molekül
ağırlığı) özelliklerine de bağımlıdır:
Ksenobiyotiklerin emilimi çoğunlukla
konsantrasayona bağlı bir biçimde pasif
difüzyonla olur, emilen molekül kan dolaşımına
drene edilir.
İntestinal geçiş hızı, moleküllerin emilim
yüzeyiyle temasını belirler; içeriğin
barsaklardan geçiş hızı yavaşladığında emilim
oranı artar.
İntestinal pH, çoğu asit ya da baz
karakterinde olan ksenobiyotiklerin emilimini
etkiler. Teorik olarak zayıf asit karakterde olan
moleküller barsakların üst kısımlarında
kolaylıkla emilir.

Safrayla salgılanan moleküllerin
bağırsaktan geri emilimi
Portal dolaşımla karaciğere gelen kimi moleküller
hepatositler tarafından yakalanarak safraya
salgılanır ve safra içinde sindirim kanalına ulaşır.
Bu olgu enterohepatik siklus olarak adlandırılır.
Bu siklusa giren ilaçların vücutta kalış, dolayısıyla
da etki süreleri uzundur.
Safra tuzları çoğu molekülün çözünürlüğünü
değeiştirir.
Yağda çözünen vit, steroit hormonlar, vitaminler,
fenilbutazon, diazepam gibi ilaçların emilimi için
safra zorunlu
Kanamisin, neomisin gibi molekülleri presipite ed.

İntestinal emilimi değiştirebilen
faktörler
Beslenme
Beslenme intestinal içeriğin geçiş
hızı, intestinal pH, safra düzeyi,
intestinal sekresyonlar ve intestinal
kan akımı gibi parametrelerde
değişikliğe neden olur. Sonuçta bazı
moleküllerin emilimi artarken, bazı
moleküllerinde azalır.

Formülasyonun fabrikasyon kalitesi
Taşıt madde, aktif molekülün kristal yapısı
ve boyutu çözünme ve emilimi etkileyebilir

Etkileşme
İntestinal motilitenin azalması emilimi
artırır; metoklopramit ise intestinal geçişi
hızlandırarak ters etki oluşturur. Kimi
antasitler dijitalikler gibi çoğu ilacı
adsorbe ederek intestinal emilimlerini
azaltırlar.

Patolojik durum
Malabsorpsiyon sendromu ilaç emilimini
azaltır

Kan debisi
İntestinal emilim hızını etkileyen
önemli bir parametredir; tüm ilaçların
emilimi önemli ölçüde, mideye oranla
kan debisi hızlı olan barsaklarda
gerçekleşir.

Oral yolun olumlu ve olumsuz
yönleri
Kolay ve hastanın rahatlıkla kabul edebileceği,
ekonomik ve tehlikesizdir, toplu uygulamaya
olanak sağlar.
Ancak,
kötü
lezzetli,
irritan,
sindirim
sekresyonlarına veya gastrik pH’ya duyarlı ilaçlar
bu yolla verilemez.
Koma
durumundaki
hastalarda
bu
yol
kullanılamaz.
Midenin asit ortamına duyarlı olan ilaçların,
sindirim kanalının alt segmentlerine değişmeden
ulaşmasını sağlamak için enterik farmasötik
şekiller halinde kullanılmaları gereklidir.

Bu yolla verilen ilaçların emilim düzey ve
hızı, kimi faktörler nedeniyle, düzensiz
olabilir: Bu düzensizliğin nedenleri;
Beslenme,
Farmasötik şekil ve taşıt madde türü,
formülasyonun kalitesi,
Midenin dolu ya da boş oluşu,
Barsak motilitesi,
Sindirim kanalında dolaşım hızı ve düzeyi
(anksiyete, korku, stres ve benzeri koşullar
viseral sirkülasyonu etkileyebilir),
Patolojik durumlar (safra sekresyonu)
Besin maddeleri ve diğer ilaçlarla etkileşme

Sublingual (dil altı, bukko-lingual) yol
Boynuzsu katmanın olmaması ve papillerin
iyi vaskülarizasyonu nedeniyle bukkal ve
lingual mukozadan emilim çabuktur.
Dil altı tabletleri, sulu ya da alkolik
çözeltiler bu yolla verilebilir. Etki çabuktur.
Hayvanlar
için
pratik
olmadığından
hekimlikte
bu
yolla
ilaç
veteriner
kullanılmaz.

REKTAL YOL

İlaçlar rektal yolla yerel (antiseptik, antitermik,
astrenjan) ve genel etkilerinden yararlanmak
amacıyla;



Suppozituvar (köpek)
lavman (küçük ve büyük hayvanlar) şeklinde kullanılırlar.

Rektal yolla;
İlaç gastrik pH ve sindirim kanalı enzimlerinden
etkilenmez,
Yüksek konsantrasyonlar uygulanabilir,
Tat ya da kokusu hoş olmayan maddeler bu yolla
verilebilir,
Oral yolla ilaç verilemeyen hastalara (yutma
güçlüğü, şok) ilaç uygulama olanağı sağlanır,
Rektal yolla verilen ilaçlar önemli ölçüde hepatik
ilk geçiş etkisine karşı korunur.

PARENTERAL YOLLAR
Parenteral yol,
karaciğer ilk geçiş etkisinden kaçınmak için oral
yola tercih edilir,
oral yola oranla emilim hızlı,
etki çabuk; doz da belirgindir.

İV (vena içi) Enjeksiyon

tektırnaklı ve ruminantlarda v. jugularis (sığırlarda
gereğinde subkutan abdominal ya da meme
eksternal venine),
domuz ve tavşanda büyük (magna) kulak
venlerine, kedi ve köpekte v. Jugularis, v. saphena
externa ya da radialis’e,
kanatlılarda da aksiller vene (kanat altı)

İV Enjeksiyon

İV yolla;
Emilim aşaması geçilir,
Etki
çabuktur,
ivedi
durumlara
elverişlidir,
Etki denetlenebilir, istenmeyen bir
durumla karşılaşıldığında enjeksiyon
durdurulabilir,
Devamlı
perfüzyon
şeklinde
uygulanabilir,
Deri altı ve kas içi yolla verilemeyen
nekrozan ve enjeksiyonu ağrılı
maddeler bu yolla verilebilir.

Buna karşın;
Tehlikelidir, ilaç doğrudan kana
karıştırıldığı için hızla kalp ve sinir
sistemine ulaşır ve depresyon ya da
stimülasyonu
neden
olabilir,
anafilaktik reaksiyon olasılığı vardır,
Febril reaksiyon (enjektabl çözeltide
pirojen bakteriler bulunabilir) ve virus
bulaştırılması (hepatit) olasılığı vardır.
Bu yolla kullanılan ilaçların glomerüler
filtrasyonla
eliminasyonları
hızlı
olduğu için genelde etki süreleri
kısadır.

SC (subkutan, deri altı, hipodermik)
Enjeksiyon
Deri altı yolla sıvı, gaz (oksijen) ve katı
(implantasyon) farmasötik şekiller kullanılabilir.
Bu yolla emilim, enjekte edilecek çözeltiye
vazokonstriktör ( yerel anestezikler) ilave edilerek
veya kolloidal sulpansiyonlar (insülin + protamin +
Zn karışımı) kullanılarak geciktirilebileceği gibi
doku bileşenlerini hidrolize ederek yörede
vistoziteyi azaltan hiyaluronidaz birlikte verilen
ilaçların emilimini hızlandırır.
İmplant ya da pellet formlarında (katı) da rötard
etki söz konusudur.

SC Enjeksiyon

İM (kas içi) enjeksiyon
Kas içi enjeksiyon kas kütlesinin derin olduğu
yörelere, atta boyun ve pektoral bölgeye,
ruminatlara boyun ve sağrıya (kaba et), kedi ve
köpekte de yine sağrı bölgesine yapılır.
Kaslar iyi vasküllarize olduğundan bu yolla emilim
sub-kutan yola oranla daha çabuktur (10 - 30
dakika). Özellikle deri altı yolla verildiğinde
güçlükle emilen sulu çözelti ve yağlı
suspansiyonlar iyi emilir.
Enjeksiyondan sonra emilim iki aşamada
gerçekleşir: Birinci aşamada enjekte edilen sıvı
ilaç (su ve yağlı çözelti, suspansiyon) deri altı
konjoktif dokuya dağılır. İkinci aşamada ilaçlar
pasif difüzyon ya da porlardan filtrasyonla kana
geçer.
Makromoleküller (toksinler, hayvan zehirleri) ve
kimi ilaçlar (kloramfenikol lenf yoluyla emilir.

İM Enjeksiyon

İp (periton içi) enjeksiyon
Enjeksiyon yöresi at ve köpekte sol
üst böğür, sığırda sol açlık çukuru,
küçük hayvanlarda da (uygun
pozisyon sağlandıktan sonra) karın
bölgesinin sağ ya da sol yanıdır.
Periton içi verilen moleküller geniş
yüzey, uygun permeabilite ile iyi
irrigasyon (kapiller ve lenf damarları)
nedeniyle çabuk emilir.

Meme içi (intramammar, galaktofor)
enjeksiyon
Meme hastalıklarının (mastit) sağaltımında
ilaçlar genel yollar yanında meme içi yolla
da uygulanır. Bu yolla çözelti, suspansiyon,
emülsiyon gibi farmasötik şekiller ve
oksijen verilir.
Meme içi yolla verilen ilaçlarla bu organın
hastalıkları (yerel etki) hedef alınır.

Meme içi enjeksiyon

Diğer parenteral yollar

İntradermik (deri içi) enjeksiyon:
Yerel anestezi oluşturmak ve tanı
amacıyla kullanılan mikroorganizma
ekstrelerinin
(tüberkülin,
mallein)
verilmesi amacıyla kullanılan bir
yoldur.

İntratraheal enjeksiyon:
İrritan olmayan çözeltiler bu yolla,
uygulanır. Verminöz bronşite karşı
kullanılan kimi antiparaziter ilaçlar bu
yolla verilebilir.
İntratraheal enjeksiyon irritan
olabildiği gibi düzenli yayınım da
(bronşioler ve alveoler) sağlayamaz.

İntrasinovyal (eklem içi) enjeksiyon:
Dejeneratif
(artroz) ve sinovyal
(hidropsi)
eklem
hastalıklarının
sağaltımı (yerel etki) amacıyla
kullanılan ilaçlar (anestezik, kortikoit)
doğuran etki bölgesi olan eklem içine
enjeksiyon tarzında uygulanabilir.

İntraarteriyel enjeksiyon:
Arteritli hastalarda vazodilatatör, opak
maddeler, bölgesel kanser kemoterapisi
gibi durumlarda ve çok seyrek kullanılır.
İntrakardiyak (kalp içi) enjeksiyon:
Ümitsiz durumlarda (adrenalin) ve ivedi etki
için (ötanezi) çok seyrek kullanılabilen bir
yoldur.

İntraraşidiyen enjeksiyon:
Raşidiyen anestezi için yerel anestezik çözeltiler
anesteziyi sınırlamak (çözeltinin enjeksiyon
bölgesinde yoğunlaşmasını sağlamak) amacıyla
sefaloraşidiyen sıvıya oranla hiperbar veya
hipobar hazırlanırlar.
Yerel anestezikler dışında glukokortikoidler de
sefaloraşidiyen sıvıya enjekte edilebilir. Nervöz
lezyon oluşturmamak için alkali ve asit reaksiyonlu
çözeltilerin bu yolla verilmesinden kaçınılmalıdır.

Parenteral Yolun Olumlu ve Olumsuz
Yönleri

Oral yolla emilmeyen, sindirim sistemi koşullarında
dayanıksız ya da sindirim kanalı için çok irritan olan
ilaçların kullanılmasına olanak sağlar,
Etki çabuk, damar içi yolda hemen şekillenir.
Bunlara karşılık,
Enjeksiyon yöresinde tepkime (irritasyon, abse,
flegmon ) olasılığı vardır,
Özellikle iv enjeksiyonda genel reaksiyon riski
vardır,
Doz aşımı durumlarında ilacın organizmadan
çekilme olasılığı yoktur,
Steril materyali gerektirir.
Ehil kişiler tarafından yapılmalıdır.

RESPİRATUVAR YOL
Bu yolla çoğunlukla gaz halinde ya da volatil
özellikte olan ilaçlar, genel ya da yerel etki
(solunum
sistemi
hastalıklarının
sağaltımı)
oluşturmak amacıyla fumigasyon ve aerosol
şeklinde kullanılırlar.
Fumigasyon
(tütsü)
kuru
(ısı
etkisyle
buharlaştırılarak) ya da yaş tütsü şeklinde
uygulanır. Yaş tütsü pratik bir yöntemdir; özellikle
solunum yolları antiseptikleri (kreozot, kreolin,
mentol) yem torbasında sıcak su dökülmüş saman
üzerinde buhar halinde kolaylıkla verilebilir.

Pulmoner permeabilite yanında;
inspirasyon havasındaki ilaç konsantrasyonu,
ilacın lipit / su partisyon katsayısı (kanda
çözünürlüğü) ile
ventilasyon bu yolla emilimi etkileyen diğer
parametrelerdir.
Gaz ve volatil genel anestezikler (azot protoksit,
siklopropan, halotan) bu yolla ve yarı-kapalı ya da
kapalı sistemle çalışan aygıtlar yardımıyla
uygulanır.

YEREL (LOKAL, TOPİK) YOLLAR
Deri (perkutan, dermal) yolu
Mukozal yollar
Oküler
Göz mukozası (konjoktiva) kollir (göz banyosu,
damla) ya da oftalmik pomat ya da enjeksiyon
(retrobulber, subkonjuktival, intrakamaraküler)
şeklinde uygunanan ilaçların hızlı emilimine uygun
bir yapıdır.
Genito-üriner (uterus, ureter, vessi, vajen)
mukoza

Konjuktival Uygulama

İlaçların Organizmada Dağılımı Yayılım
(Dağılım, Difüzyon, Distribüsyon)
İlaç molekülleri organizmanın sıvı kimi zamanda
lipit yapılı bölmede yayınır ve etki bölgelerine
ulaşırlar.
Bir molekülün hücre içine penetre olabilmesi için
lipofil ( membranları geçebilmek için) ve hidrofil (
sitoplazmada çözünebilmesi için) özellikleri
arasında uyumlu bir denge olmalıdır.
Su fazında dağılım
Vücut ağırlığının yaklaşık %58-%77 su fazı
oluşturur. Su fazı plazma (%4), interstisiyelekstraselüler (%13) ve hücre içi-intraselüler (%41)
bulunur.

Lipid fazında dağılım
Yağ/ su dağılım katsayıları çok yüksek olan
maddeler organizma lipidlerinde diffüze olurlar.
Yayılım ( dağılım, distribüsyon) hacmi
Yayılım (dağılım) hacmi (Vd), T dozda verilen bir
ilacın plazmada C konstrasyonuna ulaşması için
gerekli olan sıvı volümüdür.
Yayılım için üç olasılık söz konusudur.
Nötr bir molekül (fenikoller) organizmanın total su
ortamına ya da vücut ağırlığının %70 homojen
biçimde yayınır (Vd 0.6-0.7)

Asit moleküller (penisilinler) iyon tuzağı nedeni
ile
intraselüler
akümülasyona
uygun
değildir,özellikle
eksta
selüler
ortamda
bulunurlar (Vd, 0.2-0.4)
Bazik
ya
da
amfoter
moleküller
(florokinolonlar, siklinler) hafif asit olan
intraselüler ortamda iyon tuzağına yakalanarak
önemli ölçüde akümüle olabilir.

Kanla taşınma

Kan, besinsel öğeler gibi, ilaçlar için de farklı
yönleriyle bir taşıt konumundadır; taşınma,
plazma sıvısında çözelti ya da plazmanın
protein fraksiyonlarına bağlanma şeklinde
gerçekleşir.

Plazma proteinleri gibi kan hücreleri de
(eritrositler, lökositler ve trombositler) ilaçları
bağlayabilen yapılardır. Bu nedenle bir ilacın
total kan ya da plazma konsantrasyonu
terapötik aktivitesi için yeterli bir gösterge
olmayabilir, çünkü ilacın serbest fraksiyonu
aktiftir.
İlaçların plazma proteinlerine bağlanması
ilaç moleküllerinin salt serbest formları
(bağlı
olmayan
fraksiyon)
kapiller
çeperlerden farmakolojik etki bölgelerine
ulaşabilir.
Beklenen farmakolojik etki ya da toksisite
olasılığı, molekülün plazma proteinlerine
bağlanma oranıyla ilişkilidir.

Bir
molekülün
plazma
proteinlerine
bağlanma oranı bazı faktörlere bağlı olarak
değişebilir.
Klinik yönden bu faktörlerin en önemlileri
plazma proteinleri konsantrasyonu ve
molekülün özelliğidir.
Bir molekülün fiziko-kimyasal özellikleriyle
proteinlere bağlanma oranı arasındaki
ilişki: Bağlanma oranıyla molekülün yağda
çözünürlüğü (lipofilite) arasında ilişki
olabilir;
Asit ilaçların bazik olanlara oranla plazma
proteinlerine
daha
yüksek
düzeyde
bağlandığı düşünülmektedir.

İlaç moleküllerinin bağlanma oranı
Ortamdaki ilaç molekülüne, ilaç ve protein
konsantrasyonuna, affiniteye ve proteinlerin
maksimal bağlanma kapasitesine (bağlanma
noktaları) bağımlıdır.
Proteinlerin bağlama kapasiteleri sınırlıdır ve
doygunluk durumunda yeni verilen ilaç
tamamiyle serbest formda kalır ve zehirlenmeye
neden olabilir.
Moleküllerin albümine affinitesi ve albüminin
bağlama kapasitesi globulinlere oranla oldukça
yüksektir; çoğu ilaç için albümin non spesifik bir
taşıyıcıdır. Globülinler genellikle özgündür,
ancak bağlama kapasiteleri düşüktür.

Albümine affinite ve bağlama kapasitesi türlere
göre değişebilir.
Genelde çoğu ilacın plazma proteinlerine
bağlanma oranı insan, sığır ve atta aynıdır.
Kimi hayvan türlerinin bazı ilaçlara duyarlı
oluşunun nedeni, bu moleküllerin plazma
proteinlerine bağlanma oranlarının türe göre
değişebilmesidir.

Bağlanma sonuçları
İlacın etkisi geçici olarak bloke edilebilir,
çünkü bağlı fraksiyon farmakolojik yönden
inaktiftir. Örneğin, sülfamitler beyinomurilik
sıvısında
plazma
konsantrasyonunun
ancak
1/4’ü
yoğunluğa ulaşırlar, ancak bakteriyostatik
etkileri her iki sıvıda da eşit düzeydedir.
Bunun nedeni beyin-omurilik sıvısında
protein bulunmadığından burada ilacın
tamamı
aktif
(serbest
fraksiyon)
şeklindedir.

İlacın geçici rezervine olanak sağlar, ilaçların
dolaşan kandan kapiller damar çeperlerini
diffüzyonla aşarak dokulara geçişi, serbest
form
konsantrasyonlarının
gradiyentine
bağlıdır; kan, ekstra-selüler sıvıya oranla
protein yönünden oldukça zengindir. Böylelikle
ilaçların büyük bir bölümünü fikse eder ve
bağlı fraksiyonlar yavaş yavaş aktif şekilde
libere edilir. “İlaç + protein” kompleksinin
moleküler boyutu trans-membraner geçiş için
çok büyüktür. Bu nedenle ilaç degrade olmaz,
elimine edilemez; rezerv işlevi görür, serbest
fraksiyon azaldıkça libere olur. Plazma

proteinlerine yüksek düzeyde bağlanan ilaçların
etkisi yavaş fakat uzun sürelidir, doğal rötard form
oluşturur.

İlaçların sindirim kanalından emilmesini kolaylaşır,
diğer bir deyişle ilacın çözünürlüğü artabilir; plazma
proteinlerine fazla bağlanan ilaçların plazma ve
sindirim
kanalı
arasındaki
serbest
şekil
konsantrasyonları farkı buna olanak sağlar
(kumarinik antikoagülanlar gibi).

Kimi doğal maddelerle ilaçlar, ya da sadece
ilaçlar arasında deplasmana olanak sağlar,
bu olgu proteinlerin aynı bölgelerine aşırı
affinite gösteren doğal madde ve ilaçlar
arasında da söz konusudur (salisilatlar
tarafından biluribin ve antidiabetik sülfamidler
tarafından insülinin deplase edilmesi gibi).
Hipoglisemik bir sülfamitle sağaltım sırasında
aspirin ya da antibakteriyel başka bir sülfamit
verilirse antidiyabetik sülfamit bağlanma
yörelerinden deplase olur ve hipoglisemi
komasına neden olabilir.

Moleküllerin portal sisteme geçişi
Sindirim kanalının ağız boşluğu ve
rektumun
distali
dışında
kalan
bölümlerinden emilen moleküller v. potra
yoluyla karaciğere gelir (hepatik ilk geçiş
etkisi). Bu nedenle karaciğer, ilaçların
biyotransformasyonunda
olduğu
gibi
yayılımda da kritik bir organdır.

Portal kanla karaciğere gelen moleküllerin
bir
bölümü
pasif
difüzyon
(çoğu
ksenobiyotik), endositoz (lipoproteinlere
bağlanan moleküller), katyon kanalları
yoluyla ve aktif transport mekanizmalarıyla
hepatositler tarafından yakalanır, kalanı
ise subhepatik venle genel dolaşıma
geçer.

Kapillerlerden interstisyel sıvıya geçiş
Bu yönde geçiş, kapiller çeperin ilaca karşı
geçirgenliğine bağımlıdır. Lipofil moleküller
diffüzyonla kapiller endotel yüzeyinden kanı
hızla terkederler. Hidrofil moleküller molekül
büyüklüğüne bağlı olarak (küçük moleküller
hızlı) kapiller damarlardan çıkarlar. Büyük
moleküller yavaş bir şekilde lenfe penetre
olurlar
Kapiller damarlar arasında da permeabilite
yönünden farklılıklar vardır: renal glomerüller
her boy moleküle karşı oldukça permeabldir.
Endotel katmanı olmayan karaciğer sinüsoidal
kapillerleri de büyük moleküllerin kolaylıkla
geçmesine olanak sağlarlar.

Selüler yayılım
İntraselüler
sıvının
pH
değeri
(7.0-7.1)
plazmanınkine (7.4) oranla hafif asittir. pH farklılığı
iyon tuzağını kolaylaştırır; bu özellik, bazların
hücre içinde, asit karakterindeki ilaçların da hücre
dışında yoğunlaşma eğilimine neden olur.

Ekstra- ve intraselüler ortamda asit ve
bazların iyonizasyonu

Metabolik
asidozda
asit
karakterdeki
ksenobiyotiklerin ektra- ve intraselüler
sektörler
arasındaki
non
iyonize
konsantrasyonları farkı azalır ve kimi
moleküllerin hücre içine girişi kolaylaşır;
metabolik asidozda görülen barbiturat
komasında olduğu gibi.

İlaçların dokulara yayılımı
İlaç moleküllerinin sentral sinir sistemi ve
plasente gibi özel durumlar dışında kalan
doku ve organlara yayılımı, bu yapıların
vaskülarizasyonuna bağlıdır.
Bu özelliğe bağlı olarak doku ve organlar 4
gruba ayrılır:
Vaskülarizasyon yönünden zengin organlar
(kalp, akciğer, böbrek, endokrin bezler)
Normal vaskülarize organlar (kas, deri)
Yağ doku, vakülarizasyon yönünden zengin
değildir, ancak molekülün yağda çözünürlüğü
difüzyonu etkileyen önemli bir faktördür,
Vaskülarizasyonu az olan dokular (kemik, diş,
tendo).

Emilerek kana geçen ilaç, debiyle orantılı olarak
farklı dokulara yayınır. Dozun yaklaşık % 70’i iyi
vakülarize organlara, % 15’i deri ve iskelet
kaslarına, yaklaşık % 10’u da yağ ve kemik
dokuya geçer.

Hücre ve dokulara bağlanma
Biyolojik membranları geçiş mekanizmalarıyla
(özellikle pasif difüzyon) vasküler yataktan
çıkarak organ ve dokulara yayınan kimi
ilaçların serbest fraksiyonları bu yapılara
bağlanarak depolanabilir.

Dokulara yayılım ve bağlanmayı
etkileyen koşullar
Molekülün kan/doku
konsantrasyon gradienti
Moleküler boyut
Organın kan debisi
Lipofilite
Molekülün dokulara affinitesi
Patolojik koşullar
Lipidik yüklenme

Molekülün kan/doku konsantrasyon
gradienti
Plazma ve doku konsantrasyon farkı
yüksek olduğu ölçüde dokulara difüzyon
düzeyi de artar. Başlangıçta penetrasyon
hızlıdır; kan ve doku konsantrasyonları
farkı azaldıkça yavaşlar. Bununla birlikte
dokulara penetrasyon yönünden ilaçlar
ikiye ayrılır;
- kanda lokalize olanlar
- dokuları tercih eden ilaçlar.
Bu ayrımın metabolik
sonuçları ilginçtir.

ve

terapötik

Moleküler boyut
Pratik olarak büyük moleküller diffüze olmaz,
damar yataklarında kalırlar; dekstran ve
heparinler gibi. Tersine küçük moleküller
(siyanür) çok hızlı şekilde diffüze olur.

Organın kan debisi
Organın kan debisi ile orantılı olarak
penetrasyon artar. İrrigasyonu iyi olan
organlar akciğer, karaciğer böbrek, beyin ve
kalptir. Kaslar, yağ doku ve kemikte
irrigasyon iyi değildir. Kan debisi ilaç ve
zehirlerin organizmada yayılımını etkileyen
önemli bir faktör olmakla birlikte, molekülün
fiziko-kimyasal özelliğine göre sekonder
redistribüsyon da söz konusu olabilir.

Lipofilite
Lipofil moleküller özellik lipit yönünden
zengin
dokulara
(adipositler,
beyin)
kolaylıkla diffüze olurlar; organik klorlu
insektisitler, uzun zincirli barbituratlar gibi.
Beyin
için,
beyin
kapiller
damar
çeperlerinden oluşan bir kan-beyin engeli
vardır; bu kapiller endotel hücreleri
diğerlerinden farklı olarak çok bitişik
olduğundan filtrasyon fenomenine uygun
değildir. Bu nedenle de nörotrop ilaçlar
yüksek lipofiliteye sahiptir. İyonizasyon
molekülün pKa değerine ve kan pH’sına
(7.34) bağımlıdır. Asidozda zayıf asitlerin
(barbituratlar, salisilatlar), alkaloz halinde
de zayıf bazların (alkaloitler) penetrasyonu
kolaylaşacağından etkileri de daha şiddetli
olur.

Molekülün dokulara affinitesi
Moleküllerin herhangi bir dokuya affinitesi
(tropizm)
fiziko-kimyasal
ve
biyokimyasal
parametrelerle ilintilidir. Lipofil moleküller özellikle
lipit yönünden zengin dokulara fikse olurlar.
Organik klorlu insektisitler yağ dokuda akümüle
olur. Griseofulvin özellikle keratin yönünden
zengin dokulara (tırnak) affinite gösterir; deri
mikozu sağaltımındaki etkinliği bundandır.
Ağır metal ve metaloitler (Hg, Pb, As) kükürtlü
aminoasitler yönünden zengin olan keratinin tiyol
(-SH) gruplarına karşı affiniteleri nedeniyle tırnağa
fikse olurlar. Flor, florofosfokalsik bileşikler
oluşturarak diş ve kemiklere fikse olur; florozda
görülen karakteristik diş lezyonlarının nedeni
budur. Fenilbutazon ve indometasin özellikle
yangılı dokularda akümüle olurlar.

Patolojik koşullar
Renal
yetmezlikte
kardiyotonik
glikozitlerin
dokulara fikzasyonu önemli ölçüde değişir.
Prokainamit, kinidin ve lidokainin aynı dozda kan
konsantrasyonları kalp yetmezliği olanlarda çok
daha yüksektir. Kalp debisinin azalması dağılım
volümünü küçültür; yayılım yavaşladığı için kan
konsantrasyonu önemli ölçüde artar.
Antienfeksiyöz ajanları fikse edebilen proteinlerin
miktarı, bazı patolojik durumlarda aktiviteyi
sınırlandırır.
Yangı durumunda bir eklem boşluğunda akümüle
olan fibrin, kimi penisilinler (kloksasilin) için tuzak
olabilir. Hematom, intermediyer hemoglobinle
penisilin ve tetrasiklinleri fikse edebilir. Purulent
akıntı, hücre ve fagosit aktıkları, fibrin ve proteinler
aminozitler için tuzak olabilir. Tüm bu durumlarda
etkin konsantrasyon azalır.

Lipidik yüklenme
Lipofil
karakterdeki
ilaçlar
(tiyopental)
organizmada
akümülasyon
eğilimindedir.
Dolayısıyla aşırı yağlılarda bu tür ilaçların yağ
dokuya fikzasyonu, farmakokinetik parametreleri
değiştirebilir. Bu nedenle doz ve ilacın kullanım
ritmi bu yönüyle de gözden geçirilmelidir.

Sekonder redistribüsyon

Moleküllerin
organizmada
dağılımı
zamanla
değişebilir.
Tiyobarbituratlar (pentobarbital) iv enjeksiyon
şeklinde verildiğinde, 30 saniye içinde beyinde
maksimal konsantrasyona ulaşır. Birkaç dakika
sonra ise, yağ doku konsantrasyonu artış
göstermeye başlar. Enjeksiyondan 30 dakika
sonra, başlangıç beyin konsantrasyonunun % 90’ı
yağ
dokuya
yayınır.
İşte
bu
nedenle
tiyobarbituratların etki süresi kısadır.

İlaçların sentral sinir sistemine geçişi
İlaçların sentral sinir sistemine penetrasyonu
için dört olasılık vardır:
Serebral kapillerlerden sinir dokuya doğru
(hemato-ensefalik)
geçiş.
Bu
geçiş
liposolübl maddeler için kolay, hidrosolübl
maddeler için ise oldukça zordur.
Pleksüs korioidlerin kanından beyinomurilik sıvısına doğru (hemato-meninge
geçiş).
Beyin-omurilik sıvısından kana doğru (
meningo-sanguin geçiş)
Beyin-omurilik sıvısından sinir dokuya
(meningo-ensefalik geçiş).

Sonuçları

Yağda kolay çözünen moleküller sentral sinir
sistemine kolaylıkla penetre olurlar, fakat orada
kalmazlar.
Aynı şekilde plazma pH’sında az iyonize olan,
proteinlere az bağlanan fakat lipid-su dağılım
katsayıları yüksek olan ilaçlar da beyine kolaylıkla
penetre olurlar (atropin penetre olur, atropin
metimsülfat penetre olmaz; neostigmin geçmez,
fakat liposolübl olan organik fosforlu insektisidler
kolaylıkla geçer).
Bir ilacın plazma ve beyin arasındaki dağılımı kan
pH
modifikasyonuyla değiştirilebilir. Örneğin
fenobarbital zehirlenmesinde sodyum bikarbonatla
kan alkali yapılırsa plazma pH’sı (7.6) beyinomurilik sıvısınınkinden (7.3) yüksek olacağından
plazmada iyonize form konsantrasyonu artar ve
omurilik-beyin sıvısından plazmaya noniyonize
form geçişi olur.

Gebelik ve yayılım

Gebelik sırasında ilaç kullanımı kimi problemlere
neden olabilir:
farmakokinetik parametrelerin farklılığına bağlı
olarak beklenen etki değişebilir,
fötusta istenmeyen etkilerin indüksiyonu olabilir,
doğumda kimi değişiklik riski olabilir.
Genel olarak gebelik;
- plazma albümin konsantrasyonunda azalma ve su
miktarında artış, dolayısıyla ilaçların farklı
dağılımına neden olan plazma ve intestisiyel sıvı
miktarında artış,
- kreatinin eliminasyonunda artış ile
- kan debisi ve hepatik mikrozomal enzim
indüksiyonunda artışla karakterizedir.
Plasentanın,
ilaçların
metabolizmasını
değiştirebilecek enzimler yönünden (kolinesteraz,
monoaminoksidaz ve hidroksilazlar) zengin olduğu
gözardı edilmemelidir.

İlaçların plasentadan (transplasenter)
fötusa geçişi
Plasenta morfolojik açıdan maternal ve
fötal dolaşım arasında yer alan farklı hücre
katmanlarından oluşur. Katman sayısı
hayvan türüne ve gebelik dönemine göre
değişir. Altı katmanlı epitelyokoriyal
plasentanın (domuz) maternal epitelyum
katmanı sindesmokoriyal plasentada (inek,
koyun, keçi) yoktur.
Buna göre altı katmandan oluşan domuz
plasentası diğer türlerinkine oranla daha az
permeabldir.

Bununla birlikte, plasenta fötusu ilaçlardan
koruyan tam bir engel konumunda değildir.
Fötusun gelişimi için temel olan maddelerin
çoğu
(vitaminler,
amino
asitler,
karbonhidratlar, kalsiyum ve demir gibi iyonlar
ve oksijen) enerjiye bağımlı özel bir transport
sistemiyle taşınır.
Molekül ağırlığı 500 daltondan küçük olan
çoğu molekül, yağda çözünür ve non-iyonize
durumda iseler, plasentayı kolaylıkla geçebilir.
Yağda çözünen ve proteinlere az bağlanan
ilaçların da diffüzyonu iyidir.
Çoğu ksenobiyotik yanında virus, selüler
patojen
ajanlar,
immunoglobulinler
ve
eritrositler de plasentayı geçebilir.

İlaçların plasentayı geçişi plasenta tipi ve
molekülün lipofilitesine bağımlıdır. Çoğu
molekül plasenta membranların pasif
difüzyonla geçebilir.
Anestezik gazlar, organik klorlular gibi
lipofil moleküllerin geçişi kolaydır. Küçük
iyonlar (Na+, filtrasyonla geçebilir) dışında
hidrofil, iyonize moleküllerin (kürarizanlar)
penetrasyonu
çok
azdır.
Steroitler,
antimitotikler (güçlü teratojen) gibi kimi
moleküller özellikle fötusta akümüle olur.

İlaçların maternal plazma proteinlerine
bağlanmasıyla
serbest
fraksiyon
konsantrasyonu azalacağından plasentaya
geçiş hızı da yavaşlar. Fötal dolaşıma geçen
serbest ilaç fraksiyonu fötal kanda plazma
proteinlerine bağlanır. Fötal ve maternal
kanda özdeş konsantrasyonlar için fazla
miktarda ilacın plasenta engelini geçmesi
gerekir.
Gebelik sırasında annede kullanılan kimi
ilaçlar, plasenta bariyerinin permeabilitesine
göre, embriyo ya da fötusta anomalilere
neden olabilir. Fötal anomaliye neden
olabilenler plasenta engelini geçebilen
ilaçlardır. Fötal malformasyon ilaç, ilacın
plasentaya difüzyonu, ilaca maruz kalış süresi
ve gebelik dönemi gibi parametrelere bağlı
olarak şekillenir.

• Embriyoner dönem
Ovülün implantasyonuna kadar olan dönemde
embriyo ilaçlara karşı dirençlidir.
Embriyojenez ve organojenez periyotlarında ilaçlara
karşı özel bir duyarlılık söz konusudur. Bu dönemde
glukokortikoitler, kimi organik fosforlu ve karbamatlar
teratojendir. Aflatoksinler, okratoksin, patulin,
rubratoksin ve trikotesenler gibi mikotoksinler
embriyotoksik ve teratojen etki oluştururlar.
Fötal dönem
Gelişme ve maturasyonun gerçekleştiği gebeliğin bu
son döneminde fötus, genellikle ilaçlara az duyarlıdır.
Bu dönemde virus ve canlı virus aşıları serebral
anomaliye neden olabilirler. Bu dönemde üro-genital
ve iskelet sistemleri toksik ajanlardan etkilenebilir.

Yayılım ve doğum

Doğum sırasında kullanılan kimi ilaçlar, plasentayı
hızla
geçerek
yeni
doğanların
yaşamını
etkileyebilir. NSAI’lar doğumu uzatır.
Başlıca
risk
yeni
doğanların
solunum
depresyonudur. Barbituratlar ve opiatlar plasentayı
geçerek fötal solunumu deprese edebilirler.
Antikolinerjikler ve diazepam sedasyon; ergotamin
kusma, diare ve hemoraji; indometasin (yüksek
dozda) konvülsiyon, sülfamitler gastro-enterit;
nitrofurantuan hematolojik bozukluklar; salisilatlar
sedasyon ve nervöz sendrom oluşturabilir.
Doğumu başlatmak için iki tip glukokortikoit söz
konusudur: Deksametazon ve betametazon gibi
etki süresi kısa olanlar ve deksametazon
trimetilasetat gibi uzun süre etkiyenler. Gebeliğin
son döneminde kullanılan etki süresi kısa
glukokortikoitler
2-3
gün
içinde
doğumu
başlatabilir. Uzun süre etkiyenlerde ise 2-3 haftalık
bir periyoda gereksinim vardır.

