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ÖNSÖZ 

Bu kitap ön lisans proğramlarında okutulan Farmakoloji dersinde 

eksikliği çekilen kaynak ve ders materyalinin eksikliğini gidermek 

amacıyla yazılmıştır. Bu kitapta konu edilen konular; diüretikler, 

anestezikler ve vitaminlerdir. Ebelik-Hemşirelik, İlk ve Acil Yardım 

Proğramında okutulan Farmakoloji dersi için kaynak olarak 

kullanılabilme yetisine sahiptir. Bu kitabın Farmakoloji dersi veren 

hocalar ve bu dersi alan öğrenciler için kaynak olması dileğiyle. 

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AKTAŞ 
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GIRIŞ 

İdrarın hacmi ile beraber atılan klor ve sodyum (Na) miktarını da 

artırırlar, bu etki salüretik ya da natriüretik olarak da isimlendirilir. 

Özellikle böbrek yetmezlikleri, arteriyel hipertansiyon, konjestif kalp 

yetmezliği ve siroz gibi hastalıklarda ödemlerin çözülmesi ve tuz (Na) 

atılmasını fazlalaştırmak amacıyla kullanılmaktadırlar. Böbreklerde 

nefron adı verilen üniteler kanı süzerek idrar oluşmasını sağlarlar. Bir 

böbrekte 1 milyon kadar nefron vardır. Bir nefronda fizyolojik olarak 

idrarın oluştuğu başlıca 5 kesim bulunmaktadır.  

• Glomerülüs,  

• proksimal tubülüs,  

• Henle kıvrımı, 

• distal tubülüs,  

• toplayıcı kanal.  

Böbrek tubülüslerine gelen süzüntü sıvı (filtrat) içindeki bazı maddeler 

(su, glikoz, bikarbonat ve potasyum klorür (KCl)) kısmen ya da 

tamamen geri emilerek idrarla atılmazlar. Diğer maddelerin bir kısmı 

(üre) geri emilime uğramadan idrarla atılır. Hipofiz arka lobundan 

salgılanan vazopressin (ADH) hormonu distal tubülüslerde su ve 

elektrolit geri emilimini kontrol ederek vücuttaki su dengesini düzenler. 

Bu hormonun eksikliğinde gelişen diabetes insipitus hastalığında idrar 

hacmi oldukça artar. Diüretik ilaçlar nefrondaki fizyolojik olayları 

etkileyerek idrar atılmasını artırırlar. 
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1. Tiazid Diüretikler  

Distal tübülün Henle kıvrımına yakın olan yerine etki ederler ve 

vazodilatör etki de oluştururlar. Vazodilatasyon ve hipovolemi 

oluşturmaları sebebiyle hipertansiyon vakalarında da uygulanırlar. 

Böbreğin kortikal bölgesinde klor ve Na geri emilimini inhibe ederek 

Na, klor ve su atılmasını artırırlar. Tiazidler potasyum (K) kaybı 

oluştururlar. Ayrıca, kalsiyumun (Ca) böbrekten atılmasını azaltırlar. 

Başlıcaları; klortiazid, hidroklorotiazid, klopamid, klortalidon, 

politiazid ve indapamid’dir. 

Endikasyonları: Karaciğer (Kc) sirozu; konjestif kalp yetmezliği; 

nefrotik ödem; diabetes insipitus; premenstrüel ödem; arteriyel 

hipertansiyon; ödemler (acil); hiperkalsiüri (böbrek taşı 

komplikasyonlu) (Liang, 2017). 

Yan Etkileri: Hipokalemi; hiponatremi; hiperürisemi; hiperlipidemi; 

hiperglisemi; hiperkalsemi; K düzeyinde düşüş (hipokalemi riski); 

ekstraselüler dehidratasyon; geçici miyopi; diyabet; alerjik 

reaksiyonlar. 

Kontrendikasyonlar: Böbrek yetmezliği; Kc yetmezliği; gut; diabetes 

mellitus (DM) (Dökmeci İ. ve Dökmeci, 2016). 

2. Kıvrım Diüretikleri 

Henle kıvrımının çıkan koluna etkiyerek tuz (NaCl)’ün tubülüslerden 

geri emilimini inhibe ederek çok güçlü diüretik etki oluştururlar. Tiazid 

grubu diüretikler gibi K atılımını artırarak hipokalemi riski oluştururlar. 

Ayrıca Ca’mun atılışında artışa neden olurlar. Başlıcaları; furosemid, 
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bumetanid ve muzolimid’dir. Kronik böbrek yetmezliğinde, sadece 

kıvrım diüretikleri risk oluşturmadan kullanılabilmektedir. 

2.1. Furosemid 

Etki Şekli: Henle halkasının çıkan kolundan NaCl emilimini inhibe 

eder. Böylece Na +, K +, Mg2+, H + ve Cl'nin idrarla atılımını da 

arttırırlar.  

Etki Mekanizması: Böbreğin damarlarını genişletir, filtrasyonu 

hızlandırır ve kan akımını artırır. Böbreklerde Na emilimini önleyerek, 

tuz (Na) atılmasını fazlalaştırarak su atılımını sağlar. 

Endikasyonlar: Akut sol kalp yetmezliği; zorlu diürez; arteriyel 

hipertansiyonda antihipertansif etki; Ca atılımını arttırma; akut ve 

kronik böbrek yetmezlikleri; siroz vb. hastalıklarda ödemlerin 

çözülmesi; konjestif kalp yetmezliğine bağlı akciğer ödemi, akut 

pulmoner ödem ve hiperkalsemi (Carone et al., 2016). 

Kontrendikasyonlar: Prostat hipertrofisi; Gut; DM’li hastalar; 

hipotansiyon; elektrolit bozuklukları ve üriner obstrüksiyon. 

Yan Etkiler: Hipotansiyon (Kan basıncı tablosunun 90/60 mm/hg'nın 

altında seyretmesi); hipopofosfatemi (Kanda K seviyesinin normalin 

altına düşmesi); tinnitus (Kulak çınlaması); vertigo (Baş dönmesi); 

hipokalemi; hiperürisemi; hiperglisemi; alerjik reaksiyonlar. Etakrinik 

asid (Hydromedin) ve Bumetanid (Salurin 

 ve burnid) furosemid gibi kullanılır (Aktaş, 2020). 
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3. Potasyumu Tutan Diüretikler 

Toplayıcı kanalların başlangıç kısmında etkilidirler. Öteki diüretiklerin 

etkisini güçlendirirler. Hipokalemiyi dengeli ve etkin şekilde 

iyileştirirler. Bu gruptaki diüretikler nefronun distal tubülüslerine ve 

toplayıcı kanallarına etki ederek idrardan K atılmasını azaltırlar ve Na 

atılmasını kısmen artırırlar. Organizmada Na+ ve K+ dengesini sağlayan 

aldosteron hormonudur. Distal tubülüslerde Na ‑ K değiş-tokuş 

işleminde, ADH kontrolü altında aldosterona gereksinim vardır. 

Fizyolojik olarak aldosteron Na, su ve klor’un (Cl-) tutulmasını, buna 

karşın K (K+) ve hidrojenin (H+) atılmasını sağlar. Aldosteron 

hormonunu antagonize eden ilaçlar bu fizyolojik etkinin tersini 

oluştururlar, yani K tutulması ve Na -su atılmasını artırırlar. Aldosteron 

hormonunu antagonize ederek diüretik etki oluşturan başlıca ilaç 

(antialdosteron) spironolakton’dur. Ayrıca, triamteren ve amilorid de 

distal tubülüste benzeri etkiyle (Na’a geçirgenliği azaltarak) diüretik 

etki oluştururlar. 

Endikasyonları: Ödemler (siroz ve böbrek yetmezliği); primer 

hiperaldosteronizm; arteriyel hipertansiyon; konjestif kalp yetmezliği; 

aldosteron inhibitörü diüretikler genellikle tiazid grubu diüretiklerle 

(spironolakton, triamterene ve amilorid) kombine edilerek 

hipertansiyon tedavisinde kullanılmaktadır. 

Yan etkileri: Hiperkalemi (K alan hastalarda dikkat edilmelidir); 

antiandrojen etki (jinekomasti, iktidarsızlık ve adet düzensizlikleri); 

megaloblastik anemiler (triamteren) (Liver Tox, 2012). 
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4. Osmotik Diüretikler  

Oligüri’ye karşı etkilidirler. Su kaybı ile beraber K ve Na kaybını 

fazlalaştırırlar. Dokulara kaçan sıvıyı dolaşım sisteminde toplarlar. 

Sonunda glomerüler filtrasyon hızı artar ve hipervolemi oluşur. İ.v. 

infüzyon formunda hipertonik solüsyonlar şeklinde uygulanırlar. İdrar 

hacmini artırdıklarından diüretikler içinde incelenirler. Bunlar 

glomerulustan süzülen, fakat tubülüslerden geri emilmeyip tubülüs 

lümeninde bir miktar su toplayan şeker yapısında maddelerdir. 

Başlıcaları mannitol ve isosorbid’dir.  

Endikasyonları: Oligüri ve anüri; sirozlarda (hiponatremi’de); 

arteriyografilerde ve I.v. ürografilerde; pre ve postoperatif göz içi ve 

kafa içi basıncını azaltmada kullanılırlar. 

4.1. Mannitol Solüsyonu 

Etki Şekli: Glomerulustan süzülen, fakat tubülüslerden geri emilmeyip 

tubülüs lümeninde bir miktar su toplarlar. 

Endikasyonları: Major vasküler cerrahi operasyonunda sarılık varsa 

perioperatif böbreğin fonksiyonunu korumak; nakli yapılan böbrekte 

diürezi başlatmak; pre ve postoperatif kafa ve göz içi kitlesinin ve 

basıncını eksiltilmesi; akut glokom tedavisi; idrar çıkışının artırılması; 

iskemi (doku beslenmesinin bozulması) sonucu oluşan oligürinin (idrar 

miktarının 400ml'den az olması) önlenmesi; sirozlarda 

(hiponatremide); arteriyografilerde ve I.v. ürografilerde, kullanılırlar. 

Kontrendikasyonları: Ciddi kalp yetmezliği; ilerleyici renal hastalık; 

şiddetli dehidratasyon; sıvı-elektrolit azlığı; metabolik ve pulmoner 
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ödem; aktif intrakraniyal kanama ve anüri (idrarın çıkmaması) 

tablolarında kullanılması önerilmez. 

Yan Etkileri: Taşikardi ve hipotansiyon; rinit ve pulmoner konjesyon; 

elektrolit ve sıvı dengesizliği; asidoz; baş dönmesi, baş ağrısı ve 

konvülsiyon; tromboflebit; akut böbrek yetmezliği tablosu (üriner 

retansiyon ve belirgin diürez); cilt nekrozu ve ürtiker; bulanık görme; 

kusma ve bulantı (Tenny et al., 2020). 

4.2. Na Dengesinin Bozulması ve Dehidratasyon 

Su çıkışının girişinden fazla olması, dehidratasyon tablosu meydana 

getirir. 

4.3. İzotonik Dehidratasyonlar: NaCl ve su kaybının eşit oranda 

olmasıdır. Başlıcaları; diyare ve kusma tablosunda meydana gelir. 

4.4. Hipertonik Dehidratasyon: Elektrolit kaybı oluşmadan su 

kaybının meydana geldiği durumlardır. Çok terleyen ve su 

içmeyenlerde gözlenir. Hücreden su çekilmesiyle intraselüler sıvı 

hacmi eksilir, ekstraselüler sıvının osmolalitesi fazlalaşır. 

4.5. Hipotonik Dehidratasyon: Elektrolit kaybının su dan fazla 

olma durumunda meydana gelir. Ekstraselüler sıvının osmolalitesi ve 

hacmi eksilir. Adrenokortikal ve böbrek yetmezliği durumunda 

gözlenir. Dehidratasyon durumunda tip saptanması tetkiki yapılıp 

tedavi uygulaması bu sonçlara göre yapılır. Bu vakalarda serum Na 

yoğunluğu (natremi) tetkiki yapılır.  
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5. Su ve Elektrolit Dengesini Etkileyen ilaçlar ve Bazı Serumlar 

Bedenin hidratasyon dengesi; içecekler ve yiyeceklerle temin edilen su 

(1000-1500 ml), bedendeki reaksiyonlar neticesi meydana gelen su 

(200-300 ml) ile, feçes, ter ve idrarla atılan su kaybı arasındaki dengeye 

bağlıdır. Organizmanın suya olan gereksinimi besinlere olan 

gereksiniminden daha fazladır ve daha önemlidir. Susuzluğa 

dayanmanın açlığa dayanmaktan daha güç olduğu eskiden beri bilinen 

bir gerçektir. Vücudun yaklaşık %60 (erkekte %61, kadında %51) 

kadarını su oluşturur. Prematüre ve yenidoğanlarda bu oran daha 

fazladır (beş aylık embriyon %85, yenidoğan %77). Vücutta bulunan 

su, içerisinde organizma için gerekli bir çok elektrolitide birlikte 

bulundurur. Bu nedenle vücudun fazla miktarda su kayıpları 

(dehidratasyon) elektrolit kayıplarına da yol açar. Bu gibi durumlarda 

organizmaya verilen sıvılara gerekli elektrolitler de eklenerek uygun 

iyonik denge sağlanır. İçeceklerle ve gıdalarla vücuda alınan su, başta 

böbrekler olmak üzere diğer yollardan (ter, tükrük ve sekresyonlar v.b.) 

dışarı atılarak günlük fizyolojik su dengesi sabit tutulur.  

5.1. Mol: Sıvı içine giren elektrolit maddelerin molekül ağırlıkları 

gözönüne alınarak yapılan ağırlık ölçüsüdür. Bu şekilde hazırlanan 

solüsyonlara molar solüsyon adı verilir. Örneğin, NaCl’ün molar 

solüsyonu hazırlanmasında 1 lt suda 1 mol NaCl bulunması gerekir. 

Bunun için 1 lt suya 58.451 gr NaCl eklenir. Çünkü NaCl’ün molekül 

ağırlığı (Na 22.997 + Cl 35.454=58.451) 58.451’dir.  

5.2. Miliekivalan (mEq): Bazen laboratuvarlarda sıvılar içindeki 

elektrolitler mg/100 ml yerine mEq/lt olarak belirtilir. Bir elektrolitin 
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ekivalan (Eq) ağırlığı, molekül ağırlığın valans (kimyasal değer) 

sayısına bölünmesiyle bulunur. Örneğin, HCl’nin molekül ağırlığı 

36.465’dir. Valans sayısı 1 olduğundan ekivalan değeri de 36.465’dir. 

Buna karşın valans sayısı 2 olan sülfirik asitin (H2SO4)’ün molekül 

ağırlığı 98.0829, ekivalan değeri ise 98.0829/2 = 49.041’dir. 1 ekivalan 

= 1000 mEq ‘dır. Solüsyonlarda mg/100 ml (%mg) değerini mEq/L 

değerine çevirmek için aşağıdaki formül kullanılır: % mg.10.valans 

sayısı mEq/L - molekül sayısı 

6. Dehidratasyonda Kullanılan Sıvılar 

6.1. Serum Fizyolojik 

NaCl %0, 9’luk solüsyonudur. Eksrasellüler sıvıyla aynı yoğunluğa 

sahiptir. NaCl’ün %0,3 ya da %0,5 ‘lik daha konsantre solüsyonları 

hipotonik dehidratasyon durumlarında kullanılır. İ. v. bir çözelti 

şeklinde uygulanan kristaloid bir sıvıdır. 

Endikasyonları: Hidrasyon ve elektrolit bozuklukları; kanamalar; şok 

tablosu; sepsis; pre ve post operatif sıvı kayıpları; gastro-intestinal sıvı 

kayıpları, asit-baz dengesizliği ve diyabetik ketoasidozda uygulanırlar 

(Tonog & Lakhkar, 2020). 

Yan etkileri: Hipernatremi; hipertansiyon; alerjik reaksiyonlar; ödem; 

dispne; su zehirlenmesi ve poliüri. 

Doz: Erişkinlere günde I.v. perfüzyon şeklinde 1-3 lt verilir. 

% 0,45 Normal Salin: Hipotonik bir NaCl konsantrasyonu. agresif 

intravasküler hacim replasmanı yerine parenteral idame sıvıları için en 
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iyisidir. Her 100 mL% 0,45 NaCl enjeksiyon USP'si içinde 77 mEq Na+ 

iyonu ve 77 mEq klorür iyonu vardır. Ozmolarite 154 mOsmol / litre ve 

% 0.9'luk konsantrasyona benzer pH aralığıdır (Chang & Holcomb, 

2016). 

6.2. Dekstroz Solüsyonu 

Hipertoniktir (yüksek derişimli) genellikle %5'lik solüsyon kullanılır. 

Endikasyonları: Sıvı kayıplarından hipertonik-dehidratasyon; asit-baz 

dengesi bozukluğu; hipoglisemi; bedenden sıvı ve Na atılmasını 

artırma; diabet ketozu; zehirlenmeler; Kc’de glikojen eksilmeleri; 

alkolizm tedavisi; ağızdan su alınamadığı koma durumlarında 

kullanılır. 

Kontrendikasyonları: Beyin kanamasından şüphelenildiği durumlar 

(Aktaş, 2020). 

6.3. Sodyum Bikarbonat (%8.4 NaHCO3) 

Etki Şekli: İçindeki bikarbonat iyonu vesilesiyle kanın pH düzeyini 

yükselterek kanı alkalileştirme amacıyla uygulanır. 

Endikasyonları: Diyabetik ketoasidozu; laktik asidoz; septik şok; 

intraoperatif metabolik asidoz; kardiyak arrest; akut ve kronik böbrek 

rahatsızlığı; trisiklik antidepresan toksikasyonunu tedavi etme; çok 

uzamış C-reaktif protein (CRP)'a cevap yoksa ve hiperpotasemide 

kullanılır (Adeva-Andany, 2014). 

Kontrendikasyon: Böbrek yetmezliği; böbrek taşı ile gelişen K 

eksikliği ya da hipokalsemi; hipoventilasyon; respiratuvar ya da 
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metabolik alkaloz; hipertansiyon; konjestif kalp yetmezliği ve klor 

eksikliği tablosu.  

Yan Etki: Etken maddeye karşı aşırı hassasiyet ve kas kasılması. 

Uyarı: Adrenalinle beraber uygulandıklarında etkisini oldukça 

azaltırlar. Kardiyak arrest tedavisinde değişik I.v. yollardan 

kullanılmalıdırlar. Trekeal yolla ve böbrek yetmezliği bulunanlarda 

kulanılmamalıdır. 

6.4. %5 Dekstrozlu Serum 

Etkin Madde: 1000 ml de  

• 50 g glukoz (dekstroz) monohidrat,  

• 2.8 g sodyum asetat,  

• 1.5 g KCl, 

• 1.3 g dibazik potasyum fosfat  

• 0.91 g NaCl içerir. 

Yardımcı maddeler 

• Hidroklorik asit 

• Sodyum metabisülfit, 

• Steril enjeksiyonluk su. 

Endikasyonları: Bedenin NaCl, susuz ve kalorisiz kalması olan 

dehidratasyon (Elektrolit kaybı) tablosunun giderilmesinde ve bu 

tablonun oluşmasını engellemek amacıyla İ.v. yoldan; ishal, terleme ve 
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kusma tablolarında günlük ihtiyaç duyulan element ve sıvı 

gereksinimini gidermek amacıyla; iyileşme durumundaki yanıklı 

hastalar; iltihabi bir barsak hastalık tablosu olan ülseratif kolit; mide 

çıkışı daralmış (kronik pilor obstrüksiyonu) hastalarda K kayıplarının 

telafisinde; vücutta yapım-yıkım işlemleri sonucu kanın asiditesinin 

hafif derecede arttığı durumlarda (hafif metabolik asidoz durumları); 

yoğun formda olan bazı İ.v. verilmeye uyan ilaçların İ.v. verilmeden 

önce seyreltilmesi amacıyla kullanılır. 

Uyarı: Kc, kalb, böbrek ya da akciğerlerinizde proplem varsa; diyabet 

hastalığınız bulunuyorsa; bedeninizde NaCl birikmesinin neden olduğu 

ödem tablosu olumuşsa dikkat edilmelidir. 

Kontrendikasyonları: Böbrek yetmezliği tablosu olan; idrarın 

olmadığı anuri veya çok az olduğu ağır oligüri tablosu; crush sendromu 

(kazalar, savaşlar, madenlerdeki göçükler, trafik ve endüstri 

kazalarında bedendeki kas kütlesinin ezilmesiyle meydana gelen belirti 

tablosu); ağır hemoliz (alyuvarların kan dolaşımında parçalanması); 

böbrek üstü bezinin yetersizliği; kandaki parat hormon seviyesinin 

düşük olduğu hipoparatiroidizm tablosu; kalp bloku hastalığı; kanın 

pH’sının bazik yöne kaymış alkaloz tablosu; sülfit ve mısır orjinli 

ürünlere aşırı duyarlılık durumu. 

Yan Etkiler: İlacın verildiği yerde, kaşıntılı kızarıklık/kabarıklık ve 

yanma hissi; göğüste ağrı ve hırıltılı solunum; bedende aşırı soğukluk 

ve ya sıcaklık hissi; ayaklarda, ellerde, yüzde, dudaklarda ya da bütün 

bedende ödem; bayılma ve baş dönmesi hissi; kalp çarpıntısı; verilme 
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esnasıda bedenimizde, titreme ve ateş gibi belirtileri olan febril 

reaksiyonu oluşması (Aktaş, 2020). 

6.5. İzolen Dengeli elektrolit  

Etkin maddeler: 1000 ml çözeltide 

• 6,4 gr. sodyum asetat trihidrat,  

• 5 gr. NaCl, 

• 0,75 gr. KCl,  

• 0,75 gr. sodyum sitrat dihidrat, 

• 0,35 gr kalsiyum klorür dihidrat, 

• 0,31 gr magnezyum klorür hekzahidrat,  

Yardımcı maddeler: Steril enjeksiyonluk su ve glasiyel asetik asit. 

Endikasyonlar: Bedenin NaCl’suz ve susuz kalması neticesi gelişen 

dehidratasyon tablosunun tedavisi ve bu tablonun oluşmasını 

engellemek amacıyla; oral olarak su alamayan hastalarda; hafif 

metabolik asidozda (kanın aşırı miktarda asit veya alkali bulunması); 

ani başlangıçlı ishali olan çocuklarda; ameliyatlı ve bazı diyabet 

hastalarında görülen dehidratasyon tablosunda tercih edilir.  

Kontrendikasyonlar: Kc, kalb ya da akciğerlerinizde proplem olması; 

diyabet hastalığı; aşırı NaCl birikmesine bağlı ödem tablosu oluşması; 

crush sendromu (ezilme sendromu); ağır hemolizde (alyuvarların 

parçalanması) ve anüride kullanılması önerilmez. 
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Yan Etkiler: İlacın verildiği yerde gelişen; kaşıntılı kabarıklık/kızarık-

lık ve yanma hissi; ğöğüste ağrı, solunum sıkıntısı ve hırıltılı solunum; 

soğukluk hissi veya vücutta aşırı sıcaklık; yüzde, ellerde, dudaklarda, 

ayaklarda veya tüm bedende ödem; bayılma hissi ve baş dönmesi; 

kalpte gelişen çarpıntı. 

6.6. Laktadlı Ringer Solüsyonu 

İçeriğinde fizyolojik konsantrasyonlarda çeşitli elektrolitler (Na, K, Ca) 

içeren dengeli solüsyondur. Bu solüsyonun içerisine laktat katılarak 

(asitliğini düzeltmek için) laktatlı ringer solüsyonu hazırlanr.  

Endikasyonları: Asidozlarda; şiddetli diyarelerde; diabet ketozunda; 

idrarın kısa sürede alkalileştirilmesinde; C-reaktif protein (CRP) 

esnasında tercih edilen sıvıdır; sıvı kayıpları ve hiponatremide (Na’mun 

plazma konsantrasyonunun az olması); izotonik Na azalmasının 

karşılanmasında; organizmadaki sıvı elektrolit ihtiyaçlarının 

karşılanmasında kullanılması önerilir. 

Dozu: Erişkinlerde İ.v. perfüzyonla 1-3 lt verilir. 

 

6.7. Oral Rehidratasyon Sıvıları: Bebeklerdeki akut diyareye 

nedeniyle oluşan dehidratasyon vakalarında uygulanırlar (KCl + 

NaHCO3 + NaCl + glukoz). 
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6.8. Kalsiyum  

Etkin Madde:  

• Kalsiyum levülinat dihidrat, 

• Kalsiyum glukonat monohidrat, 

• Kalsiyum glukonat,  

• Kalsiyum klorür içerir. 

Endikasyonları: Ca eksikliğinde (hipokalsemi) ortaya çıkan belirtileri 

(konvülsiyon ve koma) düzeltmek için; değişik kaynaklı 

osteoporozlarda (kemik erimesi); raşitizm (kemiklerin zayıflığı); 

osteomalazi (kemik yumuşaması); gizli tetani (kas krampları); allerjik 

durumlarda; kadınların gebelik ve emzirme dönemleri artan Ca 

gereksinimi; çocukların büyüme ve gelişme dönemleri artan Ca 

gereksiniminde kullanılması önerilir. 

Kontrendikasyonları: Etkin maddelerinden birine allerji durumu; 

böbrek yetmezliği tablosu; kalbin güçlü kasılmasını uyaran ilaçlar 

kullanma; sarkoidoz hastalığı durumu; çarpıntı rahatsızlığı; kalp ve 

böbrek rahatsızlığı; hiperkalsemi (kandaki Ca değerinin normalin 

üstünde olması); şiddetli hiperkalsiüri (idrarda aşırı Ca bulunması) 

durumlarında kullanılması önerilmez. 

Uyarı: Kalbin güçlü kasılmasını uyaran digoksin gurubu ilaçlarla 

alınmamalıdır; tiyazid grubu idrar atılımını artıran diüretikler idrarla Ca 

atılımını azalttığından kanda Ca seviyesini arttırabilir; tetrasiklin 

gurubu antibiyotikleri etkisiz kılabilir. 
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Yan Etkileri: Kan basıncının düşmesi belirtileri (kalp atım sayısının 

eksilmesi ya da artması, ritm bozuklukları, halsizlik, yorgunluk, 

unutkanlık, konsantrasyon zorluğu, kulak çınlaması, el ve ayaklarda 

üşüme, göz kararması ve baş dönmesi tablosu); bayılma hissi. 

6.9. Magnezyum Sülfat (MgSO4): Ca++ ve Mg++ iyonlarının 

antagonisti olarak hücrede ve hücre membran fonksiyonlarında çok 

fazla önemlidir. Şiddetli diürez ve kronik böbrek hastalıklarında Mg++ 

eksikliği gelişebilir. Eksikliğinde; bulantı, hiperirritabilite, konvülsiyon 

ve kusmadır. MgSO4 'un %20-25 lik solüsyonundan bu vakalarda 10 

ml İ.v. yoldan yavaş bir şekilde enjekte yapılır. Bu solüsyon; lokal 

beyin ödemi, eklampsi ve tetanusa bağlı konvülsiyonlarda da uygulanır. 

Hipermagnezemi tablosu; fazla miktarda Mg'lu ilaç (Örneğin; laksatif 

olarak Mg++ tuzları ya da antasid) verilenlerde ve böbrek yetmezliği 

olanlarda meydana gelebilir. Tedavide; spesifik antidot olarak Ca 

tuzları, furosemidle zorlu diürez ve diğer semptomatik tedavi 

yöntemleri uygulanabilir. 

Yan etkileri: Doz aşımında, tendon refleks kaybı; elektro kardiyografi 

(EKG) bozuklukları; hipotansiyon ve bilinç bulanıklığı meydana 

getirir. 

7. Kan kayıplarında Kullanılan Solüsyonlar 

7.1. Plazma Yerine Uygulanan Solüsyonlar 

Ağır kanama neticesi meydana gelen şok vakalarında; ağır yanık 

vakalarında kan düzeyini yeterli seviyeye getirmek amacıyla kan nakli 

yapılması gerekir. Ama kan naklinin değişik sakıncaları vardır. 
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Bunlardan bazıları; uzun zaman saklanamaması, tiplendirme yapılma 

sorunu, kan bulma zorluğu ve hepatit oluşturma riskleri gibi. Glukoz ve 

NaCl solüsyonları da kan dolaşımını çok kısa bir zaman desteklerler. 

Fakat bunlar hızla damar dışına çıktıklarından etkileri kısadır. Genelde 

plazma yerine kullanılan bu maddeler, makromoleküllü kolloidlerdir.  

Sahip Olmaları Gerek Özellikleri: Kanda kalma süresi uzun olmalı; 

toksik etkiden yoksun olmalı; yavaş bir şekilde metabolize olmalı ve 

vücuttan atılmalıdır; plazmanınkine benzeyen viskoziteye sahip olmalı; 

antijenik özelliği olmamalı; sedimantasyon hızını, pıhtılaşmayı ve kan 

grubu testlerini negatif yönde etkilememlidir. 

Endikasyonları: İ.v. infüzyon şeklinde; septik ve nörojenik şok, 

cerrahi işlemlerde oluşan kanama, yanık ve travma durumlarında 

uygulanırlar. 

7.1.1. Dekstran Solüsyonu: Sakkaroz'un Leuconostoc 

mesenteroides bakterisinin etkisiyle fermente olması neticesi meydana 

gelen polisakkariddir. Anesteziyoloji ve cerrahiden radyoloji ve 

oftalmolojiye kadar tıpta birçok klinik uygulamaya sahip çok yönlü bir 

bileşiktir. 

■ Macrodex; Dekstran 70: Mol. ağır. 70.000. 

■ Rheomacrodex; Dekstran 40: Mol.ağır. 40.000. 

Endikasyonları: Plazma hacmini artırmasından dolayı; kanama 

nedeniyle oluşan şokun tedavisinde kalbin dolma basıncını artırmak 

amacıyla uygulanırlar. Kan hacmini genişleterek, kalp debisini ve kan 

akışını artırır, böylece kırmızı kan hücreleri etkili bir şekilde iç organ 
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mikrovaskülatürüne sirküle edebilir. Mikro cerrahlar tarafından 

tromboz gibi vasküler komplikasyon riskini azaltmak için kullanılabilir. 

Bu mekanizma, topaklanmayı ve yapışkanlığı azaltmak için dekstranın 

trombositlere, eritrositlere ve vasküler endotelyuma bağlanmasının 

antitrombotik etkileriyle oluşur. Aynı zamanda plazminojeni aktive 

eder ve kanama süresini uzatır. Bu etkiler, dekstranın moleküler 

ağırlığındaki artışla orantılı olarak artar. Ameliyathane ve yoğun bakım 

ünitesi ortamlarında dekstran, ABO uyum testleri zamanında mümkün 

değilse, travma, yanıklar, ameliyatlar veya diğer nedenlerden 

kaynaklanan hipovolemi ya da kanamayı tedavi etmek için ozmotik 

olarak kullanılır. İlaveten, dextran, oküler tahriş veya kseroftalmiyi 

hafifletmek için çeşitli oftalmik uygulamalara sahiptir. Bir göz 

yağlayıcı olarak dekstran 70, gözyaşı sıvısını tutmak için göz 

yüzeyindeki viskoziteyi arttırır (Miao, & Guthmiller, 2020). 

Yan Etkileri: Anafilaktik reaksiyonlar; antitrombositer etkili 

olduklarıan pıhtılaşmayı bozarlar; cilt reaksiyonları; nazal konjesyon; 

hipotansiyon; dispne; siyanoz; periferik ödem; pulmoner ödem; bulantı; 

kusma; konvülsiyonlar; oligüri vakalarında dansiteyi yükseltirler ve 

akut tübüler yetersizliğe neden olurlar. 

Kontrendikasyon: Pıhtılaşma bozukluğu; hipervolemi; böbrek ve 

konjestif kalp yetmezliği vakaları. 

7.1.2. Polijelin (Haemaccel): Yüksek molekül ağırlıklı (35 000) 

yarı sentetik jelatinimsi maddedir. I.v. perfüzyon şeklinde ameliyat ve 

travma sonrası tromboemboli profilaksisinde ve damar cerrahisinde 

kullanılır. Polijelin de dekstran gibi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. 
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7.1.3. Plazma: Tam kana sitrat katılarak elde edilir. Ağır yanıklar 

ve hipovolemik şok ve kanama tablolarında uygulanırlar. Uygulama 

esnasında kan gruplarının uyuşup uyuşmadığı kontrol edilmelidir. 

7.1.4. İnsan Serumundan Edinilen Albumin 

Anti-inflamatuar, antioksidan ve antiplatelet agregasyon aktivitesi dahil 

olmak üzere birçok fizyolojik özelliğe sahiptir. Hipo-albüminemi; 

inflamasyonun alevlenmesi, oksidatif stres ve trombosit agregasyonu, 

pulmoner ve miyokardiyal ödem yoluyla kardiyovasküler hastalıkların 

ortaya çıkması, kılcal membran boyunca sıvı değişiminde önemli bir rol 

oynar. Kardiyovasküler hastalıklar bağlamında, serum albümini, 

koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, atriyal fibrilasyon ve felç gibi 

çeşitli zararlı durumların gelişimi ile bağımsız olarak ilişkilidir. 

Hipovolemi, septik ve yanık şok vakalarında dolaşımdaki kan hacmini 

yükseltmek ve kalbin dolum basıncını etkin pompalamaya uygun 

duruma getirmektir. Kronik Kc yetmezliği ve nefroz tablosunda 

meydana gelen hipoalbüminemiyi tedavi etmek amacıylada kullanılır. 

Bilüribini tutabildiğinden yeni doğanların hiperbilirünemi tablosunda 

kan değişimi yapılması esnasında kana yardımcı olarak uygulanır 

(Erdoğan, 1996; Arques, 2018). 

7.2. Tam Kan: Aseptik koşullarda uygun vericilerden alınan kandır. 

Rh tiplendirilmesi yapılmış kan grupları (ABO) uyuşan ve 

pıhtılaşmaması amacıyla, sitrat eklenmiştir. Sitrat katılarak hazırlanan 

kan 35 gün korunabilir. Kan naklinden önce çapraz uyarlık testi 

uygulanmalıdır. İ.v. infüzyon; filtreli spesifik infüzyon setiyle 

uygulanmalıdır. Toplam kan hacminin %20 sinden fazlasının yok 
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olduğu ağır kanama olgularında uygulanır (Erdoğan, 1996; Tormey, & 

Hendrickson, 2019). 
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1. İNHALASYON ANESTEZİKLER 

Genel anestezi; yaşamsal bulgularda değişikliğe neden olmadan geri 

dönüşümlü bilinç kaybı, reflekslerde yavaşlama ve ağrı duyusunun 

ortadan kalktığı bir durumdur. İnhalasyon anestezikleri genel anestezi 

uygulamasında solunum yoluyla uygulanan uçucu sıvı ve gaz 

şeklindeki anestezik ilaçlardır.  

İnhalasyon anestezisi; İnhalasyon yolu ile alınan ilaçların akciğere 

oradan da kana geçmesi ve beyin dokusuna ulaşıp, beyin dokusunda ki 

yoğunluk miktarına göre anestezik etki oluşturmasıdır. Anestezik ilacın 

verilişi kesildiğinde beyin dokusunda biriken anestezik madde venöz 

kana geçer, vücuttan kısa sürede dışarı atılarak uyanma başlar. 

İnhalasyon anestezikler oda ısısında ve 1 atmosfer basıncında gaz ve 

uçucu sıvı (volatil) halde bulunurlar.  

Gaz halde bulunanlar: Gaz şeklinde olan nitröz oksit, zenon, etilen ve 

siklopropandır. Günümüzde gaz şeklinde bulunanlar içinde nitröz oksit 

yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Uçucu (volatil) halde bulunanlar: Eter, kloroform, halotan 

metoksifluran, enfluran, izofluran, sevofluran, desflurandır. Bunların 

içinde günümüzde en yaygın olarak sevofluran, izofluran, desfluran 

kullanılmaktadır. İnhalasyon anesteziklerinden dietil eter yanıcı-

patlayıcı indüksiyon ve derlenmenin yavaş olması, metoksifluran 

nefrotoksik olması, enfluran ise elektroensefalografi (EEG) değişikliği 

yaparak tonik ve klonik nöbet oluşturabildiği için günümüzde 

kullanılmamaktadır. İndüksiyon sırasında volatil anestezi 

kullanılacaksa yaygın olarak sevofluran tercih edilmektedir. 
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İnhalasyon Anesteziklerinin Farmakokinetiği  

Farmakokinetik; Organizmada ilaçların absorbsiyon, dağılım ve 

eliminasyonunun, geçirdiği değişiklikleri, belli organlarda birikmesini, 

atılımını ifade eder.(Kayaalp, 2009) 

Volatil anestezikler inhala edilerek vücuda alınır ve solunum yolu ile 

atılır. Az bir kısmı vücutta metabolizasyona uğrar ve böbrekler ile atılır. 

Buhar basıncı oluşturan bu ilaçlar alveollere, kana ve en son etki 

gösterdikleri organ olan beyne ulaşır. Anestezik ilaçlar, beyinde belirli 

bir parsiyel basınca ulaştığında anestezi derinliği artar. İndüksiyon ve 

belirli bir anestezi yoğunluğu sağlandıktan sonra volatil ilaçlar, cerrahi 

işlem için yeterli olan düzeyde sürdürülür. 

 Volatil anesteziklerin oluşturulan genel anestezinin derinliği, bu 

ilaçların beyindeki parsiyel basıncına bağlıdır. Beyindeki inhalasyon 

anesteziklerinin basıncı arteryel kandaki basıncına çok yakındır. 

Uyuma ve uyanma bu ilaçların basınç değişim hızına bağlıdır.  

Basıncı etkileyen faktörler; 

a) İnspire edilen gaz karışımındaki anestezik ilaç konsantrasyonu  

b) İnhalasyon anesteziklerinin alveollere ulaştırılmasını sağlayan 

pulmoner ventilasyon  

c) İnhalasyon anesteziklerin alveollerden arteriyel kana geçmesi  

d) İnhalasyon anesteziklerin arteriyel kandan dokulara dağılmasıdır. 
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a) İnspirasyon Konsantrasyonunu (Fi) Etkileyen Faktörler: 

Solunum yolu ile alınan gaz karışımının içindeki anestezik ilaç 

yoğunluğu (Fi) veya basınca bağlı olarak alveoler ilaç miktarı 

(FA) ne kadar fazla ise indüksiyonda o kadar hızlı olur.   Solunum 

yolu ile alınan gazın yoğunluğu, sadece vaporizatörde 

ayarlanan miktara bağlı değil, taze gaz akımı, solunum 

devresinin çapı ve solunum devresince tutulan miktara da 

bağlıdır.  

 

b) Alveolar Konsantrasyonu (FA) Etkileyen Faktörler: Alveolo-

kapiller membran, inhalasyon gazlarının parsiyel basınçlarına 

göre her iki yönde geçişine imkân verir. Ventilasyonun yeterli 

olmadığı durumlar ve ventilasyon / perfüzyon oranındaki 

bozukluklar geçişi yavaşlatır. Ventilasyon / perfüzyon bozukluğu 

olduğu durumlarda geçişin hızını üç etken belirler. Volatil 

anesteziğin kanda erirliği, akciğer kan akımı ve volatil 

anestezik maddenin alveol ve venöz kandaki parsiyel 

basınçları farkıdır.    

Normalde alveoller ve arteriyel anestetik parsiyel basınçlarının eşit 

olması gerekir. Alveolo-kapiller difüzyonda bir engel veya ventilasyon 

/ perfüzyon ilişkisindeki bozukluklar sonucu bu denge bozulur. 

 

c)1Arteriyal Konsantrasyonu Etkileyen Faktörler (FA): 

Normalde alveoler ve arteriyel anestezik parsiyel basınçları eşit 

kabul edilir.  Ventilasyon/ perfüzyon bozukluğu ve bu 

bozukluğun ciddiyeti akımı kısıtlayan bir durum oluşturur. Bu 

durum anestezinin alımını ve atılımını geciktirmektedir. 
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Endobronşial entübasyon ve sağdan sola şantta indüksiyonu 

yavaşlayabilir. 

 

d)1Eliminasyonu Etkileyen Faktörler: Anestezik madde 

stoplandıktan sonra sırasıyla volatil anestezikler dokulardan 

venöz kana, kandan alveollere, alveollerden ise ekspirasyon ile 

dışarı atılır. Anesteziden uyanma bu ilaçların akciğerlerden dışarı 

atılmasına bağlıdır. Çocuk hastalarda inhalasyon anesteziklerinin 

vücuda alımı, dağılımı ve atılması erişkinlere göre çok daha erken 

olmaktadır. 

 

İnhalasyon Anesteziklerinin Etkinliği: 

Minimum alveolar konsantrasyon (MAK); inhalasyon anesteziğinin, 1 

atmosfer basınçta hastaların %50’sinde standart bir uyarıya yanıt olarak 

gelişen hareketi önleyen alveolar konsantrasyondur (Ersöz Kanay ve 

Altan, 2015). İnhalasyon anestezik ajanların etkileri karşılaştırılırken 

MAK değeri kullanılır. 

  

İnhalasyon Anesteziklerin Özelikleri  

İnhalasyon 

anestezikler 

Tarihçe %MAK 

Değerlei 

Buhar basıncı( 

mmHg 20 

Nitröz oksit  1772-1863 104 - 

Halotan 1956 0,75 243 

İzofluran 1971 1,2 240 

Desfluran 1994 6,0 681 

Sevofluran 1975 2,0 160 

Enfluran 1963 1,7  
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MAC’ı değiştiren durumlar aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi 

gruplandırılabilir (Modül, 2011) 

 

MAC’ı Azaltan 

Etmenler 

•Barbitüratlar  

•Benzodiazepinler  

•Sempatolitik ilaçlar 

(Rezerpin, klonidin, 

alfa metil dopa) 

 •Neostigmin  

•Fizostigmin  

• Verapamil,  

•.Uzun.süreli 

amfetamin kullanımı 

 • Lityum 

 •Lokal anestezikler 

 •Hipoksi,  

 •Aşırı hipotansiyon  

 • Hipotermi, 

 • pCO2 aşırı değişiklikleri  

 • Gebelik  

 • İleri yaş 

MAC’ı Artıran 

Etmenler 

•Hipertermi   

•Hipertroidizm  

•Alkolizm  

•Efedrin  

•Kokain 

•Amfetamin  

•Naloksan  

•İnfantlar 

•Hipernatremi 
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İnhalasyon Anesteziklerinin Farmakodinamiği: 

  

Farmakodinami: İlacın organizmaya etkilerini ifade eder. Volatil 

anestezik ilaçların solunum sistemi üzerine etkileri; solunumun 

spontane veya kontrol edilebilir oluşudur. Dolaşım sistemi üzerine 

etkileri; kardiyak hastalık, hipertansiyon, anestezi süresi ve cerrahi 

girişim gibi faktörlere bağlı olabilir. 

  

Dolaşım Sistemine Etkileri  

• İnhalasyon anestezikleri doza bağlı olarak kardiyak depresyon 

yapar. 

• Serebral vazodilatasyon yaparak kan akımını arttırır.  

• Miyokardın oksijen ihtiyacını azaltır.  

• Miyokardın katekolaminlere karşı duyarlılığını artırabilir. 

 • Dalak ve böbrek kan akımını azaltır. 

 

Solunum Sistemine Etkileri  

 • Solunum deprese olur. 

 •Periferik kemoreseptörlerin hipoksik ve hiperkapnik uyarıya 

duyarlılığını azaltır. 

MAC’ı 

Değiştirmeyen 

Etmenler 

•Anestezi süresi  

•Cinsiyet  

•Metabolik asit-baz 

değişiklikleri 

 • Hiperkarbi  

 • Hipokarbi 

 • İzovolemik anemi  

 • Hipertansiyon 
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 • Akciğerlerde vasküler direnci düşürür.  

• Akciğer volümlerini etkileyerek havayolu direncini artırır veya 

azaltabilir.  

• Mukosiliyer aktiviteyi azaltır. 

2. GAZ ANESTEZİKLER 

2.1. NİTRÖZ OKSİT (AZOT PROTOKSİT, N2O): 

Azot protoksit yanıcı olmayan kokusuz, renksiz bir gazdır. Kaynama 

noktası -88.5oC, mol ağırlığı 44’tür. Oda sıcaklığında buhar basıncı 50 

atmosferdir. Basınçlı silindirlerin içinde sıvı halde bulunur, silindirden 

çıktığında buhar haline geçer. Buharlaşmak için gerekli ısı, tüpün 

yüzeyinden ve temas ettiği havadan sağlanır. Buharlaşma hızlı 

olduğunda, manometre çevresinde karlanma oluşur.  

 Kan/gaz partisyon katsayısı düşük (0.49) olduğu için kanda erirliği 

azdır, bu özelliği sayesinde etkisi hızlı başlar ve hızlı sonlanır. Güçlü 

analjezik olmasına rağmen anestezik etkisi zayıftır. Öforik etkisi vardır 

bu nedenle güldüren gaz olarak da bilinir.  Cerrahi girişimlerde tek 

başına kullanılmaz, potent bir anestezik ajan ile birlikte kullanılır. 

Oksijenle kombine bir şekilde kullanılır ve bu kombinasyonda oksijen 

en az %30 konsantrasyonda olmalıdır. Aditif etki ile diğer volatil 

anesteziklerin MAC değerini azaltır. Birlikte verildiği volatil 

anesteziklerin alveolar yoğunluğu, bu ajanın tek başına uygulanmasına 

göre hızlı olarak yükselir ve indüksiyon hızlanır.   
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Nitröz Oksidin (Azot protoksit, N2O) Sistemlere Etkisi: 

•Kalp yetmezliği ve ciddi hipovolemisi olan hastalarda kalbi deprese 

edebilir.  

•Pulmoner vaskuler direnci artırabilir. 

•Tidal volümü azaltır ve solunumu hızlandırır.  

•Karotid cisimlerdeki periferik kemoreseptör aracılığı ile olan 

hiperkapni ve hipoksiye solunumsal yanıtı azaltır.  

•Kan akımını minimal düzeyde artırabilir buna bağlı olarak kafa içi 

basıncı artırabilir. 

• Serebral oksijen tüketimini artırır. 

• Böbrek kan akımını azaltır. 

•Uyanma sırasında hemen tüm nitröz oksit metabolize olmadan 

akciğer yolu ile atılır. 

•Uzun süre nitröz oksite maruz kalmak, kemik iliği depresyonu 

yapabilir. 

Nitröz Oksitin (N2O) Diğer Etkiler: 

Difüzyon hipoksisi: Nitröz Oksit kan dolaşımından alveollerde kana 

hızlı bir biçimde geçiş yapmaktadır. Nitröz Oksitin kandaki erirliği, 

atmosferde bulunan azottan 35 kez daha fazladır. Eğer bu anda hastaya 

O2 solutulmayıp hastanın atmosferik hava solumasına izin verilirse 

“difüzyon hipoksisi” gelişmektedir. Operasyon sonrası N2O’in 

kesilmesini takiben hastaya en az 5 dakika %100 oksijen solumasını 

sağlanarak difüzyon hipoksisi önlenmektedir. 
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Kapalı boşluklara difüzyon: Anestezi altındaki hastada çözünürlüğü 

azottan 35 kat fazla olan Nitröz Oksit içi boş olan organlara kan ile 

taşınır ve boşluklar içine diffüze olur. Boşluk içindeki Nitröz Oksit 

yoğunluğu, alveoller yoğunluğa eşitleninceye kadar sürer. Kapalı 

boşluklar genişleyemediği için basınç artışı olabilmektedir. Bunu 

önlemek için pnömotoraks, orta kulak cerrahisi, pnömosefali 

durumlarında, N2O kullanılırsa buradaki gaz hacmi belirgin olarak 

artacağından dolayı kullanılmamalıdır. Endotrakeal tüp kaf içine de 

diffüze olarak özellikle uzun süreli ameliyatlarda kaf basıncı artışına 

neden olabilmektedir. 

2.2. ZENON 

Zenon (Xe) renksiz, kokusuz, tatsız, yanıcı ve patlayıcı olmayan 

anestezik özelliğe sahip monoatomik (tek atomlu) bir gazdır. (Orhan, 

2008). Atom numarası 54 ve moleküler ağırlığı 131,3’tür. Buharlaşma 

derecesi -111,9°C, kaynama derecesi -107,1°C dır. Havadan 4, 

N2O’dan ise 3,4 kez daha yoğundur. Kan/gaz partisyon katsayısı 0.115, 

yağ/su çözünürlük katsayısı 20’dir. Kauçuk ve silikonlardan süratle 

difüze olur, bu nedenle rutin anestezi uygulamalarında önemli oranda 

kayba uğrar. Silikondan yapılmış solunum sistemlerindeki kayıp oranı 

750 mL/saattir. Zenon çok pahalı bir distilasyon yolu ile atmosferden 

toplanır. Santral etki ile solunum sayısını düşürerek apneye neden olur. 

Solunum oranında düşmeye kompanzatuar yanıt tidal volüm artışıdır ve 

dakika ventilasyonu minimal oranda değişir. Bu diğer anesteziklerin 

solunumsal etkilerinden farklıdır. Diğer anestezik ajanlarla solunum 

oranı artarken tidal volüm ve dakika ventilasyonu azalır. 
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 Akciğerlerden atılımı nedeniyle hepatik ve renal sistem tarafından 

herhangi bir değişikliğe uğratılmaz. Renal ve hepatik sistem 

fonksiyonlarını bozmaz. Bu nedenle renal ve hepatik sistem 

fonksiyonları kötü olan cerrahi ve yoğun bakım hastalarında tercih 

edilebileceği kanısı vardır. 

Malign hipertermiye (MH) yatkın domuzlarda MH’yi tetiklemediği ve 

emniyetli olduğu gösterilmiştir. Malign hipertermiye yatkın hastalardan 

alınan kas örnekleri Xe’ye maruz bırakılmış, MH’yi tetikleyebileceğine 

dair bir kanıt bulunamamıştır. Zenon’un asıl eliminasyonu akciğer 

yoluyladır. 

Xe’nin anestezik etkisinin asıl olarak NMDA reseptörlerinin yarışmasız 

inhibisyonu ile daha küçük bir etkiyle de GABA veya non-NMDA 

reseptörleri üzerinden olduğu düşünülmektedir. 

3-SIVI (VOLATİL) ANESTEZİKLER:  

Sıvı (volatil) anestezikler vaporizatörler vasıtasıyla buharlaştırılarak 

solunum yoluyla hastaya uygulanan anestezik ilaçlardır. 

3.1. HALOTAN 

Halotan volatil bir anestezik olup 1951 yılında keşfedilmiş, 1956 

yılında klinik olarak kullanılmaya başlanmıştır. Renksiz, uçucu ve 

berrak bir sıvıdır. Halojenli hidrokarbon ajan olan halotan; günümüz 

anestezisinde kullanılan inhaler anesteziklerden biri olmakla beraber, 

dünyada kullanımı gün geçtikçe azalan bir ajandır. Yanıcı ve patlayıcı 

değildir. Kloroform gibi hoş bir kokuya sahiptir, bu nedenle genel 
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anestezi idamesinde kullanılan halotan; sevofloran gibi anestezi 

indüksiyonunda da kullanılmaktadır. Işıktan yapısı etkilendiğinden 

dolayı koyu renkli şişelerde depolanır. Sodalime ile temastan 

etkilenmez. (Zeynep, 1997) Halotanın büyük kısmı solunum yolu ile 

atılırken, bir kısmı da karaciğer mikrozomal enzimlerce metabolize 

edilir. Metabolik ürünler ise idrarla atılır. 1 atmosfer basınçta 1 MAK 

elde etmek için değeri %0,75’tir. Halotan kan basıncını direkt miyokard 

hücrelerini etkileyerek doz bağımlı olarak düşürür.  Koroner arterlerde 

vazodilatasyon yapsa da sistemik arteriyel basınçta daha fazla düşme 

yaptığından koroner kan akımını azaltır. Arkus aorta ve karotisteki 

baroreseptörleri etkileyerek; buradaki kan basıncı değişikliklerine 

yanıtı duyarsızlaştırır. Kalp üzerine negatif intropik etkilidir ve 

sinoatriyal iletimi yavaşlatır. Bununla beraber miyokardı 

katekolaminlere karşı daha hassas kılar. Solunum hızını artırır ancak 

yüzeyelleştirir ve dakika ventilasyonunu azaltır ve istirahat PaCO2 

yükseltir. Halotan güçlü bronkodilatör etkiye sahiptir, bu sayede reaktif 

hava yolu hastalığı olan hastalardaki bronkospazmın önlenmesinde 

etkilidir. Beyin damarlarında vazodilatasyona yol açarak serebral kan 

akımını artırır ve kafa içi basıncını artırır. İskelet kaslarını gevşeterek 

kas gevşeticilerin etkilerini potansiyelize eder. Halotan; malign 

hipertermiyi tetikleyen ajanlardan biridir.  Kan basıncını düşüren 

etkisine bağlı olarak glomerüler filtrasyon hızını ve hepatik kan akımını 

azaltır. Halotana bağlı karaciğerde gelişen hepatit nadir olmakla 

beraber, farklı zamanlarda çoklu halotan maruziyeti, obez kadınlar, 

ailesel yatkınlığı olanlar risk altındaki kişilerdir. Hepatite bağlı olarak 

karaciğer fonksiyonları ve bilirubin yüksekliği(sarılık), ensefalopati 
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görülebilir. Bu nedenle anestezi sonrası karaciğer fonksiyon bozukluğu 

gelişme öyküsü olan hastalarda halotan kullanılmamalıdır. 

İntrakraniyal basınç artışı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.  

Halotan aminofilinle beraber kullanıldığında ventriküler aritmilere yol 

açabilir. Yine trisiklik antidepresanlar ve monoaminoksidaz 

inhibitörleri kullanan hastalarda halotan kan basıncı kontrolü ve kalp 

ritmi üzerine olumsuz etkileri nedeniyle dikkat edilmelidir (Morgan et 

al., 2015). Halotan plasental bariyeri geçer. Ayrıca uterusta gevşemeye 

yol açarak postpartum kanama riskini yükseltir. Bu nedenle obstetrik 

anestezide tercih edilmez. (Zeynep, 1997) 

3.2. İZOFLURAN  

İzofluran keskin kokulu etere benzemekte, yanıcı olmayan volatil 

anesteziktir.  Enfluranın izomeri bir metil etil eterdir. İzofluran 1965’te 

Terrel tarafından sentezlendi. 1971’de klinik kullanıma girmeye 

başladı. İn vivo olarak çok az miyokardiyal depresyona neden 

olmaktadır.  Karotis baroreflekslerinin korunması sonucu kalp hızının 

artması ile kalp debisi idame ettirilir. İzofluran konsantrasyonunda ani 

yükselme kalp hızı, kan basıncı ve noradrenalin plazma düzeylerinde 

geçici yükselmeye yol açar. İzofluran, özellikle yoğunluğunun hızla 

arttığı durumlarda koroner arterlerde dilatasyona neden olur, ancak 

adenozin ve nitrogliserin kadar güçlü dilatasyon yapamaz. Normal 

koroner arterlerde dilatasyon yapması kanın sabit stenotik lezyonları 

olan koroner arterlerden uzaklaşmasına neden olup koroner "steal 

(çalma)" hakkındaki endişenin sebebidir.  
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 İzofluran diğer gazlar gibi solunumu deprese eder, farklı olarak daha 

az takipne yapar. Hastanın dakika ventilasyonunu düşürür. Hipoksi ve 

hiperkarbiye normal ventilatuar yanıtı düşük MAK değerlerinde bile 

inhibe eder. Üst hava yollarında irritasyona neden olmasına rağmen iyi 

bir bronkodilatatördür.1 MAK’dan büyük konsantrasyonlarda izofluran 

serebral kan akımını ve intrakraniyal basıncı arttırır ve bu etkileri 

halotan ile olandan daha belirgin olduğu düşünülmekte ve 

hiperventilasyon ile tersine çevrilebilmektedir. Ancak haloton 

kullanımında intrakraniyal basıncı önlemek için yapılan 

hiperventilasyon uygulaması zorunluluğu yoktur.  Serebral metabolik 

oksijen gereksinimini azaltır ve 2 MAK’da sessiz elektroensefalogram 

meydana getirir. 

• İskelet kaslarını gevşetir. 

• İzofluran renal kan akımı, glomerüler filtrasyon oranını ve idrar 

miktarını azaltır. 

• Hepatik arter perfüzyonu ve hepatik venöz oksijen saturasyonunu 

koruduğundan hepatik oksijen oranını halotan ve enfluranla 

olduğundan daha iyi korunur. 

 • İzofluran enfluranın onda biri kadar metabolize edilir. Minimal 

metabolizması belirgin hepatik fonksiyon bozukluğu riski 

olasılığını minimalize eder 
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 • Ciddi hipovolemi durumunda hasta vazodilatatör etkiyi tolere 

edemeyebilir. Bu durumda kullanılmamalıdır. Maling hipertermi 

riski taşır.   

3.3. DESFLURAN 

Eter yapıda olan inhalasyon anesteziğidir. Keskin kokuludur. Bu 

özelliğinden dolayı diğer inhalasyon anesteziklerinden farklı olarak 

havayolu irritasyonuna ve bronkokonstriksiyona sebeb olur. Bu yüzden 

maske ventilasyonu için uygun değildir. İzofluran ile benzer kimyasal 

yapılara sahiptir. Aralarındaki fark yapısındaki eter molekülünde klor 

yerine desfluranda flor bulunmaktadır. Bu değişiklikten dolayı 

moleküller arasındaki çekim kuvveti azalmasından dolayı desfluranın 

izofulurana göre buhar basıncı daha yüksektir. Buhar basıncının 200C 

de 681 mm Hg olması yüksek rakımlı bölgelerde oda ısısında 

buharlaşmasına neden olur. Bu nedenle desfluranın kullanımı için özel 

vaporizatör gereklidir. 

Desfluran kan ve dokularda düşük çözünürlüğe sahiptir. Bu durum 

anestezi indüksiyonunun ve anesteziden çıkışın çok hızlı olmasını 

sağlar.  

MAK değeri %6 dır. Desfluranın metabolizması yok denecek kadar 

azdır. Bu yüzden uzun süreli kullanımlarda dahi vücutta toksik etki 

göstermez, metabolizma sonrası vücutta flor birikimi görülmez. 

Nefrotoksik etkiye sahip değildir. Diğer volatil ajanlar gibi kalp 

debisinde hafif düşmeye sebep olur buna bağlı olarak ise böbrek kan 

akımında minimal düşme görülür 
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Düşük dozda kalp hızı, santral venöz basınç ve pulmoner arter 

basıncında değişme olmaz veya hafif yükselmeye sebep olur. Ancak 

desfluran düzeyinin hızlı artışı kalp hızı, kan basıncı ve katekolamin 

düzeylerinde ciddi yükselmelere neden olur. Bu etkisi 

izofluranınkinden daha belirgindir. 

Desfluran kullanan kişilerde solunum sayısı artar tidal volumde 

azalmaya neden olur. Keskin kokusu ve havayolu irritasyonu nedeni ile 

tükürük salgısında artmayla, nefes tutulması öksürük ve laringospazm 

gerçekleşir. Bu özelliği nedeni ile bronkodilatasyon yapan diğer 

inhalasyon ajanlarından farklıdır. 

Serebral metabolik hız ve serebral O2 tüketimini azaltır. Normokapnik 

hastalarda kafa içi basınçta minimal ve serebral kan akımında minimal 

artış meydana gelir. 

EEG üzerine etkisi izoflurana benzer olarak düşük dozlarda EEG dalga 

frekansı artar, yüksek dozlarda EEG dalga yavaşlaması belirgin hale 

gelir. 

Kas gevşetici özelliğini nöromusküler ajanların etkinliğini 

potansiyelize ederek gösterir. 

Kontrendikasyonları diğer volatil anestezik ajanlar ile benzerdir. Ciddi 

hipovolemik hastalarda, malign hipertermi daha önceden geçirmiş veya 

aile öyküsü olanlarda ve intrakranial hipertansiyonu olan hastalarda 

kullanılmamalıdır.  
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3.4. SEVOFLURAN 

Keskin kokulu olmayan eter yapısında olan inhalasyon anesteziğidir. 

Eter yapısında bulunan propil halkasından dolayı desflurandan daha 

güçlüdür. Keskin kokulu olmaması nedeni ile maske ventilasyonuna 

olanak sağlar. Güçlü bronkodilatör özelliği vardır. Alveoler anestezik 

konsantrasyonu hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Tüm bu 

özellikleri nedeni ile sevofluran çocuk ve erişkin hastalardaki anestezi 

uygulamalarında mükemmel bir tercih sebebidir. 

MAK değeri ve çözünürlüğü desflurana göre düşüktür. Sevofluran 

MAK değeri %2 dir. 

Sevofluran kalp hızında hafif yükselmeye sebep olabilir. Bu yüzden 

izofluran ve desflurana göre kalp debisi iyi korunmaz  

Myokard kontraktilitesini baskılar. Sistemik vasküler rezistans ve kan 

basıncını izofluran ve desflurana göre daha az düşürmektedir.  

Tüm inhalasyon anestezikleri gibi tidal volumü azaltır ve solunumu 

deprese eder. Serebral oksijen tüketimini azaltırken serebral kan akımı 

ve kafa içi basınç minimal artar. 

Çok yüksek sevofluran konsantrasyonu EEG dalga değişikliği meydana 

getirebileceğinden epilepsi hastalarında yüksek konsantrasyonda 

kullanılması önerilmez. Kas gevşemesi sağlayabilir. 

Sevofluran kullanılan kişilerde portal vene kan akımı azalır, hepatik ven 

kan akımı artar. Toplamda karaciğer kan akımı ve karaciğere sağlanan 

oksijen sunumu korunur. 
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Renal kan akımında minimal düşmeye neden olabilir. 

Sevofluran metabolizması çok hızlıdır. Metabolizma sonucunda 

vücutta flor birikimi görülebilir ama bu miktar hiçbir nefrotoksisite ile 

ilişkilendirilmemiştir. Sevoflurane metabolizması sonucu compound A 

denen madde ortaya çıkabilir. Bu madde nefrotoksisiteden sorumlu 

olabileceği düşünülmüştür. Bu sebeblerden dolayı uzun süreli, yüksek 

dozda kullanılmamalı, renal fonksiyonunda bozukluk olan hastalarda 

ise dikkatli kullanılmalıdır. 

Diğer inhalasyon ajanlar gibi ciddi hipovolemi, hipotansiyon 

intrakranial hipertansiyonu olanlarda ve malign hipertermi riski veya 

öyküsü olanlarda kullanılmamalıdır.  

3.5. ENFLORAN 

İlk olarak 1963 yılında sentezlenen enfluran klinik kullanıma ise 1966 

yılında girmiştir. Volatil anesteziklerden enfluran, oda sıcaklığında sıvı 

halde bulunur. İzofluran ile kimyasal ve fiziksel özellikleri benzerdir. 

İzofluran izomeri olup, halojenli metil etil eterdir. Hoş kokuludur ancak 

kokusu solunum yollarını irrite edecek kadar keskindir. Renksizdir, 

ayrıca yanıcı ve patlayıcı değildir. Metaller ve Soda lime ile reaksiyona 

girmez.  Kanda eriyebilirliği halotana göre daha düşüktür. 1atm 

basınçtaki MAK değeri 1,7’dir. Yüksek konsantrasyonlarda 

kullanıldığında, EEG de nöbet benzeri kas kontraksiyonlarına yol açar, 

epilepsi öyküsü olan hastalarda kullanılmaması uygun olur. EEG de 

diken dalga aktivasyonuna yol açar. Bronkodilatör özelliğe sahiptir, 

hipoksiye solunum yanıtı deprese eder. Mukosiliyer aktiviteyi 
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yavaşlatır. Hızlı ve yüzeysel solunuma yol açar. Kas gevşetici ajanların 

etkisini potansiyelize eder. Kalpte kan basıncı, debi ve oksijen 

tüketimini azaltır. Myokardı katekolaminlere daha duyarlı hale getirir. 

Serebral vazodilatasyon yapar, serebral kan akımını artırarak kafa içi 

basıncında artışa yol açar. Renal kan akımı ve glomerüler filtrasyon 

hızını azaltır. Metabolizması sonrası oluşan florür renal hasara yol 

açacak miktarda değildir ancak böbrek yetmezliği olan hastalarda tercih 

edilmez. Uterusta gevşemeye yol açarak post partum kanamayı artırır. 
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İNTRAVENÖZ ANESTEZİKLER 

GİRİŞ 

İntravenöz anestezik ilaçlar genel anestezinin başlatılması ve sedasyon 

amacıyla kullanılır. Santral sinir sisteminde (SSS) hipnoz ve bilinç 

kaybına neden olurlar. İntravenöz verilerek etkinin hızlı başlaşması 

sağlanır. İntravenöz anestezik ilaçlar doza bağımlı olarak, lipofilik 

özellikleri nedeniyle santral sinir sistemini etkileri hızlı başlar. 

Sedasyon ve konvülziyon kontrolünde bu ilaçlar kullanılabilir. Yoğun 

bakım ünitelerinde sedasyon amaçlı mekanik vantilatöre bağlı 

hastalarda uzun süreli intravenöz infüzyon verilir. Rejyonel anestezi 

uygulamalarında, tanısal girişimlerde sedasyon amacıyla kullanılır. 

 

Bu kısımda hipnoz oluşturmak için kullanılan barbituratları, 

benzodiazepinleri, ketamini, opioidleri, etomidatı ve propofolu içeren 

intravenöz anestezik ilaçlar anlatılacaktır. 

 

1. Barbitüratlar 

 

Tiyopental sodyum, Tiyobarbital sodyum, Methoheksital sodyum, 

Heksobarbital sodyum, Tiamilal sodyum olarak adlandırılan barbitürat 

ilaçlardan, anestezide daha çok kullanılan tiyopentaldir. Hızlı bilinç 

kaybı oluştururlar yaklaşık 30-45 saniyedir. Redistribüsyondan dolayı 

erken uyanma takip eder.  

Alkalik ilaçlardır. Ph değerleri onun üzerindedir. Intravenöz 

solüsyonları 1,0 % -2,5 % olacak şekilde dilüe edilir. Asidik ilaçlarla 

birlikte kullanırken; çökelti oluşturmasını engellemek için aralıklı 

infüzyon yapılması uygundur. 
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Etki mekanizması: GABA (γ -Aminobütirik acid) reseptörlerini işgal 

ederek inhibitör etkiyi artırırlar. Klor (Cl-) kanallarını açıp hücre içine 

negatif yük girmesine yol açarlar. Böylelikle hücrenin negatifliğini 

artırıp (hiperpolarizasyon) hücrenin uyarılabilirliğini baskılar ve 

aksiyon potansiyelinin oluşumunu inhibe eder.  

Farmakokinetik etkileri: Hepatik metabolizma yöntemi ile yıkılır. Yarı 

ömrü daha uzun olan aktif bir metaboliti olan pentobarbitale metabolize 

edilir. Birden fazla doz ya da uzun süreli infüzyon, sedasyon veya bilinç 

kaybı üretebilir. 

Farmakodinamik etkileri: Santral sinir sisteminde; tiyopental 

subhipnotik konsantrasyonlara hiperaljeziye yol açar. Doza bağımlı 

olarak serebral kan akımında, intrakraniyal basınçta ve beyin 

metabolizmasında azalmaya neden olur. 

Kardiyovasküler sistemde; venodilatasyon, miyokard kontraktilitesinde 

azalma, arteriyal kan basıncında, kardiak outputta düşme, preload kalp 

hızında artışa neden olur. Baroreseptör reflekse çok az etkisi vardır. 

Solunum sisteminde; solunum sayısında ve tidal volümde azalma, 30- 

90 saniye arasında apneye yol açar. Laringospazm sıklığı artırır. Yan 

etkiler: Tiyopental bazen anafilaktik reaksiyona neden olur. (Ürtiker, 

yüzde ödem, hipotansiyon) Venöz iritasyon ve doku zedelenmesidir 

(Stoelting & Hillier, 2006). 
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Doz ve uygulama: 

 

2. Benzodiyazepinler  

 

Midazolam, diazepam ve lorazepam sık kullanılan 

benzodiyazepinlerdir. Sıklıkla midazolam anestezi amacıyla kullanılır. 

Anksiyolitik, antikonvülzan, sedatif-hipnotik ve kas gevşetici 

özellikleri olduğu kabul edilir.  Bununla birlikte son yıllarda yapılan 

çalışmalarda santral yollarla verildiklerinde ağrıyı azaltmada etkili 

oldukları bildirilmiştir. 

Midazolam, Santral sinir sisteminde GABA-A reseptörünü etkileyerek 

Cl¯ geçirgenliğini artırır ve kanal açılma frekans sayısını yükseltir.  

Hiperpolarize olan sinir hücresinde uyarılma oluşmaz. Diğer intravenöz 

ilaçlardan propofol, tiyopental ve etomidat kanal açılması süresini 

uzatarak etki gösterirler (Nakır, 2013). Midazolam intravenöz, 

intramusküler ve oral olarak kullanılabilir. Premedikasyon, preoperetif 

anksiyolitik, genel anestezi indüksiyonu ve sedasyon amaçlı tercih edilir. 

Genel anestezi indüksiyonunda intravenöz olarak kullanılmaları daha 

uygundur. Flumazenil benzodiyazepinlerin antagonistidir. Santral sinir 

sistemi etkilerini revers eder.  

 

İlaç İndüksiyon dozu 

(mg/kg) 

Etki başlama 

hızı(sn) 

İV idame 

infüzyonu 

Tiyopental  3-4 10-30 50-100 mg 

10-12 dk  
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Farmakokinetik özellikleri: Midazolam redistrübisyonu oldukça 

hızlıdır. Hepatik biyotransformasyonu sitokrom p450 tarafından, suda 

eriyebilen son ürün olan glukuronid’e çevrilip idrarla atılırlar. Ancak 

diazepam hepatik biyotransformasyonu yavaş olduğu için yaklaşık 30 

saatlik atılım süresine sahiptir. 

Diazepamın aktif metabolitleri tekrarlayan dozlarda birikir. 

Hidroksimidazolam birikerek böbrek yetmezliği olan hastalarda 

sedasyona neden olur. Diazepam klirensi yaşlılıkla birlikte azalır. Obez 

hastalarda yüksek benzodiazepin ilk dozu gerekebilir. 

Farmakodinamik özellikleri: Santral sinir sisteminde anksiyolitik, 

antikonvülzan ve sedatif-hipnotik etkileri vardır. Amnezi tek bir doz 

midazolam verilmesinden sonra bir saat sürebilir. Serebral kana akımını 

ve metabolizmasını azaltırlar. 

Kardiyovasküler sistemde; sistemik vazodilatasyon ve kardiyak 

outputta azalman neden olurlar. Hipovolemik veya kardiyak rezervi 

azalmış hastalarda eğer hızlı yüksek doz veya bir opioid ile verilirse 

hemodinamik değişiklikler oluşur. 

Solunum sistemi; tidal volümde ve solunum sayısında azalma, akciğer 

hastalığı olan hastalarda eğer bir opioid ile birlikte kullanılırsa solunum 

yetmezliğine neden olabilirler. 

Yan etki; anti konvülzan valproat alan bir hastanın benzodiazepam da 

kullanması psikotik epizodu uyarabilir. İlk trimestirde konjenital 

defektlere neden olabilir. (Yarık dudak ve damak) Yüzeysel 

tromboflebit ve enjeksiyon ağrısı neden olabilirler. 
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Doz-Kullanımları: 

 

3. Propofol  

 

Günümüzde en sık kullanılan anestezi indüksiyon ajanı haline 

gelmiştir. %10'luk soya fasülyesi yağı içerisinde %2,25 gliserol ve 

%1,2 pürifiye olmuş yumurta fosfatidi içeren %1 veya %2’lik 

emülsiyon şeklinde hazırlanır. Propofolün indüksiyon dozu 2-2,5 

mg/kg arasındadır. Doz gereksinimi altmış yaş üzerinde azalır. 

Çocuklarda indüksiyon dozu; 2,5–3,5 mg/kg’dır.  Bolus enjeksiyonu 

sonrası hızlı eliminasyon nedeniyle, kan konsantrasyonu hızla azalır. 

Eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 1-3 saattir. Hipnozun süresi 3-10 

dakikadır, ayılma tiyopentale göre daha hızlı olup sersemlik hissi daha 

azdır. 

Etki mekanizması; santral sinir sisteminde Sinapslarda GABA (γ 

Aminobütirik acid) aktivitesini artırır. NMDA (N-methyl-D-aspartate) 

reseptörlerinde rol oynayabilir. 

 
Midazolam Diazepam Lorazepam 

İndüksiyon 0.05-0.15 

mg/kg 

0.3-0,5 mg/kg 0.1 mg/kg 

İdame 0.05 mg/kg  

1 µg/kg/dk  

0.1 mg/kg  0.02 mg/kg  

Sedasyon 0.5-1 mg tekrar 

0.07 mg/kg  

     2 mg 

tekrar 

0.25 mg tekrar 
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Farmakokinetik özellik: Hepatik (veya ekstrahepatik) metabolizmayla 

inaktif metabolitlere dönüşür. Propofol CSHT (Konteks-sensitif 

yarılanma ömrü) iki saatlik infüzyon sonrası 15 dakikadır. 

Farmakodinamik özellik: Santral sinir sisteminde redistribüsyondan 

dolayı tekrar uyanma çabucak sağlanır. Hipnotik konsantrasyonlarda 

zayıf analjezik etkilidir. Nöbet eşiğini metoheksitaldan daha fazla 

yükseltir. İntrakraniyal ve serebral perfüzyon basıncını azaltır. 

 Kardiyovasküler sistem; kan basıncında ve kardiyak outputta azalmaya 

neden olur. Baroreseptör refleksin duyarsızlığı nedeniyle kalp hızı 

minimal etkilenir.  

Solunum sistemi; solunum hızında ve tidal volümde azalmaya neden 

olur. Hiperkarbiye solunumsal yanıtı azaltır. Propofol 6 saat sonunda 

bakteriyel kontaminasyonu önlemek için atılmalıdır (Buttenworth et al. 

2015) 

Diğer etkiler: 

Venöz irritasyon (%50-%75 hastada İV) neden olur. Subhipnotik 

dozlarda antiemetik etkileri vardır. Uzun süre kullanımı propofol 

infüzyon sendromuna neden olabilir. Rabdomiyoliz, metabolik asidoz, 

kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği sendromun temel özellikleridir.  
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4. Ketamin 

 

Klinik kullanıma 1965 yılında giren bir fenisiklidin türevidir. Belirgin 

biçimde analjezi oluşturmasıyla diğer tüm iv anesteziklerden farklıdır. 

Ketamin indüksiyonundan sonra gözlenen kataleptik durum 

"disosiyatif anestezi" olarak bilinir. 

Ketamin, kısmi olarak suda ve yüksek oranda yağda çözünür. 

Psikomimetik etkileri nedeniyle kullanımı sınırlıdır, fakat minimal 

solunum depresyonuyla beraber kuvvetli analjezi sağlaması, bazı 

uygulamalarda çok değerli bir alternatif olarak kullanılmasını sağlar. 

Ketaminin yüksek oranda yağda çözünmesi etki başlangıç zamanının 

hızlı olmasını sağlamaktadır. Diğer iv indüksiyon ajanları gibi, tek 

bolus enjeksiyonun etkisi inaktif dokulara olan geri dağılımla 

sonlanmaktadır. Metabolizma primer olarak karaciğerde sitokrom P450 

enzim sistemiyle N–demetilasyon üzerinden yürütülür. Primer aktif 

metaboliti olan norketamin daha zayıftır ve suda çözünen inaktif 

metabolitlere sırasıyla hidroksile ve konjuge olarak idrarla atılır. 

Ketamin proteine bağlanma oranı düşük olan (%12) tek iv anesteziktir. 

Ketaminin etki mekanizması karmaşıktır, ancak en büyük etki 

muhtemelen N–metil-D–aspartat (NMDA) reseptör kompleksinin 

inhibisyonuyla gerçekleşir. Tek anestezik olarak uygulanırsa, 

oluşturduğu amnezi benzodiazepinler kadar güçlü değildir. Refleksler 

genellikle korunur, fakat hastanın üst solunum yolu reflekslerini 

koruyabileceği varsayılamaz. Gözler açık kalır, pupiller orta derecede 

dilatedir ve gözlerde nistagmus vardır. Sıklıkla, gözyaşı ve tükürük 
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salgıları artar ve bu etkiyi azaltmak için bir antikolinejikle 

premedikasyon yapılması endikedir (Kayhan, 2004). 

Ketamin uygulanmasından sonra ortaya çıkan istenilmeyen derlenme 

reaksiyonları ilacın kullanılmasını sınırlayan durumlardan birisidir. Bu 

reaksiyonlar arasında parlak renkli rüyalar, halüsinasyonlar, vücudun 

farklı algılanması ve görsel, taktil ve işitsel duyuların artması ve 

bozulması sayılabilir. Bu reaksiyonlara korku ve konfüzyon da eşlik 

edebilir, ancak öforik bir durumda söz konusu olabilir ve bu özelliği 

ilacın kötüye kullanılma potansiyelini açıklamaktadır. Çocuklarda ise 

bu reaksiyonlar daha nadir görülür. İlacın benzodiyazepinlerle kombine 

edilmesi bu reaksiyonları azaltırken, amneziyi de arttırabilir. 

Ketaminin belirgin bir solunum depresyonuna yol açtığı 

düşünülmemektedir. Tek ilaç olarak kullanıldığında, hiperkapniye 

solunum cevabı korunmakta ve kan gazları sabit kalmaktadır. Özellikle 

çocuklarda, sekresyonun artması nedeniyle laringospazm oluşma riski 

dikkate alınmalıdır. Sekresyon artışı antikolinerjik premedikasyonla 

azaltılabilir. Ketamin bronşial düz kasları gevşetir ve reaktif hava yolu 

olan ve bronkokonstrüksiyon oluşan hastaların tedavisinde yararlı 

olabilir. Ayrıca ketaminin birçok yoldan uygulanabilmesi (iv, im, oral, 

rektal ve epidural) mental hasarı olan ve iletişim kurulamayan pediatrik 

hastaların premedikasyonunda kullanılmasını sağlamaktadır. 

Diğer iv anesteziklerin tersine, ketamin beyin kan akımı ve serebral 

oksijen metabolizma hızını artıran bir serebral vazodilatördür. Bu 

nedenle, ketaminin İntrakraniyal patolojiye sahip, özellikle de kafa içi 
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basıncı artmış hastalarda kullanılması önerilmemektedir. Myoklonik 

aktivite oluşturmasına rağmen antikonvülzan olarak kabul edilir.  

Ketamin tahminen santralden yönetilen sempatik uyarıyla sistemik kan 

basıncı, kalp hızı ve kalp debisinde belirgin, ancak geçici artışlara yol 

açar. Bu etkiler kalbin iş yükü ve miyokardiyal oksijen tüketiminin 

artmasıyla birliktedir. İstenilmeyen bu etkiler benzodiazepinler, 

opioidiler veya inhalasyon anestezikleriyle ortadan kaldırılabilir. 

Ketaminin 1-2 mg/kg intravenöz ve 4-6 mg/kg intramusküler 

uygulanmasıyla anestezi indüksiyonu sağlanabilir. Anestezi 

idamesinde pek tercih edilmez fakat 15-45 µg/kg/dk ketamin infüzyonu 

ile beraber %50-70 nitröz oksidin kullanılması ya da tek başına 30-90 

µg/kg/dk ketamin infüzyonu ile genel anestezi sağlanabilir. 

Rejyonel anestezi sırasında ek analjeziye ihtiyaç duyulduğunda küçük 

iv bolus dozlarda ketamin (0,2-0,8 mg/kg) yararlıdır. Ketamin 

havayolunda tehdit oluşturmadan etkili analjezi sağlar. 

5. Etomidat  

İmidazol derivesidir, diğer hipnotiklerden farklı bir anestezi ajandır. %  

35 propilen glikol içeren bir çözeltiyle hazırlanır. Retiküler aktive edici 

sistemi deprese eder ve GABA’nın inhibitör etkilerini taklit eder. 

Barbitüratlardan farklı olarak ekstrapiramidal motor aktiviteyi kontrol 

eden sinir sistemi bölümünde inhibitör etkilerinin kalkması sonucunda, 

anestezi indüksiyonu sonrası oluşan myoklonusa nedenini açıklar.  
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Farmakokinetik özellikleri: Etomidat anestezi dozunda uygulandığında 

hızlı bir hipnoza neden olur ve derlenme aktif olmayan dokulara geri 

dağılım sayesinde gerçekleşir. Biyotransformasyonu; karaciğer 

mikrozomal enzimler ve plazma esterazları tarafından ester hidrolizi ile 

inaktif metabolitleri dönüşür. Metabolitleri büyük bir kısmı idrar, çok 

az kısmı safra ile atılır.  Doza bağlı olarak etki süresi yaklaşık 2 – 5 

dakikadır.  Hemodinami üzerine etkisi çok azdır, yarı ömrünün kısa 

olması nedeniyle tekrarlayan dozlarda güvenle kullanılabilir. (Davis 

N.J.H.,2008) 

Sistemlere etkileri: Kardiyovasküler sisteme etkisi, minimal 

olduğundan kardiyovasküler cerrahide indüksiyon amaçlı sıklıkla 

kullanılır. Sistemik kan basıncında azalma çok az olmaktadır. Kalp atım 

sayısı ve debisinde minimal değişiklikler yapar.  

Solunum sistemine etkisi, hızlı intravenöz enjeksiyon sonrası apne 

oluşturabilir. Tiyopentale göre solunum depresyonu etkisi daha azdır.  

Opiodlerle kombine edildiğinde solunum depresyonu artabilir. 

Santral sinir sistem etkileri, serebral metabolik hızı, serebral kan 

akımını ve intrakraniyal basıncı azaltır. 

Endokrin etkileri; İndüksiyon dozlarında geçici olarak kortizol ve 

aldesteron sentezi inhibisyonu, uzun süren infüzyonlarında 

adrenokortikal supresyon nedenidir. 
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6. Opioidler 

Anestezi uygulamalarında analjezi amacıyla kullanılır. Özellikle 

anestezi indüksiyonu, idamesinde ve postoperatif ağrı tedavisinde 

kullanılır. Güçlü analjezik etkili ilaçlardır; beyinde, spinal korda ve 

periferik nöronlarda çok özel reseptörlere bağlanırlar. Dört major 

opioid reseptörü olan: Mü, kappa, delta ve sigma reseptörleri üzerinden 

etkilerini gösterirler.  

Opioidler doğal, sentetik ve yarı sentetik olmak üzere üç grupta 

toplanabilir. 

Doğal opioidler Morfin 

Kodein 

Papaverin 

Yarı sentetik opioidler Eroin 

Sentetik opioidler Metadon Benzomorfon, 

Fenilpiperidin Morfin deriveleri 

 

(Modül ,2011)  

 

Farmakokinetik özellikleri: Eliminasyon primer olarak karaciğerde 

yapılır. Morfin ve meperidinin önemli aktif metaboliti oluşur ve idrarla 

atılır. 

 

Farmakodinamik özellikleri: Fentanil türevlerinin etki başlangıcı 

dakikalar içinde başlar. En hızlı başlangıçlı olan alfentanildir. 

Hidromorfin ve morfinin pik etkisi 20-30 dakikayı bulabilir. 
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Remifentanil, dolaşım ve iskelet kası esterazları tarafından metabolize 

olur. Diğer opiodiler redistrubisyona uğrayarak yıkılır.  

 

Santral sinir sisteminde; sedasyon ve analjezi doza bağımlı oluşur. 

Çok yüksek dozları amnezi ve bilinç kaybı yapar. Opioidler gerçek 

hipnotik değillerdir. Anestezi oluşturmak için diğer intravenöz ajanlarla 

birlikte kullanılır. 

 

Gaz anesteziklerin minimal alveol konsantrasyonlarını azaltarak, 

inhalasyon anestezik ajanların kullanım miktarında düşmeye neden 

olurlar. Serebral kan akımı ve metabolizma hızını azaltırlar. 

Meperidinin tekrarlayan dozlarında, normeperidin birikmesine bağlı 

santral sinir sisteminde eksitasyon ve kasılma nöbetlerine neden olurlar. 

 

Kardiyovasküler sistem etkileri: Meperidin hariç hepsi kardiyak 

kontraktilitede minimal değişiklikler yaparlar. Bu değişikler genelde 

hipotansiyon ve bradikardi olarak yansır. Meperidin veya morfin bolus 

dozda histamin salınımına bağlı sistemik vasküler dirençte azalmaya 

neden olurlar. Meperidinin atropin benzer zayıf etkisinden dolayı 

bradikardiye neden olmaz.  

 

Solunum sistemi özellikleri: Doz bağımlı olarak solunum depresyonu 

yaparlar. Hiperkarbi ve hipoksiye ventilatuar yanıtı azaltırlar. Öksürük 

refleksini baskılarlar. Yüksek dozlarda trakeal ve bronşiyal yabancı 

cisim refleksini baskılarlar. Endotrakeal entübasyon esnasında 

sempatik yanıtı azaltırlar. Endotrakeal tüpün daha iyi tolere edilmesine 

sağlar. 
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Okulomotor sinirin Edinger-Westpal çekirdeğinin uyarılması ile 

pupiller küçülür(miyozis). Yüksek doz hızlı bolus opiod verilmesi 

sonucunda kas rijiditesi oluşabilir. Kas gevşetici verilmesi ya da opioid 

antagonistleri ile geri döndürülebilir. 

 

Gastrointestinal sistem etkileri: Gastrik boşalmayı ve intestinal 

sekresyonları azaltarak, aspirasyon ve postoperatif ileus riskini artırır. 

Barsak ve sfinkter tonusunu artırır, iliyer koliğe ve oddi sfinkter 

spazmına neden olabilirler. Kemoreseptör Trigger zonun direk 

uyarılmasına bağlı bulantıya kusmaya ve üriner retansiyona neden 

olurlar.  

 

Genelde intravenöz bolus ya da infüzyon olarak verilir. Doz ayarı, 

olgunun altta yatan sağlık durumu temel alınarak ve klinik yanıta göre 

kişiselleştirilmelidir. 

 

Doz ve uygulama: 

 

Opioid  

 

İntraoperatif anestezi 

 

Postoperatif  

analjezi 

Premedikasyon  

 

Morfin 0,01-0,1 mg/kg iv 0.05-0.2 mg  /kg im 

0.03-0.15 mg/kg iv 

0.05-0,2 mg/kg 

im 

Meperidin 2.5-5 mg/kg iv 

 

0.5-1 mg/kg im 

0.2-0,5 mg/kg iv 

0.5-1 mg/kg im 

 

Fentanil 2-150 µg/kg iv  

 

0.5-1,5  µg/kg iv  

 

 

Sufentanil 0.25-30 µg/kg iv  

 

  

Alfentanil 8-100 µg/kg iv 

yükleme 

0.5-3 µg/kg iv idame 

 

  

Remifentanil 1.0 µg/kg iv yükleme 

0.5-20 µg/kg iv idame  

 

0.05 -0,3 µg/kg iv  
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7. Morfin 

Doğal olarak bulunan opium afyon (haşhaşın) kapsüllerinden elde 

edilen alkaloitlerden biridir. Yaklaşık 2000 yıldır analjezi amacıyla 

kullanılmaktadır. 19. Yüzyılda morfin opiumdan izole edilmiştir. 

Morfin santral sinir sisteminde sedatif, analjezik, bağımlılık yapıcı, 

solunum depresyonu ve bulantı ile kusmaya neden olur. Morfin doz 

aralığı erişkinlere yaş belirleyici olmaktadır. Analjezi başlangıcı 

intravenöz verilirse 3-10 dakikadır. Etki süresi 4 saat kadar sürer. 

 

8. Fentanil 

Fentanil sentetik bir 4-anilidopiperidin bileşiğidir. Analjezik olarak 

morfinden 100 kat daha güçlüdür.  Metabolitleri inaktif olması 

nedeniyle böbrek yetmezliği hastalarında tercih edilir. Hemodinamik 

bozukluğa çok az neden olduğundan anestezi indüksiyonunda bir 

intravenöz anestezi ajanı ile birlikte kullanılır. İntraoperatif analjezi 

amaçlı aralıklı dozlar uygulanır. Solunum depresyonu morfine kıyasla 

daha fazla olduğundan, postoperatif ağrıda kullanımı hasta kontrollü 

analjezi infüzyon cihazlar kullanılabilir. Özellikle kardiyovasküler 

cerrahide yüksek dozlarda uygulanabilir.  

 

9. Remifentanil 

 

Plazma ve doku esterazları tarafından hızla hidrolize edilmesi diğer 

opioidlerden farklı bir farmakokinetik özelliktir. Yaklaşık 1 dakikada 

en yüksek etki düzeyine ulaşır ve 10 dakika sonunda sonlanır. 

Remifentanil etkisinin hızlı başlaması ve sonlanması nedeniyle 

intraoperatif uzun süreli infüzyon kullanılmasına olanak sağlar.  
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Remifentanil 1-2 µg/kg’lık dozlara kadar, sistemik kan basıncı ve kalp 

hızında çok az değişikliğe, kas gevşeticisiz entübasyon için uygulanan 

yüksek doz remifentanil, kalp atım hızı ve ortalama arter basıncında 

belirgin düşmelere neden olur (Ataol ,2005). 

 

10. Naloksan 

 

Opioidlerin neden olduğu respiratuar ya da santral sinir sistemi 

depresyonu gibi beklenmeyen ya da istenmeyen etkileri geri 

döndürmek için kullanılan saf opioid antagonistidir. Naloksan beyin ve 

spinal korda opioid reseptörlerin kompetitif antagonistidir. 

Pik etkisi 1-2 dakika içinde görülür. 30 dakika sonra redistrubisyon 

nedeniyle klinik etkilerinde belirgin düşüş olur. Karaciğerde metabolize 

olur. Opioidlerin SSS ve solunum depresyonu gibi farmakolojik 

etkilerini geri döndürürler. Gebelere doğumdan önce verilip 

plesantadan geçerek opioidin neden olduğu yenidoğanda solunum 

depresyonunu azaltır. Yetişkin perioperatif solunum depresyonu 0,04 

mg dozda İV olarak gerekirse her 2-3 dakikada dozlar tekrarlanarak 

tedavi edilir.  

Opioid analjezisi revers edildiğinde ani başlangıçlı ağrıya neden 

olabilir. Nadir olguda naloksan uygulaması pulmoner ödem ve kardiak 

arrest görülmüştür. 

 

 



 

70 EBELİK-HEMŞİRELİK VE ÖNLİSANS FARMAKOLOJİ 

1. CİLT. 

KAYNAKÇA 

Ataol, N. (2005). Remifentanil, Alfentanil ve Fentanil ile Nöromüsküler Bloker 

Kullanmadan Entübasyon Koşulları ve Hemodinaminin Değerlendirilmesi 

(Uzmanlık Tezi). T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi. İstanbul, Türkiye. 

Buttenworth, J.F., Mackey D.C., & Wasnick, J.D. (2015). Morgan & Mikhail Klinik 

Anesteziyoloji, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara. Türkiye. pp 175-89. 

Davis, N.J.H., & Cashman, J.N. (2008). Lee’s Synosis of Anaesthesia, London, 

United Kingdom. Elsiver Limited. 149-173 pp. 

Kayhan. Z. (2004). Klinik Anestezi. İstanbul, Türkiye. Logos Yayıncılık. 110-3 pp. 

Nakır, H. (2013). İntravenöz Anesteziklerin Ratlarda Manyetik Rezonans 

Spektroskopi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması (Uzmanlık Tezi). 15-25. 

Stoelting, R.K, & Hillier, S.C. (2006). Nonbarbiturate intravenous anesthetic drugs. 

İn Pharmacology and Physiology in Anesthetic Practice, 4th ed. Philadelphia, 

USA, Lippincott Williams&Wilkins. 155-78 pp. 

Modül. (2011). Anestezi ve Reanimasyon Genel Anestezik İlaçlar. T.C. Millî Eğitim 

Bakanlığı yayınları, 723h00090, Ankara, Türkiye. 23-42 pp. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 71 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 4 

LOKAL ANESTEZİ 

Dr. Öğr. ÜyesiMehmet DURAN1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Adıyaman üniversitesi, TıpFakültesi, Anestezi ve Reanimasyon ABD, Adıyaman, 

Türkiye. md021979@hotmail.com. 
 



 

72 EBELİK-HEMŞİRELİK VE ÖNLİSANS FARMAKOLOJİ 

1. CİLT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 73 

1. Lokal Anestezi Tanımı ve Tarihçesi 

Lokal anestezikler (LA) santral ve periferik sinir dokusunda uyguladığı 

yerden başlayarak sinir iletimini bloke eden maddelerdir. Bu sinir 

iletimi bloke edilmesi geri dönüşümlüdür. Başka bir deyişle uygulanan 

LA konsantrasyonlarındaki artışlara bağlı olarak vücut bölgesinde 

duyusal, motor ve otonom fonksiyonlarda geçici kayba neden olan 

ilaçlardır. Lokal anestezikler membranda sodyum kanalarının 

açılmasını engeleyerek etki ederler. Rejyonal anestezinin gelişiminde 

LA’in keşfedilmesinin büyük rolü vardır. Yüzyıllardır koka yaprağının 

çiğnenmesi sonucunda dil ve dudaklarda uyuşukluk ortaya çıktığı 

bilinmektedir. 1855 yılında Gaedcke koka yaprağının aktif kısmını elde 

etmiş ve “Eritroksilon” olarak adlandırmıştır. İspanyollar tarafından 

koka bitkisinin Güney Amerika’dan Avrupa’ya taşınması, LA için 

milat olmuştur. Almanya'daki Göttingen Üniversitesinde Dr.Wohler ve 

yardımcısı Niemann koka yaprağının kristal ekstraktını elde etmiş ve 

bunu alkaloid kokain olarak adlandırmışlardı (Kayhan, 2004; Keçik, 

2016) 

Lokal anesteziklerin farmakolojik özelikleri 

Lokal anestezikler sinir membranını stabilize ederek depolarizasyona 

engel olurlar. Esas etki yerleri hücre membranıdır. Elektrik uyarma 

eşiğini yükselterek aksiyon potansiyelini yavaşlatır. Ondan sonra gelen 

uyarılar permabilite gelişmesine engel olarak o bölgede anestezi 

oluşturur (Tucker, 1975). 
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Etki mekanizması 

Lokal anesteziklerin etki mekanızması tam olarak bilinmemektedir. 

Muhtemel mekanizmalar aşağıda verilmiştir. 

1. Membran fosfolipitleri ile birleşerek iyonların membrandan 

geçişini engelerler 

2. Protein reseptörleri ile birleşerek iletilerin protein reseptörlerinin 

gözeneklerinden geçişi engellerler 

3. Sodyum reseptörleri ile birleşerek sodyum kanalarını kapatırlar 

Bu etki mekanizmaları arasında en çok bilinen sodyum kanaları ile ilgili 

olandır (Kofralı ve Ark, 2003). 

2. İdeal Bir Lokal Anestezik maddenin Sahip Olması Gereken 

Özellikler  

• Blokajı geri dönüşümlü olacak sekilde oluşturmalı 

• Motor nöronlar üzerinde herhangi bir etkisi olmadan duyusal 

nöronlar için seçici olmalı 

• Başlangıcı hızlı olmalı 

• Yeterli etki süresi olmalı 

• Steril edildiklerinde kimyasal olarak değişmeden kalmalı 

• Geniş güvenlik sınırı olmalı 

• Birlikte uygulanan ilaçlarla etkileşime girmemeli 

• Yan etkisi az olmalı 

• Maliyeti düşük olmalı 
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3. Lokal Anesteziklerin Kimyasal Yapısı 

LA’lar hidroklorür tuzu olarak formüle edilerek suda çözünür hale 

getirilirler. LA molekülü 3 temel yapıdan oluşur 

 

1. Aromatik grup: Bu yapı molekülün lipofilik olmasını sağlar. 

Negatif yüklüdür paraaminobenzoik asit, anilin ve benzoik asit 

olabilir 

2. Ara zincir: Lokal anesteziğin kimyasal olarak sınıflandırılması bu 

ara zincir ile belirlenir. Ester -CO- ya da amid -CNH- bağı içerir. 

Moleküle amid veya ester bağlanması anestezik potansiyeli verir 

ve bağın kaldırılması fonksiyonunu zayıflatır. Ara zincirin 

uzaması da ilaç etkinliğini artırır. 

 

3. Hidrofilik grup (Tersiyer veya sekonder âmin): Pozitif yüklüdür. 

Âmin grubu hidrofilik özellik gösteren zayıf bir bazdır (proton 
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alıcısıdır), normal pH’da kısmen yüklenerek (proton alarak) 

yüklü grubu (iyonize hali) oluşturur (Kayaalp, 2012). 

 

4. Lokal Anestezi Farmakokinetiği 

4.1 Emilim: Lokal anesteziğin tamamı enjekte edidiği bölgeden 

emilerek sistemik dolaşıma geçer. Emilimini belirleyen faktörler; ilacın 

fizikokimyasal ve farmakolojik özellikleri, enjeksiyon yeri, dozu, ilacın 

pH’sı, yağda çözünürlüğü ve vazokonstrüktör maddenin eklenmesidir. 

En yüksek emilim interkostal ve kaudal blokta olur. İlaç absorbe 

edildikten sonra ilk uğradığı yer akciğer dokusudur. Akciğer dokusunda 

ilaçın büyük kısmı sekestre edilir. 

4.2 Dağılım: Lokal anesteziklerin büyük bir kısmı plazmadaki α-1 

asitglikoprotein ile albümine bağlanırlar. Amid grubu lokal 

anestezikler, plazma proteinlerine ester grubu lokal anesteziklere göre 

daha fazla bağlanırlar (bupivakain>ropivakain>lidokain>prilokain). 

Lokal anestezikler plasenta ve kan-beyin engelini kolaylıkla aşar ancak 

mideden absorbe olmazlar. Proteinlere bağlanma derecesi ile 

plasentadan geçişi ters orantılıdır. Amid grubu lokal anestezikler 

vücutta yaygın olarak dağılır ancak ester grubu lokal anestezikler 

plazma kolinesterazları ile yıkılır, yıkım hızlı olduğundan dolayı yarı 

ömürleri kısadır (Kayhan, 2004) 

4.3. Metabolizma ve atılım: Ester grubu LA, plazma kolinesterazı 

ile hidroliz olur ve meydana gelen son ürünleri allerjik reaksiyonlara 

neden olur. Atipik plazma kolinesterazı sahip homozigot hastalar, ester 

grubu lokal anestezikleri çok yavaş metabolize ederler. Bundan dolayı 

kan seviyesi hızla yükselttiğinden bu hastalarda sistemik toksik 
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reaksiyon olasılığı yüksektir. Omurilik sıvısının esteraz içermemesi ya 

da çok az içermesinden dolayı, intratekal enjeksiyon ile sağlanan 

anestezi, lokal anesteziğin tamamının sistemik dolaşıma geçinceye 

kadar devam etmesine neden olur Amid grubu lokal anesteziklerin 

hidrasyonu karaciğerde mikrozomal P-450 enzimleri tarafından olur. 

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda toksitite riski atar. Amid 

grubundan olan lokal anesteziklerin metabolizma hızı 

prilokain>etidokain>lidokain>mepivakain>levobupivakain>bupivakai

n şeklinde sıralanabilir. Amid grubundaki lokal anesteziklerin 

metabolizması klinikte iki durumda önemlidir. Birincisi prilokain 

metabolizması o-toluidine oluşturur, bu da hemoglobini (Hb) ferrik 

şekle (Hb+3) okside ederek methemoglobinemi oluşmasına neden olur. 

İkincisi ise karaciğer hastalığı olanlarda amid grubu lokal anesteziklerin 

metabolizması azalır ve kan seviyeleri rölatif olarak yükselir. 

Lokal anesteziklerin metabolitlerinin atılımı böbreklerden olur, 

bununla birlikte %5’ten azı değişmeden idrarla atılır (De Jong, 1996). 

5. Kimyasal Yapılarına Göre Sınıflandırılması 

Aromatik yapıdaki lipofilik kısım ile kuarterner amin yapısındaki 

hidrofilik kısım arasındaki ara bağ; aminoester ise ester (-COO-) grubu, 

aminoamid ise amid (-NHCO-) grubu olarak sınıflandırılırlar. Bağlayıcı 

grubun yapısı, lokal anestezik maddelerin farmakolojik yapılarını 

gösterir. 

· Ester grubu lokal anestezikler: Kokain, prokain, klorprokain, 

benzokain, tetrakain. 
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· Amid grubu lokal anestezikler: Lidokain, bupivakain, etidokain, 

dibukain, prilokain, levobupivakain, mepivakain, ropivakain. 

· Alkoller: Etil alkol, aromatik alkoller. 

· Diğerleri: Kompleks sentetik bileşikler, kinolon deriveleri 

Lokal anestezik ajanlardan ester ya da amid yapısında olanlar klinikte 

kullanılanlardır. Ester ve amid grubu lokal anesteziklerin 

sınıflandırılması tablo-1’de, aralarındaki farklar tablo-2’de 

gösterilmiştir (Kayaalp, 2012). 

Tablo-5: Lokalanesteziklerin sınıflandırılması
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Tablo-6: Ester ve amid grubu lokal anesteziklerin aralarındaki 

farklar 

 

5.1. Amid yapılı lokal anestezikler 

Lidokain (Xylocaine1948) : 

En sık kulanılan lokal enestezik maddedir. Parçalanması   karaciğerde 

hidroliz edilerek olur. Yüzeyel anesteziye de sık olarak kullanılır. Etkisi 

hızlıdır ve yayılımı iyidir. 

Amid yapılı lokal anestezikler arasında en kısa etki süreli iki ilaçtan 

biridir (diğeri mepivakain). Etkisi birkaç dakika içinde başlar. Yaklaşık 

etki süresi bir saat olup adrenalinle ilave edildiğinde 2,5 saate kadar 

uzayabilir. Sıkkulanıldığındataşifilaksi gelişmektedir.  

Tüm rejyonel blok tiplerinde kullanılabilir. Bu nedenle bupivakainle 

birlike en yaygın kullanılan ilaçtır. Lidokain, süksinilkolin’in 

nöromusküler bloke edici etkisini bilinmeyen bir mekanizma ile 

artırmaktadır. 
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Daha çok hidroklorür şekli kullanılır. Bikarbonatla kullanılırsa ve 

bunun sayesinde pH’sı yükseltilirse etkisi daha da artar.  

Yüksek dozlarında toksite gelişir. Halsizlik, kulakta çınlama, kas 

seyirmesi, konvülsiyon, koma, solunum depresyonu, kardiyak arrest 

gibi yan etkileri vardır. Kardiyovasküler sistemin depresyonu SSS yan 

etkilerinden sonra ortaya çıkar. 

Klinik uygulama; 

• İnfiltrasyon %0,5- 1 

• Sinir bloğu %1- 2 

• Topikal   %1- 2 

 

Bupivakain 

Etidokain ile birlikte uzun etkili bir lokal anesteziktir. Lidokoinden 

daha etkilidir, etki süresi 5-16 saat arasında sürer. İnfiltrasyon 

anestezisi, rejyonel ve santral bloklarda yaygın kulanılır. 

Yüzeyelanestezidekulanımı yoktur. Duyusal sinir liflerine hasasiyeti 

motor sinir liflerine göre belirgin olarak daha yüksektir. Fetüse geçiş 

düzeyi çok düşük olduğundan obstetrikte anestezi için sık 

kulanılır. İntratekal veya epidural uygulandığında, lokal anestezikler 

içinde motor sinir iletimini en az bozarak duyusal iletimi bloke eden 

ilaçtır. Lidokain oranla kalp üzerine toksisitesi daha yüksektir. 

Yanlışlıkla intavenöz uyguladığında veya toksik dozlarda verilese 

olursa tehlikeli ventriküler aritmilere ve kardiyak depresyonuna sebep 

olur. %0.125, 0.25, 0.50 ve 0.75’lik solüsyonları vardır. 
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• Epidural (%0.25-0.50),  

• Spinal (%0.50-0.75), 

• Paraservikal (%0.25). 
 

Total toksik doz 150 mg veya 2 mg/kg’dır. 

 

Prilokain (Citanest, Distanest,1959).  

Etkisi lidokainden biraz daha hızlıdır, etkinliği de benzerdir. Tüm 

bloklarda kullanılır. Metabolizması çok hızlı olduğundan dolayı toksik 

reaksiyon görülme oranları düşüktür. Karaciğer, akciğer ve böbrekte 

metabolize olur. Yüksek dozlarda yıkım ürünleri (otoluidin ve 

nitrozotulidin), kanda hemoglobin ile okside olarak 

methemoglobinemiye neden olmaktadır. Methemoglobin miktarı 4-6 

saat içinde artarak en üst seviyeye ulaşır ve 24 saat sonra normal 

seviyeler ulaşır. Prilokain fetüse geçip yenidoğanda da 

methemoglonemi yapabilir. Methemoglobenemi tedavisinde metilen 

mavisi ve askorbik asit kulanılılır. 

Kartikain 

Yapısal olarak prilokainin yapısına benzerdir. Hızlı başlar ve etkisi 

uzun süre devam eder. 

Kullanım yeri; infiltrasyon anestezisi, bölgesel sinir bloğu ve santral 

bloklar için kullanılır. 

Dibukain 

Uzun etkili lokal anesteziklerdendir. Plazmadaki psödokolinesterazdan 

etkilenmezler. Bu nedenle yüksek toksiteye sahiptir. Fakat atipik 
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enzime etkisi zayıf olduğundan atipik enzim varlığını test etmek için 

kulanıllır. 

Mepivokain 

Etkisi lidokainin etkisine benzer, biraz daha uzun süre etkisi vardır. 

Yüksek ve sürekli infüzyonda birikme potansiyeli vardır. Fetüs 

üzerinde toksik etkisi vardır. Buda toksik seviyeye ulaşabilir. Yüzeyel 

anestezi dışında tüm bloklarda kullanılabilir. 

Robivakain 

Fizyokimyasal özelikleri bupivakainin etkilerine benzerdir. 

Bupivakaine oranla kardiyotoksisite gelişme ihtimali daha düşüktür. 

Vazokonstriktif etkisi olduğundan adrenalin eklenmesi etki süresini 

uzatmaz. Vazokonstriktif etkisinden dolayı perifer bölgelerde 

beslenmeyi bozabileceğinden kulanması uygun değildir. Bölgesel ve 

santaral bloklarda kualanılabilir. Bupivakaine oranla daha yüksek 

oranda diferansiyel blok yapar (Lee, 2002). 

Levobupivokain 

Etki süresi ve yapısı bupikaine benzerdir. Uzun etkili bir lokal 

anesteziktir özelikle bölgesel anestezi ve santral bloklarda kulanılır. 

Toksik etkisi özellikle kardiyak sistem üzerine bupivakaine göre daha 

düşüktür. Diferansiyel blok oluşturabilir. 
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5.2. Ester yapılı lokal anestezikler 

Kokain  

Tek doğal lokal anestezik maddedir. Yüzey anestezisi kulanılır. Sadece 

vazokonstiktif etkisinden faydalanarak burun mukozasında topikal 

anestezi olarak kullanılır. Başta santral sinir sistemini stimüle eder. 

Yüksek bağımlılık etkisi olan bir anesteziktir. Sempatik sinir sistemin 

adrenerjik sinir uçlarındaki katekolaminlerin geri alınmasını engeller, 

buda hem sempatik uyarıların hem de adrenerjik maddelerin 

potansiyelini yükseltir. Düşük dozlarda nabzı vagal yolla yavaşlattır. 

Fakat normal dozlarda taşikardi, vazokonstriksiyon ve kan basıncında 

yükselme görülür.  Daha yüksek iv dozda, kalp kasına direkt etki ederek 

durmasına neden olabilir (Kayaalp, 2012). 

Gözlerde midriyazis konjiktivalarda beyazlık yapar. İyi kornea 

anestezisi sağlar.  Vücut ısısını artırır. Bu belirtiler kokain toksitesinin 

belirgin özeliklerindendir. 

Prokain 

Lidokainin kullanılmasıyla lokal anestezik olarak kulanımı azalmıştır. 

Şu anda diğer lokal anesteziklerin etkinliği ve toksisitesini 

kıyaslanmasına referans oluyor. Parenteral enjeksiyondan sonra 

absorbsiyonu hızlıdır ve hidrolizi serum kolinesterazla olur. Zayıf ve 

geç başlama etkisinden dolayı pratikte kullanımı azalmıştır. 
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Tetrakain 

Enjeksiyon suretiyle uygulandığında prokain’e kıyasla çok daha 

güçlüdür ve toksisitesi daha yüksektir. İnfiltrasyon ve bölgesel 

anestezide kullanımı önerilmez. Yüzeyel anestezide cilt lezyonları veya 

anus için %0,5-2’lik pomadı, burun ve boğaz mukozası ve göz için 

%1’lik lokal solüsyonu (maksimum 2 ml) kullanılır. Spinal anestezide 

kullanılabilir. 

6. Lokal anestezi toksitesi 

Lokal anestezik ilacın enjekte edildiği bölgede veya temas bölgesinde 

yaptığı sitotoksik etkiye lokal toksisite denir. Lokal toksisite ile geçici 

nörolojik sendrom, myotoksisite, kondrotoksisite ve sinir hasarı 

oluşabilir. Sinir hasarı oluşması durumunda semptomlar hastaların 

%95’inde 4-6 hafta da, %99’unda ise 1 yılda normale dönmektedir. 

Kalıcı hasar görülme insidansı 1/5000- 30.000’dir. Nörolojik hasar; 

damar hasarı, kompresyon hasarı, lokal anestezik etkisi, fasiküler 

parçalanma, turnike uygulanması, uygunsuz pozisyonlar, postoperatif 

ödem, cerrahi travma ve önceden var olan demiyelizan hastalıklar gibi 

birçok faktöre bağlı oluşabilir.  

Sistemik toksisite kan seviyesinin yükselmesi ile ilişkilidir, en sık 

büyük hacim ve yüksek konsantrasyonda lokal anesteziğin kulanıldığı; 

periferik sinir blokları, kaudal blok ve epidural blok gibi uygulamalarda 

gelişir. Lokal anestezik maddenin yüksek kan seviyelerine bağlı olarak 

gelişen, sistemik toksik reaksiyonda görülen belirtiler ve bulgular esas 

olarak Santral Sinir Sistemi (SSS)'ne ait olanlardır.  Lokal anesteziğin 
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kalp kası üzerindeki direkt depresif etkisi de bu reaksiyonda önem arz 

eder. Lokal anestezik ilaçların enjekte edildikleri bölgeden absorbe 

olup dokulara dağılımını sınırlamak ve etki süresini uzatmak amacıyla 

vazokonstriktör (damar büzücü) maddelerle karıştırılarak da 

uygulanmaktadırlar. Vazokonstriktör olarak adrenalin ve noradrenalin 

(1/100 000-200 000) kullanılır. 

Sistemik toksik reaksiyon genellikle iki aşamada gerçekleşir ve tablo-

3’ te gösterilmiştir 

Tablo-3: Lokal anesteziktoksisitesinde gözlenen semptomlar  

Santral Sinir Sistemi Stimülasyonu 
 

Korteks; 

Huzursuzluk, oryantasyon bozukluğu, anlamsız konuşmalar ve 

konvülsiyonlar 
 

Kardiyovasküler merkez; 

Hipertansiyon ve taşikardi 

 

Solunum merkez; 

Solunum hızında yükselme  

 

Kusma merkezi; 

Bulantı ve kusma 

 

Santral Sinir Sistemi Depresyonu 
 

Korteks; 

Bilinç kaybı 
 

Vazomotor merkez; 

Hipotansiyon ve taşikardi veya kardiyak arrest 
 

Solunum merkezi; 

Solunum hızında artış veya apne 
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Periferik etki  

Kalpte Bradikardi (myokarda direkt depresan etkisi) 
 

Damarlarda vazodilatasyon 

 

Alerjik reaksiyonlar 
 

Cilt: kaşıntı, Ürtiker, 
 

Anaflaktik şok: Nefes darlığı Solunum ve dolaşım yetmezliği 

 

 

7.Rejyonel Anestezi 

Rejyonel anestezi, bilinç kaybı oluşturmadan, vücudun belirli 

bölgelerindeki sinirlere lokal anestezik ilaç enjekte ederek o sinirlerde 

geçici duyusal, motor ve otonomik fonksiyon kaybı oluşturulmasıdır 

(1). Rejyonel anestezide hastaların solunum fonksiyonları korunur.  

7.1 Rejyonel anestezi yöntemleri başlıca şu şekilde sıralananilir; 

1. Nöroaksiyel anestezi (spinal, epidural, kombine spinal epidural, 

kaudal anestezi), 

2. Periferik sinir blokları, 

3. İnfiltrasyon anestezisi, 

4. Alan bloğu, 

5. Topikal anestezi, 

6. Minör sinir blokları, 

7. Majör sinir blokları (pleksus blokları) 

 

Subaraknoid aralığa lokal anestezik madde verilerek spinal blok, 

epidural aralığa LA verilerek epidural blok kaudal seviyede epidural 

aralığa verilen lokal anestezikle ise kaudal blok oluşturulur. Spinal blok 
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için düşük volümde lokal anestezi yeterli iken; epidural blok ve kuadal 

blok için yüksek hacimde lokal anestezik ihtiyaç vardır. 

 

Brakiyal pleksus bloğu, rejyonal anestezi yöntemlerinden ilk uygulanan 

sayılmaktadır. Koller; 1884’te kokainin lokal anestezik özelliklerini 

rapor ettikten bir yıldan daha az bi süre sonra, Halsted; 1925’te boyunda 

infiltrasyon anestezisi uygulayarak ortaya çıkarılan brakiyal pleksusun 

köklerine kokain enjeksiyonu yaptığını bildirmiş. Daha sonra da 

pleksusun kordları ve periferik sinirleri küme halinde yerlestikleri 

yerlerde cerrahi olarak serbestleştirildiğini bildirmiştir. 

İlk perkütanöz bloğu; 1911 yılında Hirschel ve Kulenkampff, aksiller 

ve supraklaviküler bölgede yapmıstır. Burnham, aksiller blok 

yapılırken perivasküler kavramını ilk olarak 1958 de kullanmış olup, 

Winnie ise; brakiyal pleksusun modifiye aksiler perivasküler metodunu 

1975 de tanımlamıstır. Cockings aksiler brakiyal pleksus bloğunun 

transarteriyel tekniğini 1987’de tanımlamıstır. 

Selander tarafından 1977’de kateter tekniğini tanımlamıştır, Vester 

Andersen tarafından da 1982’de aksiller bölgeye 40mL %1 mepivakain 

ile adrenalin enjeksiyonu yapılarak kullanılmıstır. 

Aksiller blok için, 16 ile 50mL arasında değişen birçok ideal volüm 

tanımı yapılmıştır. 1983’te Vester Andersen aksiller blokta volümün 

etkisini araştırmış. Yüksek volümlerde aynı tekniği kullanarak aksiller 

sinir analjezi insidansının arttığını bulmustur. 
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Vester Andersen 1984’ de aksiller blokta lokal anesteziklerin çesitli 

konsantrasyonlardaki etkilerini arastırmıstır. 1988’de Gibbons ve 

Leonardmodifiye bir transarteriyel yaklaşım tanımlanmıştır. 

Periferik sinir bloğunda ilk defa 1978 yılında ultrasongrafi (USG) 

kullanılmıştır. 1990 sonrasında da rejyonel anestezi pratiğinde USG 

kullanımı giderek artmaktadır. 

Topikal anestezi lokal anestezik maddenin cilt veya mukozaya 

uygulanması ile temas edilen bölgede anestezi oluşturmasıdır. 

Mukozada emilim cilde göre daha fazladır. Sağlam ciltte etkisi 

oluşması için daha uzun zaman beklemek gerekir. Etkisi sadece 

yüzeyeldir. Dokunma ve basınçla oluşan ağrıyı kesmez. 

İnfiltrasyon anestezisi lokal anesteziğin direk olarak dudak yaralarına, 

kesi veya lezyon bölgesine uygulaması ile oluşur. Parmak köklerine 

halka şeklindede yapılabilir. Lokal anesteziğe adrenalin katarak 

kulanıldığında anestezi süresini uzattır. Enfekte olmuş bölgelerde 

düşük kan pHsı nedeniyle lokal anesteziğin etkisi azalır. Geniş bölgede 

uygulanırsa toksik doz aşılabilir. Bebek ve küçük coçuklarda 

infiltrasyon anestezisi yaparken toksik dozdan kaçınmak için lokal 

anestezik maddenin seyreltilerek kullanılması gerekmektedir. 

Rejyonel intravenöz blok turnike yardımıyla ekstremitede kan akımı 

kesildikten sonra intravenöz olarak uygulanan lokal anestezik etkisi ile 

elde edilir. Daha çok lidokain ve prilokain kulanılır. Önemli 

sakıncalarından birisi turnike ağrısıdır. Bunu önlemek için çift turnike 

uygulamak lazım. 
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 7.2 Avantaj ve Dezavantajları 

Avantajlar 

• Hastanın bilincinin açık olması ve solunumunun etkilenmemesi 

zor hava yolu olan ve aspirasyon riski olan hastalarda önemli bir 

avantaj sağlar. 

• Uygun endikasyonlu hastalarda kateter yerleştirilerek sinir 

blokajı süresi artırılabilir.  

• Postoperatif analjezi amacıyla da kullanılıp analjezik ve opioid 

grubu ilaç gereksinimini azaltarak bu ilaçlara bağlı gelişen yan 

etkilerde ciddi azalma sağlanabilir. 

• Cerrahiye bağlı gelişen metabolik ve endokrin değişikler önemli 

oranda azalır. Bu olayın mekanizması cerrahi bölgeden ağrılı 

afferent uyarının gelmemesidir. 

• Hastanın postoperatif tromboemboli riskini azaltır. 

 

Dezavantajlar 
 

• Rejyonel anestezinin başarısının uygulayıcı anestezistin tecrübe 

ve yeteneğine bağlı olması. 

• Özellikle periferik sinir bloklarının etkinliğinin zaman alması 

• Her zaman yeterli analjezi sağlanamayıp ek analjezik ajan 

ve/veya sedasyon gereksiniminin olması. 

• İV lokal anestezik enjeksiyonu ya da toksik doz miktarı 

geçildiğinde kardiyak kollapsa kadar giden ciddi 

komplikasyonlar görülmesi. 
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• Bazı ameliyatların (örn: sternotomi) rejyonel anestezi ile 

yapılamaması, fakat rejyonel anestezi yöntemleri postoperatif 

analjeziyi sağlaması 

• Blok esnasında gelişebilen sinir yaralanması ve buna bağlı olarak 

gelişen komplikasyonların az da olsa bulunması 

• Antikoagülan kullanan veya kanama diatezi olan hastalarda 

uygulanamaması 

• Bloğun yapılacağı bölgede deri enfeksiyonu ya da sistemik 

enfeksiyon olmasının sakıncalı olması (Morgan et al., 2015). 
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GİRİŞ 

Vitaminler; normalde vücutta üretilemeyen, gıda maddelerinin tüketimi 

ile alınan ve metabolizma’nın işleyişi için gerekli organik maddelerdir. 

Bunlar aynı zamanda doku yapısına katılmayan ve enerji sağlamayan 

bileşiklerdir. Ayrıca vitaminler; metabolik fonksiyonların devamında, 

büyüme ve sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesinde gerekli olan 

katalizörlerdir. Vitamin kelimesi “yaşamın devamının sağlanmasında 

gerekli amin” anlamında kullanılmıştır. Metabolik faaliyetlerin yerine 

getirilmesi için vücuda eser miktarlarda vitaminlerin alınması gerekir. 

1. VİTAMİNLERİN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ 

• Vitaminler; vücutta sentezlenemez, yerlerine başka maddeler 

kullanılamaz ve diyetle dışarıdan tedarik edilmeleri gerekli 

maddelerdir. 

• Vitaminler; vücutta dokuların yapılarına katılmazlar. 

• Vitaminler; vücutta enerji kaynağı değiller ve enerji veremezler. 

• Vitaminler; metabolik aktivitelerde koenzim (biyokatalizör) 

olarak işlev görür. 

• Vitaminler; metabolizmada düzenleyici rolleri bulunmaktadır. 

Aynı zamanda karbonhidrat, yağ ve proteinlerin enerjiye 

dönüşümlerini sağlarlar (Nimalaratne and Wu 2015). 

2. VİTAMİN YETERSİZLİKLERİ 

• Avitaminoz; sadece bir vitamin’in yetersizliğinden dolayı oluşan 

rahatsızlığa denir.  
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• Poliavitaminoz; çok sayıda vitamin’in yetersizliği sonucu oluşan 

rahatsızlığa denir. 

3. VİTAMİNLERİN ÇÖZÜNÜRLÜKLERİNE GÖRE 

SINIFLANDIRILMASI 

3.1. Yağda Çözünenler 

• Vitamin A; Retinol, retinal, retinoik asit, β-karoten 

• Vitamin D; Kalsiferol 

• Vitamin E; Tokoferol 

• Vitamin K; Fillokinon 

3.2. Suda Çözünenler 

• Tiamin (B1 Vitamini) 

• Riboflavin (B2 Vitamini) 

• Niyasin (B3 vitamini, Nikotinamid, PP Vitamini) 

• Pantotenik asid (B5 vitamini) 

• Piridoksin (B6 Vitamini) 

• Biotin, (H Vitamini, B7 vitamini) 

• Folik asid (B9 vitamini) 

• Kobalamin (Vitamin B12) 

• C Vitamini (Askorbik asid) 

3.3. Yağda Çözünenlerin Vitaminlerin Özellikleri 

• Yağda çözünen vitaminlerin taşınabilmelerinde protein taşıyılara 

(lipoproteinler, spesifik bağlayıcı proteinler) ihtiyaç duyulur.  
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• Yağda çözünen vitaminlerin emilebilmeleri için yeterli yağın 

olması gerekir, emilimin ardından lenflere sonrasında ise kana 

geçerler. 

• Yağda çözünen vitaminler; hücrelerde yağ ile birlikte depolanır. 

• Yağda çözünen vitaminler; apolar hidrofobik moleküller olup 

izopren türevleridirler. 

• Bu vitaminler, doz aşımında toksik etki yaparlar. 

3.4. Suda Çözünenlerin Vitaminlerin Özellikleri 

• Suda çözünen vitaminler; direkt kana geçebilir, vücut sıvılarında 

dolaşabilir ve fazlalıkları böbrekler vasıtasıyla atılabilirler. 

• Suda çözünen vitaminler; vücutta depolanmazlar (B12 hariç), 

genellikle toksisiteleri bulunmamaktadır (C vitamini hariç).  

• Bu vitaminler hidrofil özellikte sahip olup suda çözünürler ve 

idrarla atılırlar. 

4. A VİTAMİNİ 

A vitamini; yağda eriyen bir vitamin olup ısıya karşı dayanıklıdır. Aynı 

zamanda emilimi için safra asitlerine de gereksinim duyulur. Ayrıca bu 

vitamin; görme, büyüme, üreme, embriyo gelişmesi, kan yapımı, 

bağışıklık sistemi ve dokularda hücrelerin farklılaşması 

fonksiyonlarında da etkindir.  
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4.1. Vitamin A’nın Fonksiyonları 

• A vitamini; gece körlüğü, bakar körlük gibi görme sorunlarının 

oluşumunu engeller. Ayrıca bu vitamin karanlıkta görmeyi ve 

alaca karanlığa alışmayı sağlar. 

• A vitamini; dokuların yapımında, gelişiminde ve onarımında rol 

alır. 

• A vitamini; bağışıklık sisteminin gelişimi ve hastalık oluşum 

riskini azaltır. 

• A vitamini; üreme sisteminde etkilidir. Erkeklerde 

spermatogenez’in yapılması, gebelerde fetus’un 

resorbsiyonu’nun engellemesinde etkilidir. 

• A vitamini; ağız, burun, boğaz ve akciğerlerde mukus 

salgılanmasını sağlar ve müköz membranları korur. 

• A vitamini; kemiklerin ve dişlerin oluşumunu gerçekleştirir. 

• A vitamini’nin karotenoid formları; antioksidan etkileri 

vasıtasıyla kansere ve yaşlanmaya karşı koruyucu etki gösterir 

(Albahrani and Greaves 2016). 

4.2. Vitamin A’nın Yetersizliği 

A vitamini, karaciğerde depolanan bir vitamin olup yetersizlik 

belirtileri 1-2 yıl sonra oluşmaya başlar. A vitamini yetersizliğinde 

görülen başlıca sorunlar şunlardır. 
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• A vitamini yetersizliğinde; gece körlüğü, bakarkörlük riskinde 

artış görülür. 

• A vitamini yetersizliğinde; pürüzlü kuru ve kepekli deri oluşur. 

• A vitamini yetersizliğinde; bağışıklık sisteminde bozulma 

meydana gelir.  

• A vitamini yetersizliğinde; dişlerde ve diş etlerinde gelişme 

bozuklukları görülür. 

• A vitamini yetersizliğinde; büyüme geriliği oluşur. 

• A vitamini yetersizliğinde; gözlerde yapısal ve fonksiyonel 

bozukluklar meydana gelir. 

• A vitamini yetersizliğinde; koku alma kaybı ve iştah kaybı 

görülebilir. 

5. D VİTAMİNİ (KALSİFEROL)  

D vitamini; güneş ışığı vasıtasıyla çok sayıda kaynaktan sentezlenebilir. 

Dolayısıyla bu vitamin “güneş ışığı vitamini” olarak da 

adlandırılmaktadır. D vitamini çeşitlerinden kolekalsiferol; hayvansal 

kaynaklardan, ergokalsiferol ise bitki, mantar ve mayalarda ultraviyole 

ışınları vasıtasıyla elde edilirler. Ayrıca bu vitamin, yağda eridiğinden 

dolayı emilimi için yağ ve safraya gereksinim duyulmaktadır. Vitamin 

D'nin temel fonksiyonları; kalsiyum ve fosfor’un absorbsiyonunu, 

mobilizasyonunu ve depolanmasını kapsamaktadır. Diğer taraftan bu 

vitamin’in yetersizliği durumlarında oluşan mineralizasyon 

bozukluklarında; gençlerde raşitizm, yaşlılarda ise osteomalasi 
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meydana gelir. D vitamini’nin fazla alınması durumlarında ise 

yetişkinlerde eklem kireçlenmeleri, çocuklarda ise büyümenin 

duraksaması ve böbrek taşları oluşumuna sebebiyet verebilir (Borradale 

and Kimlin 2009).  

5.1. Vitamin D’nin Fonksiyonları 

• D vitamini’nin esas fonksiyonu; kalsiyum’un ve fosfor’un 

metabolizmalarını düzenleyip bağırsaklardan emilimlerini, 

kemiklere taşınmalarını ve depolanmalarını sağlamaktır.  

• D vitamini; kalsiyum’un ve fosfor’un kemik ve diş dokularında 

yer alabilmesi için çimento vazifesi görmektedir. 

• D vitamini; idrarla kalsiyum ve fosfor atılımını azaltır (Smyk et 

al. 2013).  

• D vitamini; organizmanın mineral dengesinin korunmasında da 

etkili rol oynar.  

• D vitamini; sinir sistemi’nin ve kalp fonksiyonlarının sağlıklı bir 

şekilde sürdürülmesinde görev alır (Farrell and Herrmann 2013). 

5.2. Vitamin D’nin Yetersizliği 

• D vitamini yetersizliğinde; gençlerde raşitizm, yaşlılarda ise 

osteomalasi meydana gelir. 

• D vitamini yetersizliğinde; diş çürümeleri sıklıkla görülebilir. 

• D vitamini yetersizliğinde; kemiklerde kırılganlık, zayıflama ve 

yumuşama oluşabilir. 
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• D vitamini yetersizliğinde; kaslarda zayıflama ve eklemlerde 

genişleme görülür. 

• D vitamini yetersizliğinde; ince bağırsaktan kalsiyum emiliminde 

yetersizlik ve böbreklerde fosfor birikimi meydana gelir (Gámiz-

Gracia et al. 2000).  

6. E VİTAMİNİ (TOKOFEROLLER) 

E vitamini; yağda çözünen esansiyel bir vitamin olup doğada tokoferol 

ve tokotrienol formunda bulunmaktadır. Sekiz formu bulunan bu 

vitamin’in; dördü tokoferol (γ,β,γ,ð), dördü tokotrienol şeklindedir. 

Ayrıca E vitamini; bir antioksidan olup hücrelerde ve zar yapılarında 

lipitlerin oksidasyonlarını engelleyerek bu yapıların bozulmalarını 

önler. Aynı zamanda bu vitamin, metabolik reaksiyonlar sonucu oluşan 

serbest radikallerin nötralizasyonunu ve toksik etkilerinin ortadan 

kaldırılmasını sağlar. Diğer taraftan E vitamini; bağışıklık sistemi 

üzerindeki olumlu etkileri ve kanser olgularını önlemeye yönelik 

etkileri bilinmektedir (Zingg 2007; Amin 2001). 

6.1. Vitamin E’nin Fonksiyonları 

• E vitamini, antioksidan özelliği sayesinde hücrelerde yaşlanmayı 

engelleyerek onların yaşam sürelerini uzatır ve yenilenmelerine 

katkıda bulunur. 

• E vitamini, organizmada anormal hücrelerin üremelerini 

durdurduğundan dolayı tümör oluşumlarını engeller. 
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• E vitamini, alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlattığı tespit 

edilmiştir. 

• E vitamini, bağışıklık sisteminde yardımcı T hücrelerinin 

sayılarını ve aktivitelerini artırıcı etkisi bulunmaktadır. 

• E vitamini, hümoral sistemde B lenfositleri uyarır ve Ig (immatür 

granülosit) sentez hızını artırıcı role sahiptir. 

• E vitamini, düşük dansiteli lipoproteinlerin okside olmalarını 

engelleyerek ateroskleroz oluşumlarını önleyebilir. 

• E vitamini, yeni doğanlarda demirin daha etkin kullanılmasını 

sağlayarak anemi oluşumunu engelleyebilir. 

• E vitamini, akciğerleri çevredeki kirleticilere karşı korur. 

• E vitamini, kandaki pıhtılaşmayı çözerek pıhtı oluşumlarını 

engeller. 

• E vitamini, kanda oksijenlenmeyi arttırır (Filik et al. 2016; Casal 

et al. 2001; Li et al. 2006). 

6.2. Vitamin E’nin Yetersizliği 

• E vitamini yetersizliğinde; eritrositlerde kolaylıkla parçalanmalar 

meydana gelebilir. 

• E vitamini yetersizliğinde; üreme yeteneği kapasitesinde azalma 

ve kısırlık görülür. 

• E vitamini yetersizliği; kaslarda dejeneratif değişikliklerin 

oluşumuna sebebiyet verir. 
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• E vitamini yetersizliği; refleks kaybı, göz kasları felci ve çok 

sayıda nörolojik belirtilere yol açar. 

• E vitamini yetersizliğinde; cilt kurulukları oluşabilir (Baldi 

2005). 

7. K VİTAMİNİ 

Vitamin K; genel olarak menadion adı verilen, sindirim sistemi mikro 

organizmaları vasıtasıyla üretilen ve kan pıhtılaşmasında etkin olan bir 

vitamindir. Aynı zamanda bu vitamin ısıya karşı dayanıklı olmasına 

rağmen oksidasyona, alkalilere, asitlere ve ışığa karşı dayanıksızdır. K 

vitamini; yağda eriyebilen bir vitamin olduğundan emilimi için safra 

asitlerine ve yağa ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer taraftan bu vitamin’in 

K1, K2 ve K3 olmak üzere üç değişik formu bulunmaktadır. 

-K1 vitamini; yeşil bitkilerden ayrıştırılarak elde edilirler. 

-K2 vitamini; balıklardan ve bağırsak bakterilerinden elde 

edilirler. 

-K3 vitamini; sentetik yapay olarak elde edilirler (Dinicolantonio 

et al. 2015). 

7.1. Vitamin K’nın Fonksiyonları 

• K vitamini; protrombin ve çok sayıda kan pıhtılaşma faktörlerinin 

yapımında rol oynar.  

• K vitamini; pıhtılaşma faktörlerinden; II (Protrombin), VII 

(Prokonvertin), IX (plazma tromboplastin komponenti), X (Stuart 
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faktör) inaktif formlarının sentezi ve aktif formlarına 

dönüştürülmesini sağlar. 

• K vitamini; pıhtılaşmada fibrinojen proteini’nin fibrine 

dönüştürülmesinde etkin rol oynar. 

• K vitamini; kemik oluşumu ve kemik şekillenmesi işlemlerine 

katılır. 

• K vitamini; oksidasyon redüksiyon reaksiyonlarında elektron 

taşıyıcı rolü bulunmaktadır. 

7.2. Vitamin K’nın Yetersizliği 

• K vitamini yetersizliğinde; kanın pıhtılaşması engellendiğinden 

dolayı kanama durdurulamayabilir. 

• K vitamini yetersizliği; kanın pıhtılaşma süresinin uzamasında 

etkindir. 

• K vitamini yetersizliği; kanamalı hastalıklara sebebiyet verebilir. 

8. B1 VİTAMİNİ (TİAMİN) 

Tiamin vitamini; suda eriyebilen, sinir ve sindirim sistemlerinin 

sağlığında etkin rolü olan bir vitamindir. Aynı zamanda bu vitamin; 

karbonhidrat metabolizmasında da çok sayıda işlevi bulunmaktadır. 

Tiamin gereksinimi, insanlarda besinlerle dışarıdan tedarik edilir. Bu 

vitamin, bağırsaklar vasıtasıyla emilmesine rağmen depo edilmez ve 

fazlası idrarla dışarıya atılır. Ayrıca tiamin; değişik dokularda fosfat ile 

birleşip tiamin pirofosfat’ı meydana getirir. Tiamin pirofosfat, bu 



 

 105 

vitamin’in metabolik yönden aktif formudur ve TPP olarak adlandırılır 

(Combs 2008).  

8.1. Vitamin B1’in Fonksiyonları 

• B1 vitamini; enerji üretim mekanizmasında çok etkin bir role 

sahiptir. 

• B1 vitamini; karbonhidrat sindirim mekanizmasında 

kolaylaştırıcı fonksiyona sahiptir. 

• B1 vitamini; sinir sisteminin ve dolaşım sisteminin 

fonksiyonlarını sürdürebilmeleri için öncül bir rolü 

bulunmaktadır. 

• B1 vitamini’ne; iştah sürekliliğinin, büyümenin ve kas tonusünün 

devamlılığı için ihtiyaç duyulmaktadır.  

• B1 vitamini’nin; damar sertliğine karşı koruyucu etkisinin olduğu 

bilinmektedir (Podell 2004).  

8.2. Vitamin B1’in Yetersizliği 

• B1 vitamini yetersizliği; sinir liflerinde miyelin kılıfların 

dejenerasyonuna neden olabilir. 

• B1 vitamini yetersizliği; beriberi olarak bilinen ve sinir sistemi 

bozukluğu, eklemlerde şişlik, denge bozuklukları ile seyreden 

rahatsızlığa sebebiyet verir. 

• B1 vitamini yetersizliğinde; yorgunluk, ağrı, kaslarda zayıflık, 

ruhsal dengesizlik ve ödem görülebilir. 
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• B1 vitamini yetersizliği; sindirim sistemi bozukluklarına ve 

kardiyovasküler sistem bozukluklarına yol açabilir (Karapinar 

2008).  

9. B2 VİTAMİNİ (RİBOFLAVİN) 

Riboflavin kelimesi bu vitamin’in ihtiva ettiği riboz ve flavin 

gruplarından gelmektedir. Riboflavin; insanlarda bağırsak bakterileri 

vasıtasıyla sentez edilebilir. Ayrıca insanlarda riboflavin ihtiyacı, 

karşılanabilmesi için dışarıdan da besinler ile alınması gerekir. 

Flavinmononükleotid olan FMN ve FAD koenzimleri, redoks 

enzimlerinden flavoproteinlerin prostetik gruplarını meydana getirirler. 

Aynı zamanda bu enzimler; piruvatın, yağ asitlerinin ve amino asitlerin 

oksidatif yıkımında etkin rol oynarlar. Diğer taraftan riboflavin, ışığa 

duyarlı ve suda eriyen bir vitamin özelliği göstermektedir (Powers 

2003).  

9.1. Vitamin B2’nin Fonksiyonları 

• B2 vitamini; karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmalarında 

etkin rol oynarlar. 

• B2 vitamini; kanda alyuvar, hemoglobin ve antikor üretimine 

katkıda bulunur. 

• B2 vitamini; hücre solunum mekanizmasına katılır. 

• B2 vitamini; genel sağlığı koruyucu bir vitamin olarak iyi 

görebilme, sağlıklı deri, tırnak ve saç gibi etkinliklerde de rolü 

bulunmaktadır. 
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• B2 vitamini; ksantin oksidaz’ın koenzimleri olan FMN ve FAD’ı 

meydana getirir. 

• B2 vitamini; sindirim sisteminde mukozanın yapısında ve 

işleyişinde etkilidir. 

• B2 vitamini’nin; büyüme işleminde etkin rolü bulunmaktadır. 

9.2. Vitamin B2’nin Yetersizliği 

• B2 vitamini yetersizliğinde; deride, dudaklarda ve göz çevresinde 

yaralar oluşabilir. 

• B2 vitamini yetersizliğinde; sinir sisteminde bozukluklar 

meydana gelir.  

• B2 vitamini yetersizliği; anemi (kansızlık) oluşumunda etkin rol 

oynar. 

• B2 vitamini yetersizliği; gözlerde yanma ve kızarıklık 

oluşumunda etkindir. 

• B2 vitamini yetersizliğinde; gastrointestinal sistemde ishal gibi 

sindirim bozuklukları oluşabilir.  

• B2 vitamini yetersizliğinde; depresyon ve unutkanlık meydana 

gelebilir (Delaney and Fascetti 2012; Annicchiarico and Taibi 

2004).  

 

 

 



 

108 EBELİK-HEMŞİRELİK VE ÖNLİSANS FARMAKOLOJİ 

1. CİLT. 

10. B3 VİTAMİNİ (NİASİN, NİKOTİNAMİD) 

Niasinamid (nikotinamid); vitamin B3 veya PP vitamini olarak da 

bilinmektedir. Ayrıca niasin (nikotinik asit) ve niasinamid birbirlerine 

kolaylıkla dönüşüm gerçekleştirebilirler. Niasin, piridin-3-karboksilik 

asit olup bunun amidi olan niasinamid ile beraber vitamin özelliğine 

sahiptir. Aynı zamanda vitamin B3; karbonhidrat, protein ve yağ 

metabolizmasında da etkin bir vitamindir. Diğer taraftan bu vitamin’in; 

NAD (nikotinamid adenin dinüleotit) ve NADP (nikotinamid adenin 

dinükleotid fosfat) olmak üzere iki farklı koenzimi bulunmaktadır. 

NAD ve NADP oksidoredüktaz enzimlerinin koenzimi olarak görev 

yaparlar (Prousky et al. 2011).  

10.1. Vitamin B3’ün Fonksiyonları 

• B3 vitamini; enerji metabolizmasında etkin rol oynar. 

• B3 vitamini’nin; sindirim sistemi hareketlerini artırıcı etkisi 

olduğu bilinmektedir. 

• B3 vitamini; kan damarlarını genişletici ve dolaşımı düzenleyici 

etkisi bulunmaktadır. 

• B3 vitamini; kolesterol ve yüksek kan basıncını düşürücü etkiye 

sahiptir. 

• B3 vitamini; sinir sisteminin etkin çalışmasını sağlar. 

• B3 vitamini; pellegra hastalığına karşı koruyucu etki gösterir 

(Santos 2011). 
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10.2. Vitamin B3’ün Yetersizliği 

• B3 vitamini yetersizliğinde; sinir sisteminde, sindirim sisteminde 

ve deride simetrik yaraların görüldüğü pellegra (dermatit, diyare 

ve demans) hastalığı meydana gelir.  

• B3 vitamini yetersizliğinde; depresyon ve ruhsal bozukluklar 

oluşur. 

• B3 vitamini yetersizliğinde; iştahsızlık ve yorgunluk belirtileri 

görülür. 

• B3 vitamini yetersizliğinde; kaslarda güçsüzlük ve solunum 

bozuklukları meydana gelir (Sarwar et al. 1999).  

11. B5 VİTAMİNİ (PANTOTENİK ASİT) 

Pantotenik asid; karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasında rol 

oynayan bir vitamindir. Ayrıca bu vitamin; biyolojik olarak aktif 

formunu oluşturan koenzim A’nın (CoA⋅SH) yapısına katılmasından 

dolayı organizma için önemlidir. Koenzim A, enerji 

metabolizmalarının önemli reaksiyonlarına etkin olarak katkıda 

bulunur. Pantotenik asit; bitkiler ve bakteriler tarafından sentezlenir. 

Aynı zamanda pantotenik asit, ince bağırsaklardan kolayca emilip ATP 

tarafından fosforillenerek 4i-fosfopantotenik asit’i meydana getirir. 

Diğer taraftan bu vitamin; sinir sisteminde, hormonların çalışmalarında 

ve yağların sentezinde görev almaktadır (Ragaller et al. 2011).  
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11.1. Vitamin B5’in Fonksiyonları 

• B5 vitamini; enerji metabolizmasında etkin rol oynar. Aynı 

zamanda bu vitamin; karbonhidratlardan, yağlardan ve 

proteinlerden enerji elde edilmesinde görev alır. 

• B5 vitamini; vücudun strese karşı daha dirençli olmasını sağlar. 

• B5 vitamini; hücre çoğalmasında etkin rol oynar. 

• B5 vitamini; merkezi sinir sisteminin gelişmesinde katkıda 

bulunur. 

• B5 vitamini; adrenal bezlerin etkin çalışmasına yardımcı olur. 

• B5 vitamini; antikorlar vasıtasıyla infeksiyonlara karşı 

korunmayı sağlar (Kelly 2011).  

11.2. Vitamin B5’in Yetersizliği 

• B5 vitamini yetersizliğinde; bulantı, kusma, kasılma nöbetleri, 

yorgunluk, titreme, karıncalanma meydana gelebilir. 

• B5 vitamini yetersizliğinde; sinir sisteminde çok sayıda 

bozukluklar oluşabilir. 

• B5 vitamini yetersizliğinde; sindirim sistemi bozuklukları 

görülebilir. 

• B5 vitamini yetersizliğinde; büyümede gerileme ve besin 

tüketiminde azalma meydana gelir. 

• B5 vitamini yetersizliğinde; antikor üretiminde azalma ve 

enfeksiyonlara karşı dirençte düşüş görülebilir. 
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• B5 vitamini yetersizliğinde; adrenal fonksiyonlarda yetersizlik 

oluşabilir (Burgos et al. 2006).  

12. B6 VİTAMİNİ (PRİDOKSİN, PRİDOKSAMİN, 

PRİDOKSAL) 

B6 vitamini; pridoksin, pridoksamin ve pridoksal olmak üzere üç farklı 

formu bulunmaktadır. Bu vitamin; protein, yağ ve karbonhidrat 

metabolizmalarında etkin olarak rol oynar ve bu metabolizmalarda 

görev yapan bir çok enzimin koenzimi olarak görev yapar. Ayrıca B6 

vitamini’ne; immün sistemin sağlıklı çalışmasında da ihtiyaç 

duyulmaktadır. Farklı formlardan piridoksin; bitkisel yiyeceklerde yer 

alırken, pridoksamin ve pridoksal ise hayvansal gıdalarda bulunur. Bu 

formlar; organizmada birbirine dönüşebilir, dokularda fosfat esterleri 

şeklinde yer alır ve en aktif formu piridoksal fosfattır (Bilski et al. 2000; 

Drewke and Leistner 2001). 

12.1. Vitamin B6’nın Fonksiyonları 

• B6 vitamini; amino asit sentezinde transaminasyonda koenzim 

olarak rol oynar. 

• Pridoksal fosfat; amino asitlerin ara metabolizma reaksiyonlarını 

gerçekleştiren enzim sistemlerinde kofaktör olarak görev alır. 

• B6 vitamini; protein ve yağ metabolizmasının sağlıklı çalışmasını 

sağlar. 

• B6 vitamini; antikor üretiminde ve enfeksiyonlara karşı direnç 

oluşturmada rol oynar. 
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• B6 vitamini; merkezi sinir sistemi ve hormonların düzenli 

çalışmasını sağlar.  

• B6 vitamini; B12 vitamini’nin emilimine katkıda bulunur. 

• B6 vitamini; eritrosit yapımında görev alır. 

• B6 vitamini; organizmada Na ve P dengesini düzenlemede etkin 

rol oynar. 

12.2. Vitamin B6’nın Yetersizliği 

• B6 vitamini yetersizliğinde; sinir sistemi bozuklukları görülür. 

• B6 vitamini yetersizliğinde; anemi (kansızlık) oluşma riski artar. 

• B6 vitamini yetersizliğinde; ciltte yaralar ve enfeksiyonlara 

yakalanma oranı artar. 

• B6 vitamini yetersizliğinde; büyüme geriliği daha sık rastlanır.  

• B6 vitamini yetersizliğinde; sindirim sistemi bozuklukları ve 

böbrekte taş oluşumu artar (Mann et al. 2001).  

13. B7 VİTAMİNİ (H VİTAMİNİ, BİOTİN) 

Biotin; insanlarda ince barsak bakterileri vasıtasıyla üretilirler. Aynı 

zamanda bu vitamin, birçok mikroorganizma ve bitkiler tarafından da 

sentez edilebilir. Vitamin B7, karbonhidrat metabolizmasında rol oynar 

ve enerjinin meydana getirilmesine katkıda bulunur. Ayrıca biotin; 

kükürt içermekte ve 5 atomlu iki halkadan oluşan heterosiklik bir 

yapıya sahiptir. Diğer taraftan biotin; proteinlerin, folik asit’in, 

pantotenik asit’in ve vitamin B12’nin etkin kullanımına katkıda 
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bulunur. Ayrıca asetil-CoA karboksilaz’ın ve piruvat karboksilaz’ın 

koenzimi olarak görev yapmaktadır (Said 2012). 

13.1. Vitamin B7’nin Fonksiyonları 

• Biotin; karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmalarında koenzim 

olarak görev yapar. 

• Biotin; karboksilaz, dekarboksilaz, transketolaz enzimlerine 

kofaktör olarak katkıda bulunur.  

• Biotin; saç, yün ve tüylerin sağlıklı gelişimlerini sağlar. 

13.2. Vitamin B7’nin Yetersizliği 

• B7 vitamini yetersizliğinde; aşırı bitkinlik görülebilir. 

• B7 vitamini yetersizliğinde; uyuklama, kas ağrısı ve iştah kaybı 

oluşabilir. 

• B7 vitamini yetersizliğinde; depresif bozukluklar görülebilir. 

• B7 vitamini yetersizliğinde; gri renkli deri oluşabilir (Mock 

2017).  

14. B9 VİTAMİNİ (FOLİK ASİT) 

Folat ve folik asit, B9 vitamini’nin iki farklı formunu 

oluşturmaktadırlar. Folat; besinlerde doğal olarak yer alır. Folik asit ise 

sentetik olarak üretilen folat türevlerine denir. Folik asit; organizmada 

hücre üretimi ve üretilen hücrelerin korumasını sağlar. Ayrıca folik asit, 

kansere sebebiyet verebilecek olan DNA değişikliklerini engeller. 

Diğer taraftan bu vitamin’e; kırmızı ve beyaz kan hücresi üretiminde, 
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karbonhidratlardan enerji elde edilmesinde ve DNA, RNA sentezinde 

de gereksinim duyulur. Folik asit; bağırsakta mikroorganizmalar 

vasıtasıyla üretilir ve vücutta deposu bulunmamaktadır. 

14.1. Vitamin B9’un Fonksiyonları 

• B9 vitamini; amino asit ve kan hücrelerinin üretiminde etkin rol 

oynar 

• Folik asit; nükleik asit sentezine katkı sağlamaktadır.  

• Folik asit; fetüs’ün düşmesi ve doğumsal anomalilerin gelişim 

riskini azaltır. 

• Folik asit; depresyon oluşum riskini azaltabilir. 

• Folik asit; kanser oluşum engeller. 

• Folik asit; kardiyovasküler hastalıkların meydana gelmesini 

önler. 

• Folik asit; antikor oluşumunda etkin role sahiptir (Morris et al. 

2007). 

14.2. Vitamin B9’un Yetersizliği 

• B9 vitamini yetersizliğinde; kan hücreleri üretiminde azalma 

meydana gelir. 

• B9 vitamini yetersizliğinde; megaloblastik anemi riski artar. 

• B9 vitamini yetersizliğinde; erken doğum ve fetüste beyin 

omurilik hasarı riski oluşur. 
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• B9 vitamini yetersizliğinde; sindirim sistemi rahatsızlıkları 

görülür. 

• B9 vitamini yetersizliğinde; hücre bölünmesinde yavaşlama 

meydana gelir. 

• B9 vitamini yetersizliğinde; immün sistemde zayıflama görülür 

(Kim 2007; Mason 2009). 

15. B12 VİTAMİNİ (KOBALAMİN) 

B12 vitamini; kobalamin olarak bilinen, suda çözünebilen ve bir çok 

metabolik aşamada kullanılan bir vitamindir. Aynı zamanda bu vitamin, 

hidrojen alıcısı bir koenzim olarak işlev görebilir. Ayrıca B12 

vitamini’ne; protein sentezinde, karbonhidrat metabolizmasında, yağ 

metabolizmasında ve kan hücreleri’nin üretiminde ihtiyaç 

duyulmaktadır. Diğer taraftan bu vitamin; siyanür toksisitelerinde de 

bir antidot olarak işlev görebilir. Kobalamin; hayvanlardan ve 

bitkilerden sentez edilemezler. Diyetle alınan bu vitamin’in ileumdan 

emilimi için mide mukozasındaki paryetal hücrelerden salgılanan 

intrinsik faktöre bağlanmış olması gerekir (Morris et al. 2012; Miller et 

al. 2009). 

15.1. Vitamin B12’nin Fonksiyonları 

• B12 vitamini; kan hücrelerinin yapımı ve yenilenmesinde rol 

oynar. 

• B12 vitamini; enerji metabolizmalarında (karbohidrat, yağ, 

protein) etkin olarak görev yapar. 
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• B12 vitamini; sağlıklı bir sinir sisteminin oluşumunu sağlar. 

• B12 vitamini; büyümenin sağlıklı şekilde gerçekleşmesine 

katkıda bulunur. 

• B12 vitamini; kalsiyum emilimini gerçekleştirir. 

• B12 vitamini; nükleik asitlerin sentezinde etkili işlev görür. 

• B12 vitamini; sindirim sisteminde epitel dokunun sağlıklı 

olmasına katkıda bulunur.  

15.2. Vitamin B12’nin Yetersizliği 

• B12 vitamini eksikliği; pernisiyöz anemi oluşmasına sebep olur. 

• B12 vitamini eksikliği; sinir sistemi bozukluklarını ortaya çıkarır. 

• B12 vitamini eksikliğinde; kol ve bacaklarda uyuşma ve 

duyularda azalma meydana gelir. 

• B12 vitamini eksikliği; ruhsal bunalım ve depresyona neden olur. 

• B12 vitamini eksikliğinde; yorgunluk ve kasılmalar meydana 

gelir.  

• B12 vitamini eksikliğinde; büyeme ve gelişme bozuklukları 

oluşur (Selhub et al. 2009). 

16. C VİTAMİNİ (ASKORBİK ASİT) 

Suda eriyebilen C vitamini, askorbik asit olarak da bilinmektedir. 

İnsanlar, C vitamini’ni sentezleyemediklerinden dolayı besinlerden 

elde etmek zorundadırlar. Diğer taraftan bu vitamin; hayvanlarda ve 
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bitkilerde D-glukozdan sentezlenebilir. İnsanlarda askorbik asit 

emilimi, ince bağırsaklarda gerçekleşmektedir (Cossey et al. 2013).  

16.1. C Vitamini’nin Fonksiyonları 

• Vitamin C; bağ dokuların sağlamlığını ve bir arada tutma işlevini 

gerçekleştirir. 

• Vitamin C; bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. 

• Vitamin C; kan yapımında gerekli olan demir ve folik asit’in kana 

geçmesini sağlayarak anemiyi engeller. 

• Vitamin C; damarları güçlendirerek kanamayı ve gözde 

kataraktın meydana gelmesini engeller. 

• Vitamin C; organizmada meme kanserinin ve cilt kanserinin 

oluşum riskini azaltır.  

• Vitamin C; antioksidan ve antienfeksiyöz etkili bir vitamindir. 

• Vitamin C; diş, diş eti, kemik sağlığını korur ve skorbüt 

hastalığını engeller. 

• Vitamin C; amino asitler metabolizmasında ve kollejen 

sentezinde etkin rol oynar. 

• Vitamin C; alerjik reaksiyonların şiddetinin azaltılmasında 

katkıda bulunur. 

• Vitamin C; insulin, kortizon gibi ilaçlar vasıtasıyla ağır metallerin 

olumsuz etkilerini ortadan kaldırır (McHugh et al. 2008). 
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16.2. C Vitamini’nin Yetersizliği 

• C vitamini yetersizliğinde; skorbüt hastalığı meydana gelir. 

• C vitamini yetersizliğinde; bağışıklık sisteminde zayıflama ve 

enfeksiyonlara karşı dayanıksızlık görülür.  

• C vitamini yetersizliğinde; depresyon görülme riski artar.  

• C vitamini yetersizliğinde; yorgunluk, isteksizlik ve eklem 

ağrıları oluşur. 

• C vitamini yetersizliğinde; bağ dokuda bozukluk ve kapiller 

damarların hasar görmesi sonucu kanamalar görülebilir. 

• C vitamini yetersizliğinde; yaraların iyileşmesinde yavaşlama 

meydana gelir. 

• C vitamini yetersizliğinde; iştah kaybı, kas yorgunluğu, sindirim 

bozukluğu ve anemi oluşum riski artar (Fenoll et al. 2011). 
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