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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; genel farmakoloji, 

ilaçların yazgısı, ilaç toksikasyonu ve İmmuno terapi ilaçları; 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. 
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BÖLÜM 1 

GENEL FARMAKOLOJİ 

GİRİŞ  

Yunancada ilaç ve bilim kelimeleri olan farmakon ve logos 

kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Farmakolojinin uğraşı alanı; 

ilaçlar, ilaç ürünleri, ilaç olabilecek kimyasal maddeler, doğal ürünler, 

rekombinasyon ürünleri oluşturur. İnsanlık tarihi kadar eskidir. Ağrısını 

azaltmak amacıyla afyon alan insanlar, farkında olmayarak 

farmakolojinin öncülüğünü yapmışlardır (Akıcı et al., 2012; Kaya et al., 

2011) 

1. FARMAKOLOJİ VE BÖLÜMLERİ 

Farmakoloji: İlaç moleküllerinin canlıya ve canlınında ilaç 

moleküllerine ne yaptığını araştıran ve tedavi ile biyoloji arasında köprü 

görevi yapan bilimdir. Reseptör-ilaç etkileşmesi, organizmada ilaçların 

sonlanması, ilaç etkileşmeleri, ilaçların kimyasal yapısıyle etkisi 

arasındaki bağlantı ve ilaçlarla ilgili genel prensipleri inceler. 

Hastalığın önlenmesi, teşhisi ve tedavisi amacıyla uygun ilacı belirler. 

İlaçların kökleri, edinilme metotları, organizmada oluşturdukları 

etkiler, toksikasyon halleri ve bunların tedavileriyle uğraşır (Akıcı et 

al., 2012). 

Farmakodinami: İlaçların etki şekli ve etkilerini içine alır; doz-

yoğunluk ve doz-etki ilişkisi, ilaçlar arasındaki etkileşmeler, ilaçların 

etkisini değiştiren faktörler, ilaca direnç ve bağımlılık, ilaçların 

istenmeyen etkileri de bu kapsamda değerlendirilebilir. Canlıya 

uygulanan ilacın belirli bir sürede; etkinliğinin gücü şekli ve süresini, 

yani ilacın organizmaya ne yaptığını inceler (Kaya et al., 2011). 

Farmakokinetik: İlaçlar vücuda parenteral, ağız, deri ve 

solunum yoluyla uygulanırlar. Adsorbe olup kana geçerler. Vücuda 

dağılıp degişime uğrarlar. Değişmemiş ya da metabolitleri halinde 
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idrar, safra, dışkı, süt, tükürük ve terle organizmayı terk ederler. Canlıya 

uygulanan ilacın belirli bir sürede; emilim, dağılım, metabolizma ve 

atılımının ölçümlerini inceler. Yani organizmanın ilaç molekülüne ne 

yaptığının inceler (Kaya et al., 2013).  

Kemoterapi: Organizmada olumsuz etki oluşturan; parazit, 

bakteri ve başka mikroorganizmaların oluşturduğu rahatsızlıkların 

tedavilerini araştırır. Aynı zamanda tümöral rahatsızlıkların tedavisi 

amacıyla uygulanılan ilaçlarıda kapsar. İstenilen organizmada hiçbir 

toksik etki yapmamalı yada en az toksik etki yaparak hastalık 

etkenlerini imha etmelidir (Akıcı et al., 2012; Kaya et al., 2011). 

Toksikoloji: Toksikoloji sözcük olarak zehir (toksikon) bilimi 

demektir. İlaçların ve gündelik hayatımızda ya da endüstri, tarım diğer 

alanlarda uygulanılan kimyasalların toksikayonlarını araştırır. İlaçların 

normal dozlardan fazla miktarlarda uygulamaları toksikasyon 

oluşturabilir (Akıcı et al., 2012; Aktaş et al., 2020). 

Biyofarmasötik: Farmasötik formların oluşturulması ve ilacın 

fizikokimyasal özellikleriyle bedendeki farmakokinetiği ve 

oluşturduğu etki arasındaki ilişkiyi inceler. 

Uygulamalı Farmakoloji 

İlaçların endikasyonları, dozajları, kontrendikasyonları ve ilaç 

etkileşmeleriyle ilgilenir. 

2. İLAÇ  

Fizyolojik sistemleri ya da patolojik durumları kullananın 

faydasına değiştirmek ya da araştırmak için uygulanabilen maddelerdir. 

Drog:Tedavide uygulanılan her türlü ilaç hammaddesidir. Çoğunluğu 

bitki kaynaklı olduğundan, botanik ve eczacılıkla yakından 

ilişkilidir.  

İlaç: Biyolojik etkililiği olan saf bir kimyasalı veya onun dengi 

olan hayvansal ya da bitkisel orjinli, standard miktarda aktif maddesi 
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olan doğal kanşımdır. Tıbbi tanı veya organik fonksiyonları düzenleyen 

ve diyet için uygulanan tüm maddeleri içine alır. Tedavide kullanılan 

ilaçlar doğal kaynaklardan ya da sentez yoluyla elde edilirler. Ancak 

çevre dezenfeksiyonunda, diş protezlerinde kullanılan maddeler ve 

hastalık belirtilerini hafifleten ya da ortadan kaldıran elektrik, 

kültür-fizik, röntgen ışınları ilaç değildirler (Akıcı et al., 2012). 

Seçici Etki: Kullanış amacında yer alan; doku, hücre ya da organı 

veya oralardaki tanımlı biyolojik olaylara etki etmeli, diğer kısımları 

etkilememeliidir.  

Geçici Etki: İlacın bırakılmasını neticesinde gelişen etkisinin 

belirli bir sürede kendi kendi kendine kaybolmasıdır (Kaya et al., 2011). 

3. TEDAVI ŞEKİLLERI 

İlaç, hastalığın önlenmesi, teşhisi, tedavisi ve digger tıbbi gayeler 

için uygulanırlar.  

Radikal Tedavi: İlaçlar hastalık etkenini yok ederek tam 

anlamıyla iyileşme oluşturmasıdır (Kaya et al., 2011). 

Palyatif Tedavi: Hastalığın sebebini ortadan kaldırmadan, 

patolojik olayı ya da sebebi kısmen engelleyip hastalığın gelişimini 

azaltarak semptomlarını düzeltmeye (ağrının dindirilmesi ve kalp 

atımının yavaşlatılması gibi) denir. Bu uygulamada hastalığın şiddeti 

azalır ve hastanın yaşam süresi uzar, ancak hastalık tedavi olmaz.  

Ampirik Tedavi: Hastalığın sebebini tam olarak bilmeden, 

ilaçların hastalıktaki fonksiyonunu ve etki şeklini bilmeden gözlem ve 

denemelerle yapılan tedavidir. İlaç uygulamada fizyoloji ve ilacın etki 

şekli çok iyi bilinmelidir. İaç uygun dozda uygun zaman aralıklarında 

ve uygun yolla uygun hastalık için uygulanmalıdır.  
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4. İLAÇLARIN EDINILDIĞI KAYNAKLAR 

4.1. Sentezle Edinilen İlaçlar: İlk sentez ilaçlar; genel 

anesteziklerden azot peroksit ve eter olmuştur. Kimyadaki ilerlemelerle 

doğal kaynaklardan üretilen ilaçların pek çoğu da sentez suretiylede 

üretilmiştir. 

4.2. Doğal Kaynaklardan Edinilen İlaçlar 

4.2.1. Bitkisel Kaynaklı İlaçlar: Yaprak, rizom, bitki özsuyu, 

kök, tohum ve yaprak gibi kısımlarından elde edilir. Başlıcaları; 

glikozidler ve alkaloidlerdir (Cingi & Erol, 1996). 

Alkaloitler: Bitkide olan, asitle tuz oluşturan azotlu bazlardır; 

Bitkilerde genellikle %0.1-3 arasında bulunurlar. Atropin, kokain, 

morfin, nikotin ve striknin başlıca örnekleridir. 

Glikozitler: Yapısında sülfidril ya da hidroksil grubu olan 

bileşiklerin şekerle meydana getirdiği oluşumlardır. Digitoksin ve 

gitoksin başlcalarıdır.  

Reçineler: Sakıza benzerler, uçucu yağların yükseltgenmesinden 

oluşurlar. En bariz özelliği; suda erimemeleri ve ısıya maruz kaldığında  

yumak oluşturmalarıdır. Podofillin, jalapa ve esrar başlıca örnekleridir.  

Saponinler: Alyuvarları parçalamaları en bariz özelliğidir. 

Zehirli ve irkilticidirler; genelde kan zehiri olarak etki gösterirler; 

alyuvarların zarını parçalarlar. Glisirhizinik asit ve senegenol başlıca 

örnekleridir.  

Tanenler: Mukozalar üzerinde büzüştürücü etki gösterirler. En 

önemli özellikleri proteinleri, alkaloitleri ve metalleri çöktürmeleridir. 

Epikateşin ve tannik asit başlıca örnekleridir.  

Yağlar: Sabit yağlar, yağ asitlerinin gliserinle yaptıkları 

esterlerdir. Kaynaklarına göre; bitkesel (ayçiçeği yağı, badem yağı ve 

mısır yağı) ve mineral yağlar (sıvı ve katı prafin) diye ayrılırlar. Uçucu 
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yağlar, aromatik diyede tanınırlar; başlıcaları; karanfil yağı, nane yağı 

ve gül yağı dır (Kaya et al., 2011). 

4.2.2. Mikroorganizma Kaynaklı Maddeler  

Doğal Metotla Edinilenler: 

• Antibiyotiklerin başlıcaları; penisilin G, eritromisin ve 

streptomisin.  

• Antelmintikler; avermektinler.  

• Enzimler; penisilinaz, streptokinaz ve L-asparaginaz dır (Kaya 

et al., 2011). 

4.2.3. Hayvansal Kaynaklı Maddeler: Hormonlar (oksitosin ve 

insülin gibi), bal mumu, pankreatin ve pepsin başlıcalarıdır (Kaya et al., 

2011). 

4.2.4. Madensel Kaynaklı Maddeler: İyot, kükürt, aliminyum, 

demir, amonyum ve magnezyum bileşikleridir. 

4.2.5. DNA Rekombinasyonu Tekniği: Peptid ya da protein 

yapıda belli etkeni ribozomlarında üreten hücrelerden, bu ürünü 

mRNA'lar yardımıyla kontrolünü yapan geni çıkarıp, bunu plasmid, 

virus gibi taşıyıcıların DNA halkasına montelemek ve  daha sonra 

taşıyıcıyı E. coli gibi hızlı çoğalan bakterinin ya da başka çeşit 

mikroorganizmanın içerisine koymaktır; bu işleme gen klonlama 

denilir. Bu yöntemle klonlanmış mikroorganizmadan üretilen yeni suş 

eskiye kıyasla daha ucuz üretilir. Bu teknikle; büyüme hormonu, insan 

interferonları, insulin ve bir kısım aşılar üretilir (Akıcı et al., 2012). 

5. İLAÇLARIN ORGANIZMADA YAPTIĞI DEĞIŞİMLER 

• Beden ve zihin fonksiyonları üzerinde etki meydana getirirler. 

• Bedende üretilen ya da harici alınması gerekli ve noksanlığı 

neticesi hastalık meydana getiren maddeleri ikame ederler. 
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• Bedende hastalık oluşturan patojen bakteri, parazit ya da 

zararlı mikroorganizmaları yok ederler. 

• Somatik veya psişik işlevlerle ve bozukluklarla ilgili altta 

yatan olayları etkilerler. 

6. İLAÇLARIN SAHİP OLMASI GEREKEN 

ÖZELLİKLERİ 

• İlaçlar kullanılış amacına uygun hücre ve yapılar biyolojik 

olayları etkilemeli, öteki yapı ya da olaylara zarar 

vermemelidir. Bu duruma, ilacın seçicilik özelliği adı verilir. 

Bu secicilik ilaçlarda tam manasıyla değil, kısmi olarak vardır.  

• İlaç uygulaması bitince etkisi belli bir sürede kalkmalıdır.  

• Etki doza bağımlı olmalıdır.  

7. İLAÇLARIN İSİMLENDİRİLMESİ 

Genel Ad: İlaçların genel isimleriyle ilgili düzenlemeleri Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ) yapar. Bilimsel yayınlarda ve öğretimde, ülke ve 

uluslararası düzeyde iletişimin kolaylaştırılıp standartlaştırılması 

amacıyla uygulanır. Örnek olarak; Penisilin. 

Ticari Ad: Üretim yapan şirketlerin ürettikleri ürünlere verdikleri 

isimdir. İsim firmaya özeldir ve başka bir firma tarafından üretilen ilaca 

verilemez veya kullanılamaz. Bir ürünün pek çok ticari ismi vardır. 

Örnek olarak; Asporan ve  Asabrin. 

Kimyasal Ad: Kimya komitesinin verdiği isimdir. Kompleks ve 

uzun olduğu için pratikte kullanılmamaktadır. Örnek olarak; 

Acetylsalicylic acid. 

Patentli Ticari İsim (Sahipli isim, “R”): İlaç firmalarının yeni 

bulup patentini aldıkları ilkel maddelere verdikleri addır. Başka bir 

şahıs veya kuruluş, belli bir kullanım zamanında üretimini aynı metotla 

yapamaz ve bu ismi veremez; bu ilaçların adının yanına “R” harfi 

konulur. Terramisin Pfizer’ın patentli ismidir; bu isim aynı zamanda 
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etken maddenin adı da olduğu halde, başka müstahzarlar bu ismi 

ürünlerine veremezler (Kaya et al., 2011). 

8. TIBBİ ÜRÜN 

Patentli Tıbbi Ürün: Yeni molekülle üretilen ilaç, geliştiren 

firma tarafından ürün bazında bir süre bu patent muhafaza altına alınır. 

Patentli tıbbi ürün; üretici firmaya belli bir süre koruma sağlayan 

üründür; Bu zaman Avrupa Birliği (AB)’n de 10 yıl, ülkemizde 6 yıldır. 

Arı, balık ve diğer hayvan türlerinde kullanılacak ilaçlarda bu zaman 

13 yıldır.  

Jenerik Tıbbi Ürün/Müstahzar: Patentli tıbbi ürünle aynı etkin 

maddeyi taşıyan, aynı nitellik ve nicel bileşimde olan, aynı farmasötik 

şekilde ve benzeri biyoyararlanıma sahip ürüne jenerik tıbbi ürün denir. 

Patentli tıbbi ürünün koruma süresi dolduktan sonra, patentli tıbbi 

ürünün benzerleri çeşitli firmalarca hazırlanmış ve pazarlanmıştır.  

9. İLAÇLARIN YAPILIŞ ŞEKİLLERİ 

Majistral İlaçlar: Farmosötik şekli ve bileşimi doktorca her 

hastaya ayrı ayrı belirlenir ve eczanelerde yapılır. 

Ofisinal İlaçlar: Farmakopedeki formüller baz alınarak, 

doktorun yazdığı oranda üretilirler. 

Tıbbi Müstahzarlar: Tekniğine göre sabit bir formatta üretilerek 

özel bir isimle satışa verilen farmasötik preperatlardır. Bakanlıkca 

ruhsatlandırılan, eczanelerde satılan ilaçlar bu kapsamdadır.  

10. İLAÇLARIN FARMASÖTİK ŞEKİLLERİ 

Sınıflandırma uygulama şekline ve fiziksel özelliklerine göre 

yapılır. 
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10.1. Katı Farmasötik Şekiller 

10.1.1. Oral Uygulanılanlar 

Tablet: Toz formundaki ilaçlar; yapıştırıcılar, dolgu maddeleri, 

ıslatıcı ve bağlayıcılar, parlaklık ve kaypaklık vericiler, yapışma 

önleyiciler, nem çekiciler, dağıtıcılar, renk vericiler, koku ve tat 

düzelticiler gibi muamele edilerek cihazlarda preslenmesi yapılır. Disk, 

mercimek ya da silindir formatında olabilirler. Gastro intestinal 

sistemde (GİS) su alıp şişerler ve dağılırlar. Çiğneme tableti ya da 

köpüren tablet gibi formları da bulunmaktadır (Kaya et al., 2011). 

Draje: Tabletler; çikolata ve şeker kaplanarak uygulamaları daha 

da kolaylaşır. 

Pilül: Toz formundaki etken maddeler; bal, koyu şurup gibi 

yapıştırıcılarla muameleden sonra ufak küreler halini almasıdır. 

Kapsül: Koku ve lezzeti hoş olmayan sıvı ve katı ilaçların kolay 

uygulanmasını sağlayan silindir ya da zeytin formunda jelatin 

muhafazalardır. Mide asidi ya da enzimlerinde deforme olan ilaçlar 

keratin ya da mide sindiriminden etkilenmeyen maddelerle kaplanarak 

kapsüller şeklinde yapılırlar, bu ilaçlar barsakta açılır ve barsak 

kaplamalı kapsül ismi verilir. 

Kaşe: Koku ve lezzetleri hoş olmayan ilaçları koymak amacıyla 

hazırlanan, nişastadan imal edilen silindirik yassı muhafazalardır. 

Örnek olarak; Gripin. 

Toz: Madensel, bitkisel ve hayvansal maddelerden edinilen 

inorganik  ya da organik yapıda, kuru formunda ilaç şeklidir. Kaşık 

yada ölçekle oral olarak uygulanırlar (Kaya et al., 2011). 

Paket: Toz formundaki ilaçlar bir defalık dozlarının kağıttan 

yapılan küçük muhafazalara konulmasıyle hazırlanırlar. 
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10.1.2. Diğer Uygulamalar 

Supozituvar: Rektuma özgü; hidrojenlenmiş bitkisel yağ, kakao 

yağı ya da gliserin-jelatin-su bileşimi oda ısısında katı, beden ısısında 

eriyen sıvı yağlarla yapılan koni formundaki farmasötiklerdir. 

Ovül: Vajinaya uygulamak için yapılmış supozituvarlara 

benzeşen farmasötiklerdir. 

Transdermal Terapötik Sistem (TTS): Sağlam deriyi 

geçebilme özelliği olan ilaçların emilimi uygulandıkları yüzey alanı ve 

yağda çözünürlüklerine bağlıdır. Flaster içine etkin maddenin 

konulmasıyla oluşturulan farmasötiklerdir. Göğüs üzerine veya kulak 

ardına yapıştırılarak ilac deriden emdirilir. Angina pektoris için 

nitrogliserin örnek verilebilir (Çavun, Ögülener, & Gürün, 2017). 

10.2. Sıvı Farmasötik Şekiller 

Çözelti: Alkol, su ve yağ gibi sıvılarda çözdürülerek oluşturulan 

ilaç şeklidir. Bir çözeltide dağılan madde gözle ya da büyüteçle 

görülebilecek kadarsa buna süspansiyon; dağılan taneler ortalama 

molekül ağırlığından büyük ama süspansiyondaki taneciklerden 

küçükse kolloid çözelti ya da karışım olarak bilinir. Kolera çözeltisi, 

lugol çözeltisi ve fowler çözeltisi başlıcalarıdır (Kaya et al., 2011). 

Enjeksiyonluk Solüsyon: Vücuda enjekteye uygun izotonik, 

steril ya da hipertonik solüsyonlardır. Yağlı olanlar deri altına ya da 

intravenöz olarak enjekte edilmezler. Çözelti formunda kolay denature 

olan ilaçlar steril ampul ya da küçük şişede kuru toz formunda 

hazırlanırlar. Uygulanacaklarında steril çözücü eklenerek verilirler. 

Süspansiyon: Katı formundaki ilaçların sıvıda küçük partiküler 

olarak dağılmasıyle oluşup bekletilince katı olan dibe çöker.  

Emülsiyon: Sıvı, öteki bir sıvıda küçük damlacıklar şeklinde 

kolloidal bir yapı meydana getirir ve emülsiyon ismini alır. 
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Şurup: %60’dan ziyade şeker ihtiva eden sıvı formlardır. Yüksek 

şeker ihtiva etmesinden dolayı içerisinde mantar ya da bakteri 

üreyemez.  

Posyon: Eseri miktarda şeker bulunan, etken maddenin 

çözünmüş halde bulunduğu sıvı farmasötiklerdir. Eseri miktarda şeker 

içerdiğinden mantar ve bakteri oluşabilir. Majistral olarak en fazla 4-5 

günlük yapılırlar. 

Eliksir: Su ve alkol ihtiva eden, şekerle tadlandırılan, kokusu 

giderilmiş çözeltidir. 

Damla: Sayarak uygulanılan küçük hacimli solüsyonlardır. 

Ağızdan uygulanabilirler, ilaveten göz (kolir) kulak ve burun damlası 

gibi harici uygulanılan formları da vardır. 

Lavman: Rektal yolla uygulanılan süspansiyon ve 

solüsyonlardır. Küçük hacimdekilere enema adı verilir. Düz bağırsak 

kabızlıklarında ve besleyici bazı maddeler bu yolla uygulanılır. 

Kabızlık lavmanının bileşiminde; su yanında, genellikle sabun ve 

yağlar bulunur. Nişasta lavmanı ve sabunlu lavman başlıca örneklerdir 

(Kaya et al., 2011). 

Merhem (Pomad): Lanoli ve vazelin gibi katı yağlara etken 

maddeler karıştırılarak hazırlanır ve harici sürülerek uygulanılır. Sert 

yapıdakilere ise pat ismi verilir.  

Aerosol: Bir çözücüde çözdürülmüş itici gaz ve etken maddeden 

(bütan-propan) oluşurlar. Bunlar genelde meskenlerde uçan (arı, 

sivrisinek ve karasinek gibi) ve tırmanan-yürüyen (karınca, bit, pire ve 

tahta kurusu gibi) parazitlerle mücadelede kullanılırlar (Kaya et al., 

2011). 
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11. UYGULAMA YERLERİ 

İlaçlar belli bir yerde etki edebilmesi için orada belli yoğunlukta 

olmalıdır. Bu yoğunluğa minumum etkin konsantrasyon (MEK) adı 

verilir. İlacın uygulama yerleri ve miktarları öyle tespit edilmelidir ki, 

etken madde etki yerinde MEK değere varabilsin.  

• Lokal uygulama yerleri 

• Sistemik uygulama yerleri 

11.1. Lokal Uygulama Yerleri 

Cilde Uygulama: Dermatid, ışık ya da diğer irritanlarla oluşan 

hastalıklar, kaşıntı gibi deri rahatsızlıklarının tedavisi ve cildi 

yumuşatma amacıyla uygulanırlar. Tedavide; pat, losyon, merhem, 

pudra ve krem formları vardır. 

Cilt İçi Uygulama: Allerji testleri ve lokal anestezikler bu 

şekilde uygulanırlar. Bu formatta; 0.1 ml'den fazla uygulama 

yapılmamalıdır. 

İntratekal Uygulama: 3-4. lomber vertebralar aralığına 

subaraknoid boşluğa uygulama yapılır. Uygulanacak ilaç hacmi kadar 

serebrospinal sıvı dışarı alınır ve aynı hacimde ilaç uygulanır. Spinal 

sinir kökleriyle ilgili hastalıklar ve lokal anestezi elde etme bu yöntemle 

yapılır. 

İntraplevral Uygulama: Plevra iltihaplanmasında antibakteriyel 

ilaçlar ya da lokal anestezikler plevraya verilir. 

İntraperitoneal Uygulama: Peritonun iltihaplanmasında 

peritona enjeksiyon uygulanabilir. 

İntrakardiyak Uygulama: Acil durumlarda ve kalp cerrahisinde 

adrenalin gibi bazı uyarıcılar myokarda ya da kalp boşluklarından 

birisine enjekte edilebilirler. 
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İntraartiküler Uygulama: Eklem rahatsızlıklarında, 

antibakteriyel ilaçlar ve kortikosteroidler ekleme enjekte edilebilirler. 

İntrauterin Uygulama: Sezaryen operasyonlarinın akabinde 

oksitosin hormonu myometriuma enjekte edilir. Bu şekilde uterus daha 

hızlı büzülür ve kanama en aza iner. 

İntravajinal Uygulama: Vajinaya genelde supozituvar ya da sıvı 

formunda ilaç uygulaması yapılır. İlaveten doğum kontrolü için jel ve 

köpük formundaki spermisid etkili ilaçlar da bu şekilde uygulanılırlar. 

Rektum ve Kolona Uygulama: Anus ve rektumun anal fistür, 

hemoroid ve polip gibi hastalıklarında ilaçlar (enema, süpozituvar, 

merhem, lavman ve merhem formunda) rektuma verilirler. Kolon 

rahatsızlıklarında ilaçlar hacimli sıvıda lavman formunda verilirler. Bir 

kısım pürgatifler enema, süpozituvar ve boşaltıcı lavman formunda 

kabızlığı gidermek amacıyla uygulanılırlar. Örnegin; bebeklerde 

antipiretik ilaçlardan sistemik etki elde etmek için de kullanılabilirler 

(Akıcı et al., 2012).  

Konjonktivaya Uygulama: Süspansiyon ya da pomad 

formundaki steril ilaçlar göz ve göz kapağının iltihaplanmasında ya da 

midriyazis veya miyozis meydana oluşturmak için uygulanır. Buraya 

uygulamaya uygun spesifik ilaçlara kolir denilir. Göze verilen ilaçlar 

nazolakrimal kanalı geçerek burun mukozasından emilirler. Sistemik 

olarak toksik etki oluşturabilirler. Bunu önlemek için karşılıklı gözün 

iç köşesine basarak nazolakrimal kanal uçları kapatılmalıdır. 

Burun İçi Uygulama: Burun mukozası ve paranazal sinüs 

hastalıklarında ilaçlar burnun mukozasına verilir. Lokal anestezikler, 

antibakteriyel ya da vazokonstiktör ilaçlar uygulanabilir. İlaveten 

sistemsel etki edinmede bazı hormonlar da burnun mukozasına 

verilerek emdirilir. 
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Ağıza Uygulama: Boğaz ve ağız mukozasının yüzeyindeki 

apselerde atuşman, gargara ya da pastil formundaki ilaçlar uygulanır. 

11.2. Sistemik Uygulanılan Yerler 

11.2.1. Enteral Uygulama: İlaçların GİS’den emilmeye 

bırakılmasıdır. Bu uygulama 3 şekildedir. 

• Oral 

• Sublingual 

• Rektal 

Oral Uygulama: En çok tercih edilen yoldur. Oral olarak ilaç 

alınamadığı durumlarda burundan ya da ağızdan mideye özel bir 

kateterle ilaç ya da besleyici madde solüsyonu uygulanır. Bu yönteme 

gavaj denir.  

Sublingual (Dil altı) Uygulama: Dil altı mukozası lenf damarları 

ve kan kılcal damarlarından zengin olup ilaçlar buradan hızlı bir şekilde 

emilirler ve portal dolaşıma uğramadığından barsak ve karaciğer 

(KC)’deki hızlı ilk geçiş etkisinden korunurlar. Uygulanan ilacın 0,5-1 

dakikada etkisi başlar. Örneğin nitrogliserin non iyonize ve yağda kolay 

çözündüğünden bu yolla etkilidir (Çavun et al., 2017). 

Rektal Uygulama: İlaçlar rektuma uygulanılarak bölgesel etki ya 

da rektum mukozasından emdirilerek genel etki elde edilir. Rektumdan 

emilen kısmının %50’si KC’i by pass ettiğinden ilk geçiş 

metabolizması azalır ve daha fazla etki elde edilebilir. Fakat rektal 

emilim eksik ve düzensiz olabilir.  Bu yolla; enema, supozituvar ve 

lavman formunda verilebilir. Bu yöntem oral olarak ilaç verilemeyen 

bebeklerde ve hastalarda daha fazla tercih edilir (Çavun et al., 2017). 

11.2.2. Parenteral Uygulama: GİS’den emilemeyen ya da orada 

denatüre olan ilaçların doku veya damara uygulanmasıdır. Bu yöntem 

ivedi etki elde etmek istenildiğinde tercih edilir. 
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İntravenöz Uygulama (i.v.):  Sadece suda eriyen ilaçlar bu 

yöntemle uygulanabilir. Bu yöntem çabuk etki istenilen durumlar ya da 

hasta, şuurluca ilaç yutamazsa uygulanır. Dokuya uygulandığında 

nekroz ve ağrı oluşturan madelerde i.v. uygulanırlar.  

İntraarteriyel Uygulama: KC tümörleri ve baş-boyun 

kanserlerinin tedavisi gibi belirli bir organı etkilemesi istenilen ilaçlar 

bu yöntemle uygulanırlar. Bu yöntemle radyolojik analiz yapmak için 

kullanılan radyoopak madde uygulaması örnek gösterilebilir (Çavun et 

al., 2017). 

Deri Altı Uygulama (s.c.): Dokuyu tahriş etmeyen ilaçlar 

uygulanırlar. Genelde femur ya da humerus alanının dış yüzeyine 

uygulanılır. Verilen solüsyonlar buralarda gevşek yağ dokusunda 

yayılıp emilirler. Tablet formundaki bazı ilaçlar deriye küçük bir 

ensizyon yaparak deri altına uygulanır, bu uygulamaya pelet 

implantasyonu adı verilir (Çavun et al., 2017). 

İntramusküler Uygulama (i.m.): Genelde deltoid ya da gluteal 

kaslara verilir. Şişmanlarda gluteal alanda deri altı yağ dokusu kalın 

olduğundan uygulama uzun bir iğneyle yapılmalıdır.  

Kemik İliğine Uygulama: Bebeklerde venaların küçük olması ve 

büyüklerde venlerin büzüşmesi ya da kalın bir yağ dokusu içine 

gömülme halinde uygulanırlar. 

11.2.3. Transdermal Uygulama: İlacın ciltten emilimini 

sağlayıp kan dolaşımına girmesi için özel bir farmasötik şekilde deri 

üzerine uygulanmasıdır. Örnek olarak; Nitrogliserin benzeri. ilaçlar 

TTS yöntemiyle göğsün derisi üzerine uygulanırlar. 

11.2.4. İnhalasyon Uygulama: Yağda çözünen buhar ve gaz 

halindeki ilaçlar aerosol şeklinde alveol membranını geçip kana 

karışırlar. Bu yöntem genel anestezide uygulanır. Molekülü küçük olan 

ilaçlar alveollerden hızla emilirler. Bazıları da akciğer düz kas 



41 | EBELİK-HEMŞİRELİK ÖNLİSANS FARMAKOLOJİ 2. CİLT 

 

mukozasında yerel etki edinmek amacıyla uygulanırlar. Avantajları; 

ilaçların derhal emilimi, KC ilk geçiş etkisinin olmaması, pulmoner 

hastalık durumunda hastalık yerinde lokal etki elde etme amacıyla 

uygulanılırlar (Çavun et al., 2017). 

12. DOZ VE DOZAJ 

Doz: Tedavide istenen sağaltımı oluşturmak için hastaya bir 

defada uygulanan ilaç miktarına doz ve bunun kurallarına uygun olarak 

uygulanmasına da dozaj adı verilir. İlacın aktivitesi, veriliş yolu, 

hastanın yaş ve cinsiyeti, hastalığın türü ve seyri gibi birçok terapötik 

faktöre bağlı olarak dozaj ayarlaması yapılır. Hastalardan alınan idrar 

ve vücut sıvıları örneklerinde tedavi sırasında kullanılan ilaçların 

dozajları yapılabilmektedir.  

Hücum Dozu: Tedavide yeterli bir kan yoğunluğu sağlamak için, 

uygulamanın başlangıcında hastaya normal dozun 1.5-2 katı ilaç 

uygulaması yapılır. Bazı analjezik ve antibiyotikler gibi toksik ve tedavi 

dozu arasındaki genişliği fazla olan ilaçlarda bu uygulama yapılabilir. 

Buna karşın toksisitesi fazla olan ilaçların (digitalikler, psikotrop ilaçlar 

ve kortikosteroidler) verilmesine küçük dozlarla başlanıp, giderek artan 

dozlarla devam edilerek yeterli kan konsantrasyonunun yerleşmesi 

sağlanır. Bunların kesilmesi de giderek azalan dozlar şeklinde 

yapılmaktadır.  

Sürdürme Dozu: Hücum dozuyla yeterli terapötik kan 

konsantrasyonu sağlandıktan sonra daha küçük sürdürme dozlarıyla 

tedaviye devam edilerek terapötik kan konsantrasyonunun sağlanıp 

sağlanmadığı kontrol edilerek sürdürme dozu ayarlanır. 

Maksimal Doz: Toksik etki gösteren ilaçlar için kodekste bir 

kezde 24 saatte en fazla alınacak miktarın belirlenmesidir. Bu gibi 

ilaçların dozajında belirtilen miktarların üstünde ilaç reçeteye yazılmaz. 

Eczacı, buna uymayan reçeteleri geri çevirme hakkına sahiptir. 
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Total Doz: Tedavi süresince hastaya verilen tolere edebileceği 

toplam ilaç miktarıdır. Hekim hastasına, tedavi süresince yeterli 

dozlarda, belirli zaman aralığı ile total dozu aşmayacak bir tedavi 

uygular. 

Erişkin Dozu: 50-100 kg ağırlığında genellikle 16-60 yaş arası 

erişkinlerde yeterli tedavi sağlayan ve bir kezde verilen ilaç miktarıdır. 

Çocuk Dozu: İlaç metabolizmasında rol oynayan çok sayıda 

enzim (glüküronidaz) ya da metabolik proçesin henüz yeterince 

oluşmadığı prematüre ve yeni doğan bebeklerde, sindirim sistemi 

pH’sının farklı olduğu süt bebeklerinde ve 30 aylıktan sonraki 

çocuklarda, özel bir ilaç dozajı ve seçimi zorunluluğu vardır. Genellikle 

prematüreler, süt çocukları (bebekler) ve çocuklarda dozaj, yetişkin 

dozu göz önüne alınarak, vücut ağırlığına ve bazen de çocuklarda yaşa 

göre (2-5 yaş arası, 6-12 yaş arası) bir dozaj uygulanır. 

Doz-yanıt Bağıntısı: Bir ilacın uygulanan dozu ve bunun 

oluşturduğu kan konsantrasyonu ile ortaya çıkan etki gücü birbirleriyle 

bağıntılıdır.  

• İlacın etkileştiği reseptör ya da reseptör alanlar, 

• İlacın reaktif bölgedeki konsantrasyonu, 

• Uygulanan ilaç dozu (konsantrasyonu). 

İlaçların farklı farmakokinetik özellikleri göz önüne alındığında 

bu faktörlere göre doz-yanıt ve konsantrasyon-yanıt bağıntıları her 

zaman paralellik göstermeyebilir. Letal değer saptanmasında sadece 

deneyde ölen hayvan sayısı ve letal doz saptanmaz, aynı zamanda ilacın 

verilişinden ölüme kadar geçen sürede ortaya çıkan belirtiler de dikkatli 

bir şekilde gözlenir. Ölümden sonra doku ve organların histolojik 

incelenmesiyle bu gözlemler desteklenir. Sonuçta letal etkiyi oluşturan 

mekanizmalar açığa çıkarılmaya çalışılır. 
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13. UYUNÇSUZLUK 

Kültür düzeyi düşük toplumlarda hastaların, hekimlerin 

yazdıkları reçetelere ve önerilerine uymamaları ileri boyutlardadır. 

Uyunçsuzluğa özellikle yaşlı hastalarda daha sık (%40-75) 

rastlanılmaktadır. 

• İlacı hekimin önerdiğinden farklı biçimde kullanma. Bazı 

yaşlılar ilacın normal dozundan fazla kullanılmasıyla 

hastalığın daha çabuk iyileşeceğine inanırlar. Bu durumda 

ilacın yan etkileri daha sık ve belirgin bir şekilde ortaya 

çıkmaktadır. 

• İlacın alınma zamanının ve aralıklarının unutulması. Yaşlı 

hastalar genellikle birden fazla ilaç almak zorunda 

olabilmektedirler. Gerek yaşlılık (demans) gerekse ilaçların 

oluşturduğu bilinç zayıflaması ilaç kullanımında 

düzensizliklere yol açabilmektedir. 

• İlaçların gereğinden az alınması ve tedavinin erken kesilmesi. 

Özellikle sürekli ilaç alması gereken hastaların bir süre sonra 

ilacı almadıklarına sıklıkla rastlanılmaktadır. 

• Hastaların yazılan reçetelerine sahip çıkmaması. Özellikle 

yatan hastalar taburcu olurken, iyileşmenin verdiği rehavet, 

ekonomik nedenler ya da hasta-sağlık personeli arasındaki 

iletişimsizlikler nedeniyle kendilerine yazılan reçeteyi 

almadığı ya da yaptırmama olayına sık rastlanılmaktadır 

(Dökmeci & Dökmeci, 2016). 

14. TOLERANS 

Akiz Tolerans: Farmakolojik etkinin giderek zayıflaması 

anlamına gelen akiz tolerans, başlangıçtaki etkiyi elde etmek için 

giderek artan dozlarda ilaç kullanılması gerekmektedir. 

Mikroorganizmalar organizmada antibiyotiklere karşı zamanla bir 

direnç kazanırlar.  
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Çapraz Tolerans: Benzer kimyasal yapıya sahip ilaçlardan 

birine tolerans kazanan bir kimse, gruptaki diğer ilaçlara da tolerans 

kazanır, buna çapraz tolerans adı verilir. Örneğin, alkolikler genellikle 

santral sinir sistemi (SSS) depresanlarına çapraz tolerans gösterirler.  

Taşifilaksi: Bir ilacın tekrarlanan verilişlerinden sonra birkaç 

dakika gibi çok kısa bir sürede ortaya çıkabilen akut tolerans durumuna 

taşiflaksi adı verilir.  

15. BAĞIMLILIK 

Tolerans meydana gelmesi, beklenen tedavisel etkinin elde 

edilmesi için, dozların giderek artırılmasını gerektirir. Psikotrop ilaçlar 

genellikle toleransla birlikte ilaca karşı sürekli bir gereksinim duygusu 

da geliştirirler. Kişisel nitelik ya da kalıtım, sosyo-kültürel ortam ve 

alınan ilacın özellikleri, miktarı, sıklığı ve veriliş yolu gibi faktörler 

bağımlılık oluşumun da önemli rol oynarlar. Mizaç, algılama, motor 

işlevler ve mental parametreler de önemli değişimler oluşur. Fiziksel ve 

psikolojik sağlığın kaybedilmesi yanında suç işleme oranında artış 

meydana gelir. 

Çapraz Bağımlılık: Bağımlılık oluşturan ilacın tekrar alınması, 

gereksinim durumunun ve fiziksel belirtilerin kaybolmasına yol 

açmaktadır. Bir A maddesine bağımlı kişinin “madde 

gereksinimi”kimyasal yapısı farklı bir B maddesiyle gideriliyorsa 

çapraz bağımlılık söz konusudur. Örneğin morfin bağımlılarına 

metadon verilerek bağımlılık tedavisi yapılmaktadır. 

Bağımlılığın Tedavisi: İlaç ya da madde bağımlılığı tedavisinde 

başarı oranı da düşüktür (%20). Son yıllarda bağımlılık yapan 

maddelerin etki mekanizmalarının ve bağımlılığın nörobiyolojik 

temelinin biraz aydınlanmasıyla birlikte, buna paralel tedavi gelişmeleri 

olmuştur. Günümüzde alkol ve madde bağımlılarına, arındırma ve 

psikososyal tedavileri uygulanmaktadır. Opioid (morfin ve eroin) 
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bağımlılarına yerine koyma (metadon) ve antagonist (nalokson ve 

naltrekson) tedavileri uygulanmaktadır. 

16. İLAÇ ALLERJİSİ 

Alerjik tepkimeler, kimyasal allerji, aşırı duyarlılık tepkimeleri 

diye de bilinir. Bir kimyasal maddenin vücuda ilk kez 

inokülasyonundan sonra, organizmada bu maddeye karşı duyarlık 

gelişmesi olayına alerji adı verilir. Çoğunlukla ilacın bilinen 

farmakolojik özellikleri ile hiç bir benzerliği olmayan aşırı duyarlık 

reaksiyonları şeklinde ortaya çıkar. Küçük moleküllü maddelerin 

allerjiye neden olabilmeleri için kendisi ya da metabolitinin bedende 

proteinlerle işlenmiş antijen meydana getirmelidir. Maruziyeti 

akabinde 1-2 hafta zarfında antikorlar oluşur. Bu sürenin akabinde 

tekrarlanan maruziyet durumunda, antikor-antijen tepkimeleri olan 

hafif kaşıntıdan-ölüme kadar giden allerjik tepkimeler gözlenir. Hayvan 

ya da insanlar ilaç veya metabolitini ya da benzeşen maddeleri farkında 

olmadan değişik yollarla (hava ve besin gibi) almış olabilir. Belli bir 

zamanda; 

• Tip I tepkime: 0-30 dakikada başlar,  

• Tip II tepkime: 6 saatte,  

• Tip III tepkime: 36 saatte pik noktaya varır ve allerjik 

reaksiyonlar meydana gelir. 

İlaç alerjisini ilaçla ilgili diğer etkilerden farklı kılan özellik, 

immunolojik tepkime oluşturmasıdır  

15.1. Allerjik Reaksiyon Oluşumunu Etkileyen Faktörler 

İlacın Dozu: Alerjik reaksiyonların şiddeti ve sıklığı ilacın 

verilen dozu ile doğrudan ilişkili değildir. Çok küçük dozlarda bile 

alerjik reaksiyonlar meydana gelebilmektedir. 



Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AKTAŞ | 46 

 

Veriliş Yolu: Allerjen bir ilacın mukoza (kolir ya da burun 

damlası) ya da inflamasyonlu cilde uygulanmasında immünojen 

kompleksin oluşması sonucu duyarlık reaksiyonları ortaya çıkabilir. 

Genetik Faktörler: Kalıtsal olarak toplumun %10-15’inde 

alerjik reaksiyona yatkınlık vardır. 

Hastalık: İlacın metabolizma ve atılışını değiştiren hastalıklar ya 

da KC ve böbrek lezyonları da ilaç alerjisi ortaya çıkma insidansını 

artırabilmektedir. 

15.2. Anafilaktik Şok: Tehlikesi ve şiddeti yönünden önde gelen alerji 

sendromudur. Deney hayvanlarında ve insanda aynı belirti ve şiddette 

oluşan anafilaktik şokta, duyarlı kişinin alerjik bir ilacı almasından (i.v. 

verilişlerde daha kısa sürede) ya da bir gıdayı yemesinden ya da bir 

haşarat tarafından sokulmasından birkaç dakika sonra, bazen ölümle 

sonuçlanan kardiyovasküler ağır bir şok tablosu meydana gelmektedir. 

Hafif tablolarda; ürtiker, eritem, anjioödem, bronkospazm ve epigastrik 

ağrılar gelişir. 
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BÖLÜM 2 

İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ YAZGISI 

1. GİRİŞ 

İlaçlar bedene verildikleri yerden adsorbe olurlar, kan dolaşımına 

geçer, etkidikleri yere varırlar, etkilerini gösterirler, bedende kimyasal 

değişimlere uğrar ve nihayetinde bedenden atılırlar. Fakat bütün bunlar 

çeşitli etkenlerden etkilenir ve ilacın etki derecesini de değişebilirler. 

Aynı zamanda bedendeki rutin seyreden bir kısım biyokimyasal 

faaliyetleride değiştirebilirler. 

1.1. Emilim: İlaç moleküllerinin kan dolaşımı yoluyla hedef 

organ ya da dokulara ulaşıp, farmakolojik ya da terapötik etkisini 

gösterebilmesi için, öncelikle verildikleri bölgeden emilmeleri 

gerekmektedir. Derideki kalın hücre katmanları, dokuya parenteral 

uygulamada absorpsiyonda geçilmesi gerekli engel, verildiği yerdeki 

kapilerlerin endotel katmanıdır. Beden boşluklarına uygulandığında 

öncelikli olarak seröz ya da müköz katmanın epitel katını aşması 

gereklidir. İlaçların absorbsiyon hızı tedavide önemlidir. Çok hızlı 

absorbe olan ilaç molekülleriyle toksik konsantrasyona ulaşma riski 

fazladır. Buna karşın, çok yavaş absorbsiyon durumlarında etkili 

konsantrasyona erişilemeyebilir. İlaçların emilmesi; vücuda verildikleri 

bölgeden lenf ve kan dolaşımına karışmalarıdır. Yerel etki istenen 

vakalarda molekülün emilimi istenmeyen bir durumdur. Genel etki 

açısından, ilaç ne kadar erken emilirse beklenen etkide o oranda hızlı 

başlar. İlacın uygulandığı bölgeden emilme oranına biyoyararlanım 

adı verilir. İlaçların bedende bir organı, dokuyu ya da bakteri, parazit 

gibi belli bir hastalık etkenini etkileyebilmeleri için etkili olduğu yerde 

yoğunluk eşiğini aşacak miktarlara ulaşmaları gerekir. İlaçlar vücuda 

sindirim, deri, solunum ve parenteral yoluyla uygulanırlar. Bir ilacın 

emilmesi, dağılması, BT ve atılmasıyla ilgili olayların tamamıda onun 
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hücre zarlarından geçişini kapsar (Akıcı et al., 2012; Dökmeci & 

Dökmeci, 2016; Kaya et al., 2011). 

1.1.1. Emilim Hızına Etkiyen Unsurlar 

1.1.1.1. Sindirim Kanalı: Kolay ve güvenli olması ve saf ve 

steril olmasını gerektirmemesi nedeniyle en sık uygulanılan yerdir. Bir 

maddenin molekül büyüklüğü, kristal şekli ve çözelti yoğunluğu; 

birlikte verildiği zaman diğer maddelerle ve yemeklerle etkileşmesi; 

formülasyon ve farmasotik şekli, mide-bağırsak hareketleri, boşaltım 

süresi, salgıları, sindirim kanalı içeriğinin sıvısı ve ozmolaritesi, 

sindirim kanalındaki mikrobiyal faaliyet; mide bağırsak mukozasındaki 

epitel hücrelerin bütünlüğü; içeriğin geçiş süresi gibi etkenler 

önemlidir. İlaçların biyoyaralanımında fizyolojik bir çok olay rol oynar. 

Katı haldeki ilaç şeklinin simdirim kanalında tam olarak çözünmemesi; 

ilacın sindirim sistemi içiriğinde yıkımlanması; mukozal epitelden zor 

geçmesi; sistemik dolaşıma girmeden önce bağırsak duvarı ya da KC’de 

büyük oranda BT’ye uğraması (Kaya et al., 2013). 

1.1.1.1.1. Dilaltı: Ağzin venöz derenaji portal dolaşıma 

uğramaksızın vena cava superiora doğru gerçekleşir ve barsaktaki ve 

KC’deki ilk geçiş metabolizmasından korunmuş olur. Dilaltı mukozası 

epiteli ince multiselüler yapı, vaskülarizasyondan zengin, nötr pH (6-

7,9) ve lipoidik özelliklerle ilaç moleküllerinin absorbsiyonu için 

oldukça uygun bir ortamdır. Örneğin nitrogliserin (Çavun et al., 2017). 

1.1.1.1.2. Özafagus: Özafagus ülseri oluşturduğu bildirilen 

ilaçların başında doksisiklin, tetrasiklin, potasyum klorür, demir tuzları 

gelmektedir. Bu riski önlemek için, tablet ya da jel’in hastaya bol su ile 

dikey pozisyonda içirilmesi ve ilacı almadan önce bir yudum su içmesi 

önerilmektedir. 

1.1.1.1.3. Mide: Oral yoldan alınan bir tablet, mide-barsak 

yolunu yaklaşık 5-6 saat’te geçer. Bu sürenin 0.5-1 saati midede, geri 

kalan barsaklarda geçmektedir. Ancak, mide asiditesi birçok ilacın 
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(tetrasiklin ve aspirin gibi) ve özellikle pepsin aktivitesiyle 

karbonhidrat türü besinlerin absorbsiyonunu ve sindirimini 

kolaylaştırmaktadır. Midenin aç karna pH’sı yaklaşık 1.5; tok karna ise 

3.5-4 kadardır. Bu asit ortamda zayıf asit yapılı ilaçlar iyonize olmamış 

durumda olduklarından öncelikle absorbe olurlar. Örneğin, aspirin 

(pKa 3.5) aç karna (pH 1.5) alındığında %99 iyonize olmamış miktarı 

arttığından ve yağda çözünür durumda olduğundan gastrik çeperden 

emilmektedir. 

1.1.1.1.4. İnce Barsaklar: Duedenum, jejunum ve ileum’dan 

oluşan ince barsaklar, oral yolla alınan ilaçların en fazla absorbe olduğu 

bölgedir. Burada absorbsiyonu kolaylaştıran başlıca 4 faktör 

bulunmaktadır: Yüzey, kan debisi, safra salgısı, transportörlerdir. 

1.1.1.1.5. Kolon: Kolonlarda absorbe edici yüzey daha dar ve 

zayıf olduğundan, absorbsiyon ince barsaklara oranla daha yavaş ve 

düşüktür. Kolonlardan en fazla absorbe olan ilaçlar, sindirim kanalında 

çok yavaş dissolüsyona uğrayan ya da barsak kaplamalı ve kolonda 

çözünen galanik preparatlardır. 

1.1.1.1.6.  Rektum: Rektal yoldan ilaç verilişinde, düzenli ve 

sürekli bir sistemik yararlanım sağlanması güçtür. Sanıldığının tersine 

rektal yolla verilen ilaçlar v. hemoroidea media ve superiorlardan 

geçerek, yaklaşık yüzde elli oranında bir hepatik ilk geçişle 

karşılaşabilmektedir. Daha çok lokal etki elde etmek için uygulanırlar. 

1.1.1.2. Solunum Yolu: Alveolller çok geniş bir yüzeyi 

oluşturmaları ve damarlaşmadan zengin olması nedeniyle geniş bir 

emilim alanı oluşturur. Solunan havanın içinde alınan partikül 

maddelerin %25’i geri çıkartılır %50 si üst solunum yollarında tutulur, 

%25 i ise alt solunum yollarına taşınır. Partiküllerin çapı emilme ve 

tutulma bakımından son derece önemlidir (Kaya et al., 2013). 
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1.1.1.3. Epidermal Uygulama: İlacın ciltten emilimi mukozalara 

oranla düşük ve yavaştır. İlacın yağlı taşıyıcıyla hazırlanması ve bu 

bileşimin cilt üzerine ovuşturularak sürülmesiyle emilim arttırılabilir. 

İlaçların cilt içine etki edememesi ve sistemik kan dolaşımına 

geçememesinde mani olan katman stratum korneum’dur. Sıyrık, yara 

ve yanık neticesi bu tabaka ve onunla beraber epidermisde kalkmışsa 

ciltten emilim ileri seviyeye ulaşır. Cildin geçirgenliğinin değişiminde; 

stratum'korneumun kalınlığı, cildin kıllanma durumu ve kıl 

foliküllerine açılan yağ bezelerinin çokluğu önemlidir. Geçirgenlik bu 

sıralamaya göre azalmaktadır; skrotum > kulak ardı > koltuk altı > saçlı 

deri > göğüs > ön kol > bacak. Emilimi kolaylaştırmak için cildin 

kaplayıcı örtü kaplamalarından faydalanılabilir; tütün, sigara 

bırakılması için nikotin; angina pektoris için nitro gliserin gibi kontrollü 

salıverilen topikal plasterler uygulanırlar (Akıcı et al., 2012; Akkoyun 

et al., 2017).  

1.2. İlk Geçiş Olayı: Gastrointestinal kanalda ilaç molekülleri 

barsaklardan emilip sistemik kan dolaşımına varmadan, genelde vena 

porta yoluyla KC’e gelirler. KC’den bu geçme esnasında, ilaç ana 

molekülünün bir bölümü metabolitlere dönerken bir kısım ilaçların 

uygulanan dozlarının önemli bir bölümü itrah edilebilir. Bu olaya KC 

ilk geçişi denilir. Daha az önemli olarak bu olaydan önce, gastrik (asit 

hidroliz) ya da intestinal ilk geçişlerden (çeperde enzimatik ya da 

bakteriyel degredasyon) de vardır. İlk geçiş olayı sistemik ilaç 

yararlanımının azalmasına yol açar, fakat absorbsiyon hızını etkilemez. 

İ.v. yoluyla uygulandığında, her geçişde kanın ancak %20-30’u KC 

dolaşımına girmesi ilacın BT’sini ve atılmasını yavaşlatır. İlk geçişe 

giren ilaç miktarı artırılırsa post hepatik düzeyde yararlanılan ilaç 

molekülünde de artış sağlanır. Bazı ilaçlar aktif metabolitlere 

dönüşerek etkilerini gösterirler. Örneğin, D vitamini doğal durumda 

aktivite gösteremez. Hepatik ilk geçişte hidroksilasyon sonucu 25-

hidroksikalsiferol oluşur, daha sonra bu da böbreklerde, ikinci bir 
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hidroksilasyona uğrayıp farmakolojik aktiviteden sorumlu kalsiferol’e 

dönüşür. Safra yoluyla elimine olan ilaçlar barsakta metabolize 

olabilirler (steroidlerin dekonjugasyonu) ve feçesle atılmadan önce, 

barsak çeperlerinden tekrar absorbe edilebilirler. Bu şekilde, ilaç 

molekülünün tekrar dolaşıma girmesine enterohepatik siklus adı 

verilir. Dilaltı yolla verilişte absorbe olan ilaçlar, gastrointestinal ve 

hepatik ilk geçişlere uğramadan, doğrudan sistemik dolaşıma 

karıştıklarından absorbsiyon yönünden avantajlıdır (Kaya et al., 2011). 

1.3. Plazma Proteinlerine Bağlanma: Kanda bulunan proteinler 

(albuminler) dolaşıma giren ilaç molekülleriyle doğrudan ilişkiye 

girerler. Bu proteinler bazı endojen maddeleri özellikle ilaçları 

bağlarlar. Bunun sonucu olarak ilaç-protein yapısı oluştururlar. Bağlı 

ilaç molekülleri eliminasyondan etkilenmediğinden vücutta ilaç deposu 

görevi yaparlar. Plazma proteinlerine tutunamayan ilaçlar farmakolojik 

faaliyetlerini gösterir ve metabolize olarak itrah edilirler. Plazmada 

serbest ilaç miktarı eksildiği oranda, proteinlere bağlanmış ilaç molekü 

serbestlenir. 

Protein + serbest ilaç ←→ ilaç - protein kompleksi 

Belli başlı plazma proteini aşağıdadır. 

• Albumin: Plazma proteinlerinin en fazla (%50-60) olan 

fraksiyonudur. İlaçların bağlanma olayınde esas rolü oynar. 

• α1 asit glikoprotein (orosomukoid): Plazma proteinlerinin en 

küçüğüdür. Kinidin, lidokain, propranolol gibi bazik yapılı 

ilaçlar α1 asit glikoproteinlere bağlanırlar. 

• Globulinler: α, β ve γ globulinler ilaçları bağlama 

kapasitesine sahip proteinlerdir. Biyolojik aktivite 

düzenlenmesinde temel fizyolojik rolleri vardır. 
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• Lipoproteinler: Büyük moleküllü proteinlerdir. Hepside 

önemli miktarlarda lipid içerirler. Klorpromazin ve imipramin 

gibi ilaçlar lipoproteinlere bağlanırlar. 

Kanın şekilli elementleri, özellikle eritrositler bazı ilaçları 

bağlayarak plazma proteinlerine benzeşen rol oynarlar. 

1.4. İlacın Özellikleri: Bir ilacın molekül büyüklüğü küçüldükçe 

ve yağda çözünürlüğü arttıkça emilimi o oranda hızlı olur. Bu durum 

lipid/su katsayısıyla tanımlanır. İki fazlı bir yapıda ilacın yağda eriyen 

kısmının suda eriyen kısmına oranıdır. İlacın farmasötik formuda 

emilimide önemlidir. Katı farmasötik formunda uygulanan ilacın 

emilmeden, bu formda dağılmalı ve erimelidir. Bu erime hızı, emilim 

hızına da etki ederler. Emülsiyon ve süspansiyonların emilimi de ilaç 

moleküllerinin yalnız halde erimiş olduğu formlarından yavaş olacaktır. 

İlaveten ilacın yoğunluğu da emilim hızınını etkiler. İlacın verildiği 

alandaki yoğunluğu fazla olursa emilimi daha çabuk olur. İlacın 

farmakolojik yapısı de emilimde önemlidir. Damarları daraltan ilaçlar 

uygulama alanlarındaki kan akımını yavaşlatarak emilimi azaltırlar. 

Bunun zıddı olarak damarları genişletenler emilimi arttırırlar. Akciğer 

alveollerinde emilim alanının genişliği ve damarlanmanın çokluğu 

inhalasyon şeklinde uygulanan ilaçlar için çok geniş bir emilim alanı 

oluşturur. Bu sebeple solunum yoluyla genel anestezik uygulanan kişi 

çok kısa sürede anesteziye girer. İlacın verildiği alandaki damarlaşma 

da emilimi etkiler. İlacın emildiği alandaki damarlanma ağı az ise ya da 

kan akımının hızını yavaşlatan; konjestif kalp yetmezliği, hipotansiyon 

ve şok gibi vakalar meydana gelmişse emilim gecikir (Cingi & Erol, 

1996).  

1.4.1. Pasif Difüzyon (Basit Geçiş): Yağda kolay çözünmesi ve 

iyonize olmamış olması gerekir. Yoğunluğun yüksek olduğu yönden 

yoğunluğun düşük olduğu yöne doğru gelişir. Molekül ağırlığı küçük 

olan ve yapılarında suyu seven gruplar bulunduran bileşikler zardaki 
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kanallar, büyük molekül ağırlıklı ve yağı seven grup taşıyan bileşikler 

ise lipid zar aracılığıyla geçerler. Bu geçişte; bileşiğin yağdaki 

çözünürlüğü ve yağ/su dağılım katsayısı, iyonlaşma derecesi, zarın iki 

tarafındaki yoğunluk farkı belirleyici etmenlerdir (Kaya et al., 2013); 

Kaya et al., 2011).  

1.4.2. Aktif Transport: Metabolik enerjiye gereksinim 

göstermesi, taşınma hızının ilaç yoğunluğunun düşük olduğu 

durumlarla orantılı veya yoğunluk farkına karşı olması, geçişin 

metabolik zehirlerle engellenmesi, özel bir zar taşıma sistemine gerek 

duyulması, doyurabilir olması, yapı ve fiziko- kimyasal özellikleri 

benzer olan maddeler arasında taşıt proteinine bağlanmak için yarışma 

olması gibi. İlaç, katmanın ön tarafında taşıyıcı (protein yapılı) bir 

moleküle bağlanır ve bu şekilde hücre katmanını geçer ve öbür tararafa 

bırakılır kendisi tekrar eski konumuna geçer (Kaya et al., 2013; Kaya et 

al., 2011).  

1.4.3. Kolaylaştırılmış Difüzyon: İlaç moleküllerinin 

yoğunluğun fazla olduğu taraftan yoğunluğun düşük olduğu yöne bir 

taşıyıcı vasıtasiyle enerji gerektirmeksizin geçmeleri olayına denir. 

1.4.5. Pinositoz (Endositoz): Molekülü büyük maddeler elektrik 

yükünün verdiği rahatlıkla hücreye varınca, hücre zarının dış yüzeyinde 

bir çukurluk oluşur, hücre zarı bu molekülü kapsar, bu zardan ayrılan 

madde hücreye girer. Bu durumun zıttı, bir maddenin hücreden 

ayrılması olayına da "ekzositoz" adı verilir. Bu iki durumda enerji 

gerektirir. 

1.4.6. Reseptör Aracılı Endositoz: İri moleküller, üzerinde 

onları tanıyan özgül reseptör proteinleri (DDL reseptörü gibi) olan 

hücreler içine bu reseptörlerle bağlandıktan sonra dahil olurlar. Bu 

çukurları meydana getiren membranının iç yüzü klatrin isimli elektron 

yoğun bir proteinle kaplanmıştır. Adı geçen iki olayla hücre içine giren 
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molekül veya tanecikler orada değişikliğe uğrayabilir veya pek 

değişmeden ekzositoz olayı ile hücreden dışarı atılabilirler. Pinositoz 

veya endositoza ekzositoz eşlik ederse bu olaya transsitoz denilir. 

Örnek olarak; İnsülin gibi peptid yapısındaki bir kısım hormonlar hücre 

yüzeyindeki kendisine has reseptörlerle kombine bir şekilde membranı 

geçerler (Akıcı et al., 2012). 

1.4.7. Reseptör : Hücrelerde özel bir büyük molekülün belli bir 

kısmını oluşturan, zehir, ilaç ve ya bedende şekillenen maddeleri seçici 

olarak bağlayan ve etkinin başlamasına aracılık eden yapılara reseptör, 

reseptörü taşıyan büyük moleküle de reseptör molekülü adı verilir. 

Reseptör molekülleri hücrede başlıca stoplazmik zarda, stoplazmada ve 

çekirdekte vardırlar. Reseptör; ilaç molekülünü tanıyan, onlarla geçici 

şekilde birleşmeleri ya da etkileşmeleri sırasında oluşan kimyasal 

enerjiyi biyolojik özellikte bir iş yapan kendine özgü enzimler veya 

iyon kanalları gibi efektör yapılara biyolojik uyarı şeklinde aktaran 

yapılardır; yani, kimyasal uyarıyı biyolojik uyarı şekline dönüştüren bir 

çeşit enerji dönüştürücülerdir. Bu olaylar sırasında uyarı her basamakta 

genellikle 100 kat şiddetlendirilir (Kaya et al., 2011). 

2. DAĞILIM 

İlaçlar emildikten sonra kılcal damarlardan geçerek hücreler arası 

boşluktaki sıvıya dağılırlar. Bir kısım ilaçlar hücrenin içine de girerler. 

İlaçlar bedende üç adet sıvı kompartmanında bulunur. 

2.1. Plazma: Kanın hacminin %50 sini ve vücut ağırlığının 

%4’ünü oluşturur; 70 kg ağırlığındaki erişkinde 3-3.5 litre kadardır 

(Akıcı et al., 2012)  

2.2. İnterstisyel Sıvı Kompartmanı: Beyin omurilik sıvısı 

(BOS), hücreler arası sıvı ve beden boşluğundaki öteki sıvıları kapsar. 

Vücut ağırlığının %13’ünü oluşturur; 9 litre kadardır (Akıcı et al., 

2012).  
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2.3. İntraselüler Sıvı Kompartmanı: Vücut ağırlığının %41’ini 

oluşturur; 29 litre kadardır. Hücredeki sıvıları kapsar. Plazmadaki ilaç 

molekülleri plazma proteinine bağlanma eğilimindedirler. Proteine 

bağlı ilaç farmakolojik etki gösteremez ve bu protein ilaca depo görevi 

görür. Serbest olan ilaç kanda azaldıkça bağıl ilaç, plazmaya verilir ve 

ilacın etkidiği süreyi uzatırlar. İlaçların dokuya sıkıca bağlanıp 

depolanması olayına "sekestrasyon" denilir. İlaçların dokularda 

depolanması tedavisel ve yan etki sürelerinin uzamasına sebep olur. 

Örnek olarak; barbitüratlar yağda çok çözünen moleküllerdir, bedende 

adipoz doku ve SSS gibi yağca zengin olan dokularda birikirler. 

İlaçların dağılması noktasındaki önemli bir konu da redistribüsyon 

tanımıdır. Fazlaca yağda eriyen ilaçlar inhalasyon ya da intravenöz 

suretiyle hızlıca uygulandıklarında ilk olarak kalp, beyin ve böbrek gibi 

kanlanan organlarda azami yoğunlukta birikirler. Belli bir zamanı 

müteakip ilaç, yağ dokuya geçer. Bu şekilde yeni model meydana gelir. 

Bu olaya yeniden dağılım (redistribüsyon) denir. Örnek olarak; 

tiyopental ve genel anestezik gazlar ilk bir dakika içinde büyük çapta 

beyinde toplanır. Kas ve diğer dokulara dağıldıkça 3 saatin akabinde 

ise bedendeki ilacın %70'i yağ dokusuna geçer. Bu şekilde ilaç etki 

alanından uzaklaştırılır ve etkisi sona erer. Tyopental anestezinin 

başlangıcı ve bitişi hızlıdır. 

Gebelerin ilaç alması esnasında bilinmesi gereken, ilaçların 

büyük çoğunluğunun plasenta vasıtasıyla fötusa geçebileceğidir. Yağda 

eriyen, iyonize durumda olmayan ilaçlar fötus dolaşımına rahatlıkla 

geçerler ve fötusda toksik etkiler meydana getirebilirler. Genel 

anastezikler ve opioid analjezikler gibi SSS’ni deprese eden fazla 

lipofîlik ilaçlar plasentayı kolayca aşarlar. Bu ilaçlar doğum eylemi 

esnasında gebeye uygulandıklannda bebek, solunum depresyonu içinde 

doğabilir (Akıcı et al., 2012; Akkoyun et al., 2017). 
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3. METABOLİZMA (BİYOTRANSFORMASYON) 

İlaçların bedende enzimlerin katkısıyla kimyasal değişime maruz 

kalmasına denilir. BT ‘le ilaçlar etkisiz ya da zayıf etkili, suda eriyen 

ve bedenden hızla atılan şekle sokulurlar. Yağda çözünenler vücutta 

büyük ölçüde metabolize edilirler. Kısmen ester bileşikleri dışında, 

suda eriyen kimyasallar bedende BT’a maruz kalmayıp; değişmemiş 

şekilde idrarla atılırlar. İlaçlar ve diğer kimyasallar BT neticesi 

kendisinden daha etkili ya da toksik metabolitlere de dönüşebilir; bu 

durumdaki BT’na ise biyoetkinleşme denilir. Bazen de etkisiz olan 

bileşikler bedende etkili duruma getirilir. Böyle bir moleküle ön ilaç ya 

da inaktif prekürsör adı verilir. Örneğin; beta ve alfa karotenler A 

vitamininin öncülleridir, bedende A vitamini şeklini alırlar. Bir kısım 

ilaçların BT’si neticesinde etkisinde farklılık meydana gelmez. BT 

neticesi ilaçların transfer oldukları bileşimlere onun "metabolitleri" 

denilir. BT ile, ilaçların etkinlikleri yanında, farmakokinetikleri de 

değişir; moleküllerinde iyonize olabilen veya iyonize olmamakla 

beraber yağdaki çözünürlüklerini eksilten gruplar şekillenir veya 

moleküle bu vasıfları kazandıran gruplar bağlanır. Bu durumun neticesi 

ilaçların yağ/su dağlım katsayıları küçülür ve suda kolay erir duruma 

gelirler; daha iyonize vasıf kazanırlar. Böylece, oluşan metabolitler 

böbrek tubüllerinden daha az oranda adsorbe olur ve idrarla kolay 

elimine edilirler. KC enzimlerin çeşitliliği (stokrom P450 enzimleri) ve 

miktari yönünden en fazla olduğu organdır. Böbrekler, akciğerler ve 

mide-barsak kanalı mukozasındada ilaçlar BT’ye uğrarlar. İlaçları 

BT’ye uğratan öteki organlar; SSS, cilt, eritrositler ve plazmadır. 

İlaçların BT’si genelde iki fazda oluşur. I. faz; redüksiyon, oksidasyon 

ve kopma gibi kimyasal reaksiyonlar. II. faz; ilaç ya da metabolitleri bir 

kısım maddelere bağlanır. Bu reaksiyonlara konjugasyon adı verilir. 

Bir kısmı I. faza maruziyetin akabinde vücuttan atılır. Örnek olarak; etil 

alkolün BT’si KC’de dehidrojenaz enzimleri aracılığıyla yapılır. Etil 

alkol değişik aşamalardan geçirilip oksitlendirilerek neticede H2 O ve 
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CO2 halinde atılır. Bu aşamalardan ikincisi olan aldehid dehidrojenaz 

enzimi disulfiramca etkisizleştirilirse bedende asetaldehid birikir. 

Asetaldehid toksikdir. Asetaldehid sendromu denilen, vücudu rahatsız 

eden semptomlar meydana gelir. Bu sebeple disulfiram, bağımlıları 

alkolden vazgeçirmek amacıyla uygulanır (Kaya et al., 2011). 

4. İTRAH (ATILMA, ELİMİNASYON) 

Birincil organ böbreklerdir. Bazı ilaçlar KC hücrelerince safra 

kanalına verilir. Uçucu sıvılar ve gaz akciğerlerden atılırlar. Daha az 

ehemmiyetli atılma yerleri; ter, süt ve tükrükle eliminasyondur. İlacın 

plazmadaki yoğunluğunun yarıya düşmesine kadar geçen zamana onun 

yarılanma ömrü (t1/2) denir. 

4.1. Böbreklerden İtrah 

Glomerüler Filtrasyon: Glomerül endotelinin çokca hücreler 

arası porusu kapsaması, böbreğin korteksinde bir milyona yakın 

glomerüler filtrasyon olması ve glomerüllerdeki kan debisinin 

yüksekliği sebebiyle glomerüler filtrasyon hızlı oluşan pasif 

difüzyondur. Plazmada bulunan serbest ilaç artıkları glomerüler 

filtrasyona tabi olur, proteine bağlı olan ilaç molekülleri glomerüler 

filtrasyona tabi olmaz. Dakikada filtrasyona maruz kalan sıvı miktarı 

130 ml civarıdır. 24 saatlik filtrasyon miktarı ise 190 litredir. Filtre olan 

sıvının %99'u toplayıcı kanallardan ve tubuluslardan tekrar adsorbe 

olurr. Bu zaman diliminde idrarla boşaltılan kısmı 1,5 lt kadardır. 

Tübüler Salgılama: Aktif transportdur. Proksimal tübülüslerde 

meydana gelir. Tübülüs hücrelerinde bazik ve asidik ilaçlara has iki 

farklı taşıma sistemi vardır. Katyonik ilaç öbür katyonik ilacın ve 

anyonik ilaç öteki anyonik ilacın tübülüslerden salgılanmasını 

engelleyebilir. Salgılama şeklinde atılım glomerüler filtrasyona kıyasla 

hızlıca oluşur. Atılımı düşüren bir mekanizmada tübüler geri emilimdir. 

Genellikde pasif difüzyon şekliyle oluşur. Bedenin ilaçtan arınmasını 

anlatan tanım "renal klerenstir". BT’ye uğramamış ilacın 



59 | EBELİK-HEMŞİRELİK ÖNLİSANS FARMAKOLOJİ 2. CİLT 

 

böbreklerden atılımı şekliyle, bir dakikada o ilaçtan arınan plazma 

miktarına renal klerens adı verilir (Aktaş &Gür, 2021). 

4.2. Karaciğerden Safra İçine İtrah: İlaç ve metabolitleri KC 

hücrelerince safra kanallarına verilirler ve oradan da ince barsaklara 

boşaltılırlar. Safraya boşaltım; aktif transport ve pasif difüzyon şeklinde 

oluşur. Bazen ilaç molekülleri burada yeniden emilebilir. Bu olay 

"enterohepatik siklus" ya da enterohepatik dolaşım ismini alır. Bu 

durum ilaçların etki zamanının uzamasına sebep olur (Aktaş & 

Armağan, 2019; Gür et al., 2021). 

4.3. Akciğerlerden İtrah: Küçük moleküllü, lipid/su katsayısı 

yüksek olan uçucu maddeler ve gazlar alveol zarlarını geçerek alveol 

boşluğuna geçerler. Örnek olarak; genel anestezi için uygulanan azot 

protoksid havayla dışarı verilir. Bu atılım pasif difüzyon şekliyle 

medana gelir. 

4.4. Öteki İtrah Yolları:  

• Tükrük bezleri; iyodür, amfetamin ve eroin;  

• Barsak mukozasındaki bezler; değişik yağda çözünen 

ilaçlar. 

• Sütle; emziren annelerin kullandıkları ilaçlar yavruya geçer. 

Alkol de yüksek miktarda sütle itrah edilir.  

• Ter bezi ve göz yaşı; bromür ve iyodürler elimine edilir.  

5. İLAÇLARIN ETKISİNİ DEĞİŞTİREN UNSURLAR 

5.1. İlacın Uygulanış Yeri: İlaçlar verilme yerinden emilim hız 

ve şiddeti değişik olduğundan dozu buna göre düzenlenmelidir. Örnek 

olarak ağız yoluyla uygulanan bir ilaç parenteral uygulanana kıyasla 

daha geç ve az oranda emilir. 

5.2. İlacın Uygulanış Zamanı: İlacın uygulanış vakti, etki 

gücünü ve zamanını değiştirir. İlacı etkisizleştiren enzim sistemlerinin 
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gün-içi ritmi farklıdır. Bunlarla etkisizleşen ilaçların etkilerinde de gün 

içi değişim oluşabilir. 

5.3. Beden Ağırlığı: İlacın yetişkin dozu, 70 kg. olan bir insana 

uygulanılacak miktardır. Bu miktar insanın ağırlığına göre 

uyarlanmalıdır. Aşırı kilolu insanlarda yağ dokusu bedenin ağırlığının 

büyük bir miktarını kapsar. Yağ dokusunda damarlaşma fazla 

olmadığından ilacın dağılıması homojen olamaz.  

5.4. Yaş: Bebek ve yenidoğanda atılım sistemi oluşmamıştır, 

yaşlı insanlarda ise bu sistemlerin etkileri eksilmiştir.  

5.5. Atılım Organlarındaki Hastalıklar: Böbrek ve KC görevi 

deforme olan insanlarda ilaçların BT’sı, itrah hızı ve derecesi eksilir. 

İlaçların plazmadaki yoğunlukları artar ve toksikasyon durumu ortaya 

çıkabilir. Bu kişilerde yeniden doz ayarlamalıdır. 

5.6. Cinsiyet: İlaçların çoğunun etkisi cinsiyete göre değişmez. 

Fakat bir kısım ilaçların etkilerinin kadın ve erkekte değişik olduğu 

tespit edilmiştir. Örnek olarak; dişiler trisiklik antidepresanlara 

erkeklere göre daha duyarlıdırlar. 

5.7. Kalıtsal Etkenler:Kişilerdeki genetik farklılıklar sebebiyle 

ilaca alınan yanıt değişir. İlaçları BT’yapan bir kısım enzimlerin 

genetiksel fazlalığı ve eksikliği olabilir.  

5.8. Tolerans: İlaçların bazıları sürekli uygulandıklarında rutin 

alınan dönütün giderek eksildiği gözlenir. İlacın normal etkisini 

sürdürebilmek amacıyla dozunun giderek arttırılması olayına tolerans 

denir. Örnek olarak; narkotik analjezikler. Benzer kimyasal yapıya 

sahip ilaçdan birine tolerans oluşan kişi, gruptaki diğer ilaçlara da 

tolerans kazanır ve bu duruma çapraz tolerans adı verilir. Örnek olarak; 

alkolikler genellikle SSS depresanlarına çapraz tolerans gösterirler 

(Dökmeci & Dökmeci, 2016).  
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5.9. Öteki İlaçların Bedendeki Varlığı: Bu durum ilaç etkisinde 

önemli farklılıklar oluşturabilir.  

5.10. Gebelik: Fötal dolaşımın anne dolaşımına yakın olması 

sebebiyle, ilaçların özellikle dağılım hacimleri genişler. Gebelerde 

benzimidazol antelmintiklerden (oksibendazol ve albendazol), 

salisilatlardan (aspirin), sülfonamidlerden (sülfadimidin) teratojenik 

etki gösterirler. Barbitüratlar ve opioidler ceninde solunum sistemini 

baskı altına alırlar. Klenbuterol ve salisilat gibi ilaçlar gebelik zamanını 

uzatırlar. Kortizol ve kortizon gibi kortikosteroidler teratojenik etkilidir 

ve kemiklerde erime oluştururlar (Kaya et al., 2011). 

6. İLAÇ ETKİLEŞIMLERİ 

İlaçlar aynı zamanda bedende bulunurlarsa, biri öbürünün etkisini 

kantitatif ya da kalitatif bir şekilde değiştirebilir. Hastada tedaviyi 

başlatırken o kişinin kullandığı ilaçlar sorgulanmalıdır. Bir arada 

uygulanan ilaçlar biri öbürüyle etkileşerek zararlı neticelere sebep 

olurlar ya da etkisizleşirler, sonuçta tedavi oluşmayabilir. 

6.1. Farmakodinamik Etkileşimler: Bir ilaç öbür ilacın etkisini 

etkidiği yerde değişikliğe uğratarak arttırabilir ya da eksiltebilir. Bu 

durumun neticesinde sinerjizma ve antagonizma oluşur. 

6.1.1. Antagonizma: Antagonist olan ilaç, agonist olan öbür 

ilacın etkisini önler ya da yok ederse bu olaya "antagonizma" denilir.  

• Antagonist ve agonist, ilaçla kimyasal reaksiyon neticesi 

etkisizleşiyorsa kimyasal antagonizma adı verilir. Değişik 

zehir ve ilaçlarla oluşan toksikasyon vakalarında bu 

reaksiyondan faydalanılır.  

• Zehirli maddenin antagonisti uygulanarak toksik etkilerin 

önlenmesi ya da ortadan kaldırılması sağlanır. Bu 

antagonistler için panzehir ya da antidot tanımı kullanılır. 

Örnek olarak dimerkaprol; civa ve arsenik gibi madelerle 
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olan toksikasyonlarda bunlarla tepkime vererek suda eriyen bir 

yapı oluşturarak böbreklerden basitce atılımını sağlarlar.  

• Bir ilacın etkisinin, ayrı bir mekanizma ya da reseptör 

vasıtasıyla zıt yönde etki eden bir ilaçla eksiltilmesi ya da 

kaldırılması olayına fizyolojik antagonizma ismi verilir. 

Örnek olarak narkotik analjeziklerin solunum sisteminde 

oluşturduğu depresyon kafein gibi uyarıcılarca antagonize 

edilir.  

• Aynı reseptöre etki eden iki ilaç arasındaki antagonizmaya 

farmakolojik antagonizma ismi verilir. Örnek olarak; 

atropinle asetil kolin arasındaki etkileşim. 

6.1.2. Sinerjizma: Bir ilacın etkisinin öbür ilaç tarafından 

arttırılmasıdır. İki kısma ayrılır:  

Sumasyon (additif etkileşme): Aynı yönde etki eden iki ilacın 

birarada uygulanması onların tek tek verdikleri etkinin cebirsel 

toplamıdır. Örnek olarak; 0.5 g parasetamol + 0.5 g aspirin eşit şiddette 

analjezik etki elde edilir.  

0.25 g parasetamol ile + 0.25 g aspirin birlikte uygulanmasıyla 

aynı derecede etki elde edilir. Tedavi de faydalı olan bu etkileşimle yan 

etkilerde eksilir.  

Potansiyalizasyon: Bir arada uygulanan iki ilacın oluşturduğu 

etkinin toplamı, bu ikisinin tek tek oluşturdukları etkinin 

toplamından fazladır. Örneğin; Antikolinesterazlar asetilkolin 

(ACh)’in etkisini arttırırlar. 

6.2. Farmakokinetik Etkileşimler: Bir ilac öteki ilacın emilim, 

dağılım, BT ve eliminasyonunu değiştirmesidir. Sonuçta klinik öneme 

sahip etki değişimleri meydana gelir. Antikolinerjikler barsak 

hareketliliğini eksilttiklerinden öteki ilaçların uzun zaman barsakta 

durmalarına neden olurlar. Bu şekilde emilimleri artar. Ampisilin ve 
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tetrasiklinle tedavi esnasında gebeliği önleyen ilaçların birlikte 

kullanılması ile bu ilaçlar gebeliği önleyici ilaçların etkilerini 

azaltır ve istenmeyen gebelige neden olabilir.  

6.3. Farmasötik Etkileşimler: İlaçlar bedene alınmadan yani 

beden haricindeyken etkileşim oluşturabilmelerine geçimsizlik denilir. 

Örneğin sıvı halindeki iki ilacın karıştırılmasıyla renk değişikliği ya 

da çökelti oluşması. Bu iki ilaç aynı zamanda ve aynı enjektöre 

çekilerek uygulanmamalıdır. Parenteral sıvı tedavisi esnasında başka 

bir ilacın aynı yerden verilmesine ya da rezervuara eklenmesine sıklıkla 

baş vurulan yöntemdir. İlaç etkileşimelerine, aynı anda iki ilacın birlikte 

uygulanması esnasında toksik etkiler meydana gelebilir. Ya da bir ilaç 

ötekinin etkisini eksilterek tedaviyi etkisizleştirebilir. Bu sebeple çok 

ilaçla tedavi esnasında etkileşimlere dikkat edilmelidir. 

7. ENZİM ETKINLIĞİNİN ÖNLENMESİ 

İlaçlardan bazıları canlıda ya da parazit ve bakterilerde biyokimyasal 

olayları gerçekleştiren enzimlere mani olarak bu olayların hızını 

değiştirirler veya tümüyle önlerler.  

7.1. Asetilkolinesteraz (AkE): Sinir sistemi (SS)’ne etkiyen 

fizostigmin ve organik fosforlular gibi bazı ilaçlar sinaps ve 

kavşaklarda (parasempatik yapılar, otonomik gangliyonlar, nöro-

musküler kavşaklar ve beyin gibi) uyarının geçişini sağlayan ACh’i 

parçalayan AkE etkinliğini engelleyerek, anılan kavşaklarda ACh 

birikmine ve neticede parasempatomimetik etkiyi tetiklerler.  

7.3. Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE): Kaptopril ve enalapril 

gibi ilaçlar bu enzimin etkinliğine mani olarak anjiyotensin-I’in 

anjiyotensin-II’ye dönüşümüne engel olurlar; bu etkisi nedeniyle kan 

basıncını düşürmek için kullanılırlar.  

7.4. Prostaglandin Sentetaz (PG sentetaz “PGS”, 

siklooksijenaz, COX): İndometasin ve aspirin gibi ilaçlar PGS 
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etkinliğine mani olunarak prostaglandinlerin sentezini önlerler. 

Neticede, ağrı giderici, ateş düşürücü ve yangı engelleyici etki 

oluştururlar.  

7.5. Transpeptidaz: Beta-laktam antibiyotikler (penisilinler, 

sefalosporinler) bakterilerde bu enzimin etkinliğini engelleyerek 

peptidoglikan zincirlerinin şekillenmesini ve sonuçta hücre duvarının 

oluşmasını önlerler (Kaya et al., 2011). 

8. TAŞIT SİSTEMLERİ (POMPALAR, TAŞIT 

PROTEİNLER)  

Yüklü bazı ilaç veya kimyasalların biyolojik memranlardan 

geçişinde taşıt proteinleri görev alır. Amino asit ve glikozun hücreye 

girişi Cl ve Na gibi iyonlar ve birçok organik maddenin böbrek 

tubüllerinden taşınması, Na ve Ca gibi iyonların hücre-dışına veya 

hücre-içine taşınması, kolinerjik yapılarda kolinin, adrenerjik yapılarda 

noradrenalinin (NA), serotonerjik yapılarda serotoninin, dopaminerjik 

yapılarda da dopaminin (D) sinir ucuna geri alınması etkin taşıma ile 

olur.  

8.1. Kolin Taşıtı (kolinerjik sinir uçlarında bulunur): Hemikolinium 

kolinerjik sinir uçlarında kolinin geri alınmasını engeller; neticede, 

ACh’nin sentezi azalır, parasempatik etki zayıflar ya da tamamıyla yok 

olur. 

8.2. Na, K-ATPaz (amin pompası; adrenerjik sinir uçlarında 

vardır): Kokain pompanın görevine mani olur, sinaptik aralıkta 

NA’nın uzun zaman kalmasını sağlar; böylece, dolaylı şekilde 

sempatomimetik etkiye sebebiyet verir.  

8.3. Mg-ATPaz (amin pompası); adrenerjik sinir ucundaki 

veziküllerde vardır): Rezerpin gibileri bu pompanın görevine mani 

olur; adrenerjik sinir ucundaki stoplazmada olan NA molekülleri 

korumasız kalır; monoamin oksidaz (MAO) ile etkisiz kılınır; bu 
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durum, sempatik etkinin zayıflamasına ve kaybolmasına yol açar (Kaya 

et al., 2011). 

8.4. İyon-Kanalları: Hücre zarlarında çeşitli anyon veya 

katyonların geçmesine aracılık eden iyon-kanalları (Ca-, CL-, K-, Na-

kanalları gibi) vardır. Uyarılabilir hücrelerin görevlerini 

sürdürebilmeleri (uyarı-uyarının sonlanması), hücre zarının iki 

tarafında belli yoğunlukta olan K, Na, CL ve Ca gibi iyonların 

geçirgenliğine göre zarın iki yüzü arasında gidiş-gelişleriyledir. Bu 

iyonların kendilerine has ve protein yapılı çeşitli kanalları serbestçe 

veya gerilime bağımlı (Voltaj-bağımlı; V-bağımlı) kanalları geçtikleri 

kabul edilir. Kanallardan bazıları doğrudan reseptörlerle bağlantı 

kurarlar. İlaçlar bu kanallardan bazılarını doğrudan, bazılarını da G-

proteini aracılığında etkiler.  

9. İLAÇLARIN LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA 

ETKİLERİ 

İlaçlar, kliniklerdeki biyokimyasal testlerde değişimlere neden 

olabilir ve bu da sonuçlarının yanlış yorumlanmasına sebebiyet 

verebilirler. 

• İlaç, oluşan tepkimede aktif madde gibi rol alarak yapılan 

ölçüme katılabilir. 

• Meydana gelen tepkimeyi farklılaştırabilir. 

• Tespit edilen renk şiddetini farklılaştırabilir. 

İlaçlar; KC, böbrek ve hematopoietik yapıya zehirli etki 

yapabilirler. Bu etkileriyle metabolik değişimlere sebep olabilirler. KC 

fonksiyon testlerini bozabilirler. Örnek olarak; alkalen fosfataz, MAO 

inhibitörleri ve fenotiyazinler kolesterol değerlerini değiştirirler. 

Laboratuvar test neticeleri rahatsızlığın tanısı ve tedavisinde önemlidir. 

Bu sebeple ilaç alan hastanın test neticesini yorumlamadan önce ilacın 

bu değerler üzerinde herhangi bir değişikliğe neden olup olmadığına 

dikkat edilmelidir.  
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BÖLÜM 3 

İLAÇ TOKSİKASYONU 

1. GIRIŞ 

İlaç; normal olmayan fizyolojik fonksiyonları normal duruma 

getirmek, gelişen negatif bir semptomu düzeltmek ya da oluşan bir 

enfeksiyonu yok etmek için uygulanan kimyasaldır. Belirli bir dozda, 

belirli bir etki elde etmek amacıyla uygulanır. İlaçla zehir arasındaki 

ayrım, alınan ilacın dozu ile ayrılır. Bütün ilaçların bir toksik dozu 

vardır. İlaveten, ilaçların uygulamaları esnasında, "istenmeyen toksik 

etkiler"i de meydana gelebilir. Böyle bir durumda ilacın uygulaması da 

kısıtlıdır.  

1.1.İlaç Toksikasyonları: İlaçların istenen farmakolojik etki 

yanında istenmeyen toksik etkileri de vardır. Bunlar; başlıca üç kısımda 

toplanır. 

1.1.1. Fonksiyonel Etki: İlacın farmakolojik etkisiyle alakalıdır. 

Bu etki dönüşümlüdür ve ilaç terkedildiğinde bu etkide ortadan 

kaybolur. Antihistaminik etkili ilacın uygulanması sırasında ciddi bir 

sedatif etki görülebilir. Böyle durumlarda ilacın bırakılması gerekebilir.  

1.1.2. Biyokimyasal Toksisite: Kimyasal metodlarla etkisi 

saptanır. Bu etki bedenin asit-baz dengesi üzerinde enzim sistemlerinde 

gözlenir ve dönüşümlüdür ilacın bırakılmasıyla yok olur.  

1.1.3. Yapısal Toksisite: Doku, hücre ve organ yapısında 

değişiklik olup, biyokimyasal ve fonksiyonel değişmeyle beraber gider. 

Kloroformla yapılan anestezide KC yağlanmasının oluşması verilebilir. 

İlaç alınmasıyla oluşan bu tip toksisiteler, istenmeyen ama öngörülen 

etkiler olup, tedavi dozlarında oluşur. Bir kısmı tedavi esnasında, bir 

kısmı da uzun süren tedaviler neticesinde meydana gelir. Bu durum yan 
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etki diye adlandırılır ve bu meydana gelen etkilerin çoğunluğu doz-

cevap ilişkisi sonucu oluşur.  

1.2. İlaçlar Arası Etkileşmeler 

1.2.1. İn vitro Etkileşmeler: Kapsül, tablet ya da i.v. formunda 

uygulanan bir ilaç grubundaki ilaçlardan biri ötekinin özelliğini 

uygulamadan önce değişikliğe uğratabilir. Bu durumda da o ilacın 

"biyoyararlığı" değişikliğe uğrayabilir. Kimyasal ya da fizikokimyasal 

etkileşme, ilaca karşı terapötik yanıtı değişikliğe uğratabilir ya da 

toksikasyona sebebiyet verebilir. İ.v. infüzyon amacıyla uygulanan 

aminoasit çözeltilerine hiç bir ilaç eklenmemelidir. Bu çözeltiler, aside 

dayanıklı olmayan ilaçları denature edebilir; penisilinlerle allerjik 

konjugatlar meydana getirebilirler. Birbirlerini üç yöntemle 

etkileyebilirler.  

• Bağımsız olarak fizyolojik etki gösterebilirler. 

• Aynı organda şekil ve yöntem olarak aynı etkiyi gösteriyorsa 

"sinerjik etki" meydana gelir. Bu etki; additif etki ya 

sinerjizma ya da potansiyalizasyon formunda gözlenir.  

• Antagonizma: Bir ilacın farmakolojik-toksikolojik etkisinin, 

diğer bir ilaç tarafından yok edilmesidir. Barbitüratların 

MSS’deki depresan etkisinin amfetaminler; muskarinin 

kolinerjik etkisinin atropin tarafından ortadan kaldırılmasıdır. 

1.2.2. Barsaktaki Etkileşmeler 

İlaçlar; barsakta etkileşerek biri öbürünün emilimini arttırır ya da 

azaltabilirler. İlacın barsak epitelyumundan pasif difüzyonla transferi 

pH’ayla alakalı olabilir. pH'nın asidite durumunda emilimi yükselen 

salisilik asit gibi asit bir ilacın aynı zamanda uygulanan alkali etkili bir 

ilaçla emilimi azalabilir. Barsak hareketlerini değiştiren bir ilaç, 

ötekinin emilimini etkiler. Gastrik boşaltmayı uyaran metoklopramid, 

parasetamol ve alkolün emilini hızlandırır.  
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1.2.3. Enzim Aktivitesinin Etkilenmesiyle Oluşan 

Etkileşmeler  

1.2.3.1. İndüksıyon: Pestisitler, alkol, sigara ve pekçok ilaç 

enzim indükleyicisi olarak etkiyebilir. Bu enzimle metabolizasyon 

(BT)’a uğrayan diğer ilacın metabolizma hızı arttığından ilaç etkinliği 

düşer. Sigaranın bu etkisi; yapısında olan kanserojen etkinliğe sahip ve 

mikrozomal enzim etkinleştiricisi olan 3,4-benzopirenden 

kaynaklanmaktadır. Sigaranın, benzopiren hidroksilazı aktive ettiği ve 

propoksifen ve benzodiazepine (BZ)’ler gibi ilaçların klinik etkinliğini 

azalttığı tespit edilmiştir. Antibiyotiklerin enzim indükleyicileri etkileri 

neticesinde kendi aktivitelerini düşürdükleri ve uzun süreli kullanımları 

sonunda kanda yeterli düzeye erişemezler ve istenen etkinliği 

gösteremezler. Alkolün de vücutta KC mikrozomal enzimlerini 

uyardığı gözlenmiştir. Alkoliklerde, antikonvülzan ilaçlardan fenitoinin 

kandaki konsantrasyonunun alkolden kesilenlere kıyasla daha hızlı 

azaldığı gözlenmiştir. Bu etki antikonvülzan etki zamanını eksiltmekte 

ve yüksek miktarda alkol alanlarda tehlike arzetmektedir.  

1.2.3.2. Enzim İnhibisyonu: Bir ilaç, öteki ilacın BT yavaşlattığı 

veya engelledigi gözlenmiştir. Metabolizması yavaşlayan ya da inhibe 

olan ilacın farmakolojik etkisi değişeceğinden tehlikeli durumlar 

oluşacaktır. Kalp glikozitlerinden Quabain zehirliliğiyse katekolamin 

salıverilmesine bağlı olarak artması bu kapsamdadır.  

1.2.3. Plazmada ve Etki Yerinde Etkileşmeler: İlaçlar 

organizmada doku ve plazma proteinleriyle aynı reseptöre 

bağlanabilirler. Birisi ötekinin reseptörünü kapmak için yarıştayken 

tehlikeli sonuçlara neden olabilir. Varfarinin antikoagulan özelliğinin 

klofibrat ve fenilbutazonca potansiyalize edilmesi gösterilebilir. 

Varfarinin % 98'i serum albuminine bağlıdır, fakat toplamının % 2'si 

plazmada aktif durumdadır. Albumine ilgisi fazla olan bir ilaç 

varfarinle albumine bağlanmak için yarışırlar. Neticede varfarinin % 

4'serbest olacaktir ve kanda aktif ilaç seviyesi iki katına yükselerek 
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antikoagulan etki de o oranda artacak ve neticede öldürücü kanama 

görülecektir.  

1.2.3.1. Reseptör Bölgesinde Etkileşmeler: Aynı reseptöre 

bağlanmak için yarışan ilaçlar; yarışmalı antagonizma gösterirler. 

Örneğin; histamin ve antihistaminikler gibi. Fizyolojik olarak alakalı 

ama değişik reseptörlerle ilaçların yarışması fizyolojik antagonizma 

diye tanımlanır. Örnek olarak; guanetidin gibi adrenerjik bloke 

oluşturan ilaçların hipotansif özellikleri trisiklik antidepresanlarca 

antagonize edilebilir. Bu sebeple guanetidinle hiper tansiyon 

tedavisinde, imipramin uygulanması bu ilacın adrenerjik sinir uçlarında 

birikmesini önleyerek, yüksek kan basıncına sebebiyet verecektir. 

Değişik reseptörlerde etki oluşturan ilaçlar arasındaki etkileşim 

potansiyalizasyon formatında meydana gelebilir. Bu konuya örnek 

olarak; kalp glikozitlerinin etkisi, tiazid grubu diüretiklerle artarak, 

digitalis zehirlenmesi meydana gelir. Bu durumda tiazidler, tahminen 

arterlerin kasındaki elektrolit yoğunluğunu değiştirmeleri sebebiyle de 

hipotansif ilaçların etkisini potansiyalize ederler.  

1.2.3.2. Atılımda Etkileşmeler: İlaçlar böbreklerden geçerken 

ve atılmları esnasında önemli etkileşimler meydana gelmektedir. İlaçlar 

böbreklerde pasif yeniden emilime ya da aktif atılıma uğrarlar. İlaveten 

ilaç atılımı idrarın pH'sıyla ilgili olduğundan, böbreğin pH'sının 

atılımdaki rolü önem arzeder. İlaçların çoğu zayıf elektrolitlerdir ve 

iyonize olmayan formları yeniden emilirler. İlaçların pH’sı; 

iyonizasyonun şekil ve derecesinde önemli bir etken olduğundan ilacın 

atılımı ya da yeniden emilimi de bu durumdan etkilenecektir. Morfin ve 

antihistaminikler gibi zayıf bazlar düşük idrar pH'sında daha hızlı, 

yüksek pH'da daha yavaş atılırlar. Zıttı olarak streptomisin ve salisilik 

asit gibi zayıf asitler yüksek idrar pH'sında daha hızlı, düşük idrar 

pH'sındaysa daha yavaş atılırlar. Asidik ilaçların çoğu ve metabolitleri 

proksimal tubuler aktif transportla sekresyona uğrarlar. Salisilik asit, 
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penisilinler gibi bazı ilaç ve metabolitleri bu tanım kapsamındadır. Bu 

ilaçlar aktif sekresyon sistemi için biri ötekiyle yarışmaya girerek 

atılımı azaltırlar. Neticede, penisilinin plazmadaki yarı ömrü sadece 

probenesidce değil aspirin ya da fenilbutazon gibi öteki asidik ilaçlarca 

da uzatılabilir (Vural, 2005). 

1.2.3.3. Besin İlaç Etkileşmeleri  

• Aminofilin: Vit. B kompleksi.  

• Antikoagülanlar: Balık ve balık yağları, Vit. C ve K ve şarap.  

• Katekolamiııler: Riboflavin ve Vit. B kompleksi. 

• Klortetrasiklin: Süt ve süt ürünleri. 

• Tetrasiklinler: Vit.B kompleksi, süt ve süt ürünleri.  

• Kloramfenikol: Vit. B kompleksi ve riboflavin.  

• Eritromisin (oral): Limon ve portakal gibi asitli içkiler. 

• Griseofulvin: Yağlı besinler.  

• L-dopa: Bakla ve Vit. B kompleksi. 

• MAOI'ler: Alkol, maya, yoğurt, çay, süt ve süt ürünleri, kolalı 

içecekler. 

• Reserpin: Vit. B kompleksi 

2.KİMYASALLARIN UMULAN ETKİLERİ 

İlaçlar bir hastalığı tedavi etmek amacıyla alınırlar ve ilaçların 

haricinde, besinler ve onlarla birlikte alınan kimyasal maddelerde 

vardır. Bunlarla beraber daha ziyade "ksenobiyotikler" diye 

adlandırdığımız kimyasallara (su, hava, besin kirleticileri, endüstride 

maruz kalınan kimyasallar ve evlerde kullanılan kimyasal maddeler) 

maruz kalınmaktadır. Bunların, normal toksik etkisi "biyolojik 

sistemlerde tekrarlanan etkiler" diye tanımlanırlar. Bu durum doz-

cevap ilişkisi gösterir ve öteki kimyasallarla etkileşimler grup içinde 

meydana gelir. Alkollerin MSS depresan etkisinin, barbitüratlarla 

potansiyalize olması da bu grup toksik etkilerdendir.  
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2.1.Kimyasalların Beklenmeyen Toksik Etkileri: Kimyasal ve 

ilaçların beklenmeyen biyolojik yapının bireysel duyarlılığına göre 

ortaya çıkan etkileridir. Bu durumlarda immun sistem rol oynar. 

2.1.1.Hipersensitivite: Bireylerin az bir kısmında gelişir. 

Kimyasalın beklenen etkisidir, fakat kimyasalın normal dozundan daha 

küçük dozunda meydana gelir. Bu durum bireyin önceki geçirmiş 

olduğu hastalık durumu sebebiyle oluşabilir. Örnek olarak, bronşiyal 

astımlı bireyler, havadaki toksik gazlardan ozonun bronkokonstriktör 

etkisine normal bireylere göre daha duyarlıdırlar. 

2.1.2.Allerji: Kimyasalların toksikolojik ya da farmakolojik 

etkisinden başka bir etki olup, immünoloji kapsamındadır. İmmun 

mekanizmada, kimyasala ilk maruz kalmada canlıda protein yapısında 

antikor meydana gelir. Kimyasal, canlıda endojen proteinle birleşerek 

antijen meydana getirir. Proteinle birleşerek antijen meydana getiren 

kimyasallara hapten adı verilir. Antijen, antikor adı verilen humoral ve 

sellüler yeni proteinler meydana getirebilirler. İlk temasta hücresel bir 

hasar gelişmez, fakat hassasiyet oluşmuştur. İkinci kez maruziyette 

kimyasalın tekrardan meydana getirdiği antijen, daha önce oluşan 

antikorla birleşerek, antijen - antikor reaksiyonu sellüler yapıda 

harabiyete neden olur. Bu oluşan immünolojik yanıt; lipid, protein gibi 

canlı için yabancı ama doğal maddelerle meydana gelebilir. İlaveten 

yabancı kimyasallarlada immünolojik yanıt gözlenebilir. Toksikolojide 

önemli olan küçük moleküllerle görülen allerji reaksiyonlarıdır (Kaya 

et al., 2011). 

2.1.3. Kimyasalların Oluşturduğu Allerji Mekanizması 

2.1.3.1.İlk Maruz Kalma: Bazı kimyasallar in vitro hapten 

özelliği göstermez, fakat in vivo metabolik aktivasyonla hapten özelliği 

edinir. Penisilinin allerjik özelliği penisilinik asit türeviyle ilgilidir. Bu 

sebeple penisilin "prohapten"dir. Penisilinik asit, penisilinin ilk BT 

ürünüdür ve kontaminant olarak penisilin preparatlarında bulunur. 
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Proteinlerin sülfidril, amid ya da disülfür gruplarıyla kovalent bağla 

bağlanabilir. Meydana gelen penisiloil-protein konjugatı kuvvetli 

antijendir (Dökmeci & Dökmeci, 2016). 

2.1.3.1.1. Çapraz Allerji: Kimyasal aktif madde grubu aynı olan, 

ama diğer yapısal olarak bir ilgileri bulunmayan maddelerden birisine 

allerjik reaksiyon veriyorsa, ötekinede göstermesidir.  

2.1.3.1.2. Kimyasal Madde-Allerjik Reaksiyonlar  

2.1.3.1.2.1. Cilt Reaksiyonları 

• Kontakt Dermatit (kaşıntı ve ekzama gibi); lokal 

anestezikler ve penisilin gibi. 

• Kurdeşen; polen ekstraktları, penisilin ve salisilatlar. 

• Egzantem; arsenikli bileşikler, sülfonamidler ve barbitüratlar. 

• Derinin pul pul dökülmesi; barbitüratlar ve arsenikli 

bileşikler. 

• Bullü bölgeler; iyodürler ve arsenikli bileşikler. 

• Mııltiform Eritem; sülfonamidler ve salisilatlar. 

• Ciltte Kızartı;barbitüratlar. 

2.1.3.1.2.2. Kan Diskrazisi  

• Granülositopeni; arsenik bileşikleri ve fenilbutazon.  

• Trompositopeni; kinin, arsenikli bileşikler ve sülfonamidler. 

• Aplastik anemi; fenilbutazon, kloromfenikol ve 

sülfonamidler.  

2.1.3.1.2.3. Serum Hastalığı: Serumlar, streptomisin, penisilin ve 

sülfonamidler. 

2.1.3.1.3.4. Anaflaktik Şok: Lokal anestezikler, polen ekstraktları, 

penisilin, serumlar ve aşılar.  

2.1.3.1.3.5. Astım: Salisilatlar, polen ekstraktları ve serumlar.  
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2.1.3.1.3.6. Organ Hasarı: Periarterit ve hepatit; altrn tuzları, 

serumlar ve sülfonamidler.  

2.1.3.1.4.Allerjik Reaksiyon Çeşitleri  

• Anaflaktik; genel ya da lokal olabilir. Ciltte ürtiker, solunum 

yolunda astım ve gastrointestinal sistemde besin allerjisi.  

• Sitotoksik veya sitolitik tipte allerji; kan diskrazisi (hemoliz 

ve lökosit lizisi gibi). 

• Arthus reaksiyonu; antijenin subkutan enjeksiyonundan 

sonra lokal ödem veya nekroz oluşur. Bu tipte ayrıca serum 

hastalığı (ürtiker ateş, artralji: eklem romatizması, lenf 

hastalığı gibi). 

• Gecikmiş reaksiyon (tüberkülin) tipi; lokal irritan reaksiyon 

olarak görülür ve modifiye hücrelerin oluşumuna bağlıdır. 

Diğer üç tipten farklı olarak, antikorun dolaşım sisteminde 

olmasına gerek yoktur. 

2.1.3.1.5.Allerjinin Toksisiteden Farkı  

• Kimyasal uzun bir zaman tolere edildikten sonra 

sensitizasyona sebep olur. Allerjik reaksiyonlar genelde küçük 

dozda oluşabilir. 

• Allerji; kimyasala ilk maruziyette gözükmez. Antikor 

oluşması ya da dokularda duyarlı lenfositlerin meydana 

gelmesi için 7/14 gün zaman gerekir.  

• Kimyasallar; farklı kimselerde değişik allerjik reaksiyona 

sebep olabilirler, ilaveten aynı kimsede çeşitli zamanlarda 

çeşitli etki formunda gözlenebilir. Aynı etken madde aynı 

kişide cilt komplikasyonu biçiminde, ötekisinde vasküler 

yanıt, diğerinde kan hücrelerinde etki gözükebilir. Bazı 

kimseler kalıtsal nedenle allerjik komplikasyonlara daha 

yatkındır bu duruma "atopi" adı verilir. 
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• Allerji durumunda eozinofil lökositlerin miktarı yükselir bu da 

tanıda yardımcı olur.  

2.1.3.1.6.Işığa Duyarlılık (Fotosensitivite): Bir kısım 

kimyasallar, canlı derisinde ışığa maruziyette reaksiyonlara neden 

olurlar. Bu durum bazen suni ışıkta da oluşur. Bu tip komplikasyonlara 

" ışığa duyarlık: fotosensitivite" diye adlandırılır. "Fototoksik" tarzda, 

ciltte bulunan kimyasal madde, ışığı emerek daha yüksek enerjili 

bileşiğe dönüşür. Emilmiş enerji olan radyasyon enerjisi geri 

bırakıldığında fotokimyasal olarak hücre deformasyonuna sebep olur. 

Bu tip fototoksiteye sebep olanlara örnek olarak; antibiyotiklerden 

sülfonamidler; kömür katranı türevleri olan piridin ve antrasendir. 

İkinci tip fotosensitivite, immun mekanizma olan hapten-allerjik 

mekanizmaya dayanmaktadır. Metabolit veya kimyasal, cilt proteiniyle 

birlikte antijen oluştururlar ve duruma göre, antikor-antijen, meydana 

getirirler. Işığa maruziyette antikor-antijen reaksiyonu oluşarak ciltte 

"deri deformasyonu" meydana gelir. Tiyazidler, klorpropamid ve 

prometazin uygulamaları deri deformasyonları oluşturabilir. 

3.GENETİK NEDENLERE BAĞLI TOKSİSİTE 

Aynı türdeki bireylerde genetik çeşitlilik BT’nun hızı ve buna 

bağlı olarak da toksisiteyi etkiler. Kalıtsal sebeplerle kimyasallara ve 

ilaca karşı anormal yanıt verilmesi kantitatif veya kalitatif nitelikte 

gelişebilir. "idiyosenkrazi’’ bireyin kimyasallara diğer bireylerden 

farklı yanıt vermesi olarak tanımlanir. Bu yanit yüksek doza rezistans, 

düşük doza duyarlılık reaksiyonları gösterirler. 

3.1.Genetik Mekanizma: Baba ve anneden çocuklara kalıtım 

veren "gen"ler, kromozomlarda olup DNA molekülünün birer ögesidir. 

Türler arasında genlerin sayısı değişir. Örnek olarak; insanlarda 23 çift 

kromozom var bunlardan, 22 çifti otozomal, bir çifti ise cinsiyet 

kromozomudur. Bu dişilerde XX, erkeklerde XY'dir. X-

kromozomunda erkekler arası gen aktarımı bulunmaz. Y-
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kromozomunda ise erkekler arası aktarılır. 22 çift alelle taşınan karakter 

"otozomal karakter" dir. İki cinste de aynı oranda görülür. Ağırlık ve 

boy gibi değişik özellikler o canlının "fenotip"ni oluşturur. Yavruların, 

bu dış görünüşleri oluşması için, baba ve anneden geçen cevhere 

"genotip" denir. Genotipi meydana getiren bir çift alel genin değişikliği 

durumuna (Aa) "heterozigot genotip" ve bu kimselere de "heterozigot" 

adı verilir. Alel çift genin aynı olmasına ‘’homozigot" adı verilir. 

(homozigot; AA: baskın homozigot, aa: çekinik). Mutasyonun sebebi; 

genetik sistemdeki bir eksiklikle, bazı kişilerin anormal protein olan; 

hemoglobin (HB), enzim, diğer beden proteinleri meydana gelebilir. 

İzozimler de bu değişikliklerdendir. Bu deforme enzimler, normalmiş 

gibi aynı görevi ifa etmekle birlikte, inhibitörler ve substrata karşı 

çeşitli affinite gösterirler. İlaveten, tepkime hızları, allosterik 

etkileşimleri değişik olabilir. Bu dış görünüm anormallik sebebiyle 

bireyler herediter bir bozukluk olarak kimyasallara karşı anormal yanıt 

oluştururlar.  

3.1.1. Kimyasalların Birikimine Sebep Olan Genetik 

Etkenler: Bazı kişilerde genetik olarak, bazı enzimler anormal 

yapıdadır ya da yoktur. Bu sebeple de bu enzimlerin katalize ettiği BT 

hızı düşük olacağından, kimyasalın biyolojik yarılanma ömrü de uzun 

olur ve toksik maddelerin birikimi sebebiyle umulandan daha uzun 

toksik etki görülür.  

3.1.1.1 Süksinilkolin Hidrolizi: Nöromuskuler blokerlerden, 

genellikle operasyonlarda çizgili kas gevşeticisi olarak uygulanır. Kısa 

süreli kas rölaksanı olması (KC ve plazmada bulunan 

"psödokolinesteraz"enzimi tarafından birkaç dakikada inaktive olması) 

sebebiyle tercih edilir. fakat bir kisim hastalar, süksindkoline 

duyarlıdırlar ve kas felci uzun sürmektedir. Bu genetik yapı, 

toplumlarda %2 oranında gözlenir. Bu gen, otozomal çekinik özelliğe 

sahiptir ve her iki cinsiyettede görülür.  
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3.1.1.2.Kalıtsal Methemoglobinemia (MetHb): Nitritler ve 

diğer MetHb’ye sebep olan kimyasallar (kloratlar ve anilin türleri) bazı 

kişilerde uzun zaman etkili olarak MetHb’ye neden olurlar. Sağlıklı 

kişilerde HB’nin çok azı MetHb (% 1) formundadır. Nadiren, Fe+2 

(ferro) nin, Fe+3 (ferri) e yükseltgenmesiyle meydana gelen MetHb 

seviyesi, ferri iyonunun sürekli bir şekilde eritrositlerde olan dört 

değişik indirgeyici enzim sistemi tarafından ferro iyonuna indirgenmesi 

ile oluşturulur. Bu sistemden üç adeti glutation, askorbik asit ya da 

NADPH'i indirgeyici olarak uygularlar. Dördüncüsü ve önemlisi olan, 

NADPH- MetHb redüktaz enzimidir. Herediter MetHb de, bu enzim 

azdır ve bu durum otozomal çekinik özelliği olduğundan kalıtımla her 

iki cinstede de homozigotlarda görülür. Böyleleri doğuştan 

siyanozislidir. Direkt oksidan maddeler (nitratlar ve nitritler gibi) ve 

canlıda oksitlenerek in vivo oksidan etkililerle (indirekt oksidanlar: 

Anilin, nitrobenzene ve sülfonamidler vb.) herediter MetHb’ye sebep 

olurlar. Örnek olarak; normal ve kalıtımsal MetHb’si bulunanlara tek 

dozda sodyum nitrit uygulandığında, normal kimselerd MetHb seviyesi 

6 saatte normal degere iner. Fakat defektlilerde aynı sürede yüksekliğini 

korur. 

3.1.1.2. İlaca Duyarlı Hemoglobin: Genetik nedenli, kusurlu 

HB’lilerde MetHb oluşturan kimyasallara duyarlıdırlar. Bu kişilerde 

metHb’ne sebep olan ilaçlar tehlike arzedebilir. MetHb yaşlı hücrelerde 

birikerek lizise olurlar. Örnek olarak; böyle kimselerde sülfonamidler 

hemolitik anemi oluştururlar. 

3.1.1.Kimyasallara Duyarlılığın Arttığı Durumlar: Genetik 

kusur nedeniyle bir kısım ilaç ve kimyasallar organizmada çeşitli etki 

ve toksisiteye sebep olurlar. Bu etkilere hemolitik anemi ve hepatik 

porfiria örnek olarak verilebilir.  

3.1.1.2. Primakin ve Favizm Duyarlığı: Antimalaryal ilaçlardan 

primakin, sağlığı yerinde olanlarda günlük 30 mg olarak verildiğinde 
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belli bir yan tesir göstermez. Zenci erkeklerin % 5-10'u, normal dozda 

uygulanan primakine duyarlılık gösterirler ve bunlarda akut hemolotik 

anemi meydana gelir. Uygulamayı müteakip birkaç gün içinde hemoliz 

başlar, HB düzeyi azalır, idrarda hemoglobinüri nedeniyle idrarın rengi 

koyulaşır ve neticede sarılık oluşur. Primakin ve favizm duyarlığı, 

cinsiyete bağlı bozukluktur. X kromozomu tarafından taşındığından bu 

geni bulunduran erkeklerin (homozigot) bozukluğu, kızlara aktarılır. 

Enzimi eksik olan heterozigot dişilerse kendinden doğan erkeklerin 

yarısına bu bozukluğu aktaracaktır.  

3.1.2.1. Hepatik Porfiria: Genetik defekt etkili ilaçlara örnek 

olarak; barbitüratlar ve hekzaklorobenzen gibi bazı klorlu 

hidrokarbonlu pestisitlerde gözüken porfiria’dır. Bunun, sentezinin 

düzenlenmesindeki bozuklukla alakalıdır ve bu kimselerin idrarlarıyla 

porfobilinojen (PBG) ve 8-aminolevülinik asit (ALA) itrah edilir. Akut 

durumlarda, porfirinin ve porfirin öncüllerinin miktarı plazmada ve 

idrarda artar ve oluşan semptomlar nevrit, karın ağrısı ve ülseratif 

lezyonlar ve ciltte ışığa duyarlık formatındadır. Akut porfiria 

sülfonamidler ve barbitüratlar gibi ilaçlarla gözlenir ve bazen de 

öldürücü olabilir. Genetiksel meydana gelen porfiria, ALA-sentetaz 

enziminin anormal uyarılması ile ilgilidir. Fizyolojik olarak, KC 

hücreleri, ALA-sentetaz enziminin oluşmasını kontrol ederek porfirin 

ve hem sentezini düzenler. ALA sentetaz porfirin biyosentezindeki ilk 

enzimdir. Genetiksel olarak, "hem" kontrolünde rol oynayan operatör 

genin noksanlığı düşünülür. Çok az dozda bile, bu özel ilaçların 

uygulanmasıyla, duyarlı kişilerde denge bozularak porfiria olayı 

görülebilir.  

3.1.1. Kimyasal Maddelere Rezistans Kazanılması: Türler ya 

da aynı türdeki canlılarda genetiksel olarak metabolik proseslerin 

uyarılmasıyla, canlılar kimyasalların toksikasyonuna normal canlılara 

kıyasla daha az şiddette yanıt oluştururlar. Bu şekilde kimyasala ve 
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ilaca karşı rezistans gelişmiştir. Bu genetik sapma, bunların 

kimyasalların zararlı etkilerine karşı korur. Bazı tavşanlarda 

"atropinaz" enzim seviyesinin yüksekliği, bu tavşanları atropinin zararlı 

etkilerinden korur.  

4. KİMYASALLARIN SÜREKLİ ALINMALARIYLE 

OLUŞAN TOKSİKASYONLAR 

Kimyasal ve ilaçların moleküler düzeyde oluşturduklari etkileri 

konfigürasyonları ve kimyasal yapılarıyla ilgilidir. Hücre seviyesindeki 

etkisi ise daha kompleks gelişir, aynı ilaç birçok hücresel reseptörlerle 

etkileşir. Canlının tamamındaki etkisinde ise, çok daha kompleks 

sonuçlar oluşur. Çünkü bu durumda emilim, metabolizma ve atılım gibi 

unsurlardaki farklılıklar ile kümülasyon ve tolerans gibi etkiler 

meydana gelir. Genel anlamda bir kimyasalın atılımı yavaş canlıya 

alınması sık aralıklarla oluyorsa, canlıda depolanarak toksik etki 

meydana gelecektir. Kimyasallardan yağda çözünenler alındıklarında, 

organizmanın yağında depolanırlar ve bu durumda bütünüyle 

zararsızdırlar. Yağ depolarının erimesi durumunda, kimyasallar serbest 

durumda kana geçerek toksik etkilerini ortaya koyarlar. Bu olayın en 

bariz örneği insektisitlerden DDT’dir. Başka bir örnekte ise; digitoksin 

plazma proteinleriyle kuvvetli bağ kurar ve bu sebeple yavaş elimine 

olur. Tedavi dozuna dikkat edilmezse ciddi toksik etki meydana gelir. 

4.1. Tolerans: İlaç veya kimyasalın sürekli olarak etkisinde kalan 

kişinin, bunun istenen etkisini elde etmek için daha fazlasına ihtiyaç 

duyulmasıdır. Örneğin morfin; alışkanlık yapan bir ilaç olduğu için 

normal dozu 10-15 mg dır. Sürekli ağrılı kişiye, günde iki kez deri altı 

(Sc) normal dozda uygulandığında, bir zaman sonra, aynı ağrısal etkiyi 

gidermek için normal uygulanan miktarın 20-40 katının uygulanması 

gerekir (Aktaş, 2020). İsviçre ve Avusturya'da dağlık alandaki insanlar 

aktivitelerini arttırdığı gerekçesiyle düzenli olarak doğal arsenik 

kullanırlar. Yıllarca bunu kullananların, öldürücü dozun birkaç misline 

dayanıklık gösterdiği gözlenmiştir. Ağızdan uygulanan arseniğe karşı 
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oluşan bu toleransın, bu kimyasalın bir süre sonra barsaktan emiliminin 

eksilmesiyle alakalı olduğu bulunmuştur. Bu mekanizmanın aksi ise, 

sürekli uygulanan ilacın BT’nun hızının artması sonucu atılım hızının 

da artmasıyla da tolerans oluşabilir Bu mekanizmayla. alkoliklerde, 

vücuda alınan alkolün vücuttan atılışı hızlanır (Cingi & Erol, 1996). 

4.1.1. Çapraz Tolerans: Biyolojik aktivitesi ve kimyasal yapısı 

benzerlik gösteren kimyasallardan birisi için oluşan tolerans 

diğerlerindede oluşur. Örnek olarak; morfin kullanan kişide gelişen 

tolerans metadon ve meperidin içinde geçerlidir.  

4.2. Taşiflaksi: Taşifilaksi gelişmesi için kimyasala belirli dozda 

ve belirli bir sürede maruz kalınmalıdır. Bu olay sanayide, barut üreten 

işletmelerde nitrogliserin imalatındaki çalışanlarda görülmüştür. 

Nitrogliserine ilk maruziyette oluşan bulantı, baş ağrısı gibi belirtilere 

birkaç günde alışıldığı görülmüştür. Fakat hafta sonu belirtilerin 

kaybolması ve pazartesi iş başı yapıldığında tekrar belirtilerin ortaya 

çıkması "pazartesi sendromu" diye isimlendirilmiştir. Sodyum nitrit 

haricindeki nitrat ve nitritler arasında çapraz tolerans meydana 

gelmektedir.  
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BÖLÜM 4 

KEMOTERAPÖTİKLER 

1.GİRİŞ 
Kemoterapi; bedeni işgal eden bakteri, parazit, virus ve protozoa 

gibi konakçıda toksik etki oluşturmadan yok eden veya gelişimlerini 

önleyen ilaçlarla oluştrulan tedavi yöntemidir. Amacı; ev sahibine hiç 

ya da çok az toksik etkisi olan maddeyle hastalık etkeninde yeterli 

miktarda gelişmeyi yavaşlatıcı, önleyici ya da yok edici etki yapmasıdır 

(Kaya et al., 2011). 

2. KEMOTERAPÖTİKLER 

Antibiyotikler: Aktinomisetler, funguslar ve bakteriler gibi 

değişik mikroorganizma türlerince oluşturulan ve öteki 

mikroorganizmaların gelişimini engelleyen veya onları yok eden 

kimyasallardır. Antibakteriyel ilaçlar iki grubta incelenirler. 

Bakteriyostatikler: Bunlar bakteri hücresinin üremesini ve 

gelişimini engellerler. Örnek olarak; tetrasiklinler, sulfonamidler, 

kloramfenikol, eritromisin, makrolidler, metronidazol ve mikonazol 

(Akıcı et al., 2012). 

Bakterisidler: Bakteri hücresini yok ederler. Perakut ve akut 

seyreden enfeksiyonların tedavisinde uygulanılırlar. Aynı zamanda 

bakterilerin gelişmesine de mani olurlar. Örnek olarak; penisilinler, 

sefalosporinler, imipenem, aminoglikozidler, vankomisin, 

amfoterisin B (fungisid), rifampisin ve fluorokinolonlar (Akıcı et 

al., 2012). 

Kemoterapinin Ana İlkesi: Konakçıda eseri miktarda, hastalık 

etkeni olan organizmada azami miktarda toksik etki yaratmaktır. Bu 

seçici etki, insan ve mikroorganizma hücresi ile arasında yapı ve 

biyokimyasal mekanizmalar olarak farklılıklar sebebiyle oluşmaktadır. 

En fazla seçici olan ilaçlar penisilinlerdir. Bazı bakteriler, belli bir 
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kemoterapötik ilaca doğal bir şekilde dirençlidirler, o ilaçdan 

etkilenmezler. Bazen ilaç, bakteriye ilk karşılaşmada etki ettiği halde, 

bir zaman sonra etkili olamaz. Bakteri ilaca direnç geliştirir. Bu olaya 

kazanılmış direnç adı verilir. Bir kemoterapötiğe karşı etkisini yitiren 

bakteri çeşidi, buna benzer kimyasal yapıdaki başka bir kemoterapötiğe 

de direnç oluşabilir. Bu duruma çapraz direnç adı verilir. Örnek 

olarak; oksitetrasikline direnç edinen bakteri, demetilklortetrasiklin, 

klortetrasiklin ve tetrasiklin'e de direnç edinmiş olur. Belli 

kemoterapötikten etkilenen mikroorganizma çeşitlerinin hepsine o 

ilacın antimikrobik spektrumu denilir. Bir kısım kemoterapötik 

ilaçlar bir ya da birkaç bakteri çeşidine etki gösterdiklerinden dar 

spektrumlu kemoterapötikler diye adlandırılır. Örnek olarak; sadece 

maya mantarlarına etki gösteren nistatin. Bir kısım kemoterapötikler 

çok miktarda bakteri ve diğer mikroorganizma çeşidine etki 

gösterdiklerinden geniş spektrumlu kemoterapötikler diye adlandırılır. 

Örnek olarak; ampisilin ve tetrasiklinler gibi.  

Antibiyogramın belirlenmesi; hastalıklarının tedavisinde 

uygulanılan kemoterapötikleri uygulamadan önce bakterilerin hangi 

kemoterapötiklere hangi yoğunlukta etki gösterdiğinin belirlenmesidir. 

Laboratuvar şartlarının yetersiz olduğu sağlık birimlerinde geniş 

spektrumlu antibiyotikler ya da uygun ilaç kombinasyonları uygulanır. 

Süperinfeksiyon: Antibiyotik kombinasyonu ile spektrumun 

genişletilmesi barsak florasının inhibisyonuna, (özellikle uzun süreli 

tedavilerde) dolayısıyla başta mantarlar ve gram negatif basiller olmak 

üzere dirençli mikroorganizmaların çoğalarak süperenfeksiyon 

oluşmasına yol açmaktadır. Bu olumsuz etkileşme daha çok kombine 

antibiyotik kullanımı sırasında ortaya çıkmakla birlikte geniş 

spektrumlu tek antibiyotik tedavisinde de görülebilmektedir. 

Süperenfeksiyonlar multipl dirençli bakteriler ya da mantarlarla 

geliştiğinden tedavileri zor olmaktadır. Bu nedenle antibiyotik 
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tedavilerinin olabildiğince dar spektrumlu olmasına özen 

gösterilmektedir. 
 

2.1. Antibakteriyel İlaçların Etki Mekanizmaları 

Bakteri Hücre Duvarının Sentezini Engelleyenler: Stoplazmik 

zarın dışında sert hücre duvarı vardır; hücre duvarının oluşumuna mani 

olan ilaçlar çoğalmakta-gelişmekte olan bakterilere etki ederler, etkileri 

öldürücüdür. Gelişmesi bitmiş bakterilere etkimezler. Bu 

kemoterapötikler; sefalosporinler, penisilinler, novobiosin, basitrasin, 

aztreonam vankomisin ve imipenem (Akıcı et al., 2012; Kaya et al., 

2011). 

Sitoplazma Membranının Geçirgenliğini Artıranlar: Deterjan 

etkiyle yüzeyde aktif antibiyotikler sitoplazma membranının 

geçirgenliğini fazlalaştırıp, hücre içinde olan ve hayati önemi olan bir 

kısım maddelerin hücre haricine çıkmasına neden olarak öldürücü etki 

meydana getirirler. Gelişimini bitirmiş bakterileri de yok ederler. Bu 

kapsamdaki kemoterapötikler; amfoterisin B, polimiksinler, nistatin ve 

gramisidin.  

Hücre İçinde Protein Sentezini Engelleyenler: Ribozomlarla 

birleşip, mRNA nın yönettiği protein oluşumunu bozarlar. Spektrumları 

genelde geniştir. Büyük çoğunluğu bakteriyostatiktir. Bir kısmıda 

bakterilerde öldürücü etki yapabilirler. Bu kapsamdaki 

kemoterapötikler; linkomisin, tetrasiklinler, kloramfenikol, 

oleandomisin, aminoglikozidler ve eritromisin. 

Genetik Materyel İçinde DNA Sentezinin ya da DNA 

Kontrolünde Yapılan mRNA Sentezinin Bozulmasına Sebep 

Olanlar: DNA’nın çift sarmal yapısını bozarlar. DNA’nın kopyasının 

çıkarılmasında görevli DNA polimeraz ya da yazımında görevli 

RNApolimerazın ekinliğini engellerler . Nükleik asit analoğu olarak 

etkileyip nükleik asit oluşumunu engellerler (Kaya et al., 2013).  Bu 
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kapsamdakilerin büyük çoğunluğu memeli hücresinin çekirdeğine de 

etki ettiklerinden sitotoksik ilaçlardır. Memeli hücresinde çok toksik 

olmayan metronidazole, fluorokinolonlar, nalidiksik asid ve 

rifamisinler antibakteriyel ilaç olarak ugulanırlar. Ötekileri ise 

antineoplastik ilaç olarak kötü huylu tümörlerin tedavisinde 

uygulanırlar.  

Bu Kapsamdaki Kemoterapötikler: Aktinomisinler, 

mitomisinler, nitroimidazoller, daunorubisin, fluorokinolonlar 

doksorubisin, nalidiksik asid, rifamisinler. 

İntermediyer Metabolizmayı Bozanlar: Bu ilaçlar bakterinin 

metabolizması için lazım olan folik asit gibi sentezini engellerler.  

Bu Kapsamdaki Kemoterapötikler: Trimetoprim, 

sulfonamidler, PAS (paraaminosalisilik asid), sulfonlar, etambutol ve 

izoniazid. 

2.2. Kemoterapötiklerin Yan Etkileri 

İlaç Alerjisi: Sülfonamidler ve penisilinler en çok allerjik 

tepkimelere sebep olan kemoterapötiklerdir. Deride basit bir 

döküntüden öldürücü anafilaktik şoka kadar, giden tepkime 

geliştirebilirler. 

Nörolojik Semptomlar: Aminoglikozid türevi ve streptomisin 

benzeri ilaçlar 8. baş sinirleriyle ilgili olan işitme ve denge işlevlerini 

bozarlar. 

Psişik Deformasyonlar: İzoniazid ve sikloserin benzeri ilaçlar, 

psikotik tepkimeler geliştirebilirler. 

Gastro İntestinal Sistem Bozukluğu: Sülfonamidler, 

tetrasiklinler, ampisilin, selfolosporinler, kloramfenikol, isoniazid ve 

PAS benzeri ilaçlar sindirim sistemi mukozasında deformasyonlara 

neden olarak; diyare, kusma ve bulantı oluşturabilirler. 
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Barsak Florasının Deformasyonu ve Süperinfeksiyon: 

Ampisilin ve tetrasiklin gibi geniş spektrumlu antibiyotikler, barsak 

florasında olan bir kısım yararlı mikroorganizmaları öldürerek, değişik 

patojen bakterilerin üremesi neticesi barsak infeksiyonları 

oluşturabilirler. Süperenfeksiyon, dil iltihabı, stomatit, anal pruritis ve 

B-Avitaminozu emareleri gösterebilir. 

Böbrek Tahribatı: Polipeptidler, sulfonamidler ve bir kısım 

aminoglikozidler önemli oranda böbreklerden atılır. Böbrek 

deformasyonlu hastalarda bu ilaçlar uygulanmamalıdır. 

Karaciğer Harabiyeti: İzoniazid ve eritromisin türevi ilaçlar 

hepatotoksik etki gösterebilirler. 

Kemik İliği Baskılaması: En çok kloramfenikol uygulananlarda 

gözlenir. 

Teratojenik Etki Potansiyeli: Kloramfenikol, tetrasiklinler, 

eritromisin, aminoglikozidler, fluorokinolonlar ve estolatlar teratojenik 

etki oluşturabildiğinden gebelerce uygulanmamalıdır. 

Gelişi Güzel Antibiyotik Uygulanmasının Olumsuz sonuçları   

• Bakteriyel direnç oluşması ve bunlardan ileri gelen 

enfeksiyonların gelişmesine neden olmak. 

• İlaç yan etkilerinin görülme sıklığını artırmak, 

• Ekonomik yük getirmek. 
 

Antibiyotik tedavinde başarısızlığın başlıca nedenleri aşağıdaki 

gibi gruplandırılabilir: 

Yanılgı Başarısızlıkları 

• Yanlış tanı 

• Tedaviden etkilenmeyen ikinci bir enfeksiyon 

• İntoleranstan ileri gelen ateş 
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• Verilişinden önce antibiyotiğin inaktivasyonu 
 

Hastaya Bağlı Başarısızlıklar 

• İyi izlenmeyen ve uyulmayan tedavi 

• Kusma ve ishal, 

• Kollaps ve i.m. enjeksiyonlar 

• Perfüzyon ve i.v. enjeksiyonlarda kazalar 

• İmmunodepresif hastalar 
 

Mikroba Kaynaklı Başarısızlıklar 

• Patojenin tanısında hata 

• Tedavi sırasında direnç oluşması 

• Flora değişimi kaynaklı superenfeksiyon,  

• Antibiyotikler arasında antagonizma 

• Yetersiz bakterisid etki (Cingi & Erol, 1996; Dökmeci & 

Dökmeci, 2016). 
 

Antibiyotiklerle Sağaltımda Kayda Değer Hususlar 

• Tanı erken belirlenip, en etkili ilaçla sagaltım yapılmalıdır.  

• Bağışıklık sistemi yetmezliği ya da baskılandığı olgularda 

bakterisid ilaçlar uygulanmalıdır.  

• Tedavide 2-3 günde iyileşme oluşmazsa, tanı ve tedavi kontrol 

edilmelidir. 

• Aynı tür bakterilerin neden olduğu hastalıkların tedavisinin tek 

ilaçla yapılması; pekçok bakterinin oluşturduğu olgularda 

geniş etki spektrumlu ilaç ya da kombinasyonlarının 

uygulanarak oluşacak direnci en aza indirilmesi. 

• Uygulanılacak ilacın etkene etkisi kuvvetli, konakçıya toksik 

etkisi az ve yan etki ve kontrendikasyonları en az olmalıdır 

(Kaya et al., 2011). 
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3. PENİSİLİNLER 

Bakteri hücre duvarına etkili antibiyotikler duvarın temel yapısını 

oluşturan peptidoglikan sentezini inhibe ederler. Bakterisidal 

etkilidirler. Allerjik etkileri haricinde güvenli ilaçlardır. Kimyasal 

yapılarında beta-laktam halkası bulunduran penisilinler ve 

sefalosporinler bu grubun başlıca antibiyotikleridirler. Bazı bakteri 

türlerinin salgıladığı beta-laktamaz enzimi bu grup antibiyotiklere 

direnç oluşmasında önemli rol oynarlar. Bu nedenle beta-laktamaza 

dirençli penisilin ve sefalosporin türevleri piyasaya çıkarılmıştır (Kaya 

et al., 2011). 

Değişik penisilin türlerinde penisilin V ve penisilin G klinikte en 

çok uygulanılan doğal pereperatlardır. Daha üstün özelliğe haiz 

penisilinlerin sentezi de yapılmıştır.  

3.1. Penisilin Çeşitleri 

3.1.1. Aside ve Penisilinaza Duyarlı, Kısa Etki Süreli 

Penisilinler 

Penisilin V ve Penisilin G: Penisilin G, Günümüzde de suda 

çözünen K+ ve Na+ tuzları (kristalize penisilin) kullanılmaktadır. 

klemizol penisilin G, benzatin penisilin G ve prokain penisilin G gibi 

uzun etkili (depo) türevleri de bulunmaktadır. Penisilin G ve 

türevlerinin vücuda dağılımı oldukça iyidir. Normalde kan-beyin 

engelini geçişi zordur, ancak beyin zarlarının iltihaplı (menenjit) 

durumlarında geçiş fazlalaşır (Dökmeci & Dökmeci, 2016). 

3.1.2. Penisilinaza Dirençli Penisilinler: Genellikle penisilin G’ 

ye direnç gösteren bazı stafilokok suşları β-laktamazlar ya da 

penisilinazlar diye bilinen enzimleri salgılayarak penisilin çekirdeğini 

yıkarlar. Bu olayın neticesinde etkililikleri eksilir ve alerjik reaksiyon 

oluşturma riski artar. Yarı sentetik üretilen bu kapsamdaki 

penisilinler penisilinaza dayanıklılık gösterirler (Cingi & Erol, 1996; 

Dökmeci & Dökmeci, 2016). 
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3.1.3. Aminopenisilinler (geniş spektrumlu penisilinler) 

Amoksisilin: Penisilin G ‘nin etkidiği mikroorganizmalardan 

başka kolibasillere (E. coli), salmonellalara, proteuslara ve diğer gram 

(-) basillere de etkili geniş spektrumlu penisilin türevleridir. Tedavide 

kullanılan aminopenisililerin başlıcaları; ampisilin, metampisilin ve  

amoksisilin.  

Karbenisilin: Penisilinlerin ortak yan etkilerinin haricinde, 

yüksek dozda trombositlerin etkililiğini eksilterek kanamaya sebebiyet 

verebilir. Aminoglikozid (streptomisin gibi) ile i.v. infüzyon esnasında 

aynı şişe ya da enjektöre karıştırılıp uygulanmamalıdır. Kimyasal 

kompleks oluşturup birbirlerini etkisizleştirebilirler. 

Tikarsilin: Teratojenik etkinliğinden dolayı gebelerde 

uygulanmamalıdır.  

3.1.4. Karboksipenisilinler ve Üreidopenisilinler: Bu grupta 

bulunan penisilin türevlerine gram (-) bakterilerin çoğu duyarlıdır. 

Pseudomonas aeruginosa, Proteus ve Enterobacter üzerine etkilidirler. 

Sadece hastane ortamında intravenöz yolla uygulanırlar. Başlıcaları; 

tikarsilin, tazosilin, mezlosilin, temosilin ve piperasilin. 

3.1.5. Depo Penisilinler: Bu ilaçlar suda süspansiyon 

formundadırlar ve İ.m. enjeksiyon alanından yavaş emilirler.  

Prokain-penisilin G: Penisilin G nin prokain ile ester 

formunda bağlanması neticesi meydana gelir.  

İlaveli Prokain-penisilin G, (Pronapen): İçeriğinde 1/4-1/5 

miktarında serbest penisilin G olan prokain-penisilin karışımıdır.  

Benzatin-penisilin G (Penadur): İki molekül penisilin G bir 

molekül benzatinin amid formunda bağlanmasıyla oluşur. 

3.1.6. Beta-laktamaz İnhibitörleri ile Kombine Penisilinler: 

Bakterilerde beta-laktamaz enzimlerinin üretimi, penisilinlere direnç 
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oluşturur. Beta-laktamaz enzimlerini dönüşümsüz engelleyen 

sulbaktam ve klavulanik asid bazı penisilinlerle birleştirilir. Neticede 

penisilinlerin etki gücü artırılır ve direnç oluşumu engellenir. 

Klavulanik Asit: Antibiyotik etkinliği zayıftır, fakat yüksek 

dozlarda bakterilerin ürettiği beta laktamaz enzimini inhibe ederek, bu 

enzimden etkilenip parçalanarak, etkinliğini yitiren antibiyotiklerin 

(penisilinler) aktivitesinde önemli artışa neden olur. 

Klavulanik asid + Amoksisilin (Augmentin): Akut otitis media, 

solunum yolları enfeksiyonları, üriner enfeksiyonlar ve amoksisilin 

uygulanmasına direnç gösteren diğer enfeksiyonlarıdır. Klavulanik 

asit-amoksisilin kombinasyonuyla yüksek doz ya da uzun süreli 

tedavilerde kolostatik hepatit riski bildirilmiştir. 

Klavulanik asid + Tikarsilin: Bu kombinasyon pulmoner, 

üriner, intraabdominal ve jinekolojik enfeksiyonlara uygulanır. 

Sulbaktam: Sulbaktam’ın beta laktamaz enzimi üzerine olan 

irreverzibl inhibitör etkisinden başka, bazı bakteriler üzerine intrensek 

antibiyotik etkinliği de vardır, fakat tedavide beta laktamaz enzimi 

tarafından parçalanan antibiyotiklerle (ampisilin) kombine edilerek 

kullanılmaktadır. 

Sulbaktam + ampisilin (Alfasid, Duocid): Gram pozitif, Gram 

negatif ve anaerobik bakterilere karşı geniş bir antibakteriyel aktivite 

spektrumuna sahip bir-laktam / β-laktamaz inhibitörü 

kombinasyonudur. Aspirasyon pnömonisi, abdominal, jinekolojik, 

yumuşak doku, pediatrik, diyabet, ayak, selülit ve kemik 

enfeksiyonlarında kullanılır (Rafailidis,et al., 2007).  

Sulbaktam-Sefoprozon: Solunum ve idrar yolu, karın boşluğu, 

septisemi, menenjit, cilt ve yumuşak doku, kemik ve eklem, genital yol 

enfeksiyonları.  
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Tazobaktam: Klavulanik aside benzer özellikleri olan 

penisilanik asit türevidir. 

Tazobaktam-Piperasilin: Menenjit enfeksiyonlarında beyin-

omurilik sıvısına geçişi artar. Piperasilinin intrensek aktivitesinin iyi ve 

spektrumunun geniş olması nedeniyle, tazobaktamla kombinasyonu, 

özellikle hastane ortamında çıkan dirençli bakterilere bağlı ağır 

enfeksiyonlarda ve ayrıca akciğer, karın, cilt, yumuşak doku, kemik 

enfeksiyonları ve septisemilerde oldukça etkili olmaktadır. 

3.2. Penisilinlerin Yan Etkileri 

Alerjik Etkileri: Allerji oluşturma özelliği tüm penisilin 

çeşitlerinde vardır. Bir penisilin çeşidine duyarlı olan bir hasta, öteki 

penisilin çeşidine de duyarlıdır. Antijen rolü olan etken, penisilin'in 

metabolizma ürünü olan penisiloik asid ya da 6-aminopenisilanik 

asidin proteinlerle oluşturduğu yapıdır. Penisilinlerin oluşturduğu 

allerjik belirtiler; anjiyonörotik ödem, ürtiker ve deri döküntüleridir. 

Anaflaktik şok, penisilinlerin en ciddi yan etkisidir. Bazan ölümle 

neticelenebilir. Penisilin allerjisi olan kişilerin bir kısmının 

sefalosporinlere de alerjisi vardır. Penisilin tedavisi yapılmadan önce 

hastaya öncesinde penisilin uygulanıp uygulanmadığı, allerji oluşumu 

sorgulanmalıdır. Penisilin allerjisinden kuşkulanılan bir kimseye ilaç 

uygulanılmadan aşağıdaki tedbirler düşünülmelidir. 

• Hidrokortizon, antihistaminik ve adrenalin gibi ilaçlar hazırda 

olmalıdır. 

• Penisilin uygulaması kolun alt bölümüne, gereğinde turnike 

bağlanabilecek şekilde uygulanmalıdır. 

• Önce intradermal 10 Ü olarak uygulanır. Tepkime oluşmazsa 

yarım saatlik arayla doz arttırılarak uygulanır. Tepkime 

oluşmazsa istenildiği şekil ve dozda paranteral penisilin 

uygulanır. 
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• Alerjik tepkime oluştuğunda glukokortikoid ve adrenalin 

uygulanır. İ.v. infüzyon olarak fizyolojik sıvılar verilir. 

Asidoza mani olmak amacıyla sodyum bikarbonat, kan 

basıncını arttırmak için de dopamin ve NA fizyolojik sıvılara 

eklenerek uygulanabilir. 

4. SEFALOSPORİNLER 

Penisilinlerde olduğu gibi beta-laktam halkası temel fonksiyonu 

oluşturur ve bakteri hücre duvarının oluşumunu engelleyerek onları 

öldürüler. Sefalosporinler geniş spektrumları, beta-laktamaza dirençli 

oluşları ve daha az alerji oluşturmaları nedeniyle çok sık kullanılan 

antibiyotiklerdir. Genellikle sefalosporinler tedaviye girişlerine göre; 

1.Kuşak Sefalosporinler: Gram (+) ve gram (-) bakterilere 

etkilidirler. Sefadroksil, oral yoldan en uzun etkili sefalosporin 

türevidir. Bu grubun stafilokoklara etkinlikleri fazla olduğundan cerrahi 

profilakside tercih edilir. Bu amaçla, uzun etki süreli sefazolin, 

genellikle i. v. infüzyon şeklinde uygulanırlar. Gentamisinle kombine 

edilerek stafilokoklardan ileri gelen (ampisiline dirençli) 

septisemilerde i.m. yoldan verilirler. Oral preparatlar (sefaleksin, 

sefradin, sefadroksil)’dir. 

2.Kuşak Sefalosporinler: Aside dayanıksız olduklarından 

genellikle parenteral (i.m.ve i.v.) yoldan uygulanırlar. 2. kuşak 

sefalosporinler beta-laktamazlara dirençlidir. Sefoksitin parenteral 

anaerob bakterilere de oldukça etkilidirler. Pelvis ve karın içi 

enfeksiyonlarda tercih edilirler. Bu grup antibiyotikler daha çok gram 

(-) bakteri enfeksiyonlarında ve septisemilere karşı kullanılırlar. 

Sefuroksim beyin-omurilik sıvısına yüksek oranlarda geçtiğinden 

duyarlı bakterilerden ileri gelen menenjit enfeksiyonlarında 

kullanılmaktadır.  

3.Kuşak Sefalosporinler: Gram (-) bakterilere karşı oldukça 

etkilidirler. Güçlü antibakteriyel etkiye sahiptirler. Özellikle dirençli 
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enterobakteriler ve psödomonas enfeksiyonlarında oldukça başarılı 

sonuçlar alınmaktadır. 3.Kuşak sefalosporinler içinde Sefsulodin’in 

Pseudomonas aeruginosa enfeksiyonlarında oldukça yüksek etkinliği 

vardır. Sefotaksim, seftriakson, seftizoksim gibi 3. kuşak 

sefalosporinlerin beyin-omurilik sıvısına geçişleri yüksek 

konsatrasyona ulaştığından duyarlı bakterilerden ileri gelen menenjit 

enfeksiyonlarında kullanılmaktadırlar. Seftazidim, psödomonas 

enfeksiyonlarında ve sefaperazon safra yolu enfeksiyonlarında 

öncelikli antibiyotiktir. 

4. Kuşak Sefalosporinler: Sefepim, gram (-) bakterilerin ürettiği 

betalaktamazlara en dirençli sefalosporin türevidir. Enterobakteriler, 

Neiserialar, H. influenze ve metisiline dirençli stafilokoklar gibi çok 

sayıda enfeksiyon etkenine etkilidirler. Beyin-omurilik sıvısına yüksek 

oranda geçtiklerinden menenjit tedavisinde kullanılırlar. 

5.Kuşak Sefalosporinler: Vankomisine ve metisiline dirençli S. 

aureus, da dahil gram (+) bakterilere karşı oldukça etkilidirler. 

Yan Etkileri 

• Nörotoksisite: Sefalosporinlerin çoğu nörotoksik etkiler 

oluştururlar. 

• Sindirim Bozuklukları: Bulantı, kusma, diyare. 

Seftriakson’un diyare oluşturucu ve safra kesesinde birikici 

etkisi diğerlerinden fazladır. 

• Nefrotoksisite: I. kuşak sefalosporinlerden sefalotin ve 

III.kuşak sefalosporinlerin nefrotoksisitesi diğerlerinden 

fazladır. 

• Hematolojik Bozukluklar: III. kuşak sefalosporinler, 

trombosit bozukluklarına ve K vitamini eksikliği sonucu 

protrombin zamanında uzamaya neden olabilirler. 



Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AKTAŞ | 94 

 

• Alerjik Reaksiyonlar: Penisilinlere oranla daha az alerjik 

reaksiyon görülür. Seyrek olarak, cilt döküntüleri, eozinofili 

ve anafilaktik reaksiyonlar. 

• Enfeksiyon Yerinde Reaksiyon: Özellikle i.v. 

uygulamalarda ağrı ve yüzeysel flebitler oluşabilir. 

• Superenfeksiyon: Gereğinden uzun süre ve yüksek dozlarda 

kullanıldıklarında superenfeksiyon belirtileri ortaya çıkabilir. 

• İlaç Etkileşimleri: Sefalosporinlerle aminogikozid 

antibiyotikler arasında kimyasal geçimsizlik olduğundan aynı 

infüzyon sıvısı içinde uygulanmamalıdır. 

5. KARBAPENEMLER  

Karbapenemler ve monobaktamlar’ın antibakteriyel etkileri, 

sefalosporinlerinki gibi bakteri hücre duvarı sentezinin inhibisyonuyla 

olmaktadır, geniş spektrumludurlar. 

İmipenem: Plazmid ve kromozom aracılı ve betalaktamazlara 

karşı stabil etkiye sahip geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Gram (+) 

ve gram (-) penisiline dirençli baktarilere ve aneoroblara karşı etkilidir. 

Özellikle endokardit, septisemi, pnömoni, peritonit, piyelonefrit ve 

yumuşak doku enfeksiyonlarında imipenemin etkinliği 3. kuşak 

sefalosporinler ile eşdeğerdedir. Bir böbrek enzimi olan 

dihidropeptidaz imipenem’in organizmada BT’una ve inaktivasyonuna 

neden olur. Dihidropeptidaz enzimi silastatin adı verilen bir madde 

tarafından inhibe edilbilmektedir.  

İmipenem/Silastatin Kombinasyonu: İmipenem’in 

antibakteriyel etki süresi ve gücünde artma sağlar. Ağır bakteriyemi, 

pseudomonas enfeksiyonları, endokardit, osteomiyelit, üriner pelvis ve 

abdominal enfeksiyonlarda bu kombinasyon oldukça etkilidir. 

Yan Etkileri: En sık olanı sindirim sistemi bozukluklarıdır 

(bulantı, kusma, diyare, psödomembranöz enterokolit), flebit, alerjik 
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cilt reaksiyonları ve seyrek olarak konvülsiyonlardır. İmipenem’le 

penisilinler arasında çapraz alerjik reaksiyon olduğundan, penisilinlere 

alerjik hastalarda kullanılmamalıdır. 

Meropenem: Yeni bir karbapenem grubundan, son yıllarda 

tedaviye giren geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Daha az toksik 

olduğundan, imipenem’in kullanıldığı yerlerde kullanılması 

önerilmektedir. İmipenemden farklı olarak böbrek dihidropeptidaz 

enzimine karşı oldukça dirençlidir. Özellikle üriner enfeksiyonlarda, 

nötropenik hastalarda, pnömonilerde, hastane enfeksiyonu, menenjit’te 

ve karın içi ve pelvis enfeksiyonlarında, kullanılır. 

6. MONOBAKTAMLAR  

Aztreonam: Beta laktam antibiyotikler içinde en dar spektrumlu 

olanıdır. Aztreonam’ın alerjik etkisi olmadığından, beta laktam grubu 

antibiyotiklere duyarlı hastalarda rahatlıkla kullanılmaktadır. 

Antibakteriyel aktivitesi 3. kuşak sefalosporinlerinkine yaklaşıktır. 

Etki Spektrumu: Gram (-) bakterilere (Psödomonaslar ve 

Serratialar dahil) karşı etkilidirler. Gram (+) ya da anaerob bakteriler 

üzerine fazla etkili değildirler. Enterobakterilere ve P. aeruginosa’ya 

karşı oldukça etkilidir. Plazma beta laktamazlarına ve kromozomik 

betalaktamazların çoğuna dirençlidir. 

Endikasyonları: Gram (-) aerob basillerden (Psödomonaslar 

dahil) ileri gelen böbrek ve idrar yolları enfeksiyonları, alt solunum 

yolu, deri ve yumuşak doku, kemik ve eklem enfeksiyonları, menenjit 

ve gonore’ye karşı kullanılır. 

7.VANKOMISIN 

Glikopeptid Yapida Antibiyotikler: Kompleks bir 

glikopeptiddir. Dar spektrumludur. 
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Etki Şekli: Vankomisin, duyarlı bakteri duvarının sentezini 

inhibe eder. Fakat bu mekanizması betalaktamlardan farklıdır. 

Etki Spektrumu: Başlıca gram (+) kokusları özellikle metisiline 

dirençli stafilokok suşlarının tümüne ve clostridium'lara bakterisid 

etkilidir. Metisilin ya da sefalotin gibi daha az toksik antistafilokok 

antibiyotiklerin alternatifi olarak, özellikle betalaktam antibiyotiklere 

alerjik olan hastalarda kullanılmaktadır. Gram pozitif bakteriler üzerine 

etkilidir. S. aureusun tüm suşları vankomisin’e de duyarlıdır.  

Endikasyonları: Bakteriyel endokardit profilaksisinde 

kullanılmaktadır. Clostridium difficile’nin neden olduğu 

Psödomembranöz kolit ve stafilokoklu enterokolit tedavisinde 

uygulanır. Menenjit durumlarında intratekal yoldan 

uygulanabilmektedir. Hastane enfeksiyonlarının tedavisinde de 

kullanılan bir antibiyotiktir. 

Yan Etkileri ve Kontrendikasyonları: Ototoksik etki 

önemlidir. Azami miktarda ve uzun zamanlı tedavide dönüşümsüz 

işitme kaybı oluşabilir. Aşırı duyarlılık ve nefrotoksisite tepkimeleri 

oluşabilir. Enjeksiyon uygulanan vende tromboflebit yapabilir. Gebelik 

ve böbrek bozukluklarında kontrendikedir.  

Uyarı: Gentamisinle kombine edilmesi işitme organları üzerine 

olan ototoksisitesinin artmasına neden olabilir (Cingi & Erol, 1996; 

Dökmeci & Dökmeci, 2016). 

Teikoplanin: Actinoplanes teichomycetius adlı mantarın 

fermentasyonuyla son yıllarda tedaviye giren glikopeptid yapıda bir 

antibiyotiktir.  

Etki şekli ve Antibakteriyel Spektrumu: Vankomisine 

benzemektedir, ancak etki süresi daha uzundur. Gram (+) bakterilere, 

streptokoklara, stafilokoklara (metisiline dirençli) ve enterokoklara 



97 | EBELİK-HEMŞİRELİK ÖNLİSANS FARMAKOLOJİ 2. CİLT 

 

etkilidir. Aminosidler ve imipenem’le kombine edildiğinde sinerjik bir 

etki sağlandığı belirtilmektedir.  

Endikasyonları: Stafilokoklardan ileri gelen hafif 

enfeksiyonların tedavisinde oldukça etkili bulunmuştur.  

Peptidoglikan Sentez İnhibitörleri 

Fosfomisin: Bakterisidal bir antibiyotik ajandır. Bakteriyel hücre 

duvarının (peptidoglikan sentezinin birinci basamağını inhibe eden 

antibiyotik) sentezinin ilk adımında enzimle katalize edilen bir 

reaksiyonu inhibe eder. İleri dirençli patojenlerin oluşturduğu 

enfeksiyonlara sahip hastaların tedavisinde tercih edilir. Fosfomisin, 

nötr pH’da iyonize durumda olduğundan sindirim yolundan güç emilir. 

Fosfomisin’e trometamol (trometamin) maddesi eklenirse sindirim 

yolundan emilimi artar. İdrardan yüksek konsantrasyonlarda elimine 

olduğundan, stafilokoklar gibi gram pozitif ve Proteus, Serratia gibi 

gram negatif bakterilerden ileri gelen üriner enfeksiyonlarda 

(kadınların akut sistiti) kullanılır (Falagas, Vouloumanou, Samonis, & 

Vardakasa, 2016). 

Sikloserin: Enterokoklar, nokardiya, klamidya ve tüberküloz 

basiline karşı etkilidir. Nörolojik tipte yan etkilere (baş ağrısı, titreme, 

disartri, epilepsi, depresyon) neden olduğundan tedavide artık 

kullanılmamaktadır. 

Basitrasin+Neomisin: Bakteri hücre duvarının sentezini inhibe 

eder. Primer piyoderma, sekonder enfekte dermatozlar, dış kulak yolu 

enfeksiyonları, yaralar, meme başı çatlakları ve yanık tedavisinde lokal 

olarak uygulanılırlar. 

Lipopeptid Yapıda Antibiyotikler:  

Daptomisin: Etki spektrumu vankomisin’e benzer lipopteid 

yapıda bir antibiyotiktir. İnvitro olarak hızlı bakterisid etkiye sahiptir.  
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Bakterilerin Sitoplazmik Membranına Etki Eden Antibiyotikler 

(polipeptidler): Bu grupta polimiksin B ve kolistin gibi genellikle 

gram (-) bakterilere etkili polipeptid yapıda antibiyotikler 

bulunmaktadır. 

Polimiksin B: Gram (-) basiller üzerine bakterisid etki oluşturur. 

Diğer antibiyotiklerle sonuç alınamayan olgularda verilir. 

Pseudomonas enfeksiyonlarında i.m. yolla uygulanır. 

Yan Etkileri: Oral verilişlerde bulantı ve kusmalar, i.m. 

enjeksiyonda ağrı, lokal uygulamalarda alerjik reaksiyonlar oluşabilir. 

Nörotoksisite (ağız felci, optik nevrit), psişik bozukluklar ve 

konvülsiyonlar meydana gelebilir. 

Kolistin: Özellikleri polimiksin B’ye benzer. Bakteri hücresinin 

sitoplazmik membranına doğrudan etkiyerek bakterisid etki oluşturur. 

Enterobakterilere (p. aeruginosa, e. coli. klebsiella, salmonella, 

shigella v.b.), garam (+) bakteriler, gram (-) kokuslar, proteus, 

providencia, serratia, aneorob bakterilere karşı genellikle penisilin + 

kolistin kombinasyonu şeklinde kullanılmaktadır. Kolistin, diyare, 

barsak enfeksiyonları ve sindirim yolu cerrahisinde kullanılır. Kolistine 

dirençli bakteriler, polimiksin B’ye de direçlidirler (çapraz direnç). 

Yan Etkileri: Bulantı, kusma, miyastenik sendrom, 

psödomembranöz kolit, nörotoksisite ve böbrek bozukluklarıdır. 

İnsanlarda teratojenik etkisi gösterilmemiştir. 

Kontrendikasyonlar: Kişisel duyarlık, prematüreler ve 1 

aylıktan küçük bebekler. 

8. TETRASIKLINLER 

Bakterinin Ribozomunda Protein Sentezini İnhibe Eden 

Antibiyotikler: Tetrasiklinler, oksitetrasiklin, metilensiklin, 

doksisiklin ve minosiklin’dir. Emilme sırasında kalsiyumca zengin 
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sütlü gıdalar, iki ve üç değerli metal bileşikleri tetrasiklinlerle şelat 

oluşturarak onları çöktürüp etkisizleştirirler.  

Kısa Etkili: Başlıcaları; tetrasiklin, oksitetrasiklin ve 

klortetrasiklindir. Yarı ömürleri 6-8 saattir. Günde 2-4 kez uygulanırlar.  

Orta Etkili: Metasiklin ve demeklosiklin. Yarı ömrü 16 saattir. 

Günde 1 kez uygulanılır. 

Uzun Etkili: Doksisiklin, minosiklin. yarı ömrü 18-24 saatttir. 

Etki Şekli: Bakteri ribozomlarında 30S ve 50S alt birimine 

bağlanarak amino asitin tRNA’’nın mRNA’ya bağlanmasını bozarak 

protein oluşumunu engellerler, bakteriyostatiktirler. Memeli 

hücrelerindeki ribozomlarda da protein oluşumunu engellerler.  

Endikasyonları: Gram (-) ve gram (+) bakterilere, riketsiya'lara, 

spiroketlere, klamidya'lara, mycoplasma'lara, legionella'lara, 

leptospira'lara etki eden en geniş spektumlu antibiyotiklerdir.  

1. Derecede Hastalıklar: 
 

• Renfo granuloma inguinale, kolera, 

• Riketsiya hastalıkları. 

• Konjonktivit, trahom, pelvis içi organlarının apseleri. 

• Brusella, veba, 
 

2. Derecede Hastalıklar. 
 

• Sifilis tedavisinde alternatif ilaç tetrasiklinlerdir. 

• Mycoplasma pneumoniae'nin oluşturduğu atipik pnömoni, 

gonore, antraks, aktinomikoz, tetanus, anjini, tularemi, yaygın 

akne vulgaris ve vincent vakalarında. 

 

 



Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AKTAŞ | 100 

 

Yan Etkileri 
 

• Kemik ve dişlerde renk deformasyonu meydana getirirler. 

Gebelik esnasında uygulandıklarında fötusun kemik ve süt 

dişlerinde deformasyonlara neden olurlar. 

• KC’e toksik etkilidirler. 

• Süperinfeksiyon ve GİS’in tahribatına bağlı tepkimeler, 

• Böbrek hasarı yapabilirler. 

• Alerjik tepkimeler yapabilirler 

• Fotosansibilizasyon: Bilhassa demetilklortetrasiklin 

uygulananlarda, güneş ışığında deri tepkimeleri oluşur. 

• Beyin psödotümörü: Bebeklerde ve yeni doğanda kafa içi 

basıncının yükselmesinin neticesi beyin tümörünü dönüşümlü 

misali bir sendrom oluşabilir. 

• Minosiklin tedavisi esnasında vestibüler bozukluk oluşabilir. 
 

Uyari: Gebe ve 8 yaşından aşağı çocuklarda kontrendikedirler 

(Aktaş & Yarsan, 2017;  Cingi & Erol, 1996). 

9. FENIKOLLER 

Fenikoller başlığı altında geniş spektrumlu ve bakteriyostatik 

etkili olan kloramfenikol ve tiamfenikol bulunmaktadır. 

• Etki spektrumu geniştir, 

• İstenilmeyen etkileri azdır, 

• Dağılımı iyidir, 
 

Fakat, ölümle neticelenebilen dönüşümsüz aplastik anemi 

oluşturma ihtimali sebebiyle uygulanması sınırlandırılmıştır. 

Kloramfenikol:  Gram (+) ve gram (-) bakterilere, spiroketlere, 

riketsiyalara, klamidyalara, aktinomicesler ve mikoplazmalara etkilidir. 

Bakteri ribozomlarının 50 S alt-bölümüne bağlanarak protein 

oluşumunu engelleyerek etki ederler.  
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Kullanım Yeri: Salmonella typhi infeksiyonu (tifo)’dur. 

Pnömokok ve meningokoklardan ileri gelen menenjitlerde, beyin 

apselerinde, tifo, paratifo (ofloksasin, siprofloksasin’in alternatifi) ve 

göz enfeksiyonlarında sık kullanılmaktadır. Tetrasiklinlerin 

kullanılmadığı durumlarda, riketsiyoz hastalığında ve diğer ağır 

enfeksiyonlarda uygulanır.  

Tiamfenikol: Tiamfenikol’ün, Gram (+) ve gram (-) bakterilere 

ve kloramfenikole duyarlı diğer bakterilere etkisi daha düşüktür. Büyük 

oranda böbreklerden elimine olduğundan böbrek yetmezliği 

durumlarında doz ayarlaması yapılmalıdır.  

Yan Etkileri 

• Kemik İliği Baskılaması  

a) Dönüşümlü doza göre oluşan anemi, retikülosit sayısında 

eksilme, trombositopeni ve lökopeni, oluşturabilir.  

b) Dönüşümsüz oluşan aplastik anemi ölümle neticelenebilir. 
 

• Gri Sendrom: Prematüre ve yeni doğanlarda, BT ve atılım 

sistemleri yeteri kadar gelişmediğinden kloramfenikolün 

yüksek kan yoğunluğu geliştirmesi bu tabloya sebep olur.  
 

Akut dolaşım ve solunum baskılanması, kaslarda gevşeme, 

hipotermi, deride gri renk oluşumu. Süperenfeksiyon, alerjik 

reaksiyonlar, optik nörit, baş ağrısı, miyalji ve paresteziler oluşturabilir. 

10. AMİNOGLİKOZIDLER 

30S ribosomal alt birimlerine etki ederek protein sentezini 

engellerler. Geniş spektrumlu antibiyotiktirler: Ağır pulmoner, 

komplikasyonlu üriner, cilt, osteo-artiküler ve gram (-) basillerden ileri 

gelen hastane enfeksiyonlarında kullanılırlar. Daima sinerjistik etkili 

başka bir antibiyotikle tedavinin başlangıcında 3-5 gün süreyle 

kombine edilirler. Böbreklerdeki toksisite riskine karşı, özellikle 

böbrek yetmezliği olanlarda ve 7 günden fazla tedavi durumlarında, 
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hastaların serum düzeyi yakından izlenmelidir. Aminoglikozitler 

nefrotoksik etkilidirler, nefrotoksik etkisi olan diğer ilaçlarla kombine 

edilmemelidir. Tedavi süresinde hastaların bol sıvı almaları 

sağlanmalıdır. Böbrek fonksiyon testlerine göre doz ayarlaması 

yapılmalıdır (Akkoyun et al., 2017). 

Toksik etkileri 

• Nefrotoksik Etki: Böbrek yetersizliği olanlarda belirgindir. 

• Ototoksik Etki: İç kulaktaki işitme ve denge organlarına 

kalıcı toksik etki oluşturabilir. 

• Nöromüsküler bloke edici etki. 
 

Streptomisin: Geniş antibakteriyel etkisi yanında tüberküloz 

etkenine (M. tuberculosis) karşı da etkilidir. Ayrıca veba ve tularemi 

gibi bulaşıcı enfeksiyonların tedavisinde de öncelikli antibiyotiktir. 

Streptomisin’in, toksisitesi ve çabuk direnç oluşması nedeniyle 

günümüzde kullanılışı sınırlıdır. Tüberküloz, bakteriyel endokardit 

(streptomisin/betalaktam), bruselloz (streptomisin/ tetrasiklin), 

tularemi ve veba gibi bulaşıcı ağır enfeksiyonlarda kullanılmaktadır. 

Gentamisin: Geniş spektrumlu ve etki gücü diğer 

aminoglikozitlerden fazla olan bir antibiyotiktir. Enterobakterilerden 

ileri gelen hastane enfeksiyonlarında uygulanır. Gram (-) bakterilerden 

ileri gelen ağır enfeksiyonlarda (endokarditler, pnömoni, septisemiler) 

penisilinler ve vankomisin gibi antibiyotiklerle kombine edildiğinde 

sinerjistik etki elde edilir. Anestezide nöromusküler bloke edici 

ilaçlarla birlikte verilmemelidir. Denge organına toksisitesi çoktur. 

Nefrotoksik etki de önem arzeder. Dönüşümlü tübüler nekroz ve akut 

renal yetmezlik geliştirebilir. 

Amikasin: Kanamisin’in yarı sentetik türevidir. Geniş 

spektrumludur ancak etki gücü azdır, gentamisine dirençli bazı gram (-

) basiller, amikasine duyarlıdır. Tüberküloz basilinede etkilidir. Beta-
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laktaminler ve polimiksin B ile kombine edilirse etkisi artar (Bilgiç et 

al., 2022).  

Tobramisin: Gentamisine benzer antibakteriyel aktivite gösterir. 

Psödomonas aeruginosa üzerine gentamisinden daha etkilidir, ancak 

enterokoklar üzerine fazla etkili değildir. Tobramisinin oftalmik lokal 

preparatları da vardır. 

Neomisin: Toksisitesi nedeniyle lokal yolla cilt ve mukoza 

(vagina) enfeksiyonlarında kullanılır. Oral yolla uygulandığında 

sindirim kanalından emilmediğinden, duyarlı mikroorganizmalardan 

(enterobakteriler ve e. coli) ileri gelen diyarelere karşı kullanılır. Kolon 

ameliyatlarına hastayı hazırlamak için kullanılabilir. 

Netilmisin: Antibakteriyel etkileri gentamisine benzer. Aynı 

endikasyonlarda kullanılmaktadır.  

Kanamisin: Uzun yıllar antitüberküloz ilaç olarak kullanılmıştır. 

Ancak, duyarlı bakterilerin bu antibiyotiğe yüksek oranda direnç 

kazanması nedeniyle günümüzde kullanılışı azalmıştır. İşitme 

organında toksik etki oluşturup sağırlık oluşturabilirler. 

Sisomisin: Önemli yan etkileri nedeniyle birçok ülkede tedaviden 

çekilmiştir. 

11. MAKROLITLER 

Eritromisin: Bakteri ribozomlarında 50 S alt bölümüne 

bağlanarak protein oluşumunu engellerler. Dar spektrumlu, özellikle 

gram (+) bakteriler üzerine etkili antibiyotiklerdir. Özellikle 

eritromisin, penisilinlere alerjik olanlarda alternatif antibiyotik 

olarak kullanılır. Penisilin G spektrumuna eşdeğerdedir. Ayrıca 

Mycoplasma pneumoniae ve Lejyonelladan ileri gelen enfeksiyonlarda 

öncelikli antibiyotiktir. 
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Endikasyonları: Solunum enfeksiyonları (streptokok), bulaşıcı 

seksüel hastalıklar (klamidya trahomatis), kronik prostatitler 

(klamidya, gram negatifler), gastro-intestinal enfeksiyonlar 

(kriptosporidium), toksoplazmozis (spiramisin), endokarditler, antraks 

(şarbon), gazlı gangren, tetanoz, aktinomikoz, listeria, mikobakterium 

avium (klaritromisin, azitromisin) 

Yan Etkileri: Terapotik endeksleri geniştir. En bariz yan etkisi 

kolestatik hepatit'tir. Karın ağrıları, diyare, bulantı, kusma, 

psödomembranöz kolit, ateş, KC transaminazlarında yükselme ve 

süperenfeksiyon. 

Kontrendikasyonlar: Makrolitlere kişisel duyarlığı olanlar, 

gluten (buğday) alerjisi olanlar. 

12. LİNKOZAMİDLER 

Bu gruptaki başlıcaları; klindamisin ve linkomisin’dir. 

Etki Şekli: Bakterilerin 50 S ribozomal alt-bölümüne bağlanıp 

peptidil transferazı engelleyerek protein oluşumunu bozarlar. 

Bakterileri öldürerek ya da gelişimini durdurarak etkirler (Kaya et al., 

2013). 

Etki Spektrumu: Etki spektrumları dardır. Gram (-) anaerob 

bakterinin bir kısmına gram (+) bakteri çeşitlerinin büyük kısmına etki 

eder.  

Endikasyonları: Kemik dokuya iyi geçtiklerinden septik 

artrit, sinüzit, osteomyelit ve mastoiditte faydalıdırlar.  

Yan Etkileri: Psödomembranöz kolitdir. Belirtileri; kanlı ve 

mukuslu ishal, kolik şeklinde karın ağrısı, lökositoz ve ateş. 

Uyarı: Makrolidler; linkozamidler ya da kloramfenikolle 

kombine olarak kullanılmamalıdır. Etki yerleri binişik olduğundan 

antagonistik etkileşirler. 



105 | EBELİK-HEMŞİRELİK ÖNLİSANS FARMAKOLOJİ 2. CİLT 

 

Fusidik Asit: Düşük konsantrasyonlarda bakteriyostatik bir etki 

oluşturur. Daha yüksek konsantrasyonlarda, gram (+) bakteriler, 

özellikle staphylococcus aureus üzerine bakterisid bir etki oluşturur. 

Gram (-) suşlara etkisi yoktur. Fusidik asit, aminoasidlerle ya da b-

laktaminlerle kombine edilerek stafilokok enfeksiyonlarının 

sistemik tedavisinde uygulanır.  

İlaç Etkileşimleri: Kumarin, CYP3A4 ile biyotransforme olan 

ilaçlar (parasetamol, digoksin ve steroid), statinler ve siklosporin. 

13. SULFONAMİDLER 

Bakterilerin folik asit metabolizmasını inhibe edenler 

(Sülfonamidler ve Ko-trimoksazoller) 

Etki Şekli: Bakterilerin üremesi ve gelişmesini engelleyerek 

etkirler. Gelişmesi duraklamış bakteriler vücudun savunma 

sistemince yok edilir. Özellikle gelişme ve üreme döneminde daha 

etkindir (Kaya et al., 2013).  

Endikasyonları: Etki spektrumları genişdir. Gram (+) 

bakterilerden; Strep. Pneumonide, Basillus antracis ve beta-hemolitik 

streptokokların bazı suşlarına etki ederler. E. coli, Hemophilus 

influenzae, Bacillus anthracis, Proteus mirabilis, Nocardia, Chlamydia 

trachomatis, Actinomyces, Toxoplasma'lar ve Plasmodium'lar da 

duyarlıdır. 

En Çok Uygulandıkları Hastalıklar: 

•  İdrar yolu hastalıkları. 

• Solunum yolu hastalıkları. 

• Nokardiazis tedavisi. 

• Plasmodium falciparum sıtması, Toksoplazmozis, 

• Ülseratif kolitin profilaksisi ve tedavisi. 

• Konjonktivit ve trahomun tedavisinde uygulanırlar. 
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Bunlardan en fazla uygulama alanı bulan sulfametoksazol'un 

trimetoprim ile meydana getirdiği "ko-trimoksazol" (bactrim, 

septrim) diye isimlendirilen birlikteliktir. Bu İki preperatın sinerjistik 

etkililiği ve direnç oluşumunun daha az gözlenmesi, bu birlikteliğin 

üstünlüğünü gösterir. 

Sülfonamidlerin Yan Etkileri 

• Alerjik tepkimeler, 

• İdrar yollarında çökme olmaması için bol su ile alınmalıdır. 

• Hematolojik deformasyonlar 

• Hepatit, 

• Yeni doğanda kernikterus yapabilirler.  
 

14. KİNOLONLAR 

Spektrumları geniştir, etkileri hızlı gelişir ve bakteri öldürücü 

etkilidirler. Bakteri sitoplazmasına geçerler ve DNA jiraz enzimini 

engelleyerek etkinlik yaparlar. DNA'nın oluşumu ve replikasyonunu 

bozarlar. Lipofilik bileşiklerdir. Geniş spektrumlu ve bakterisid etkili 

antibiyotiklerdir. Haemophilus, serratia, morganella, legionella, 

neisseria gonorrhoae, acetobacter, providencia ve pseudomonas 

aeruginosa gibi diğer jermlere etkilidirler. Siprofloksasin, p. 

aeruginosa’ya diğer fluorokinolonlardan daha etkilidir.  

En sık kullanılanlar; enrofloksasin, pefloksasin, siprofloksasin, 

norfloksasin, ofloksasin ve enoksasin. 

Üstünükleri: 

• Gram-negatif bakterilere son derece etkilidir. Gram-pozotif 

bakterilerin bazıları ve mycoplasma türlerinede etkileri iyidir. 

• Bakterileri öldürücü etkileri hızlı gelişir. 

• 2-4 saat süreli antibiyotik sonrası etki oluştururlar. 
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• Plazmidlerle-aracılık edilen direnç gelişmez; dirençli 

bakterilerin ortaya çıkış hızı yavaş sıklığı ve oranı 

düşüktür. 

• Diğer antibiyotiklerle arasında çapraz direnç gelişmez. 

• Önemli doku ve organlara iyi nüfuz ederler. Buradaki 

düzeyleri plazmadakilerden iyidir. 

• Yarı ömürleri uzundur. Günde veye 2 günde bir verilmeleri 

yeterli olabilir. 

• Plazma proteinlerine bağlanma oranları düşüktür. 

• Uygulama yerinden iyi emilirler (Kaya et al., 2013). 
 

Endikasyonları: Üriner sistem enfeksiyonları (prostatit ve 

piyelonefrit), genital enfeksiyonlar (gonore), sindirim sistemi 

enfeksiyonları, tifo, paratifo ve kolera, solunum yolu hastalıkları, 

osteomiyelit, yumuşak doku hastalıkları, menenjit, endokardit ve 

oftalmik hastalıklar. 

Yan Etkiler: GİS’in tahrişine bağlı olarak, bulantı, iştahsızlık, 

kusma, ishal ve karın ağrımasıdır. İlaveten hematolojik değişiklikler, 

transaminazlarda artış, baş ağrısı, baş dönmesi, cilt reaksiyonları 

(fotosensibilizasyon), artralji, böbrek bozuklukları ve süperenfeksiyon. 

Uyarı: Gebeler, epileptik olgular, çocuklar ve bebekler de 

uygulanmamalıdır (Aktaş et al., 2019). 

15. NİTROİMİDAZOLLER 

Anaerobik bakterilere etki ederler. Fazla lipofiliktirler. Duyarlı 

protozoon ve bakteri hücresinin DNA'sına bağlanıp DNA oluşumunu 

engelleyerek hızlı gelişen etkin bakteri öldürücüdürler. 

Uygulama Yerleri 

• Anaerobik bakterilerin sebep oluduğu septik artrit, 

endokardit.ve osteomyelit.  
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• B. fragilis menenjiti ve beyin abseleri. 

• Pelvis ve karın-içi hastalıklarının tedavisi ve korunması. 

• Oral ve dental hastalıkların tedavisi. 

• Non-spesifik vajinit. 

• Koltuk altı, meme ve öbür deri altı abseleri. 

• Amibiyazis, jiardiyazis ve trikomoniyazis benzeri 

protozoon hastalıkları. 

• Psödomembranöz kolit tedavisi 
 

Metronidazol: Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica ve 

Giardia lamblia karşı etkilidir. Metronidazolün antiprotzoer etkisi 

diğer imidazol türevlerinden fazladır. Metronidazol amebiyazis, 

layşmaniyazis ve trikomoniyazis enfeksiyonlarında da tek başına veya 

öteki ilaçlarla birlikte başarılı olarak uygulanmaktadır, trichomonas 

vaginalis ve gardnerella vaginalise bağlı enfeksiyonlarda 

kullanılmaktadır. Metronidazol, barsak amebiyazisinin tüm 

şekillerinde de kullanılır. Ayrıca, betalaktamlara alerjik olan hastalarda 

clostridiumlu enfeksiyonlarda ve anaerob bakterilerden ileri gelen 

enfeksiyonlarda kullanılır. 

Tinidazol: Metronidazole benzer aynı endikasyonlarda 

(antiparaziter, antiprotozoer, trikomonasid, amebisid ve kandidiyazis) 

kullanılmaktadır. Trikomoniyaziste, KC amebiyazisinde ve lambliyazis 

tedavisinde kullanılırlar. 

Ornidazol: Amebiyazis (trichomonas vaginalis ve gardnerella 

vaginalis) ve değişik mikroorganizmalara karşı kullanılmaktadır. 

Özellikle inatçı aneorob enfeksiyonlarda beta laktam antibiyotiklerle 

(amoksisilin-klavulunat) birlikte olduça etkilidir. Seknidazol, 

tenonitrazol ve nimorazol bileşikleri tedavide daha seyrek 

kullanılmaktadır. 
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Nitroimidazollerin Yan Etkileri: Yüksek dozlarda ve uzun süre 

kullanımlarda; ayak ve ellerde parestezi, periferik nöropatiler, 

nötropeniler, ensefalopatiler ve epileptiform türde krizler şeklindedir ve 

reverzibl’dir.  

Düşük Dozlarda En Sık Yan Etkileri: Baş dönmesi, baş ağrısı, 

yorgunluk, anoreksi, ağızda metalik tad, geçici lökopeni, 

methemoglobinemi, bulantı, kusma, idrar renginde koyulaşma, 

enjeksiyon yerinde flebit, serum transaminazlarında geçici 

değişiklikler, cilt döküntüleri ve seyrek olarak anafilaktik şok. 

Kontrendikasyonları: Hematolojik bozukluklarda, SSS’nin 

organik lezyonlarında ve gebeliğin ilk 3 ayında kontrendikedir. 

Nitroimidazoller ile tedavi gören hastalarda alkol alınmasından sonra, 

yüzde ve boyunda kızarma, baş ağrısı gibi disülfüram benzeri etkiler 

ortaya çıkar.  

16. RİFAMPISİN 

RNA polimeraz inhibitörleridir. Bakteri hücresinde DNA 

direktifiyle gelişen RNA oluşumunu önleyerek etki ederler. Gram (+) 

ve gram (-) bakterilerin çoğuna etkili olan rifampisin tüberküloz 

basiline de oldukça etkilidir. Tüberküloz tedavisinde izoniazid’le 

birlikte her zaman yer alan major bir antitüberküloz ilaçtır. Lepra 

hastalığının tedavisinde, antimenengokokal ve antistafilokokal olarak 

da uygulanılır. İmmünosüpresif etki gösterir. 

Yan Etkileri: Tedavinin ilk ayı içinde hiperbilirubinemi (sarılık), 

bulantı, kusma, diyare, lökopeni, baş ağrısı ve alerjik cilt reaksiyonları 

oluşabilir. Rifampisin bazı ilaçlarla etkileşebilir. PAS ile birlikte 

kullanılmamalıdır (sindirim kanalında etkileşirler). Antikoagülan ve 

kontraseptif ilaçların etkilerini azaltabilir. 
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17. OFTALMOLOJİK ANTİBİYOTİKLER 

Genel (sistemik) yollardan verilen antibiyotikler kan dolaşımıyla 

göz küresi ve çevresine kolayca ulaşırlar. Fakat lokal yoldan 

uygulananların göz içine geçişleri oldukça zordur. Lokal verilen 

antibiyotikler konjonktiva ve göz yaşı yolları enfeksiyonlarına 

etkilidirler. Yağda çözünen kloramfenikol ve tetrasiklinler gibi 

antibiyotiklerin kornea’yı aşması güçtür. Bu antibiyotikler çoğunlukla 

kortikosteroidlerle kombine edilerek özellikle trahom ve 

konjonktivitlerde kullanılırlar. Ağır enfeksiyonlarda bazı 

antibiyotikler göz içine doğrudan enjekte edilerek verilirler. 

18. ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLAR 

Mycobacterium tuberculosis’in neden olduğu bakteri yavaş 

gelişen, üremeksizin uzun zaman canlılığını sürdüren, hücre içinde 

yerleşen bir bakteridir. Tüberküloz rahatsızlıgının tedavisi sorun yaratır 

ve uzun zaman alır. Uygulanılan ilaçlar bakterisid olmak zorundadır. 

Bu nedenle bütün basilleri öldürmek ve nüks’ü önlemek için tedavi 

oldukça uzun sürer (en az 9 ay). Antitüberküloz ilaçlara karşı direnç 

oluşabilmekte ve hastalarda toksik belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Bu 

durumu önlemek için, hastalığın yeri ve ağırlığına göre iki, üç ya da 

dört antitüberküloz ilaç bir arada verilmektedir. Bu ilaç 

kombinasyonlarında her zaman yer alan ve majör antitüberküloz ilaçlar 

adı verilen izoniazid, rifampisin, etambutol ve streptomisin’den 

başka minör antitüberküloz ilaçlar diye adlandırılan pirazinamid, 

etionamid, sikloserin, paraaminosalisilik asit ve tioasetazon 

bulunmaktadır. Minör antitüberküloz ilaçlardan birisi, gerektiğinde 

majör antitüberküloz kombinasyonuna eklenebilmektedir. 

Antitüberküloz tedavide ilk iki ay sıklıkla kullanılan kombinasyon, 

izonizid + rifampisin + pirazinamid’dir. Daha sonra 4 ay süreyle 

izoniazid + rifampisin kombinasyonuyla (toplam 6 ay) devam edilir. 

İnatçı olgularda tedavi 9 ay sürmektedir. 
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18.1. İzoniazid: Sadece Mycobacterium tuberculosis üzerine 

etkili dar spektrumlu bir antibiyotiktir. Tüberkülostatiklerin en 

güçlüsüdür. 

Tüberkülozda Koruyucu Tedavi: Tüberküloz oldukça bulaşıcı 

bir hastalık olduğundan, hastayla yakın teması olan negatif 

reaksiyonlu aile bireylerini korumak amacıyla tek başına izoniazid 

uygulanır. 

Yan Etkileri: Yüksek dozlarda periferik nevrit, optik nevrit, 

paralizi, ataksi, konvülsiyonlar ve psikoz (nörotoksik etkisi B6 vitamini 

verilerek önlenebilir). İzoniazid’in KC üzerine toksik etkisi (sarılık) 

vardır. KC mikrozomal enzim indüktörü (rifampisin) ve pirazinamid 

gibi antitüberküloz ilaçlarla kombine edilmesi hepatotoksik 

metabolitlerin oluşmasına neden olur. Doz bağımlı bir sitoliz olayı söz 

konusudur. Ayrıca, sindirim bozuklukları olan bulantı, ve kusma ve  

alerjik cilt reaksiyonları oluşturabilir.  

Uyarı: İzoniazid alkolle birlikte alınmamalıdır. İzoniazid, 

fenitoin’in etkilerini de potansiyalize eder. 

18.2. Rifampisin: Gram (+) ve gram (-) bakterilerin çoğuna etkili 

olan rifampisin tüberküloz basiline de oldukça etkilidir. Tüberküloz 

tedavisinde izoniazidle birlikte her zaman yer alan major bir 

antitüberküloz ilaçtır. Rifampisin oral yoldan çabuk emilir. Tüm 

dokulara ve sıvılara dağılır.  

Yan Etkileri: Tedavinin ilk ayı içinde sarılık, bulantı, kusma, 

diyare, lökopeni, baş ağrısı ve alerjik cilt reaksiyonları oluşabilir. PAS 

ile birlikte kullanılmamalıdır (sindirim kanalında etkileşirler). 

Antikoagülan ve kontraseptif ilaçların etkilerini azaltabilir. 

Streptomisin: Streptomyces griseus bakterisinden izole edilmiş 

bir aminoglikozid antibiyotiktir. Kullanımı temel olarak bruselloz, 

tularemi, veba (Y. pestis), tüberküloz gibi aerobik gram-negatif 
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bakteriyel enfeksiyonları ve beta-laktam antibiyotiklerle kombine 

edildiğinde belirli endokardit vakalarını tedavi etmektir (Waters & 

Tadi, 2021) 

18.3. Para-aminosalisilik Asid (PAS): Mycobacterium 

tuberculosis'e etki eder ve bakteriyostatik etkilidir. Yüksek doz ve  uzun 

süreli uygulandığında guatr oluşturabilir. 2 yaş altı çocuklarda ilaç 

kombinasyonu şeklinde uygulanabilir. 

18.4. Rifabutin: Rifampisine direnç oluşması halinde ugulanılır. 

Etkisi ve yan etkileri rifampsininkilere benzer. Trombopeni ve 

nötropeni oluşturma riski daha fazladır. Makrolitlerle kombine 

edildiğinde uveite neden olabilir. 

18.5. Etambutol: Sadece tüberküloz basiline etkili sentetik bir 

antibiyotiktir. Kanda eritrositlere geçerek orada toplanıp depo görevi 

görür. Bu olay kan seviyesinin uzun süreli devamını sağlar. Çoğalma 

devresindeki mikobakterilere etki eder. Antitüberküloz 

kombinasyonlarda 3. ilaçtır. Böbrek yetmezliği durumunda doz 

azaltılmalı ve çocuklara verilmemelidir. 

Yan Etkileri: Göz üzerine toksik etkisi vardır. Optik nevrit 

oluşturabilir. Bu etkisi özellikle yüksek dozlarda artar. Ayrıca, GİS 

deformasyonları, baş dönmesi ve ağrısı, cilt reaksiyonları gelişebilir. 

18.6. Pirazinamid: Mycobacterium tuberculosis üzerinde 

bakterisid etkilidir. Tüberküloz tedavisinde izoniazid ve rifampisine ek 

olarak kullanılır. 

18.7. Sikloserin: Geniş spektrumuna sahip antibiyotiktir. Böbrek 

yetersizliği tablosunda eliminasyonu az olacağından vücutta 

toplanabilir. Öbür tüberküloz preperatlarına direnç ya da allerjik 

tepkime oluşturan hastalarda uygulanılır. Belirgin yan etkisi SSS’nedir. 

Konvülsiyonlara neden olabilir. Epileptik hastalara 

uygulanılmamalıdır. 
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19. ANTİFUNGAL İLAÇLAR 

Mukoza ve derideki yerel ve sistemik mantar olgularında 

uygulanılır. Antibakteriyel pereperatlardan daha toksiktirler. Mantar 

olgularının tedavisi haftalar, hatta aylar sürer. İyileşme oluşsa dahi 

nüks ihtimali de çoktur. Yerleşimlerine göre mantar enfeksiyonları 3 

gruba ayrılırlar. 

• Yüzeysel cilt-mukoza mantarları (pytiriasis versicolor, 

dermatophytoses, candidoses). 

• Cilt altı ve osteo-artiküler mantarlar (sporotrichose, 

chromoblastomycose). 

• Derin (viseral) doku mantarları (aspergillose, candidose, 

sporotrichose, blastomyces) 
 

Antifungalların Toksik Etkileri 

• Nefrotoksik etki: Amfoterisin B, uzun zaman 

uygulanıldığında gelişir. 

• Hepatit: Ketokonazol uygulanımında oluşabilir. 

• Flebit: Mikonazol nitrat ve amfoterisin B benzeri ilaçların i.v. 

uygulanımı esnasında gelişebilir. 

• Tüm antifungal ilaçların sistemik kullanımında GİS 

tahribatına bağlı reaksiyonlar gözlenir. 

• Hematolojik deformasyonlar gelişebilir. 
 

19.1. Amfoterisin B: Geniş spektrumlu antifungal (antibakteriyel 

etkiden yoksun) mantarları öldürücü bir antibiyotiktir. Ağız çevresi ve 

sindirim yolu mukozlarında ve özellikle de derin doku 

mantarlarına karşı kullanılır.  

Yan Etkileri: Titreme, ateş, kusma, konvülsiyonlar, anafilaktik 

şok, tromboflebit (perfüzyon sırasında), sarılık ve böbrek bozuklukları 

şekillenebilir. 
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Kontrendikasyonlar: Böbrek bozukluğu ve amfoterisin B ‘ye 

kişisel duyarlığı olanlar. 

19.2. Nistatin: Sindirim yollarının bir çok mantar türüne 

(candida, aspergillus, blastomyces ve trichophyton) karşı etkilidir. 

Ayrıca cilt ve mukozada yerleşik mantarlara da solüsyon ya da pomat 

şeklinde uygulanır. Lokal yoldan dermatolojide ve jinekolojide 

(vajinal mantarlar) kullanılan pomat ve ovülleri vardır. 

19.3. Griseofulvin: Etki spektrumu oldukça dar bir antibiyotiktir. 

Dermatophytces türü mantarlara (microsporum ve trichophyton) 

etkilidir. Keratinize dokulara afinitesi yüksek olduğundan tırnak ve 

kılların dermatofitlerinde kullanılır. Tırnağın mantar 

enfeksiyonlarında 4 ay uygulanmalıdır. 

Yan Etkileri: Baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, diare, susama, 

uykusuzluk, ateş, fotosensibilizasyon ve bazen hematolojik 

bozukluklar. 

Kontrendikasyonlar: Gebeliğin ilk trimestresinde, porfirili 

hastalarda ve alkolle birlikte alınması. 

İlaç etkileşimleri: Enzim indüktörü olduğundan kontraseptif 

ilaçların ve K antivitaminlerin etkisini azaltır. 

19.4. Flusitosin: Bazı maya mantarlarına (candida ve 

cryptococcus) etkili dar spektrumlu antifungal bir ilaçtır.  

Yan Etkileri: Bulantı, kusma, diare, Yüksek dozlarda, 

hematolojik bozukluklar (lökopeni ve trombopeni), KC 

transaminazlarında yükselme ve ülseratif kolit (barsak perforasyonu 

riski) oluşturabilir. Böbrek yetmezliği ve amfoterisin B ile 

kombinasyon durumlarında bu risklerde artış görülür. 
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19.5. Terbinafin: Onikomikozlar, dermatofitler ve aspergillus 

üzerine çok etkilidir. Ancak maya mantarlarına fazla etkili değildir. 

Lokal ve sistemik yoldan kullanılan pahalı bir ilaçtır.  

Yan Etkileri: Sindirim bozuklukları, tad alma bozukluğu, alerjik 

cilt reaksiyonları ve KC enzimlerinde artış gözlenir. 

19.6. Ketokonazol, Mikonazol, Flukonazol ve İtrakonazol: 

Başta, candida ve dermatophytcesler olmak üzere çok sayıda mantar 

türüne etkili geniş spektrumlu antifungal ilaçtırlar.  

Yan Etkileri: Bulantı, kusma, diyare, testosteron ve kortizol 

düzeylerinde düşme ve KC transaminazlarında yükselme ve immuno-

alerjik hepatitler oluşturabilir. İ.v. enjeksiyonlar ağrı ve anafilaktik 

reaksiyonlara neden olabilir. 

20. ANTİAMİBİK İLAÇLAR 

Entamoeba histolytica adlı protozoer (amip) kolon mukozasında 

iltihaplanmaya (kolit) neden olur. Ağrılı, kanlı, mukuslu bir ishal 

şeklinde seyreden bu durum amebiyazis ya da amipli dizanteri diye 

bilinir. Bazı olgularda mukoza damarları içine geçen amip, portal 

dolaşımla karacigere gelir ve önce hepatit, daha sonra KC absesi 

oluşturur. Amip, kanla azda olsa öbür organlara da geçip onlarda da 

deformasyon yapabilir. 

20.1. Difetarson: Amiplerden başka nematodlar (oxyure) üzerine 

de etkilidir. Asetarsol anti-amip etkili bir ilaçtır. Toksisitesi nedeniyle 

kullanılışı azdır. Difetarson’un başlıca yan etkileri baş ağrısı, bulantı, 

hepatit ve medüller aplazi’dir. 

20.2. Emetidin: Amibin hareketli formunu etkilediğinden KC 

abseleri, amibik hepatit ve amibik kolitin akut döneminde uygulanır. 

Zararlı etkileri; kardiyovasküler system (KVS), gastrointestinal kanal 

ve çizgili kaslaradır. Toksik etkileri nedeniyle yerini yeni sentez ilaçlara 

(dihidroemetin) bırakmıştır. 
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20.3. Furazolin: Alkolle birlikte alındığında vazomotor 

reaksiyonlara neden olabilir. 

20.4. Paromomisin: Amebosid etkili bir antibiyotiktir. Aynı 

zamanda tenyalara karşı da etkilidir. 

20.5. 5-Nitro-imizazoller: Metronidazol, ornidazol ve tinidazol, 

gibi ilaçlar, amipler dışında trichomonas ve anaerob bakteriler 

(clostridium) üzerine de etkilidirler.  

2.6. Klorokin Fosfat: Sıtma tedavisinde de uygulanılan bir 

preperattır. Amibiyazisin tedavisinde uygulanan antibiyotikler; 

paromomisin sülfat, tetrasiklin ve oksitetrasiklindir. 

21. ANTİMALARYAL İLAÇLAR 

Malarya (sıtma); plasmodium türü protozoonlarca oluşturulan 

nöbetler halinde ateş artması şeklinde gelişen bir hastalıktır. Anofel 

çeşidi sivrisinekler ve kan nakilleriyle bulaşırlar. Malarya 

hastalığının tedavisinde uygulanılan ilaçlar Türkiye'de Sıtma Savaş 

Bölge Başkanlıklarınca yaptırılır. Hastaların müracaat ederek orada 

tedavi olmaları lazımdır. 

21.1. Kinin: Kınakına bitkisinden elde edilir ve uzun yıllar sıtma 

tedavisinde kullanılır. 

Yan Etkileri: Alerjik reaksiyonlar (deri döküsü ve ateş), kusma, 

bulantı, diyare, enjeksiyon alanında ağrı, kulak çınlaması, baş dönmesi 

ve yüksek dozlarda renk görme bozuklukları, halüsinasyonlar ve 

miyokard depresyonu. 

Kontrendikasyonlar: Kardiyak ileti bozukluğu olanlar. 

21.2. Klorokin: Ağız yolundan alındıktan sonra hızla emilen ve 

etkisi çabuk meydana gelen bir ilaçtır. 
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Yan Etkileri: Bulantı, iştahsızlık, baş ağrısı, geçici görme 

bozuklukları, kaşıntı. 

21.3. Pirimetamin 

Genellikle sülfadoksin ile kombine edilerek (fansidar) 

verilmektedir. Profilaktik ve tedavi edici olarak kullanılabilir. 

Düşüklere yol açtığından gebe kadınlarda kullanılmamalıdır. Kemik 

iliği depresyonu sonucu hematolojik bozukluklar yapabilir. 

21.4. Proguanil: Oral alınışından 3 saat sonra etki oluşturur. 

Toksik etkileri azdır. 

21.5. Meflokin: Klorokine benzer şekilde etki gösterir. 

21.6.Artemisinin: Artemisia annua L.bitkisinden elde edilmiştir. 

Sıtma hastalıgı etkeni olan malaryanun suşlarına karşı etkilidir (Aktaş 

et al., 2020; Tutun et al., 2019). 

22. ANTİHELMİNTİK İLAÇLAR 

İnsan bedeninde parazit olarak GİS lumeni, kan damarları ve 

lenfatik yapı ve bir kısım dokulara geçerler. Helmint yumurtaları ile 

bulaşmış içecek ve yiyecekler oral alınma suretiyle bulaşır. Barsak 

helmintiyazisinde uygulanan ilaçlar ya helminti öldürerek ya da 

onu felç edip barsak çeperinden atarak hastalık etkenini 

uzaklaştırırlar. Toplumda sık rastlanılan helmintler (tenya, barsak 

solucanı, kıl kurdu) barsaklar ve çeşitli dokularda yaşarlar. Başlıca 3 

gruba ayrılırlar. 

• Sestodlar (tenya),  

• Nematodlar (askaris, oksiyur, ankilostoma).  

• Trematodlar  
 

22.1. Sestodlara Etkili İlaçlar: Tenya (şerit) adı verilen özellikle 

barsaklarda yaşayan kancalı kurtları öldüren (tenisid) birçok ilaç 

(dikorfen, mepakrin, paromomisin) bulunmaktadır.  
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Niklosamid: Barsak mukozasından absorbe olmaz. Sabah aç 

karna 1 saat ara ile 2 kez 1 g dozunda alınır. Olumlu sonuç alınamazsa 

3 hafta sonra doz tekrarlanabilir. 

22.2. Nematodlara Etkili İlaçlar 

Yuvarlak Barsak Kurtlarına Etkili İlaçlar 

Piperazin: Ascaris (solucan) ve oxyure (kıl kurdu) gibi 

nematodlara karşı eskiden beri kullanılan bir ilaçtır. Parazitleri felç edip 

dışarı atılmalarını sağlar. 

Yan Etkileri: Bulantı, ishal, baş dönmesi, görme bozuklukları ve 

kas zayıflaması oluşturabilir. 

Pirvinyum Pamoat: Oksiyur’lar üzerine oldukça etkilidir. 

Pirantel Pamoat: Oksiyur, askaris ve ankilostoma’lar üzerine 

etkilidir.  

Befenyum Hidroksinaftoat: Askaris, ankilostoma ve 

trichocephale üzerine etkilidir. 

Tiabendazol: Nematodların çoğuna etkilidir. Türevleri olan 

flubendazol, mebendazol ve albendazol benzer etkilidirler. 

Levamizol: Askaris ve ankilostoma’lar üzerine etkilidirler. 

İmmunomodülatör etkisi de vardır.  

Doku Nematodlarına Etkili İlaçlar 

Dietilkarbamazin: Tropikal ülkelerde görülen ve dokulara 

yerleşen mikrofilariyalara (wuchereria bancrofti, Loa-Loa) karşı 

kullanılır.  

Suramin: Mikrofilariyalar (onchocerque) üzerine daha aktiftir. 
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22.3. Trematodlara Etkili İlaçlar: Schistosomiyazis adı verilen 

genellikle tropikal bölgelerde görülen paraziter hastalıklara karşı 

kullanılan ilaçların başlıcaları: 

Nitrotiazol Türevleri: Bir hafta süreyle 25 mg/kg/gün dozunda 

kullanılır. Sindirim sistemi bozuklukları, baş ağrısı, baş dönmesi, 

miyalji, atralji ve seyrek olarak nöropsişik bozukluklar oluşturabilirler. 

Prazikuantel, Metrifonat ve Oksaminik: Schistosomiazis 

tedavisinde sık kullanılan ilaçlardır. 

23. EKTOPARAZİTLERE KARŞI UYGULANILAN 

İLAÇLAR 

Deri üzerine ya da derinin stratum korneumuna yerleşen 

böceklerdir. Bunlar deride oluşturdukları tahribat neticesi dermatite 

sebebiyet verirler. Bu tablonun bariz emaresi kaşınmadır. 

İnsan için hastalık oluşturan 2 önemli ektoparazit vardır. 

• Uyuz etkeni (sarcoptes scabiei) 

• Bit (pediculus) 
 

Uyuz etkenleri ya da bitleri yok etmek için dışarıdan uygulanan 

ilaçlar böcek öldürücü pereperatlardır. Bunlar lipofilik formunda 

olduklarından parazitin kitin örtüsünü kolay geçerler. Uyuz etkenlerini 

yok eden ilaçlara skabisid, bitleri yok edenlereyse pedikulisid ismi 

verilir. Sarkoptes cilt içine yerleştiğinden, hastaya bol sabun ve kese 

uygulandıktan sonra duş almalıdır. Bitlenme ve uyuz da hastanın yatak 

örtüleri ve giysileri kaynatılıp ütülenmeli ya da etüvlenmelidir. 

Pedikulisid ilaçların yumurtaları öldürücü etkisi kafi değildir. Bu 

sebeple ilk kürden 8-10 gün sonra 2. kür uygulanmalıdır.  

Benzilbenzoat: Güçlü skabisid etkilidir ve yerel anestezik 

etkisinden dolayı kaşınmayı eksiltir. %25 lik solüsyonu şeklinde 

bedene sürülerek uygulanılır. Göze temas ettirilmemelidir. İlk kürden 
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12 saat sonra 2. kez uygulanır ve 24 saat sonra banyo edilerek ilaç 

deriden arındırılır. 10 gün sonra 2. kür yapılır.  

Malathion: Kolinesteraz enzimlerini dönüşümsüz olarak 

engeller ve nörotoksik özelliğiyle yok eder. Pedikulisid olarak 

uygulanır. Ovisid özelliğide mevcuttur.  

Karbaril: Pedikulisid şeklinde uygulanılır.  

Kükürtlü Merhemler. Skabisid olarak çöktürülmüş kükürtün 

vazelin deki %5-10 luk pomatları uygulanır. Ardıç katranı ve kükürt 

içeren Wilkinson pomadı formunda da uygulanır.  

Piretrum Ekstresi: Piretrum çiçeği isimli drogdan yapılan bir 

ekstredir. Pedikulisid olarak uygulanılır. 

24. ANTİVİRAL İLAÇLAR 

Virüsler, yüksek oranda konakçı hücresine bağımlıdırlar. Etkili 

ilacın seçici etkidiği yere varması için hücreye girmelidir. Bu sebeple 

seçiciliği yüksek ilaçlar geliştirmek zordur. Virüsler 3 tip hastalık 

yaparlar. 

Litik Tip İnfeksiyon: RNA ve DNA virüslerinin çoğu hücrede 

yeni virüs tanecikleri yaparlar ve hücreyi patlatırlar. Bu tip 

hastalıklar hızlıca yayılır. Örnek olarak; nezle ve kızamık. 

Süregelen Tip İnfeksiyon: Virüsün üremesi yavaş olur ve hücre 

haricine salınır. Hücre görevlerinde hafif deformasyon olur. Zaman 

zamanda litik alevlenmeler olur. Örnek olarak; Human 

Immmunodeficiency Virus (AIDS) ve kronik hepatit B hastalığı. 

Latent Tip İnfeksiyon: Virüs, bedende hücrede üremeden kalır. 

Tesbiti güçtür. Belli bazı şartlarda litik ya da süregelen hastalık 

durumuna gelir. Antiviral ilaçlar latent virüslere etki gösteremezler. 

Litik tipteki infeksiyonlarda hastalık emareleri belirmeden önce virüsün 
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üremesi yüksek seviyeye erişmişdir. Bu sebeple teşhis erken olmalı ve 

tedavi erken yapılmalıdır.  

24.1. Antiherpetik İlaçlar 

Asiklovir: Tip 1 ve 2 herpes simpleks virusunun (HSV) ve 

varicella virusunun replikasyonunu selektif bir şekilde inhibe eden 

antiviral bir ilaçtır. Asiklovir herpes virusların nükleozidik inhibitörleri 

grubundandır. Aynı grupta gansiklovir, edoksuridin, pensiklovir, 

famsiklovir ve soruvidin vardır. Asiklovir herpes virus DNA 

replikasyonunu iki yoldan inhibe eder. Asiklovir primer olarak HSV’na 

karşı etkilidir. Ayrıca varicella-zoster virusu, sitomegalovirus (CMV) 

ve Epstein-Barr virusuna karşı da in vitro inhibitör etkinliği vardır. 

Asiklovir, herpes ve zona enfeksiyonlarında topikal, oral ve parenteral 

yollardan verilebilir. 

Yan Etkileri: Asiklovirin yan etkileri oldukça azdır. Baş ağrısı, 

bulantı, kusma başta olmak üzere, diare, anoreksi, artralji, deri 

döküntüleri ve bitkinlik yapabilir. Seyrek olarak alopesi, depresyon ve 

reversibl böbrek bozukluklarına yol açabilir.  

İlaç Etkileşimleri: Asiklovirin böbrek klerensinin probenesid 

tarafından inhibe edildiği gösterilmiştir (Ulugöl, 2016). 

Valasiklovir: Asiklovir molekülünün L-valinle esterleşmiş 

şeklidir. Organizmada hidrolize olduktan sonra asiklovir’e dönüşür. 

Valasiklovir zonaya bağlı ağrıların önlenmesinde kullanılır. 

Biyoyararlanımı asiklovirden daha iyidir.  

Yan Etkileri: Bulantı ve kusmadır. 

Famsiklovir: Herpes zoster ve HSV enfeksiyonları ve 

tekrarlayan epizodlarının tedavisinde kullanılmak üzere yeni çıkarılmış 

bir asiklovir türevidir. Famsiklovir, HSV ve varicella zoster 

enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.  
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Pensiklovir: Trifosfat’a döndükten sonra etkisini gösterir. Labial 

herpes enfeksiyonlarının tedavisinde lokal yolla uygulanır. 

İdoksuridin: DNA viruslarına, özellikle de HSV üzerine etkili 

bir timidin analoğudur. Viral DNA polimerazı inhibe ederek DNA 

sentezini durdurur, ancak konakçı hücresi üzerine de etkili olduğundan 

sistemik uygulandığında yan etkileri sıklıkla ortaya çıkabilir; bu 

nedenle sadece lokal yolla uygulanır ve sistemik viral enfeksiyonların 

tedavisinde önerilmez. Direnç gelişimi sıktır. İdoksuridin, primer 

olarak HSV ve varicella-zoster virus enfeksiyonlarına karşı aktiftir. 

HSV keratitinin yüzeyel şekillerinde (göz kapağı, konjunktiva ve 

kornea) uygulanır. 

Yan Etkileri: Lokal iritasyon ve ağrı, hafif ödem, kaşıntı, 

fotofobi, alerjik reaksiyonlar ve korneada gölgelenmeye yol açabilir. 

Trifluridin: HSV keratitinin yüzeyel şekillerinde %1’lik 

solüsyonları kullanılır. Dokulara penetrasyonu idoksuridin’den daha 

fazla olduğundan derin enfeksiyonlarda (primer keratokonjunktivit, 

tekrarlayan epitelyal keratit, üveit) da etkili olduğu bildirilmiştir. 

HSV’nun neden olduğu keratitis dentrika tedavisinde trifluridin 

kullanılır. 

Yan Etkileri: Keratopati ve ödem yapabilir. 

Edoksudin (5-ethyl-2’ deoxyuridine) HSV’lere etkilidir.  

24.2. Antihepatit B İlaçlar 

Vidarabin fosfat: Yetişkinlerin virus replikasyonlu kronik 

hepatit B hastalığının tedavisinde etkindir. Ayrıca vidarabin HSV da 

etki eder. 
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İnterferonlar 

İnterferonlar viral replikasyonu inhibe eden doğal 

glikoproteik sitokininlerdir. İmmunomodülatör ve antiproliferatif 

başlıca 3 grup interferon idantifiye edilmiştir. 

• Lökositlerden elde edilen IFN-α. 

• Fibroblastlardan elde edilen IFN-β. 

• Antijenlerle uyarılan, duyarlı lenfositlerden elde edilen γ-IFN. 

Tüm interferonlar geniş spektrumlu antiviral etkilere sahiptirler. 

Antiviral etki hücre yüzeyindeki spesifik reseptörler üzerine 

bağlanmalarıyla başlar. Bu bağlanma viral multiplikasyonla etkileşen 

hücre proteinlerinin sentezini uyarır. Antikorların tersine, tüm viruslara 

karşı koruyucu etkilidirler. İnterferonlar virusa penetrasyon, 

dekapsidasyon, mRNA sentez ve metilasyonu, viral proteinin 

transplasyonu ve virusun birikmesi ve salgılanmasıyla 

etkileşmektedirler. Asıl etkisi protein translasyonunun inhibisyonudur.  

24.3. Antisitomegalovirus İlaçlar 

Gansiklovir: CMV’u inhibe eden desoksiguanozin analoğudur 

ve CMV enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. CMV üzerine 

asiklovir’den yaklaşık 50 kez daha güçlü etkinlik gösterir, buna karşın 

herpes ve varicella zoster enfeksiyonlarına karşı da asiklovir kadar 

etkilidir. Gansiklovir antisitomegalovirus etkisini gösterebilmesi için 

trifosfat nükleotidine dönüşmesi gerekir. Bu dönüşüm UL97 geni 

üzerine kodlanmış bir kinaz tarafından başlatılır ve hücre enzimleri 

tarafından tamamlanır. Gansiklovir trifosfat CMV’un DNA’sının 

replikasyonunu iki şekilde inhibe eder: Viral DNA-polimeraz 

tarafından dezoksiguanozin trifosfat’ın DNA içine inkorporasyonunun 

kompetitif bir şekilde inhibisyonu, Bu inkorporasyon sonucu viral 

DNA zincirinin uzamasının durması. Gansiklovir, glomerüler filtrasyon 

ve tubüler sekresyonla böbreklerden elimine olur. Böbrek yetmezliği 

durumunda ilacın vücutta birikim yaparak ortaya çıkan toksik 
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belirtilerini engellemek için dozu azaltılmalıdır. Foskarnet genellikle 

AIDS hastalarında gansiklovir’e dirençli CMV’lu retinit tedavisinde 

kullanılan nükleozidik olmayan trisodik fosfonoformat bileşiğidir. 

Ayrıca HSV, VZV (varicella zoster virus) EBV (Epstein-Barr virus) ve 

HIV-1’ler üzerine de etkilidir. Asiklovir’e dirençli HSV ve VZV 

enfeksiyonlarında da etkilidir. Foskarnet nükleozidlere dirençli 

virusların DNA-polimerazını ve ters transkriptazını inhibe ederek 

etkinlik göstermektedir. Foskarnet DNA-polimeraz’ın pirofosfatının 

bağlanma bölgelerine reverzibl olarak bağlanır. 

Sidofovir: AIDS hastalarının CMV’lu retinitlerinin tedavisi için 

piyasaya yeni çıkarılmış bir ilaçtır.  

24.4. Antigribal İlaçlar 

Amantadin: Hücre içine girdiğinde virus partiküllerini 

çevreleyen vakuollerin pH’sını tamponlayarak asidifikasyonu önler ve 

genetik materyalin hücre sitoplazmasına transferini engeller. 

Ayrıca, çok düşük konsantrasyonlardaki amantadin’in influenza 

virusunun kabuğunun yüzeyinde lokalize olan bir proteinle etkileşerek 

enfeksiyonun başlangıcında viral partiküllerin bileşimini inhibe ettiği 

bildirilmiştir. Klinikte sadece gripal enfeksiyonlara yol açan influenza 

A (özellikle de A2) virusuna etkisi gösterilmiştir. Parkinson 

hastalığının ve ilaca bağlı ekstrapiramidal reaksiyonların tedavisinde de 

kullanılır. 

Yan Etkileri: Amantadin’in yan etkileri dozuyla bağlantılıdır. 

Nöro-psişik bozukluklara neden olabilir. En sık görülenleri baş 

dönmesi, sersemlik ve insomni’dir (%5-10). Amantadin gebe ve 

emziren kadınlarda kontrendikedir. 

Rimantadin: Amantadinin bir analoğu olan yeni bir antiviral 

ilaçtır. İnfluenza A virusu enfeksiyonlarının profilaksisi ve tedavisinde 

kullanılır. 



125 | EBELİK-HEMŞİRELİK ÖNLİSANS FARMAKOLOJİ 2. CİLT 

 

Ribavirin: DNA ve RNA viruslarının çoğuna karşı etkinlik 

gösteren geniş spektrumlu bir pürin analoğudur. Özellikle influenza A 

ve B virusları ile respiratuar syncytial virus (RSV) üzerine etkilidir. 

25. ANTİSEPTİK VE DEZENFEKTANLAR  

Canlı doku (cilt, mukoza) yüzeylerindeki mikroorganizmaları 

(bakteri, mantar, virus, protozoa) absorbe edilmeden parçalayan 

kimyasal maddelere antiseptik adı verilir. Cerrahi alet, sonda, kanül, 

cam kaplar gibi materyali mikroorganizmalardan arındırmak için 

kullanılan antiseptiklere dezenfektan denmektedir. Uygulandıkları cilt 

ve mukozalarda iritasyon ve alerjik reaksiyon yapmamaları, absorbe 

olmamaları ya da absorbe olursa toksik etki oluşturmamaları, 

antiseptiklerde aranılan en önemli özelliklerdir.  

Başlıca 3 gruba ayrılırlar.  

• Dış kullanımlı antiseptikler,  

• Barsak antiseptikleri,  

• Üriner sistem antiseptikleri. 
 

Antiseptiklerin uygulandığı yerler: 

• Deri hastalıklarının tedavisinde, 

• Sıyrık, yara ve kesiklerde enfeksiyonu önlemede, 

• Ameliyat yapılan yerde derinin mikroplardan 

arındırılmasında, 

• Beden yüzeyine yakın mukozalı boşluklarda oluşan 

hastalıkları tedavi etmede (örnek olarak; vajina, burun ve ağız 

boşlukları gibi). 

• Mide barsak kanalının iltihaplı olgularında oral olarak 

uygulanılan kemoterapötiklere barsak antiseptiği ve  

• İdrar yolları olgularında uygulanılan antimikrobik ilaçlara 

idrar yolları antiseptiği denilir. 
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İdeal Bir Dezenfektan ve Antiseptiğın Ortak Vasıfları; 

• Mikrop öldürücü olmalıdır, 

• Antimikrobik yelpazesi geniş olmalıdır, 

• Jermisid etki çabuk oluşmalıdır, 

• Ortamdaki mikroorganizma fazlalığı etkinliğini 

azaltmamalıdır, 

• Kokusu hoşa gitmeli, eşya ve dokularda boya oluşturmamalı 

ve ucuz olmalıdır, 

• Antimikrobik etkisi düşük sıcaklıkta eksilmemelidir, 

• Dokuda yakıcı etki ve irritasyon oluşturmamalıdır, 

• Allerjen olmamalıdır, 

• Doku onarımını dolayısıyla yara iyileşmesini 

geciktirmemelidir, 

• Dokuya iyice nüfuz etmeli, bu durum sistemik toksik etki 

yapmamalıdır. 

• Eşyanın yapı ve görünüşünü bozmamalıdır, 

• Yapısı dayanıklı olmalı ve etkisi uzun sürmelidir. 

• Uygulandığı alanda çatlak ve yarıklara iyi nüfuz edebilmelidir. 
 

25.1. Dış Kullanımlı Antiseptikler 

25.1.1. Alkoller, Aldehitler ve Asitler 

Genellikle yara, cilt ve mukoza temizliğinde kullanılan kimyasal 

maddelerdir. 

Alkol: Alifatik alkoller, proteinlerin yapısını bozarak jermisid 

etki gösterirler. Bu gayeyle en fazla izopropil alkol ve etilalkol 

uygulanır. Etil alkolün %40-70 konsantrasyonlarda bakterisid etkinliği 

vardır. Yüksek yoğunlukta uygulanılırsa, bakteri yüzeyindeki 

proteinleri hızla çöktürdüklerinden alkol bakteriye geçemez. İzopropil 

alkolün vazodilatatör etki ile uygulandığı yerlerde kanamayı 

fazlalaştırabilir. Tek başına cilt ve mukozalara uygulandığı gibi çeşitli 
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antiseptik solüsyonların (hekzomedin) hazırlanmasında da kullanılır. 

Alkol’ün viruslar üzerine etkisi yoktur. 

Formaldehit (Formol): Bütün mikroorganizmalara etki eden 

güçlü jermisiddir. Proteinlerin amino gruplarına bağlanarak, yapılarını 

bozar ve hücrede toksik etki oluştururlar. Canlı dokularda protein 

çökmesiyle şiddetli irritasyona yol açtığından, sadece dezenfektan 

olarak kullanılır. %2-8 yoğunluğundaki solüsyonu, cerrahi 

malzemelerin sterilizasyonu için uygulanılır. Ticari olarak formol adı 

altında %34-38 lik solüsyonu formunda vardır. 

Glutaraldehid: Dezenfaktan olarak %2 lik solüsyonu uygulanır. 

Asitler, genellikle gıdaların korunması amacıyla kullanılırlar. 

• Asetik asit (%0,25-1 solüsyonu) 

• Benzoik asit (%0,1 gıda korunmasında) 

• Borik asit: Organizmada biriktiğinden özellikle çocuklarda 

tehlikelidir. Tedavide kullanılması terkedilmiştir. 

• Laktik asit: %1-2’lik konsantrasyonlarda cilt ve genital 

mukoza temizliğinde kullanılabilir. 
 

25.1.2. Halojenli Türevler ve Oksitleyici Maddeler 

Klor ve Klorlu Bileşikler: Mikroorganizmada öldürücü etki 

oluşturur. Klor gazı, suyun dezenfeksiyonunda çok uygulanılır. Klor 

gazı suya uygulandığında tepkime vererek hipoklorik asid 

oluştururlar. Klorun jermisid etki oluşturması hipoklorik aside dayanır. 

Hipoklorik asidin dayanıklılığı az olduğundan tıpta sodyum tuzu 

uygulanır. Sodyum hipoklorit (NaClO) solüsyonu taze yapılmalıdır. 

Deri üzerinde irkiltici etki oluşturur. 

NaCIO solüsyonları; 

• Javel suyu (%12) 
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• Labarraque solüsyonu (%2) 

• Dakin solüsyonu (%1,5) 

• Modifiye Dakin solüsyonu (%0,5) 
 

Bunlar, binde 1,5-2 oranında Cl bulundurulacak şekilde 

seyreltilerek yaralarda uygulanırlar. Klorlanmış kireç (Ca (OCl)2) koku 

giderici ve dezenfektan olarak uygulanır. Kloramin (sodyum 

tosilkloramid) içme sularının dezenfeksiyonunda kullanılmaktadır 

İyot ve İyotlu Bileşikler: En çok uygulanılan jermisittir. 

Antiseptik olarak tendürdiyot ve lügol solüsyonu ve cilt ve mukoza 

antiseptiği olarak tedavide kullanılır.  

Türk Farmakopesindeki Formülü 

• Sodyum iyodür (Na I) 2,5 g 

• İyod   2 g;  

• Alkol (%50) ad.  100 ml,  

Deriye uygulandığında çabuk gelişen etki oluşur. Bir litreye 3-4 

damla eklenerek suyun dezenfeksiyonu amacıyla uygulanabilir. Yakıcı 

etkisi olduğundan mukozalara uygulanmamalıdır. İyodun alkoldeki %1 

lik solüsyonu yüzeyel mantar lezyonlarında uygulanılabilir. İyot 

organik maddelerle karıştırılarak yavaş serbestlenen iyotlu bileşikler 

şeklinde de hazırlanmaktadır. Bu preparatlara iyodoforlar adı verilir. 

Başlıcaları, polividon iyot, polivinil pirolidon iyot v.b dir. 

Oksijenli Su (hidrojen peroksid): Cilt üzerindeki yara temizliği 

ve ağız lavajında yaygın olarak kullanılır. %3’lük solüsyonu yaralara 

uygulandığında, parçalanmış hücrelerden çıkan katalaz enzimi 

tarafından su ve oksijene ayrışarak köpürür. 

Potasyum Permanganat (KMnO4): Fungisid ve bakterisid 

etkilidir. Antiseptik etkisi gram (-) jermler üzerine, gram (+) jermlerden 

daha fazladır.  



129 | EBELİK-HEMŞİRELİK ÖNLİSANS FARMAKOLOJİ 2. CİLT 

 

Kullanıldığı yerler. 

• 1: 10.000 lik solüsyonu akıntılı deri lezyonlarının tedavisi ve 

vajinal antisepside uygulanılır. 

• Venomları oksidleyerek parçaladığından akrep ve yılan 

ısırmalarında uygulanabilir. Bu tabloda yara alanına kesi 

yapılıp temizlenir ve üzerine KMnO4 kristalleri uygulanır. 

• Aletlerin dezenfeksiyonu ve koku giderici olarak 1:10.000 ve 

1:5.000 solüsyonu şeklinde uygulanır. 1/10.000 

konsantrasyonları dermatolojide kullanılır.  
 

Klorhekzidin: Cilt, yara ve mukozaların temizlenmesinde çok 

kullanılır. Toksisitesi (sinir dokusu hariç) azdır. 

Kükürt: Sodyum tiyosülfat zayıf antiseptik özelliktedir. Cilt 

temizliğinde ve antiparaziter (uyuz) ve fungusid olarak kullanılır. 

İchtamol (ichtyol) kükürt içeren antiseptik pomat’tır. 

Katyonik Deterjanlar 

Benzalkonyum klorür: Mukoza, deri, mesane, vajina ve 

konjonktivaya antiseptik olarak uygulanılır. Ayrıca cerrahi aletlerinin 

dezenfeksiyonundada uygulanır buna sodium nitrat (NaNO2) eklenirse 

aletler paslanmaz. İlaveten, terin bakterilerce bozulmasına mani olmak 

için deodoran preperatlarının bileşimine katılır. 

25.1.3. Ağır Metaller 

Civa: Bakteriyostatik ve fungustik etkisi vardır, fakat 

emildiğinde toksik etkisi fazladır. Nitromersol, thimersol ve 

fenilmerkürik asit tedavide kullanılan başlıca cıva bileşikleridir. 

Gümüş: Yenidoğanlarda gonokok oftalmisine karşı koruyucu 

olarak eskiden uygulanan gümüş nitrat (%0,1) yüzeysel temaslarda 

hızlı bakterisid etkilidir. Yanıklarda gümüş nitrat solüsyonu (%0,5) gaz 

ile uygulanabilir. 
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Gümüş sülfadiazin: Yanıklarda yara sepsisine mani olmak ve 

tedavi etmek için yerel olarak uygulanır. Gümüşün proteinlerle 

oluşturduğu yapılarda antiseptik olarak uygulanır.  

25.1.4. Kuvaterner Amonyum Bileşikleri: Düşük 

konsantrasyonlarda bile bakteri, mantar ve viruslara etkili olabilen 

katyonik yüzey aktif maddelerdir. Dış kullanımlı antiseptik ve 

spermisid (sperma öldürücü) etkili başlıca katyonik yüzey aktif 

maddeler: Setrimonium, setilpiridinium, domifen, metilbenzetonium ve 

benzalkonium klorür. Etkileri sabunlar tarafından antagonize olur, buna 

karşın alkoller tarafından artmaktadır. Sabunlar, anyonik yüzey aktif 

maddelerdir. Yağ asitlerinin sodyum ya da potasyum tuzlarıdır. 

Sabunlar kir ve bakterileri bulundukları yerden uzaklaştırırlar. 

25.1.5. Fenoller ve Benzerleri: Heksaklorfen cerrahide 

ameliyatlardan önce el yıkamada ve deodoranların içeriğinde kullanılır. 

Gram (+) bakterilere çok etkilidir.  

Heksaklorofen: %1'e yoğunlukta bakteriyostatik, daha fazla 

yoğunluklarda bakterisid etki eder. Beden temizliğinde ve 

dermatolojide uygulanılan değişik antiseptik preperatların bileşimine 

katılır. Yağ, sabun, krem ve deterjanlar içinde %1-3 oranında katılırlar. 

İlaveten deodorant preperatlar içinede katılırlar. Bebeklerde deriden 

emilim kolay olduğundan sistemik toksik emareler yapabilirler. 

Nörotoksisitesi vardır. 

Krezoller: Sabunlaştırılmış bezir yağı ve öbür bitkisel yağlar 

içinde %50 yoğunluğundaki karışımına lizol denilir ve dezenfektan 

olarak uygulanır. Krezol ve rezorsinol’ün dermatolojide sınırlı 

kullanılışı vardır. 

25.1.6. Boyalar 

Akridin Boyaları: Sarı renktedirler. Başlıcaları; 

etoksiaminoakridin (rivanol), akriflavin, aminakrin ve proflavin 
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hemisüksinat’tır. Rivanol tedavide sık kullanılan bir antiseptiktir. 

%0,01-02’lik solüsyon ve pomatları cilt antiseptiği olarak 

kullanılmaktadır. 

Kristal viyole (gentiane viyole): Metilen mavisi, eozin ve metil 

yeşili gibi boyalar dermatolojide kullanılmaktadır. 

25.1.7. Göz Enfeksiyonlarında Kullanılan Antiseptikler: Göz 

hücresinin değişik enfeksiyonlarında bir çok antiseptik solüsyon 

kullanılmaktadır. Başlıcaları: 

Gümüş Nitrat (%1): %1 lik formu, yeni doğanların gözlerine 

damla olarak uygulanır. Bu uygulamayla doğum kanalından göze 

bulaşan bakterilerin oluşturacağı konjonktivite mani olunur. Gümüş 

nitrat oldukça irritandır. 

Çinko Sülfat: Ağrı oluşturur. 

İnorganik Civa Tuzları (%1):  Oldukça bakterisidiktirler. 

Metilen Mavisi: Alerjik etkisi yoktur, yüksek 

konsantrasyonlarda ağrı oluşturur. 

Borik Asit: Antiseptik etkisi zayıftır. Bir çok göz damlasının 

içinde bulunur. 

Kuvaterner Amonyum Tuzları: Bakterisid ve fungusid 

etkilidirler  

25.1.8. Diğer Antiseptikler 

Triklokarban: Sabun şeklinde bir karbanalid türevidir. 

Dermatolojide ve tıraş köpüklerinde kullanılır. 

Heksamidin: Gram (+) bakterilere ve kandida türü mantarlara 

etkilidir. Cilt ve mukozalara uygulanır. 
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Torolidin: Viseral boşlukların (periton) yıkanmasında %0,05-2,5 

konsantrasyonlarda kullanılır. Antiseptik olarak organik asidlerden 

salisilik asid ve borik asid en çok uygulanır. 

İhtamol (Ichtyol): Kükürt içerdiğinden antiseptik etki eder. %10 

luk merhemleri bazı deri hastalıklarında antiseptik olarak uygulanır. 

25.2. Barsak Antiseptikleri: Oral yolla alınan ve sindirim 

kanalından emilmeyen sülfonamidler, aminoglikozid ve polimiksinler 

gibi GİS’in çeşitli lokal enfeksiyonlarında kullanılırlar. Sülfonamid ve 

antibiyotikler dışında 5-nitro-imidazol bileşikleri, hidroksikinoleinler 

ve nitrofuran türevleri de barsak antiseptikleridirler. 5-Nitroimidazol 

bileşikleri, trikomonaslara, amipli dizanteriye ve anaerob gram (-) 

bakterilere karşı oldukça etkilidirler. Metronidazol, ornidazol ve 

tinidazol bu grubun başlıca ilaçlarıdırlar. Tedavide kullanıldıkları 

başlıca enfeksiyonlar: 

• Trikomonas Enfeksiyonları: Erkeklerin üro-genital sistem 

enfeksiyonları ve kadınların trikomonas vajinalis’lerinin 

tedavisinde,  

• Amipli Dizanteri: Barsak ya da doku amibiyazisinde 

metronidazol günümüzde ilk tercih ilaçtır. 

• Giardia Enfeksiyonları 
 

5 nitro imidazol türevleri: Ameliyat sonrası enfeksiyonlarda ve 

diğer anaerob enfeksiyonlarda kullanılmaktadırlar. Klindamisin, 

rifampisin, tetrasiklin ve nalidiksik asit’le kombinasyonları sinerjistik 

etkileşim yapmaktadır. 

Yan Etkileri: Sindirim bozuklukları, bitkinlik, idrarın 

boyanması, periferik nöropati, cilt döküntüleri, baş dönmesi (ornidazol) 

dir. 
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Kontrendikasyonlar: Gebelik, emzirme, anemili hastalar ve 

kişisel duyarlığı olanlar. Bu grup ilaçlar, K vitaminleri ve alkolle 

birlikte alınmamalıdırlar. 

Hidroksikinoleinler: Dizanteri ve turist diaresi adı verilen 

hastalıkta kullanılırlar. Kliokuinol (Entero-vioform) ve iyodokuinol. 

Nitrofuran Türevleri: Sindirim kanalından emilmeyen 

nitrofuran türevleri barsak enfeksiyonlarına neden olan trikomonaslara 

ve gram (-) bakterilere karşı etkilidir. Furazolidon, nifuroksazid ve 

nifurzid başlıca nitrofuran türevleridir. 

25.3. Üriner Antiseptikler: Üriner enfeksiyonlardan sorumlu 

gram (-) bakteriler üzerine etkili ve idrarda aktif şekilde bulunan 

sentetik maddelerdir. Başlıca 3 gruptur. 

25.3.1. Nalidiksik Asit ve Benzerleri 

Nalidiksik asit (Naligram): Üriner enfeksiyonlardan sorumlu 

gram (-) bakterilere karşı bakterisid etki oluşturur (DNA sentezi 

inhibisyonuyla). Akut piyelonefrit ve gram (-) septisemilerde de 

kullanılabilir. 

Yan Etkileri: Sindirim bozuklukları, cilt reaksiyonları, 

konvülsiyon, baş dönmesi, baş ağrısı ve KC bozuklukları oluşturabilir. 

Nalidiksik asidin etkisi nitrofurantoinler tarafından antagonize 

edilebilir ve K antivitaminlerin etkisi artabilir. 

Kontrendikasyonlar: 3 yaşından küçük çocuklar, gebe kadınlar 

ve KC hastaları. 

Oksolinik Asit: Oksolinik asit, nalidiksik asitten yaklaşık 4 kez 

daha güçlü etkiye sahiptir. SSS üzerine toksik etkisi fazladır. 

Pipemidik Asit: Yapı ve etki bakımından oksolinik aside 

benzemektedir. 
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25.3.2. Nitrofurantoin ve Benzerleri 

Nitrofurantoin: Üriner enfeksiyon oluşturan bir çok gram (-) ve 

(+) mikroorganizma üzerine etkilidir.  

Yan Etkileri: Bulantı, kusma, sarılık, polinevrit ve hemolitik 

anemi oluşturabilir. 

Kontrendikasyonu: Ağır böbrek yetmezliği 

Nifuratel, Nifurfolin, Nifurtoinol: Nitrofurantoin benzeri olan 

bu ilaçlar antibakteriyel etkilerinin dışında trikomonas ve mantarlar 

üzerine de etkilidirler. 

25.3.3. Değişik Yapıda Antiseptikler 

Nitroksilin: Üriner antiseptik olarak kullanılan bir 8-

hidroksikinolein türevidir. Yan etkileri (akut miyeloptikonevrit) 

nedeniyle kullanılışı sınırlıdır. 

Metenamin: Az kullanılan bir üriner antiseptiktir. 

Fenazopiridin: Az kullanılan bir üriner antiseptiktir. 

26. ANTİNEOPLASTİK (ANTİKANSER) İLAÇLAR 

Kanser; genel anlamda organizmada hücrelerin kontrol dışı 

üremesi ve dolaşım (kan ve lenf) yoluyla giderek diğer dokularda 

metastaz yapabilmesidir. Bunlar, hücrenin bölünmesini engellerler. 

Bunların malign hücre ile normal insan hücresi arasında kalitatif 

yönden fazla fark olmaması nedeniyle kanser hücresine karşı olan 

seçiciliği azdır. Neticede, kanser hücrelerini öldürdükleri gibi, normal 

hızlı çogalan hücreleri de öldürebilirler. En fazla zarar gören hücreler 

şunlardır;(Bilgiç & Aktaş, 2021). 

• Kemik iliği, 

• Gonadlar, 

• GİS, 

• Derideki kıl folikülü hücreleri. 
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İlaveten karaciger, böbrek gibi yavaş üreyen hücreleri de 

etkilerler. Bunların bir kısmının döneme-spesifik olmasıdır. Bunlar, 

hücre çoğalması ile ilgili dinamik olaylar üzerinde etkindirler. Öbürleri 

ise, malign hücre bölünme ya da istirahat döneminde olsun, her zaman 

etkilidirler. Bunlara da döneme-spesifik olmayan ilaçlar adı verilir. 

Fazla yayılmamışsa cerrahi yöntemle tümör komşu lenf düğümleriyle 

birlikte çıkarılır ve radyoterapi uygulanır. Fakat tümör fazla yaygınsa 

tek çare antikanser kemoterapi uygulamasıdır. Antikanser kemoterapi 

alan hastalarda şekillenen immun yetmezliğe bağlı olarak enfeksiyon 

bulaşma riski oldukça yüksektir. Bu hastaların, hastane ortamında olası 

nozokomyal enfeksiyon riskine karşı, belirtilen koruyucu her türlü 

hijyenik ve aseptik önlemlere dikkat edilmesi gerekir (Gür & Aktaş, 

2022). 

• Hematolojik parametrelere (lökopeni, trombopeni) 

superenfeksiyon olasılığı araştırılmalıdır. 

• Hastalarla temasta maske takılmalı ve streil enjektörler 

eldivenle tutulmalıdır. 

• Hastaya uygulanan kemoterapötik ilaç hazırlanmasında 

protokolde yazılı doza uyulmalı ve sorumlu hekim-hemşire 

diyaloğu titizlikle sürdürülmelidir. 

• Ekstravazasyon riskine karşı enjeksiyon bölgesi iyi 

seçilmelidir. Böyle durumda enjeksiyon hemen 

durdurulmalıdır. 

• Hastanın rahat etmesi için düzgün yatak pozisyonu, yemek 

aralıkları, antiemetik alması ve alopesi riskini azaltmak ya da 

geciktirmek için başına serinletici başlık takması 

sağlanmalıdır. 

• Hastaya moral verici davranış içinde yaklaşılmalı, tedavisi ve 

hastalığı konusunda aydınlatıcı bilgiler verilmeli ve ailesi ve 
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hekimle olan iletişiminde yardım edilmelidir (Güvenç et al., 

2022). 

 

 

Tümör İlaç Etkileşimiyle İlgili Etkenler 

• İlaçlar tümör hücrelerinde belirli bir miktarda eksilme 

oluştururlar. Fakat tümörün ortadan kaldırılması için tüm kötü 

huylu hücreler öldürülmelidir. Çünkü tek hücre bile canlı olsa, 

hızla üreyerek tümörü yeniden oluşturur. 

• İlaç etkisinin hücre siklusunun dönemine spesifik olup 

olmaması ilaçların etkinliğini kısıtlar. 

• Tümör hücrelerinin üreme hızı, ilaçların etkinlik derecesini 

değiştirir. Hızlı üreyen tümör hücreleri, antineoplastik ilaçların 

çoğuna karşı, yavaş üreyen hücrelere kıyasla daha 

duyarlıdırlar. İlaveten, tümör büyüdükçe ilaca duyarlık 

eksilir. 
 

İlacın Farmakokinetiği ve Farmakolojisiyle İlgili Unsurlar: 

İlacın etki yerindeki yoğunluğunun yeterli miktarda olması, ilacın 

farmakokinetik özellikleri ve uygulama yerine bağlıdır. Bunların çoğu 

SSS'ne giremediklerinden beyindeki tümör ve metastaza etki 

gösteremezler. Çoğunun etki yeri hücre içindedir. Malign hücre zarının 

ilaca geçirgen olmaması ilacın etkinliğini eksiltir. Örnek olarak; 

osteojenik sarkom hücrelerine metotreksatın geçmesi güçtür, bu 

sebeple azami yoğunlukta uygulanmalıdır. Antineoplastiklerin tedavi 

etkinliğinin fazlalaştırılmasını kısıtlayan önemli etken, toksisitedir. 

Tümör hücrelerinin biyokimyasal özellikleri ve yapısıyla normal 

hücreler arasında pek fark yoktur ve ilaçların seçiciliği azdır. Tümör 

hücresinin ilaca direnç edinmesi ilacın tedavi ediciliğini eksiltir. 
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Hasta İle İlgili Unsurlar 

• Hastanın genel aktivitesi, rutin işlevlerini eskisi gibi devam 

ettiren hastalarda kemoterapi etkilidir. 

• Hastanın bağışıklık durumu; hastanın immünitesi normalse, 

immün yetersizliği olan hastalara kıyasla, kemoterapiye 

daha iyi yanıt oluşturur. Antineoplastik ilaçların kendileride 

immün sistemde deformasyon oluştururlar. Bu sebeple ilaçlar 

yeterli uzun sürelerle verilirler. 

• Hastaya radyoterapi ve kemoterapi uygulanması, kişide 

immün deformasyon geliştirmesi nedeniyle ilaçların 

etkinliliğini eksiltir. 

• Hastanın cinsiyeti, yaşı, organlarının durumu, ırkı ve başka bir 

hastalık durumu da antineoplastik ilaçların etkililiğini 

değiştirir.  
 

Antineoplastik İlaçların Yan Etkileri 

Kemik İliği Baskılaması: Kemik iliğinde eritrosit, lökosit ve 

trombosit oluşturan ana hücreler için zehirlidirler. Bu sebeple, tedavide 

kan hücrelerinin sayısı takip edilmelidir. Bazen kemik iliği 

baskılanması dönüşümsüz gelişebilir ve hastanın ölüm sebebini 

oluşturur.  

Hızlı Üreyen Normal Hücrelerin Engellenmesi 

• GİS’in epitel hücrelerini tahrip ederek stomatit, enterit ve 

ülsere sebebiyet verirler.  

• Kıl foliküllerinin jerminatif hücrelerini tahrip 

ettiklerinden saç dökülmesi oluştururlar.  

• Gonadlarda endokrin ve jerminal hücrelerin üremesini 

bozarak, erkeklerde spermatojenezin, kadınlarda 

oojenezin deformasyonuna ve kısırlığa sebebiyet verirler 

(Bilgiç et al., 2018).  
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Lenfotoksik Etki ve İmmünosüpresyon: Lenfoid dokuların 

hızlı üreyen hücrelerinin üremelerini engellerler. Kemik iliğini de 

baskıladıklarından hümoral ve hücresel immüniteyi baskılarlar. Bu 

olayda bedenin tümöre ve patojen mikroplara karşı savunma 

sistemlerinde felç oluşurtururlar. 

Teratojenik Etki: Hamilelerde antineoplastik ilaç verilmesi 

atığa ve deformasyonlu yavru doğumuna sebebiyet verebilir.  

Mutajenik ve Karsinojenik Etki: Kanser tedavisi ve kanser dışı 

otoimmün olgularda uygulanmaları esnasında kromozom 

deformasyonları ve karsinojenik etki oluşabilir (Bilgiç et al., 2016). 

Yan Etkiler 

• Kusma ve bulantı,  

• İlaçların i.v. uygulanışı esnasında doku içine sızması nekroza 

sebebiyet verebilir (Bilgiç et al., 2022). 
 

Sağaltım Modelleri 

Cerrahi Girişim: Vücudun değişik bölgelerinde sınırlanmış 

tümörler için uygundur. 

Radyasyon Sağaltımı: Baş ve burun tümörleride ameliyattan 

daha uygun bir yöntemdir. 

Bağışıklık Sisteminin Uyarılması: Kanser hücre sayısının 1 g 

dokuda 10-100 binden fazla olması durumunda fayda sağlamaz. Özel 

monoklonal antikorlar ve lenfokinler uygulanırlar. 

Kriyoşirurji: Sıvı azotla soğutulmuş cerrahi bir mil ile hücreler 

hızla dondurularak yok edilmektedir. Bu yöntem geleneksel cerrahi 

yöntemden daha az metastaza neden olurlar. 
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Kemoterapi: İlaç kan dolaşımı ile taşındığından vücuda yayılmış 

kanserlerin sağaltımı için uygundur. Tümör hücresinin büyük bir 

kısmını cerahi girişim ve ışın ile ortadan kaldırdıktan sonra geriye 

kalanların mikro metazların önüne geçmek için kemoterapotiklerle 

sağaltımı ideal yöntemdir (Kaya et al., 2013; Iraz et al., 2015). 

Etki şekillerine göre antikanser ilaçlar başlıca 6 grubta toplanırlar. 
 

26.1. Alkilleyici İlaçlar: Hücrede DNA çift zincirinde pek çok 

noktaya kovalent bağla bağlanarak DNA molekülünü alkillerler. 

Enzim ve proteinleri de alkilleyerek hücrelerde ara metabolizmayı 

ve solunumu da bozarak kanser hücresinin inhibisyonuna yol açarlar. 

Döneme özgü olmayan tipte ilaçlardır. Yedi grup altında toplanır. 

26.1.1. Azotlu Hardal Bileşikleri: Uzun yıllardır kanser 

tedavisinde kullanılan klormetin, melfalan ve klorambusil başlıca 

azotlu hardal bileşikleridirler. Meme, ovaryum, Hodgkin hastalığı v.b 

kanserlerde çoğunlukla prednizon, vinka alkaloidleri, prokarbazin’le 

kombine olarak kullanılır. 

26.1.2. Oksazoforinler: Çok kullanılan alkilleyici sitostatik 

antineoplastik ilaçlardan olan oksazoforinler grubunda siklofosfamid, 

ifosfamid ve mafosfamid bulunmaktadır. Siklofosfamid oral ya da 

parenteral yolla vinkristin ve prednizon’la kombine edilerek değişik 

lenfomalara karşı (oral yolla günde 50 mg) kullanılır. Siklofosfamid 

meme ve ovaryum kanserlerinde öncelikli ilaçtır. 

Yan Etkileri: Bu grup ilaçların en önemli yan etkileri kemik iliği 

inhibisyonu (anemi), alopesi, hemorajik sistit ve kardiyak 

bozukluklardır. Siklofosfamid verilen hastalara canlı aşı 

uygulanmamalıdır. Böbrek yetmezliği durumunda siklofosfamid 

kontrendikedir. 
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 26.1.3. Etileniminler: Bu grupta en çok kullanılan ilaç 

altretamin’dir. Tiotepa’nın kullanılışı oldukça azalmıştır. Altretamin 

diğer antikanser ilaçlarla kombine edilerek özellikle akciğer 

tümörlerinde uygulanır. Ayrıca, ovaryum, meme kanserlerinde ve 

küçük hücreli akciğer kanserlerinde verilir. 

Yan Etkileri: Altretamin, bulantı, kusma, santral depresyon, 

polinevrit ve hematolojik bozukluklar oluşturabilir. 

26.1.4. Alkil Sülfonatlar: Kronik miyelositer lösemi tedavisinde 

kullanılan busulfan verilir. 

Yan Etkileri: Trombositopeni ve anemi oluşturabilir. Uzun süre 

kullanılırsa pulmoner fibroz yapabilir. Ayrıca, bulantı, kusma, 

hipotansiyon, amenore ve azospermi yapabilir. 

26.1.5. Triazenler: Bu grubun önemli ilacı dakarbazin’dir. 

Ayrıca prokarbazin de triazenlere benzer yapıdadır. Hodgkin hastalığı 

ve habis melanomlarda dakarbazin diğer antikanser ilaçlarla 

(doksorubisin, vinblastine ve bleomisin) kombine edilerek 

kullanılmaktadır. 

Yan Etkileri: Dakarbazin şiddetli bulantı ve kusmaya neden olur. 

Ayrıca lökopeni ve trombositopeni oluşturabilir. Benzer 

endikasyonlarda kullanılan prokarbazin nörotoksik etkilere (depresyon, 

uyuşukluk) neden olabilmektedir. 

26.1.6. Nitrozoüreler: Başlıcaları karmustin, lomustin, semustin 

ve streptozosin’dir. Değişik habis tümörlerde (Hodgkin dışı lenfomalar, 

miyelom, melanoma, kolon ve rektum kanserleri) karmustin 

uygulanırlar.  

Yan Etkileri: Bulantı ve kusmadır. Ayrıca, lökopeni, KC 

bozuklukları ve öksürük oluşturabilirler. Mutajenik, teratojenik ve 

karsinojenik potansiyelleri vardır. Streptozosin daha farklı yapıdadır ve 
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5-fluoro-urasil ile kombine edilerek verilir. Streptozosin böbrek 

bozukluğu, hipoglisemi ve anemi oluşturabilir. 

26.1.7. Organoplatinler: Son yıllarda bir çok organoplatin 

bileşiği kanser tedavisinde denenmiştir. Bunlardan sisplatin ve 

karboplatin en tanınmışlarıdır. Testis ve ovaryum tümörlerinde 

siklofosfamidle kombine edilerek sisplatin kullanılırlar. 

Yan Etkileri: Başlıca yan etkileri böbrek lezyonları ve gastro-

intestinal ve hematolojik bozukluklardır. 

26.2. Antimetabolitler: Bunlar nükleik asitlerin oluşum 

basamaklarını engelleyerek etki ederler. DNA, RNA, proteinler ve öbür 

hücre bileşenlerinin oluşum zincirinde görev alan doğal metabolitlerin 

analoglarıdır. Bunlar, metabolit oluşumuyla ilgili bir enzimi 

dönüşümsüz şekilde engellerler. Döneme-spesifik preperatlardır. 

Çoğalma aktivitesi yüksek olan tümörlere etkindirler. 

26.2.1. Metotreksat: Dihidrofolat redüktaz enzimini bloke 

ederek folik asit inhibisyonu oluşturur. Orta dozlarda Hodgkin dışı 

lenfomalar ve üst solunum yolları kanserlerinde, yüksek dozlarda diğer 

kanser ilaçlarıyla kombinasyon şeklinde, osteosarkomların, bronş 

kanserlerinin tedavisinde oral ya da parenteral yolla kullanılmaktadır. 

Yan Etkileri: Doz sınırlayıcı başlıca yan etkisi lökopeni ve 

trombositopenidir. Stomatit, diare, bulantı, alopesi ve dermatit de 

yapabilir. 

26.2.2. 6-Merkaptopürin ve 6-Tiyoguanin: Pürin antagonisti bu 

antikanser ilaçlar miyelositer lösemi tedavisinde öncelikli ilaçtırlar. 

Yan Etkileri: Kemik iliği baskılaması, KC ve sindirim 

bozukluklarıdır. 

26.2.3. 5-Fluoro-Urasil ve Sitarabin: Antiprimidin etkilidirler. 

Ovaryum, meme, sindirim sistemi ve cilt kanserlerinde uygulanırlar. 
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Yan Etkileri: Baş dönmesi, kusma, bulantı, stomatit, alopesi 

diare ve kemik iliği depresyonudur. 

26.3. Antibiyotikler 

26.3.1. Doksorubisin: DNA çift zinciri arasına yerleşerek DNA 

sentezini bozarak etkir. Etkilediği kanser türü oldukça fazladır (geniş 

spektrum). Akut lösemi, Hodgkin dışı lenfomalar, meme, testis, 

ovaryum ve bronş kanserlerinde ilk sıra ilaç olarak kombinasyonlarda 

(bleomisin, vinblastin, prednizon, dakarbazin) yer almaktadır (Bilgic 

&Armagan, 2020). 

26.3.2. Daunorubisin: Etki mekanizması doksorubisine benzer. 

Daunorubisin akut lösemilerin tedavisinde uygulanır. 

26.3.3. Aktinomisin-D: Aktinomisin-D kombine olarak 

pediyatrik ve embriyoner tümörlerde öncelikli kemoterapötik ilaçtır. 

Testis tümörleri, lenfomalar, melanomlar ve sarkomlara karşı da 

etkilidir. 

26.3.4. Bleomisin: Sindirim yolundan az emildiğinden parenteral 

yolla verilir. Bleomisin, sisplatin ile kombine edilerek testis 

karsinomları, baş, boyun, serviks ve cilt kanserlerinde uygulanır. 

Yan Etkileri: Kanser tedavisinde kullanılan antibiyotiklerin 

başlıca yan etkileri, başta kemik iliği depresyonu olmak üzere, bulantı, 

kusma, alopesi, kardiyak ileti ve ritim bozuklukları ve KC 

bozukluklarıdır. 

26.4. Mitoz inhibitörleri (vinka alkaloidleri): Bu grupta vinka 

alkaloidlerinden izole edilen vinkristin ve vinblastin ile yarı sentetik 

türevleri olan vindesin bulunur. Hücre bölünmesi sırasında mitotik 

iğcikleri etkileyip bölünmeyi metafazda durdururlar. Vinka alkaloidleri 

akut lenfoblastik lösemi, Hodgkin hastalığı ve Hodgkin dışı 

lenfomaların kombinasyon kemoterapisinde kullanılırlar.  
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Yan Etkileri: Nörotoksisite, kemik iliği depresyonu, ortostatik 

hipotansiyon, karın ağrısı, kabızlık ve uykusuzluktur. 

26.5. Hormonlar ve Antagonistleri 

26.5.1- Prednizon: Kanser kemoterapisinde glükokortikoidler 

içinde en fazla prednizon kullanılmaktadır. Diğer kanser ilaçlarıyla 

kombine edilerek, prednizon akut lenfoblastik lösemiler, Hodgkin dışı 

lenfomalar, meme kanserleri, adrenal korteks tümörleri ve multipl 

miyelomlarda kullanılır. Protein sentezini inhibe ederek hücre 

proliferasyonunu engeller. Antitümör tedavide prednizon yüksek 

dozlarda kullanılmaktadır. Bu nedenle yan etkilerin sıklığı ve şiddeti 

artmaktadır. 

26.5.2. Estrojen Türevleri: Meme ve prostat kanserlerinde 

kullanılırlar. Estramustin fosfat (estradiol + nornitrojen mustard) 

metastazlı prostat kanserlerinde diğer antikanser ilaçlarla kombine 

uygulanır. 

26.5.3. Dietilstilbestrol: Prostat kanserlerinde uygulanır. 

26.5.4. Estradiol valerat: Meme kanserlerinde uygulanırlar. 

26.5.5. Medroksiprojesteron: Projesteron türevleri 

antiestrojenik etkileri nedeniyle endometriyum kanserlerinde etkili 

bulunmuşlardır. Medroksiprojesteron asetat ve hidroksiprojesteron 

kaproat başlıca antitümör projesteron verilebilmektedir. 

26.5.6. Flutamid ve Nilutamid: Hedef hücrelerde testosteron 

reseptörlerini bloke ederek testis ve sürrenal (böbrek üstü bezi) 

androjenlerin etkisini inhibe ederler. Flutamid ve nilutamid metastatik 

prostat kanserlerinin tedavisinde kullanılırlar.  

Yan Etkileri: En önemli yan etkileri sıcak basması, libido 

azalması ve impotans’dır. 
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26.5.7. Buserelin ve Löprolid: Prostat karsinomları ve meme 

kanserlerinin tedavisinde kullanılan gonadotropin inhibitörleridir.  

Yan Etkileri: En önemli yan etkileri sıcak basmasıdır. 

26.6. Diğer Kanser İlaçları 

26.6.1. Hidroksiüre: Kronik miyelositer lösemide etkilidir.  

Yan Etkileri: Kronik tedavilerde hiperpigmentasyon ve 

hiperkeratoz tipi cilt reaksiyonları oluşturabilir. 

26.6.2. Podofilotoksinler: Yarı sentetik türevleri olan etoposid 

ve teniposid kanser ilacı olarak kullanılmaktadır. Etoposid testisin 

embriyoner karsinomlarında, pediyatrik tümörlerde ve Hodgkin 

hastalığında ve teniposid uygulanır. Podofilotoksinler hematolojik 

bozukluklar, damar tıkanıklıkları ve KC bozukluklarına neden olabilir. 

26.6.3. Asparaginaz: Antikanser olarak kullanılan bir enzimdir. 

Özellikle lenfoblastik akut lösemilerde ve Hodgkin dışı lenfomalarda 

kullanılır. 

Yan Etkileri: KC bozuklukları, hipofibrinojenemi, bulantı ve 

akut pankreatit’dir. 

26.6.4. Heksametil melamin: Heksametil melamin ovaryum 

karsinomunda kullanılır. 

Yan Etkileri: Bulantı, kusma, kemik iliği depresyonu ve 

nörolojik bozukluklar yapabilir (Dökmeci & Dökmeci, 2016). 
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BÖLÜM 5 

OTONOM SİNİR SİSTEMİ 

1. Giriş 

Organizmanın işleyişini kontrol eden ve düzenleyen ana unsurlar, 

SS ve hormonal sistemdir. Bu ikisinin ortak noktası, bilginin iletimidir. 

Hormonal yapıda ileti, kandaki kimyasallarla yapılır. Halbuki SS’de 

sinir liflerince elektriksel ileti olur. Fakat sinir hücreleri arasında da 

ileti kimyasallarca yapılır. Bu iletiyi, sinir uçlarından eser olarak salınan 

transmiter ya da "nöromediyatör" (NM) ismi verilen kimyasallar 

yapar.  

1.1. Nöromediyatör: Sinaps veya kavşaklarda bir nöronun 

ucundan salıverilen ve diğer hücre veya nöro-efektör yapının zarında 

bulunan reseptörlere etkiyerek uyarının geçişini sağlayan maddelerdir; 

NM’lerin başlıcaları; NA, ACh, serotonin (5-hidroksitriptamin, 5HT), 

dopamin, histamin, gamma-aminobutirik asit (GABA), glutamik asit, 

glisin ve endorfinlerdir (Kaya et al., 2011).  

1.2. Nöro-modulatörler: Ana sinaps veya kavşakta uyarının 

geçişini ayarlayan yapılardır; sinaps öncesi ucun ya da sinaps sonrası 

zarın uyarılabilirliğini değiştirerek etki ederler. Böyle bir sinaps ya da 

kavşakta sinaps öncesi uçla nöro-modulatör maddeyi salgılayan sinir 

ucu arasında ikinci bir sinaps daha vardır; burada açığa çıkan nöro-

modulatör madde sinaps öncesi ucu depolarize ederek buradan NM 

maddenin salıverilmesini azaltır veya engeller. Örneğin, omurilik-arka 

boynuzundaki 1. duyusal sinir ucu ile 2. duyusal nöron arasında 

uyarının geçişi P maddesi ile sağlanır; sinaps öncesi uçtaki 

enkefalinerjik ara-nöronlar P maddesinin salıverilmesini azaltırlar ve 

ağrılı uyarının geçişini ve ağrının algılanmasını önlerler.  

1.3. Nöro-hormonlar: Hipotalamustaki bazı nöron gruplarında 

hazırlanıp, hipotalamo-hipofizyal-portal sistem ile ön-hipofize gelen, 
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buradan bazı hormonların salıverilmesine / engellenmesine neden olan 

hormonlar (hipofizotropik hormonlar) ile hipotalamustan arka hipofize 

gelen sinir uçlarından salıverilen oksitosin ve antidiüretik hormone 

(ADH)’dur (Kaya et al., 2011).  

Salınan kimyasal sinaps aralığını aşar ve özel reseptörlere tutunur 

sinaps sonrası hücreyi etkiler. SS iki büyük işlevsel gruba ayrılır. 

Organizmada istem dışı olarak çalışan kalp, iç organlar, salgı bezleri 

ve damarlar gibi organlar otonom (vejatatif) SS’nin kontrolü altında 

çalışırlar. Otonom sinir sistemi (OSS) lifleri SSS’inden çıktıktan sonra, 

gangliyon (sinaps) adı verilen yapılarda kesintiye uğrarlar ve inerve 

ettikleri organa (efektör organ) ulaşırlar. SSS ile gangliyon arasındaki 

sinir kısmına pregangliyoner lif; gangliyonla organ arasındaki kısma da 

postgangliyoner lif adı verilir. Buna karşın, çizgili kaslar gibi istemli 

hareketlerimizi kontrol eden motor sinirler, SSS’den çıktıktan sonra 

kesintiye uğramadan çizgili kaslara ulaşmaktadırlar. Hipotalamus 

bütün OSS’nin bütünleştirildiği merkezdir; orada beden ısısı, su 

dengesi, şeker ve yağ metabolizması, kan basıncı, heyecan, uyku, cinsel 

arzu gibi görev ve refleksleri düzenleyen merkezler vardır (Kaya et al., 

2011). OSS, parasempatik ve sempatik olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Anatomik olarak sempatik sinir sistemi omuriliğin torakal ve lomber 

segmentleri boyunca, intermediolateral hücre kolonundan 

başlamaktadır. Bu sinirler spinal kord’dan çıktıktan sonra, omuriliğin 

iki yanında uzanan paravertebral gangliyon zincirinde sinaps 

oluştururlar. Parasempatik sinir sistemi (PSS) ise beyin sapında 

(kraniyal) ve sakrum bölgesindeki segmentlerden çıkarlar ve terminal 

ganglyonlarda sinaps yaparlar. İnnerve ettikleri organlarda bu iki sistem 

genellikle zıt etkiler oluştururlar. Örneğin, bunlardan birisi 

vazodilatasyon (damar genişlemesi) yapıyorsa, diğeri 

vazokonstriksiyon (damar kasılması) meydana getirir. Normal 

fizyolojik koşullarda vücut işlevlerinin düzenlenmesinde genellikle 

PSS’tem daha üstündür. Buna karşın, sempatik sinir sistemi, daha çok 
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çevreden gelen streslere karşı organizmanın yanıtlarını düzenler. 

Örneğin, bir tehlike anında kalbin daha hızlı çarpması (taşikardi) ya da 

kan basıncının yükselmesi sempatik sinir sisteminin uyarılması sonucu 

ortaya çıkmaktadır. Sempatik sinir sistemi genellikle uyanıklıktan 

sorumludur. Böbrek üstü bezide sempatik sinir sistemiyle ilişkilidir. 

Kana adrenalin ve NA salınımına neden olmaktadır. Parasempatik 

sistem enerji üretilmesi ve korunmasını sağlamaktadır. Kalp atım hızını 

azaltır, arteriyel kan basıncını düşürür, sindirim sistemi düz kaslarının 

kasılmalarını ve salgılarını artırır ve barsakların boşalmasını 

kolaylaştırır. İdrar kesesi kasılmasını da artırarak işemeyi sağlar. 

Sempatik ve parasempatik pre ve post gangliyoner liflerin uçlarından 

salınan nörotransmiter (sinirsel iletici) adı verilen endojen maddeler 

sinir iletimini sağlarlar. Bu maddelerin salınımı sinir lifinde aksiyon 

akımı ile başlar. Sempatik ve parasempatik pregangliyoner sinir 

uçlarından salınan nörotransmiter ACh’dir. Parasempatik 

postgangliyoner sinir ucunun nörotransmiteri de ACh’dir. Fakat, 

sempatik post ganglyoner sinir ucundan salınan nörotransmiter NA’dir. 

Böbrek üstü medullasından adrenalin ve NA salgılanarak kana karışır 

ve yaygın etkiler oluştururlar (Akıcı et al., 2012; Dökmeci & Dökmeci, 

2016).  

1.4. Otonom Sistem: Bilincin kontrolünde değildir. Örneğin; iç 

organların işleyişleri (sindirim, boşaltım, dolaşım ve kalp atışı gibi). 

1.5. Somatik Sistem: İşleyişi bilincin kontrolündedir. Örnek 

olarak; çizgili kasların fonksiyonları. OSS ilaçları ya da OSS kendisini 

veya OSS’ce kontrol edilen hücrelerdeki reseptörlere etki eder. 

Otonom Sinir Sistemide İki Gruba Ayrılır. 

• Parasempatik Sistem 

• Sempatik Sistem 
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Her ikiside; solunum yolu, göz bebeği, kalp, mesane düz kasları 

gibi sistemleri kontrol eder. İlaveten dalak, damar düz kası, tükrük 

bezlerini de kontrol eder. Kan damarları sempatik yapının 

kontrolündedir. Sinir ucu ile düzenlenen organ hücresi arasında iletiyi 

yapan NM aracı, sempatik yapıda NA; parasempatik yapıdaysa 

ACh’dir. Bu sebeple sempatik yapıda adrenerjik sistem, parasempatik 

yapıya da kolinerjik sistem ismi verilir. Bu NM’ler, kendilerine has 

reseptörleri aktifleştirerek etkilerini yaparlar. Bu reseptörlerede 

adrenerjik ya da kolinerjik reseptörler denir. Adrenerjik reseptörler 

görevlerine göre beta ve alfa diye iki kısma ayrılır. Kolinerjik 

reseptörler de muskarinik ve nikotinik reseptörler diye de sınıflandırılır. 

Fakat kolinerjik yapıda sinir ucunun etkidiği efektör hücredeki 

reseptörler, genelde muskarinik şeklindedir. Parasempatik ve sempatik 

yapının ortak özelliğide SSS’nin haricinde gangliyonların varolmasıdır. 

Buna otonom gangliyon ismi verilir. 

Kalp: Sempatik sitimülasyon kalbin kasılma gücünü ve atış 

sayısını fazlalaştırır. Parasempatik uyarım kalbin atış sayısını eksiltir, 

Fakat kasılma eforuna etkisi pek olmaz. 

Damarlar: Sempatik α-reseptörlerin faaliyeti; venleri, arterleri, 

arteriyolleri kasar; β-reseptörlerin faaliyetiyse; iskelet kası arterlerini 

genişletir.  

Sindirim Sistemi: Sempatik uyarım sindirim kanalı faaliyetini 

eksiltir, parasempatik uyarım ise fazlalaştırır.  

Göz: Sempatik uyarım gözbebeğini büyültür, parasempatik 

uyarımsa küçültür. 

Solunum Sistemi: Akciğer düz kaslarını sempatik uyarım 

gevşetir, parasempatik uyarımsa kasar.  
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2. Sempatomimetik (adrenerjik) İlaçlar 

Adrenerjik nöro-efektör yapıları doğrudan ya da dolaylı 

etkileyerek, SSS’nin uyarılmasına ya da adrenalin ve NA’nin etkilerine 

benzeşen etkiler oluşturlar. İlaç örnekleri: Adrenalin, dopamin, 

amfetamin, efedrin, ksilazin, salbutamol gibi ilaçlardır (Kaya et al., 

2011).  

Bunlar sempatik SS’in etkilerini taklid ederler ve iki gruba 

ayrılırlar.  

Katekolaminler: Başlıcaları; NA, adrenalin, dopamin ve 

izoprenalin’dir. İzoprenalin haricindekiler bedende sentezlenirler. 

2.1.  Katekolamin Olmayan Sempatomimetik İlaçlar 

2.1.1. Adrenalin: Böbrek üstü medüllasından salıverilir. Beta ve 

alfa reseptörlerinin ikisinede etki eder. Fakat bu etkileşim yoğunluğa da 

bağlıdır. Düşük yoğunlukta beta, yüksek yoğunlukta ise alfanın etkisi 

öne geçer. Eseri dozlarda damar düz kaslarındaki β-reseptörlere etki 

eder, damarları genişletir ve kan basıncını eksiltir. Azami miktarlarda 

α-reseptörlere etki ederek damarları daraltır. Kalbin kasılma 

eforunu ve atış hızını yükselterek kan basıncını yükseltir ve 

neticede oluşan refleks yanıt sonucu kalbin atış sayısı eksilir. İdrar 

kesesi ve sindirim sistemindeki kasları gevşetir, sfinkterleri kasar, 

solunum yolu düz kaslarını gevşetir ve uterustaki kasılmaları azaltır. 

Organizmanın oksijen ihtiyacını artırır. KC ve çizgili kaslarda laktat 

ve glukoz üretimini hızlandırır. 

Endikasyonları 

• Anafilaktik şok 

• Bronşiyal astım ve amfizem gibi kronik akciğer 

hastalıklarında aerosol yoluyla uygulanır.  

• Nazal konjesyonu giderici olarak,  

• Kronik açılı glokomda  
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• Burun kanamalarını durdurucu olarak  

• Lokal anestezik preparatlarında emilimlerini azaltmak için 

uygulama esnasında lokal anestezikler içine katılır.  

• Kardiak arreste’te i.v. ya da intrakardiak ivedi enjeksiyonlar 

şeklinde uygulama yapılır. 
 

Yan Etkileri ve Kontrendikasyonları: Asabiyet, tremor, 

çarpıntı ve baş ağrısı oluşturabilir. Yüksek dozları tehlikeli bir şekilde 

kan basıncı yükselmeleri neticesi oluşan beyin kanaması riski ve 

çırpınmalara sebep olabilir. 

Uyarı: Hipertansiyonlu, hipertiroidili ve koroner yetmezlikli 

hastalarda uygulanmamalıdır. İlaveten, halotan ve siklopropan gibi 

anesteziklerle beraber tatbik edilmemelidir. 

Kontrendikasyonları: Kardiyak ritim bozuklukları, akut 

koroner yetmezlik, yeni miyokard enfarktüsü ve halotan anestezisiyle 

birlikte uygulanmasıdır.  

2.1.2. Noradrenalin: Endojen bir maddedir. Sempatik post 

ganglyoner uçlardan salıverilir. Kalpteki ß1 reseptörleri ve damar 

cidarındaki alfa reseptörleri uyarır. Ayrıca ilaç olarak da uygulanır.  

NA’in kan basıncını artırıcı etkisi, adrenalinden 1,5 kez daha fazladır. 

Kan basıncını arttırır, damar düz kaslarını kasar, neticede refleks yanıta 

göre kalbin atış sayısı eksiltir.  

 

Endikasyonları  

• Anestezi esnasında gelişen hipotansiyon vakalarında 

uygulanır 

• Akut kan basıncı düşmelerinin (şok) ivedi tedavisinde i.v. 

perfüzyon şeklinde izotonik glükoz solüsyonu içinde 

kullanılır.  
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NA İstenmeyen Etkileri: 

• Konvülsiyon, 

• Başağrısı, 

• Beyin kanaması, 

• Kalpte ritm düzensizlikleri (anestezik ilaçlar ve digitalitlerle 

birlikte uygulandığında), 

• Doku perfüzyonunda ve dolaşan plazma hacminde eksilme 

durumu. 
 

Yan Etkileri: NA enjeksiyonu, anksiyete, solunum güçlüğü, baş 

ağrısı ve titremelere yol açabilmektedir. Bazen, boğaz ve göğüs ağrıları, 

fotofobi, solgunluk, terleme, kusma, taşikardi ve bradikardi 

oluşturabilmektedir. Enjeksiyonun damar dışına kaçırılması 

(ekstravazasyon) cilt nekrozu yapabilmektedir. 

2.1.3. İzoprenalin: β-reseptörlere etkilidir. Damar 

genişlemesine neden olurlar, kan basıncını azaltır. Kalbin atış hızını, 

kalp debisini ve kasılma gücünü artırır. Sindirim kanalı ve solunum 

yolları düz kaslarını gevşetir.  

• Kardiyak şok durumlarında i.v. yolla uygulanır.  

• Parenteral ya da inhalasyon şeklinde kalbi stimüle edici ve 

bronşları genişletici olarak astım tedavisinde uygulanır. 

Bronş genişletici özelliğine tolerans oluşur.  
 

2.1.4. Dopamin: Sempatik sinir uçlarının tümünde ve SSS’de 

olan bir nörotransmiter’dir. İlaç olarak da kullanılır. Alfa ve beta (ß1) 

reseptörler üzerinde etkilidir. Bunun haricinde santral dopaminerjik 

reseptörlere de etki eder. Vücutta NA ve adrenalin biyosentezi 

esnasında oluşurlar. Kalbin kasılma eforunu artırır. Eseri miktarlarda iç 

organların ve böbreğin damarlarını genişletir, azami dozlarda daraltıcı 

etki gösterir. i.v. yoluyla kullanılır.  
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Uygulama: 

• Şok (septik, kan kaybi ve kardiyojenik şok) durumunda,  

• Kronik refraktör konjestif kalp yetmezliklerinde  

• Hemodinamik bozuklukların düzeltilmesinde,  

• Açık kalp ameliyatlarından sonra ortaya çıkması olası 

kardiyak debi düşmesi sendromlarında i.v. perfüzyon 

şeklinde uygulanır. 
 

Yüksek dozlarda anginal ağrı, sempatomimetik etkiler, aritmi, 

hipertansiyon ve bulantı oluşturur (Kaya et al., 2013). 

Yan Etkileri: Kalp ritminde artma, sistolik kan basıncı 

yükselmesi, ventriküler ekstrasistol, atriyal fibrilasyon ve bazen 

bulantı, baş ağrısı, anjinal ağrı, çarpıntı ve solunum güçlüğüdür.  

2.1.5. Dobutamin: KVS’de (ß1) etki gösteren direk olarak 

etkiyen karma etkili adrenerjik preperattır. Da ha ziyade kalbin atış 

hızını ve kasılma gücünü artırır. İ.v. uygulamada etkisi kısalır. 

Konjestif kalp yetmezliğinin tedavisinde uygulanır. Fakat atriyal 

fibrilasyon yapma ihtimali vardır.  

Yan Etkileri: Kalp ritminde artma, sistolik kan basıncı 

yükselmesi, ventriküler ekstrasistol ve atriyal fibrilasyon oluşturma. 

Konrendikasyonları: Miyokard enfarktüsü (Mİ) ve aort stenozu 

geçiren kişilerde kontrendikedir. 

2.2. Katekolamin Olmayan Sempatomimetik İlaçlar 

2.2.1. α-Reseptörlere Etkiedenler  

2.2.1.1. Efedrin: Post gangliyoner liflerde NA salıverilmesine 

neden olur.  
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Uygulama: 

• Bronş genişletici, bronşiyal astım, 

• Burun tıkanıklığını gidermede,  

• Gece işemelerini önleme,  

• Uyanıklık oluşturma amacıyla,  

• Spinal anestezide baskılayıcı madde,  

• Midriyatik ve SSS uyarıcısı olduğundan dolayı doping etkisi 

elde etmede uygulanırlar.  
 

Hipertiroidililerde ve kardiyovasküler rahatsızlığı bulunanlarda 

kalbi stimüle edici etkisinden dolayı dikkatli uygulanmalıdır. Burun 

mukozasındaki arteriyolleri daraltarak şişkinliği giderirler ve burun 

tıkanmasını açarlar. Genelde aerosol ya da burun damlası yöntemiyle 

uygulanırlar. Ancak mukozalardan adsorbe olurlar ve akabinde 

sistemik ve sempatomimetik yan etkiler meydana getirirler. İlacın 

etkisinin bitimine müteakip yeniden burun tıkanıklığı meydana 

gelmesidir.  

2.2.2. β Reseptörlere Etkiedenler: Bir kısmının bronş 

genişleticisi etkisi barizdir. Bunlar daha ziyade bronkospazm ve 

bronşiyal astma tedavisinde uygulanırlar. Fakat hipertiroidililer ve 

kardiyovasküler hastalığı bulunanlar dikkat etmelidirler.  

En Fazla Uygulanılanlar: Orsiprenalin (alupent) ve terbutalin 

(bricanyl). Bir kısmının uterus gevşetici etkisi barizdir. Örnek olarak; 

Ritodrin erken doğumu durdurma amacıyla oral ya da parenteral 

olarak uygulanırlar. Bir kısmıda damar genişletici olarak uygulanır. 

Örnek olarak; nilidrin (dilatol). 

2.2.2.1. Ventolin (salbutamol)  

Etki Şekli: Bronşdaki β2 reseptörleri seçici olarak stimüle 

ederek düz kaslarını gevşetir. 
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Endikasyonlar: Bronş genişletici etkisinden dolayı;  

• Bronşial astımın,  

• Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)  

• Bronkospazm tedavisinde uygulanır. 
 

Kontrendikasyonlar: Kardiyak aritmi, taşikardi, beta bloker 

kullanımı ve akut myokart infaktüsü (AMI) (Aktaş, 2020). 

2.2.3. Sempatomimetiklerin Kullanımı 

Kan Basıncının Düşmesi: Otonomik ganglionları bloke edenler 

ve kan basıncını düşüren ilaçlar gibi kan basıncının düşmesi 

durumlarında; efedrin, fenilefrin, NA, adrenalin gibi uygulanırlar. 

Bunlar anaflaktik şokla seyreden kan basıncının düşmesinin 

engellenmesi durumundada uygulanırlar. 

Kan Kesici ve Kanlanma Giderici: Adrenalin hasarlı bölgeye 

püskürtülerek ya da gazlı bezle tampon şeklinde uygulanır. Ayrıca 

adrenalin çözeltileri gözde topikal kanamları durdurmak içinde 

kullanılır. Burun kanaması ve diş çekimini takibende oluşan 

kanamaları durdurmak için de kullanılır. Ameliyat esnasında ameliyat 

bölgesinin iyi gözükmesi için geçici olarak kanamanın durdurulması 

için kullanılırlar.  

Alifatik Aminler: Damla, püskürtme ve koklatma tarzında 

uygulanılırlar. Nezle ve üst solunum yolları gibi seyreden 

hastalıklarda; burun mukozasının şişmesi ve akıntılarının 

azaltılması durumunda uygulanır. 

Yerel Anestezik Çözeltilere Katılma: Yerel anestezik 

çözeltilerine adrenalin gibi damar daraltıcılar katılarak hem anestezi 

süresi uzatılır hem de BT hızı yavaşlatılır. 

Astım: Adrenalin, salbutamol, terbutalin gibi ilaçlar solunum 

yolları düz kaslarını gevşettikleri için astımın sağıltımında kullanılırlar. 
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Çevre Damarlarının Hastalıkları: Çevre damarlarında görülen 

dolaşım bozukluğunun sağıltılması amacıyla bametan uygulanır. 

Refleks Vagal Tonun Arttırılması: Sinüs ve kulakçık 

kaynaklı taşikardilerin sağaltımında kalbi uyarmaksızın kan 

basıncını yükselterek refleksle vagal tonusu arttıran metoksamin ve 

fenilefrin gibi ilaçlar uygulanabilir. 

Erken Doğumun Önlenmesi: Uterusdaki β2-reseptörler 

üzerinde seçkin etkisi olan ritodrin uterusdaki hareketlenmeyi 

durdurur. 

Göz: Yerel olarak uygulanırlar (efedrin, adrenalin ve amfetamin) 

pupilleri genişletir ve göz dibinin incelenmesini kolaylaştırır. Ayrıca 

gözde katarakt ve retinanın ameliyatlarında pupilleri iyice genişleterek 

cerrahın işini kolaylaştırmak, irisin ve lense yapışmasının önlenmesi ve 

yapışanların çözülmesi, konjuktiva kanlanma ve kızarıklığın 

giderilmesi ve geniş açılı glaukomun sağıltımında uygulanır. 

Merkezi Sinir Sistemi (MSS) ile ilgili Bozukluklar: Uyarıcı 

etkileri olan; efedrin, amfetamin ve metamfetamin gibi ilaçlar 

narkopleptik durumlarında levopoda parkinson hastalığında uygulanır. 

Fenlfluramin iştahın azaltılması ve şişmanlığın girilmesi amacıyla 

uygulanır. 

Kan Basıncının Yükselmesi: Bu amaçla α-metildopa ve 

klonidin uygulanır. 

Narkolepsi: Uykuya aşırı isteklilik ve uyuklama halinin 

sağaltımında; amfetamin, pemolin gibi ilaçlar uygulanır. 

Gece İşemelerini Kontrolü: Bu amaçla efedrin ve 

amfetaminden faydalanılır. 

Şokun Sağaltımı:  
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• Kalp kasının kanı pompalama gücünün zayıflaması diye 

bilinen kardiyojenik şokta kalbi fazla uyarmaksızın kan 

basıncını yükseltip kroner kan akımını arttıran NA 

uygulanır.  

• Kırık, iç ve dış kanama gibi kan ve plazma hacminin 

azalması durumunda ortaya çıkan hipovolemik şok 

tablolarında kan ve elektrolit takviyesi neticesi hala kan 

basıncı düşmüşse adrenalin ve dobutamine gibi ilaçlar 

uygulanır.  

• Bakteriyel endotoksinlerinin neden olduğu venöz-arteriyel 

damar direncinin düşmesiyle beliren damar şoku olan septik 

şokun sağaltımında kemoterapilerinin sağaltımında dopamin 

uygulanır.  

• İlaç allerjisi; özellikle penisilin uygulamasıyla oluşan ani 

solunum daralması damarlarda genişleme neticesi gelişen 

kan basıncının ileri derede düşmesiyle oluşan anaflaktik 

şokta adrenalin hayat kurtarıcıdır. Damarları daraltarak 

solunum yollarını genişleterek şokun etkisini giderir. 

Kalple İlgili Kullanım:  

• Kalp durması hallerinde gögüs masajını müteakip kalp 

çalışmaya başlaması durumunda adrenalin i.v. infüzyon 

şeklinde uygulanır. İnsanlarda bütün uğraşlara rağmen kalp 

atımları başlatılamamışsa kalp içine adrenalin, NA verilebilir.  

• Kalp bloğunda izoprotenol uygulaması yapılır. Akut kalp kası 

infaktüsü sırasında oluşan kalp yetmezliği ve kalp 

glikozidlerine dirençli kronik kalp yetmezliği hallerinde 

dopamine ve dobutamine uygulanır (Güner, 2014; Kaya et 

al., 2013). 

3. Sempatolitik İlaçlar: Sempatik sinir sisteminin 

stimülasyonuyla meydana gelen etkileri ortadan kaldırır ya da bloke 
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eder. Etki ettikleri yere ve etkiledikleri reseptör tipine ve göre üçe 

ayrılırlar. 

3.1. α-Adrenerjik Reseptör Blokörleri: Katekolaminlerin α-

reseptörlerini uyarıcı etkilerini seçici olarak antagonize ederler. Başlıca 

etkileri; damar düz kaslarını gevşeterek kan basıncını düşürmeleridir.  

Yan Etkiler: Ortostatik hipotansiyon oluşturmalarıdır. Refleks 

olarak taşikardi oluştururlar. Zamanla bedende tuz ve su tutarak 

dolaşımdaki kan hacmini fazlalaştırırlar. Neticede hipotansif etkisine 

tolerans oluşabilir. En fazla uygulanılanlar; fentolamin (regitin) ve 

fenoksibenzamin (dibenzyline). 

3.1.1. Prazosin (minipress): Antihipertansif olarak uygulanır. 

3.1.2. Ergot (çavdar mahmuzu) Alkaloidleri: α-reseptörlere 

parsiyel agonist şeklinde etki ederler. Direkt etki ederek de damarları 

büzerler. En fazla uygulanılanlar şunlardır. 

3.1.2.1. Ergotamin Tartrat: Migren hastalığında uygulanır. 

3.1.2.2. Metizerjid: Migrende koruyucu amaçlı uygulanır. 

3.1.2.3. Ergonovin Maleat: Güçlü uterus düz kasını kasıcı 

(oksitosik) etki oluşturur. Doğumu müteakip kanamayı durdurmak 

amacıyla uygulanır. 

Yan Etkiler: Kusma, bulantı ve damarlarda güçlü damar 

daralması oluşturduklarından ekstremitelerin uçlarında gangrene neden 

olabilirler. 

3.2. β-Adrenerjik Reseptörleri Bloke Edenler 

3.2.1. Farmakolojik Etkileri: Kalbin kasılma eforunu ve atış 

hızını eksiltirler. Kalbin oksijen kullanımını, koroner kan akışını ve kan 

basıncını eksiltirler. Solunum yolu düz kaslarını kasarlar. Yağ ve 

karbonhidrat metabolizmasını etkilerler. 
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3.2.2. Endikasyonlar 
 

• Yüksek tansiyonda, 

• Angina pektoris nöbetlerinde 

• Aritmilerin tedavisinde 

• Myokard infarktüsünde  

• Anksiyete ve hipertiroidi vakalarında  

• kalp atım hızını eksiltmede. 

• Migrenden korunma amaçlı olarak 

• Anksiyete (sinirlilik ve gerginlik),  

• Göz tansiyonu, 
 

3.2.3. Yan Etkileri 
 

• Kalp yetmezliği ihtimalini arttırabilirler. 

• İlaç ani olarak bırakılmamalıdır. Aritmi, angina pektoris ve 

myokard infarktüsü tehlikesi oluşabilir. 

• Akciğer ve astım hastalığı bulunanlarda bronkospazm 

oluşturabilirler. 

• İnsülinin hipoglisemik etkisini arttırırlar ve tedavi olan 

diyabetlilerde hipoglisemi gelişebilirr. 

• İlaç ateşi ve alerjik cilt dökülmesi oluşabilir. 

• Uzun zamanlı uygulamaları, depresyon, yorgunluk, seksüel ve 

psikolojik deformasyonlar oluşturabilir. 

• Uzuvlarda karıncalanma hissi ve reynaud sendromu meydana 

getirebilir. 
 

3.3. Adrenerjik Nöron Blokörleri: Adrenerjik sinir uçlarındaki 

faaliyeti önlerler ve hipertansiyonun tedavisinde uygulanırlar. 
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4. Parasempatomimetik (kolinerjik) Etkili İlaçlar 

4.1. Parasempatomimetikler 

4.1.1. Farmakolojik Etkileri 

• Kalbin kasılma eforunu eksiltirler 

• Kalbin atış hızını eksilterek damar genişlemesi oluştururlar. 

• Kan basıncını eksiltirler. 

• Sindirim kanalı salgıları ve hareketleri artar. 

• Üreter, uterus, solunum yolu ve mesane düz kaslarını kasarlar. 

• Tükrük, gözyaşı ve ter salgılarını fazlalaştırırlar. 

• Myozis (gözbebeği büzülmesi) oluştururlar. 
 

Endikasyonlar  

• Gastrointestinal kanal ve mesane eforunu 

fazlalaştırmak, 

• Glokom tedavisi, 

• Kas gevşetici ilaçların etkisini bitirmek, 

• Antikolinerjikler, trisiklik antidepresanlar ve atropin 

gibi ilaç toksikasyonlarında 

• Myastenia gravis’in tedavisi. 

Yan Etkileri: GİS bozuklukları, yoğun terleme, burun akıntısı, 

görme deformasyonları ve nefes darlığı. 

 

Kontrendikasyonları  

• Peptik ülser 

• Üriner yapı ve GİS’deki mekanik tıkanmalar. 

• Bronşiyal astma 

• Hipertiroidizm 

• Koroner kalp rahatsızlıkları. 
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4.2. Antikolinesteraz İlaçlar: Organizmada kolinerjik sinirden 

salınan ACh’in BT’nunu engelleyerek ACh’nın etkisini artırırlar. 

Bunlar da parasempatomimetik etki ederler ve aynı maksatla 

uygulanırlar. En fazla uygulanılanlar: 

• Neostigmin (prostigmine) 

• Fizostigmin 

• Edrofonyum (tensilon) 

• Piridostigmin (mestinon) 
 

Bu gruptan organofosfatlı insektisidler gibi böcek yok edici 

şeklinde tarım zararlılarına uygulanılırlar. Sıklıkla zehirlenmelere 

neden olabilirler. Toksikasyon belirtisi; parasempatomimetik etkilerin 

artmasıdır. Örnek olarak; GİS belirtileri, bronş, tükrük ve burun 

salgılarında artış, myozis, bronkospazm, nefes darlığı, bradikardi, 

hipotansiyon, çizgili kaslarda seyirmeler ve konvülsiyonlar oluşabilir. 

Atropin uygulanır bu tedaviye ilaveten pralidoksim ve obidoksim gibi 

kolinesteraz enzimini reaktive eden ilaçlar da uygulanırlar.  

5. Parasempatolitik (antikolinerjik) İlaçlar: Bu ilaçlar nöro-

efektör yapılarda (düz kas, salgı bezi ve kalp kası gibi) ACh’in 

muskarinik reseptörler (mACh-R’ler) aracılığındaki etkisini önler. 

mACh-R’leri yarışmalı şekilde kapatarak uyarının geçişini engellerler. 

İlaç örneklerinden bazıları; atropin, skopolamin ve pirenzepine (Kaya 

et al., 2011).  

Farmakolojik Etkileri 

• Taşikardi.  

• Üreter, mesane ve sindirim sistemi düz kaslarını gevşetirler. 

Bu sistemlerde spazm oluşmuşsa etkisi belirgindirr 

(antispazmodik ya da spazmolitik etki). 

• Midriyazis. 
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• Gözyaşı, tükrük, ter, sindirim ve solunum yolları salgılarını 

eksiltirler. 

• Bronkodilatör etki oluştururlar. 
 

Endikasyonlar  

• Gözün muayenesinde midriyazis oluşturmada, 

• Anesteziden evvel solunum yolu salgılarını eksiltmek 

amacıyla, 

• MI’den sonra oluşan aritmileri tedavi etmede, 

• Taşıt tutmasını önlemede, 

• Peptik ülserin tedavisinde 

• Karın krampları ve diyare, 

• Enürezis nokturna (gece işemelerine) karşı, 

• Kolinerjik ilaç ve mantarla olan toksikasyonun tedavisi. 
 

Yan Tesirler ve Uyarılar 

• Taşikardi 

• Işıktan negatif etkilenim 

• Midriyazis, 

• Boğaz kuruması 

• Beden ısısında artış ve deride kızarıklık oluşumu,  

• Prostat büyümesi olanlar ve glokomlularda uygulanmamalıdır. 
 

5.1. En Fazla Uygulananlar  

5.1.1. Atropin (neospasm) 

Etki Şekli: Kardiak output’u ve kalp hızını arttırır. ACh 

reseptörlerini bloke ederek, parasempatik uyarıyı engeller. Normal 

sinüs ritminin ve düğümünün hızı artar. Antriumlardan ventriküllere 

uyarının iletimi hızlanır (A-V düğüm ileti hızı). Kan basıncı artar 

(taşikardi). Barsak hareketleri yavaşlar. Sidik kesesi gevşer. 

Bronkodilatasyon ve midriyazis ve akomodasyon felci (siklopleji), 
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salgılarda (göz yaşı, tükrük, bronş ve gastrik) azalma. Santral etkiler 

(antiparkinson, antisinepati ve öğrenme güçlüğü). 

Endikasyonlar 

• Kan akışının olmaması; kardiyak etkinliğin olmaması; halk 

arasında bilinen adıyla düz çizgi (asistol). 

• Ritim var, nabız yok, hız normal ya da yavaşsa. İstirahat 

halindeyken erişkinde <60 vuru/dk veya çocuklarda yaşa göre 

normal sınırın altındaki bir hızda sinüs ritminde (semptomatik 

sinüs bradikardisi).  

• Organik fosfor zehirlenmesinde (insektisidler) (Güner, 2014; 

Karaalp et al., 2017),  

• Düz kas; ince barsak, kalın barsak ve pilor spazmı. 

• Peptik ülser,  

• Bronşial astıma,  

• Gripal hallerinde burun sekresyonunu azaltıcı,  

• Cerrahi müdahalelerde vagus'un kalbi durdurma etkisini 

engellemek amacıyla önceden atropin verilerek vagusun bu 

etkisini engellenme,  

• Atropin ve morfin kombinasyonu morfinin kusturma özelliğini 

tölare etmek amacıyla,  

• Parkinson sendromunda. 
 

Kontrendikasyonları: Düzensiz hızlı nabız (taşiaritmi), kalp 

yetmezliği, kalp kasının bir kısmının eksik kan akımı nedeniyle ölmesi 

AMI, iris ve kornea arasındaki açının normalden dar olması (dar açılı 

glokom), kandaki troid hormanlarının yükselmesi (tirotoksikoz), 

tıkayıcı GİS hastalıkları, üriner sistemi hastalıkları (obstrüktif üriner 

hastalığı), göz tansiyonu olan hastalarda göz içi basıncını 

artıracağından dolayı tehlikelidir. Zehirlenmelerinde spesifik antidot 
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fizostigmindir (Akıcı et al., 2012; Dökmeci & Dökmeci, 2016; 

Yurtseven, 2021). 

5.1.2. Skopolamin (antinozan): Taşıt tutmalarında uygulama 

alanı bulur (Kaya et al., 2013).  

6. Otonom Gangliyonlara Etki Eden İlaçlar 

6.1. Nikotin: SSS’ni stimüle eder. Eseri miktarlarda titreme, 

azami miktarlarda çırpınmalar oluşturur. Solunumu sitimüle eder, 

azami miktarlarda ise baskılar. Taşikardi oluşturur, kan basıncını 

yükseltir, bir kısım damarlarda büzülme, barsak hareketinde artış 

oluşturur. Solunum ve tükrük salgısını öncelikli olarak artırır, akabinde 

eksiltir. Deri, ağız mukozası ve solunum yolundan adsorbe edilerek kan 

dolaşımına geçer. KC, akciğerler ve böbreklerde parçalanır. 

Parçalanma ürünleri böbrekler vasıtasıyla itrah edilir. Plasenta 

aracılığıyla fötal dolaşıma ve emziren kadınlarda süte yüksek oranda 

geçer. Tedavi amacıyla uygulanamaz.  

Kronik toksik zararları; kanser, solunum yolları ve kalp-damar 

sistemi hastalıklarıdır. İnsektisid etkisi vardır. 

6.2. Trimetafan Kamsilat ve Heksametonyum : Otonom 

gangliyonları bloke ederler. Hipertansif krizi tedavi etme ve neticede 

kontrollü hipotansiyon meydana getirme, ilaveten operasyonlarda 

kanamaları durdurmak amacıyla uygulanırlar. Konjestif kalp 

yetmezliği esnasında oluşan akciğer ödemini de eksiltirler. 
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BÖLÜM 6 

MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ İLAÇLARI 

1. Giriş 

MSS ilaçları ateşi düşürürler, ağrıyı keserler, sakinleşme ve ruhi 

rahatlama yaparlar, canlanma veya uyku oluştururlar, iştahı keser, 

kusmayı önler veya oluştururlar ve öksürüğü keserler. Beyin kabuğuna 

etki ederek şahsın kendisini iyi hissetmesine ve hayal görmesine neden 

olurlar.  
 

MSS’ nin Görevleri ve Nöronun Yapısı : MSS’nin değişik 

bölümleri (limbik sistem, beyin kabuğu, beyin sapı, orta beyin, omurilik 

ve beyincik gibi), hafıza, şuur gibi bilinçsel faaliyetlerle beraber, motor 

işlevlerin ve OSS’nin bütünlük halinde devam ettirilmesi; motor ve iç 

organ görevleriyle ruhi işlevin birleştirilmesi; beden ısısı, su balansı, 

ara metabolizma, kızgınlık siklusu, kan basıncı, bez salgıları, heyecan, 

uyku, denge ve hareketleriyle alakalı aktivitelerin düzenlenmesinde 

görev alırlar. Beş duyuyla çevreden gelen uyarılarla beraber, omuriliğin 

arka köklerindeki gangliyonlarla baş sinirlerindeki gangliyonlardan 

çıkan duyusal sinir dentritleri vasıtasıyla sevkedilen iletileri alır, 

düzenler ve motor sinirlerle lüzumlu yanıtı oluşturur. MSS’de ana 

görev yeri sinir hücresidir; bu hücre gövdesi ve aksondan oluşur. Akson 

sinir impulsunu hücre gövdesinden perifere ileten bölümdür. Nöron ana 

biriminde impulsu periferden hücre gövdesine doğru ileten bir de 

dendridler vardır. Her hücre gövdesinden bir akson çıkar ve dallanır. 

Aksonlar ya da yan dalları diğer nöronların hücre gövdeleri ya da 

dendridleri ile çok yakın iletişim kurarlar; bu oluşuma sinaps denir. 

MSS haricine çıkan aksonların bir kısmı çizgili kas hücrelerine varır ve 

iletişim oluştururken, bir bölümü de OSS gangliyonlarına vararak 

sinaps oluştururlar. Çizgili kas, düz kas, kalp kası ve salgı bezleri gibi 

kendilerine özgü vazife gören hücrelere efektör hücreler denilir. 

OSS’de gangliyonlarından çıkan aksonlar ve motor sinirlerin efektör 
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yapılarla yaptıkları temas yerleri sinapsdan çok kavşak diye 

adlandırılır. Motor sinir lifleriyle çizgili kasın oluşturduğu kavşak nöro-

musküler kavşak diye adlandırılır. 

İletişim Aracıları: MSS’de kendi nöronları, sinir uçları ile 

efektör yapılar ve MSS ile hormonal yapı arasındaki, haberci diye 

adlandırılan maddelerle yapılır. Bunlar nöro-modulatörler, nöro-

hormonlar ve nöro-medyatörler (NM) diye üç kısımdan oluşur.  
 

Nöro-medyatörler: Kavşak ya da sinapslarda bir nöronun 

ucundan salınan ve öteki hücre ya da nöro-efektör yapının zarında olan 

reseptörlere etki ederek impulsun iletimini sağlarlar. NM’lerin 

önemlileri; ACh, NA, serotonin (5-hidroksitriptamin, 5HT), GABA, 

dopamin, glutamik asit histamin, glisin ve endorfinlerdir.  
 

Nöro-modulatörler: Ana sinaps ya da kavşakta impulsun 

iletimini koordine ederler; sinaps öncesi ucun ya da sinaps ötesi zarın 

uyarılabilirliğini değiştirerek etki ederler. Örnek olarak; ağrılı impulsun 

geçişini ve ağrının algılanmasına mani olurlar.  
 

Nöro-hormonlar: Hipotalamustaki bir kısım nöron gruplarında 

hazırlanıp, hipotalamo-hipofizyal-portal yapıyla ön-hipofize ulaşan, 

buradan bir kısım hormonların salınmasının önlenmesine neden olan 

hormonlar (hipofizotropik hormonlar) ile hipotalamustan arka hipofize 

gelen sinir uçlarından salınan oksitosin ve ADH’dur. 
 

Sinapslar ve Sinir Uçları: Sinaps; bir nöronun akson ya da akson 

yan dallarının diğer bir nöronun gövdesi veya dendridleriyle 

oluşturduğu temas yeridir. Örnek olarak; adrenerjik sinir uçlarında NA 

stoplazmada ve vezikülde depo edilir. Sinir ucuna impuls ulaştığında 

burası depolarize olup kısa bir zamanda NM sinaptik aralığa salınır. 

Serbestleşen NM molekülü sinaptik aralığı geçerek sinaps sonrası 

zardaki reseptörlere etki eder. 
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Sinaptik İletimin Sona Erdirilmesi: İmpulsu takiben sinir 

ucundan salınan NM’nin görevi bittiğinde kısa bir zamanda etki 

sonlandırılmalıdır; bu olay bazı fiziko-kimyasal ve enzimatik yöntemle 

oluşur. 
 

Sinir Ucuna Geri Alınma: NA, dopamine ve 5HT gibi amin 

yapılı NM’lerin etkisinin sonlandırılmasında önemi olan bu durum, 

salınan NM’nin sinir ucu zarında olan amin pompası (Na, K-ATPaz) ile 

sinir ucuna geri toplanmasıdır. Bu olay kokain ve trisiklik 

antidepresanlarla önlenir. 
 

Çevre Dokulara Sızma: Bütün NM’ler basit difüzyonla belli 

ölçülerde sinaps periferindeki damarlara ve doku kesimlerine sızarak 

sinaptik aralıktan uzaklaştırılırlar.  
 

Enzimatik Parçalanma: Sinir ucu stoplazması, sinaptik aralık 

ve sinaps sonrası zarda NM’leri parçalayan enzimler vardır. Bu durum 

bilhassa Ak için önem arzeder. Sinaptik aralık ve sinaps sonrası zarda 

var olan asetilkolin esteraz (AkE), ACh’ni asetik asit ve koline ayırarak 

kolin, kolin pompasıyla sinir ucuna geri alınır ve ACh oluşumunda 

yeniden kullanılır.  
 

Sinaps ve Kavşaklarda İlaçların Etki Yerleri: Kavşak ya da 

sinapslarda olan enzimlerin etkinliğinin değişik ilaçlarla önlenmesi, 

sinir ucundan NM salınımının fazlalaştırılması ya da eksiltilmesi, sinir 

ucu ya da sinaps sonrası zarda var olan reseptörlerin uyarılması ya da 

baskılanmasıyla sinaps seviyesinde pek çok etki oluşturur.  
 

Nöro-Mediyatör Sentezinin Önlenmesi: Nöron ya da sinir 

uçlarında NM madde sentezine mani olan madde, o madde deposunun 

tükenmesine neden olarak impuls iletiminin eksilmesine ya da 

engellenmesine neden olur. Örnek olarak; kolinerjik sinir uçlarında 

hemikolinium ACh’in, adrenerjik sinir uçlarında da α-metilparatirozin 

adrenalinin ve NA oluşumuna mani olur.  
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Sinir Ucundan Nöro-Mediyatör salıverilmesinin Artırılması: 

Bir kısım ilaçlar sinir ucu zarındaki amin pompasıyla içeri alınır ve 

veziküllerde depo edlir. Bu şekilde, NM deposunun boşaltılmasına 

neden olarak dolaylı olarak etki ederler. Bunlar NM’nin depo 

edilmesini etkilemezler. Örnek olarak; avermektinler bazı dış ve iç 

parazitlerde GABA’erjik sinir uçlarından GABA’nın salınımını 

çoğaltırlar.  
 

Amin Pompasının Engellenmesi: Aminerjik sinir ucu zarındaki 

amin pompası (Na, K-ATPaz) trisiklik antidepresanlar ve kokain, 

vezikül zarında olan amin pompası (Mg-ATPaz) bretilium, guanetidin 

ve rezerpin benzeri ilaçlarla önlenir. NA’nın sinir ucuna alınması ve 

veziküllerde depo edilmesi bozulur. Bu şekilde, bunlar dolaylı olarak 

etki meydana getirirler.  

Sentez Sırasında Substrat Yerine Geçme: NM’ler sinir 

uçlarında oluşturulurken, bazı ilaçlar oluşum aşamalarında substrat 

şeklinde uygulanır; bunun neticesi, ya NM maddenin bileşimi ve bu 

şekilde etkisi fazlalaşır ya da substrat şeklinde uygulanılan maddeyle 

oluşturulan NM düşük etki eden bir maddeye dönüştürülür. Son 

aşamada meydana gelen madde yalancı-NM diye tanınır. Yalancı-NM, 

normal-NM gibi sinir ucunda depo edilir ve onun yerini alarak miktarını 

eksiltip uyarıyla da salınır.  
 

NM’yi Parçalayan Enzim Etkinliğinin Engellenmesi: Sinir 

ucu ya da sinaptik boşlukta olan ve NM’nin denature olmasına aracı 

olan enzimlere dönüşümlü şekilde mani olan maddeler, bahsi geçen 

NM’nin etkisini fazlalaştırırlar.  
 

Reseptörlerin Uyarılması ya da Bloke Edilmesi: Sinaps sonrası 

zarda olan reseptörlere değişik ilaçlar etki ederler. Bu ilaçlardan, 

NM’ye benzeşen etki yapanlar (agonistler) birlikte, reseptörlere 

dönüşümlü ya da dönüşümsüz olarak tutunarak NM maddenin 
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tutunmasını ve bu tarzda etkisine engel olan (antagonistler, reseptör 

blokörleri) pek çok madde vardır. Reseptörlerde, NM benzeri 

(agonistik) etki yapan maddelerle etki yaptıkları reseptör tiplerinin 

başlıcaları.  
 

• Nikotin: Nikotinik ACh reseptör (nAk-R)  

• Metakolin: Muskarinik Ak reseptör (mAk-R, M-R)  

• İzoproterenol: β-Adrenerjik reseptör (β1A-R, β2A-R)  

• Fenilefrin: α-Adrenerjik reseptör (αA-R)  

• Klonidin ve ksilazin: α2A-R  

• Dobutamin: β1A-R  
 

Reseptörleri kapatan NM’nin zıttı etkiye neden olan ya da 

etkisine mani olan bir kısım maddelerle etki ettikleri reseptör türlerinin 

başlıcaları.  
 

• Atropin: mAk-R  

• d-Tubokürarin: nAk-R  

• Propranolol: βA-R 

• Difenhidramin: Histamin 1 reseptör (H1-R)  

• Simetidin: H2-R  

• Nalokson: Opioid reseptör (O-R)  
 

Otoreseptörlerin Etkilenmesi: İmpuls sonrasında sinir ucundan 

salınan pek çok NM madde sinir ucu zarında olan reseptörlere etki 

ederek, salıverilmeyi azaltır.  
 

Reseptör Sayısının Artması ya da Azalması: Agonist 

maddelerle tedavi esnasında reseptörlerin NM’lere olan ilgisi eksilir; 

narkotik ağrı kesicilere hastada direnc oluşmasında bu durum geniş 

çapta görev alır. Antagonistlerle bilhassa uzun zamanlı tedavideyse zıttı 

olur. Bundan dolayı, antagonistin bırakılmasının akabinde NM 

maddelere ya da agonistlere duyarlılık fazlalılığı ve etkinin artması 

kayda değerdir.  



173 | EBELİK-HEMŞİRELİK ÖNLİSANS FARMAKOLOJİ 2. CİLT 

 

 

Sinir Ucundan NM Salıverilmesinin Önlenmesi: Bir kısım 

maddeler ve ilaçlar sinir ucundan NM maddenin salınmasına mani 

olarak etki ederler. Örnek olarak; bretilyum adrenerjik sinir uçlarından 

NA’nın, botulismus toksini kolinerjik sinir uçlarından Ak’in 

salınmasına mani olup sırayla sempatolitik ve parasempatolitik etki 

yaparlar (Kaya et al., 2011). SS elektriksel sinyaller vasıtasıyla ileti 

yapılır. Nöronlar arası ilişkiyi sinaps ismindeki kavşaklar yapar. 

Normalde presinaptik nörondan bir kimyasal aracı olan nörotransmiter 

salgılanır, bu kimyasal postsinaptik nörondaki kendine has reseptörlere 

etki eder. NM-reseptör yapısı kendine özgü olayları başlatır. Neticede 

postsinaptik nöronun elektriksel aktivitesi uyarılır ya da düzenlenir 

veya baskılanır. Birkısmının nöronlar arasındaki iletimi ya da 

nöronların temel hücresel görevini değişikliğe uğrattığına inanılır. Sinir 

hücresindeki elektriksel iletiyi yavaşlatan kimyasalın davranışı da 

etkilemesi umulur.  
 

İlaçların Etki Şekilleri: 

• Nörotransmiterin sentezini artırır veya azaltırlar. 

• Nörotransmiterin metabolik parçalanmasını artırır ya da 

azaltırlar. 

• Presinaptik uçta nörotransmiterin geri alınımını ve yeniden 

kullanılmını değişikliğe uğratırlar.  
 

Kan-beyin Engeli: İlacın SSS’ni etkileyebilmesi onun kan-beyin 

engelini geçebilmesi ile alakalıdır.  

İlaçlar; 

• Yağda iyi çözünme, 

• Fizyolojik pH da non-iyonize olma durumu, 

• Plazma proteinlerine zayıf bağlanma durumunda kan-beyin 

engelini rahat aşarlar. 
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Morfolojik olarak kan-beyin engeli, beyin kapillerleri etrafında 

endotel hücre katmanıdır. Bu kapiller yapı öbür dokulardakinden 

farklıdır 

2. SEDATIF-HIPNOTIK İLAÇLAR 

Bunlar düşük miktarlarda, kişide var olan korku, huzursuzluk, 

psişik gerginlik, endişe, heyecan gibi durumları giderir ve sedasyon 

oluşturur. Azami miktarlarda ise uyku oluştururlar. Bu sebeple bunlar 

sedatif-hipnotik ilaçlar diye isimlendirilir. Bağımlılık oluşturan ilaçlar 

listesindedirler.  

Yatıştırıcı İlacın Özellikleri  

• Uyuşukluk ve uyuklama yapmamalı 

• Çevreye ilgiyi ve çevreden gelen uyarılara cevap ya da tepki 

verme yeteneği azaltılmalı 

• Kişinin zindeliği günlük işlerinde verimlilik ve güvenliğini 

bozabilecek ölçüde düşürmemeli 

• Bağımlılık yapmamalı 
 

Uyku İlacının Özellikleri 

• Etkisi çabuk başlamalı ve latent uyku dönemini kısaltmalı 

• Normal uyku kalıbının sırası ve sürelerinde belirgin bir 

değişiklik yapmamalı 

• Etkisi kişiyi yeterli bir süre uyutacak kadar uzun ama artık etki 

bırakmayacak kadar kısa sürmeli 

• Sağaltım güvenliği geniş olmalı 

• Bağımlılık yapmamalı ve böylece kötü bir amaçla 

kullanılmaya elverişli olmalıdır (Kaya et al., 2013). 
 

2.1. Barbitüratlar: MSS üzerinde küçük dozlarda yatışma, orta 

dozlarda uyku, büyük dozlarda anestezi yaparlar. 

Etki sürelerine göre 4 grupta toplanırlar: 
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Çok Kısa Etkililer: İ.v. olarak verildiğinde birkaç saniyede 

etkileri başlar ve 30’dk kadar devam eder. Genel anestezi meydana 

getirmek amacıyla uygulanırlar. Örnek olarak; tiyopental (pentothal). 

Kısa Etkililer: Etki süreleri 2 saate kadar uzar. Uykuyu 

başlatmak için uygulanırlar. Örnek olarak; sekobarbital. 

Orta Etkililer: Etkileri 3-5 saate kadar uzayabilir. Uyku verici 

olarak uygulanırlar. Fakat uykudan uyanınca sedasyon devam eder. Bu 

duruma artık etki ismi verilir. Örnek olarak; amobarbital ve 

pentobarbital. 

Uzun Etkililer: Etki süreleri 6 saatten uzundur. Hipnotik, sedatif 

ve eseri miktarları epilepsi tedavisinde uygulanırlar. Örnek olarak; 

barbital ve fenobarbital.  

Barbitüratlar, SSS’ni doz-bağımlı olarak baskılarlar. Uykunun 

REM dönemini kısaltırlar. Yeterli dozlarda uygulanırlarsa, 

antikonvülsan etki oluştururlar. Ağrı kesici etkiden yoksundurlar. Aksi 

olarak ağrıya duyarlılığı artırırlar. Solunumu baskılarlar. 

Kardiyovasküler yapıya etkileri azdır. Doz yükseldike, kalp atış hızı ve 

kan basıncını eksiltirler. Toksik dozlarda dolaşım yetmezliği 

oluşturabilir. Birçok barbitürat, KC mikrozomal enzimlerini uyarır. 

Neticede barbitüratların BT artar ve etkilerine tolerans oluşur. İlaveten 

bu enzimlerle BT’ye uğrayan pekçok ilacın etkinliği eksilir. 

Barbitüratların Etki Süreleri: 

• KC’de BT hızına, 

• Yağda erime derecelerine, 

• Plazma proteinlerine bağlanmalarına bağlıdır. 

• Uzun etkili barbitüratlar KC’de metabolize edilir ve yağda 

çözünürlüğü az olan kimyasallara dönüşür.  
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• Çok kısa etkililer yağlarda çok çözünür. Bu sebeple; kan-beyin 

bariyerini aşar, 

• Etkisinin sona ermesi redistribüsyonla öteki dokulara 

geçmesine bağlıdır, 

• Rektum, ince barsaklar, mide ya da i.m. enjeksiyon alanından 

emilirler, 

• Plasentayı kolaylıkla aşar ve yavru kanındaki miktar 

annesininkine yaklaşık olarak eşittir. 
 

Barbitüratlar ve onun metabolitleri böbreklerden itrah edilir. 

Böbrek görevini yapamıyorsa şiddetli KVS ve SSS baskilanmasina 

neden olur. İdrarın alkalileştirilmesi fenobarbital gibi yağda eriyen 

barbitüratların itrahını kolaylaştırır.  

Endikasyonları 

• Hipnotik ve sedatif olarak uygulanmalarına rağmen yerini 

BZ’lere bırakmaktadır.  

• Etkisinin hızlı oluşması sebebiyle epilepsi nöbetinde, 

konvülsiyonların ivedi tedavisinde uygulanırlar. Fakat bu 

tabloda da BZ’ler tercih edilirler. 

• Çok kısa etkililer, anestezik olarak i.v. olarak uygulanırlar. 

Barbitüratlar bilhassa anestezik dozlarda beynin O2 

kullanımını önemli oranda eksiltirler. Bu sebeple travma ya da 

ameliyatların sebep olduğu beyin ödemini eksiltmede 

önemlidir.  

• Beyin iskemisi esnasında serebral infarktüsde koruyucu 

etkilidir.  

• Yeni doğanda hiperbilüribinemi ve kernikterus tedavisinde 

uygulanırlar (fenobarbital). 
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Yan Etkileri: 

• Aşırı sedasyon, REM uykusunda eksilme ve uykunun 

dinlendiriciğinin olmaması hali, 

• Deri döküntüleri, 

• Psişik ve fiziki bağımlılık, 

• İlaç bırakıldığında epilepsi krizleri, aşırı titreme, psikoz ve 

halüsinasyonlar.  

• Azami miktarlarda; refleksde eksilme, şiddetli dolaşım ve 

solunum baskılanması, böbrek yetmezliği ve neticede koma 

oluşabilir. 
 

Tedavi Amaçlı 

• Dolaşım ve solunum desteklenir, 

• İdrar alkalileştirilerek diürezle ilacın itrahı çabuklaştırılır. 
 

2.1.1. Tiyopental (pentothal) 

Etki Şekli: Kısa bir uyarıdan sonra genel anestezi sağlar. Hasta 

dış uyarılara yanıt vermez, fakat kas gevşemesi çoğunlukla yeterli 

değildir. Tiyopental anestezisi kısa sürer, çünkü hızla yağ dokusuna 

kaçarak kan düzeyleri azalır. İntravenöz barbitüratlar solunum 

merkezinin karbon diokside yanıt vermesini azaltırlar.  

Endikasyonları:  

• Kısa süreli operasyonlarda, bölgesel aneztezinin 

tamamlanmasında,  

• Aneljezi ve kas gevşetici amacıyla psikiyatrik rahatsızlıklarda,  

• Konvülsif durumların kontrol altına alınmasında kullanılması 

önerilir. 
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Konrendikasyonları: Ciddi kardiovasküler rahatsızlık, 

hipotansiyon, addison hastalığı ve şiddetli anemi durumlarında 

kullanılmamalıdır. 

Yan Ekileri: Solunum depresyonu ve larinks spazmıdır (Aktaş, 

2020). 

2.2. Paraldehid: 15 dakika da uyku gelişir ve bu durum 4-8 saat 

kadar devam eder. Etkisi barbitüratlar gibidir. Parenteral, oral ya da 

rektal olarak verilebilir. Akciğerlerden atılır. Bu sebeple; böbrek ve KC 

yetersizliği bulunan kişilerde uygulanabilir. Bağımlılık oluşturma 

özelliği ve toksik etkisi azdır. Akciğer hastalığı olanlar ve peptik 

ülserlilerde ve disülfiramla beraber uygulanmamalıdır. 

2.3. Glutetimid: Tutkunluk oluşturması, ilaç bırakılması 

emarelerinin şiddetli olması ve akut zehirlenme sorunları sebebiyle 

uygulanımı sınırlıdır. Kronik tutkunluğu toksik psikozlara, 

konvülsiyonlara ve ateş yükselmesine sebep olur. 

2.4. Metiprilon: Bir hipnotiktir. REM zamanını azaltır. Deri 

dökülmesi ve tutkunluk oluşturur. Akut zehirlenme tablosu 

barbitüratlar gibidir ve destekleyici tedavi yapılır. 

2.5. Benzodiazepin Türevleri: Barbitüratlar gibi yeşil reçeteye 

tabidir. Sedatif-hipnotik olarak tercih edilir. 

Bu durumun sebepleri; 

• Güvenlik indekslerinin genişliği, 

• KC enzimlerini barbitüratlar kadar indüklememeleri, 

• REM süresini fazla kısaltmamaları, 

• Tolerans ve tutkunluk oluşmasının daha geç oluşması. 
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Triazolam: Uykusuzluğun kısa zamanlı tedavisinde uygulanılır. 

Tedavi neticesi kısa zamanda uykuya dalınır. Artık etki daha az gelişir. 

İlaç bırakılınca bariz uykusuzluk gelişebilir. 

Temazepam: Uyku zamanını uzatır. Böbreklerle itrah 

edildiğinden KC deformasyonlularda tercih edilir. 

Flurazepam: Sindirim kanalından uygulanmasını müteakip 

etkisi 20-40 dakikada başlar ve 6-8 saat kadar devam eder. REM 

zamanını daha az azaltır. Tedavi miktarlarında tutkunluk yapma eğilimi 

azdır. İlaç bırakıldığında gelişen uykusuzluk diğer hipnotiklerdekinden 

daha sık gelişir. 

Flunitrazepam: Ağırlığına kıyasla güçlü etkinliği vardır. 

Suistimali önlemek için kırmızı reçeteye tabidir.  

3. ANTIKONVÜLSAN İLAÇLAR 

Epilepsi; beyinde belli bir odaktan çikan yüksek siklıklı uyarı 

dalgalarının bazı teşvik edici sebeplerin etkisiyle kontrolsüz bir şekilde 

yayılmasına bağlı olarak gelişen ve nöbetlerle seyreden bir 

rahatsızlıktır. 

Etki Şekli: Birincil odağı etkileyerek yüksek sıklıklı uyarı 

dalgalarının doğmasının önlemesi. İkincisi ise; uyarı dalgalarının bu 

odaktan diğer beyin bölgelerine ya da nöronlarına yayılmasının 

engellenmesi veya sınırlandırılması. Epilepsi nöbetlerine yol 

açabilecek uyarıların yayılmasının önlenmesinde nöron düzeyinde rol 

oynayan etkilerin başlıcaları;  

• Uyarı eşiğinin arttırılması 

• Sinaps öncesi ve sonrası baskıyı güçlendirmeleri 

• Post etkinlik gerilimi azaltmaları 

• Tek veya çoğul sinaptik kavşaklarda kışkırtılmış cevapları 

zayıflatmaları 
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• Sodyum, kalsiyum gibi iyonların akımını azaltmaları  

• Refraktör dönemi uzatmaları (Kaya et al., 2013). 
 

 Grand Mal Epilepsi: Bilinç kaybı ile beraber gözlenir. Yaygın 

tablo tonik ve klonik konvülsiyonlardır. Bir zaman sonra bilinç tekrar 

eski halini alır.  

Petit Mal Epilepsi: Daha çok çocukluk döneminde gözlenir. Çok 

kısa zamanlı bilinç kaybı oluşur, konvülsiyon bariz değildir. 

Psikomotor Epilepsi: Yetişkinlerde gözlenir ve psikolojik 

deformasyonlar oluşur.  

Status Epileptikus: Birbirini kısa aralıklarla takip eden 

nöbetlerdir. Tedavide klonazepam ya da diazepam uygulanır. Bunlar 

etkisiz olursa tiyopental uygulanır. 

3.1. Fenobarbital: Etkisi 1-2 saat içinde başlar. MSS’nde motor 

merkezleri özel bir şekilde baskı altına alır. Birincil odaktan çıkan 

uyarının beyinde yayılmasını önler ve nöronların uyarı eşiğini yükseltir. 

Sürekli kullanılmasına karşı yatıştırıcı etkisine direnç gelişirken 

çırpınma önleyici etkisinde azalma olmaz. En etkin çırpınma önleyici 

ilaçtır. Çocuklarda status epileptikusta ilk uygulanacak preperattır. 

Fakat güvenlik aralığı dardır. Gebelik esnasında uygulanılırsa yeni 

doğanda ilaç bırakılması emareleri belirebilir (Kaya et al., 2013) 

3.2. Primidon: Kimyasal olarak barbitüratlara benzerlik gösterir. 

Tedavinin başında sedasyon oluşturur, fakat uygulandıkça bu tablo 

eksilir. Deri dökülmesi, kan tablosunda bozukluklar ve akut psişik 

tepkimelere sebep olabilir. Primidon ve barbitüratlar grand mal tipi 

nöbetlerde uygulanır. Petit mal tipinde uygulanmazlar. 

3.3. Fenitoin 

Etki Şekli: Membran uyarılabilirliğini azaltan antiepileptikler 

voltaj bağımlı sodyum kanallarının intraselüler tarafı üzerine etkiyerek 
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nöron içine sodyum girişini azaltarak hücrenin uyarılabilirliğini azaltır. 

Bunun sonucu epileptojen eşiği yükseltir ve aşırı bir uyarının şiddetini 

ve yayılmasını azaltır. Elektrik deşarjıyla oluşturulan tonik kasılmaları 

ortadan kaldırır. Bu etkiler inhibitör iyonik (klorür ve potasyum) akımın 

artması ve eksitatör iyonik (sodyum ve kalsiyum) akımın azalmasının 

bir sonucu olarak sinaptik uyarının azalması ya da sinaptik 

inhibisyonun güçlendiğini göstermektedir  

Endikasyonları  

• Grand mal tipi konvülsiyonların tedavisinde kullanılır.  

• Fasiyal nevraljilerin şiddetini azaltır,  

• Enzimatik indüktördür.  

• Epilepsi nöbetlerinin (motor, parsiyel, karmaşık parsiyel ve 

jeneralize) tümünde etkilidir.  

• Beyin ameliyatı esnasında ya da akabinde ve ciddi kafa 

travmalarında gelişen nöbetleri kontrol altına almak ya da 

mani olmak için de uygulanır.  

• Klinikte digitaliklerden ileri gelen aritmilerde kullanılır. 

Özellikle supraventriküler ve ventriküler ektopik aritmilerde 

etkilidir.  

• Anestezi sırasında postoperatif devrede, 

kardiyoversiyonlardan sonra görülen aritmilerde kullanılır. 
 

Yan etkileri: SS’mi, KC ve hematolojik bozukluklar, allerjik 

reaksiyonlar, hirsutizm (kıllanma), diş etlerinde büyüme, KV ve 

SSS’mi baskilanmasi, (Aktaş, 2020; Dökmeci & Dökmeci, 2016). 

İlaç Etkileşmeleri: Fenitoin metabolizmasını yavaşlatan ve 

plazma seviyesini arttıran ilaçlar; disulfiram, kloramfenikol, dikumarol, 

ve bir kısım sülfonamidler. 
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3.4. Etosüksimid: Petit mal epilepside ilk tercih edilecek 

preperattır. Sindirim kanalından iyi adsorbe olur. KC’de metabolize 

edilir ve böbreklerle itraha uğrar. 

Yan Etkileri: Bulantı, İştahsızlık, başağrısı, göz kamaşması, 

uyuklama ve alerjik emareler. 

3.5. Trimetadion: Petit mal tipi epilepside uygulanılır. Grand 

mal krizlerini arttırır. Yan etkileri arasında; kemik iliği baskılaması, 

sedasyon, göz kamaşması ve uyuşukluk oluşturabilir. Teratojenik 

etkilidir.  

3.6. Karbamazepin: Trigeminus nevraljisi ve grand mal 

epilepside uygulanır. Baş dönmesi, uyuşukluk, alerjik deri döküntüsü, 

ağız kuruluğu, kemik iliği depresyonu ve kardiyo vasküler bozukluklar 

yapabilir. Teratojenik etkilidir. 

3.7. Klonazepam: BZ’lerdendir. Epilepsi türlerinde ve özellikle 

de status epileptikusta etkilidir. Huzursuzluk, uyuşukluk ve bazan 

solunum baskılaması oluşturabilir. İlaç aniden bırakılmamalı, doz 

göreceli olarak eksiltilip, kesilmelidir. 

3.8. Diazepam: Etkisine tolerans oluşabilir. Bu nedenle daha 

ziyade status epileptikusta tercih edilir. Epilepsi haricindeki 

konvülsiyonlu vakaların tedavisinde de uygulanır.  

3.9. Sodyum Valproat 

Etki Şekli: Beyinde GABA seviyesini arttırır.  

Endikasyonları:  

• Grand mal ve petit mal epilepsi,  

• Bipolar, mani, beyin neoplazmı,  

• Migren, 

• Psikolojik bozuklukların tedavisinde uygulanılır.  
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Yan Etkiler: Teratojen etkilidir. GİS bozuklukları, hepatotoksik 

etki, geçici saç dökülmesi ve sedasyon oluşturabilir. Epilepside ilaçların 

ani olarak değil dozlarının azaltılarak bırakılmasıdır. İlacın aniden 

bırakılması krizleri sıkılaştırabilir (Aktaş & Sevimli, 2020; Aktaş, Gür, 

& Meltem, 2020; Cingi & Erol, 1996) 

4. PARKINSON TEDAVISINDE UYGULANAN İLAÇLAR 

Parkinson Semptomları: İsteğe bağlı hareket zorlaşır ve 

yavaşlar maske gibi bir yüz oluşur, çizgili kaslarda sertleşme, istirahatte 

iken dil ve elde titremeler, duruş bozukluğu oluşur. 

Etki Şekli: Çizgili kasların normal görevi SSS’de ACh ve 

dopamin arasındaki dengeye bağlıdır. Parkinsonda dopaminerjik 

etkinlik eksilirken kolinerjik etkinlik fazlalaşır. Tedavi de; ya 

dopaminerjik etkinliğin artmasını sağlayan ilaçlar (L-DOPA ve 

bromokriptin), ya da kolinerjik etkinliği azaltan ilaçlar (atropin, 

benzatropin, triheksifenidil ve orfenadrin), ya da bunların 

kombinasyonu kullanılır. 

Endikasyonları:  

• Parkinson hastalığında ortaya çıkan; akinezi, hipertoni, 

titremeler ve yürüyüş bozuklukları gibi belirtileri düzeltirler.  

• İlaçlar ancak hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir ve 

semptomatik belirtileri ortadan kaldırabilir.  

• Uygulanılan ilaçların kan-beyin engelini geçerek SSS’ne dahil 

olmalıdir.  

• Fakat ilaçlarla kesin tedavi oluşmaz. 
 

4.1. Dopaminerjik Etkinliği Artıran İlaçlar 

Levodopa  

Etki Şekli:  
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• Periferde ve SSS’de dopa dekarboksilaz enzimiyle dopamine 

dönüşür.  

• Dopamin kan dolaşımdan beyne giremediği halde Levodopa 

kan-beyin bariyerini geçer.  

• Eksilen dopaminerjik etkinliği artırmak amacıyla yerine 

koyma şeklinde kullanılır. 

 

Endikasyonları:  

• Akinezi, rijidite ve titreme gibi parkinsonizm belirtilerini 

azaltır ya da tamamen ortadan kaldırır. 
 

Yan Etkiler: L-Dopa, uzun süre kullanıldığında psişik 

bozukluklar, ortostatik hipotansiyon ve anormal hareketlere (diskinezi) 

neden olabilir. Dopaminerjik etkinliği artırmak amacıyla; 

bromokriptin, lisurid, ropinirol, pergolid, amantadin, pribedil, 

domperidon gibi dopaminerjik agonistler de kullanılabilir. Dopaminin 

D2 tipi reseptörlerinin spesifik agonistleridirler. Ekstrapiramidal 

belirtilere karşı etkilidirler. Bunlar L-dopaya benzer etkiler oluştururlar. 

Parkinson emarelerini önemli oranda düzeltir. Fakat titremeler zor 

düzelir ve uzun zaman alır. İlacın dozu kişilere göre ayarlanır. 

Levodopanın SSS’ne geçen kısmını fazlalaştırmak için çevredeki 

metabolizması eksiltilmelidir. Bu amaçla genelde benserazid ve 

karbidopa ile birlikte uygulanılır.  

Bromokriptin:  

• Levodopanın etkisiz kaldığı ya da uygulanamadığı vakalarda 

alternatif olarak verilir.  

• Dopaminerjik etkinliği güçlüdür.  

• Bazı vakalarda levodopa ile beraber uygulanır. Hipotansiyon, 

halüsinasyon ve SS’mi deformasyonları oluşturabilir. KC’e 
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toksiktir. Psikozu olanlar, angina pektoris ve miyokart 

infaktüsünde (MI)’da uygulanmamalıdır. 
 

Amantadin: Viral enfeksiyonları tedavi etmede 

uygulanmaktadır. Dopaminin salınımını fazlalaştırarak etki eder. 

Etkisine tolerans oluşur.  

Piribedil: SSS’de dopamin gibi etki eder. 

Selejilin:  

• Bedende dopamini yıkan monoamine oksidaz B enzimini 

engelleyerek beyindeki dopamin seviyesini arttırır.  

• Levodopaya yardımcı ilaç olarak ya da tek başına 

uygulanabilir. Ağız kuruluğu, bulantı ve hipotansiyon gibi yan 

etkiler oluşturabilir. Selejilinle birlikte tiraminden zengin 

besinler olan alkollü içkiler, bazı peynir çeşitleri ve konserve 

et tüketilmemelidir. Hipertansif nöbete neden olabilirler. 
 

4.2. Antikolinerjik İlaçlar: SSS’ne geçebilen antikolinerjikler 

tercih edilir.  

Biperiden: En fazla uygulanandır. Parkinsonda titremeleri 

eksiltir. 

Yan Etkileri: Halüsinasyonlar, bilinç bulanıklığı, kabızlık, ağız 

kuruluğu, idrar retansiyonu ve diğer atropin-benzeri etkiler oluştururlar. 

4.3. Antihistaminikler 

Difenhidramin: Diğer ilaçlardan daha az etkilidir. Fakat 

antikolinerjiklerden daha iyi tolere edilir.  

5. ANTİPSIKOTİK İLAÇLAR 

Psikotik (şizofreni) vakaları olan; akut ve kronik psikozların 

tedavisinde uygulanırlar. Aşırı sedasyon oluşturmadan, hareketlerde 

yavaşlama, heyecansızlık ve çevreye ilgisizlik meydana getirirler. Bu 
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tabloya nöroleptik sendrom adı verilir. Diğer etkiside dopaminerjik 

etkiyi bloke etmeleridir. Bu etki neticesi zamanla Parkinson 

semptomları oluşturabilirler. 

5.1. Fenotiyazinler: Psikotik vakalarda delüzyonlar (vehim, 

hayal ve kuruntu) ve halüsinasyon vardır. Bu davranışların 

normalleşmesi için uzun zamanlı tedavi gerekir.  

Genel Özellikleri:  

• Etkisine tolerans oluşması nadirdir. 

• SSS’deki dopaminerjik etkinliği eksiltirler. 

• Antikolinerjik ve antihistaminik etkisi güçlü olduğundan 

Parkinson emarelerinin pek azı gözlenir. 

• Psişik vaziyeti düzeltir ve fiziksel hareketleri yavaşlatırlar. 

Hastanın entellektüel durumunda pek eksilme oluşturmazlar. 

• Kusma önleyici etkileri vardır. Apomorfin gibi ilaçların 

etkilerini antagonize ederler. Beden ısısını eksiltirler. 

Hipotermi oluştururlar. Fakat sıcak iklimlerde bedenden ısı 

kaybı eksildiğinden hipertermi oluşturabilirler. 

• Antikonvülsan etki oluşmaz. Zıttı olarak konvülsiyonik etki 

gösterirler. 

• Prolaktin salınımını artırır, jinekomastiye ve süt salınımına 

neden olurlar. 

• İştahı dolayısıyla beden ağırlığını artırırlar.  

• Deride anormal pigmentasyon oluştururlar.  

• Antikolinerjik özelliği sebebiyle kabızlık, ağız kuruluğu, 

terleme ve bulanık görmede azalma oluştururlar.  

• Seksüel işlevleri bozarlar.  

• Klorpromazinin antiaritmik ve lokal anestezik görevi de 

vardır.  

• Ortostatik hipotansiyon oluşturabilirler.  
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• Alkolün, barbitüratların ve narkotiklerin etkilerini arttırırlar.  

• Yüksek düzeyde plazma proteinlerine bağlanır ve fötal 

dolaşıma dahil olurlar. 

• Etkisi 24 saat kadar devam eder.  

• Genel manada psikotik deformasyonları (kronik alkolizmle 

gelişen psikozlar, mani, şizofreni ve paranoid durumlar) tedavi 

etmede uygulanılırlar.  

• Bazı fenotiyazinler kusma ve bulantı tedavisinde de 

uygulanırlar.  

• Bir kısmı antihistaminik olarak kaşıntıları tedavi etmede,  

• Klorpromazin inatçı hıçkırıkların tedavisinde uygulanılır. 
 

Yan Etkileri: Parkinson emareleri belirebilir. Ortostatik 

hipotansiyon, uyuşukluk, refleks yolla taşikardi, uyuklama, kan 

tablosunda bozukluklar, alerjik reaksiyonlar, kolestatik sarılık (ilaç 

kesilince iyileşir), değişik dermatitler, güneş yanığına benzeşen ışığa 

duyarlılık tepkimeleri oluşabilir. Çocuklarda Parkinson emareleri 

oluşabilir. Hipotansiyon ve uyuklama akut toksikasyonun en önemli 

emaresidir.  

Başlıcaları; klorpromazin, promazin, tiyoridazin, trifluperazin, 

flufenazin, tioproperazin. 

5.2. Tiyoksanten Türevleri: Farmakolojik özellikleri ve 

kimyasal yapıları fenotiyazinler gibidir. 

Klorprotiksen: Antiemetik ve antipsikotik olarak uygulanırlar. 

5.3. Butirofenonlar: Fenotiyazinlere yanıt alınamayan vakalarda 

uygulanılır. Uygulanımı esnasında parkinson emareleri belirebilir. 

Droperidol: Fentanil ile birlikte uygulanır ve nöroleptik analjezi 

oluşturma amacıyla kullanılır.  
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5.4. Pimozid: Beyinde bulunan dopaminerjik reseptörleri bloke 

eder. Parkinson ve sedatif benzeri yan tesirleri daha eksiktir. Hepatit 

oluşturabilir. Psikoz tedavisi esnasında beliren parkinson-benzeri yan 

tesirleri engellemek amacıyla difenhidramin, biperiden ve 

triheksifenidil gibi antikolinerjik etkili antiparkinson ilaçlar 

uygulanabilir.  

6. ANTİANKSIYETE İLAÇLAR 

Bunlar anksiyete (telaş, korku, kuruntu ve endişe) tedavisinde 

uygulanırlar. Bu ilaçların kas gevşetici, sedatif ve hipnotik etkileri ve 

tutkunluk oluşturma eğilimleri vardır.  

6.1. Meprobamat: SSS baskılarlar. Fakat etki zamanı kısadır. 

Uyku verir ve uykunun REM zamanını azaltır. İskelet kaslarını gevşetir. 

Önceden anksiyolitik olarak uygulanırdı. Fakat sonra yerini BZ grubu 

ilaçlar almıştır. Yan tesir olarak; uyuklama, kan tablosunda 

bozukluklar, fiziksel ve psişik bağımlılık oluşur. 

6.2. Benzodiazepinler 

Etki Şekli: BZ reseptörleri BZ üzerine etkiyerek, GABA 

reseptörlerine afinitesini artırırlar. Bunun sonucu da hücrede klor 

kanallarının açılmasına ve hiperpolarizasyona yol açarlar.  

Endikasyonları:  

• Anksiyetenin belirtilerinin azaltırlar. 

• Uykusuzluk için yaygın olarak reçete edilen sakinleştiricilerdir 

• Anestezide premedikasyon amacıyla,  

• Akut ajitasyon, 

• Epilepside, sedasyon oluşturmada kullanılır.  

• Santral etkili kas gevşetici olarak (miyorölaksan ve endoskopi) 

• Antikonvülsan etkilere de sahiptirler ve  

• Alkolü bırakanların tedavisinde de kullanılırlar. 
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Uzun Etkililer: Klorazepat, dizapam, medazepam, 

klordiazepoksid. 

Orta etkililer: Alprazolam ve oksazepam,  

Kısa etkililer: Triazolam ve midazolam. 

Yan Etkileri: Geçici bilinç bulanıklığı, uyuklama, sedasyon ve 

menstrüasyon düzensizlikleri oluşturabilirler (Shyken & Babbar, 2019). 

6.2.1. Diazepam 

Etki Şekli: BZ reseptörler üzerine etkiyerek, GABA 

reseptörlerine afinitesini artırırlar. Bunun sonucu da hücrede klor 

kanallarının açılmasına ve hiper polarizasyona yol açarlar. SSS’ne 

özgün uyarılarla etkileşerek sinaptik sonrası uyarının baskılanmasını 

artırırlar. Sedasyon ortaya çıkar. SSS deprese eder.  

Endikasyonlar  

• Anksiyetenin değişik tiplerinde,  

• Uykusuzluklarda,  

• Epilepside,  

• Sedasyon oluşturmada,  

• Kas gevşetici olarak,  

• Konvülsiyonlarda,  

• Premedikasyonda,  

• Tetanozda,  

• Entübasyon öncesi sedasyon.  

 

Kontrendikasyonlar  

• Solunum yetmezliği,  

• Gebelik (ilk 3 ay) durumlarında,  

• Psikoz,  

• Dar açılı glokom,  
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• Myastenia gravis,  

• Alkol intoksikasyonu,  

• SSS depresanı kullanımı.  
 

Yan Etkiler  

• Uyuşukluk, sersemleme (araç kullananlar için tehlikeli), 

davranış bozuklukları oluştururlar.  

• Alkollü içeceklerin etkisini potansiyalize ederler.  

• Bağımlılık oluşturabilirler.  

• Tedavinin bitmesinden sonra “kesilme sendromu” (anksiyete, 

uykusuzluk, grip benzeri kas ağrıları ve bulantı) ortaya 

çıkabilir,  

• Anterograd amnezi (geleceğe yönelik unutma oluşturabilirler) 

(Dökmeci & Dökmeci, 2016). 
 

Klordiazepoksid: Antikonvülsan etkisi azdır. Kas gevşetici ve 

anksiyolitik olarak uygulanır. 

Oksazepam: Anksiyolitik olarak uygulanır. 

Alprazolam: Anksiyolitik olarak uygulanılır. İlaveten 

antidepresan etkinlik de gösterir. Başlıcaları; medazepam, klorazepat. 

6.3. Hidroksizin: Anksiyolitik etkisi BZ’lerden azdır. 

Antikolinerjik, antihistaminik ve antiemetik etkisi de vardır. Atropin 

benzeri yan tesirler oluşturur.  

6.4. Buspiron: Beyindeki serotonin reseptörlerine seçici bir 

şekilde etki ederek anksiyolitik etki geliştirirler. Anksiyetede seçici 

etkisi olduğundan yan etkiside azdır. Uyuşukluk, baş dönmesi ve 

bulantı oluşturabilir.  
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7. ANTİDEPRESAN VE ANTİMANİK İLAÇLAR 

Duygulanım vakalarının tedavisinde uygulanırlar.  

Reaktif Depresyon: Çevresel olaylara fazla üzülme, hayal 

kırıklıkları, psişik gerilimler ve sosyal vakalara bağlı olarak oluşur. Bu 

unsurlar kalkınca tabloda kendiliğinden iyileşir. Daha çok psikoterapi 

uygulanır. 

Endojen Depresyon: Çevresel olayların etkisi olmaksızın 

hayattan zevk almama, uykusuzluk, kendini suçlama, yorgunluk, 

iştahsızlık, intihara eğilim ve ümitsizlik gibi emareler gösterir. SSS’de 

serotonin ya da NA seviyesi eksilmiştir. Bu iki endojen maddenin 

seviyesini artıran ilaçlar uygulanır. 

Bipolar Hastalık: Mani ve depresyon nöbetleri birbirini takip 

eder. Mani; aşırı etkinlik, uykusuzluk, çok konuşma ve kendine fazla 

güvenme gibi emareler gözlenir. Bu tip hasta bireyler sık sık intihara 

kalkıştıklarından bu ilaçların akut toksisiteleri önemli bir problemdir 

(Bilgiç et al., 2017; Azirak et al., 2019). 

7.1. Lityum Karbonat: Bipolar bozuklukların tedavisinde 

uygulanırlar. Mani ve psikotik ajitasyon durumlarında psişik regülatör 

etki oluştururlar. Şizofrenide etkileri yoktur. Tedavide lityum karbonat 

ya da lityum sitrat kullanılmaktadır. Lityumun kimyasal ve fiziksel 

özellikleri sodyumunkine benzer. Beyinde biyojen aminlerin 

metabolizmasını değiştirir ve katekolaminlerin geri alınımını 

kolaylaştırır. 

Yan Etkileri: 

• Kan düzeyi arttığında kusma, iştahsızlık, ishal, susama ve sık 

işeme gözlenir. 

• Bilinç bulanıklığı, epileptik nöbetler ve uyuklama oluşabilir. 

• Gebelerde uygulanırsa yavruda KV anomaliler oluşabilir. 
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• Aritmi ve hipotansiyon,  

• Kronik uygulamada tiroid büyümesine neden olabilir.  
 

Zehirlenmede; hemodiyaliz ya da osmotik diürez uygulaması 

yapılır (Cingi & Erol, 1996; Dökmeci & Dökmeci, 2016). 

7.2. Monoamin Oksidaz İnhibitörleri (MAOİ): Bunlar; 

dopamin, adrenalin, tiramin, NA ve serotonin benzeri aminleri 

metabolize eden MAO enzimini engelleyerek bunların yıkımını azaltır. 

Bu aminlerin bedendeki miktarını fazlalaştırır. Bunlar ekseri kan, 

beyin, kalp ve barsaklarda vardır. Beyinde bunların seviyesinin 

yükselmesi antidepresan etkinin temelidir. Bir kısmı SSS’de NA 

salınımına neden olur. Örnek olarak; tranilsipromin. Bunların etkisi 

ötekilerden çabuk oluşur. Uyku deformasyonlarında örnek olarak; 

narkolepsi (kitap okuma ya da otomobil kullanımı gibi tekdüze işlerde 

uyku hali) tedavisinde uygulanılırlar. Hipotansiyon, (postüral 

hipotansiyon) oluştururlar. MAOİ fazla tiramin olan (peynir gibi) 

besinlerle etkileşirler. Bu besinlerdeki tiramin parçalanmaz, ilaveten 

sinir uçlarından katekolamin salınımına neden olur. Neticede 

hipertansif kriz oluşur. Bu tablo MAOİ nin en ciddi yan tesiridir. 

İlaveten MAOİ pek çok ilacın metabolizmasına da etki eder. Trisiklik 

antidepresanlar, genel anestezikler, sedatifler, narkotikler ve atropin-

benzeri ilaçların etkisini fazlalaştırır. GİS’den çabuk emilir. Fakat 

tedavi edici etki 15-20. günlerde başlar. Engellenen MAO enziminin 

rejenerasyonu da bırakılmasından birkaç hafta sonrasına kadar devam 

edebilir. Yani ilaç bırakımını müteakip birkaç hafta daha etkileri devam 

eder. Bu ilaçlar genelde depresyona bağlı; aşırı olan anksiyete, yeme ve 

uyuklama ile karakterize hastalıkların tedavisinde uygulanır. 

Başlıcaları; nialamid ve izokarboksaziddir. 

7.3. Trisiklik Antidepresanlar: Trisiklik antidepresanlar 

şiddetli endojen depresyon ve depresyonla birlikte görülen ağrılı ve 
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anksiyeteli durumlarda kullanılmaktadırlar. Enuresis nokturna 

tedavisinde imipramin verilmektedir. Kimyasal olarak fenotiyazinlere 

benzerlik gösterir. Alfa adrenerjik ve antihistaminik etki gösterirler. NA 

ve adrenalinin sinir ucundan salgılandıktan sonra geri alınımına mani 

olarak etkilerini kuvvetlendirirler. Antikolinerjik etkileri yanında 

serotoninin etkilerini de kuvvetlendiriler. Normal bireylerde uyku 

meydana getirirler. Tedaviye başlamayı müteakip 15-20 gün sonra 

etkisi görülmeye başlar. Parkinson emareleri oluşturabilirler. Azami 

miltarlarda koma oluşabilir. Aritmi, ortostatik hipotansiyon ve bu 

oluşan hipotansiyona refleks yanıt olarak taşikardi oluştururlar.  

• Endojen depresyon vakalarında en fazla uygulanılan 

preperatlardır.  

• Depresyonla beraber yaşanan fobik-anksiyete ve kronik ağrı 

vakalarında trisiklik antidepresanlara iyi yanıt verirler. 
 

Akut toksikasyonunda mide yıkanması, aktif kömür ve 

fizostigmin uygulaması yapılır. Hayati fonksiyonlar takip edilerek 

desteklenir, aritmiler ve tutarıklar düzelinceye kadar hasta gözlem 

altına alınır. Azami miktarları ölüme neden olabilir. MAOİ ile 

uygulanımasından sakınılmalıdır.  

İmipramin: Antidepresan olarak ve çocuklarda enürezis 

nokturna vakalarında uygulanabilir.  

7.4. Trisiklik Olmayan Antidepresanlar: Trisiklik 

antidepresanların yan tesirleri olan; kardiyovasküler, antikolinerjik ve 

konvülsiyonik etkileri eseri ya da hiç göstermeyen preperatlardır.  

Maprotilin: Antihistaminik ve antikolinerjik etkiler oluşturur. 

Başlıcaları; trazodon ve viloksazin  

Karbamazepin: Lityum uygulamalarına yanıt alınamayan 

bipolar vakalarında uygulanır. Anti- konvülsan etkide gösterir  
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8. SSS STİMULANLARI 

MSS nöronları solunum merkezini doğrudan veya dolaylı yoldan 

uyaran maddeler duruma göre MSS ya da solunum uyarıcıları olarak 

kabul edilirler. Bu ilaçlar solunum yanında kalp-damar merkezini de 

uyarırlar. Kalp-damar sisteminde sempatik etkinliği arttırır ve kan 

basıncını yükseltirler. Özellikle solunum sisteminin baskı altına alındığı 

hallerde önem arz ederler.  

8.1. Amfetaminler: Sempatomimetik etkisine ek olarak güçlü  

• SSS’i uyarici etkisi mevcuttur.  

• SSS’deki sinir uçlarından NA ve dopamin salınmasına sebep 

olurlar.  

• Kalbi ve solunum merkezini uyarıcı etkilidirler. SSS’ni 

baskılayanlar (barbitüratlar) zıt yönde etkileşirler.  

• Bağımlılık oluşturan ilaçlardandırlar.  

• Şişman bireylerde kilo vermek için iştah önleyici olarak 

uygulanılır. Etkisine tolerans oluşur.  

• Narkolepsi (uyku düzensizliği) vakasında uygulanmaktadır. 

Fakat uyku ihtiyacını ötelerler gidermezler ve beklemedik bir 

anda kişi uyur.  

• Hiperaktif çocukların tedavisinde uygulanırlar. 
 

Yan Etkileri: Bazı kimselerde yorgunluk, huzursuzluk, bilinç 

bulanıklığı, başağrısı, uyuklama, aritmiler azami miktarlarda psikotik 

reaksiyonlar, hipotansiyon ya da hipertansiyon, dolaşım felci, 

konvülsiyonlar ve komaya neden olabilir. Akut toksikasyonda ilacın 

idrarla itrahı çabuklaştırılır. 

8.2. Kafein: Kolalı içecekler, çay ve kahve de olan kafein SSS’ini 

güçlü bir tarzda stimüle eder. İlaveten psikostimulan etkinliğide vardır. 

Azami miktarları anksiyeteye neden olur. 
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Etki Şekli: Siklik adenozin monofosfat (sAMP)’yi parçalayan 

FDE etkinliğini engelleyip hücrelerde bu nükleotidin yarı ömrünü 

uzatarak etki ederler. Aracı maddenin artması hücrelerde bir çoku uyarı, 

kasılma, salgı ve enerjinin açığa çıkması, başlaması ve sürdürülmesini 

sağlar. 

Etkisi:  

• MSS’ni uyarır.  

• Çizgili ve düz kaslar ile kalp kası üzerinde etkilidir. Çizgili 

kasların etkinliğini arttırır.  

• Solunum merkezini uyararak solunum hızı ve derinliğini 

arttırır.  

• Solunum merkezini karbondioksite daha duyarlı kılar.  

• Medulladaki kalp-damar merkezini uyarır ve çevre 

damarlarını genişletir, kan basıncını düşürür. Böbreklerden 

geçen kan akımınını hızlandırması, glomerüler damarları 

genişletmesi ve tubüllerden suyun geri emilimini azaltması 

sonucu idrar miktarını arttırır.  

• Psikomotor uyarıcı etkiside vardır.  

• Uykusuzluk yapmak, yorgunluğa karşı direnci arttırmak, 

fiziki, ruhi ve entellektüel yetenekleri arttırır.  

• Parenteral yoldan solunum uyarıcısı olarak 250-500 mg 

dozunda enjekte edilir (Cingi & Erol, 1996; Dökmeci & 

Dökmeci, 2016; Kaya et al., 2013). 
 

Doksapram: Kardiyorespiratuvar analeptik olarak 

kullanılmaktadır. 

Niketamid: Kardiyorespiratuar analeptik olarak kullanılır. 

Konvülsiyon oluşturucu etkisi vardır. 
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Pentetrazol: SSS uyarıcı ve konvülsif etkisi oldukça yüksek bir 

ilaçtır. Analeptik ve psikiyatride elektro şok yerine kullanılmıştır. 

Günümüzde tedavide kullanılışı azdır. 

Fenfluramin: Hipotalamustaki doyma merkezini stimüle eder. 

İştah kesici olarak uygulanır. Tutkunluk oluşturmaz.  

Deksfenfluramin: Fenfluramin benzeri etki eder. 

9. NARKOTİK ANALJEZİKLER 

Bilinç yerinde olduğu halde ağrının giderilmesidir. Bu 

gruptaki ilaçlar haşhaş bitkisinden edinilen maddeler ve bunların yarı-

sentetik ve sentetik, çeşitleridir. Haşhaş kapsülünün sütü; tebain, 

kodein ve morfin ve papaverin içermektedir. Kapsülden sızan sütün 

kurumasıyla opium (afyon) oluşur. Opiyatlar ağrıya karşı tepkiyi ve 

algılanmasını eksiltirler. Etkilerini kendilerine has opioid reseptörlere 

etki ederek gösterirler. SSS’de birkaç çeşit opioid reseptör tespit 

edilmiştir. İlaveten SSS’de, bu reseptörlere etki eden bir kısım endojen 

maddeler de mevcuttur. Endorfinlerin güçlü ağrıkesici etkisi vardir. 

Bunlar; SSS’de baskı, fiziksel ve psişik bağımlılık oluştururlar. Bunlar 

kemik kırılması, kanser ve operasyon sonrası ağrı gibi şiddetli 

vakalarda uygulanırlar (Yarsan & Aktaş, 2017). 

9.1. Morfin ve Benzerleri 

Etki Şekli: Opiatlar etkilerini kendilerine özgü reseptörler olan 

SSS’de opioid reseptörlerine (mü, kappa, epsilon ve sigma) etkiyerek 

oluştururlar. Analjezik etkilerinin çoğunu, periferik sinir sistemi (PNS) 

bağlanarak üretir. Morfinin etkisi, MSS'nin azalan inhibe edici 

yollarının aktivasyonu ve PNS'nin nonsiseptif aferent nöronlarının 

inhibisyonudur (omuriliğin dorsal boynuzunda ağrı oluşturan 

mediyatör olan P maddesi salınımını engelleyerek ve mezo-spinal 

serotoninerjik yolu aktive ederek ağrı duyusunun gücünü ve ağrı 

uyarımlarına karşı reaksiyonları azaltmaktadır), bu da nosiseptif 

aktarımda genel bir azalmaya yol açar. SSS’de kemoreseptör 
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tetikleme bölgesi (CTZ) adı verilen öksürük merkezini inhibe 

ederek öksürüğü keserler. SSS'ni çok güçlü bir şekilde deprese 

eder. Pulmoner dolaşım basıncını azaltır (Murphy, Bechmann, & 

Barrett, 2020). 

Endikasyonlar:  

• Ağrıyı dindirmeleri ve ağrıya direnci artırmaları en bariz 

özelliğidir. Bilinç kaybı oluşmadan hasta ağrının yerini 

hisseder, fakat bu durumdan rahatsız olmaz. Analjezik 

olarak; MI, kadın-doğum, kanser ağrıları, anstabil anjina 

pektoris, böbrek koliğinden ileri gelen ağrıların 

tedavisinde kullanılır.  

• Tolerans ve bağımlılık oluşturduğundan kronik ağrılarda 

uzun zaman uygulanması sınırlıdır. 

• SSS’inde kusma merkezini stimüle eder ve bulantı-kusma 

oluşturur.  

• İris kasıcı (miyozis) oluşturur ve bu etkisi atropinle 

engellenebilir.  

• Solunum merkezini baskılar. Bu tabloda solunum merkezi 

kandaki CO2 düzeyine göre idame ettirilebilir. Bu sebeple 

morfin toksikasyonunda kişiye direk O2 koklatılması bu etkiyi 

kaldırır ve solunum durmasına neden olabilir. Oksijen tedavisi 

suni solunum imkanlarıyla beraber yapılmalıdır.  

• Konstipasyon oluşturucu etkisiyle ishal tedavisinde 

uygulanır 

• Antitusif olarak kullanılır. Antitusif etkisi güçlüdür. Fakat 

bağımlılık yapmaları ve yan etkilerinin fazlalığı sebebiyle 

antitüsif olarak kullanılmazlar. 

• Öfori oluşturucu etkilere de sahiptir.  

• Sedasyon ve yüksek dozlarda uyku oluştururlar.  
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Kontrendikasyonlar: Kafa içi basıncını artırdığından kafa 

travmalarında, henüz tanı konmamış acil batın cerrahisinde, safra kesesi 

ameliyatlarında, hipovolemi durumunda, akut pankreatitlerde, astım ve 

KOAH, miksödem, akut akciğer ödemi dışında akut ve kronik solunum 

yetmezliklerinde ve MAOİ ilaçlarla tedavi sırasında ve alkol ve 

barbitürat kullanımında kullanılmamalıdır. 

Yan Etkiler: Solunum depresyonu ve bağımlılık yapmalarıdır 

(Aktaş, 2020; Cingi & Erol, 1996; Dökmeci & Dökmeci, 2016; Ulugöl, 

2016). 

Kodein: Farmakolojik özellikleri morfine gibidir. Ağrı kesici 

özelliği morfinin yarısı gibidir. 

Etki Şekli: Üç ana opioid reseptörü vardır. Bunların tümü G-

proteinine bağlıdır ve orijinal olarak mu, delta ve kappa olarak 

adlandırılır. Opioidler bu reseptörlere bağlandığında, hücre içi siklik 

adenozin mono fosfat (cAMP)'nin azalmasına, hücrenin 

hiperpolarizasyonuna ve nöronal hücrelerin azalmasına neden olan bir 

dizi hücre içi olay meydana gelir ve nörotransmiter salımını azaltır. 

SS’mi içinde, orta beyindeki mu reseptörlerinin aktivasyonu, opioid 

kaynaklı analjezinin baskın mekanizmasıdır. Öksürük refleksi öncelikle 

medullada bulunan opioid reseptörleri aracılığıyla gerçekleşir. 

Endikasyonları:  

• Öksürük merkezini spesifik olarak deprese eder. Güçlü 

öksürük kesici etkisi vardır. Kronik öksürük üreten çeşitli 

etiyolojilerin tedavisinde faydalıdır. Kodein, bu hastalarda 

öksürük sıklığında ve şiddetinde azalma sağlar. Türevi olan 

dihidrokodein bitartarat’la antitusif olarak kullanılmaktadır.  

• Hafif analjezik etkiye sahiptir. Diğer analjeziklerin (morfin, 

NSAİİ) analjezik etkilerini potansiyalize eder.  
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Yan Etkileri ve Kontrendikasyonları: Solunum depresyonu, 

sedasyon ve konstipasyon etkileri morfinden azdir. Bağımlılık 

oluşturması ve ilaç bırakılması emareleri morfine kıyasla daha 

düşüktür. Küçük çocuklarda, böbrek yetmezliğinde ve astımlılarda 

(histamin açığa çıkarır) kullanılmamalıdır (Dökmeci & Dökmeci, 

2016).  

Heroin: Morfine kıyasla güçlü ağrı kesici etkisi vardır. Fakat 

bağımlılık oluşturma potansiyelinin yüksekliğinden tedavide 

kullanılmamaktadır. 

9.2. Meperidin ve Benzerleri 

Meperidin: Ağrı kesici özelliği morfinden eksiktir. Solunum 

baskılaması ve bağımlılık oluşturma eğilimi vardır. Fakat ilaç 

bırakılması emareleri daha azdır. Histaminin salgılanmasını uyararak 

midriyazis ve bronkospazm oluşturabilir. Doğum ağrısını, doğum 

süresini uzatmaksızın, uterus kasılmalarını azaltmadan giderir.  

Difenoksilat: Atropinle birleştirilmiş preparatı ishali tedavi 

etmek için uygulanır. Bu miktarlarda morfin-benzeri etkileri ve 

tutkunluk oluşturma özelliği azdır. Atropine bağlı bulanık görme ve 

ağız kuruması gibi yan tesirleri azami miktarda uygulanmasını engeller. 

Fentanil: Ağrı kesici ve solunum baskılaması etkisi morfinden 

çoktur. Droperidolle beraber nörolept analjezi ya da nörolept anestezi 

için uygulanır.  

9.3. Metadon ve Benzerleri 

Metadon: Bu sentetik ilacın etkileri morfine benzer. Ağrı kesici 

etki zamanı morfin gibidir. Fakat yarılanma ömrü fazladır. Ağrı kesici 

olarak ve opiat tutkunlarında, ilaç bırakılması emarelerine karşı 

tedavi için uygulanır. Normal miktarlarda uyuklama ya da öfori 

oluşturmadan öteki opiatların yerini alır. Çapraz tolerans sebebiyle 

öteki opiatların uygulanmasına mani olur. Yan etkileri morfin gibidir. 
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Fiziksel bağımlılık ve tolerans oluşabilir. Fakat ilaç bırakma emareleri 

diğer opiatlar gibi sorunlu değildir. 

Dekstropropoksifen: Ağrıkesici özelliği kodeinin yarısı gibidir. 

Solunumu daha az baskılar. Kronik olarak azami miktarlarda 

uygulandığında bağımlılık ve tolerans oluşabilir. Asetaminofen ve 

aspirin gibi bir ağrıkesici ile birleştirebilirse yeterli ağrı kesici özellik 

elde edilebilir. 

Dekstromoramid: Ağrı kesici olarak uygulanır. Etki zamanı 

metadonunkinden azdır. 

9.4. Opioid Agonist-Antagonistler: Opioid reseptörlere parsiyel 

agonist etkilidirler. 

Pentazosin: Antagonist özelliği sebebiyle tutkun olanlarda ilaç 

bırakılması emareleri belirir. Farmakolojik etkileri morfin gibidir, fakat 

ağrı kesici etkisi daha azdır. Halüsinasyonlar, huzursuzluk ve azami 

miktarlarda solunum baskılaması gibi yan tesirler oluşturabilir. Ağrı 

kesici etkisine tolerans oluşabilir. Psişik ve fiziksel bağımlılık 

oluşturur. 

Nalbufin: Ağrı kesici etkisi morfininki gibidir. Opioid 

tutkunlarında yoksunluk emareleri belirebilir. Solunum baskılaması 

oluşturur. Fakat doz arttıkça bu etki değişmez. Fiziksel ve psişik 

bağımlılık oluşturabilir. 

Meptazinol: Solunum merkezini en az baskılayarak ağrı kesici 

etki gösterir. Bağımlılık oluşturmaz ve kontrole tabi değildir. 

Nalorfin: Etkisi morfin gibidir, fakat morfinin solunum üzerinde 

yaptığı baskılayıcı etki doza göre arttığından, nalorfinle artma olmaz. 

Morfin gibi bir ilaçla toksikasyona maruz kalmış vakalarda solunum 

baskılanmasını ve öteki etkileri antagonize eder. 
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9.5. Saf Opioid Antagonistler 

Nalokson: Opioidlerin solunum depresanı, sedatif ve arzu 

edilmeyen KV etkilerini kaldırır. Antagonist etkinin zamanı dozla 

alakalıdır ve 1-4 saat aralığındadır. Antagonist etkiye tolerans oluşmaz.  

Etki Şekli: μ-reseptörlere yüksek affinitesi ve lipofilisitesinin 

fazlalılığı sebebiyle bu reseptöre bağlı olan agonisti yerinden eder ve 

oluşturduğu etkiyide tersine çevirir.  

Endikasyonlar:  

• Yaygın opioid (eroin, fentanil, karfentanil, hidrokodon, 

oksikodon, metadon) aşırı dozlarının tetiklediği 

kardiyopulmoner arrest durumu ve bunların uyarımı 

sonucu gelişen MSS ve solunum baskılanmasını tersine 

çevirmek amacıyla uygulanırlar.  

• 10 mg nalokson uygulamasından sonra herhangi bir geri 

dönüş belirtisi görülmezse, afyon harici zehielenmeler olan 

trisiklik antidepresanlar, alkol, BZ’ler, kokain, metamfetamin 

gibi ilaçlar düşünülmelidir.  

• Doğumda anneye narkotik analjezik uygulanmışsa bebek 

solunum depresyonuyla doğar. Bu tabloda göbek kordonundan 

yeni doğana nalokson uygulanabilir ya da doğum esnasında 

anneye verilebilir. 
 

Kontrendikasyonlar: Bilinmeyen uyarıcı madde 

toksikasyonları, kokain toksikasyonu olan vakalarda naloksonun hızlı 

etkimesi sebebiyle dengesiz bir kokain etkisi meydana gelir ve öldürücü 

kardiyak aritmiler oluşabilir.. 

Yan Etkileri: Morfin-benzeri ilaç tutkunlarında nalokson 

uygulanması neticesi yoksunluk semptomları belirebilir. MSS kaynaklı 

nöbetler ve titremeler, KVS’de MI, hipertansiyon (Akıcı et al., 2012; 

Aktaş, 2020; Dökmeci & Dökmeci, 2016; Yurtseven, 2021). 
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Naltrekson: Opioid tutkunlarını tedavi etmede uygulanır. Oral 

olarak verilebilir. Etki zamanı naloksondan 3 kat, etki performansı ise 

2 kez üstündür. Uygulamanın akabinde tutkunlarda yoksunluk 

emareleri oluşur. GİS belirtileri, huzursuzluk, eklem ağrıları ve 

uykusuzluk yapabilir. KC yetmezliği olanlarda ve akut hepatitlilerde 

uygulanmamalıdır. 

10. NÖROMUSKÜLER BLOKE EDİCİ İLAÇLAR 

MSS’ni etkileyerek iskelet kası spazmı ve tonusu çözerler. Kas 

spazmı, iskelet ve kas hastalıklarında çevreden gelen uyarı kalıbının 

bozulması ve bazı sinir hastalıklarında olduğu gibi omirilikteki motor 

nöronları etkileyen beyin kaynaklı uyarıcı ya da baskıcı uyarılar 

arasındaki dengenin bozulması sönucudur. Merkezi etkili kas 

gevşeticiler işte omirilikteki refleks yaylarını veya supraspinal sinir 

yollarındaki sinapsları etkilemek suretiyle çizgili kasları gevşetirler. 

Etki Şekli: Omirilikteki ara nöronları etkileyerek çok sinapslı 

reflekslerde uyarının geçişini engellerler. Bu sebeple anılan maddeler 

nöron-içi blokan ilaçlar diye de bilinirler. 

Kullanım Yerleri: Kas, eklem, kemik ve bursa kesesinde 

çarpma, iltihap, kireçlenme, beslenme bozukluğu gibi olaylar; çevre 

sinirlerin baskı ve irkiltiye maruz kalmaları neticesi oluşan iskelet kası 

spazmı ve kortiko-spinal sinir yolları veya omiriliğin çeşitli tipteki 

bozukluğuna bağlı sinir hastalıklarında ortaya çıkan kas spazmının 

çözünmesinde uygulanır. Spazmın çözülmesi bir yandan doğurduğu 

ağrının geçmesine yol açarken bir yandanda kırık ve çıkıkların yerine 

konmasını kolaylaştırır (Kaya et al., 2013). 

10.1. İskelet Kası Gevşetici İlaçlar: İskelet kaslarında meydana 

gelen çoğu kez ağrılı akut ya da kronik kasılmaların semptomatik 

tedavisinde (santral etkili kas gevşeticiler) ya da cerrahi girişimlerin 

(ortopedik) daha kolaylıkla yapılabilmesi için (nöro-müsküler bloke 

ediciler) kas gevşetici ilaçlar kullanılmaktadır. Önemli yan etkilere 
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sahip olduklarından uzmanlar tarafından kontrollü bir şekilde 

uygulanmaları gerekmektedir. 

10.1.1. Santral Etkili Kas Gevşeticiler: SSS’nin değişik 

katmanlarında çizgili kasların tonüs ve reflekslerini ortadan kaldırarak 

kasılma için gerekli olan uyarı-kasılma olayını inhibe edip kasları 

gevşetirler. 

Romatolojide ve Travmatolojide: Travmatik lezyonlar ya da 

osteoartiküler lezyonlar, çizgili kasların kasılması ve şiddetli ağrılara 

yol açmaktadır. Bu gibi periferik orijinli spastisitelerde santral etkili kas 

gevşeticiler kullanılmaktadır.  

Nörolojide, özellikle bel ve sırt kaslarının kasılması sonucu 

ortaya çıkan ağrılar iskelet kaslarının ileri derecede kasılmasından ileri 

gelmektedir. Santral etkili kas gevşetici ilaçlar bu gibi ağrılı durumlarda 

iskelet kaslarının uyarılma-kasılma mekanizmasını inhibe ederek 

çizgili kasların gevşemesine dolayısıyla ağrının ortadan kalkmasına 

neden olurlar. Nörolojide ayrıca hemipleji, multipl skleroz ve 

parkinsonizm durumlarında da kullanılırlar.  

10.1.2. Kasliflerine Doğrudan Etkiyen İlaçlar 

Dantrolen: Çizgili kasların kasılabilirliğini uyarı-kasılma keneti 

üzerine doğrudan etkisiyle azaltır. SR’den kalsiyum salıverilmesini 

önleyerek oluşturur. Omirilik ve beyin hasarıyla ilgili olaylarda çok 

etkilidir. Başka bir anlatımla; kas hücresinin sarkoplazmik 

retikülümünde kalsiyum serbestlenmesini önleyerek ve aktinomiyozin 

ile etkileşerek çizgili kas lifinin gevşemesine sebep olur.  

Kullanımı: Nörolojide; spastisite, multipl skleroz ve beyin felci 

kaynaklı çizgili kas spazmlarının çözülmesinde uygulanır. Hemipleji, 

parapleji, çoğul sekleroz hastalarının yarısı ilaca iyi cevap verir (Kaya 

et al., 2013). 
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10.1.3. Medülla Spinalis Üzerine Etkiyen İlaçlar 

Baklofen: Medülla spinaliste engelleyici etkiye sahip 

nörotransmiter GABA’nın kimyasal yapı bakımından benzeridir. 

Baklofen de GABA gibi presinaptik inhibisyon yaparak spastik 

kasılmaları ortadan kaldırır. Spastisitelerin tedavisinde öncelikli ilaçtır.  

Mefenesin, karisoprodol, klormezanon ve idrosilamid. Medulla 

spinaliste internöronların aktivitesini azaltırlar. Etkileri kısa sürer ve 

sedasyon oluştururlar. 

10.1.4. Santral Etkili İlaçlar 

Benzodiazepinler: İskelet kası gevşetici etkiye de sahiptirler. Bu 

amaçla diazepam ve tetrazepam en sık kullanılanilanlarıdır. 

10.1.5. Nöro-müsküler Bloke Edici İlaçlar: 

Çizgili kas ile motor sinir arasındaki kavşakta sinir iletiminin 

geçişini bloke eden ilaçlara nöro-müsküler bloke ediciler ya da 

“kürarizanlar” adı verilir. Bir uyarı sonucu motor sinir ucundan ACh 

serbestlenir ve nöro-müsküler aralığa dökülür ve çizgili kas 

hücresindeki (kas taban plağı) reseptörleri uyarıp depolarizasyon 

sonucu kasılmayı sağlar. Daha sonra ACh, kolinesterazlar tarafından 

parçalanarak arkadan gelen ACh moleküllerinin aynı etkiyi yapmasını 

sağlarlar. 

Bu grup ilaçlar etki mekanizmalarına göre, depolarizasyonlu ve 

depolarizasyonsuz blok yapanlar diye 2 gruba ayrılırlar. 

Depolarizasyonsuz (kompetitif) Blok Oluşturan İlaçlar: Kas 

taban plağında ACh reseptörlerini etkinleştirmeden işgal ederek ve 

ACh’nin meydana getirdiği depolarizasyona mani olarak çizgili 

kasların kasılmasını önlerler. 

D-tubokürarin: Tedavide çizgili kas gevşeticisi olarak 

kullanıldığından bu ilaçlar kürarizanlar diye de adlandırılırlar. Daha 
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sonra alküronyum, ve küronyum, atraküriyum ve panküronyum gibi 

sentetik kürarizan ilaçlar tedaviye girmiştir. 

Depolarizasyonlu Blok Yapan İlaçlar: Kas taban plağında 

ACh’in bağlandığı reseptörleri işgal ederek kesintisiz depolarizasyonlu 

bir çizgili kas gevşemesi oluştururlar. Bunlar ACh’de olduğu gibi 

kolinesteraz enzimi tarafından parçalanmadığından etkileri süreklidir. 

Süksinilkolin ve dekametonyum depolarizasyonlu blok yapan 

ilaçlardır. Nöromüsküler blok yapıcı ilaçlar abdominal, torasik, 

ortopedik ve oftalmolojik cerrahi girişimlerde iskelet kaslarının 

gevşemesini sağlamada kullanılırlar. Solunumla ilgili interkostal ve 

diyafragma çizgili kaslarını da gevşettiklerinden, uzmanlar tarafından 

bu ilaçların verilişinde yapay solunum da uygulanır. 

Yan Etkiler: Hızlı enjekte edilirlerse apne ve hipotansiyon 

oluşturabilirler. Depolarizasyonsuz blok yapan ilaçlar (d-tübokürarin, 

atraküryum) histamin serbestlenmesine yol açtıklarından bronkospazm, 

hipotansiyon ve alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilmektedir. 

Tedavide Uygulanılışları: 

• Anestezide yardımcı ilaç olarak uygulanır. 

• Cerrahın rahat iş yapması için iskelet kaslarını gevşetir, 

• Endotrakeal entübasyonu kolaylaştırır. 

• Elektrokonvülsan şok tedavisinde travmaya mani olmak 

amacıyla uygulanır. 

• Myastenia gravis hastalığını tanılamak amacıyla uygulanır. 

Felç olduğu halde bilinç yerindedir ve ağrı hissedilir. Uzun zaman 

verilmesi solunumu durdurabilir. 

Galamin Trietiliyodür: Vagolitik ve tiramin-benzeri etkisi 

sebebiyle hipertansiyon ve taşikardi oluşturabilir. 
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Panküronyum Bromür: Galaminden az hipertansiyon ve 

taşikardi oluşturur. 

Veküronyum Bromür: Histamin salınmasına neden olmaz ve 

bunun sonucu olarak bronkokonstriksiyon ve hipotansiyon riski azdır. 

Alküronyum Klorür: Tübokürarin benzeri etki eder. Histamin 

salınımını uyarır. 

Süksinilkolin Klorür: Vücutta çabuk BT’ye uğradığından etkisi 

kısadır. Genetik deformasyonu bulunan bazı hastalarda uzun süreli 

solunum durması ve bazen de malign hipertermi oluşabilir. Malign 

hipertermide antidot dantrolendir. Yarışmalı nöromusküler bloke 

edicilerin etkilerini neostigmine ve piridostigmin gibi kolinesteraz 

inhibitörleriyle antagonize edilir (Cingi & Erol, 1996; Dökmeci & 

Dökmeci, 2016). 

11. NARKOTİK OLMAYAN ANALJEZİKLER 

Birkısmının iltihap giderici etkiside mevcuttur. En bariz özelliği 

prostaglandinin biyosentezini engellemeleridir (salisilatlar). İlaveten 

aspirin, eseri miktarlarda trombositlerde tromboksan A2 oluşumunu 

engeller. Neticede kanın pıhtılaşmasını geciktirir ve kanama süresini 

uzatir. 

• Ağrı kesici etki gücü narkotik analjeziklerden azdır. 

• Orta derecedeki (kas, eklem, diş ve baş gibi) yüzeyel ağrılarda 

uygulanır.  

• Ateş düşürücü özelliği de vardır. 

• Romatizmal hastalıklar gibi uzun zamanlı ağrıkesici 

uygulanması gerekli vakalarda uygulanabilir. 

• Bağımlılık oluşturmazlar. 
 

11.1. Salisilatlar: En çok kullanılan aspirin (asetil salisilik 

asit)’dir. Fenil salisilat, metil salisilat ve sodyum salisilat daha az 
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uygulanılır. Ateşli vakalarda hızlı etkilidirler. Yüksek dozlarda öbür 

salisilatlar ve aspirin ve ateş yükselmesi oluştururlar.  

Ağrı Kesici: Artralji, baş ağrısı ve miyalji gibi vakalarda 

yetişkinlere bir defada 500 mg uygulanır. Günlük toplam miktarı 1-2 

g’dır. Ağrının algı eşiğini yükselterek ağrıkesici etki meydana getirirler. 

Çevrede yangı eksilmesine binaen ağrıyı esilttikleri gibi SSS’mine etki 

ederek de ağrıyı eksiltebilirler. 

Ateş Düşürücü: Bilhassa çocuklarda 100 mg’lık tabletleri olan 

babypirin uygulanmaktadır. Isı merkezi olan ön hipotalamusta ateş 

artmasından sorumlu prostaglandinlerin meydana gelmesine mani 

olarak, ateş eksilmesine ve terlemeye sebep olur. 

Antiromatizmal: İltihabi romatoid artrit vakalarında günlük 4 

g’ın üzerinde verildiğinde ateş eksilir, eklemlerdeki ağrı ve ödemler 

azalır ve neticede kalp kapakçıklarında deformasyon riski ortadan 

kaybolur. Etkisini açığa çıkan prostaglandinleri inhibe ederek oluşturur. 

Antiiskemik: Beyinde vasküler tromboz profilaksi ve MI’nde 

yaygın olarak uygulanır. Bu kapsamda eseri miktarda (300 mg/hafta) 

verilir. Eseri miktarlarda aspirin trombositlerde siklooksijenaz enzimini 

dönüşümsüz olarak engellediğinden, trombositlerin agregasyonunu 

inhibe ederek kanama süresinin uzamasına nedan olmaktadır. Bu etki 

takriben 1 hafta kadar devam etmektedir. 

Yan Etkileri: Kusma, bulantı ve mide tahrişi oluştururlar. Doza-

bağımlı olarak mide ülseri ve kanaması oluşturabilirler. Duodenum ya 

da mide ülserlerinde kanama oluşabilmektedir. İlaveten, uzun zaman 

uygulandığında nadirde olsa beyin damarlarında kanamaya sebep 

olabilir.  

Tedavide Uygulanması: 
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• Ateş düşürücü olarak uygulanırlar: Çocukların viral 

enfeksiyonlarına bağlı ateş yükselmesinde uygulandığında 

reye sendromu oluşturabilirler. Bu sebeple bu vakalarda 

asetaminofen uygulanmalıdır. 

• Değişik ağrılarda (diş, baş, menstrüasyon ve eklem ağrıları 

gibi) ağrıkesici olarak uygulanırlar. 

• Akut romatik ateşte yangı giderici olarak uygulanırlar. 

• Romatoid artrit tedavisinde uygulanırlar. 

• MI ve tromboembolizmden korunma amaçlı düşük doz 

verilebilir. 
 

Yan Etkileri: Mide irritasyonudur. Bu vakalarda tamponlanmış 

tabletler hastalarca daha iyi tolere edilirler.. 

Preparatları: Metil ve sodyum salisilat ve aspirin.(Aktaş & 

Bilgiç, 2020). 

11.2. Diğerleri  

Parasetamol: Ağrıkesici ve ateş düşürücüdür. Yangı giderici 

etkisi azdır. Aspirinin uygulanmadığı vakalarda (yangı giderici etki 

istenmiyorsa) onun yerine uygulanıbilecek bir preperattır.  

Etki Şekli: Hipotalamik ısı düzenleyici merkezi etkileyerek 

antipiretik etki sağlarlar ve ağrı eşiğini yükselterek analjezik etki 

oluştururlar. 

Endikasyonlar: Hafif ve orta dereceli ateş ve ağrının 

semptomatik tedavisinde kullanılır. 

Yan Etkiler: Hemolitik anemi, trombositopenik purpura ve 

agranülositoz bildirilmiştir. Allerjik reaksiyon belirtileri olan cilt 

kızarıklığı vb. ilac uygulamasının bırakılmasıyla kaybolur (Cingi & 

Erol, 1996; Dökmeci & Dökmeci, 2016; Yurtseven, 2021). 
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Fenilbutazon: Kuvvetli yangı gidericidir. Fakat toksik etkili 

olduğundan uzun zamanlı uygulanamaz. Ağrı kesici ve yangı giderici 

etkisi aspirininki gibidir. Akut gut hastalığında kısa süreli tedavi amaçlı 

uygulanır. Öbür ilaçların etkisiz kaldığı romatoid artritin tedavisinde 

uygulanır.  

Yan Etkileri: 

• Tuz ve su tutulması neticesi akciğer ödemi ve kalp yetmezliği 

oluşabilir, 

• Vakaların %20-50’sinde kusma, bulantı ve deri döküntüsü, 

• Aplastik ve agranülositoz anemi, 

• Peptik ülser, 

• Trombositin işlevini eksiltir. 
 

Oksifenbutazon: Etki ve yan etki bakımından fenilbutazon 

gibidir. 

Dipiron: Etki ve yan etki bakımından fenilbutazon gibidir. Yangı 

giderici etkisi düşüktür. Metabolitleri idrarı kırmızıya dönüştürebilir. 

Uzun zamanlı uygulanmalarda sık sık kan sayımı uygulanmalıdır.  

Propifenazon: Ağrı kesici ve ateş düşürücü etkisi yüksek, yangı 

giderici etkisi azdır. Yan etki bakımında fenilbutazon gibidir.  

İndometasin: Ağrı kesici ve ateş düşürücü ve yangı giderici 

etkisi vardır. Aspirinden kuvvetli yangı gidericidir. Fakat romatoid 

artritte aspirin kadar etkili değildir. Toksisitesi ve yan etkileri sebebiyle 

ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak uygulanmaz. Akut gut ve romatizmal 

hastalıkların tedavisinde uygulanır.  

Tolmetin: Etki ve yan etki bakımından indometasin gibidir.  

İbuprofen, Ketoprofen ve Naproksen: Ağrı kesici ve ateş 

düşürücü ve yangı giderici etkisi vardır. Kanama süresini arttırırlar. 
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Parasetamol ve aspirinden kuvvetli ağrı kesici etkisi vardır. Plazma 

proteinlerine azami miktarda bağlanırlar. GİS’de yan etki oluşturular.  

Piroksikam: Etkisi aspirin, naproksen ve indometasin gibidir. 

Yan etki olarak GİS deformasyonu oluşturur. 

Fluniksin 

Etkisi: Ağri kesici, ateş düşürücü ve yangı önleyici etkileri 

vardır. PG sentetazın etkinliğini engelleyerek etkili olurlar. Septik 

şoktada etkilidir. 

Kullanılması: Kas iskelet sistemi ağrıları ile yangıların 

sağaltımında ve iç organların düz kas spazmlarından ileri gelen ağrı ve 

sancıların yatıştırılmasında etkilidir. 

Metoksikam: COX-2 için özel etkili bir maddedir. Yangı 

önleyici ve ateş düşürücü etkisi uzun sürelidir. 

Organik Altın Bileşikleri: Romatoid artritin tedavisinde 

uygulanır. Öbür tedavilere cevap alınamayan vakalarda uygulanırlar. 

Yangı giderici etki gösterirler. Deri döküntüsü, anaflaktoid tepkimeler, 

böbrek üzerine toksik etki, hepatotoksik etki oluşturabilirler ve kemik 

iliği baskılanmasına neden olabilirler. 

 

12. GUT TEDAVISİNDE UYGULANILAN İLAÇLAR 

Kanda ürik asid seviyesinin yüksekliği ile oluşan hastalığın 

adıdır. Ürik asid ürat kristalleri formuyla böbrek ve eklemlerde 

birikebilir. Lökositlerin bu kristalleri fagosite yapmalarıyla 

inflamatuvar reaksiyon gelişir. Eklem dokusundan birkısım litik 

enzimler salgılanır. Bu arada pH azaldıkça eklemlerde daha fazla ürat 

kristali birikir. Normal insanlara oranla >50 kat daha fazla ürat taşı 

oluşturma tehlikesivardır. 
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Hastalığın Gelişimi: Hastalık nöbeti eklem çevresinde çöken 

ürat kristallerinin akyuvarlarla fagositozu ile başlar. Akyuvarların aşırı 

faliyeti sonucu bir yandan ortamda laktat üretimi artarken diğer 

yandanda fagasitoz sonucu lizozomlar parçalanır. Yangı alanına 

yangıyı teşvik edici maddeler lenfokinler salıverilir. Laktik asitten 

dolayı yangı alanının asitleşmesi ürat kristallerinin şekillenmesine, bu 

durum da akyuvarlarla fagasitozu hızlandırarak durumun 

kötüleşmesine neden olur. Birincilde; vücutta ürik asit şekillenmesi 

artarken atılması yavaşlar. İkincilde; hücre yıkımlanması artmış 

durumdadır. 

Sınıflandırma: 

• Ürik asit sentezini önleyenler; allopurinol. 

• Ürik asitin atılmasını hızlandıranlar; probenesid. 

• Ürat kristallerinin fagositozunu önleyenler; kolşisin. 

• Diğerleri; indometasin ve aspirinbenzeri (Kaya et al., 2013). 
 

Probenesid: Ürik asidin böbrek proksimal tübüllerinden yeniden 

emilimini engelleyerek idrarla ürik asid itrahını arttırır ve serumdaki 

ürik asid seviyesini eksiltir. Günlük 1 g kadar probenesid 

uygulandığında ürik asidin idrarla itrahı %50 miktarında ziyadeleşir. 

Bedende gelişen metabolitleri de benzeyen etkiler oluşturur. 

Sefalosporin ve penisilinler gibi ilaçların da tübüler salgılanmasını 

önler ve bu ilaçların serum seviyelerini arttırır. Ağrı giderici özelliği 

bulunmaz. Sindirim sisteminden hızlı emilir. Kronik gut tedavisinde 

uygulanır. Aspirin probenesidin etkisini önlediğinden akut gut 

krizlerinde uygulanmaz. Yan etkileri; sindirim sistemiyle ilgili 

deformasyonlar, ilaç ateşi ve deri döküntüsü gibi alerjik 

reaksiyonlardır. 

Sülfinpirazon: Kendisi ve metaboliti ürik asidin proksimal 

tübüllerden yeniden emilimini engeller. Akut krizlerde uygulanmaz. 
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Kronik vakalarada uygulanır. Gut etkisine ilaveten antitrombotik etkide 

gösterir. 

Allopurinol: Kendisi ve metaboliti ürik asid oluşumunun son 

safhasında yer alan ksantin oksidaz enzimini engelleyerek etki eder. 

Tedavinin başında krizler sıklaşabilir. O sebeple başlangıçta kolşisinle 

beraber uygulama yapılır. Alerjik tepkimeler oluşturabilir. 

Kolşisin: Akut gut krizlerini gidermek için uygulanır. 

Lökositlerin yangı alanına göçünü engelleyerek ürat kristallerinin 

fagositozunu önleyerek dokuların asitleşmesini ve sonuçta ürik asit 

kristallerinin çökmesini önler Akut damla hastalığında eklemlerdeki 

ağrıyı hafifletir ve eklem yangısını ve nöbetlerinide önler. Hücre 

bölünmesi olan mitozu engeller. Başlıca yan etkisi ishaldir. Akut gut 

krizlerinde ağrı ya da GİS emareleri belirinceye dek azami miktarlarda 

kolşisin, ağızdan uygulanır (Kaya et al., 2013). 

Öteki İlaçlar: İndometasin, akut krizlerde uygulanabilir. 

Probenesid uygulananlarda indometasin dozu eksiltilmelidir. 

Fenilbutazon, akut krizlerde indometasinin yerine uygulanabilir. 

Salisilatlar ve özellikle de aspirin semptomatik amaçlı uygulanabilir. 

Fakat probenesid ve sülfinpirazonun etkisini antagonize edeceğinden 

beraber uygulanmamalıdır. 
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BÖLÜM 7 

SİNDİRİM SİSTEMİ İLAÇLARI 

GİRİŞ 

Sindirim sistemi bozukluklarını düzelten ilaçlar farklı özelliklere 

sahiptirler. Genellikle hastalık belirtilerini ortadan kaldırmaya yönelik 

olarak uygulanırlar. Bazıları toplumda gereğinden fazla 

kullanılmaktadırlar. Bu grup ilaçlar sindirim sistemi işlevlerinde ya da 

bölümlerinde etki yaptıkları yere göre sınıflandırılırlar. 

1. ÜLSER İLAÇLARI 

Asit Salgılanmasının Fizyolojisi: Paryetal hücrelerde (CCK-B), 

histamin (H2) ve ACh (M3) reseptörleri bulunmaktadır. 

• ACh ya da gastrin partyetal hücrelerde bulunan kendilerine özgü 

reseptörlere bağlanmaları sonucu sitozolik kalsiyum düzeyini 

arttırarak protein kinazları uyarırlar. Bunlarda kanalikül 

yüzeyindeki H+/K+ -ATPaz (proton pompası) aracılığıyla asit 

salgılanmasını uyarırlar. 

• Histamin CCK-B’ki H2 reseptörlerine bağlanarak adenilat siklazı 

aktive ederek hücre içi cAMP düzeyini arttırır. Sonrasında protein 

kinazların aktivasyonu sonucu proton pompasınca asit salgılanması 

uyarılır. 

• ACh pariyetal üzerine direkt etkisiylede asit salgılanmasını uyarır 

(Ulugöl 2016). 
 

Asit Salgısının Düzenlenmesi: Mide asit salgısı kendi kendini negatif 

geri bildirim mekanizmasıyla kontrol eder. Midenin antrum 

bölgesinde pH’nın 4-5’in üzerine çıkması mideden gastrin 

salınımını arttırır; gastrin midenin asit ve pepsin salınımını teşvik eder. 

pH’nın 2 nin altına inmesi ise bahsi geçen hormonun salınımını 

engeller. <1.5’da salıverilmesini tümüyle durdurur. pH 3-3.5 
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olduğunda tekrar salgılanmaya başlar. Mide ve duodenumda meydana 

gelen ve peptik ülser adı verilen hastalıkta mide asit salgısı tek neden 

olmasa da genellikle artmıştır ve mide mukozası erozyona uğramıştır. 

İki önemli özelliği asid ve pepsin ile temas eden yerlerde olması ve 

en az muscularis mukoza’ya kadar işlemiş olmasıdır. Oluşan 

ülserlerin çapları ise yaklaşık olarak 5 mm’den büyüktür. Muscularis 

mukoza’ya kadar inmeyen yüzeyel doku kaybı erozyon olarak 

adlandırılır.  

Nedenleri 

• Helicobacter pylori infeksiyonu.  

• Non-steroidal antiinflamatuvar analjeziklerin kullanılması ve  

• Zollinger-Ellison sendromu ve benzerleri gibi aşırı gastrik asid 

salgılanmasının eşlik ettiği durumlar. Olguların az bir 

kısmında, kronik hastalıklar sırasında veya akut olarak  

• Ağır strese maruz kalınması durumlarında (travma, ağır 

infeksiyon ve cerrahi girişim gibi) stres ülseri şeklinde ortaya 

çıkabilir.  

• Alkol,  

• Sigara kullanımı,  

• Glukokortikoid ilaç tedavisi,  

• Kemoterapi,  

• Radyasyon, ve  

• Vasküler yetmezlik gibi etkenlerde peptik ülser oluşumuna 

sebep olabilirler.  
 

Aynı nedenlerle mide mukozasının zedeleyici etkenlere karşı 

rezistansının azaltılması mide ülserinin patojenezinde de önemli rol 

oynar. Buna dayanarak ülser ilaçları başlıca iki gruba ayrılabilir (Akıcı 

et al. 2012; Kaya et al. 2013). 
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1.1.Mide Asidini Azaltan İlaçlar: Peptik ülserin ilaçla 

tedavisinde en etkin yöntem mide asidin’in azaltılmasıdır. Bu amaçla 

iki grup ilaçtan yararlanılır. a-Antisekretuvar (mide asidini inhibe eden) 

ilaçlar, b-Antasid (mide asidini nötralize eden) ilaçlar. 

Antisekretuvar İlaçlar: Midenin pariyetal hücrelerinden asit 

(hidroklorik asit) salgılanmasında başlıca 3 uyarıcı madde 

bilinmektedir. Bunlar, histamin, ACh ve gastrindir. Bu maddelerin 

çeşitli ilaçlarla (H2 antihistaminikler, ACh inhibitörleri) antagonize 

edilmesi, mide asit salgılanmasını inhibe etmektedir. 

H2-Antihistaminikler: Peptik ülser tedavisinde çok yaygın 

olarak kullanılan simetidin, ranitidin ve famotidin gibi tedavide 

kullanılırlar 

Asetilkolin İnhibitörleri: Pirenzepin gibi daha spesifik etkili 

antikolinerjik ilaçlara bırakmışlardır. Pirenzepin, midenin müskarinik 

(M1) reseptörlerini bloke eder. Yemeklerden yarım saat önce, günde 

150 mg (3’e bölünerek) dozunda verildiğinde midenin bazal asit 

salgısını %70-80 oranında azaltır. 

Yan Etkileri: Ağız kuruluğu, bazen görme bozukluğu ve diyare. 

Kontrendikasyonları: Ağır böbrek yetmezlikleri, dar açılı 

glokom, prostat hipertrofisi. 

Proton Pompası İnhibitörleri (omeprazol): Asit salgılanması; 

midedeki paryetal hücrelerin zarında bulunan proton pompasının 

uyarılmasıyla oluşur. İlaç bu pompaya bağlanırlar mide asit 

salgısını azaltırlar (Kaya et al. 2013).  

Kullanılması: 

• Gastroözefegeal reflü hastalığı 

• Peptik ülser hastalığı 
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• Nonülser dispepsi 

• Strese bağlı mukozal kanamanın önlenmesi 

• Gastrinoma ve diğerhipersekresyon durumları (Ulugöl 

2016). 

Yan Etkileri: Omeprazol, sindirim bozuklukları (bulantı, 

diyare), baş ağrısı ve KC transaminazlarında artış yapabilir. 

Antasid İlaçlar: Lokal olarak etki ederler. Mide mukozasının 

salgıladığı hidroklorik asidin yoğunluğunu ve miktarını azaltıp 

nötralize ederek mide suyunun asitliğini giderirler. Gaye, mide 

suyunun pH'sını 3-5 aralığına yükseltmektir. Mide asitinin 

giderilmesi, ülserin sağaltımı ve önlenmesi ile midenin korunması için 

uygulanılırlar. Bu ilaçlar, Al, Mg, Ca bileşikleri ve NaHCO3 dır (Kaya 

et al. 2013). 

• Antasid ya da analjezik etki 

• Antipeptik etki 

• Musijen (mukus artırıcı) etki 

• Lokal antiinflamatuvar etki 
 

Antasid İlaçların Genel Özellikleri,  

• Gastrik, hiperasidite, reflü, özofajit ve peptik ülser 

durumlarında ağrı ve yanma duygusunu ortadan kaldırmak 

için kullanılırlar.  

• Genellikle alkali yapıda maddelerdir.  

• Gastrik salgının asit derecesini değiştirirler.  

• Etki hızı ve süresi yönünden farklılıklar gösterirler.  

• Antasid ilaçların bazıları rebound asit salgılanmasına neden 

olurlar. Yani ilacın etkisi geçtikten sonra eskisinden daha fazla 

asit salgısı oluşur.  

• Antasid ilaçlar bazı ilaçların (digital, kontraseptifler, 

tetrasiklin) emilmesini azaltabilirler.  
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• Peptik ülser olgularında; ülserin nedbeleşmesini 

kolaylaştırmak ve hızlandırmak, ülserin neden olduğu 

ağrıyı gidermek ve iyileşmiş hastalarda tekrar ülser 

gelişmesini önlemek amacıyla uygulanır (Akıcı et al. 2012). 
 

Alüminyum Türevleri:  

• Hızlı etkili antasid ilaçlardır.  

• Mide mukozasını irrite eden pepsin salgısını doğrudan 

inhibe ederek mukoza koruyucu etki de oluştururlar.  

• Rebound asit salgısı oluşturmazlar.  

• Bu bileşikler genellikle konstipasyon yaparlar.  

• Tedavide alüminyum hidroksid ve diğer alüminyum tuzları 

kullanılır.  

• Alüminyum türevleri diğer antasidlerle (magnezyum 

türevleri), kombine edilerek de kullanılmaktadır. 
 

Kalsiyum Karbonat:  

• Çok çabuk asit nötralizasyonu oluştururlar,  

• Rebound asit salgılanmasına neden olurlar. 

• Konstipasyon oluştururlar. 
 

Magnezyum Türevleri:  

• Güçlü alkalizan özelliğe sahiptirler.  

• Mide pH’sını 8 ya da 9’a çıkarabilirler.  

• Pepsini inhibe edip, mide mukozasını korurlar.  

• Magnezyum trisilikat uzun etkili bir antasiddir.  

• Magnezyum tuzlarının (magnezyum hidroksid) laksatif (feçes 

yumuşatıcı) etkisi de vardır.  

• Böbrek yetmezliği durumlarında vücutta birikip 

(hipermagnezemi),  

• SSS depresyonu oluştururlar. 
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• Çizgili kas felci yapabilirler. 
 

Sodyum Bikarbonat:  

• Genel etki gösteren alkalileştiricidir.  

• Oral uygulandığında midedeki hidroklorik asitle reaksiyon 

vererek karbondioksit ve sodyum klorür oluşturur. 

Karbondioksit midenin gerginliğine ve gaz oluşumuna 

neden olur.  

• Çabuk erimesi nedeniyle çabuk antasid etki oluşturur, 

• Rebound asit salgılanması etkisi fazladır.  

• Sistemik alkalinizasyon ve midede şişlik oluşturabilir.  

• Sodyum karbonat kalsiyum emilmesini 

kolaylaştırabilmektedir (hiperkalsemi riski).  

• Böbrek ve kalp yetmezliklerinde kontrendikedir (Kaya et al. 

2013; Ulugöl 2016). 
 

1.2. Mukozayı Koruyucu (sitoprotektör) İlaçlar: 

Gastroduodonal mukoza, asit ve pepsinin zararlı etkilerine karşı 

kendini koruyan bir kaç savunma sistemine sahiptir. Mukus ve birbirine 

sıkıca yapışmış epitelyal hücreler asit ve pepsinin geri düfüzyonunu 

engeller. Epitelyal bikarbonat sekresyonu mukus bariyeri içinde 

mukozal düzeyde pH 7, gastrik lümende pH 2 oluşturur. Kan akımı 

bikarbonat ve yaşamsal besinleri hücre yüzeyine taşır. Hasarlanmış 

epitelyum alanı hızlı bir şekilde onarılır. Mukozal prostaglandinler 

mukus ve bikarbonat sekresyonu uyarmada ve mukozal kan akımında 

önemli bir rol oynamaktadır (Ulugöl 2016).. 

Sukralfat: Sukroz oktasülfatın aluminyum hidroksid 

kompleksidir.  

• Ülserli bölgeye yapışarak, pepsinin zararlı etkisine karşı 

koruyucu etki yapar.  
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• Lokal mukus salgılanmasını ve prostaglandin sentezini uyarır.  

• Sukralfat absorbe olmaz. Terapötik etkisi, esas olarak mukoza, 

özellikle ülserli alan üzerindeki koruyucu etkisine dayanır. Bu 

etki midede sulu ortamda yapışkan bir jel oluşturması ile 

ilişkilidir.  

Ülser oluşmasında ve oluşmuş ülserin kapanmasının 

engellenmesinde önemli rol oynayan, mide suyu pepsininin yaptığı 

protein hidrolizi olayını inhibe eder. Ayrıca pepsin ve safra asidlerini 

adsorbe eder. Pepsin’in enzimatik etkinliğini yaklaşık 1/3 oranında 

azaltır. Ülserin üzerindeki protein ve fibrinojen tabakası ile 

kompleks oluşturarak onu örten asid, pepsin ve safra asidlerini 

geçirmeyen yapışkan bir bariyer oluşturur. 

Uygulanımı  

• Strese bağlı kanmaların önlenmesi, 

• Üst gastrointestinal kanama sıklığını azaltma 

(Akıcı et al. 2012; Ulugöl 2016). 

Yan Etkileri: Konstipasyon, bulantı ve ağız kuruluğu yapabilir. 

Fenitoin, varfarin, digoksin ve kontraseptiflerin emilmesini azaltabilir. 

Kolloidal Bizmut Bileşikleri: Etkileri sukralfata benzemektedir. 

Bizmut nörotoksik (ensefalopati) bir madde olduğundan kullanılışları 

sınırlıdır. Ülser ve hasarlı dokuyu kaplayarak asit ve pepsine karşı 

koruyucu etki oluşturur (Ulugöl 2016). 

Prostaglandinler: Mide mukozasının fizyolojik olarak 

korunmasında endojen birçok prostaglandin (E, F, I) rol oynar. Son 

yıllarda tedaviye giren misoprostol (PGE1), hem asit inhibisyonu 

hemde mukoza koruyucu etkisi vardır ( Aktaş &  Yahyazadeh, 2022; 

Bilgic & Aktas, 2022; Gür et al., 2022; Gur & Bilgiç, 2022;  Ulugöl 

2016).  
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Uygulanımı 

• Özellikle aspirin ve benzeri ilaçların neden olduğu ülserlerde 

oral yoldan günde 4 kez 200 µg dozunda kullanılmaktadır. 

 

Yan Etkileri: Diyare ve uterus kontraksiyonu (düşük) oluşturur. 

Gebelerde kontrendikedir. 

Sodyum Karbenoksolon: Mukozayı örten mukus salgısını artırır. 

Yan Etkileri: Ödem, hipertansiyon ve hipokalemi. 

2. SAFRA SALGISINI DEĞİŞTİREN İLAÇLAR 

2.1. Kolagog İlaçlar 

• Safra kesesinin boşalmasını kolaylaştıran ilaçlardır.  

• Fizyolojik olarak kolesistokinin-pankreatozinin (CCK-PZ) adı 

verilen hormon safra kesesi boşalmasını sağlamaktadır.  

• Sorbitol, magnezyum sülfat, zeytin yağı ve doğal 

kolesistokinin kolagog olarak kullanılır. 
 

2.2. Koleritik İlaçlar: KC hücrelerinden safra salgısını artıran 

ilaçlardır. Safra tuzlarının (dehidrokolik asit) koleritik etkisi oldukça 

fazladır.  

Siklovalon ve Sulfarlem: Sentez yolla elde edilen koleritiklerdir. 

Enginar, boldo ve curcuma (zerdeçal) gibi bitkilerin de koleritik 

etkileri vardır. 

2.3. Safra Taşı Eriten İlaçlar: 

Kenodezoksikolik Asit: Safra taşlarını eritmek için 4-16 ay süreyle 5 

mm’den küçük safra taşlarına etkili olabilmektedir. 

Yan Etkileri: Diyare oluşturur ve transaminazlarda yükselme yapar. 

Gebelikte kontrendikedir. 
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Ursodezoksikolik Asit: Safra taşlarını eritmek amacıyla kullanılır.  

3. BARSAKLARA ETKİLİ İLAÇLAR 

• Peklikler,  

• Toksik maddeler ve bozulmuş gıdaların sindirim 

sisteminden uzaklaştırılmasının çabuklaştırılması,  

• Karında su oluşması,  

• Kan basıncının artması,  

• Akciğer, KC, beyin ödemi ya da kanlanması  

• Vücudun belli yerinden sıvı ve elektrolit çekilmesinin 

gerektiği hallerde uygulanır.  

• Bazı sürgütlerin safra salgısını artırıcı etkisi vardır. Bu 

amaçlarlada uygulanabilirler (Kaya et al. 2013). 
 

Barsaklara Etkili İlaçlar: 

3.1. Laksatif 

• Bu grup ilaçlar barsakların motor aktivitesini artırarak içeriğin 

dışarı atılmasını sağlarlar.  

• Diyare ve kolik yapmadan feçesi yumuşatıp dışarıya atarlar. 
 

Mekanik Laksatifler: Kitleleriyle etkiyen birçok bitkisel madde 

laksatif etki oluşturur.  

 

Başlıcaları:  

• Meyveler ve sebzeler,  

• Karboksimetilselüloz, metilselüloz, agar-agar, plantago 

bitkileri,  

• Sinameki.  



Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AKTAŞ | 224 

 

• Kitleleriyle etki yapan bu laksatiflerin yan etkileri oldukça 

azdır.  

• Bir petrol türevi olan parafin yağı nemlendirici laksatif etki 

oluşturmaktadır. Organik ve spazmodik kabızlıklarda 

kullanılır. 
 

Şekerli Laksatifler:  

• Bal, gliserin, demir hindi (tamarin), kudret helvası (manne) 

gibi maddeler  

• Çocuk ve hamile kadınlarda atonik konstipasyonlarda 

kullanılırlar. 
 

Çeşitli Laksatifler: Su (lavman), hipertonik HCl, sabunlar, 

gliserinli süpozituvarlar, dioktilsülfosüksinat, lorilsülfoasetat, laktuloz. 

Yan Etkileri: Hidroelektrolit bozukluklarına, karın ağrısı, 

bulantı, kusma, psişik bozukluklar ve barsak iritasyonlarına yol 

açabilmektedir. Laksatif kullanma alışkanlığı olanlarda barsak 

tembelliği sonucu kronik konstipasyon oluşabilir. 

3.2. Pürgatifler 

• Barsak kanalına su toplanmasını sağlayarak diyare 

oluştururlar.  

• Hareketsizlik, yaşlılık, felç, ameliyat, az sıvı alımı, 

zehirlenme gibi bağlı konstipasyon durumlarında 

kullanılırlar. 

Tuzlu Pürgatifler: Barsak lümeninde su toplanmasını 

sağlayarak peristaltik aktiviteyi uyarırlar ve bol sulu gaita 

çıkmasına neden olurlar (Çavun, Ögülener, and Gürün 2017). 

Başlıcaları: 

• Sodyum sülfat  

• Magnezyum sülfat  
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• Magnezyum oksid ve karbonat 

• Maden suyu 
 

Böbrek ve kalp yetersizliklerinde kontrendikedir. 

Peristaltizmi Artıran Pürgatifler: 

• İritan yağlar (hint yağı) 

• Reçineler (podofil, jelab) 

• Antrakinonlu bileşikler (senosid A-B, dantron) 

• Fenolftalein ve türevleri 

• Kolinerjik maddeler 
 

Etki Şekilleri : 

• İlaç veya metabolitleri ozmotik ya da su emici özelliği 

nedeniyle barsak boşluğundan elektrolit ve su 

alıkonulabilir veya çevre doku ve organlardan su ve 

elektrolitler buraya çekilebilir. Böylece artan barsak 

hacmi nedeniyle barsaktan geçişi hızlandırabilir. 

• İlaç barsak mukozasına etki edip elektrolit ve suyun 

absorbsiyonunu eksiltebilir. 

• İlaç barsak hareketlerini arttırarak içeriğin geçişini 

çabuklaştırabilir. Bu durumda su ve elektrolitlerin 

emilmesi azalabilir. 

• İlaç bağırsak mukozasından iyonların geçişini sağlayan taşıt 

proteinlerini (Na, K-ATPaz gibi) etkileyerek içeriğin hacmini 

arttırır (Kaya et al. 2013). 
 

Laksatifler uzun zaman uygulanmaları, kalın barsak motor 

işlevinde ve rektal reflekste sürekli baskılanmaya sebep olur. 

Kronik kabızlık çoğu zaman duragan yaşam, posasız diyetle 

beslenme ve kafi su içmeme gibi alışkanlıklar ilaçtan önce 

düzeltilmelidir. Pürgatif ilaçlar uzun süre kullanılırlarsa vücuttan 
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elektron kaybına, malabsorbsiyona ve barsak lezyonlarına neden 

olabilirler (Akıcı et al. 2012). 

4. ANTİDİYARETİK İLAÇLAR 

Diyare; genellikle karın ağrısı eşliğinde günde 3’den fazla sulu 

defekasyon yapma ile karakteristik bir hastalıktır.  

Diyarenin Sebepleri:  

• Aşırı duyarlılık,  

• Diyet dengesizliği,  

• Bakteri, virus, maya, protozoa, iç parazitler,  

• Toksinler,  

• Stres,  

• Bağırsak hastalıkları  

• Vitamin eksikliği  

• İlaç uygulamasının yan etkisi olarak da ishal görülebilir.   

• Diyare tedavisinde başlıca 2 grup ilaç kullanılmaktadır 

(Dökmeci and Dökmeci 2016; Kaya et al. 2011). 

4.1. Semptomatik İlaçlar 

Akut ve Kronik Diyarelerin Tedavisinde Uygulanılan İlaçlar: 

Peristaltizme Etkili Olanlar: Barsak peristaltizmini azaltan 

(antispazmodik) ilaçlar loperamid ve difenoksilat’dır. 

Mukoza Koruyucular: İnert toz şeklindedirler ve topik etki 

oluştururlar. Başlıcaları; talk, kaolin, kalsiyum tuzları, pektin, reglisse 

kökü. 

Adsorbanlar: Barsak mukozasını mekanik olarak korurlar. 

Tedavide kullanılan başlıca adsorban madde tıbbi kömürdür. 

Astrenjanlar: Proteinleri çökerterek film tabakası oluştururlar. 

Barsak salgılarını azaltırlar. Başlıcaları;taninler (albumin, tannat, ceviz 

yaprağı), alüminyum ve bizmut tuzları. 
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Barsak Florasını Değiştirenler: Laktobasilus, sakaromiçes, 

B.Subtilis. 

4.2. Etiyolojik İlaçlar: Enfeksiyondan ileri gelen diyarelerde 

antibakteriyel ilaçlar kullanılarak etken ortadan kaldırılır.  

• Barsak Antibiyotikleri: Kolistin, neomisin, kanamisin, 

polimiksin B, dihidrostreptomisin, sülfonamidler 

(salazosulfapiridin ve sülfaguanidin),  

• Barsak Antiseptikleri: Nitrofuran türevleri, difetarsan, 

kinolein bileşikleri 
 

4.3. Oral Rehidratasyon Sıvısı: Uzun süren ishal, bedende su ve 

elektrolit kaybına sebebiyet verir ve sıvı kaybı, metabolik asidoz ve K+ 

eksikliği oluşturur. Bunların normalleşmesi için i.v. ya da ağızdan 

elektrolit solüsyonları uygulanılarak sıvı takviyesi yapılmalıdir. 

Ağızdan sıvı takviyesi  formülasyonu: 

• 3,5 g NaCl  

• 2,5 g NaHCO3  

• 1,5 g KCl  

• 20 g glukoz  

• 1 lt su  

Oluşturulan sıvı takviyesi solüsyonu 50 ml/kg dozunda 4 saat 

içinde hastaya içirilmelidir (Cingi ve Erol, 1996). 

5. KUSTURUCU VE ANTİKUSTURUCU İLAÇLAR  

Kusma; ince barsağın üst kısmının ve mide içeriğinin diyafragma 

ve karın kaslarının kasılması neticesi ağız yoluyla dışarı çıkmasıdır. 

SSS kusma merkezinin uyarılması sonucu refleks olarak meydana gelir. 

Midedeki toksik maddeler, bozulmuş gıdalar, gazlar ve yutak ya da 

yemek borusunu tıkayan cisimleri uzaklaştırılmak için uygulanılırlar 

(Akıcı et al. 2012; Kaya et al. 2013). 
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5.1. Kusturucu İlaçlar: Oral olarak alınan maddelerle oluşan 

akut toksikasyonların tedavisinde bireyi kusturmak ve böylece 

midedeki zehiri uzaklaştırmak için kullanılan ilaçlardır. İlaveten 

pekçok ilaç ağızdan uygulamalarda yan etki şeklinde beliren zayıf, 

bazen güçlü kusturucu etki oluşturur (Akıcı et al. 2012).  

Etki Mekanizmalarına Göre Başlıca 3 Gruba Ayrılırlar: 

Santral Kusturucular: SSS’inde kusma merkezini CTZ) 

uyarırlar. Apomorfin, analjezik etkiden yoksun, morfin türevi bir 

santral kusturucudur. Apomorfm sadece parenteral olarak verilebilir ve 

CTZ’yi direkt uyararak bulantı ve kusmaya neden olurlar (Akıcı et al. 

2012).  

Periferik Kusturucular: Nervus vagus’un gastrik sensitif 

uçlarını uyarırlar. Bakır sülfat oral yoldan verilirse kusturur. Yan 

etkileri nedeniyle tedavide kullanılmaz. 

Karma Kusturucular: Hem santral hem de periferik etkilidirler. 

İpeka, oral yoldan 20-30 mg dozunda verildiğinde kusturur. Kusturucu 

ilaçlar özellikle sindirim yoluyla zehirlenmelerde midenin boşaltılması 

için verilir. 

Kontrendikasyonları: Koma durumu, koroziv (yakıcı, 

dağlayıcı) maddelerle zehirlenmeler, köpüklü maddelerin ve petrol 

türevlerinin kusturulması (aspirasyon riski). 

5.2. Antikusturucu (antiemetik) İlaçlar: Değişik nedenlere 

bağlı bulantı ve kusmaların (taşıt tutması, kanser ilacı, gebelik) 

semptomatik tedavilerinde antiemetik ilaçlar verilir. Amaç, kusma 

refleksini baskılayarak mide içeriği, kan ve vücud sıvısındaki klor 

seviyesinin korunmasına yardımcı olmaktır. Devamlı kusma; asid kaybı 

sebebiyle dolaşım şoku ve metabolik alkaloza neden olabilir (Kaya et 

al. 2013). 
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Antihistaminikler: Taşıt tutmalarında vestibüler sistemden 

ileri gelen uyarıları inhibe ederler. Sedatif etkileri az olan 

antihistaminikler kusmaya karşı kullanılırlar.  

Başlıcaları: 

• Sinnarizin 

• Siklizin 

• Dimenhidrinat 

• Difenhidramin 

Antihistaminik alan hastaların taşıt ve ve iş makinelerini 

kullanmamaları ve birlikte alkol almamaları gerekir. 

Sindirim Sistemi İlaçları: 

Parasempatolitikler: Eskiden beri çeşitli kusmalara karşı 

belladon tentürü, atropin, ve skopolamin kullanılmaktadır. 

Yan Etkileri: Ağız kuruluğu, görme bozukluğu, konstipasyon, 

taşikardi. Bu ilaçlar glokom ve prostat hastalıklarında 

kontrendikedirler. 

Nöroleptikler: Hepsi de kusma merkezini inhibe ederler. 

Özellikle kanser ilaçlarından ileri gelen kusmalarda verilirler.  

Başlıcaları: 

• Levomepromazin 

• Klorpromazin 

• Metopimazin 

• Tietilperazin 

• Metoklopramid 

Yan Etkileri: Kas spazmı, methemoglobinemi, ajitasyon ve 

konvülsiyon. 
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BÖLÜM 8 

SOLUNUM SİSTEMİ İLAÇLARI 

Giriş 

Bronşların yangısı, hava yollarının dönüşebilir tıkanıklığı ve 

değişik nedenlerden ileri gelen bronş hiperaktivitesi gibi belirtilerle 

ortaya çıkan astım hastalığının tedavisinde yangı giderici ve bronş 

genişletici etkili ilaçlar kullanılır. Öksürük, gırtlak ve bronşların spazmı 

eşliğinde, derin bir nefes almadan sonra istekle ya da istek dışı ani ve 

gürültülü refleks bir nefes verme hareketidir. Uyarılma; solunum 

yolunun proksimal kısmında yer alan larinks, trakea, karina ve büyük 

bronşların mukozasıdır. Plevra, periton, diyafragma, dış kulak yolu ve 

orta kulak epiteli ve mediastinumun uyarılması da öksürüğe neden olur. 

Bütün bu sayılan yerlerde bulunan ve uyarılması sonucu aferent 

sinirlerde, öksürüğe neden olan uyarıyı başlatan reseptörler kemo ve 

mekanoreseptörlerdir; başka bir deyişle kimyasal etkenlerle veya 

mekanik etkenlerle uyarılırlar. Öksürükle ilgili uyarılar n. vagus 

bünyesindeki afferent sinir liflerince merkeze taşınır. MSS de beyin 

sapının 4. ventrikulin tabanında öksürük merkezinin bulunduğu kabul 

edilir. Öksürük, solunum yollarıyla ilgili bir çok hastalığın belirtisidir. 

Bronşların daralması veya büzülmesi öksürüğün başlatılmasında birinci 

etkendir. Histamin, serotonin, lökotrienler, prostoglandinler ve 

solunum yolları daraltıcı diğer etkenlerde öksürüğü başlatırlar (Aktaş, 

2021; Kaya et al., 2013).  

Öksürük Olayına Eşlik Eden Refleks Olaylar:  

Öksürük Refleksine Aşağıdaki İki Olay Eşlik Eder: 

Bronkokonstriksiyon: Yavaş gelişir ve öksürüğe oranla daha uzun 

devam eder. Nöromediyatörleri arasında ACh, adenozin, bradikinin, 

histamin ve diğer bazı otakoidler bulunur. Öksürük esnasında gelişen 

basınç ve hava hareketine karşı ufak bronş ve bronşiyollerin dayancını 
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arttırdığı ve dışardan giren madde partiküllerinin bronş ve 

bronşiyollerin çeperine çarpmaları sonucu tutulmalarını kolaylaştırır.  

Mukus Salgılanması: Mukus jel niteliğinde viskoelastik bir 

madde karışımıdır; Trakeobronşiyal mukozada günde 100 ml’den fazla 

mukus salgılanır. Solunum yolları mukozasında mukus, esas olarak, 

mukus bezlerinin hücreleri ve mukoza epitelindeki “goblet” hücreleri 

tarafından salgılanır. Submukozal bezlerde bulunan seröz hücreler sulu 

bir sıvı salgılarlar.  

Larenks ve trakeobronşiyal sistemin öksürük oluşturacak 

derecede uyarılması refleks yolla trakea mukozasında mukus 

salgılanmasını artırır. Bunun koruyucu niteliğinin bulunduğu iddia 

edilmiştir; öte yandan salgının fazlalığı öksürüğe neden olur (Akıcı et 

al., 2012).  

1. BRONKODILATÖRLER 

Bronş ve bronşiyollerin düz kaslarını gevşetmek suretiyle hava 

yollarının hava akışına karşı rezistansını düşüren ilaçlardır. Eğer 

bronkospazm varsa, bu ilaçların bronş ve bronşiyollerin lumeninde 

yaptığı göreceli genişleme (bronkodilatasyon) daha belirgin olur. Bu 

durumda hava yolunun, rezistansının azalması, inspirasyon ve 

ekspirasyon sırasında bronş ağacı içinde havanın akışını kolaylaştırır; 

akış hızı artar ve ventilasyon hacmi fazlalaşır. Bronkodilatör ilaçlann 

en yaygın kullanılış yeri bronşiyal astmadır. Bronşlar, parasempatik ve 

sempatik sinir liflerinin kontrolü altındadırlar. Sempatik sistemin 

uyarılması, bronşlarda (beta-2 reseptörlerin uyarılmasıyla) genişleme 

oluşturur. Parasempatik sistemin uyarılması ise bronşlarda daralma ve 

bronş salgılarında artışa neden olur. Ayrıca mast hücrelerinin 

parçalanması sonucu açığa çıkan histamin de bronş düz kaslarında 

daralma yapmaktadır. Bronşların daralması ya da tıkanması şeklinde 

ortaya çıkan astım hastalığında başlıca 3 belirti görülür (Kaya et al., 

2011; Akıcı et al., 2012; Durusu, 2021): 
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• Bronş düz kaslarının spazmı, 

• İnflamasyon (ödem ve hücresel infiltrasyon), 

• Aşırı bronş salgısı. 

Bu Belirtilerin Ortadan Kaldırılması İçin: 

• Bronkospazm Çözülür: Bu amaçla adrenerjik beta-2 reseptörleri 

uyararak ya da parasempatik sistem inhibe edilerek (ipratropium) 

bronkodilatasyon sağlanır. 

• İnflamasyon ajanları kortikosteroidlerle bloke edilir. 

• Mast hücrelerinin parçalanmaları önlenir (sodyum kromoglikat). 

1.1. Beta-2 Adrenerjik Uyarıcılar: Adrenerjik sinir sisteminde 

beta-2 reseptörlerin uyarılması, başta bronkodilatasyon olmak üzere 

vazodilatasyon, mast hücre parçalanmasının inhibisyonu ve uterus 

gevşemesine neden olmaktadır. Selektif olarak beta-2 reseptörleri 

stimüle edenler terbutaline, salbutamol, orsiprenalin ve fenoterol’dir. 

Aerosol formunda uygulandıklarında etkileri 1-2 dakika da gelişir ve 

yaklaşık 4 saat sürer. Oral yoldan alındıklarında etki 20-30 dakika 

içinde görülür ve 8 saat kadar devam eder. Bu ilaçlar selektif etkili 

olduklarından kalp üzerine çok az etkileri vardır. Bronşiyal astım 

episodlarının önlenmesinde ve diğer bronkospazm durumlarında 

kullanılırlar. 

Yan Etkileri: Kas seğirmeleri ve refleks taşikardidir. 

Adrenalin 

Etki Şekli ve Kullanılmaları: Bronkodilatör etkisinde, bronş ve 

bronşiyollerin düz kaslannı gevşetmesi yanında vazokonstriktör 

özelliğiyle bronş mukozasını büzmesi ve mukoza ödemini eksiltmesi de 

bronkodilatör özelliğine katkı yapar. β2 reseptörlerle, β1 reseptörleri de 

stimüle edeceğinden kalp atım sayısını fazlalaştırabilir. α-reseptörleri 

de stimüle ettiğinden kan basıncında artış oluşabilir. Anaflaktik şokta 

oluşan bronkospazma karşı uygulandığında, α-mimetik özelliğiyle kan 
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basıncını artması yönünden öbür β - mimetiklere tercih edilir (Akıcı et 

al., 2012).  

Yan Etkileri ve Kontrendikasyonları: Yüksek dozda 

uygulanırsa palpitasyon, taşikardi, anksiyete, kan basıncı artması, 

başağrısı, deride matlık oluşur. Koroner yetmezlik, serebrovasküler 

hastalık, hipertansiyon, ve hipertiroidizm vakalarına kontrendikedir. 

Efedrin 

Etki Şekli: α ve β reseptörleri uyarır. SSS'ni uyarımı ise zayıftır. 

Sempatomimetik etkilidir ve bu etkisi adrenaline göre zayıftır. 

Bronkodilatör etkisi ile vazokonstriktör etkisi de vardır.  

Kullanılmaları: Bronş genişletici olarak antitusif ilaçların içine 

katılır. Hafif astmalı hastalarda nöbetleri önlemek ve akut bronşit 

tedavisinde kullanılır. 

Yan Etkileri ve Kontrendikasyonları: SSS uyarımının neden 

olduğu sinirlilik, tremor ve uykusuzluk gelişebilir. Kan basıncı artması 

ve prostat hipertrofili kişilerde ise idrar retansiyonu gelişebilir.  

Salbutamol  

Etki Şekli: Bronşlardaki β2 reseptörleri selektif olarak uyarır. 

Bronş düz kaslarını gevşetir. 

Kullanılmaları  

• Bronşial astım (solunum güçlüğü; nefes darlığı, öksürük ve 

bazende koyu kıvamlı balgam çıkarmayla seyreden hastalıktır) 

ve bronş genişletici olarak kullanılır.  

• KOAH,  

• Bronkospazm  

Kontrendikasyonlar: Etkin maddeye karşı duyarlılık; taşikardi; 

kardiyak aritmi, AMI, beta bloker kullanımı.  (Aktaş, 2020). 
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1.2. Teofilin: Kafein’e benzer yapıdadır (kahve, çay ve 

çikolatadaki dimetilksantin’dir), fakat ondan çok daha güçlü 

bronkodilatör etkiye sahiptir ve bu etkisiyle de bronşiyal astma 

olgularında uygulanmaktadır. Ayrıca mast hücre parçalanması 

inhibisyonu, solunum sistemi, kardiyak ve santral uyarı ve diüretik 

etkilere de sahiptir. En çok uygulanılanı, etilendiaminle oluşturduğu 

bileşik olan aminofilindir. 

Etki Şekli: sAMP’yi parçalayan fosfodiesteraz enzimini inhibe 

ederek, hücre içinde sAMP düzeyini artırıp, kalbe gelen sempatik sinir 

uçlarından NA serbestlenmesine yol açar, kalp ve bronş düz kaslarında 

kas gevşemesi oluştururlar. Bu nedenle beta-adrenerjik uyarıcı ilaçların 

etkisini potansiyalize ederler. Güçlü bronkodilatör etkiye sahiptirler. 

Akciğerlerin kan damarlarını ve bronşların düz kaslarını direkt gevşeten 

bir bronş ve düz kas gevşeticisidir. Bronş gevşeticiler; akciğerdeki 

hava yollarını genişleterek havanın akciğerle giriş çıkışını 

kolaylaştırır ve nefes alıp vermeyi rahatlatırlar. Aynı anda 

beyindeki solunum merkezinizi de uyarırlar. Ayrıca mast hücre 

parçalanması inhibisyonu, kardiyak ve santral uyarı ve diüretik etkilere 

de haizdirler. Teofîlinin bronkodilatör etkisine karşı bronşiyal astmalı 

hastalarda uzun süre kullanılmasına rağmen tolerans gelişmemesidir. 

Kullanılmaları:  

• Bronşiyal astmanın kronik krizlerini önlenmede.  

• Nefes darlığı ve kronik bronşitte görülen geçici bronşların 

daralma semptomlarının önlenmesi ve tedavisi.  

• Sol ventrikül yetersizliğinden kaynaklanan paroksismal 

noktürnal dispne ve akut pulmoner ödemi tedavisi. 

• KOAH. 

Kontrendikasyonları: Aktif gastritli ve aktif peptik ülserli 

vakalarda kullanılmamalıdır, böyle bir vakada teofiline kesin ihtiyaç 
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olduğunda, teofilinle beraber peptik ülser tedaviside yapılmalıdır. 

Teofilin çocuklarda tehlikeli konvülsiyonlara yol açabilir.  

Yan Etkileri: Kardiyak uyarı, taşikardi, ekstrasistoller, 

palpitasyon ve hipotansiyon (Cingi ve Erol, 1996; Akıcı et al., 2012; 

Dökmeci ve Dökmeci, 2016; Erdem, 2017). 

1.3. Antikolinerjikler: Kolinerjik antagonistler 

(parasempatolitikler, kolinolitikler ya da antikolinerjikler) ACh’in bazı 

reseptör tiplerini aktive etmesini engellerler. Başlıca 4 gruba ayrılırlar: 

• Müskarinik kolinolitikler ya da müskarinik antagonistler; 

selektif olarak müskarinik reseptörleri inhibe ederler. Bu 

grubun başlıca ilacı atropin’dir. 

• Nikotinik kolinolitikler ya da ganglioplejikler; OSS’nde 

ganglioner iletiyi inhibe ederler. Bu grubun referans 

maddelerinden birisi pentonium’dur. 

• Nöromüsküler kolinolitikler; nöromüsküler iletiden sorumlu 

kolinerjik reseptörleri inhibe ederler. 

• ACh serbestlenmesinin inhibitörleri (botulinum toksini); 

muskarinik kolinolitikler ya da parasempatolitikler diye de 

adlandırılan bu antagonistler ACh’in müskarinik etkilerini 

inhibe ederler.  Sistemik etkileri nedeniyle atropin 

kullanılmaz, yerine ipratropium ve oksitropium verilir. 

Bu ilaçlar kolinerjik sistemin bronkokonstriktör etkilerini inhibe 

ederler. Astım hastalığında ACh serbestlenmesiyle kolinerjik sistem 

uyarılmaktadır. Buna immuno-alerjik mediyatörlerin (histamin, 

lökotrienler ve tromboksan) açığa çıkması eşlik etmektedir. 
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1.4. Glukokortikoidler 

Etki Şekli:  

• Antikor oluşumunu engelleyerek,  

• Mukozadaki ödemi eksilterek ve β adrenerjik reseptörlerin 

adrenerjik nörotransımiterlere duyarlılığını arttırıp, akut astma 

nöbetine mani olur.  

• β mimetik ilaçlar ve teoflin beraber uygulanılabilirler.  

• Bu kapsamda en çok uygulanılanı beklametazon 

dipropiyonat'tır (Beklazon). 

Kullanılmaları  

• İnflamasyonu oluşturan ajan hangi nitelikte (fiziksel, kimyasal 

ve immunolojik) olursa olsun, glukokortikoidler 

antiinflamatuvar etkisini gösterirler. İnflamasyonun ileri 

devrelerinde, özellikle kronik inflamasyonda daha 

etkilidirler.  

• Akut ve kronik böbrek üstü bezi yetmezliği durumunda yerine 

koyma tedavisinde kullanılır. 

• Mukus salgısını eksilterek hava yollarında mukus 

birikimini engellerler. Kronik astımın tedavisinde 

kullanılması önerilir. Astım krizlerinde aerosol şeklinde 

topik etki oluşturmak için kullanılabilirler. Bu şekilde yan 

etkileri minimum düzeye indirilmiş olur.  

• Güçlü antiinflamatuvar etkileriyle ödemlerin ortadan 

kaldırılması için kullanılır. Etkileri yavaş (1/2-2 saat) gelişir. 

Diğer bronkodilatör ilaçlarla birlikte kullanılır. 

Yan Etkileri  

• Kemik dokusunun katabolizmasını hızlandırarak osteoporoza 

dolayısıyla patolojik kırıklara ve femur ve humerus başında 

aseptik nekroza neden olurlar.  
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• Kas zayıflaması ve atrofisi de şekillenebilir.  

• Enfeksiyon (tüberküloz, zona ve mikozlar) riskinde artma ve 

enfeksiyonlara karşı dirençsizlik görülür, ateş olmadan 

enfeksiyon gelişebilir (Cingi ve Erol, 1996; Dökmeci ve 

Dökmeci, 2016; Aktaş, 2020). 

1.5. Sodyum Kromoglikat: Astıma karşı koruyucu amaçla 

kullanılır. Mast hücrelerin parçalanmasını ve mediyatörlerin 

histamin serbestlenmesini inhibe eder. Oral ya da parenteral yoldan 

verilebildiği gibi inhalasyon yoluyla alınan tuzları da vardır. Astım 

olgularının önlenmesi için kullanılır. Sodyum kromoglikatın önemli bir 

yan etkisi yoktur, fakat bazen solunum yolu iritasyonu ve alerjik 

reaksiyonlara neden olabilmektedir. 

1.6. Ketotifen: Koruyucu amaçla oral yoldan uygulanır. Etkisi 

birkaç hafta sonra ortaya çıkar. Mast hücre stabilizasyonuna yol açar. 

Hastalarda uyuşukluk oluşturabilir. 

1.7. İpratropium Bromür: Antimuskarinik bir ilaç olan 

ipratropium bromür, ACh’in oluşturduğu bronkokonstriktör etkiyi 

ortadan kaldırarak bronkodilatasyon oluşturur. Aerosol şeklinde 

kullanılır. 

1.8. Montelukast: Lökotrienlerin reseptör (D4 ve E4) 

antagonistidir. Antiinflamatuvar etkilerinin yanında değişik uyarılara 

bağlı bronkokonstriksiyonu engelleyici etkiye de sahiptirler. Astımın 

farklı şekillerinin (dispneli ve eforlu) tedavisinde oral yoldan uygulanır. 

Yan Etkileri: Baş ağrısı, karın ağrısı, ödem, psikomotor uyarı, 

alerjik cilt reaksiyonları, göğüste ağrı, titreme, ağız kuruluğu, baş 

dönmesi, eklem ağrıları ve glomerulonefrit. 
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2. ÖKSÜRÜK KESİCİ VE BALGAM SÖKTÜRÜCÜLER 

2.1. Öksürük Kesici (antitusif) İlaçlar 

Öksürük; farenks, larenks, trakea ya da bronş mukozalarının 

iritasyonu sonucu refleks bir şekilde oluşur. Öksürük refleksinin 

merkezi bulbusta bulunur.  

Öksürük kesici ilaçlarda aranılan başlıca özellikler 

• Toksisiteleri düşük (güvenirlik genişliği fazla) olmalıdır, 

• Bağımlılık yapmamalıdır,  

• Solunumu az deprese etmelidirler. 

Öksürük kesici ilaçlar iki grupta incelenirler 

• Refleksojen uçları inhibe eden periferik antitusif ilaçlar. 

• Öksürüğün bulbustaki merkezini doğrudan deprese eden 

santral antitusif ilaçlar. 
 

2.1.1. Santral Etkili Antitusif İlaçlar: SSS’nde CTZ adı verilen 

öksürük merkezini inhibe etmektedirler. 

Kodein (metil morfin): Afyon alkaloidi olan kodein güçlü bir 

öksürük kesicidir. 

Etki Şekli: SSS’de CTZ adı verilen öksürük merkezini inhibe 

edip spesifik olarak deprese eder. Barsakta itici hareketlerin 

engellenmesi sonucu kabızlık oluşturucu etkisi gelişir (Katzung, 

2016). 

Kullanılmaları 

• Hafif analjezik etkiye sahiptir. Diğer analjeziklerin (morfin, 

NSAİİ ve aspirin) analjezik etkilerini potansiyalize eder. 

• Antihistaminikler, balgam söktürücüler ve dekonjestanlarla 

birlikte kuru, irkiltici ve refleks öksürüklere karşı kullanılır 

(Kaya et al., 2011). 
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Yan Etkileri: Konstipasyon, bağımlılık oluşturma, solunum 

depresyonu yapabilir (Cingi ve Erol, 1996; Dökmeci ve Dökmeci, 

2016). 

Kodetilen: Morfinin yarı sentetik türevidir (etil morfin). Kodein 

benzeri yan etkiler gösterir. 

Dionin (etilmorfin): Kodein gibi antitusif özelliğe sahip bir 

morfin türevidir. Ayrıca analjezik etkiye de sahiptir. 

Folkodin: Morfin türevidir. Kodeinden daha güçlü etkili ve daha 

az toksiktir. Analjezik etkisi yoktur. Tablet, şurup ya da süpozituvar 

şeklinde 5-15 mg/gün dozunda kullanılır. 

Noskapin (narkotin): Afyon alkoloididir, fakat papaverin gibi 

izokinolein grubundandır. Santral ve periferik antitusif etkilere 

sahiptir. Solunum depresyonu ve bağımlılık oluşturmaz. 

Bronkodilatör etkiye sahiptir.  

Yan Etkileri: Kodein benzeri yan etkiler oluştururlar, ancak 

bağımlılık potansiyelleri düşüktür. Noskapinin konstipasyon yapıcı 

etkisi daha azdır. 

Dekstrometorfan: Morfin türevidir, fakat bağımlılık oluşturmaz 

ve kabızlık yapmaz. Solunum yetmezliğinde, astım hastalarında ve 

küçük çocuklarda (apne yapabilir) kontrendikedir. MAOI ile birlikte 

verilmemelidir ve KC yetmezliği durumunda dozu azaltılmalıdır.  

Antihistaminikler:  

Difenhidramin: H1 reseptör blokörüdür. Özellikle bazı alerjik 

tipteki solunum yolları daralmalarının etkili olduğu öksürüklerde 

yararlıdırlar. Fakat solunum yollarını kurutucu etkileri istenmeyen 

etkidir. Akciğerlerin boşalmasını geciktirici etkisi istenmeyen 

özelliğidir. Sedatif ve antikolinerjik etkileri de vardır (Kaya et al., 

2011).  



241 | EBELİK-HEMŞİRELİK ÖNLİSANS FARMAKOLOJİ 2. CİLT 

 

Alimemazin: Antitusif olarak kullanılır. 

Yan Etkileri: Sedasyon, bronş salgısı viskositesinde artış, ağız 

kuruluğu, konstipasyon, idrar tutukluğu ve alerjik reaksiyonlar. 

Kontrendikasyonlar: Dar açılı glokom, prostat hipertrofisi.  

Diğer Antitusif İlaçlar: Sodyum dibunat, pentoksiverin, 

okseladin, zipeprol ve klobutinol gibi sentetik antitusif ilaçlar vardır. 

Antispazmodik etkileriyle larenks spazmı ve bronkospazma karşı da 

etkilidirler.  

Klobutinol: Yüksek dozlarda klobutinol ve zipeprol konvülsiyon 

oluşturucu etkiye sahiptir. Çocuklarda ve geçmişte konvülsiyon 

geçirmiş olanlarda kontrendikedirler. 

2.1.1.Periferik Antitusifler 

Lokal Anestezikler: Larenks (bronkoskopi) iritasyonundan ileri 

gelen öksürüklere karşı sprey şeklinde uygulanırlar.  

Karbetapentan Sitrat: Lokal anestezik ve spazmolitik etkisi 

nedeniyle antitusif olarak kullanılmaktadır. 

Bromoform: Lokal anestezik etkiye sahiptir. Spazmodik tipte 

öksürüklere karşı eskiden kullanılmış olupn KC toksisitesi nedeniyle 

günümüzde terk edilmiştir. 

Akonitin: Lokal anestezik etkilidir. Trakea ve farenks 

iritasyonundan ileri gelen öksürüklere spesifik etkilidir. 

Klobutinol: Lokal anestezik ve antispazmodik etkisiyle 

öksürüğü keser. 
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2.2. Balgam Söktürücü (ekspektoran) İlaçlar 

• Trakeo-bronşial sıvı salgılanmasını artırıp birikmiş 

balgamı sulandırıp yapışkanlığını azaltarak öksürükle 

dışarı atılmasını kolaylaştıran ilaçlardır.  

• Bu ilaçlarla beraber bol su alınması gerekmektedir. Su 

solunum yolları salgısını arttırarak iyi balgam söktürücü etki 

gösterir.  

• Banyoda sıcak su musluğunu açıp fıskiyeden çıkan su ile 

yaratılan buharlı ortamda kalmakla da balgam 

yumuşatılabilir.  

Endirekt etkili; emetik ilaçlar (ipeka, terpin hidrat ve amonyum 

klorür gibi) mide mukozasını tahriş ederek, refleks yoluyla, akciğerde 

solunum yollari mukoza bezlerinin salgısını artınrlar.  

Direkt etkili; akciğerde mukoza bezleri tarafından lumene 

salgılanırlar; birlikte su salgılanmasını da artırırlar ve balgamın içine 

katılarak onun sulu kalmasını sağlarlar (gliseril gayakolat gibi). Hem 

direkt ve hem de indirekt etkileriyle balgamı sulandırırlar (iyodürler 

gibi) (Kaya et al., 2011; Akıcı et al., 2012).  

Başlıca Ekspektoran İlaçlar; 

Sodyum Benzoat: Günde 1-4 g dozunda kullanılır.  

Sodyum ya da Potasyum İyodür: Bronşitisin son safhasında ve 

kronik solunum yolu mukozasının yapışkan salgısını yumuşatmak 

ve akıcılığını arttırmak için kullanılır. Günde 1-3 g dozunda verilir 

(Kaya et al., 2013).  

İpeka: Gastrik iritasyon yaparak bulantı ile birlikte refleks yolla 

bronş salgısını artırır. Toz şeklinde günde 50-200 mg dozunda verilir. 

Daha yüksek dozlarda kusma oluşturur. 
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Bromheksin: Lizozomal aktiviteyi artırarak bronş 

hipersekresyonuna yol açar. Günde 16-32 mg dozunda verilir. Balgam 

yapışkanlığında azalma yapar. Sindirim kanalında iritasyon yapabilir.  

L-Asetilsistein ve Karbosistein: Bronşiyal sıvı artışına neden 

olur. Mukolitik bu ilaçlar proteolitikleriyle balgamı yumuşatırlar. 

Genellikle hastane şartlarında uygulanırlar.  

Gayakol ve Sülfogayakol: Agızdan alınıp sindirim kanalından 

emilirler ve solunum yoluyla atılırlar. Bronş salgısını bezler üzerine 

direk etkisiyle uyarırlar. Kronik solunum yolu hastalıklarda uyarıcı 

etkisiyle kanlanmaya neden olarak salgıyı arttırırlar (Kaya et al., 

2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AKTAŞ | 244 

 

KAYNAKÇA 

Aktaş, İ. (2020). İlk ve acil yardim proğrami için hastane öncesi ilaçlar. Ankara, 

Türkiye, İksad Yayınevi. 1-106 pp. 

Aktaş, İ. (2021). Omega yağ asitlerinin insan sağlığı açısından önemi Ankara, 

Türkiye, İksad Yayınevi. 1-94 sayfa. 

Akıcı, A., Akova, M., Duman, D.K., Erdemli, İ., Babaoğlu, M.Ö., Birincioğlu, M. … 

Yıldırım, İ.A. (2012). Akılcı Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Kayaalp 

S.O. (Eds), Antitusif ilaçlar, ekspektoranlar, mukolitik ilaçlar ve surfaktanlar 

(s. 609-1458) Ankara, Türkiye, Pelikan Yayın Evi, 1604 s. 

Cingi, İ. ve Erol, K. (1996). Farmakoloji. M. Erdoğan (Edi.), Otonom Sinir Sistemi 

İlaçlari (Sayfa. 45-57). Eskişehir, Türkiye, T.C. Anadolu üniversitesi yayınları 

no: 494., 213 sayfa. 

Durusu, A. (2021): https://adildurusu.tr.gg/Ak%26%23305%3Bll%26%23305%3B-

%26%23304%3Bla%E7-Kullan%26%23305%3Bm%26%23305%3B.htm? 

Erişim tarihi 28.01.2021. 

Dökmeci İ. ve Dökmeci A.H., (2016). Sağlık Yüksek Okulları İçin Farmakoloji.2. 

Baskı. İstanbul, Türkiye, Tıp Kitabevi. 

Akkoyun, İ., Aksu, F., Altundağ, Ö., Anacak, G.Y., Aydın, S., Aydınoğlu, F., 

…Özşarlak Sözer, G. (2017). Gooldman ve Gilman’ın Farmakoloji ve Tedavi 

El kitabı. R. Erdem (Edi.), Nörofarmakoloji (s.111-401), Ankara, Türkiye, 

Güneş Kitabevi, s.1177. 

Katzung, B.G. (2016). Temel ve Klinik Farmakoloji Ankara, Türkiye, Nobel Tıp 

Kitapevi. 543-556 pp. 

Kaya, S., Baydan, E., Yarsan E., Sonal, S., Bilgili, A., Hasan Hüseyin Oruç, H.H., ve 

Filazi, A. (2011). Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji. S. Kaya (Edi.), 

Solunum Sistemi İlaçları (Sayfa 72-74). Eskişehir, Türkiye, T.C. Anadolu 

üniversitesi yayınları no: 2245., 173 sayfa. 

Kaya, S., Pirinçci, İ., Ünsal, A., Traş, B., Bilgili, A. ve Akar, F. (2013). Veteriner 

Farmakoloji. S. Kaya. (Edi.). Solunum Sistemi İlaçları (Sayfa. 159-175). 

Ankara, Türkiye, Medisan Yayınevi, 2. Cilt 740 sayfa. 

 



245 | EBELİK-HEMŞİRELİK ÖNLİSANS FARMAKOLOJİ 2. CİLT 

 

BÖLÜM 9 

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM İLAÇLARI 

1. GİRİŞ 

Kalp, damar düz kasları, kan dolaşımı ve hematolojik yapıya 

etkiyen ilaçlardır. Kalp-damar sisteminin işlevlerine etkidiğinden 

OSS’ne de etki ederler.  

2. KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİ İLAÇLARI 

Kalp kası hücrelerinin kasılma kabiliyetlerinin bozulmasıyla 

gelişen kalp yetmezliği, kalbin normal gereksinimi sağlayan kanı 

çevreye pompalayamamasına sebep olur (Gür &Aktaş, 2021). 

2.1. Kalp Glikozidleri: Başlıcaları; digitoksin, lanatosid C, 

uvabain ve digoksindir. 

Digoksin: Kalp yetmezliği tedavisinde kullanılmaktadır. Bu 

etkiler sonucu, pompalanan kan hacmindeki (kalp debisi) ve ventriküler 

doluştaki yetersizlik düzelir ve böbreklere yeterince kan gider. Böylece 

idrar ve birlikte tuz (NaCl) atılması artığından, meydana gelen ödemler 

kaybolur. EKG de P-R aralığı arttırır, Q-T aralığı eksiltir, ST 

segmentini çöktürür ve T dalgasını baskılar. Damarların düz kasını 

kasar ve kan basıncını arttırırlar. Miyokard hücresi membranında 

Na+/K+ ATPaz pompasını bloke edip hücre içinde sodyumla birlikte 

kalsiyum biriktirerek ve potasyumu azaltarak, yetmezlik durumundaki 

kalbin kasılmasını düzeltir. Miyokardın kasılma gücünün azalmasıyla 

karakteristik konjestif kalp yetmezliğinin tedavisinde diüretik ilaçlarla 

(furosemide ve spironolakton) birlikte kullanılır (Dökmeci ve Dökmeci, 

2016). 

• Kalbin hacmi küçülür 

• Sistol sonunda karıncıklarda kalan kan hacmi azalır 

• Ortalama diyastolik basınç düşer 
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• Artmış olan merkezi akciğer ve çevresel ven basıncı düşer 

• Kalp kasının kasılma genliği azalır 

• Sistol süresi kısalır 

• Diyastol süresi uzar 

• Kalp hızı yavaşlar 

• Kalp debisindeki artma sonucu böbreklerden kan akımı 

glomerüllerden süzülme ve idrar miktarı artar 
 

Etkiler 

• Kalp kası daha güçlü kasılır 

• Sistol sonunda içinde daha az kan kalır 

• Kalp debisi artar 

• Akciğer ödemi geriler 

• Dolaşımdaki düzelme neticesi sempatik etkinlik zayıflar 

neticede sistemik arteriyel damar direnci ve venöz ton düşer. 

• Sistemik arteriyel basınçtaki azalma sol karıncığın önündeki 

yükü de azaltır ve böylece kalp verimi yükselir (Kaya et al., 

2013).  
 

• Bunların sakıncası güvenlik aralığının dar olmasıdır.  

• Bedende K+ kaybı oluşturan; tiazidler ve furosemid gibi 

uygulanılması 

• Uzun zamanlı kortikosteroid verilmesi 

• Şiddetli ishal ve kusma. 

• Böbrek işlevlerinin eksilmesi  

• Hipotiroidizm gibi olgularda ilacın bedenden eliminasyonu 

gecikir.  
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Zehirlenme Emareleri: 

• İlaç parenteral uygulandığında İştahsızlık, kusma, bulantı 

gelişebilir. 

• Başağrısı, keyifsizlik, yorgunluk, psikolojik belirtiler, 

delirium ve ağrılar. 

• Görme deformasyonları ve cisimlerin etrafında sari, yeşil 

hareler görülmesi. 

• Kimyasal yapısı steroid yapılı seks hormonlarınınkine benzer 

olduğundan azda olsa memelerin büyümesi.  

• Kalple ilgili emareler (belirgin bradikardi, atriyal ve 

ventriküler, taşikardi, aritmiler, atriyoventriküler blok). 
 

Toksikasyonların Tedavisi: 

• İlaçla beraber diüretik veriliyorsa o da bırakılır. 

• Hipokalemi (Kan K+ seviyesinde eksilme) oluşmuşsa i.v. 

infüzyonla ya da oral potasyum (K) uygulanır. A.V. 

(atriyoventriküler) blok ya da plazma K+seviyesi fazlaysa K 

uygulanmaz. 

• Bu vakalarda gerektiğinde Mg++'da uygulanabilir. 

• Aritmilerde; fenitoin, prokain, lidokain ya da propranolol 

uygulanabilir. 

• A-V blok ve bradikardi varsa atropin uygulanabilir. 

• Digitoksin toksikasyonunda ilaç enterohepatik sirkülasyona 

katılması durumunda; ilaç oral uygulanmışsa absorbsiyonu 

önlemek için oral aktif kömür ya da kolestiramin 

uygulanabilir.  

• Toksikasyon hayati tehdit oluşturuyorsa; saflaştırılmış spesifik 

dijital antikorları olan digitalis-Antidot, digibind 

uygulanabilir. 

• İ.v. olarak disodyum EDTA (Na2EDTA) verilebilir. 
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Kalp glikozidleri oral olarak küçük dozlarda uygulanırsa 

terapötik yoğunluğa uzun bir zamanda ulaşırlar. Bu sebeple tedavinin 

başında yükleme dozu uygulanır. Bu duruma digitalizasyon ismi verilir. 

Yükleme dozu 4 ya da 5’e bölünerek verilir. Etkili plazma yoğunluğu 

oluştuktan sonra gündelik hafif dozlarla devam ettirilir. Buna idame doz 

ismi verilir. Digitalizasyon, hastanın durumu göz önüne alınarak yavaş 

ya da hızlı uygulanır. Hastanın durumu aciliyet arzetmiyorsa 5-7 gün 

devam edebilir. 

2.2. Konjestif Kalp Yetersizliğinin Diğer Preperatları 

2.2.1. Teofilin ve Türevleri: Yüksek dozlarda kardiyak uyarı 

yaparlar. Fosfodiesteraz enzimini inhibe ederler ve sAMP artışına 

neden olurlar. Kalbe gelen sempatik sinir uçlarından NA 

serbestlenmesine yol açarlar. Sol ventrikül yetersizliğinden 

kaynaklanan akut pulmoner ödem ve paroksismal noktürnal 

dispnenin tedavisinde kullanılır (Aktaş, 2020). 

2.2.2. Amrinon: Antiaritmik sınıftandır. Pozitif inotrop ve 

vazodilatör etkileri nedeniyle akut konjestif kalp yetmezliğinin kısa 

süreli tedavisinde kullanılmaktadır. 

Etki Şekli 

• Kronik ventriküler aritmilere karşı etkilidir.  

• Atriyal fibrilasyonların önlenmesinde de kullanılır.  

• Kalp kasının her tarafında (atriumlar, ventriküller ve sinüs 

düğümü) refrakter peryod uzamasına neden olur. 

• Sempatik sinir sistemi aktivitesini azalttığından miyokardın 

oksijen gereksiniminde düşmeye yol açar. 

• Yarışmasız α-ve β-adrenerjik resptör inhibisyonu neticesi 

miyokardial aksiyon potansiyelini ve efektif refraktör aralığını 

arttırır. 
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• Atrial ve ventriküler ektopileri baskılar, atrial taşikardi ve 

atriyo ventriküler noddan iletinin geçimini yavaşlatır. Damar 

genişlemesi neticesi eksilmiş kardiak yüke sebebiyet verir. 

Kullanılmaları  

• Hastanın EKG'sinde dakikada 150'nin üstünde değişik 

büyüklük ve şekillerde düzensiz dalga ve elektriksel aktivite 

görülürse, 

• Kalbin çok hızlı olması (SVT: Semptomatik ventriküler 

taşikardi). 

• Atriyal fibrilasyonların önlenmesinde kullanılır (Yurtseven, 

2012; Dökmeci ve Dökmeci, 2016). 
 

2.2.3. Diüretik İlaçlar: İdrar atılmasını artıran ilaçlara diüretikler 

adı verilir. Bilhassa  

• Böbrek yetersizlikleri,  

• Arteriyel hipertansiyon,  

• Siroz ve  

• Konjestif kalp yetmezliği benzeri olgularda ödemlerin 

dağılması ve tuz (sodyum) eliminasyonunu arttırmak 

maksadıyla uygulanılırlar. Böbreklerde nefron denilen brimler 

kanı süzerek idrar oluştururlar. Bir böbrekte yaklaşık 1 milyon 

nefron vardır.  

Bir nefronda fizyolojik olarak idrarın oluştuğu 5 kısim 

vardır.  

• Glomerülüs,  

• Proksimal tubülüs,  

• Henle kıvrımı,  

• Distal tubülüs,  

• Toplayıcı kanal.  
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Böbrek tubülüslerine gelen süzüntü sıvıdaki (filtrat) 

maddelerden; su, bikarbonat, glikoz, potasyum ve klorürün bir kısmı ve 

ya hepsi geri emilerek idrarla elimine olmazlar. Öbürlerinden olan üre 

reabsorbe olmadan idrarla elimine olur. Vazopressin (ADH) distal 

tubülüslerde su (elektrolit) reabsorbsiyonunu denetleyerek bedendeki 

su metabolizmasını ayarlar. Bunun noksanlığında idrar miktarı oldukça 

artar (Aktaş et al., 2020). 

2.2.3.1. Tiazidler: Klortiazid, klopamid, hidroklorotiazid, 

politiazid, klortalidon ve indapamide başlıcalarıdır. Böbreğin kortikal 

alanında sodyum ve klor rearbsiyonu engellerler ve bu maddelerle 

beraber su eliminasyonunu fazlalaştırırlar. Tiazidler, potasyum kaybı 

oluşturur. İlaveten, kalsiyumun böbrekten eliminasyonunu 

azaltırlar.  

Kullanılmaları: 

• Arteriyel hipertansiyon  

• Ödemler (acil)  

• Diabetes insipitus  

• Hiperkalsiüri (böbrek taşı komplikasyonlu olan). 
 

Bedenden tuz ve su kaybını arttırarak ödemi çözerler. Neticede 

kalbin yükü hafifler. Konjestif kalp yetersizliği tedavisinde, başlangıç 

olarak etkilikleri orta seviyede olan tiazid ya da tiazid-benzeri 

diüretikler uygulanır. Triamteren ya da spironolakton ile birlikte 

uygulanılabilirler. Bunlar tiazidlerin etkisini güçlendirirler ve 

hipokalemi oluşturmasını önleyebilirler. 

2.2.3.2. Kıvrım Diüretikleri: Henle kıvrımının çıkan koluna etki 

ederek NaCl’ün tubülüslerden reabsorbsiyonunu engeller. Potasyumun 

eliminasyonunu arttırdığından hipokalemi riski geliştirirler. İlaveten 
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kalsiyumun eliminasyonunda artışa sebep olurlar. Kronik böbrek 

yetersizliğinde, kıvrım diüretikleri risksiz olarak uygulanabilirler.  

2.2.3.2.1. Furosemid 

Etki Şekli: 

• Böbreğin damarlarını genişletip, kan akışını fazlalaştırır ve 

filtrasyonu çabuklaştırırlar. 

• Böbreklerde sodyum absorbsiyonunu engelleyerek, sodyum 

eliminasyonunu fazlalaştırır ve su eliminasyonu oluşturur. 
 

Kullanılmaları 

• Akut böbrek yetmezlikleri,  

• Ateriyel hipertansiyon,  

• Siroz gibi hastalıklarda ödemlerin çözülmesi ve amacıyla 

kullanılması, 

• Konjestif kalp yetersizliğine bağlı akciğer ödemi, 

• Üriner tıkanma, 

• Hiperkalsemi. 
 

Kontrendikasyonlar 

• Hipotansiyon, 

• Elektrolit deformasyonları, 

• Üriner obstrüksiyon (Kaya et al., 2013; Dökmeci ve Dökmeci, 

2016; Aktaş, 2020). 
 

2.2.3.3. Potasyum Tutucu Diüretikler: Nefronun distal 

tubülüslerine ve toplayıcı kanallarına etki ederek idrardan potasyum 

eliminasyonunu azaltırlar ve sodyum eliminasyonunu biraz 

fazlalaştırırlar. Canlıda K+ ve Na+ düzenini yapan aldosterondur. Distal 

tubülüslerde sodyum-potasyum takasında, ADH kontrolünde 

aldosterona ihtiyaç vardır. Fizyolojikmen aldosteron sodyum, su ve klor 

(Cl-)’un alıkonulmasına rağmen hidrojenin (H+) ve potasyum (K+) 
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eliminasyonunu yapar. Aldosteron hormonunun antagonizasyonunu 

yapan ilaçlar, potasyum alıkonulması ve sodyum-su atılımını 

arttırırlar. Bu etkiyi yapan başlıca ilaç antialdosteron olan 

spironolaktondur. İlaveten, amilorid ve triamteren de benzer şekilde 

etki ederek diüretik etki geliştirirler.  

Kullanılmaları 

• Siroz ve böbrek yetersizliğine bağlı ödemler,  

• Primer hiperaldosteronizm,  

• Arteriyel hipertansiyon,  

• konjestif kalp yetersizliği. 

• Aldosteron inhibitörleri genelde tiazid grubu ilaçlarla birlikte 

hipertansiyonda uygulanırlar. 
 

Yan Etkileri: Antiandrojen etki olan jinekomasti, iktidarsızlık ve 

adet düzensizlikleri, megaloblastik anemiler (triamteren) ve 

Hiperkalemi.  

2.2.3.4. Osmotik Diüretikler: İdrarın miktarını arttırdıklarından 

diüretikler kapsamında incelenirler. Bunlar glomerulustan süzülüp, 

tubülüslerden geri emilmeyip tubülüs lümeninde bir miktar su biriktiren 

şeker formunda maddelerdir. Başlıcaları I.v. uygulanan mannitol ve 

ağızdan verilen isosorbiddir.  

Tedavide  

• Anüri ve oligüri,  

• Siroz,  

• Arteriyografilerde ve i.v. ürografilerde,  

• Pre ve postoperatif göz içi ve kafa içi basıncını azalmada. 
 

2.2.4. Alfa Adrenerjik Reseptör Blokörleri: Damar genişlemesi 

oluşturarak kalp işlevlerini normalleştirmeye çalışırlar. 
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2.2.5. Damar Genişleticiler: Kalp yetersizliğinde sempatik 

sistem harekete geçerek damarları daraltmaktadır. Bu şekilde kalbin iş 

yükü artar. Bu sebeple vazodilatör ilaçlar kalp yetersizliğin de 

uygulanılabilmektedir. Örnek olarak; kaptopril, dobutamin ve dopamin. 

2.2.6. Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri: Kalpte sistolik 

pompalama hacmini artırarak kalp debisi artışı ve periferik direnç 

düşmesine neden olduklarından kalp yetmezliği tedavisinde de 

kullanılırlar. Hafif ve orta şiddetteki hipertansiyonlarda tek başlarına ya 

da diüretiklerle kombine olarak kullanılırlar. Başlıcaları; kaptopril ve 

enalapril 

3. ANGİNA PEKTORİS İLAÇLARI  

Kalbdeki koroner arterlern daralması ve ya tıkanması sonucu 

verilen kan miktarındaki dengenin bozulması neticesi oluşan ve kendini 

retrostemal ağrı ile gösteren kısa zamanlı myokard iskemisine angina 

pektoris adı verilir (Akıcı et al., 2012).  

Nedeni 

• Koroner arter lumeninin aterom plakları ya da spazmlar 

sonucu daralması (%50’den fazla) anjina pektorisin en önemli 

nedenidir.  

• Aşırı uyarılmayla (ekzersiz ve heyecanlanma) anjina krizi adı 

verilen özellikle göğüste ağrı ile kendini gösteren belirtiler 

ortaya çıkar.  
 

Tedavisinde başlıca 3 yöntem uygulanır. 

• Koroner damarları genişleten ilaçlar uygulanılarak miyokarda 

oksijen gelmesi artırılır. 

• Beta blokörler ve kalsiyum antagonistleri kullanılarak 

miyokardın oksijen gereksinimi azaltılır. 

• Anjina ağrısı dindirilir. 
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Hastalığın başlıca emaresi, ekzersiz esnasında oluşan göğüs 

ağrısıdır. Bu esnada geçici olarak myokard iskemisi oluşur.  

Tedavi: İlaçlar semptomatik tedaviye yöneliktir. 

3.1. Nitritler: Damarların düz kaslarını gevşetirler. Venlerin düz 

kasları bunlara daha duyarlıdır. Ven ve venülleri genişleterek kanın 

çevrede toplanmasına, kalbe venöz dönüşün azalmasına neden olurlar. 

Karıncıkların diyastol sonu basıncı, hacmi ve enerji tüketimi azalır. 

Arterleride genişletir ve çevre damarlarının direncini de azaltırlar. 

Kalbin kasılma esnasında karıncığın önündeki yük azaltılır. Kanı 

aortaya pompalarken kalbin önündeki basıncın ve mekanik iş de azalır 

dolayısıyla enerji tüketimide azalmış olur. Kalbin oksijen gereksinimini 

ve kalbe venöz dönüşü eksiltirler. Ayrıca koroner arterleri ve beyin 

damarlarını da gevşeterek başağrısı oluştururlar. Bu tabloya zamanla 

tolerans oluşur. Safra kanallarını ve solunum yollarını da gevşetirler. 

Nitritler İkiye Ayrılır 

• Angina krizinde ya da krizden önce kısa etkili olanlar 

uygulanılırlar; nitrogliserin, amilnitrit ve izosorbid dinitrat. 

• Krizleri engellemek için uzun etkililer sürekli uygulanılırlar; 

eritritil tetranitrat ve pentaeritrol tetranitrat. 

Kullanılması:  

• Angina pektorisin akut krizlerinin engellenmesi,  

• Kronik olarak; kronerdamar hastalığı, akut kalp yetmezliği ve 

kalp kası enfaktüsünden korunmada uygulanılır.  
 

Dilaltı verilmeyle etkisi hızlı 2-5’da başlar ve 30’dan az sürer. 

Akut krizlerin tedavisini sağlar. Oral formları devamlı salınan 

tabletlerdir ve uzun zamanlı etki oluşturduğundan korunma 

sağlanabilir. İlaveten nitrogliserinin deriye uygulamaya spesifik 

farmasötik formları de korunma için uygulanılır (Kaya et al., 2013).  
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Yan Etkileri: Başağrısı, keyifsizlik, uyuşukluk, beyin iskemisi 

ve ortostatik hipotansiyon oluşturabilirler ve methemoglobinemi 

gözlenebilir.  

Nitrogliserin: Kısa süre içinde (1-2) doğrudan bir etkiyle damar 

düz kaslarını gevşetir. Bu etkisini iki mekanizma ile gösterir.  

• Vazodilatör etkili prostasiklin sentezini artırır, tromboksan 

sentetazı inhibe eder;  

• Guanilat siklazı uyararak guanozin monofosfat oluşumunu 

artırır. Akut anjina pektoris krizinin sonlandırılmasında 

trinitrin çok kullanılır. Trinitrin’in TTS adı verilen farmasötik 

şekilleri de vardır. Cilt (göğüs) üzerine uygulanan flaster 

şeklindeki bu sistemde 24 saatte 5-l0 mg trinitrin 

serbestlenmektedir. Ayrıca, cilt üzerine uygulanan trinitrin 

pomatları (%2) da vardır.  
 

Daha uzun etkili nitrit türevleri de anjina pektoris krizlerinde 

kullanılmaktadırlar. Bunların başında isosorbid dinitrat gelmektedir. 

Kontrendikasyonlar: Miyokard infarktüsü, akut ve kronik glokom. 

3.2. Beta Blokörler: Beta adrenerjik reseptörlerin kompetitif 

antagonistidirler. Başlıca 4 kardiyovasküler etkileri vardır. 

• Kalp atım sayısını ve kasılma gücünü azaltırlar. 

• İskeminin yoğun olduğu subendokardial bölgeye koroner kan 

akımını fazlalaştırırlar, 

• Anti-aritmik etki yaparlar, 

• Atriyo-ventriküler impuls iletimini yavaşlatırlar. 

 

Beta Blokör İlaçlar  

Propranolol ve Nadolol: Anjina pektoris’de kalp atım sayısını 

(ritmini) ve kasılma gücünü azaltarak anginal ağrının şiddetini 

azaltmada koruyucu olarak etki yaparlar. Sempatik uyarıyı 
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azalttıklarından kalbin oksijen gereksinimini düşürürler ve 

taşikardiyi önlerler. Anjina pektoris tedavisinde beta blokörler 

trinitrinle birlikte kullanılabilirler.  

• Angina krizlerinin sıklığını ve şiddetini azaltır 

• Nitritlerle birlikte uygulanılırsa, nitritin dozu ve dolaylı olarak 

yan tesirleri eksilir.  

• İlaç aniden bırakılmamalıdır. Krizlerin sıklaşmasına, myokard 

infarktüsüne ve ventriküler aritmilere neden olabilir. 
 

3.3. Kalsiyum Kanal Blokörleri: Kalp kası ve düz kaslarda Ca++ 

girişini önlerler. Böylece damarlarda gevşemeye yol açarlar. Kalp 

kasında uyarının şekillenmesi ve iletilmesini de önlerler. Angina 

pektoris tedavisinde kalsiyum kanal blsokörleri, trinitrin ve beta 

blokörler kadar sıklıkla kullanılmaktadır. Başlıca kalsiyum kanal 

blokörleri; nifedipin, verapamil, diltiazem ve bepridildir. Bu ilaçlar 

miyokard hücrelerine ve damar düz kas liflerine giderek kalsiyum 

akımını azaltırlar ve sonuçta başlıca 3 etki oluştururlar (Kaya et al., 

2013). 

• Miyokard’da: Kasılmayı azaltırlar ve oksidatif 

fosforilasyonları yavaşlatırlar. 

• Periferde: Arteriyel ve venöz vazodilatasyon yaparak kalbe 

gelen yükü azaltırlar. 

• Koronerler’de: Antispazmodik etki oluştururlar. 
 

Anjina pektorisde; verapamil, nifedipin, diltiazem ve bepridil 

uygulanır. 

Yan Etkileri: Periferik vazodilatasyon oluşturduklarından baş 

ağrısı, yüzde kızarma, ortostatik hipotansiyon ve refleks taşikardi 

oluştururlar. Ayrıca, nifedipin ekstremitelerde ödeme, verapamil 
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konstipasyona ve bepridil, verapamil ve diltiazem, sinüzal bradikardi, 

atriyo-ventriküler bloka neden olurlar. 

Verapamil, Nitrendipin ve Nifedipin: Bunlar damar düz 

kaslarında ve kalp kasında Ca++ un hücreye girmesine mani olurlar. 

Koroner damarları genişletip koronerlerdeki kan akımını arrttırır 

spazmı eksiltirler. Çevresel damarları da genişletip kan basıncını 

eksiltirler. Neticede myokardın O2 gereksinimini eksiltirler. A-V ve 

sino atriyal (SA) düğümde iletiyi yavaşlatırlar. 

• Uzun etkilidirler ve ön gögüs ağrısı nöbetlerini engellemek ve 

eksersize dayanıklığı arttırmak amacıyla koruyucu olarak 

kullanılırlar.  

• Migren ve hipertansiyon tedavisi, 

• Verapamil aritmi tedavisinde uygulanır. 

 (Kaya et al., 2013).  

Yan Etkileri: Uyuşukluk, çevresel ödemler oluşturabilirler. Beta 

blokörlerle birlikte uygulanmaları A-V blok ve hipotansiyon 

oluşturabilir ve konjestif kalp yetersizliğini şiddetini arttırabilir.  

3.4. Dipiridamol: Güçlü damar genişletici etkilidir, kan basıncını 

eksiltir ve trombosit agregasyonunu da engeller. Azda olsa angina 

krizlerini fazlalaştırabilir. 

4. ARİTMİ İLAÇLARI 

Kalp, SA düğümde doğrudan ve iletim sisteminde düzenli bir 

şekilde yayılan uyarılarla kasılır. Kalp ritmininin bozulması kulakçık 

ve karıncıkların uyarılmasındaki normal sırayı bozacak şekilde uyarının 

iletilmesinde kesilme veya uyarının oluştuğu yerde ya da uyarının hızı 

ve iletim düzeninde oluşan değişikliklere aritmi denilir.  

• Normal ritmi doğuran SA düğümün baskı altına alınması 

• Sönük odakların otomasitesinin artması 
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• AP süresinin kısalması 

• Refraktör dönemin kısalması 

• İletim hızının yavaşlaması 

Normal kalp ritmi 

• SA düğümün diğer tempocu odaklara göre daha erken olarak 

kendiliğinden depolarizasyona uğraması 

• Doğurulan uyarının belli bir yol üzerinde hızlı ve örnek bir 

şekilde iletilmesi 

• Kalp kası liflerinde AP süresi ve refraktör dönemin uzun ve bir 

örnek olması 

• Purkinje liflerinde AP süresinin karıncık kaslarındakinden 

uzun olması (Kaya et al., 2013). 
 

 Kalp kendisi impuls üretebilme ve bunu aktarabilme yeteneğine 

haiz bir organdır. Bu özelliğine "Otomatisite" ismi verilir. Uyarı 

atriyumdaki sinus düğümünde oluşurak, atriyum kasına yayılır ve A-V 

düğümden geçer. Purkinje lifleri ve his hüzmesi vasıtasıyla ventrikül 

kasına yol takip eder. Kardiyak aritmiler, uyarının oluştuğu yer, 

uyarının ileti hızı ve uyarının sistemindeki dengesizkler ya da uyarının 

normal olarak iletilme yolundaki deformasyonlara bağlı olabilir. İnsan 

için sinüs düğümü birincil merkezdir. Bir dakika içinde 70-80 impuls 

oluşturabilir. Atriyoventriküler düğüm 40-50, Purkinje lifleri ve His 

hüzmesi de 30 impuls oluşturabilir. Bunlar içinde sinüs düğümü 

diğerlerine gerek kalmadan kalp ritmini yapar. öbürleri sessiz, gizli 

merkezlerdir. Sinüs düğümü yavaşladığı zaman ya da oluşturulan 

impulsların kalbe yayılması bozulduğunda latent merkezler ateşlemek 

için devreye girer. 

4.1. Taşiaritmilerde Uygulanılan İlaçlar 

4.1.1. Kinidin: Azami yoğunluklarda kalp hücrelerine doğrudan 

etki eder. Düşük yoğunluklarda ise indirekt antikolinerjik etki gelişir.  
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Farmakolojik Etkileri: 

• Otomatisiteyi baskılar (kalbin atım hızını direkt etkisiyle 

azaltır), 

• Uyarı ileti hızını azaltır, 

• Kalbin kasılma gücünü azaltır, 

• Damar düz kaslarını gevşetir, 

• Zayıf alfa reseptör bloke edici etki gösterir. 
 

EKG de P-R arası, QRS kompleksi, ve Q-T arası kinidinin 

vasıtasiyle uzar. Plazma proteinlerine bağlanırlar. Kalp glikozidlerini 

bağlandığı yerden ayırır ve plazma seviyelerinin artmasına, neticede 

digital zehirlenmesine sebebiyet verir. O sebeple bu ilaçlarla bir arada 

uygulanmamalıdır. Ventriküler ve onun haricinde odaklanan 

aritmilerde uygulanılan geniş spektrumlu antiaritmiktir. İ.v. 

uygulanılacağı zaman glukozda seyreltilerek yavaş olarak 

uygulanılmalı ve bu esnada kişinin EKG’si de takip edilmelidir. 

Kullanılması:  

• Arteriyal fibrilasyon,  

• Arteriyal ve ventriküler ekstra sistoller,  

• Ventriküler ve supraventriküler taşikardi,  

• Arteriyal flutter olaylarının sağaltımı,  

• Supra ventriküler aritmilerin önlenmesinde uygulanılır (Kaya et al., 

2013). 
  

Yan Etkileri: A-V blok, myokardın kasılma gücünün 

baskılanması ve ventriküler taşiaritmiler neticesi kardiyotoksik etkiler 

gelişebilir. Kan basıncının ileri derecede düşmesine bağlı olarak 

bayılma oluşabilir. Ventriküler taşikardi ve ventrikül fibrilasyonu da 

gelişebilir. 
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4.1.2. Prokainamid: Kalbe etkisi kinidin gibidir. KC’de 

metabolize olur ve böbreklerden elimine edilir. Böbrek yetmezliği 

olgularında zehirliliği fazlalaşır. İlaçsal lupus eritematozus vakalarının 

başlıca sebeplerinden biri prokainamid uygulanılmasıdır. Alerjik 

tepkimeler kinidin de daha fazla gözlenilir. Ateş, kas ve eklem ağrıları, 

deri döküntüsü ve öldürücü agranülositoz oluşturabilir. Ayrıca; akut 

glokom ve idrar retansiyonu oluşturabilirler. 

4.1.3. Dizopiramid: Kalb de kinidin benzeri direkt ve indirekt 

etki oluşturur. EKG’de gelişen etkiler kinidin benzeridir. Kalpdeki yan 

tesirleri; konjestif kalp yetersizliği ileti bozukluğu, ve 

hipotansiyondur. İlaveten; kabızlık, ağız kuruluğu ve idrar retansiyonu 

gibi antikolinerjik yan etkiler de gelişir. 

4.1.4. Lidokain: Lokal anestezik ve aritmal etkilidir. 

Etki Şekli  

• Antriumlarda fazla kasılma oluşumunu (ventriküller 

ektrasistolünü) engeller. 

• Sodyum kanallarını inhibe ederek, hins-purkinjelerde 

otomatisiteyi başlatır. 
 

Kullanılması:  

• Kalp glikozidlerinin karıncıkta yol açabileceği olayların 

sağaltımında kullanılır.  

• Tek kaynaklı ektopik atışların denetiminde de etkilidir. 

• Antiaritmik olarak da (vazokonstriktörsüz) kullanılmaktadır. 

• Açık kalp operasyonlarında, akut miyokard infarktüsünde, 

kalbe katater takılması sırasında oluşabilecek ventriküler 

prematüre atımların ve ventriküler taşikardilerin tedavisinde 

öncelikli ilaçtır (Kaya et al., 2013: Yurtseven, 2012; Dökmeci 

ve Dökmeci, 2016). 
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4.1.5. Tokainid: Etki ve yapı bakımından lidokaine benzerlik 

gösterir. Fakat bazı olgularda ventriküler aritmileri kötüleştirebilir. Yan 

etkisel olarak SSS’mi ve sindirim sistemi deformasyonları ve alerjik 

tepkimeler oluşturabilir. 

4.1.6. Meksiletin: Yapısal olarak lidokaine benzerlik gösterir. 

Bilhassa akut miyokard infaktüsü (AMI) esnasında gelişebilen 

ventriküler taşiaritmilerin tedavisinde uygulanılır. Ciddi olgularda 

birincil olarak i.v. lidokain uygulanılır, daha sonra meksiletine devam 

edilebilir.  

Kontrendikasyonları: Kardiyojenik şok, konjenstif kalp 

yetersizliği ve ağır bradiaritmiler. 

4.1.7. Fenitoin: Epilepside uygulanılan ilaçtır. Fakat kalpde 

lidokain benzeri etki oluşturur. Önce dikkatli olarak i.v. ya da oral yolla 

yükleme dozu uygulanır ve sonrasında idame doz verilir. 

4.1.8. Propranolol: Sinüs düğümündeki beta reseptörleri bloke 

yaparak bradikardi oluşturur. Purkinje liflerindeki otomatisiteyi de 

baskılar.  

• Ventriküler ve atriyal aritmilerde uygulanılır.  

• En önemli kullanıldığı olgu supra ventriküler taşikardi dir. 
 

Yan Etkileri: Kalp yetersizliği ve hipotansiyon, geliştirebilir ve 

astmalılarda bronkospazm oluşturabilir. Aniden bırakılmamalıdır. 

4.1.9. Bretilyum: Öbür ilaçlara yanıt alınamayan ventrikül 

fibrilasyonda uygulanılır.  

Yan Etkileri: Kusma, bulantı ve ortostatik hipotansiyon 

gelişebilir. 

4.1.10. Amiodaron: Sinüs düğümünde otomatisiteyi azaltır. 

Koroner damarları genişletip rahatlatır.  
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• Ventrikül odaklı aritmileri tedavisinde uygulanılır.  
 

Ciddi yan tesirler gelişir. Hipotansiyon, SA ya da A-V blok, 

bradikardi, fotofobi, hipotiroidi ya da hipertiroidi, bulantı, iştahsızlık ve 

kusma oluşturur. Serum kinidin, digital, diltiazem ve prokainamid 

seviyelerini arttırır. 

4.1.11. Verapamil: Kalsiyum kanallarından kalsiyumun hücreye 

girişini engeller. Bu nedenle, impuls üretimi ve iletiminde kalsiyum 

akımının önemli rol oynadığı yapılarda, antiaritmik etkinliğinden 

sorumlu olan aşağıdaki etkileri oluşturur: A-V düğüm ve çevresinde 

iletimi baskılar.  

• Akut supraventriküler taşikardide uygulanılır.  
 

Ventriküler taşikardide öbür ilaçlara göre etkisi azdır (Akıcı et al., 

2012).  

4.2. Bradiaritmilerde Uygulanılan İlaçlar 

Atropin: Parasempatolitiktir.  

• A-V ve SA düğümdeki vagal tonusu kaldırarak ve kalbin hızını 

arttırır.  
 

5. ÇEVRESEL DAMAR GENİŞLETİCİLER 

Çevresel arter ve arteriyollerin tıkanma ve daralmasına bağlı 

olarak gelişen lokal dolaşım yetersizliklerinde uygulanılırlar. Akımın 

azaldığı bölgeye kan akımını arttırarak etkirler.  

• Vazospastik olgular; lokal sempatik tonus artması 

damarlarda gelişen spazm neticesi gelişen lokal iskemi. 

• Arter cidarında oluşan organik yaralanmalar neticesi oluşan 

tıkanıklar;  
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• Arter çeperinde lipid birikmesi, intima kalınlaşması, arterom 

plak gelişmesi ve berelenmiş endotelde trombus oluşması 

damarın lumenini daraltarak tıkaması. 
 

5.1. Nilidrin: İskelet kaslarının damarlarındaki beta adrenerjik 

reseptörleri aktifleştirir. Kalbi de uyarırdığından ilerlemiş angina 

pektoris, akut myokard infarktüsü ve paroksismal taşikardi vakalarında 

uygulanılmamalıdır. 

5.2. Papaverin: Büyük damarları gevşetir, bağımlılık 

oluşturmaz. Total çevresel damar direncini azaltır. İ.v uygulanıldığında 

kinidin gibi etkiyle ölüme neden olabilir. 

5.3. Dipiridamol: Damargenişletici ve düz kas gevşetici etkisi 

bulunur. 

6. ANTİHİPERTANSİFLER  

Arteriyel kan basıncının normalin (diastolik 80-85 mm/Hg ve 

sistolik 120-130 mm/Hg) üstünde sürekli kalmasıyla karekterize kalp-

damar hastalığına hipertansiyon denir. Vakaların %95’inde nedeni 

bilinmemektedir (esansiyel hipertansiyon). Hipertansiyon, zamanla 

kalpte ve arterlerde geri dönüşsüz değişiklikler yaparak ciddi 

kardiyovasküler komplikasyonlara yol (AMI, koroner hastalıklar, sol 

ventrikül hipertrofısi, konjestif kalp yetmezliği, inme, progresif böbrek 

yetmezliği, retinopati ve aort anevrizması) açtığından antihipertansif 

ilaçların kronik olarak kullanılması zorunludur. Antihipertansifler 

periferik direnci ve kalp debisini düşürürler. Bu durunu 3 etkiden 

birisiyle yaparlar. 

▪ Düz kas lifleri üzerine etki, 

▪ Vazokonstrüktör sempatik sinir sistemi üzerine etki,  

▪ Renin-anjiyotansin sistemi üzerine etki ederek. 
 

Böbrek parenkiması ve endokrin hastalıklar neticesi gelişen 

hipertansiyona sekonder hipertansiyon denir. Bu tedavi sebebe yönelik 
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olmalıdır fakat esansiyel hipertansiyonun tedavisi semptomlara 

yöneliktir. Hafif olgularda bir diüretikle ya da bir beta blokörle başlanır. 

Orta ve güçlü hipertansiyonda genelde kombine tedavi uygulanılır 

Bunlar yeterli gelmezse, beta blokör diüretik kombinasyonu, metil dopa 

kalsiyum kanal blokörleriyle ya da rezerpinle birlikte uygulanılır. Acil 

olgularda diazoksid, nitroprussid ya da labetolol uygulanır (Akıcı et al., 

2012). 

6.1. Diüretikler: Böbrek tübuluslarında su ve tuz kaybına, 

hipovolemi ve ekstrasellüler sıvı hacmi azalmasına neden olmaları ve 

daha uzun sürede gelişen vazodilatasyon neden olurlar. Arteriyel kan 

basıncını düşürücü etkileri sonucu kalp debisi ve periferik direnç azalır. 

Damar düz kas liflerinin membranında iyonik (sodium ve kalsiyum) 

akımları inhibe ederek vazokonstriktör endojen maddelere (NA, 

anjiyotansin ve ADH) damarların reaktivitesini azaltırlar. Damar düz 

kasları üzerine olan bu doğrudan etkileri ve hipovolemi oluşturmaları 

periferik direncin azalmasında önemli etkenlerdir. Diüretik ilaçlar diğer 

antihipertansif ilaçların etkilerini güçlendirirler ve dozlarının 

azalmasını sağlarlar. Hafif durumlarda diüretik ilaçlar tek başlarına 

kullanıldıkları gibi, orta ve ağır hipertansiyon tedavilerinde uygulanan 

kombinasyonların temel ilacıdırlar. Hipertansiyon tedavisinde en sık 

kullanılan diüretikler; tiazidler, furosemid ve triamterendir. Vücuttan 

tuz ve su eliminasyonunu fazlalaştırır. İlaveten tiazidler arteriolleri 

gevşetir ve kan basıncını azaltırlar (Akıcı et al., 2012).  

6.2. Beta Blokörler: Beta-1 tipi kardiyak reseptörleri spesifik 

olarak bloke ederler. Bunlara kardiyoselektif beta blokörler (asebutolol, 

atenolol, betaksolol ve metoprolol) adı verilir. Diğerleri hem vasküler 

hem de kardiyak beta-2 adrenerjik reseptörlere etkilidirler.  

Labetolol; hem alfa hem de beta adrenerjik reseptörleri bloke 

etmektedir. Kalp debisinde azalma, periferik arterlerde vazodilatasyon 

ve renin oluşumunda azalma meydana getirmektedir. Beta blokör 
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ilaçların antihipertansif etki mekanizmaları ß-adrenerjik reseptörleri 

inhibe etmeleriyle ilgilidir. Çünkü, ß-adrenerjik reseptörlerin 

aktivasyonu, hipertansif etkili endojen bir madde olan renin 

salgılanmasını uyarmaktadır. Beta blokör ilaçlar bu olayı 

engellemektedirler. Ayrıca, presinaptik uçtan NA salgılanmasını da 

inhibe ederler. Kalp debisini ve renin salgısını düşürerek kan basıncını 

eksiltirler. 60 yaş altı hafif ve orta derecedeki hipertansiyon olgularında 

uygulanılırlar. Beta blokörlerle kan basındaki normalleşme 1-2 hafta 

sürer. Doz ayarlaması buna göre yapılmalıdır. Anginalı hastalarda 

nöbetlere neden olmaması için ilaç aniden bırakılmamalıdır. 

6.3. Kalsiyum Kanal Blokörleri: Damar düz kas hücrelerinin 

membranını geçerek intraselüler kalsiyum düzeyini düşürerek uyarı-

kasılma olayını inhibe edip vazodilatasyon oluştururlar. Kalsiyum 

kanal blokörleri periferik damarlardan başka koroner damarları da 

genişletirler ve koroner spazmı giderirler ve miyokardın oksijen 

gereksinimini azaltırlar. Sinüs ve A-V düğümlerinde iletimi azaltırlar. 

Kalsiyum kanal blokörleri olan; nifedipin, nikardipin ve nitrendipin 

gibi uzun etkililer hipertansiyon tedavisinde sık kullanılırlar. Verapamil 

ve diltiazem daha seyrek kullanılmaktadır. Damar genişletici etkisinden 

dolayı hipertansiyon tedavisinde uygulanılırlar. Kalbi baskılaması 

sebebiyle verapamil tercih edilmez. Nikardipin, nifedipin, nitrendipin 

ve diltiazem tercih edilir. Uzun süreli tedavilerde ilacı bırakmak 

gerektiğinde, doz azaltılarak bırakılmalıdır. Anginalı hastalarda ilacın 

aniden bırakılması ağır iskemik krize seden olur. 

6.4. Hidralazin: Damar genişleticidir. Diyastolik kan basıncı 

sistolik basınçtan daha fazla azaltır. Genelde diüretik ya da beta 

blokörle beraber uygulanılır. Başağrısı, yorgunluk, iştahsızlık ve 

terleme oluşturabilir. Koroner arter olgularını kötüleştirebilir. 
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6.5. Minoksidil: Damar düz kaslarını hidralazinden daha fazla 

gevşetir. Öbür ilaçlara yanıt alınamayan güçlü hipertansiyonda 

uygulanılırlar.  

6.6. Prazosin: Damarları genişletir. Uzun zamanlı uygulanılması 

bedende tuz ve su alıkonulmasına sebep olur. Plazma proteinlerine 

azami ölçüde tutunur. KC’den ilk geçişte büyük oranda BT’a uğrar. 

6.7. Metildopa: Çevresel damarlarda genişleme oluşturur. 

KC’den ilk geçiş esnasında büyük kısmı metabolize olur. Hafif ve orta 

derecedeki hipertansiyon olgularında diüretiklerle birlikte uygulanılır. 

6.8. Adrenerjik Nöron Blokörleri: Sempatik sinir sisteminin 

işlevini seçici bir şekilde eksiltir. 

6.8.1. Rezerpin: Sempatik sinir ucundan narodrenalin deposunu 

boşaltır ve onun oluşumunu engeller. Kan basıncını eksiltir, kalp atış 

debisi ve hızını düşürür. Çevresel damarları gevşetir. SSS’ne etki 

ederek sakinleşme oluştururlar. Tedavinin başlamasını takiben birkaç 

günde etkisi başlar ve bırakıldıktan sonra birkaç gün sürer. Orta dereceli 

hipertansiyonda damar genişleticilerle ya da diüretiklerle birlikte 

uygulanılır. Bedende zamanla tuz ve su tuttuğundan diüretiklerle 

beraber uygulanılmalıdır.  

Yan Etkileri: Psişik deformasyonlar, kilo alma, peptik ülsere 

eğilim ve bradikardi oluşturur. Göğüs kanseri oluşumuna da 

artırabilmektedir. 

6.8.2. Guanetidin: Bütün etkileri rezerpin gibidir.  

6.9. Renin-Angiotensin Sistemini Etkileyenler: Renin, 

böbreklerde üretilen enzimdir. Plazmada olan substratı etkiliyerek onu 

angiotensin I'e haline getirir. Bu da angiotensin dönüştürücü enzim olan 

ADE vasıtasıyla angiotensin II haline getirilir. Son oluşum bedendeki 

damar daraltıcı maddelerdendir. İlaveten aldosteron salgısını da 
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fazlalaştırır ve bu da böbreklerden tuz ve su eliminasyonunu eksiltir. 

Neticede bedendeki sıvı miktarı artar, damarlar daralır ve kan basıncı 

artar. Bu ilaçlar angiotensin dönüştürücü enzim oluşumunu ve 

uygulanılmasını eksilterek angitensin II oluşumunu inhibe eder ve kan 

basıncını eksiltirler. 

6.9.1. Kaptopril ve Enalapril: Hafif ve orta derecedeki 

hipertansiyon olgularında uygulanılır. Yalnız ya da diüretik veya bir 

beta blokörle birlikte uygulanılabilir. Konjestif kalp yetersizliğine de 

etki eder. Öksürük en bariz yan etkisidir. 

6.10. Hipertansif Kriz İlaçları 

6.10.1. Diazoksid: Damarlara direk etki edip gevşeterek 

hipertansiyon ve nöbetlerinde uygulanılır. Yüksek hipotansiyon 

oluşturması, refleks sempatik aktivite fazlalığı sebebiyle angina ve 

myokard iskemisini fenalaştırabilir. İdrardaki su ve sodyum 

eliminasyonunu önleyerek ödem oluşturabilir. 

6.10.2. Sodyum Nitroprusiat: Ven ve arterleri öbür düz kaslara 

kıyasla daha fazla etki eder. Damarların düz kasına doğrudan etkiyerek 

vazodilatasyon oluştururlar.  Acil durumlarda kullanılır. Etkisi doza 

bağımlıdır. Yani, dozu arttıkça hipotansif etkisi de artar. İlaveten 

operasyonlarda kanamayı eksiltmek maksadıyla kontrollü hipotansiyon 

geliştirmek amacıyla uygulanılır. İ.v. olarak %5 dekstrozda verilir. 

Çözelti ışıktan korunarak yeni oluşturmalı ve 4 saate kadar 

uygulanılmalıdır. İlaç uygulanırken kan basıncı devamlı takip 

edilmelidir. Yan tesir olarak; hipotansiyon, başağrısı, bulantı ve kusma 

oluşturur. Sodyum nitroprussiyat, tiyosiyanat bileşiği olduğundan 

organizmada siyanürlere metabolize olur. Yüksek dozlarda verildiğinde 

siyanür zehirlenmesi belirtileri ortaya çıkabilir (Cingi et al., 1996; 

Dökmeci ve dökmeci, 2016; Erdem, 2017). 
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6.10.3. Trimetafan Kamsilat: Otonom gangliyonları bloke 

ederek etki gösterir. Hipertansif nöbetlerde ve cerrahi operasyonlarda 

kontrollü hipotansiyon için uygulanılır.  

Yan Etkileri: Bradikardi, ağız kuruluğu, yorgunluk ve psişik 

bozukluklar. Sarılık geçirenlere, psişik tedavi olanlarda ve rezerpinle 

beraber uygulanılmamalıdır.  

6.11. Hipertansiyon Önemli Noktalar 

• Kilo verme (Vücut ağırlığı VKİ “beden kitle indeksi=beden 

ağırlığı (kg) / boy’un (metre) karesi” 18.5-24.9 arasında 

olmalıdır). 

• Meyve ve sebzeden zengin ve doymuş yağ ve toplam yağ 

içeriği düşürülmüş diyet ve yağdan fakir süt ürünleri tüketilir.  

• Düzenli aerobik ekzersizler yapılır (haftada en az 4-5 gün 30’ 

yürüyüş gibi)  

• Alkol alimını azaltma, 

• Hastalar tuzlu gıdalardan kaçınmalıdır. Bu şekilde bazı 

olgularda ilaca gereksinim duyulmayabilir. 

• Antihipertansif ilaçların çoğu ortostatik hipotansiyon 

oluşturduklarından bu kişilerin uzun süre ayakta kalmamaları, 

yatarken birden ayağa kalkmamalıdırlar. 

• İlaçlar aniden bırakılmamalı, doz tedricen azaltılarak 

kesilmelidir. 

• Uygulanılan ilaçlar cinsel iktidarsızlığa neden 

olabileceğından, doz yeniden ayarlanmalıdır. 

• Sıcakda uzun zaman durmamaları ve taşıt ya da makine 

kullanma gibi dikkat gerektiren işleri yapmamalıdırlar (Akıcı 

et al., 2012). 
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7. HİPOLİPİDEMİKLER 

Metabolizma olgusudur ve kanda değişik lipoproteinlerin 

seviyesi artmıştır. Lipoproteinler; protein ve yağ bileşimidir, KC’de 

üretilirler. Hipolipidemikler arterlerde damar sertliği oluşumunu 

yavaşlatma ve bilhassa koroner kalp hastalığı tehlikesini eksiltmek 

amacıyla uygulanılır. Hiperlipideminin tedavisinde birincil olarak 

kişinin diyeti ayarlanır. Hayvani gıdaların eksiltilmesi ve bitkisel 

yağların alınması, sporla kilo kaybı, alkol ve sigaranın bırakılması 

tavsiye edilir. Bu önlemlerle hiperlipemiyi eksilmezse ilaca başvurulur. 

7.1. Kolestiramin: Barsakta safra asitlerini tutar ve bunların 

yeniden emilmesine mani olur. Kolesterolden safra asitlerinin 

oluşumunu arttırırlar. Bulantı, vitamin noksanlığı ve kabızlık 

oluşturabilir.  

7.2. Niasin: Lipoprotein üretimini eksilterek etki eder. 

7.3. Klofibrat: Bedende lipoprotein metabolizmasını 

fazlalaştırarak etki oluşturur. Safra taşı oluşma tehlikesinide 

fazlalaştırır. Bulantı, kusma, ishal, KC işlev bozukluğu oluşturabilir. 

Kanın pıhtılaşmasını uzatır.  

7.4. Gemfibrozil: Etki ve yan etki bakımından klofibrat gibidir.  

7.5. Lovastatin: Kolesterol oluşumunu eksiltir. Sindirim kanalı 

deformasyonları ve KC işlev deformasyonları oluşturabilir. Hamilelere 

uygulanmamalıdır.  

7.6. Neomisin: Antibiyotiktir. barsaktan absorbe olmayarak 

kolesterolün de absorbsiyonuna mani olur.  

7.7. Dekstrotiroksin: KC’de kolesterol yıkımını çabuklaştırır. 

8. HEMOSTAZ İLAÇLARI 

Vücudumuzdaki kan damarları içinde dolaşabilmek için sıvı 

kalmak ve damar lezyonlarındaki kanama durumlarında da pıhtılaşmak 
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zorundadır. Bu iki zorunluluk arasındaki denge, enzimatik tipte 

birbirine zıt düzenleyici mekanizmalarla sağlanmaktadır. Bir damar 

lezyonundaki kanamanın spontan olarak durmasını sağlayan fizyolojik 

olaya hemostaz (kanamanın durması) ve damar içinde pıhtı (trombus) 

oluşmasıyla karakteristik patolojik olaya da tromboz adı verilir. 

Koagülasyon (pıtılaşma), hemostaz sırasında damar dışında ve 

tromboz sırasında ise damar içinde oluşan bir mekanizmadır. Emboli, 

dolaşımla gelen yabancı bir maddenin (neoplazma parçacıkları, hava 

kabarcığı, mikroplar, pıhtı v.b.) bir damarı tıkamasıdır. Damarlarda 

pıhtı gelişebilmesi için, tromboza yol açan faktörler (damar endoteli, 

trombositler ve koagülasyon sistemi) ile tromboz oluşmasına engel olan 

koruyucu mekanizmalar (fibrinolitik sistem, koagülasyon inhibitörleri 

ve tromboksan-prostasiklin sistemi) arasındaki dengenin, tromboza yol 

açanlar yönünde baskınlaşması gerekir. Prokoagülan faktörlerdeki bir 

yetmezlik kanama riskine yol açmasına karşılık, bu faktörlerin aşırı 

sentezlenmesi de tromboz ve emboli riskine neden olabilmektedir. 

Koagülasyonda birbirini izleyen 3 basamak vardır:  

• Vasküler ya da endotelio-trombositer dönem  

• Koagülasyon (pıhtılaşma)  

• Fibrinoliz (pıhtının çözülmesi)  
 

8.1. Antikoagülanlar: Kan pıhtılaşması ve başlıca 

komplikasyonu olan emboli oluşumunu engellemek için kullanılan 

ilaçlara antikoagülanlar adı verilir. Başlıcaları; heparin ve 

K-antivitaminler (oral antikoagülanlar) dır. Bu ilaçlar ameliyat sonrası 

pıhtılaşmaların önlenmesinde, serebrovasküler hastalıklarda, miyokard 

infarktüsü, romatizmal hastalıkları v.b. durumlarda uygulanırlar.  

8.1.1. Heparin: Pıhtılaşma reaksiyonunda protrombin ve trombin 

sentezini azaltarak fibrin oluşumunu engeller. Pıhtılaşma süresini 

uzatır. Antitrombin III adlı proteine bağlanarak pıhtılaşma 
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faktörlerinden faktör XII, faktör X ve faktör II’yi inhibe eder. Kanda 

heparinin antikoagülan etkinliği total kanın pıhtılaşma zamanı ya da 

aktive edilmiş parsiyal tromboplastin zamanı ile değerlendirilir. Bu 

parametrelerin 2 katına çıkması heparin tedavisinin yeterli olduğunu 

göstermektedir. 

Kullanılması 

• Düşük dozlarda; venöz tromboz ve akciğer embolisinin 

oluşumunu önlemek, tedavi etmek; cerrahi, kadın-doğum ve 

uzun süreli antikoagülan tedavisinde uygun olarak kullanılır.  

• Yüksek dozlarda; flebitler, pulmoner emboliler, miyokard 

infarktüsü, bir organda akut arteriyel iskemiler, serebral 

emboli gibi vasküler hastalıklarda ve hemodiyaliz ve kalp 

cerrahisinde kullanılır. Kan nakillerinde pıhtılaşmayı önler. 

• İn vitro ve İn vivo pıhtılaşma süresini arttırır. Fibrin 

oluşumuna mani olur ve yara iyileşimini öteler.  

• Etkinliğini trombin oluşumunu eksilterek yapar. Venöz 

trombusdan korunmada, açık kalp operasyonlarında ve 

hemodiyaliz esnasında uygulanılır.  
 

Yan Etkileri: Kanamalar, kemikden Ca++ azalması, geçici olarak 

saç dökülmesi gelişebilir. Alerjiklerde, aktif tüberkülozda, kafa 

travması ve yeni operasyon olanlarda uygulanmaz.  

8.2. Koagülasyon Faktörlerinin Sentezini Değiştiren İlaçlar  

8.2.1. K Vitamini: İnsanlarda K vitamini besinlerden (sebzeler) 

ve barsaklarda bakteri florası sentezinden sağlanır. K vitamininin 

sindirim kanalından absorbsiyonu safra ve pankreas tuzlarının varlığını 

gerektirmektedir. Bir eksikliğe bağlı aşağıda belirtilen kanama 

bozukluklarında kullanılır.  
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Yenidoğanlarda K vitamini Eksikliklerinin Nedenleri:  

• Vitamininin transplanter geçişinin yetersiz olması,  

• Barsak mikroorganizmalarının bulunmayışı,  

• İndirgenmiş K vitamininin rejenerasyonu için gerekli KC 

sentezi sisteminin olgunlaşmamış olması,  

• Anne sütünde K vitamini düzeyinin düşük olmasıdır.  
 

Kanama riskinin sistematik önlenmesinde oral yolla K vitamini 

uygulanması yapılır. K vitamini, protrombin ya da faktör VII’nin kan 

düzeyinin düşük olmasına bağlı olarak ortaya çıkan kanamalarda ve K 

antivitaminlerin antagonisti olarak kullanılmaktadır. Antibiyotikler 

barsak florasını kısmen yıkarak K vitamini oluşumunu azaltırlar. 

Kolestiramin gibi reçineler K vitamininin barsaktan absorbsiyonunu 

azaltabilirler (Dökmeci ve Dökmeci, 2016).  

8.2.2. K Antivitaminler: Bedende K vitamini vasıtasıyla gelişen 

pıhtılaşma etkenlerinin oluşumuna mani olurlar.  

Bunlara Duyarlılık Şu Hallerde Artar: 

• K vitamini noksalığı olanlar, 

• Hipertiroidi, 

• Konjestif kalp yetersizliği, 

• Yaşlı olan hastalar, 

• KC hastalığı olanlar ve alkolikler. 
 

Kullanılması 

• Romatizmal kalp kapağı hastalıkları 

• Tromboembolik olayların önlenmesinde 

• By-pass ameliyatlarından sonra 

• Kalp kası enfaktüsü 

• Beyin damarı hastalıkları 
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• Kulakcık fibrilasyonu esnasında ve gebelikte oluşacak 

trombo- embolileri önlemek. 

• Venöz trombus profilaksisi 

• Akciğer embolisinde uygulanılır (Kaya et al., 2013). 
 

Hamillelik esnasında K vitamininden kaynaklanan etkenler 

artacağından, ağızdan alınan antikoagulanlara duyarlılık azalır. Fakat 

heparin plasentayı aşamadığından hamilelerde güvenlidir. Plazma 

proteinlerine %99 oranında tutunurlar ve aynı yöntemle tutunan öbür 

ilaçlarla etkileşirler. Tedavi esnasında protrombin sık sık ölçülmelidir. 

İmkan olmazsa ağızdan uygulanana antikoagülanlar verilmemelidir.  

Yan Etkileri: Kanama, iştahsızlık, saç dökülmesi ve kaşıntı 

gelişebilir. Plasentayı aşıp yavruda toksikasyon gelişebilir o sebeple 

hamilelerde, peptik ülseri olanlarda, KC ve böbrek yetersizliği 

olanlarda uygulanılmamalıdır. Ağızdan uygulanılan antikoagulanlarla 

gelişen kanama durumunda ilaç bırakılır. K vitaminin parenteral 

müstehzarları uygulanır. İlaveten tam kan ya da plazma infüzyonu 

uygulanılır.  

Tedavide Kullanılan Başlıca K Antivitaminler:  

• Kümarin türevleri: Varfarin ve dikümarol  

• İndandion türevleri: Fenindion, bromindionv ve fluindion.  
 

8.3. Antitrombotik İlaçlar: Antitrombotik tanımı; arterlerde 

pıhtı oluşumunu engelleyen ya da eksilten ilaçları kapsar. 

Trombolitikler akut tromboembolik olgularda uygulanılır ve oluşan 

pıhtıyı eritir. Bunlar bedende plazminojenin plazmine değişimini 

çabuklaştırır ve gelişen plazmin de pıhtı oluşumu esnasında gelişen 

fibrini dağıtır. 

8.3.1. Aspirin: Siklooksijenaz enzimini inhibe ederek 

prostaglandinlerden ileri gelen agregasyonu önler. Bu etkisi 
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dönüşümsüzdür, yeni trombositler oluşana (8 gün) kadar sürer. Aspirin 

kanama zamanında uzamaya yol açar. Ayrıca, kollajenlere 

trombositlerin adezyonunu inhibe eder.  

8.3.2. Tiklopidin: Kanama zamanını uzatan sentetik bir ilaçtır. 

Etkisi uzun süre devam eder. Prostasiklin’in antiagregan etkisini artırır.  

8.3.3. Dipiridamol: Koroner vazodilatör olan dipiridamol anjina 

pektoris profilaksisinde kullanılır. Prostasiklinin etkisini artırıp, 

tromboksanınkini azaltarak, trombojenik damar yüzeyinde 

trombositlerin adezyonunu azaltabilmektedir.  

8.4. Fibrinolitik İlaçlar: Pıhtılaşma sonucu oluşan fibrinin 

parçalanması ya da erimesi için kullanılan ilaçlara fibrinolitik 

(trombolitik) ilaçlar adı verilir. Bu antitrombotik ilaçlar, damar 

çeperinde lokalize bir lezyondan kaynaklanan oluşumlarda (arteriyel ya 

da venöz trombozlar) veya mikrosirkülasyonda intravasküler trombin 

şekillenmesi sırasında uygulanabilirler. Antitrombotik ilaçların amacı 

trombozların oluşumunu ve yayılmasını önlemek ya da çözünmelerini 

sağlamaktır. Bu ilaçlar fizyolojik hemostaz mekanizmalarıyla 

etkileştiklerinden, yüksek dozlarda uygulandıklarında ya da diğer 

ilaçlarla etkileştiklerinde hastalarda ya da hemostaz anomalisi olanlarda 

anormal kanamalara neden olurlar. Antitrombotik ilaçların uygun 

kullanılmaları durumunda iyi bir klinik sonuç ve düşük bir kanama riski 

sağlanabilmektedir. Streptokinaz, ürokinaz ve doku plazminojen 

aktivatörü tedavide arter ve venaların trombozlarında ve kanın 

vizkozitesinin azaltılmasında kullanılırlar. Bu ilaçlar yeni oluşmuş 

trombozlara etkirler.  

8.4.1. Streptokinaz: Etkisi pıhtının büyüklüğüne ve yaşına göre 

değişir.  

• AMI’da trombolitik uygulanımı önemlidir. 
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• MI’da ilk 4 saatte uygulanmalıdır. 6 saati aşan tedavilerin şansı 

azdır.  

• KC embolisi  

• Hemodiyalizde  

• Derin ven trombozunda, 

• Akut akciğer embolisi 

• Kalp kası enfaktüsü, 

• Antibiyotiklere cevap vermeyen yaralar, yanıklar, ülser kronik 

ekzema, kulak hematomu, dış kulak yangısı, sinüzit, kist, 

fistülli kırıklar ve kemik iliği hastalıkları (Kaya et al., 2013). 
 

Tedavide trombin süresi normalin 2-5 katı kadar yükselir. 

Streptokinaz tedavisini takiben heparin ya da oral antikoagulanlar 

uygulanabilir. 

Yan Etkileri; ateş, kanama ve alerjik reaksiyonlar oluşturabilir. 

8.4.2. Ürokinaz:  Etkisi doğrudan plazminojen üzerinedir. 

Alerjik reaksiyon (ateş) oluşturma riski daha azdır. Streptokinaza alerji 

gösteren hastalara uygulanır.  

8.4.3. Doku Plazminojen Aktivatörü:  Genetik 

rekombinasyonla elde edilen endojen insan glikoproteini, doku 

plazminojen aktivatörüdür. Plazminojenin güçlü fibrin eritici madde 

olan plazmine dönüşümünü hızlandırır.  

8.5. Antifibrinolitik İlaçlar (Fibrin Erimesini Engelleyenler): 

Trombolitik ya da fibrinolitik aktivite aşırı derecede olduğunda 

hemostatik ve fibrinli pıhtıların şekillenmesi eşliğinde kanamalar 

meydana gelebilmektedir. Bunların durdurulması gerektiğinde 

antitrombolitik ya da antifibrinolitik ilaçların verilmesi gerekir.  

• Pankreatitis, 
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• Cerrahi kanamalar özellikle açık kalp ameliyatlarında 

kanamayı azaltmak ve dolayısıyla kan naklini azaltmak için 

uygulanırlar (Kaya et al., 2013). 
 

8.5.1. Aprotinin: Fibrinolitik kaynaklı kanama sendromlarında 

kullanılır. Plazminin etkilerini antagonize ederek etki gösterir.  

• Kanama riskini azaltmak amacıyla ekstrakorporel dolaşım 

altında kardiyak cerrahide de kullanılmaktadır.  

• Akut pankreatitlerin ve epidermolizlerin tedavisinde de 

aprotinin uygulanmaktadır.  
 

Aprotinin, majör reaksiyonel fibrinoliz hariç, disemine 

intravasküler koagülasyonda ve gebeliğin ilk trimestresinde 

kontrendikedir.  

Yan Etkiler: İyi tolere edilen bir ilaçtır. Hızlı enjeksiyonu bulantı 

ve kusmaya neden olur.  

8.5.2. Traneksamik Asit: Plazmin’in fibrinolitik aktivitesini 

inhibe ederek antihemorajik bir etki oluşturur. Plazminojenin bir lizin 

rezidüsüne reverzibl olarak bağlanır ve plazminojenin plazmine 

dönüştüğünde orada bağlı olarak kalır. Plazmin traneksamik aside 

bağlandığından inaktive olur ve dolayısıyla fibrinoliz inhibe edilir.  

• Fibrinolizi izleyen kanamalı durumlarında (kulak burun boğaz 

ya da kadın genital organ ameliyatları) koruyucu olarak 

uygulanır.  
 

Tromboembolik belirtisi olanlarda, ağır böbrek yetmezliklerinde 

ve reaksiyonel fibrinolitik durumlarda kontrendikedir. Seyrek olarak 

baş dönmesi, bulantı, kusma, lipotimiler ve alerjik tipte cilt döküntüleri 

ortaya çıkabilir. 
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9. DEMİR NOKSANLIĞI ANEMİSİ İLAÇLARI 

Antianemik ilaçlar dolaşımdaki hemoglobin kütlesinin 

azalmasına anemi (kansızlık) adı verilir. Aneminin başlıca nedenleri, 

alyuvar yapımında yetersizlik, hemoliz ve kanamalardır. Antianemik 

ilaçlar; demir, folik asit ve B12 vitamini yetersizliğini düzeltirler ya 

da alyuvar yapımını aktive ederler (Katzung, 2016).  

9.1. Demir: Vücuttaki demirin önemli bir kısmı hemoglobinlerin 

yapısında bulunur. Et protenindeki demir güçlü bir şekilde adsorbe 

edilir, çünkü etteki hemoglobin ve myoglobindeki hem demiri 

myoglobine ayrışmadan emilir. Oksijende hemoglobindeki demire 

bağlanarak taşınır. Hemoglobinlerdeki demir miktarı erkeklerde 31 

mg/kg, kadınlarda 20 mg/kg’dır. Erkeklerde testosteron hormonu, 

organizmada yeterli düzeyde kalmasını sağlamaktadır. Bu nedenle 

demir eksikliği, kadınlarda daha sık oluşmaktadır. Cilt ve mukoza 

döküntüleri ve kanamalar sonucu vücutta demir kaybı olur. 

Kadınlarda gebelik, emzirme ve menstrüasyon devrelerinde demir 

kaybı oldukça fazladır. Ayrıca, bazı ilaçlar da (antasidler) demir 

emilmesini azaltabilirler. Buna karşın, C vitamini demir emilimini 

kolaylaştırmaktadır. Fe+++ (ferrik) şeklinde besinlerle alınan demir, 

mide asidinde Fe++ (ferro) şekline indirgenerek ince barsaklardan, 

özellikle duodenumdan emilir. Absorbe olan Fe++, kanda Fe+++ şekline 

geçtikten sonra transferrin adı verilen bir proteinle kompleks yaparak 

dolaşımda bulunur. Dolaşımdaki demirin %80 kadarı kemik iliği 

hücrelerine, kalan kısmı da dalak ve KC hücrelerinde depolanır. KC 

ve dalakta 1 g demir depolanabilmektedir. Hemoglobin oluşumu 

esnasında depo edilen bu demir kullanılmaktadır. Feçes, cilt döküntüsü 

ve terle günlük olarak 1 mg demir itrah edilir. Menstrüasyon 

esnasında 30 mg, doğumdaysa yaklaşık 500 mg demir kaybı 

olmaktadır. Erişkin erkekler ve post menapoz dönemindeki kadınlarda 

en fazla kan kaybı gastro intestinal kanaldan olur. Açıklanamayan 

demir eksikliği tabloları bu yönden incelenmelidir. Demir eksikliği 
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durumunda plazmada demir konsantrasyonu azalır, buna karşın 

transferrin saturasyonu artar ve dolayısıyla total demir bağlama 

kapasitesi fazlalaşır. Bu duruma hipokrom mikrositer anemi adı 

verilir. Bitkinlik, solukluk, yorgunluk, baş ağrısı, stomatit, glossit, 

eritrosit ve hemoglobin miktarlarında ve hacimlerinde azalma belirtileri 

karakteristiktir. Demir eksikliği anemisinin tedavisinde oral yolla 

demir sülfat günde 3 kez 200 mg dozunda genellikle 3 ay süreyle 

kullanılır. Ayrıca, parenteral kullanılan demir dekstran ve demir-

sorbitol preparatları da vardır (Katzung, 2016).  

Yan Etkileri: Demir oral yoldan uygulandığında bulantı, karın 

ağrısı ve diyare oluşturabilir. Bu belirtiler demir kapsüllerinin 

yemekten sonra alınmasıyla azalabilir. Demir preparatları feçesi siyaha 

boyar. Parenteral demir preparatları alerjik reaksiyonlara, enjeksiyon 

yerinde ağrılara ve lekelere neden olabilir. Demir zehirlenmesinde 

antidot olarak desferrioksamin kullanılır. 

9.2. B12 Vitamini : Vücudun temel maddelerinden olan B12 

vitamini özellikle hayvansal besinler içinde çok bulunur. İnsanda kalın 

barsak florasından da sentezlenir. İntrensek faktör eksikliği, ince 

barsak hastalıkları ve iyi beslenememe gibi durumlar B12 

eksikliğine yol açar. B12 vitamini DNA sentezinde önemli rol oynar 

ve kemik iliğinde kan yapımında görevli hücrelerin şekillenmesinde 

gereklidir. Yetmezliği durumunda megaloblastik anemi oluşur. Kanda 

iri eritroblastların (megaloblast) bulunmasıyla karakteristiktir. 

Pernisiyöz anemi (biermer hastalığı) ve bazı beslenme bozukluğu (folik 

asit eksikliği) anemileri megaloblastik anemi tipindedirler. B12 vitamini 

pernisiyöz anemi tedavisinde kullanılır. B12 vitamini eksikliğinde folik 

asit verilmesi kan tablosu bozukluklarını düzeltir.  

Yan Etkileri: Diyare, alerjik reaksiyonlar, kalp yetersizliği ve 

seyrek olarak akciğer ödemidir.  
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9.3. Folik Asit:  Yetersizliği DNA sentezinin bozulmasına ve 

dolayısıyla megaloblastik anemiye neden olur. Yeşil sebzelerde bol 

miktarda bulunur. Ayrıca barsak bakterileri tarafından da sentezlenir.  

Folik Asit Eksikliğinin Başlıca Nedenleri:  

• Gebelik (gereksinim artar),  

• Alkolizm,  

• Beslenememe,  

• KC hastalıkları,  

• Plazma proteinlerinin eksikliği ve malabsorbsiyondur.  

• Trimetoprim, fenitoin, fenobarbital, primidon ve oral 

kontraseptif ilaçlar, folik asidin emilmesini engelleyerek folik 

asit yetmezliği yapabilirler.  

• Metotreksat, barbitüratlar, fenitoin v.b. ilaçlar da folik asitle 

etkileşerek eksikliğe yol açabilirler. 

• İnce barsak rahatsızlıkları, 
 

Gebelikte folik aside ihtiyaç artar. Folik asit eksikliğinde B12 

vitamini eksikliğine benzer belirtiler görülür, fakat B12 vitamini 

verilmesi belirtileri düzeltmez. Seyrek olarak alerjik reaksiyonlar 

oluşturabilir.  
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BÖLÜM 9 

HORMONLAR VE ANTİALERJİKLER 

Giriş 

İç salgı bezlerinden salgılanan, kan dolanımıyla hücreler arası 

iletiyi oluşturan, biyokimyasal ve metabolik olayları sağlayan 

maddelere hormon adı verilir (Derici, 2021). Organizmada, SS dışında 

ikinci haberleşme sistemi hormonlardır. SS organizmanın kısa süreli 

adaptasyonlarını, hormonlar ise uzun süreli adaptasyonlarını sağlarlar. 

Değişik kimyasal yapıya sahip olan hormonlar hedef hücrelere dolaşım 

yoluyla ulaşarak, kendilerine özgü reseptörlere bağlanıp etkilerini 

gösterirler. Bir hormon ve reseptörünün birleşmesi hedef hücrede seri 

biyokimyasal reaksiyonun başlamasına yol açarak hormona özgü 

yanıtların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Hormonların çoğunun 

reseptörleri hücre membranında bulunmasına karşın, steroid yapıdaki 

(kortikosteroidler, cinsiyet hormonları) ve tiroid hormonlarının 

reseptörleri hücre çekirdeğindedir.  

Hormonlar tedavide genellikle iki amaçla kullanılırlar.  

• Hormon yetmezliğini gidermek amacıyla “yerine koyma 

tedavisi” (adison hastalığında, kortikosteroid ve diyabette 

insulin uygulanılması),  

• Farmakolojik etkilerinden yararlanmak için inflamasyonlarda 

kortikosteroidler uygunılırlar. 
 

Hormonların fizyolojik fonksiyonları genelde dört olayın 

düzenlenmesine yöneliktir:  

• Vücudun iç ortamının dış koşullara uygun olarak sürdürülmesi 

(su ve elektrolit dengesi, kan basıncı, asid-baz dengesi, kas, 

beden ısısı, kemik kitlesi ve yağ dokusu gibi),  

• Enerjinin üretimi, kullanılması ve depolanımı,  
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• Üreme  

• Büyüme ve gelişme (Akıcı et al., 2012). 
 

1. HİPOFIZER BOZUKLUKLARI DÜZELTEN İLAÇLAR 

1.1. Hipotalamus Uyarıcıları: Tanı ve tedavi amacıyla 

endokrinoloji kliniklerinde hipotalamus kaynaklı başlıca iki hormon, 

TRH (tirotropin=TSH salıverici hormon) ve GnRH (LH ve FSH 

salıverici hormon) kullanılmaktadır. Ayrıca, CRF (kortikotropin 

salıverici faktör), somatostatin (büyüme hormonu salgılanması 

inhibitörü) ve dopamin (prolaktin salgılayan) gibi hormonlar da 

hipotalamustan salgılanırlar. Ön hipofizden salgılanan hormonlar 

hipotalamo-hipofizer portal sistemden salgılanan hipotalamik kaynaklı 

hormonların kontrolü altındadırlar. 

TRH (tirotropin salıverici hormon): Hipotalamustan 

salgılanarak ön hipofizden tirotropin (TSH) salgılanmasını uyarır. TRH 

(protirelin) tedavide tiroid fonksiyonunun incelenmesi (TRH 

stimülasyon testi) amacıyla kullanılır. TRH prolaktin salgılanmasını da 

arttırdığından prolaktin salgılanmasının değerlendirilmesinde de 

kullanılır. 

GnRH (LH ve FSH salıverici hormon): Hipotalamustan 

salgılanır ve ön hipofizden gonadotropinlerin (LH ve FSH) 

salgılanmasını pulsatil bir şekilde uyarır. LH-RH tedavide gonadik 

endokrin fonksiyonların ortaya çıkarılmasında test maddesi olarak ve 

kısırlık tedavisinde parenteral yoldan uygulanır (Dökmeci & Dökmeci, 

2016).  

1.2. Ön Hipofiz Hormonları 

Tirotropin (TSH): Hipofiz ön lobundan tireotrop hücrelerden 

salgılanır. Hipotalamustan salgılanan TRH ve tiroid hormonları 

salgılanmayı kontrol altında tutar. TSH tedavide tiroid hormonlarının 
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fonksiyonlarının ortaya çıkarılmasında (TSH; stimülasyon testi) 

kullanılır. 

Yan Etkileri: Hipertiroidi, cilt reaksiyonları, bulantı, kusma ve 

anafilaktik şok. 

Büyüme Hormonu (Somatotropin): Ön hipofizdeki somatotrop 

hücrelerinden salgılanırlar. Hücresel büyümenin temel faktörüdür. 

Salgılanması GH-RH tarafından uyarılır, somatostatin tarafından inhibe 

edilir. Büyüme hormonu tüm dokuların özellikle kemik dokusunun 

büyümesini uyarır. Büyüme hormonu tedavide büyüme 

bozukluklarında (cücelikte) kullanılmaktadır. 

Yan Etkileri ve Kontrendikasyonları: Ketozla birlikte seyreden 

hiperglisemi oluşturabilir. Büyüme hormonu hipofiz tümörü olan 

hastalarda kontrendikedir. 

ACTH (kortikotropin): Hipotalamustan salgılanan CRF ve 

adrenal bezden salgılanan glükokortikoidlerin kontrolü altında 

salgılanır. ACTH adrenal bezden kortikosteroidlerin ve androjenlerin 

salgılanmasını uyarır. Kolesterol, esteraz enzimini aktive ederek 

kolesterolün pregnenolona dönüşümünü sağlar. Etkisi sAMP aracılığı 

ile olur. ACTH, tedavide adrenal bez fonksiyonunun araştırılmasında 

test maddesi olarak ve nöroloji ve nöroşirürjide serebral ödem, tümör 

ve travmalarda ya da serebral vasküler kazalarda (kanamalarda) 

kullanılmaktadır. Tedavide kullanılan tetrakozaktid adı verilen sentez 

preparattır. 

Yan Etkileri: Anafilaktik tipte reaksiyonlar, su ve tuz tutulması, 

hipokalemi, hiperglisemi, enfeksiyonlara direnç azalması, osteoporoz. 

Gonadotropinler: Hipofiz ön lobundan salgılanan FSH (folikül 

stimüle edici hormon) ve LH (lüteinleyici hormon) gonadotropinler 

diye adlandırılırlar. Yani, HMG (insan gonadotropini) hem FSH (daha 

fazla), hem de LH aktivitesine sahiptir. HCG (koriyonik gonadotropin) 
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ise LH aktivitesine sahiptir. HMG tedavide kısırlıkla birlikte hipofizer 

ya da hipotalamik hipogonadizm olgularında kadınlarda foliküler 

olgunlaşmayı, erkeklerde ise spermatojenezi uyarmak amacıyla 

kullanılır. Ayrıca HMG ve HCG birlikte verilerek kadınlarda 

yumurtanın döllenmesini ve erkeklerde testosteron yapımının 

artırılması için kullanılırlar. HCG test maddesi olarak puberte öncesi 

erkek çocuklarda kriptorşidinin ayırıcı tanısında kullanılır. 

Yan Etkileri: Ovaryum kistleri ve kanamaları, intraperitoneal 

yırtılma, ikiz, üçüz doğumlar. 

Kontrendikasyonlar: Gebelik, ovaryum ya da testis kistleri, 

hiperprolaktinemi, hipofiz tümörü (Kaya et al., 2013). 

Büyüme Hormonu: Gelişmemiş kişilerde büyüme 

kondrojenez (kikırdak oluşumunda) artışı. Aminoasitlerin taşınmasının 

artması. Protein sentezinin artması. Glisemi yükselmesi. testesteron. Su 

metabolizması. Yağ asitlerinin serbestlenmesi  

FSH: Ovaryumda foliküllerin gelişmesi ve olgunlaşması. 

Spermatojenezde artış  

LH: Yumurtanin olgunlaşmasi, yumurtlama ve sari cismin 

gelişmesi. Östrojenlerin salgılanması. Projesteron salgılanması. Leydig 

hücrelerinden androjen salgısı artışı  

Prolaktin: Gebelik esnasında meme bezlerinin süt üretimine 

hazırlanması doğumdan sonrada sürdürülmesi. Laktasyonda artış.  

TSH: Tiroid bezinin büyüklüğünde ve vaskülarizasyonunda artış. 

Tiroid hormonların sentez ve salıverilmesi. 

ACTH: Adrenal bezde glukokortikoid, mineral-kortikoid ve 

androjenlerin sentezinde artış. 
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Klomifen Sitrat: Hipofiz ön lobundan LH ve FSH salgılanmasını 

sağlayan antiöstrojen özellikte sentez bir ilaçtır. Kısırlık tedavisinde ve 

gonadotropin salgılanmasının test edilmesinde kullanılmaktadır. 

Klomifen sitrat kısırlık tedavisinde menstrüel siklusun 5. gününden 

başlayarak 4-5 gün süreyle günde 50 mg verilir. Başarı sağlanamazsa 1 

ay sonra iki misli dozla tekrar bir kür daha yapılır. 

Yan Etkileri: Sıcak basması, bulantı, baş ağrısı, meme 

büyümesi, depresyon, ikiz-üçüz doğum, görme bozuklukları. 

Kontrendikasyonlar: KC bozuklukları, jinekolojik kanamalar, 

ovaryum kist ve tümörleri, gebelik. 

Prolaktin Sentez İnhibitörleri: Ön hipofizden salgılanan 

prolaktin gebelik sırasında meme bezlerini laktasyonda süt salınımına 

hazırlar ve doğumdan sonrada süt salgısını başlatır. Prolaktin 

serbestlenmesi ve salgılanması hipotalamustan salgılanan PIF 

(prolaktin salgılanmasını inhibe eden faktör) kontrolü altındadır.  

Bromokriptin: Dopaminerjik agonist etkili sentetik bir 

maddedir. Prolaktinin sentez ve salıverilmesini inhibe eder. 

Hiperprolaktinemilerde prolaktin’in frenlenmesi ve akromegali 

hastalığında büyüme hormonu frenlenmesi testlerinde 

kullanılmaktadır. Hiperprolaktinemi eşliğinde amenore-galaktore 

sendromu ve yüksek dozlarda parkinson hastalığı tedavilerinde 

kullanılmaktadır. 

Yan Etkileri: Ortostatik hipotansiyon, baş dönmesi, bulantı, 

kusma ve yüksek dozlarda psişik bozukluklar gelişir. 

1.3. Arka Hipofiz Hormonları: Hipofiz arka lobundan peptid 

yapıda iki hormon salgılanır. Birincisi; vazokonstriktör etkili ADH ya 

da diğer adıyla vazopressin, ikincisi ise uterus ve meme bezi düz kasını 

kasan oksitosin hormonudur. 



Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AKTAŞ | 286 

 

Vazopressin: Hipotalamus’un supraventriküler çekirdeğinde 

sentezlenir ve hipofiz arka lobunda depolanır. Böbrek tübul ve toplayıcı 

kanallarına olan etkisiyle süzüntüdeki suyun yeniden emilimini arttırır. 

Ağrı, anestezi, cerrahi girişim, şiddetli korku, heyecanlar ve stres ADH 

salgılanmasını uyarır ve antidiüretik etkisiyle böbrekten su 

eliminasyonunu azaltır 

Endikasyonları  

• ADH yetmezliğine bağlı olarak gelişen fazla su içme ve işeme 

durumunun sağaltımında uzun etkli ADH tuzları uygulanır.  

• Hipofizer diyabetes insipidus tedavisinde ve özofagus 

yırtıklarında kullanılır. Tedavide sentetik türevi olan lysine-

vasopressine nazal pulverizasyonla uygulanır (Kaya et al., 

2013). 
 

Yan Etkileri: Yüksek dozlarda damar düz kaslarını kasar, cilt ve 

splanik kan dolaşım debisini oldukça düşürür, koroner 

vazokonstriksiyon ve dolayısıyla miyokard iskemisine neden olur. 

Rinit, astım ya da pulmoner infiltrat şeklinde alerjik reaksiyonlar; ciltte 

önemli solgunluk, anginal ağrılar, bulantı, karın krampları, defekasyon 

duygusu ve uterus kasılmaları; koroner yetmezlik. 

Kontrendikasyonları: Gebelik ve epilepsi durumlarında ve 

siklopropan ve halotan anestezisinde uygulanması konrendikedir. 

Desmopresin: İnsan ADH’nun sentetik türevidir. Nazal 

uygulanan solüsyonları vardır.  

Oksitosin: Hipotalamusun paraventriküler çekirdeğinde 

sentezlenir ve hipofiz arka lobunda depolanır. Etkileri başlıca; meme 

bezi, uterus ve kalp-damara yöneliktir. Östrojenin varlığına bağlı olarak 

uterusun kasılma sıklığını ve gücünü arttırır. Kalsiyumla beraber 

uygulandığında ekisi güçlenir. Çiftleşme esnasında spermlerin 
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taşınmasını sağlar. Vajinanın mekanik gerilimi ve memelerin emilmesi 

oksitosin salgılanmasını artırır.  

• Gecikmiş doğumun başlatılması,  

• Memeden sütün dışarı çıkmasını sağlar.  

• Pre-eklamsi (gebelik zehirlenmesi),  

• Uterus atonisi,  

• Tamamlanmamış abortus durumlarında  

• Uterus kanamalarının kontrolünde (Karaalp et al., 2017; Kaya 

et al., 2011, 2013). 
 

Yan Etkileri: Annede hipertansiyon krizleri, tetaniler, uterus 

yırtılmaları ve fötüste ölüme neden olabilir. Ağır toksemi ve prematüre 

doğumlarda oksitosin kontrendikedir.  

2. TİROİD VE PARATİROID BOZUKLUKLARINI 

DÜZELTEN İLAÇLAR 

2.1. Tiroid Bezine Etkili İlaçlar: Salgılanmanın yetersiz olduğu 

(hipotiroidizm) durumlarında, tiroid bezi ekstreleri ya da purifiye 

edilmiş tiroid hormonları (T3, T4) verilir. Salgılanmanın fazla olduğu 

(hipertiroidizm) durumlarında, cerrahi ve kimyasal (iyot131) yollardan 

tiroid bezi devre dışı bırakılır ya da antitiroid ilaçlarla hormonun sentezi 

bloke edilir. 

Hipotiroidizm (tiroid yetersizliği) İlaçları: Tiroid bezi, tiroid 

hormonlarının oluştuğu ve sentezlendiği yerdir.  

TSH kontrolünde başlıca iki tip hormonun sentez ve 

salgılanmasını yapar. Birincisi, fosfokalsik metabolizmada rol oynayan 

kalsitonin salgılanması ikincisi de triiyodotironin (T3) ve tiroksin (T4) 

gibi tiroidin iyotlu hormonlarıdır. T3 (daha aktif) ve T4 benzer 

yapıdadırlar. Hedef hücrelerde çekirdekte bulunan reseptörlerine 

bağlanarak etkilerini gösterirler. Periferde T4 kısmen T3 ‘e dönüşür.  
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Gelişme ve büyümeyi düzenler; bazal metabolizmayı 

fazlalaştırarak kalorijenik etki sağlar; karbonhidratın kullanımı ve 

lipolitik tepkimeleri fazlalaştırır, plazma kolesterol seviyesini eksiltir; 

kardiyo vasküler sistemi stimüle ederler  

Kullanılmaları: 

• Hipotiroidizmin tedavisinde uygulanılır.  

• Hipotiroidili çocuklarda hormon tedavisine erken başlanırsa, 

cücelik engellenir,  

• Guatrın tedavisinde uygulanılırlar.  

• Tiroid hormonları organizmada büyüme için gerekli olan; bir 

çok enzimi uyarırlar;  

• SSS’nin gelişmesinden sorumludurlar;  

• Bazal metabolizmayı ve karbonhidratların barsaktan emilimini 

artırırlar, 

• Yağ, protein ve kemik metabolizmasını uyarırlar. 
 

Yan Etkileri: Kalple ilgili yan etkiler; çarpıntılar beta blokörlerle 

engellenebilir. 

Tiroid Hormonlarının Eksikliğinin Başlıca Belirtileri 

Cildin kalınlaşması ve kuruması, göz kapaklarında ve yüzde 

şişlikler, yorgunluk ve uyuklama, hafıza bozukluklarına bağlı konuşma 

güçlüğü, üşüme, kilo alma, bradikardi ve metabolizma yavaşlaması. 

Hipotiroidinin Başlıca Nedenleri:  

• Konjenital anomaliler; atireoz (tiroid fonksiyonunun 

olmaması) ya da hormon sentezinde bozukluklar; iyot 

taşınmasında yetersizlik; tiroid peroksidazının yetersizliği; 

anormal tiroglobulin bulunması 

• Erişkinlerde hipotiroidi (miksödem) 

• Otoimmun tiroidit (hashimato sendromu) 
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• TSH yetersizliği 

• Sekonder (ikincil) hipotiroidi 

• İyot yetersizliği (bazı yörelerde endemik) 

• İlaç tedavisi (antitiroid ilaçlar ve lityum) 

• Doğal antitiroid maddeler (brassica türü sebzeler) 

• İyot içeren ilaçların uzun süre verilişi (paradoksal olarak 

fötüste hipotiroidi oluşturur). 
 

Hipotiroidinin Tedavisi: “Yerine koyma” şeklinde tedavi 

uygulanır. Tiroid bezi ekstresinden yapılmış tozlar (kurutulmuş tiroid 

tozu) ya da tiroid hormon preparatlarından T3 (triiyodotironin) tek 

başına ya da T3 + T4 (tiroksin) kombinasyonu şeklinde uygulanır.  

Yan Etkileri: Tiroid hormonlarının yüksek dozda verilmesi 

sonucu sinirlilik, titremeler, sinüzal taşikardi, angina kirizleri ve 

myokard infarktüsü, uykusuzluk, zayıflama, diyare oluşabilir. 

Kontrendikasyonlar: Tiroid hormon preparatları hipertiroidi ve 

ağır angina pektorisli hastalarda (infarktüs riski) kontrendikedir. 

İlaç Etkileşimleri: Amiodaron, çevrede T4’ün T3 olmasını 

engeller. Kolestiramin, tiroid hormonlarını bağlayarak emilmelerini 

azaltabilir. Tiroid hormonları antikoagülan ilaçların etkisini 

artırmaktadır (Soysal, 2021). 

Hipertiroidi (tirotoksikoz) İlaçları: Hipertiroidi durumlarında 

sentez antitiroid ilaçlar ve iyot türevleri kullanılmaktadır. 

Hipertiroidiye Eşlik Eden Belirtiler: Taşikardi, titremeler ve 

uyarı, sıcak basması, metabolizma hızlanması ve zayıflama, guatr ve 

eksoftalmi.  

Basedow Hastalığı: Daha çok kadınlarda oluşan, tiroid 

hiperplazisi sonucu tiroid hormonlarının aşırı salgılanması durumudur.  
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Tiroid bezi ağırlığında artma, iki taraflı ekzoftalmi, zayıflama, 

sinirlilik, anksiyete, terleme gibi belirtiler gösterir. Hipertiroidi 

(tirotoksikoz) durumunda, cerrahi yöntemle tiroid bezinin kısmen ya da 

tamamen alınması ya da tiroid nodüllerinin radyoaktif iyotla (I131) 

selektif bir şekilde parçalanmasından başka tedavide antitiroid ilaçlarda 

kullanır. 

2.2. Antitiroid İlaçlar: Tiroid hormonlarının oluşumunu inhibe 

ederler. Bu ilaçlar ya tek başlarına ya da radyoterapi ve cerrahi öncesi 

devrede verilirler. Başlıca sentez antitiroid ilaçlar; karbimazol, 

benziltiyourasil, ve propiltiyourasildir. Bu ilaçlar organizmada 

iyodürlerin oksidasyonunu inhibe ederler ve periferde T4’ün T3’e 

dönüşümünü engellerler. Antitiroid ilaçlar tedavide sadece 

hipertiroidinin semptomatik tedavisinde kullanılırlar. Karbimazol, 

basedow hastalığında sık kullanılır. 

İyot: Yüksek dozlarda uygulanır. Radyoaktif iyodun iki şekli 

(iyot131 ve iyot123) tanı ve tedavi amacıyla hipertiroidi, basedow 

hastalığı ve tiroid kanserlerinde kullanılmaktadır.  

Yan Etkileri: Antitiroid ilaçlar ciltte alerjik reaksiyonlara, ateş, 

eklem ağrıları, bulantı ve kusmalara ve seyrek olarak agranülositoza 

neden olabilirler. İyot bileşikleri, alerjik reaksiyonlar, ödem, ateş, 

eozinofili ve bazen cilt kanamaları yapabilir. 

2.3. Paratiroid Hormonu, Kalsiyum ve Kalsitonin 

Parathormon: Peptid yapıda olan parathormon paratiroid 

bezlerinden salgılanır. Osteoklastların sayı ve aktivitesini artırarak 

kemiklere kalsiyum alınımını uyarır ve ekstraselüler sıvıdaki kalsiyum 

ve fosfat düzeylerini düzenler. Kanda kalsiyum seviyesinin artmasına 

ve fosfor düzeyinin eksilmesine neden olur. Ayrıca, kalsiyumun 

barsaklardan emilmesini artırarak plazma kalsiyum düzeyinide 

düzenler. Kandaki iyonize kalsiyum düzeyi ile parathormon sentez ve 
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salınması arasında ters bir ilişki vardır. Kanda iyonize kalsiyum düzeyi 

arttığında, parathormon sentez ve salınması inhibe olur.  

Kalsiyum: Organizmanın önemli minerallerinden birisidir. 

Erişkin bir insan yaklaşık 1200 g kalsiyum içerir. Vücuttaki kalsiyumun 

%99’u kemiklerde depolanır. Vücutta kalsiyum dengesi paratiroid 

hormon, D vitamini ve kalsitonin gibi endojen maddeler tarafından 

kontrol altında tutulur. D vitamini kalsiyumun barsaklardan 

emilmesini, paratiroid hormonu kemiklerde tutulmasını ve kalsitonin de 

böbreklerden atılmasını yönlendirmektedir.  

Kalsiyum tedavide  

• Büyüme bozuklukları,  

• Raşitizm ve kalsiyum yetersizliği durumlarında uygulanır. 
 

Yan Etkileri: İ.v. perfüzyonlarında vasküler kalsifikasyon riski 

vardir. 

Kontrendikasyonlar: Hipokalsemi, hiperkalsiüri, kalsik 

litiyazis, digital tedavisi gören hastalar ve cilt altı enjeksiyon. 

D Vitamini: Organizmada D vitamini, kalsiyum ve fosfat 

tutulması ve bunların kemik dokusuna geçmesini sağlamak gibi iki 

önemli görev yapmaktadır. Bu etkileri oluşturmak için; barsaklardan 

kalsiyum ve fosfat emilimini artırır. Böbreklerden fosfat ve kalsiyum 

atılımını azaltır ve kemik dokusunun rezorpsiyonunu artırarak fosfat ve 

kalsiyum mobilizasyonuna yol açar. D vitamini eksikliği bebekler ve 

çocuklarda raşitizm, erişkinlerde ise osteomalasiye neden olur.  

Kalsitonin: Tiroid bezinin parafoliküler hücrelerinden salgılanan 

hipokalsemik ve hipofosfatemik bir hormondur. Vücutta kalsiyum 

dengesinin oluşmasında etkilidir. Kemiklerdeki kalsiyumun salınımını 

dengelleyerek kemik dokusunda kalmasını sağlar.  
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Tedavide Hipokalsemik Etkisinden Yararlanılır:  

• Hiperparatiroidizm, D vitamini zehirlenmeleri, çocuklarda 

idiyopatik hiperkalsemilerde, kemik metastaslarında ve paget 

hastalığında (hiperkalsemi eşliğinde kemik dokusunda artış) 

kullanılır.  
 

Yan Etkileri: Bulantı, kusma, enjeksiyon yerinde iritasyon ve 

alerjik reaksiyonlar. 

3. GONADİK BOZUKLUKLARI DÜZELTICİ İLAÇLAR 

Gonad adı verilen genital bezlerden (testis ve ovaryum) 

salgılanan cinsiyet hormonları erkek ve kadınların seksüel organlarının 

gelişme ve fonksiyonlarını sağlayan steroid yapıda maddelerdir.  

3.1. Androjenler: Erkeksi karakterlerin gelişmesi ve devamını 

sağlayan steroid yapıdaki androjenlerin başlıca hormonu 

testosterondur. Testislerde leydig hücrelerinden salgılanır. Testosteron 

erkeklerde seksüel organların (penis) ve sekonder seksüel özelliklerin 

(libido, kıllanma, ses kalınlaşması) gelişmesini uyarır. Kadınlarda 

testosteronun artması durumlarında (menapoz sonrası) kıllanma, ses 

kalınlaşması, çizgili kasların güçlenmesi ve akne gibi maskülinizasyon 

(erkekleşme) belirtilerine neden olur. Androjenler (testosteron, 

dihidrotestosteron, androstenedion) metabolik etkilere de sahiptirler. 

İskelet kasları ve kemiklerde gelişmeyi uyarırlar (anabolizan etki). 

Alyuvarların sentezini artırırlar (Aktaş, 2019b).  

Testosteron Türevi Androjenler Tedavide:  

• Erkeklerde hipogonadizm (testiküler yetersizlik) durumları, 

• Anabolizan olarak kaşektiklerde ve yanıklarda,  

• Dialize bağlı böbrek yetmezlikli hastaların anemilerinde,  

• Fankon hastalığında (medüller yetmezlik), 
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Danazol Uygulanımı: 

• Anjiyonörotik ödemler, 

• Kadınlarda ilerlemiş meme kanserleri, 

• Ağrılı meme dolgunlukları, 

• Major olarak kullanımı endometriyozisin tedavisinde 

uygulanılır.  
 

Yan Etkileri: Kadınlarda ve çocuklarda virilizm (kıllanma, ses 

kalınlaşması), kolestatik hepatit, su ve tuz tutulması (ödem) 

hiperkalsemi (Ulugöl, 2016). 

Kontrendikasyonları: Gebeler (fötüste maskülinizasyon riski), 

prostat kanserleri ve böbrek yetmezliği. 

3.2. Antiandrojenler: Androjenlerin periferik etkilerini önleyen 

ilaçların başlıcaları; estrojen ve projestin türevleri, siproteron asetat, 

flutamid ve nilutamid’dir.  

• Genellikle prostat kanserlerinde,  

• Virilizm talosunda, 

• Erken puberte tedavisinde kullanılırlar. 
 

3.3. Estrojenler: Başlıca salgılandığı yer ovaryumlardır (teka 

interna) ve daha az olarak da; testis, plasenta ve adrenal korteks’ten 

salgılanırlar.  

Estrojenler Tedavide: 

• Estro-projestatif kombinasyon şeklinde kontraseptif olarak ve 

hormon yetersizliklerinde kullanılırlar.  
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• Estrojenler kadınlarda dişi genital organlar üzerine etkiyerek 

dişi seksüel karakterlerin (uterus, vajina ve meme gelişmesi) 

ortaya çıkmasını sağlarlar.  

• Oksitosinin duyarlılığı estrojenlere bağımlıdır.  

• Estrojenler puberteda kıkırdak ve kemik dokusu gelişmesine 

katkıda bulunurlar.  

• Metabolik etkilere (mineralokortikoid, anabolik ve kan 

pıhtılaşmasını artırıcı etkiler) de sahiptirler.  

• Foliküler yetmezliklerde (endometrium atrofisi, endometrit, 

vajinal atrofi, menapoz bozuklukları) laktasyonun 

inhibisyonunda ve virilizm tedavisinde (antigonadotrop) 

kullanılırlar.  

• Erkeklerde ise prostat kanseri tedavisinde verilirler (Ulugöl, 

2016). 
 

Yan Etkileri: Endometrium kanamaları, su ve tuz tutulması, 

arteriyel kan basıncı artışı, KC tbozuklukları ve tromboembolik 

bozukluklar, erkeklerde jinekomasti, libido azalması. 

Kontrendikasyonları: Puberta öncesi, endometriyum ya da 

meme kanserleri, nedeni bilinmeyen genital kanamalar, hipofiz 

adenomu, gebelik (teratojen risk 1. trimestre), şiddetli arteriyel kan 

basıncı yükselmesi ve kolestatik hepatit. 

İlaç Etkileşimleri: Oral antikoagülanların etkisini azaltabilir. 

Barbitüratlar, meprobamat ve rifampisin (enzim indüktörleri 

estrojenlerin etkisini azaltabilirler. Troleandomisin ile birlikte 

kullanılırlarsa kolestatik hepatit oluşturabilirler (Gur & Aktaş, 2020). 

3.4. Antiestrojenler: Estrojenlerin biyolojik etkilerini önleyen 

bileşiklerdir. Başlıcaları klomifen sitrat ve tamoksifen’dir. Hücre 

çekirdeğindeki estrojen reseptörlerine bağlanarak antiestrojen etki 

oluştururlar. Sindirim bozuklukları, ateş basması, uterus kanaması, 
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hiperkalsemi ve trombopeni oluşturabilir. Tamoksifen gebe ve emziren 

kadınlarda kontrendikedir. 

3.5. Projestinler: Döllenme dönemi için uterus mukozasını 

hazırlayan ve gebelikte gerekli olan hormonlardır. Ovülasyondan sonra 

ovaryumda korpus luteum’un teka interna hücrelerinden salgılanırlar. 

Gebelik sırasında plasenta’dan salgılanışı önemli ölçüde artar. Diğer 

steroid yapılı hormonlar gibi projesteron da hedef hücrelerde çekirdekte 

bulunan (sitosolik) reseptörlere bağlanarak etkisini gösterir. 

Kullanımı: 

• Oral kontraseptif (doğum kontrol hapı olarak), 

• Projesteron salgısında yetmezliklerde (genç kızlarda), 

• Antiestrojen amaçla (endometriyoz tedavisinde), 

• Düşük risklerine karşı, 

• Genital (endometrium, ovaryum ve meme) kanserleri, 

• Hiperandrojenik cilt belirtileri. 
 

Yan Etkileri: Bulantı ve sindirim bozuklukları, uterus 

kanamaları, ödem, kolesterol ve trigliserid düzeyinde düşme ve 

gebelerde fötüste malformasyonlar (teratojen etki). 

Kontrendikasyonlar: Gebelik, emzirme, KC bozukluğu olanlar. 

3.6. Oral Kontraseptifler 

Gebeliği engellemek amacıyla oral uygulanılan preperatlardır. 

Bunlar bir kısım projestin ve estrojenlerdir. Uygulama aralığında 

gebeliğe reversibl olarak mani olurlar. Etki şekilleri; menstrüel siklüsün 

ortasında LH ve FSH’ın artmasını engellemeleridir. Kombine 

yöntemde hap uygulamasına menstrüel siklusun 5. günü başlanır ve 25. 

gününe kadar hergün 1 hap (toplam 21 hap) alınır. 7 gün ara verildikten 

sonra tekrar aynı şekilde hap alınması devam ettirilir. 
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Yararlı Etkileri: 

• Endometriyum ve ovaryum kanseri, 

• İyi huylu fibrokistik göğüs hastalığı, 

• Ovaryum kistleri, 

• Endometriosis, 

• Fazla kanama riskini azaltırlar. 
 

Yan Etkileri: 

• Estrojenler bazı pıhtılaşma etkenlerinin kandaki yoğunluğunu 

fazlalaştırılar. 

• Oral kontraseptiv uygulananlarda estrojen dozuna göre 

tromboemboli ve tromboflebit tehlikesi fazlalaşır. 

• Koroner ve serebral tromboz sıklığı fazlalaşır. Fakat bu 

olgularda yaş, hipertansiyon ve sigara da belirli risk etkenidir. 

• Uygulananların %5'inde dönüşümlü hipertansiyon oluşur. 

Estrojenler bedende tuz ve su ve alıkonulmasına sebep olan 

angiotensinin ve reninin dolaşımdaki yoğunluğunu 

fazlalaştırırlar. 

• Az da olsa uterus ve vajinal kanserine sebebiyet verdiği 

düşünülüyor. 

• Uygulamanın başlangıcında düzensiz kanamalar oluşabilir. 

• Bulantı, göğüs hassasiyeti, kusma, kilo artması, başdönmesi ve 

başağrısı oluşturabilirler. 

• Değişik görme deformasyonları, depresyon ve safra kesesi 

olgularında fazlalaşma oluşur. 

• Gebeliğin ilk aylarında uygulanmışsa, teratojenik etkiler 

oluşabilir. 
 

Kontrendikasyonlar: Gebelik, tromboembolik hastalıklar, 

meme ve uterus tümörleri, KC hastalıkları, 40 yaştan büyük kadınlar, 

hipofiz tümörleri, böbrek yetmezlikleri, genital kanamalar. 
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4. GLİSEMİ DÜZENLEYICİ İLAÇLAR 

4.1. Hiperglisemi Durumunda Kullanılan İlaçlar 

Diyabetes mellitus (şeker hastalığı), kanda glukoz düzeyi 

yükselmesi ile birlikte karbonhidrat, lipid ve protein 

metabolizmalarında bozuklukların oluştuğu metabolik bir hastalıktır. 

Dört tipi vardır (Gur & Aktaş, 2021). 

İnsulin Bağımlı (Tip I) Juvenil Diyabet (%10-15) Gençlikte 

başlayan diyabet veya ketoza yatkın diyabet diye de adlandırılır. İnsülin 

salgılayan beta hücreleri harap olmuş ve insülinemi azalmıştır. 

Olguların çoğunda adacık hücrelerine karşı otoantikor hastalığın 

başlangıç dönemi hariç bulunmaz ve hastalık genellikle bir virüs 

infeksiyonu sonucu oluşur; geri kalanlarda otoantikor titresi yüksektir 

ve diyabetle birlikte diğer bazı otoimmün hastalıklar da bulunur. 

Glisemiyi kontrol altına almak, ketozu önlemek ve hastanın yaşamını 

sürdürmek için, dışardan insülin verilerek, mutlak insülin eksikliğinin 

giderilmesi gerekir (Aktaş, 2019c). 

İnsulin Bağımlı Olmayan (Tip II) Diyabet (%85-90) 

Beta hücrelerde insülin yapılması ve depolanması bozulmamıştır; 

salgılanmada periferdeki insülin rezistansını kıramayacak boyutta 

göreceli bir azalma söz konusudur. Önemli bir temel bozukluk hedef 

hücrelerde insülin reseptör sıklığının azalması veya hücre içinde 

postreseptör düzeyde insülin etkinliğinin azalması ve direnç 

gelişmesidir (Akıcı et al., 2012). 
 

Tip III Diabetes Melitus: Diğer pek çok kan glikozu 

yükselmelerini anlatır; pankreatit, pancreas dışı hastalıklar, ilaç 

tedavisi. 
 

Tip IV Gestatasyon Diabetes Melitus  

Gebelikte plesenta ve hormonları son trimestride insulin direnci 

yaratarak glukoz düzeyi bozukluğu oluşturur (Aktaş & Gür, 2021a; 

Ulugöl, 2016).  
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Diyabet hastalığının tipi ne olursa olsun tedavinin amacı, kan 

şeker düzeyini normal sınırlar içinde tutmak, vasküler ve nörolojik 

komplikasyonların ortaya çıkmasını önlemektir.  

Diyabet tedavisinde 3 yöntemle kan şeker seviyesi kontrol 

altında tutulur. 

• Diyet tedavisi 

• İnsulin uygulanması 

• Oral antidiyabetikler verilmesi (Tip II diyabet için) 
 

İnsulin 

İnsülin doğrudan veya dolaylı olarak vücuttaki bütün dokuları 

etkileyen ve amino asidler, glukoz ve lipidler gibi besin olarak alınan 

maddelerin çoğununun hücreye alınıp depolanmasını sağlayan ve 

homeostazına katkıda bulunan antikatabolik ve anabolik hormondur. 

Pankreastan beta hücrelerinden salgılanan polipeptid yapıda ve kan 

şeker düzeyinin ayarlanmasından sorumlu bir hormondur (Kurtdede & 

Aktaş, 2014).  

İnsulin ilaçları 3’e ayrılırlar (Akıcı et al., 2012). 

• Anında ve hızlı etki eden insulinler (6-8 saat) 

• Orta etkililer (12-20 saat) 

• Uzun etkililer (24-48 saat)  
 

Enjeksiyon yeri her gün değişebilir (abdomen, kalçanın dış ön 

yüzü, deltoid bölge). Parmak ucundan alınan kanla ve idrardan 

(glikozüri) hastaların her gün glisemileri ölçülerek insulinin günlük 

dozları ve diyetleri ayarlanmaktadır. İnsulin’in başlıca endikasyonu 

insulin bağımlı (tip I) diyabet ve oral antidiyabetiklerle önü alınamayan 

diyabetes mellitus (tip II diyabet)’tir. Buna gıda rejimi uygulanması da 

eklenmelidir. 
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Yan Etkileri:  

• En sık görülen yan etki hipoglisemidir.  

• İlk semptomları terleme, açlık ve taşikardidir. 

• İ.v. glikoz uygulaması ya da meyva suyu veya öbür çözünen 

karbonhidratların alınmasıyle iyileşebilir.  

• Oluşabilecek en kötü tablo insülin şokudur.  

• SSS deformasyonları ve konvülsiyonlar oluşabilir.  

• İnsulinin enjekte edildiği bölgede cilt altı dokusunda atrofi 

(lipodistrofi) gelişebilir.  

• Enjeksiyon yeri sık sık değiştirilmelidir. 
 

Oral Antidiyabetikler 

İnsulinin endojen salgılanmasının kısmen devam ettiği ve diyet 

uygulamasının başarısız olduğu, insulin bağımlı olmayan (tip II) 

diyabet hastalarında oral yoldan verilen antidiyabetik ilaçlar kullanılır. 

• Pankreasdaki beta hücrelerinin insülin salgısını çoğaltırlar. 

• Beta hücrelerinde glikoz duyarlılığı oluştururlar 

• Glukagon salgısını eksiltirler. 
 

Sülfonilüre Türevleri 

Pankreasdaki β-hücrelerini uyarmak suretiyle insulin 

salıverilmesine neden olurlar. Bu olay kalsiyumun hücre içine girişinde 

artış ve hücre içindeki kalsiyumun serbest kalmasıyla gerçekleşir. 

İlaveten sAMP düzeyide artar. Anılan etkiler neticesi veziküllerde 

depolanmış insulin salıverilir (Aktaş & Gur, 2021b; Kaya et al., 2013).  

• Kısa etkililer: Glibenklamid ve glipizid. 

• Orta etkililer: Glikazid, glibornid, tolbutamid. 

• Uzun etkililer: Klorpropamid ve karbutamid. 

Yan Etkileri: Hipoglisemi, hematolojik bozukluklar, bulantı, 

kusma, KC bozuklukları, cilt reaksiyonları ve teratojenik etkilidir. 
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Kontrendikasyonlar: Gebelik, insulin bağımlı (tip I) diyabet, 

KC yetmezliği. 

İlaç Etkileşimleri: Alkol, aspirin, sülfonamidler, pirazolon 

türevleri, kümarin grubu antikoagülanlar, MAOİ gibi ilaçlar sülfonamid 

türevi oral antidiyabetiklerin etkisini artırırlar. Rifampisin, 

barbitüratlar, glukokortikoidler etkilerinde azalma meydana getirir. 

Biguanid Bileşikleri 

Etki Mekanizması: Periferik dokularda insülinin etkinliğini 

reseptör sonrası düzeyde artırırlar. Anaerobik glikolizi hızlandırmak 

suretiyle glukoz kullanımını artırırlar. Bunun sonucu laktik asid 

oluşumunu hızlandırırlar, ince barsaktan glukoz absorpsiyonunu 

azaltırlarsa da bunun pratik önemi kuşkuludur, glukoneojenezi 

azaltarak KC’den glukoz çıkışını azaltırlar; bu etkinin insülini 

potansiyalize etmelerindendir. Bu gruptan halen; fenformin, metformin 

ve buformin diyabet tedavisinde kulanılmaktadır. Biguanid bileşikleri 

insulin bağımlı olmayan diyabet hastalarında glisemiyi (anerobik 

glikozisi arttırma, bağırsaktan glikoz emilimini ve glikogoneogezisi 

azaltma) düşürürler. Bu ilaçların iki yemek arası alınmaları 

önerilmektedir. 

Yan Etkileri: Laktik asidoz, bulantı, kusma ve diare (Akıcı et al., 

2012; Kaya et al., 2013). 

4.2. Hipoglisemi Durumunda Kullanılan İlaçlar 

Hastanın bilincinin yerinde olduğu hafif hipoglisemi 

olgularında; 

• Şeker, meyve suyu, ya da glükoz (20-100 g) alınmasından 1-2 

dakikada düzelir.  

• Koma olgularında %30’luk hipertonik glükoz solüsyonunun 

i.v. enjeksiyonuyla kısa sürede yeterli glisemi sağlanabilir.  
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• İnsan pankreasından sentezlenen glukagon, insulin 

antagonisti etki gösteren glisemi yükseltici hormondur. İnsulin 

ya da oral hipoglisemiyan ilaçlardan ileri gelen hipoglisemi 

komalarında kullanılır. 
 

Yan Etkileri: Glukagon, bulantı ve kusma şeklinde sindirim 

bozuklukları oluşturur. Diazoksid ve streptozosin, pankreasta insulin 

salgılayan beta hücreleri tahrip ederek hiperglisemi oluşturur. 

Glukokortikoidler 

• İnsülinin etkisine zıt etki eder.  

• KC’de glikojenin sentez ve depo edilmesini fazlalaştırır.  

• Yağların yıkımını fazlalaştırır.  

• Protein oluşumunu engeller ve yıkımını çoğaltır.  

• Amino asitlerden glikoz oluşumunu arttırır, glikozun hücrelere 

girerek kullanımını kısıtlar.  

• Kan şekerini yükselmesine ve glikojen oluşumunun 

hızlanmasına neden olur.  

• Glikoza bağlı beyin görevlerinin normal şekilde devamını 

sağlarlar (Kaya et al., 2013).  
 

Tedavi dozlarında; 

• Hücre bölünmesi ve büyümesine mani olur,  

• Antiinflamatuvar ve antialerjik etkiler yapar.  
 

Bunun Oluşumunda Şu Etkenler Gelişir: 

• Lökositlerin göçünü engellerler, 

• Yangı alanında doku tamiri için gerekli faliyeti eksiltir, 

• Histaminin salınımıyla beraber kapiler geçirgenliğin artışına 

mani olurlar, 

• Antikor oluşumunu eksiltirler, 
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• Lökotrienlerin ve prostaglandinlerin oluşumunu engellerler, 

• Lizozomların membranlarını stabilize yaparlar. 
 

Kullanılmaları: 

• Romatoid artritte aspirin-benzeri nonsteroidal 

antiinflamatuvar ilaçlarla tedavi başlanır. Netice alınmazsa 

glukokortikoid tedavisi yapılır. Ağrılı eklemin içine 

enjeksiyonla da verilebilir.  

• Astma 

• Romatoid kardit tedavisinde, 

• Bir kısım böbrek olgularında, 

• Anaflaktik şok benzeri şiddetli alerjik tepkimelerde, 

• Değişik deri hastalıklarında yerel olarak, 

• Beyin ödeminde, 

• Organ transplantasyonları ve kanser tedavisinde uygulanılır. 
 

Yan Etkileri: 

• Hipofiz-adrenal fonksiyonunun baskılanması, 

• İmmün sistemi baskılaması sebebiyle infeksiyon riskini 

arttırır. 

• Peptik ülser oluşumu, bacak ve kol kaslarında zayıflık, 

psikolojik bozukluk, hiperglisemi, katarkt gelişimi ve gözde 

kornea ülseri,  

• DNA sentezinin ve hücre bölünmesinin engellenmesi 

nedeniyle çocuklarda büyümeyi engelleyebilirler. Bu sebeple 

çocuklarda ilaç bir gün arayla uygulanır. 

• Kalsiyum emilimini ve osteoblast oluşumunu eksiltip 

paratiroid hormon salınımınıda engellerler. Oluşan osteoporoz 

neticesi kemik kırılmaları gelişebilir.  
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5. HISTAMİN 

Histamin; doğada geniş olarak var olan biyolojik bir amindir. 

Dışarı ile ilşkili dokularda (akciğer, deri, ve sindirim istemi mukozası 

gibi) yüksek düzeyde bulunur. Kandaki histaminin büyük bir kısmı 

akyuvar ve trombositlerde bulunur. İnsanlarda beyin omirilik sıvısında 

önemli oranda mevcuttur. Alerjik olaylar (antijen-antikor tepkimeleri 

ile birlikte gelişen aşırı duyarlılık tepkimeleri mast hücrelerinden 

histamin salıverilmesine neden olur) ve anaflaktik şoktaki rolü ortaya 

çıktıktan sonra bunun etkilerini ortadan kaldıracak ilaçlar aranmaya 

başlamıştır. Fizyolojik antagonist olan; adrenalin, efedrin, izoprenol 

gibi sempotimetik aminler farklı reseptörleri etkilemek suretiyle 

histaminin düz kaslar üzerindeki etkilerini ortadan kaldırırlar. Özellikle 

anaflaktik şokta hayat kurtarıcı olurlar. Memelilerin dokularında 

(endojen) yaygın olarak bulunan histamin organizmada histidin 

maddesinin dekarboksilasyonuyla üretilir (Kaya et al., 2013).  

Histaminin Sentezlendiği Yerler: 

• Mast hücreleri (akciger, deri) ve bazofil lökositler. 

• Sindirim sistemi enterokromaffin hücreleri. 

• SSS’de histamin içeren nöronlar. 
 

Bazofil lökositleri ve mast hücrelerinde histamin, granüllerde 

heparin ve ATP ile birlikte depolanmıştır. Mekanik uyarılarla (besinler) 

ya da vagal stimülasyonla salınan histaminin büyüme, doku onarımı, 

mide asit salgılanması ve bronş ve barsak kasılmaları gibi birçok 

fizyolojik olayda rolü vardır. Çok sayıda alerjik nitelikteki olaylarda rol 

oynamaktadır. Histamin salınması sonucu anafilaktik şok, serum 

hastalığı, ürtiker, saman nezlesi gibi alerjik kökenli çok sayıda klinik 

belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Değişik uyarılar histamin 

salgılanmasına yol açarlar.  
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Histamin Salınımına Neden Olan Uyarılar: 

• IgE hipersensibilite reaksiyonları. 

• Endojen mediyatör maddeler; kiniler, P maddesi, haşere 

toksinleri (fosfolipazlar), anafilotoksinler. 

• İlaçlar; morfin, tübokürarin, polimiksin, 48/80 bileşiği, 

guanetidin. 
 

Organizmada histaminin etkilerinin ortaya çıkmasından sorumlu 

reseptörler iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar bronş ve barsak 

kasılmalarından sorumlu olan H1 reseptörleri ve mide asit 

salgılamasından sorumlu olan H2 reseptörleridirler.  

Betazol: Sentetik histamin prepatıdır. Histamin gibi mide asit 

salgısını uyarmak için verilir. Ciltte kızarma, terleme, baş ağrısı, 

baygınlık ve ürtiker oluşturabilir.  

5.2. Antihistaminikler: H1 ya da H2 reseptörleri işgal ederek 

histaminin etkilerini antagonize eden ilaçlardır. Bu ilaçlar histamin’in 

sentezlenmesini, salıverilmesini ya da parçalanmasını etkilemezler. 

Sadece reseptörlerde spesifik bir etkiyle histaminle etkileşirler. Bu 

nedenle H1 reseptör antagonistleri ve H2 reseptör antagonistleri diye 

ikiye ayrılırlar. 

Fizyolojik Antagonistler: Adrenalin, efedrin ve izoprenalin gibi 

semptomimetik aminler farklı reseptörleri etkilemek suretiyle 

histaminin düz kas üzerine olan etkisini ortadan kaldırırlar. Bunlar 

özellikle anaflakside ve histamini ortaya çıktığı öbür durumlarda hayat 

kurtarıcı olabilirler. 

Metabolik Agonistler: N metil transferaz, histaminaz gibi 

enzimlerle histamini metabolizeederek etkisiz metabolitlere 

dönüştürürler. 
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Histamin Reseptör Blokörleri: Bunlar histamin reseptörlerine 

yarışmalı bir şekilde bağlanarak engelleyen bileşiklerdir. Bunlar H1, H2, 

H3 diye üçe ayrılırlar.  

Mast Hücresi Zarının Dayanıklılığını Artıranlar: Mast hücresi 

zarının dayanıklılığını arttırarak histamin ve diğer yerel hormonların 

salıverilmesini önlerler. 

5.2.1. H1 Reseptör Antagonistleri: Klasik antihistaminikler 

diye de adlandırılan H1 reseptör antagonistleri, histamin’in H1 

reseptörler aracılığı ile oluşturdukları etkileri antagonize ederler. 

Etkileri sebebe yönelik değildir. Kullanıldıkları sürece histaminin 

etkilerini ortadan kaldırırlar (Kaya et al., 2013). 

Etkileri  

• Kapiler geçirgenlik artış 

• Bronş daralması (bronkokonstriksiyon) 

• Bronş ve sindirim düz kaslarında kasılma 
 

Histaminin bu (H1) etkilerini antagonize etmelerinden başka, 

klasik antihistaminiklerin çoğu sedasyon, antikolinerjik, lokal anestezik 

ve taşıt hastalığına karşı etkilere de sahiptirler.  

Tedavide Kullanılımı 

Alerjik Deri Reaksiyonları: Yerel anaflakside, urtiker ve anjio 

nörotik ödeme karşı etkilidirler. Sistemik anaflakside adrenalinle 

beraber parenteral uygulanmalıdır. 

Saman Nezlesi (allerjik rinit): Burun akıntısı, bogaz ve gözdeki 

kaşıntıyı giderirler. böcek sokmalarında difenhidramin yerel olarak 

uygulanır. 

Taşıt ve Meniere Hastalığı: seyahat hastalığına karşı 

dimenhidrinat, prometazin, ve meklizin taşıta binmeden en az 30 dk 
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önce alınmaya başlanmalı ve seyahatte aralıklarla uygulanmalıdır. 

Meniere ve vertigo türlerinin sağaltımında da aynı ilaçlar uygulanırlar. 

Kusma Kesici: vestibüler sistemle ilgili bulantı ve kusmalarda 

uygulanır. 

Soğuk Algınlığı: burun ve solunum salgılarını azaltırlar. 

Premedikasyon: yatıştırıcı etkisi fazla olan difenhidramin, 

doksilamin, prometazin gibi anesteziden önce hastayı sakinleştirmek 

için diğer premedikasyon ilaçları ile beraber uygulanır. 

Parkinson Hastalığı: difenhidramin, orfenadrin, klorfenaksamin 

gibi Parkinson hastalığının sağaltımında uygulanır. 

Anafilaktik Şok: Anjiyonörotik ödem, serum hastalığı, ürtiker, 

Sedatif: Uykusuzluklarda ve preanestezide, 

Antitusif olarak: (Kaya et al., 2013). 

Başlıcaları; difenhidramin, dimenhidrinat, klorfeniramin ve 

doksilamin. 

Yan Etkileri: Sedasyon ve reflekslerde yavaşlama ve alkolün 

etkisini potansiyalize ederler; ağız kuruluğu; alerjik cilt reaksiyonları, 

hipotansiyon, baş ağrısı ve teratojen etkiler (feniramin, difenhidramin, 

meklizin, dimenhidrinat). 

Eski Antihistaminikler: 

Alimemazin: Hipno-sedatif ve antitusif olarak;  

Azatidin: Bebek ve çocuklarda kullanılır;  

Siklizin: Antiemetiktir. Gebe kadınlara ve 5 yaşından küçük 

çouklara verilmez;  

Deksklorfeniramin: Sedatif etkisi azdır;  
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Dimenhidrinat: Taşıt tutmasına karşı kullanılır;  

Difenhidramin: Taşıt tutmasına karşı kulllanılır;  

Klemastin: Uzun etki sürelidir;  

Mekuitazin: Uzun etki sürelidir;  

Oksomemazin: Sedatif ve antitusif 

Prometazin: Çocuklarda hipno-sedatif olarak;  

Triprolidin: Uzun etki sürelidir; sadatif etkilidir ;  

Yeni Antihistaminikler: 

Astemizol: Sedatif ve atropinik etkileri yoktur;  

Ketotifen: Az sedatiftir  

Mekuitazin: Sedatif etkisi azdır, antitusiftir;  

Terfenadin: Sedatif ve atropinik etkileri yoktur 

5.2.2. H2 Reseptör Antagonistleri: H2 resptörlerini yarışmalı bir 

şekilde bloke ederek etkilerini gösterirler. Histamin’in H2 reseptörler 

aracılığı ile oluşturduğu, özellikle mide salgısının hem hacmini hemde 

asit yoğunluğunu azaltırlar. Başlıca H2 reseptör antagonistleri 

simetidin, ranitidin, famotidin ve nizatidin’dir.  

Tedavide  

• Oniki parmak bağırsağı ve mide ülserleri,  

• Zollinger-Ellison sendromu 

• Refluks özofajiti,  

• Akut erezyonlu mide yangısı ve kanaması, 

• Pankreatitin tedavisinde kullanılırlar.  
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Yan Etkileri: Baş ağrısı, kulak çınlaması, bitkinlik, kas ağrıları, 

cilt döküntüleri, konstipasyon, yüksek dozlarda konfüzyon, 

halüsinasyon ve delirium (Dökmeci & Dökmeci, 2016; Kaya et al., 

2013). 

5.2.3. Mast Hücrelerinin Dayanıklılığını Arttıran : Mast 

hücrelerinin dayanıklılığını arttırarak histamin ve diğer yerel 

hormonların salıverilmesini önlerler. Hücre içinde sAMP düzeyini 

arttirip kalsiyum girişini ve hücre içinden salıverilmesini önleyerek 

etkirler. IgE ve IgG antikorlarının aracılık etiği allerjik astma allerjik 

rinit alerjik konjuktivite karşı koruma sağlarlar. Alerjik olmayan 

astmalardada koruma sağkarlar. 

Başlıcaları; disodium krommoglikat ve lodoksamindir. 

5.2.4. Mide Asit Pompasının Etkinliğini Engelleyen İlaçlar 

Omeprazol: Midedeki paryetal hücreler asit salgısını zarda 

bulunan asit veya proton pompası (H-K-ATPaz) vasıtasıyla oluşturur. 

Bu pompaya bağlanarak asit salgısını önler. Etkisi H2 reseptör 

blokörlerinden daha fazladır (Kaya et al., 2013). 

6. SEROTONİN VE ANTAGONİSTLERİ 

6.1. Serotonin: MSS’nin çeşitli kısımlarında serotonerjik 

nöronlarda NM görevi yapar.  Pineal bezlerde melotonin hormonuna 

çevrilir. Histamin benzeri vücutta geniş dağılımı vardır. 

• MSS; normal davranış kalıbının oluşması ve sürdürülmesi 

ağrı, uyku, iştah gibi olayları düzenler. 

• Böbrek ve iç organların ven ve arterlerini kasar. 

• İskelet kaslarının damarlarını gevşetir. 

• Kalp de histamin benzeri etki yapar, fakat bu etkisi refleks 

yanıtla maskelenir. 

• İnce barsak hareketlerini arttırıp sancı ve sürgüne yol açar. 
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6.4. Serotonin Antagonistleri: Çeşitli sebeplerle salıverilen 

serotonin yarışmalı olarak antagonize ederler.  

• Özellikle karsinoid tümörlü hastalarda çok etkilidir. 
 

Metiserjid: Serotonin antagonisti ve vazokonstriktör etkilidir. 

• Migren ve histamin baş ağrılarından korunmada uygulanır. 

Sinirlilik, huzursuzluk, uykusuzluk, akciğer, böbrek ve pleura da 

fibrozis oluşturabilir. Abortusa neden olabilir. 

Siproheptadin: Serotonin ve H1 reseptörlerini bloke yapar.  

• Sürgün, migren ve mide kanserinde uygulanır.  
 

Uyuklama ve ağız kuruluğu gibi yan etkiler oluşturur. Büyüme 

hormonunun salgılanmasını engeller (Cingi & Erol, 1996; Kaya et al., 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AKTAŞ | 310 

 

KAYNAKÇA 

Aktaş, İ. (2019a).Investıgatıon of the protectıve effect of betaamınoısobutyrıc acıd 

and thymoquınone ın the eye of experımental dıabetıc rats. . Uluslararası 

Multidisipliner Çalışmalar ve Araştırmalar Kongresi, Eylül 6-8, 2019, 

Şanlıurfa, Türkiye.  

Aktaş, İ. (2019b). Investıgatıon of the protectıve effect of baıba and thymoquınone ın 

the testıs of exprımental dıabetıc rats. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası 

Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Agustos 26-27, 2019, Adıyaman, Türkiye. 

Aktaş, İ. (2019c). Investıgatıon of the protectıve effect of baıba and thymoquınone ın 

the pancreas of experımental dıabetıc rats. 2. Uluslararası Gap Matematik-

Mühendislik- Fen ve Saglık Bilimleri Kongresi, Haziran 21-23, 2019, 

Adıyaman, Türkiye. 

Aktaş İ, & Gür F.M. (2021a). Hepato-protective effects of thymoquinone and beta-

aminoisobutyric acid in streptozocin induced diabetic rats. Biotech Histochem, 

97(1): 67-76. 

  Aktas I, Gur, F.M. (2021b). The effects of thymoquinone and β-aminoisobutyric acid 

on brain tissue of streptozotocin-induced diabetic rats. Int J Vet Anim Res. 4:1–

6. 

Akıcı, A., Akova, M., Duman, D. K., Erdemli, İ., Babaoğlu, M. Ö., Birincioğlu, M., 

… Yıldırım, İ. A. (2012). Endokrin Sistem Farmakolojisi. In O. Kayaalp (Ed.), 

Akılcı Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji (13th ed., pp. 1057–1077). Ankara, 

Türkiye: Pelikan Yayınevi. 

Cingi, M. İ., & Erol, K. (1996). Endokrin Fonksiyonlarını Etkileyen İlaçlar ve 

Otakoitler. In M. Erdoğan (Ed.), Farmakoloji (pp. 194–200). 

Eskişehir/Türkiye: Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 223. 

Derici, M. K. (2021). Endokrin sistem farmakolojisi. Retrieved March 30, 2021, from 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03CYaXQzZBomY5DR3Mpk

McLGIVj1w:1617081181843&source=univ&tbm=isch&q=Derici,+M.K.+(2

021)+Endokrin+sistem+farmakolojisi.+https://readgur.com/doc/1494171/ek-

dosyay%25C4%25B1-i%25CC%2587ndir?+Erişim+Tarihi:+25.02.2021.& 

Dökmeci, İ., & Dökmeci, A. H. (2016). Sağlık Yüksek Okulları İçin Farmakoloji (2nd 

ed.). İstanbul: İstanbul Tıp Kitapr Evi. 



311 | EBELİK-HEMŞİRELİK ÖNLİSANS FARMAKOLOJİ 2. CİLT 

 

Gür, F.M. Aktaş, İ. (2020). The localization of ERα and ERß in rat testis and 

epididymis. Ann Med Res, 27(10):2534-9. 

Gür, F.M. &Aktaş, İ. (2021). The ameliorative effects of thymoquinone and beta-

aminoisobutyric acid on streptozotocin-induced diabetic cardiomyopathy. 

Tissue and Cell, 71. 101582. 

Karaalp, A., Güney, Z., Taşatargil, A., Tunçok, Y., Seçiliş, A., Gelal, A., … 

Büyükavşar, K. (2017). Hormonlar ve Hormon Antagonistleri. In R. Erdem 

(Ed.), Goodman ve Gilman’ın Farmakoloji ve Tedavi El Kitabı (2. baskı, pp. 

669–771). Ankara, Türkiye: Güneş Tıp Kitap Evleri. 

Kaya, S., Baydan, E., Yarsan, E., Sonal, S., Bilgili, A., Oruç, H. H., & Filazi, A. 

(2011). Hormonlar. In S. Kaya (Ed.), Temel Veteriner Farmakoloji ve 

Toksikoloji (1st ed., pp. 67–70). Eskişehir/Türkiye: T.C. Anadolu Üniversitesi 

Yayını NO: 2245. 

Kaya, S., Pirinçci, İ., Ünsal, A., Traş, B., Bilgili, A., & Akar, F. (2013). Hormonal 

Sistem Farmakolojisi. In S. Kaya (Ed.), Veteriner Farmakoloji (5th ed., pp. 

41–112). Ankara/ Türkiye: Medisan Yayınevi. 

Kurtdede, E. & Aktaş, İ. (2014). Klinik Toksikolojide biyokimyasal Testler. Türk 

Veteriner Hekimler Birligi dergisi. 14 (3-4), 84-96. 

Soysal, B. A. (2021). Tiroid Hastalıkları ve Etkileri. Retrieved March 30, 2021, from 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02AnSz6fn5TxmvBmapwCFj

y4LUJlw:1617088874203&source=univ&tbm=isch&q=Soysal,+B.A.+(2021)

.+Tiroid+Hastalıkları+ve+Etkileri.+https://medikalbulut.org/t/tiroid-

hastaliklari-ve-

etkileri/1344&sa=X&ved=2ahUKEwjSxqq_vdfvAhVLnqQKHcYmD0EQjJk

EegQIDhAB&biw=1366&bih=625 

Ulugöl, A. (2016). Gonadol Hormonlar ve İnhibitörleri. In B. G. Katzung (Ed.), Temel 

Klinik Farmakoloji (pp. 173–200). Ankara/Türkiye: Nobel Tıp Kitapevi. 

  

 

 

 



Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AKTAŞ | 312 

 

BÖLÜM 10 

İMUNOTERAPİ İLAÇLARI 

Giriş 

Bağışıklık sistemi; kemik iliği, timüs, bursa fabricus gibi birincil 

lenfosit organlar ile dalak, bademcikler, lenf düğümleri gibi ikincil 

organlardan oluşur. Bağışıklık düzenleyici maddeler; kanser ve oto 

bağışıklık hastalıklarının sağıltımı, organ nakillerinde reddin önlenmesi 

ve hastalıklara karşı vücut direncinin arttırılmasında uygulanılırlar. Bu 

sistemin görevi, canlıyı yabancı maddeler olan; bakteriler parazitler, 

mantarlar, virüsler, bitkisel ve hayvansal proteinle, tümoral 

oluşumlardan korumaktır.  

Birincil savunma sistemi; epitel yapı (deri ve mukus zarlar), 

mukus (mukus zarlar), solunum yolları (mukus, geçiş engeli, kirpiksi 

hareketler), sindirim sistemi (asit, bakteri topluluğu, safra tuzları), 

üreme kanalı, idrar yolları ve meme bezi oluşturur. Antijenler birincil 

savunma sistemini aşarak ikincil savunma sistemiyle mücadeleye 

başlar. Makrofajlar ve diğer fagositik hücreler (nötrofiller, eozonofiller 

gibi parçalı çekirdekli hücreler, makrofajlar, monositler, gibi tek 

çekirdekli hücreler) gibi antijen sunan hücreler diye bilinir. Bedende 

dolaşırken buldukları antijenleri içine alırlar. Bunları bir yandan 

öldürüp-sindiriken diğer yandanda bağışıklık sistemini uyaracak 

antijenik peptitlere parçalarlar (Kaya et al., 2013). Sitokinlerden 

bazıları, kıkırdak ve kemik hücrelerinin kolajen ve matris dokusunu 

bozan enzimleri oluşturan interlökin I’i oluşturmaktadır. Bunlar, bazı 

hücreler tarafından az ya da çok spesifik olarak salgılanan ve büyük 

çoğunluğu polipeptid yapıda olan moleküllerdir. Bu immün sistem 

modülatörleri yani sitokinler kendi aralarında da birbirlerine uyarımlar 

göndermektedirler. Bu uyarımlardan bazıları sitokinlerin birbirleriyle 

teması sonucu oluşmakta, diğerleri ise hücreler tarafından salgılanan ve 

kanda dolaşan özel ulaklar tarafından sağlanmaktadır. Spesifik 
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immunite, hücresel ve hümoral (antikor oluşması) olmak üzere iki tip 

mekanizma sonucu ortaya çıkar. Organizmada, başta sitokinler olmak 

üzere çok sayıda interselüler faktörler (interlökinler, interferonlar ve 

granülosit ve makrofaj büyüme faktörleri) tarafından düzenlenir.  

1. ORGAN NAKİLLERİNDE UYGULANILAN 

İMMUNOSUPRESÖRLER  

Organ nakillerinde ortaya çıkan “doku reddi” olayı, yabancı bir 

maddeye karşı vücuttaki koruyucu immun sistemin bir yanıtıdır. 

İmmun sistemin, nakledilen dokuya karşı da gösterdiği bu koruyucu 

reaksiyondan, enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi antijenler, 

antikorlar ve T lenfositler sorumludur. Enfeksiyon hastalıklar da, 

hastanın iyileşmesi için yararlı olan bu reaksiyon, doku nakillerinde, 

hastanın yaşamını tehlikeye sokan, zararlı bir reaksiyon olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle, organ nakillerinde doku reddine neden olan 

bu immunolojik reaksiyonu önleyen ilaçlar kullanılmaktadır. 

İmmunosupresörlerle tedavi, organizmanın immuniter savunma 

mekanizmasını zayıflattığından,  

• Hastalarda süperenfeksiyon riski’nin önemli ölçüde 

artmasına yol açmaktadır. Bu nedenle tedavi süresince, kan 

analizleri, ateş, nabız ve tansiyon kontrol edilerek bakteriyel, 

viral ya da mikozik süperenfeksiyon belirtileri araştırılmalı ve 

hastaların hijiyenik ortamda kalmaları sağlanmalıdır. 

• Kanser sıklığının artması 

• Oto-bağışıklık hastalıkları 

• İlaç metabolizmasında bozulma (Kaya et al., 2014). 
 

1.1.Siklosporin: Özellikle T lenfositlerden IL-2 sentezi başta 

olmak üzere, bazı sitokinlerin sentezini inhibe etmektedir. T 

lenfositlerin sitoplazmasına girer. Orada bir enzim (rotamase) olan 

siklofilin adındaki bir immunofilin’e bağlanır. IL-2 sentezinden başka 
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IL-3 ve IL-4, GM-CSF ve TNF gibi özellikle doku reddinde rol 

oynayan sitokinleri de inhibe eder. Uygulanıldığı başlıca durumlar; 

• Organ nakilleri (böbrek, KC ve kalp gibi) ve kemik iliği 

nakilleridir. Doku reddinin önlenmesinde ve red oluştuğunda, 

bunun tedavisinde prednizolle birlikte uygulanılmaktadır.  

• Nefrolojide, glomerüler lezyonlu nefrotik sendromun ikinci 

döneminin tedavisinde,  

• Dermatolojide, diğer tedavilere dirençli ağır ve yaygın 

şekildeki psöriyazis tedavisinde,  

• Romatolojide, romatoid artritin çok aktif ve ağır şekillerinin 

tedavisinde de kullanılır.  
 

Yan Etkileri: Böbrek yetmezliği, arteriyel hipertansiyon, 

titremeler, paresteziler, el ve ayaklarda yanma hissi, hipertrikoz, 

sindirim bozuklukları, metabolik bozukluklar (Dökmeci and Dökmeci 

2016; Kaya et al., 2014). 

1.2. Takrolimus: Siklosporinle aynı etki mekanizmasına sahiptir, 

fakat siklofilin yerine FKBP (FK binding protein) adı verilen bir 

proteine bağlanır. Takrolimus-FKBP kompleksi, NF-AT (Nuclear 

factor of activated T cell) oluşumunu inhibe eder. T lenfosit 

stimülasyonundan sonra ortaya çıkan erken kalsiyum bağımlı T hücre 

aktivasyonunu ve çok sayıda sitokinin üretimini inhibe eder. T hücre 

proliferasyonunu, IL-2, IL-3, IL-4, IFN-γ, TNF ve GM-CSF 

sentezlenmesini inhibe ederken, T hücrelerin bu sitokinlere olan 

yanıtını bozmaz (Sottile et al., 1996).  

Kullanılması 

• Organ nakillerinin reddi tehlikesine karşı (Akkoyun, 2017).  

• Düşük doz steroidlerle birlikte KC transplantasyonunda, 

primer sürdürme immunsüpresyon tedavisinde oldukça 

etkilidir (Akıcı et al., 2012).  
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• Fokal glomeruloskleroz ve psöriyazis tedavisinde de oldukça 

etkilidir. 

• Merhemi son dönemde atopik dermatitit ve psöriazis 

tedavisinde uygulanır (Ulugöl, 2016). 
 

Yan Etkileri: Hiperkalemi, diyabet riski, ağır enfeksiyon ya da 

lenfoma oluşması gibi metabolik bozukluklar ve titreme, baş ağrısı, 

parestezi, görme bozuklukları, davranış bozuklukları gibi 

nöropsikiyatrik belirtiler ortaya çıkabilir.  

1.3. Rapamisin: Takrolimusla FKBP 12 adı verilen aynı proteine 

bağlanmasına karşın, farklı etki göstermektedir. IL-2 sentezini inhibe 

edemez, fakat etkilerinin ortaya çıkmasına engel olmaktadır. 

• Rapamisin özellikle böbrek transplantasyonunda doku 

reddinin önlenmesinde uygulanılır (Akıcı et al., 2012).  
 

Yan Etkileri: Nefrotoksisitesi, diğer immunosüpresörlerden 

daha düşüktür, ancak belirgin bir hipertrigliseridemi ve Pneumocystis 

carinii enfeksiyonuna yol açtmaktadır.  

1.4. Glukokortikoidler: Etkilerini sitokinlerin üretimini 

düzenleyen genlerin ekspresyonunu inhibe etmek suretiyle immün 

reaksiyonun gerek iltihap-öncesi dönemini ve gerekse iltihabi 

reaksiyon dönemini non-spesifık bir şekilde baskılayarak yaparlar. T 

lenfositlerin sitokin salgılamasını ve böylece hücresel immunolojik 

reaksiyonu başlatmasını önlerler. İmmünolojik iltihabi reaksiyon 

oluşmasına katkıda bulunan kompleman sisteminin aktivasyonunu 

engellerler. Glukokortikoid ilaçlardan immünosüpresif olarak 

genellikle prednizon ve prednizolon kullanılır. 

• Kemik iliği naklinde gelişen graft versus host hastalığının 

tedavisinde etkilidirler  
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Yan Etkileri: Uzun süre yüksek doz uygulamasında Cushing-

benzeri belirtiler, adrenal korteks atrofisi, infeksiyona ve diğer stres 

yaratan durumlara dayanıksızlık ve gastrointestinal kanalda mukoza 

ülserleri ve kanama oluşumu (Akıcı et al., 2012). 

1.5. Mizoribin: İmidazol türevi bir nükleosid antibiyotiktir. Purin 

biyosentezinde DNA ve RNA inhibisyonuna neden olur. Hem humoral 

hem de hücresel immun yanıtı etkiler. Mizoribin’le birlikte siklosporin 

ve prednizolon kullanılmasının immunsupresif tedavide etkilidir. 

1.6. 15-Deoksipergualin: Bacillus lateroporus’tan elde edilen 

antitumoral bir antibiyotiktir. Makrofaj fonksiyonlarını süpresyonu, ıl-

1 üretimininin blokajı ve monositlerde serbest oksijen radikallerinin 

oluşumunun inhibisyonu, splenik makrofajlardaki sınıf ıı antijenlerin 

ekspresyonunun azaltılması ve sitotoksik t lenfositlerin 

proliferasyonunun baskılanması gibi etkileri vardır.  

Kulllanılması: Metilprednizolon ile birlikte kullanıldığında akut 

böbrek allogreft rejeksiyonlarında %80-90 oranında etkilidir.  

Yan Etkileri: En önemlisi kemik iliği süpresyonudur. Ayrıca 

perioral uyuşukluk ve gastrointestinal sisteme ait yan etkileri de 

mevcuttur.  

1.7. Mikofenolat: Pürin bazlarının novo sentezini inhibe eden bir 

antifungal ilaçtır. Temel etkisi T ve B lenfositlerde de en baştan purin 

sentezinde rol oynayan inozin monofosfat dehidrojenaz enzimini inhibe 

etmesidir. Böylece hem T ve hem de B lenfositlerin proliferasyonunu 

baskılar ve sitotoksik T lenfositi üretimini azaltır.   

• Kortikoidlere dirençli akut doku reddi olgularında oldukça 

etkilidir.  

• KC nakillerinde kullanılmaktadır (Akıcı et al., 2012).  
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Yan Etkileri: Sindirim bozuklukları.  

1.8. Azatioprin: Organ nakillerinde ve otoimmun hastalıkların 

(lupus, purpura, romatoid poliartrit) kullanılanılır.  

2. İMMUNOSTİMÜLANLAR  

Bir immun yetmezliğe bağlı olarak ortaya çıkan bozukluklarda 

(kemik iliği depresyonu, AIDS, neoplazmalar, kronik enfeksiyonlar 

v.b.) bir antijene karşı organizmanın immun reaksiyonlarını başlatan ya 

da artıran, yani organizmanın savunma sistemini güçlendiren 

maddelerdir (Dökmeci & Dökmeci, 2016).  

2.1. Sentez Bileşikler  

Levamisol: Lenfositleri, makrofajları ve granülositleri direkt 

uyarır; onların salgılarını, hareketliliğini veya proliferasyonunu artırır. 

Hücresel immünite üzerinde, hümoral iramüniteye göre daha fazla 

etkilidir. immünostimülan etkinliğinin belirgin olması için, antijen gibi 

bir uyarıcıyla verilmelidir. 

Kullanılması: 

• Bağışıklığın baskılanmadığı vücutta antijen olduğu durumlar 

olan; tekrarlayan viral enfeksiyon herpes, kanser, kronik 

bakteriyel enfeksiyonlardan lepra gibi,  

• Lenfatik sistemin kanser olguları olan; romatoid poliartrit, 

kolo-rektal kanser ve hodgkin hastalıkları, 

• Kolon kanserinde tümörünün cerrahi olarak çalınmasından 

sonra fluorourasille birlikte adjuvant tedavisi için kullanılır 

(Akıcı et al., 2012; Kaya et al., 2013).  
 

Yan Etkileri: İmmuno-alerjik reaksiyonlar (agranülositoz, 

dermatozlar, vaskülarit) böbrek bozuklukları (proteinürili nefropati) ve 

konvülsiyonlar (yüksek dozlarda).  
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2.2. BCG (bacille calmette guerin): Mycobacterium bovis’in 

canlı suşudur. Hücresel immuniteyi (özellikle T hücreleri) uyarır.  

Kullanılması: İntravezikal mesane kanserlerinin tedavisinde 

kullanılır.  

Yan Etkileri: Ateş ve şok.  

2.3. İmmunglobulinler Sağlam insan serumlarından elde edilen 

immunglobulinler (Ig),  

Kullanılması: 

• Humoral savunmanın desteklenmesi gereken durumlarda 

koruyucu olarak,  

• Hepatit A ve B, kızamıkçık (özellikle hamile kadınlara), su 

çiçeği, kızamık, çocuk felci, kabakulak enfeksiyonlarında,  

• İmmunosupresif ve sitostatik tedaviye bağlı antikor 

eksikliklerinde,  

• Hematolojik ve nefrolojik hastalıklara ve yanıklara bağlı 

protein kayıplarında,  

• Primer hümoral immun yetmezliğinde kullanılırlar.  
 

Tedavide uygulanılan insan immunglobulinleri:  

• Gammaglobulin %5, 

• İmmunglobulin G,  

• HB’s antikoru,  

• İnsan tetanoz immunglobulini,  

• İnsan kuduz immunglobulini,  

• CMV immunglobulini,  

• İnsan varisella zoster immunglobulini,  

• Anti Rho Ig  
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Yan Etkileri: Enjeksiyon yerinde duyarlık, vucut ısısında artış, 

anafilaktik reaksiyonlar (seyrek). 

2.4. Büyüme Faktörleri Kan hücrelerinin kendini yenilemesi ve 

değişime uğraması, CSF (colony stimulating factor) adı verilen 

hematopoietik büyüme faktörleri tarafından uyarılır.  

Antikanser kemoterapide kullanılan başlıca büyüme 

faktörleri,  

• GM-CSF (GM: Granulocyte macrophage) 

• CSF’dür 
 

GM-CSF (molgramostim): Makrofajlar, T lenfositler, endotel 

hücreler ve fibroblastlarca salgılanan bir glikoproteindir. Makrofajların, 

nötrofillerin ve eozinofillerin oluşumunu artırır. Etki 3-15 günde elde 

edilir. 

Kullanılması: 

• Kemik iliği naklinden sonra miyeloid sistemin toparlanmasını 

hızlandırmak, 

• Kemoterapiyle oluşan lökopenileri tedavi etmede kullanılır.  
 

Yan Etkileri: Kemik ağrıları, splenomegali, gripal durum, plöral 

ve prekardik yapışmalar. Tümöral proliferasyonda artış. 

G-CSF (filgrastim): Escherichia coli kullanılarak rekombinant 

DNA teknolojisi ile üretilen insan granülosit koloni stimüle edici 

faktörüdür. Kemik iliğini etkileyerek akyuvar oluşumuna neden olan 

hücrelerin üremesi ve farklılaşmasına neden olur. 

 

 



Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AKTAŞ | 320 

 

Kullanılması 

• Kanser hastalarında miyelosüpresif kemoterapi sonrası oluşan 

nötropeninin tedavisi,  

• Kemik iliği nakli,  

• Konjenital agranülositoz,  

• AIDS,  

• Lösemi,  

• Nötropeni,  

• Miyelodisplastik sendrom. 

• İlaçların akyuvar sayısına olan istenmeyen etkilerini 

azaltmada uygulanılır. 
 

Yan Etkileri: Kemik ağrıları, disüri, biyolojik bazı 

parametrelerde değişiklikler (alkalin fosfataz, dehidrojenaz laktat 

aktivitesinde yükselme)’ dir (Kaya et al., 2013).  

2.5. İnterferonlar: Viral replikasyonu inhibe eden doğal 

glikoproteik sitokininlerdir. Immunomodülatör ve antiproliferatif 

başlıca 3 grup interferon idantifiye edilmiştir. Bunlar:  

• Lökositlerden elde edilen IFN-α  

• Fibroblastlardan elde edilen IFN-b  

• Antijenlerle uyarılan, duyarlı lenfositlerden elde edilen γ-IFN. 
 

Tüm interferonlar geniş spektrumlu antiviral etkilere sahiptirler. 

Antiviral etki hücre yüzeyindeki spesifik reseptörler üzerine 

bağlanmalarıyla başlar. Bu bağlanma viral multiplikasyonla etkileşen 

hücre proteinlerinin sentezini uyarır. İnterferonlar virus’a penetrasyon, 

dekapsidasyon, mRNA sentez ve metilasyonu, viral proteinin 

transplasyonu ve virusun birikmesi ve salgılanmasıyla 

etkileşmektedirler. Asıl etkisi protein translasyonunun inhibisyonudur. 
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Bazı sistemlerde bu durum viral mRNA’yı parçalayan bir ribonükleazı 

aktive eden 2,5-oligoadenilatların sentezinin katalize edilmesinden ileri 

gelmektedir.  

İnterferon α 2a (ve IFN α 2b) tedavide:  

• Hepatit B, D (delta) ve C, 

• Kondilom,  

• Papilom,  

• Virustan ileri gelen larenks juvenil papillomatozunda,  

• Hairy cell lösemi,  

• Yaygın malign melanom,  

• AIDS’te  

• Kaposi sarkomu,  

• Kronik miyeloid lösemi,  

• Metastazlı böbrek kanseri, 

• Bazal hücreli karsinom’da kullanılır.  
 

Yan Etkileri: Psödogripal sendrom, çeşitli nöropsikiatrik 

bozukluklar, uyuklama, konvülsiyonlar, depresif sendrom, kardiyak 

ritim bozuklukları ve distiroidi.  

2.6. İnterlökin 2: T hücre büyüme faktörü olarak görev yapar. 

Tümöral, immunolojik ya da enfeksiyöz (bakteriyel ve viral, paraziter) 

gibi değişik hastalıklarda plazmada çözülebilir IL-2 reseptörlerinin 

varlığı gösterilmiştir. IL-2 gen klonlama yoluyla elde edilir ve 

rekombinant IL-2 diye adlandırılır.  

Kullanılması 

• Metastazlı böbrek kanserleri ve melanomların tedavisinde 

kullanılır.  
 



Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AKTAŞ | 322 

 

Yan Etkileri: IL-2’nin yan etkileri dozuyla bağlantılıdır. Ateş, 

titreme, yorgunluk, yaygın eritem, erupsiyon, anemi, hipereozinofili, 

hipoalbuminemi, diyare, stomatit, psikiyatrik bozukluklar ve infarktüs 

gibi kardiyak bozukluklar oluşturabilmektedir.  

2.7. Eritropoietin: Retikülosit sayısını artırır ve hemoglobin 

sentezini hızlandırır. Kemik iliğinde ve periferik kanda eritrositlerin 

olgunlaşmasının çeşitli evrelerinde etkilidir.  

Kullanılması 

• Böbrek kaynaklı olmayan anemilerin tedavisi, 

• Ameliyat öncesi hastaların kan rezervlerini artırmak için, kan 

nakli gereksinimini azaltmak ve ameliyat sonrası eritropoezi 

hızlandırmak,  

• Prematüre gelişen aneminin giderilmesi, 

• Böbrek naklinden önce ve sonra görülen anemilerde,  

• Kanserlerde,  

• Miyeloma’da,  

• AIDS’de,  

• Proksismal noktürnal hemoglobinüri’de,  

• Artritlerde görülen anemilerde ve orak hücreli anemi 

tedavisinde. 
 

Yan Etkileri: Arteriyoler direnç artışı, trombosit sayısında artış, 

medüller fibroz, arteriyel hipertansiyon, eritrosit kitlesinde ve kan 

viskozitesinde artış, tromboz riskinde artış, gripal belirtiler, kemik 

ağrıları, titremeler, hiperkalemi (Dökmeci & Dökmeci, 2016). 
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BÖLÜM 11 

İLAÇLARIN METABOLİZASYONU 

Giriş 

BT; ilaçların ve ksenebiyotiklerin değişik doku ve organlarda 

enzimler aracılığıyla değişime uğraması ve inaktif veya aktif 

metabolitler halinde atılmasıdır. BT ile ilaçlardan oluşan bileşiklere 

metabolit denilir. BT neticesi ilaçlar az etkili ya da etkisiz bileşikler 

haline gelirler. Bu nedenle BT, etkinliğe yansıması bakımından bir 

biyoinaktivasyon olayıdır. BT detoksikasyon (zehirsizlenme) adı da 

verilir (Akıcı et al., 2012; Dökmeci & Dökmeci, 2016; Güner, 2014; 

Kaya et al., 2013).  

İlaçların BT’u önemli 2 sonuç doğurur: 

I. Hidrofobik yapıdaki ilaçlar, safradan ve böbreklerden kolay 

elimine olan suda kolay çözünen metabolitlere dönüşür (yağda 

çözünürlüğü düşük metabolitler böbrek tubülüslerinden daha güç 

reabsorbe olurlar). İlaçların birçoğu hidrofobiktir. Bu özelliğinden 

dolayı ilaçlar çift lipit katmanını aşarak hücreye girerler, neticede hedef 

protein ya da reseptörle etkileşebilirler. Hidrofobisite özelliği ilaçların 

itrahını zorlaştırır. Çünkü metabolize olmadıklarında yağ dokusu ve 

hücrenin fosfolipit katmanında birikirler. Metabolize yapıcı enzimler 

ksenebiyotikleri ve ilaçları suda kolay çözünebilir ve dokuların sulu 

kompartımanlarınca kolay elimine edilebilir şekle dönüştürürler. Bu 

enzimler, bir kısım kimyasalları reaktivitesi yüksek karsinojenik ve 

toksik metabolitlere dönüştürürler. Bunlar; RNA, DNA ve protein 

benzeri nükleofilik hücresel makromoleküllerle tepkimeye giren 

elektrofilik metabolitler meydana getirebilirler. Elektrofilik 

metabolitlerin DNA ile tepkimesi bazen tümör baskılayıcı genler ve 

onkogenler gibi genlerin mutasyonuyla kansere sebep olabilir. Bu 
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durum kronik olarak uygulanılan ilaçlarca önem arzeder (Karaalp et al., 

2017). 

II. İlaç ve ksenebiyotikler daha düşük aktiviteli metabolitler 

haline dönüşürler. Bazen bu durumun zıttıda olmaktadır, 

metabolitlerde, ana ilaç molekülü kadar bazen de daha fazla aktif hale 

gelebilmektedir. Örneğin, diazepamın metabolitleri olan nordiazepam 

ve oksazepam, ana molekülden daha aktiftirler. 

Her metabolit farmakokinetik karakteristikleri (yarı ömür, 

dağılım hacmi, eliminasyon) olan, ana molekülden bağımsız, fakat onu 

modifiye edebilen yeni bir molekül olarak kabul edilmektedir. Ancak 

bazı ilaçlar (barbital, bromür, gentamisin, fenolftalein, sakarin), 

özellikle hidrofil bileşikler, kimyasal değişikliğe uğramaksızın 

(metabolite dönüşmeksizin), böbrek ve safra yoluyla 

atılabilmektedirler. Diğer çok az sayıda ilaçda, enzimatik olmayan 

yollarla metabolize olmaktadır. Buna karşın, peptidlerin mide asidi 

tarafından parçalanmaları bir BT olayı değildir. İlaçların BT 

fazlarından birisi olan katabolizma ise, dokular tarafından asimile 

edilen maddelerin enerjiye dönüşmesidir. 

BT reaksiyonlarının büyük çoğunluğu KC’de Faz I (oksidasyon) 

ve faz II (konjugasyon) reaksiyonları şeklinde oluşur. Bunun dışında 

kan ya da bazı dokularda (böbrek, akciğerler, barsak mukozası, sinir 

dokusu) meydana gelen bazı BT reaksiyonları vardır. Subselüler 

düzeyde de BT oluşabilir. Bunun sonuncuda reaksiyonlar retikülümde 

mikrozomal enzimatik sistem ve mitokondrilerde ya da sitoplazmada 

oluşmaktadır. BT; bir ilacın veya maddenin aktivitesini 

potansiyalizasyon, aktivasyon ve inaktivasyon olarak etkiler. 

İnaktivasyon olan etki, farmakolojik aktiviteden yoksun metabolitlerin 

oluşmasıdır. Bu olayda terapötik etkiyi oluşturan metabolitler değil, ana 

moleküldür. Aktivasyon olan etkide ise ilacın farmakolojik işlevi 

ancak BT tepkimesinden sonra gelişir. Bu olay, esas molekülün 
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farmakolojik etkiden yoksun olduğunu ve biyolojik aktiviteden 

sorumlu aktif metabolitlere biyotransforme olma zorunluluğunu 

gösterir. Kortizon ve prednizon adlı kortikosteroid ilaçlar cilde lokal 

uygulandıklarında etkisizdirler, fakat sistemik olarak verildiklerinde 

KC’de, sırasıyla hidrokortizon ve prednizolon'a dönüştükten sonra, 

etkinlik kazanırlar, α- ve β-karotenler A vitamininin inaktif öncülleridir 

(provitamin A). Vücutta aktif A vitaminine dönüştürülürler. 

Potansiyalizasyon halindeki etkiyse, aynı farmakolojik özellikleri 

daha etkin olarak gösteren bir metabolite biyotransforme olan intrensek 

farmakolojik işleve sahip toksik maddenin ve ilacın halidir. Bu 

durumda daha etkili veya daha toksik bileşiklere dönüşürler (örneğin 

kodein'in morfin’e dönüşümünde olduğu gibi). Bu olay sonucu ilaçların 

fazla toksik bileşiklere dönüştürülmesinin örnekleri ise metil alkol’ün 

formaldehid ve formik asid’e dönüşümüdür. Ön zehir halinde bulunan 

aflatoksinlerin  vücuda girdikten sonra daha toksik madde olan 

epoksitlere dönüşmesi gibi (Akıcı et al., 2012; Dökmeci & Dökmeci, 

2016; Karaalp et al., 2017; Kaya et al., 2014).  

1. PRESİSTEMİK HEPATİK BİYOTRANSFORMASYON 

İlaçlan metabolize eden enzimlerin bulunduğu organların 

başında, içerdiği enzimlerin çeşitlerinin çokluğu ve etkinliğinin 

fazlalığı nedeniyle KC gelir. KC birincil görevi sindirim kanalından 

emilen maddelerin vücuda dağılmadan önce alıp işlemektir.  İlaç 

molekülleri ince barsak çeperini aştıktan sonra vena porta ile KC’e 

taşınırlar. Dolaşıma ulaşmadan önce absorbe olan dozun tümü KC’den 

geçmektedir. KC’de önemli ölçüde metabolize olan ilaçlar, KC’den bu 

ilk geçişte çok fazla değişikliğe uğrayabilirler. Bu durumda oral yolla 

biyoyararlanım, parenteral yola oranla BT sonucu oluşan metabolitlerin 

toksisitesi genellikle uygulanan ilacınkinden daha düşüktür. Bu 

nedenle, BT çoğu kez eksojen maddelere karşı organizmanın 

desintoksikasyon ya da detoksikasyon reaksiyonu olarak da 

tanımlanmaktadır. Bununla birlikte ana molekülden daha toksik olan 
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metabolit örnekleri de vardır. Çevrede olan çok sayıda kimyasalın bir 

kısmı olan besinler organizma açısından fizyolojik önemlidirler. 

Diğerleri olan, pestisid rezidüleri, besin katkı maddeleri ve çevre 

kirleticilerininse fizyolojik rolü yoktur. Çoğu zaman toksik etkiler 

geliştirebilirler. Organizmaya giren yabancı kimyasal maddelere 

ksenobiyotikler ismi verilir. Bunlar büyük oranda BT neticesi 

eliminasyon sistemleriyle vücuttan itrah edilirler. Şematik olarak BT 

reaksiyonları faz I ve faz II reaksiyonları olmak üzere ikiye ayrılabilir. 

Akciğer: Alveol ve kapillar damarların oluşturduğu çok geniş bir 

alan ve yüksek hızdaki kan akımı nedeniyle ilaçlar için önemli bir 

atılma ve BT organıdır. Kapillar damar endoteli ve alveol hücrelerinde 

bulunan sitokrom P 450 aromatik maddelerin hidroksillenmesinde 

önemli iş görür. Akciğerler MAO, prostoglandin sentetaz, aril 

hidrokarbon hidroksilaz ve anjiotensin dönüştürücü enzim bakımından 

çok zengindir. Akciğer kan akımı ve hızı bakımından ilaçlar ve diğer 

maddeler için önemli bir BT organıdır. Özellikle aerosol olarak 

uygulanan ilaçlar için önemlidir. Katekolaminler prostaglandinler, 

steroid seks hormonları ve anjiyotensin I gibi endojen maddelerin 

BT’nunda önemli rol oynarlar (Akıcı et al., 2012; Dökmeci & Dökmeci, 

2016; Güner, 2014; Karaalp et al., 2017; Kaya et al., 2013).  

Böbrek: Özellikle tübül epitel hücrelerinde görülür. Burada 

birleştirme tepkimeleri (glutasyonla , sülfatla birleşme gibi) tepkimeleri 

dikkate değerdir. Glutasyon-S-transferazlar ve sülfotransferazlar 

bakımından zengindir. KC’de 25-hidroksilasyona uğrayan vitamin D 

böbrekte ikinci bir hidroksillenme ile 1.25-hidroksivitamin D’ye 

çevrilerek etkinleşir. Bu olayda 1α-hidroksilaz isimli stokrom P 450 

aracılık eder (Kaya et al., 2013). 

Sindirim Kanalı: Mukoza epitel hücrelerinde bulunan 

CYP3Aailesinden mikrozomal ve mikrozomal olmayan enzimler ilaç 

vb. maddelerin yükseltgenme, indirgenme, kopma ve birleşme 
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tepkimelerine aracılık ederler. Bağırsak mukozasında bol miktarda 

bulunan MAO besinlerle veya ilaç halinde alınan tiramin vb. tiramin 

türevlerini yükseltger. On iki parmak bağırsağı enzim etkinliğinin en 

fazla olduğu yerdir. Ayrıca mukoza bezleri ve eklenti bezlerinin 

salgıladıkları indirim enzimleri ile mikroflora kaynaklı enzimler ve 

mide asiti de kanalda bulunan ilaçları BT’ye uğratır. Bilhassa CYP3A4 

bu enzimler maddelerin ilk geçiş etkisine maruz kalmasına neden 

olurlar. Greyfurt suyunda olan bileşenler (furanokumarin ve 

naringinler) bu enzimin kuvvetli inhibitörüdürler. Greyfurt suyu 

CYP3A4 substratı olan bazı ilaçların etkisini arttırabilir. Piyasadan 

çekilen terfenadin buna güzel bir örnektir. Ayrıca bazı antihpertansifler, 

immunosüpresanlar, antidepresanlar, antihistaminikler ve statinler gibi 

pek çok ilacın oral biyoyararlanımını değiştirirler. Tükrükte bulunan 

mikrobiyal kaynaklı nitrat redüktaz nitratı nitrite indirger. Kalın 

bağırsaklarda bulunan mikrofloradaki çeşitli bakterilerin salgıladıkları 

bazı enzimler ilaçların BT’lerinde önemli rol oynarlar. Bunlardan β- 

glukuronidaz glikozid ve glukoridleri hidrolize ederek kendileri kuran 

kısımlara ayırır. Tadlandırıcı madde olan siklamat mikroflora 

tarafından karsijonik madde olan sikloheksilamine çevrilir ve kısmen 

adsorbe olur eder (Karaalp et al., 2017; Kaya et al., 2013). 

Burun Mukozası: Sitokrom P 450 enzimleri, flavin içeren 

monoksilenazlar, karboksilesterazlar, glutasyon- S- transferazlar 

yönünden oldukça zengindir. Toksik maddelerin kısa sürede kalması ve 

alanının dar olması sebebiyle BT’ye katkısı azdır. Bilhassa aerosol 

yolla uygulanan ilaçların metabolizmasında önemli rol oynarlar. 

(Karaalp et al., 2017; Kaya et al., 2013).  

Diğer Doku ve Organlar: Beyin, plazma, alyuvarlar, akyuvarlar, 

deri, ağız mukozası, plesenta, meme bezleri, damar endoteli gibi 

yerlerdede zehir ve ilacı metabolize eden enzimler bulunur (Kaya et al., 

2013). 
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Oksidasyonlar: Oksidasyon olaylarının büyük çoğunluğu, KC 

parenkim hücresinin (hepatositlerin) mikrozomal sitokrom P450 

enzimleri, alkol dehidrojenaz, MAO’ca oluşturulur. Bu hücrelerde ya 

da bedenin diğer organlarında bulunan mikrozomal-olmayan 

enzimlerin oluşturduğu az sayıda oksidasyon olayları da vardır. 

Sitokrom P450 enzimleri, ilaçlar ve öbür ksenobiyotiklerden başka, 

biyojenik aminler, yağ asitleri, steroidler, prostoglandinler ve safra 

asidleri gibi endojenlerin ve bunlardan bazılarının prekürsörlerinin 

oksidatif ya da metabolizmasında ya da biyosentezinde de görev alırlar. 

Sitokrom P450 enzimleri, sadece KC’de değil, diğer birçok organ ve 

dokuda da bulunurlar. Bu enzimler hücrelerin pürüzsüz endoplazmik 

retikulumu üzerinde yerleşmiştir. KC dokusu homojenize edilirken 

retikulum membranı parçalanarak mikrozomlar denilen, mikroskobik 

küreciklere dönüşür. KC’de, sözkonusu enzimler özellikle sentrilobüler 

bölgedeki KC hücrelerinde yoğun olarak bulunurlar. Faz I 

reaksiyonların büyük çoğunluğu, oksidasyon mekanizmalarıyla oluşan 

BT reaksiyonlarıdır. Bunlar hidroksilasyon (R ROH, R alifatik ya da 

aromatik olabilir), N-oksidasyon, S-oksidasyon gibi bir oksijen atomu 

eklenmesi şeklindeki reaksiyonlar ve ara basamakta bir atom oksijen 

bağlanan O-dealkilasyon (son üründe oluşmayan) reaksiyondur. 

Oksidasyon reaksiyonları sonucu daha polar moleküller oluştuğundan, 

ilaçların farmakolojik etkileri artabilmekte ya da hiç değişmemektedir. 

Bu reaksiyonların büyük bir bölümü sitokrom P-450 sistemi ile katalize 

edilirler. Sitokrom P-450 sadece bir enzim değil, aynı zamanda demir 

içeren izoenzimler ailesinden bir proteindir. Sitokrom P-450 enzimi 

başta KC olmak üzere birçok hücrede bulunmaktadır. Çok sayıda ilaç 

tarafından aktivasyonu artırılabildiğinden (indüksiyon), P-450 

sistemiyle BT’a uğrayan birçok ilacın yıkılma hızları da 

değişebilmektedir. Buna karşın bir grup ilaç da P-450 enzimini inhibe 

ederek, bu yolla metabolize olan ilaçların etkisini artırabilmektedir. 

Sitokrom P-450 işlev görebilmesi için, indirgenmiş bir flavoproteini 



331 | EBELİK-HEMŞİRELİK ÖNLİSANS FARMAKOLOJİ 2. CİLT 

 

oksitleyen sitokrom P-450 redüktaz adı verilen, kendisine bitişik diğer 

bir enzime gereksinim duyar. Bu enzim; flavin adenin dinükleotid 

(FAD) ve flavin mononükleotid (FMN)’dan oluşmaktadır. Bu olaylarda 

sitokrom-C elektron alıcısı gibi görev yaptığından NADP-sitokrom C 

redüktaz adıyla da bilinir. Bu enzimler, ilaç ve ksenobiotiklerden başka 

steroid hormonlar, yağ asitleri gibi endojen maddeleri de 

oksitleyebilmekte ve KC mikrozomlarında oluşan oksidasyon 

reaksiyonlarından sorumludurlar. İlişkilerinin ve etkileşimlerinin daha 

iyi anlaşılması için sitokrom P-450 (CYP)’ lerin bir nomenklatürü 

yapılmıştır.  

CYP büyük harfleri insan izoformunu simgelemektedir. 

• CYP simgesinden sonra gelen bir rakam (1,2,3) izofrom 

ailesinin göstergesidir (örn. CYP 2, CYP 3,), 

• Alt aile grubu bu rakamı izleyen bir büyük harfle gösterilir 

(örn.CYPIA, CYP2E). 

• Bunu izleyen bir rakam ise alt aile grubunun bireysel bir 

genden birisinin işaretidir (Örn. CYP1A2, CYP2D6.). 
 

Ailelerin ya da alt aile gruplarının belirlenmesi aminoasitlerin 

dizilişiyle benzerlik gösterir. Örneğin CYP1A2, simgesi sitokrom P-

450’nin insan orijinli izoformu (CYP) olduğunda, enzim ilk üyesi (1), 

A alt aile grubundan (A) ve bu alt aileyle ilgili ikinci gen (2) tarafından 

oluştuğunu göstermektedir. 

Sitokrom P-450 (CYP)’ler ailesinden sadece üçü ve bunların alt 

aile grupları ilaçların metabolizmasında rol oynamaktadır. 

CYP3A alt ailesi insan KC’inde birçok ilacın BT’unda önemli rol 

oynamaktadır. Ayrıca KC’den başka diğer dokularda da bulunmaktadır. 
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CYP2D6, beta blokörlerin oksidasyonu, trisiklik 

antidepresanların ve kodein’ in demetilasyonu (morfin) gibi çok sayıda 

ilacın oksidasyon reaksiyonlarında rol oynamaktadır. 

CYP2E1, etanol’ün kronik kullanımı (alkolizm) ile indüklenen 

labil (dayanıksız) bir izoformdur. 

CYP1A2, teofilin metabolizmasında önemli rol oynar ve 

flavonoidler ve aromatik polisiklik hidrokarbonlar tarafından 

indüklenebilmektedir. Klinik uygulamalarda farmakokinetik ilaç 

etkileşimleri söz konusu olduğunda bunların göz önüne alınması 

gerekir (Akıcı et al., 2012; Dökmeci & Dökmeci, 2016; Güner, 2014).  

Redüksiyon (İndirgenme): Oksidlenmeye kıyasla ilaç 

metabolizmasında daha seyrek gelişen tepkimedir. Daha seyrek görülen 

faz I BT reaksiyonudur. Ketonların primer ve sekonder alkollere, 

disülfür gruplarının sülfür gruplarına çevrilmesi ve çift bağların 

doyurulması gibi redüksiyon reaksiyonlarında NADH, FAD ve 

flavinler aracılık eder. Aldehidlerin alkollere dönüşümü en bariz 

örnektir (Akıcı et al., 2012; Dökmeci & Dökmeci, 2016). 

Hidroliz: İlac molekulunden bir grubun koparılması veya ilac 

molekulunun (esterler ve eterler gibi) kendini oluşturan daha ufak iki 

molekule ayrılmasıyla olur. Başka bir tanımda ise ilaçların 

yapılarındaki ester gruplarının vücudun çeşitli yerlerinde (kan, KC, 

böbrekler ve SS) bulunan esterazlar ve amidazlar tarafından 

değiştirilmesi (hidrolize edilmesi) olayıdır. Organizmanın doğal bir 

mediyatörü olan ACh, AkE enzimleri tarfından hidrolize edilerek kolin 

ve asetik asite parçalanır (Akıcı et al., 2012; Dökmeci & Dökmeci, 

2016; Güner, 2014). 

1.2. Faz II Reaksiyonlar 

Konjugasyonlar: Glukoronil, asetil, sülfat, metil, glutatyon ve 

glisin vasıtasıyla gerçekleşir. İlaç ya da onun metabolitinin molekulune 
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bir radikalin veya diğer endojen bir madde molekulunun kovalent 

bağlarla bağlanması ile gelişir. Başka bir anlamda ise konjugasyon 

birçok dokuda meydana gelen bir faz II reaksiyonudur. Enzimatik yolla 

glükoronik asit, sülfat, glütation ya da bir asetat gibi aktive olmuş bir 

molekülün, bir ilacın ya da faz I’de oluşmuş bir metabolitin fonksiyonel 

bir grubuna bağlanması (kovalent) olayıdır (Akıcı et al., 2012; Dökmeci 

& Dökmeci, 2016; Güner, 2014). 

2. BİYOTRANSFORMASYONU DEĞİŞTİREN 

FAKTÖRLER 

İlacın BT’unu değiştirebilen faktörler enzimatik ve fizikoşimik, 

bireysel, farmakokinetik, biyokimyasal ve fizyolojik olmak üzere 

başlıca 5 kısma ayrılabilir: 

2.1. Enzimatik ve Fiziko-Kimyasal Faktörler 

İlaçların BT’unda rol oynayan enzimlerin yapısı, işlevi ve miktarı 

farklı olabilir ve kişiye göre değişiklik gösterebilir. Enzimler, ailelere 

ve alt gruplara ayrılır. Bunlardan bir kısmı doğal aktivite göstermesine 

karşın, diğer bir kısmı ise ancak ortamda bir maddenin varlığında 

aktivite gösterebilmektedir. Genetik mutasyonlar yetersiz bir enzimatik 

aktiviteye ya da spesifik bir enzimin olmayışına yol açabilmekte ve 

ilaçlar normal dozda da uygulansa beklenilmeyen toksik sorumlu 

enzimin çok sayıda kopyalarının sentezine ve uygulanan normal bir 

dozun yetersiz kalmasına neden olabilmektedir. 

2.2. Genetik Polimorfizm 

İlaçlara karşı reaksiyonlar, genellikle Gauss eğrisi çerçevesinde 

kişiden kişiye farklılıklar göstermektedir. Bazı bireyler bir ilacın BT 

enzim sisteminin birkaçından yoksun olabilmekte ya da ilaçları farklı 

hızlarda metabolize edebilmektedirler. 

2.3. Farmakokinetik Faktörler 

Bu faktörler, ilacın uygulanış yeri ve dozuyla alakalıdır. 

Metabolize olan ilacın dozu uygulandığı yere göre değişir. Oral yoldan 
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uygulamalarda, intravenöz yola oranla daha fazla metabolit 

oluşmaktadır. Çünkü oral yoldan alınan bir ilacın (tablet), sindirim 

sisteminde desentegrasyona (parçalanma) uğraması, çözünmesi 

(dissolüsyon) ve barsaklardan absorbe olup KC’e uğradıktan sonra 

sistemik dolaşıma karışması sürecinde, ilaç molekülü barsaklardaki ve 

KC’deki enzimatik sistemlerle karşı karşıya gelmektedir. İntravenöz 

uygulanan bir ilaç ise, KC’deki enzimatik sistemle temasa geçmeden 

önce periferik organlara dağılmaktadır. Yani, oral yoldan 

uygulanmanın tersi olarak önce hedef organa uğramakta sonra BT 

zinciri oluşmaktadır. Bir ilacın dozajı BT’unu etkileyebilmektedir. Bazı 

durumlarda, bir ilacın belirli bir dozuna karşı çeşitli metabolik yollarda 

saturasyon olayı görülebilmektedir. Bu fenomen çoğu kez dozla 

bağıntılı olarak ilacın farmakokinetik özellikleriyle ilgilidir (Dökmeci 

& Dökmeci, 2016). 

2.4. Biyokimyasal Faktörler 

BT’da rol oynayan enzimlerin aktivitesi artırılabilir 

(indüklenebilir) ya da inhibe edilebilir. Proteinler/karbonhidratlar oranı, 

flavinoidler içeren bitkisel gıdalar (çiğ sebzeler), odun kömüründen 

kaynaklanan aromatik hidrokarbonlar içeren kömür ızgarada 

kızartılmış etler gibi beslenme faktörleri BT enzimlerini etkilemektedir. 

Eksojen kimyasal bir maddenin bulunmasıyla bir enzimin sentezinin 

artmasına indüksiyon adı verilir. İndüksiyon yolakları nükleik asitlerin 

transkripsiyonundaki değişimlerin bir araya gelişmesiyle 

şekillenmektedir. BT enzimlerindeki indüksiyon ya da aktivasyon bazı 

ilaçlarla ve besinsel maddelerle (etanol, tütün) oluşabilir. Barbitüratlar, 

rifampisin gibi ilaçların uzun süre uygulanması, diğer ilaçların ya da 

maddelerin olduğu kadar kendi metabolizmasının da indüklenmesine 

neden olmaktadır. Akciğerler gibi kimyasal maddelerle karşı karşıya 

kaldığında enzim indüksiyonu yapabilen dokularda sigara dumanı 

sitokrom P-450 enziminin bir izoformunun indüklenmesine yol 

açmaktadır. Bazen iki ilaç aynı enzim için aralarında kompetisyona 
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girerler. Bunun sonucu birinin ya da ikisinin metabolizmasında azalma 

olur. Bu durum klinik yönden önemli bir inhibisyon fenomeni 

örneğidir. Örneğin non-sedatif bir antihistaminik olan terfenadin, 

ketokonazol (antifungal) ya da eritromisin (antibiyotik) ile birlikte 

uygulandığında kardiyotoksik etkili olabilmektedir. Bu nedenle bu ilaç 

birçok ülkede piyasadan çekilmiştir. KC, ilaçların ve birçok maddenin 

en önemli BT yeridir ancak birçok dokuda da ilaç BT (metabolik) 

karakteristiği hücrelerindeki enzim genetiğinin düzenlenmesi ve 

aktivitesi ile ilgilidir. Bir dokunun selektif etkileri ilacın BT’unda rol 

oynayan çok özel bir enzimin etkisinden ileri gelebilmektedir. 

Enzimatik indüksiyon 

İlaçlarla tedaviden sonra ya da pestisid, besin atıkları, polisiklik 

hidrokarbonlar ve diğer ksenobiyotikler gibi organik moleküllerden 

sonra, BT’un enzimatik aktivitesinin artması olayıdır. İndüksiyonun 

amplitüdü, indüktör maddenin çözünürlük özellikleri ve yarı ömrüne 

bağlıdır. İndüktör aktivitesi en fazla olan bileşikler, en fazla çözünen ve 

yarı ömrü en uzun olanlardır. Enzimlerin miktarının artışı hem 

sentezlerinin artışı hem de degredasyon (parçalanma) hızının azalması 

ya da bu iki mekanizmanın birarada bulunmasına bağlıdır. Anabolizan 

steroidler dışında, iki farklı grup enzimatik indüktör madde 

bulunmaktadır: İlaç tarafından yeni enzim oluşumu arttırılmadan da 

enzim etkinliği çoğaltılabilir. Örneğin, piridoksin’in L-DOPA’yı 

dopamin’e dönüştüren L-amino asid dekarboksilaz enzimini 

aktifleştirmesidir. Bu enzim koenzim olarak piridoksal-5- fosfatı 

kullanılır. Ortamda piridoksin’in bulunması koenzimi çoğaltarak enzim 

etkinliğini artınr. Bundan dolayı Parkinson hastalannın tedavisinde L-

DOPA uygulanılırken bu ilacın beyne geçecek kısmının periferde 

yıkılarak eksiltilmemesi için, hastalara vitamin olarak piridoksin 

verilmemelidir (Akıcı et al., 2012; Dökmeci & Dökmeci, 2016). 
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Barbitürat Tipi İndüktörler: Bu grupta barbitüratlar, 

glutetimid, klorsiklizin, siklizin, difenilhidramin, meprobamat, 

orfenadrin, fenilbutazon ve tolbutamid bulunmaktadır. Bu grup ilaçlar 

oksidasyon reaksiyonlarının çoğunu indükleyebilmektedirler. 

Enzimatik indüksiyon reaksiyonları ilaç etkileşmelerinde önemlidir. 

Oral antikoagülanlarla birlikte kullanılan barbitüratlar kanama şeklinde 

kazalara yol açabilmektedir. Bu gibi olgularda barbitüratlar kesilse bile, 

antikoagülanların dozu azaltılmazsa kanama riski bir süre daha devam 

eder. Çünkü barbitüratların indüktör etkisi, uygulanmalarının 

kesilmesinden sonra yaklaşık 8 gün daha devam edebilmektedir. Bu 

nedenle enzimazorunlu olduğu durumlarda, 1-2 hafta süreyle azaltılmış 

dozlarda ve kontrollü olarak uygulanmaları gerekmektedir. Bir ilaç 

kendi BT’unu indükleyerek etkisinde azalmaya yol açabilmektedir. Bu 

olaya otoindüksiyon adı verilmektedir. Otoindüksiyon’un tipik örneği 

karbamazepin’in BT’udur. 

Polisiklik Hidrokarbon Bileşikleri: Bu grupta sigara dumanı 

içinde bulunan 3-metilkolantren (3MC), 3-4 benzpiren ve naftalen 

bulunmaktadır. Sigara tiryakilerinde, antipirin, imipramin, pentazosin, 

fenasetin ve teofilin’in terapötik dozlarından sonra plazma 

konsantrasyonları, olması gerekenden daha düşük düzeydedir. 

Polisiklik hidrokarbon içeren birçok ksenobiyotik ve çevre kirletici 

maddelerin de BT enzimlerini indükledikleri son yıllarda gösterilmiştir. 

İlk gözlemler DDT ile ilgilidir. Tarım ilacı olarak yaygın bir şekilde 

kullanılan bu madde, uygulamasını yapan işcilerin organizmalarında 

yüksek konsantrasyonlarda bulunabilmektedir. DDT birçok ilacın 

BT’unu etkilemektedir. Fenilbutazon’un biyolojik yarı ömründe 

azalma ve 6-beta hidrokortizon’ un idrardan eliminasyonunda artışa 

neden olmaktadır. Elektronik sanayinde kullanılan klorlu hidrokarbon 

sınıfından olan PCB (polychlorinated Biphenyls) ile çalışan işçilerde 

antipirinin yarı ömründe belirgin bir düşme olduğu bildirilmiştir.  
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Enzimatik İnhibisyon: Bazı ilaçların uygulanışından sonra 

ortaya çıkan yan etkilerden sorumludurlar. Enzimatik inhibisyon, 

indüksiyon olayından daha hızlı oluşur, çünkü inhibitör ilacın 

konsantrasyonu, kompetisyona girdiği ilacınkine ulaştığında inhibisyon 

olayı devreye girmektedir. Sitokrom P-450’nin değişik şekilleri inhibe 

edilebilmektedir. Bir ilaç ancak, inhibe edilen belirli bir izoenzim 

tarafından metabolize olmuş başka bir ilacın metabolizmasını 

etkileyebilmektedir. Simetidin, toksik etkileri fazla olan fenitoin, 

varfarin ve teofilin gibi bazı ilaçların metabolizmasını inhibe 

edebilmektedir. Eritromisin de teofilin, varfarin, karbamazepin ve 

digoksin’in aktivitesini artıran sitokrom P-450 enzimlerini inhibe 

etmektedir. 

2.5. Fizyolojik Faktörler: Bireyin yaşı, hormonal durumu, gıda 

rejimi ve KC’in kan dolaşımı gibi çeşitli faktörler ilacın BT’unu 

değiştirebilmektedir. Bir çocuğun yetişkin bir insan kadar bir ilacı 

metabolize edemediği konusunda çok az klinik bulgu vardır. İlacın 

BT’unu değiştiren başlıca iki hormonal faktör örneği kortikosteroid ve 

tiroid hormonlarıdır. Kortikosteroidlerin BT üzerine depresör bir etkisi 

olmasına karşın tiroid hormonları mikrozomal reaksiyonları 

artırmaktadırlar.  

Beslenme: İlaçların metabolizma enzimlerinin aktivesini ve 

indüktibilitesini büyük ölçüde etkilemektedir. Proteinlerden fakir bir 

gıda rejimi alanlarda bazı enzimlerin deplesyonu (tükenme) nedeniyle 

BT’u azaltıcı bir etki ortaya çıkmaktadır. Diğer dietetik faktörler de 

endoplazmik retikülümün fosfolipidik bileşimini 

değiştirebilmektedirler.  

İlacın Karaciğerde Biyotransformasyon Hızı İki Faktöre 

Bağlıdır: 
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I. Bu metabolik reaksiyonları katalize eden enzimlerin aktivitesi 

(KC’in intrensek kapasitesi); 

II. Enzimatik bağlanma alanlarından ilacın yararlanabilirliği ve 

KC dolaşımı. Kalp yetmezliği gibi bazı hastalıklarda KC’in kanla 

sulanması azalmakta ve bunun sonucu enzimatik aktivite değişmediği 

halde, bazı ilaçların hepatik klerensi azalmaktadır. 
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BÖLÜM 12 

ANESTEZİKLER 

SSS’de yaşamsal olmayan tüm işlevlerinin ortadan kalkmasıyla 

duygu, bilinç ve reflekslerinin geçici olarak kaybolmasına genel 

anestezi ya da narkoz denilir. Cerrahi girişimlerin ağrısız ve rahat bir 

şekilde yapılmasını sağlama da uygulanır. İlaçlarla beraber sözü edilen 

etkileri oluşturan ilaçlar bir arada ya da önceden premedikasyon 

oluşturma da kullanılırlar. Anesteziklerle kas gevşeticiler ve otonom 

refleksleri azaltan birçok ilaç birlikte kullanılarak dengeli anestezi 

oluşturulur. Anestezistlerin bir amacı da, hastayı ameliyathaneye 

endişesiz, bilinci yerinde götürmek ve kolay bir anestezi indüksiyonu 

sağlamaktır (Dökmeci & Dökmeci, 2016). 

1. İNHALASYON ANESTEZİKLERİ  

Bir aygıt aracılığıyle solunum yoluyla uygulanan anestezi 

ilaçlarıdır. Solunum yoluyla uygulanılan anesteziklerin akciğere oradan 

kana geçip ve beyne ulaşır, beyindeki yoğunluğuna göre anestezi 

gelişir. Anestezigin uygulanışı bırakıldıgında beyinde birikmiş 

anestezik ilaç venöz dolaşıma geçer, kısa zamanda dışarı atılır ve 

uyanma başlar. Bu  anestezikler uygulanışı sırasında SSS’nde 

depresyonun yer ve derecesine göre başlıca 4 devre ayırt edilir.  

1. devre (analjezi ve amnezi devresi);  

2. devre (uyarı ve delirium devresi); 

3.devre (cerrahi devresi), medüller bölgeye ulaşan anestezik, 

cerrahi girişime izin veren etkinin yerleşmesini sağlar. Dört basamak 

şeklinde anestezi derinliği oluşur. Yapılacak ameliyatın ağırlığına göre 

hastanın, bu basamaklardan birisine girmesi sağlanır.  

4.devre (toksik devre), apne, dolaşım kollapsı ve kalp durması 

oluşur. (Aktaş et al., 2020a; Dökmeci & Dökmeci, 2016). 
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1.1. Azot Protoksid (nitroz oksid): Güçlü analjezik etki gösterir, 

anestezik etki zayıftır. Öforik etki gösterir  bu sebeple güldürücü gaz 

olarak tanımlanır.  Çoğunlukla indüksiyon oluşturmak için kullanılır. 

Cerrahi anestezi sağlanabilmesi için oksijen içinde %30 azot protoksid 

kullanılması gerekir. Tek başına kullanıldığında anoksiye neden 

olabileceğinden, azot protoksidle indüksiyon sağlandıktan sonra daha 

güçlü etkisi olan başka bir anestezik (halotan, enfluran v.b.) verilerek 

anestezi sürdürülür. Azot protoksidin kardiyovasküler ve solunum 

sistemleri üzerine depresör etkisi diğer inhalasyon anesteziklerden daha 

azdır (Aktaş et al., 2020a; Dökmeci & Dökmeci, 2016). 

1.2. Siklopropan: Petrol eteri kokusunda, havadan ağır, yanıcı ve 

patlayıcı bir maddedir. Bu nedenle kapalı sistem içinde oksijenle (%7-

20) birlikte verilmektedir. Uygulanışından 2-3 dakika sonra bilinç 

kaybı ve 5 dakika içinde de genel anestezi oluşur. Siklopropan 

anestezisinden uyanışta hastada huzursuzluk gözlenebilir. Bu durum 

önceden premedikasyon yapılmasıyla önlenebilmektedir. Halojenli 

anestezikler içinde siklopropan miyokardı katekolaminlere karşı 

duyarlı duruma getiren en güçlü ilaçtır. Bu etkisi nedeniyle aritmilere 

yol açabilmektedir. Siklopropan bronkospazm yaptığından astımlılarda 

kullanılmaz. Siklopropan anestezisi sırasında kalp ritmi değişiklikleri 

yanında hipotansiyon da meydana gelmektedir (Dökmeci & Dökmeci, 

2016). 

1.3. Halotan: Yalnız başına kullanıldığında tam bir anestezi 

oluşturabilen güçlü bir anestezik ilaçtır. Buna karşılık kas gevşetici ve 

analjezik etkisi zayıftır. Halotan anestezisinde indüksiyon uzun 

sürdüğünden genellikle önceden premedikasyon ve azot protoksid 

uygulanması yapılmaktadır. Ayrıca kas gevşetici ilaçlar da birlikte 

kullanılır  (Dökmeci & Dökmeci, 2016). 

1.4. Enfluran : Uçucu özellikte, yanıcı ve patlayıcı olmayan bir 

sıvıdır. Çabuk indüksiyon yapan güçlü bir anesteziktir. Özellikleri 
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halotan’a benzer, fakat daha iyi kas gevşemesi yapar. Genellikle azot 

protoksid’le birlikte kullanılır. Anesteziden uyanmada, halotandan daha 

sık kusma görüldüğü halde uyanma çabuk ve olaysızdır. Tükrük ve 

alveoller salgıları artırır. Larenks reflekslerini baskılar. (Dökmeci & 

Dökmeci, 2016). 

1.5. Metoksifluran: Bilinç kaybından önce iyi bir analjezi ve kas 

gevşemesi sağlar. Yağlı dokularda fazla depo edilir. En büyük sakıncası 

bir kaç gün içinde florüre metabolize olmasıdır. Florür miktarının 

artması sonucu böbrek bozukluklarına neden olabilir. Analjezik ve kas 

gevşetici etkisi oldukça güçlü olduğundan kadındoğum için kullanılır 

(Dökmeci & Dökmeci, 2016). 

1.6. Dietileter (eter): Anestezik olarak eskiden gazlı beze 

damlatılarak çok kullanılmıştır, fakat günümüzde yerini büyük ölçüde 

diğer anesteziklere terketmiştir. Eter anestezinin tüm devrelerini 

oluşturur. Anesteziye giriş ve çıkış oldukça yavaştır. İrritan olduğundan 

bronş ve salya salgısında aşırı artışa yol açar. Bu nedenle 

premedikasyonda atropin kullanılır. Kas gevşetici etkisi oldukça 

fazladır. Kas gevşetici ilaçlar ve aminoglikozitler bu etkisini artırırlar. 

Vazodilatör etkili olduğundan operasyonlarda kanamayı kolaylaştırır 

(Dökmeci & Dökmeci, 2016). 

2. İNTRAVENÖZ ANESTEZİKLER (İV.) 

Genel anestezinin başlaması ve sedasyon oluşturmak için 

uygulanılır. SSS bilinç kaybı ve hipnoza sebep olurlar. İv. uygulanarak 

etki hızlı başlatılır. İv. anestezikler doza bağlı olarak, lipofilik etkisi 

sebebiyle SSS’deki etkisi hızlıca başlar. Konvülziyon ve sedasyon ve 

kontrolünde bu ilaçlar kullanılır. Yoğun bakımda sedasyon amaçlı 

mekanik vantilatöre bağlı olan kişilerde uzun süreli iv infüzyon 

ugulanılır (Aktaş et al., 2020b). 

2.1. Tiyopental: Kısa uyarı sonrasında genel anestezi oluşturur. 

Kişi dış uyarılara cevap vermez, kas gevşemesi yeterli değildir. 
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Anestezi kısa zamanlıdır, hızlıca yağ dokusuna geçip kandaki miktarı 

azalır. Kan-beyin engelini aşar hızla beyin dokusuna dağılır. Etkililik 

süresi takriben l5-30 dakikadır. Düşük idame dozlarıyla anestezi 

zamanı uzatılır. Olumsuz etkisi larenks spazmı ve solunum 

depresyonudur. Bazı olgularda anafilaktik reaksiyon olan ürtiker, yüzde 

ödem ve hipotansiyon gelişir (Dökmeci & Dökmeci, 2016; Stoelting & 

Hillier, 2006). 

2.2. Ketamin: Kısa süreli anestezi oluşturmada kullanılır. 

Ketamin İ.V. yolla (1-4,5 mg/kg) enjekte edildikten 30 saniye sonra 

anestezi başlar ve 30-45 dakika sürer. Analjezik etkisi vardır ve larenks 

reflekslerini değiştirmez. Doğum travayı sırasında kullanıldığında 

fötüs’te depresyon yapmaz. Ketamin anestezisinden uyanma çabuktur, 

fakat genellikle halüsinasyonlar ve motor ajitasyon vardır. 

Hipertansiyonu ve serebrovasküler bozukluğu olan hastalarda 

kontrendikedir. Ketamin bir nöroleptik ilaçla kombine edilerek 

kullanıldığında disosiyatif anestezi elde edilir (Aktaş et al., 2021; 

Dökmeci & Dökmeci, 2016). 

2.3. Benzpdiazepinler: Diazepam, flunitrazepam ve midazolam 

gibi BZ’ler sık kullanılırlar. Bunlardan en sık kullanılan midazolam 

anestezide uygulanılır. Antikonvülzan anksiyolitik, sedatif-hipnotik ve 

kas gevşetici özelliği de vardır. Santral yolla uygulandıgında ağrıyı 

azaltmada etkilidirler. Bu ilaçlar premedikasyonda da kullanılmaktadır. 

Miyastenia gravis hastalığında kontrendikedirler. KC yetmezliğinde ve 

yaşlı hastalarda dozlarının azaltılması gerekir (Aktaş et al., 2020b; 

Dökmeci & Dökmeci, 2016). 

2.4. Propofol: En sık uygulanılan anestezi indüksiyon 

preparatıdır. Enjeksiyon sonrası hızlı atılım sebebiyle, kan yoğunluğu 

hızla eksilir. Atılım yarı ömrü takriben 1-3 saattir. Hipnozun süresi 3-

10 dakikadır, uyanma tiyopentale kıyasla hızlıdır ve sersemlik daha 

azdır (Buttenworth et al. 2015). 
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2.5. Hipnotikler: Fizyolojik uykuya benzer bir etki oluşturan 

ilaçlardır. Küçük dozlarda sedasyon (sakinleşme), yüksek dozlarda ise 

genel anestezi ve komaya neden olurlar. SSS’mi üzerine depresör 

etkilidirler, ancak uyku merkezlerine etkileri spesifiktir. Normal ve 

uykusuzluk çeken kişilerde, hipnotik ilaçlar orta dozlarda fizyolojik 

uykuya benzer etki gösterirler. Başlıcaları barbitüratlar ve barbitürat 

olmayan uyku ilaçlarıdır. 

2.5.1.Barbitürat Grubu Hipnotikler: Barbitürik asit içeren 

suda çözünmeyen ve alkolde çözünen hafif asit özellikteki ilaçlardır.  

Farmakolojik etkileri:  Hipnotik etki, antikonvülsan etki, kas 

gevşetici etki, solunum depresyonu, KC’de mikrozomal enzim 

indüksiyonu,  tolerans. Barbitüratların SSS depresyonu etkileri doz 

bağımlıdır. Uykunun, göz hareketlerinin olduğu devresi olan REM 

dönemini kısaltırlar. Küçük dozlarda sedasyon ve anksiyolitik etki 

oluştururlar. Yüksek dozlarda koma ve dolaşım yetmezliği meydana 

getirirler. Tedavide genellikle sedatif ve hipnotik (kısa ve orta etkililer) 

olarak, anestezi premedikasyonu oluşturmada (çok kısa etkililer İ.V. 

yolla) ve anti-konvülsif olarak epilepsi tedavisinde (uzun etkililer) 

kullanılırlar. Fenobarbital yeni doğanların kernikterus ve 

hiperbiluribinemi tedavisinde kullanılır.  

2.5.2.Barbitürat Olmayan Hipnotikler: Sedatif ya da hipnotik 

olarak tek başlarına ya da diğer ilaçlarla kombine olarak 

kullanılmaktadırlar. 

2.5.2.1. Metakolon: Sıtma ilacı olarak çıkarılan, hipnotik 

etkisinden başka antikonvülsif, antikolinerjik ve antitusif etkilere de 

sahiptir. Bir antihistaminikle (difenhidramin) ile kombine preparatları 

vardır. Uzun süre uyuşukluk ve geçici ağız felçlerine neden 

olabilmektedir. Bağımlılık yapabilir ve yoksunluğu halüsinasyon ve 

şizofrenik psikozlara neden olabilirler. (Dökmeci & Dökmeci, 2016). 
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2.5.2.2. Benzodiazepinler: Anksiyeteyi ortadan kaldırıcı etkileri 

sonucu hipnotik etki meydana getirirler. Çünkü anksiyete 

uykusuzluğun önemli bir nedenidir. Hipnotik olarak kullanılan başlıca 

BZ’ler nitrazepam, flunitrazepam, triazolam, estazolam, loprazolam, ve 

tenazepam’dır (Dökmeci & Dökmeci, 2016). 

2.5.2.3. Antihistaminikler: Sedatif ve hipnotik olarak 

kullanılmaktadır. Prometazin ve alimemazin bu amaçla şurup ve tablet 

şeklinde uygulanmaktadır (Dökmeci & Dökmeci, 2016). 

2.5.2.4. Etinamat ve Etklorvinol: Kısa etkili oldukça güçlü 

hipnotik etkili sentez ilaçlardır. Pentobarbital ve sekobarbitalinkine 

benzer farmakolojik etkilere sahiptirler. Bağımlılık oluşturabilirler. 

Başlıca yan etkileri sindirim bozuklukları (bulantı, kusma), cilt 

reaksiyonları, geçici paresteziler, baş dönmesi ve ataksidir. Yüksek 

dozlarda solunum ve dolaşım depresyonu oluştururlar (Dökmeci & 

Dökmeci, 2016). 

2.6. Opioidler: Güçlü analjezik etkili olduklarından anestezi 

uygulamasında analjezi oluşturma amacıyla kullanılırlar. Bilhassa 

anestezinin indüksiyonu, idamesi ve operasyon sonrası ağrının tedavisi 

amacıyla ıugulanılır. (Aktaş et al., 2020b). 

2.6.1. Morfin: Morfin SSS’de sedatif, analjezik, bağımlılık 

oluşturucu, solunumu deprese edici, bulantı ve kusmaya sebep olur. 

Morfinin doz aralığında erişkinlerde yaş belirleyicidir. Analjezi 

başlangıcı iv. Uygulamada  3-10 dakikada başlayıp 4 saat kadar devam 

eder (Aktaş et al., 2020b). 
 

2.6.2. Fentanil: Analjezik etkisi morfininden 100 katı daha 

güçlüdür. Metabolitleri inaktif olması sebebiyle böbrek yetmezliği olan 

hastalarda tercih nedenidir. Anestezi indüksiyonunda bir iv. anestezi 

ajanıyle beraber uygulanılır. İntraoperatif analjezi elde etme amacıyla 

aralıklı doz yapılır. Solunumu deprese edici etkisi morfine oranla daha 
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fazladır ve operasyon sonrası ağrıda uygulanımı hasta kontrollü analjezi 

infüzyon cihazlar kullanılır. Bilhassa kardiyovasküler cerrahide yüksek 

dozda uygulanır (Aktaş et al., 2020b). 

2.6.3. Remifentanil: Doku ve plazma esterazlarınca hızlıca 

hidrolize edilmesi öbür opioidlerden degişik bir farmakokinetik 

özelliktir. Takriben 1 dak  pik düzeye erişir ve 10 dak da sonlanır. 

Etkisinin hızlıca başlaması ve sonlanmasıyle intraoperatif uzun süreli 

infüzyon uygulanmasına imkân verir (Ataol, 2005). 

2.6.4.Naloksan: Opioidlerin sebep olduğu respiratuar veya 

SSS’mi depresyonu benzeri toksik etkileri geri döndürmede 

uygulanılır. Beyin ve spinal korda opioid reseptörlerinin yarışmalı 

antagonistidir. Pik etkiye 1-2 dakikada ulaşılıp 30 dak sonrasında 

yıkımlanma sebebiyle klinik etkisinde belirgin düşüş gerçekleşir. 

Hamilelere doğum öncesi uygulanıp plesantadan geçerek opioid 

kaynaklı yenidoğan solunum depresyonunu eksiltir. Yetişkinlerin 

perioperatif solunum depresyonu 0,04 mg dozda iv yolla gerektiginde 

her 2-3 dakikada doz tekrarlanıp tedavi edilir (Aktaş et al., 2020b). 

3. LOKAL ANESTEZİKLER  

Tedavi dozlarında lokal etkiyle sinir iletimini geçici biçimde 

bloke ederler. Yüzeysel ya da enjeksiyonla uygulandığında dokulara 

zarar vermeden sinir iletimini spesifik ve geçici olarak kısa sürede 

bloke ederler. Lokal anestezik ilaçların suda çözünür solüsyonlarının 

dayanıklı, steril ve alerji oluşturmayan özelliklere sahip olmaları 

gerekmektedir. İmpulsun sinir boyunca yayılımını, dolayısıyla ağrı 

duyusunun algılanmasını önlerler. Sensitif sinir liflerinden en ince 

olanlar lokal anestezik ilaçların etkisine en duyarlı olanlardır. Sinir 

lifinin çapı büyüdükçe ilacın etkinliğinde azalma görülür. Ağrı, soğuk, 

basınç, sıcaklık ve dokunma duyguları lokal anesteziklerin etkisiyle 

yok olur. İlacın etkisini gösterebilmesi için sinir lifi ile temasa geçmesi 

gerekir. Bu nedenle bazı lokal anestezik ilaçlar (lidokain) sistemik 
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yoldan verilerek aritmilerin tedavisinde kullanılmaktadır. İlaçların 

uygulandıkları alandan emilip dokulara geçimini sınırlama ve etkisini 

uzatmak için amacıyla damar daraltıcı ilaçlarla noradrenali ve 

adrenalin) karıştırılıp uygulanırlar (Dökmeci & Dökmeci, 2016; Yarsan 

& Aktaş, 2012). 

3.1.Anesteztezi Çeşitleri 

3.1.1. Yüzeysel Anestezi: Pomat içerisinde çözündürülen lokal 

anestezik, ülser, yara ve yanıkların tedavisinde uygulanır. İlaveten göz 

muayeneleri ve operasyonlarda bronkoskopilerde, özofagoskopilerde 

agrı ve refleksi kaldırmada uygulanılır. Bunun için lidokain benzeri 

toksisitesi az lokal anestezikler ilaçlar tercih edilir. Bu ilaçlar, 

uygulandığı cilt veya mukoza yüzeyinden emilip o alanda olan sinir 

uçlarının ağrı duyusunu almasına mani olurlar (Dökmeci & Dökmeci, 

2016). 

3.1.2. İnfiltrasyon Anestezisi: Bu ilaçlar deri altı, deri içi veya 

kas içi uygulanılıp, sınırlı bir alanda (lipom ve tümör) sinir ucuna 

doğrudan etki ederek, ağrı duyusunu bloke ederler. Bu amaçla prokain 

ve kloroprokain gibi vücutta çabuk yıkılan lokal anestezikler yeğ 

tutulur. Toksisitesi düşük olduğundan lidokain’de kullanılabilir. 

(Dökmeci & Dökmeci, 2016). 

3.1.3. Spinal Anestezi (intratekal anestezi): Lokal anestezik 

ilacın intervertebral aralık olan L2 hizası, subaraknoidal alanda serebro 

spinal kanal olan BOS içine enjekte edilerek pelvis alanı ve bacaklarda 

yaygın bir anestezi sağlamasıdır. Alt ekstremiteler olan, vulva, rektum, 

perine ve pelvisdeki cerrahi işlemlerde uygulanılır (Dökmeci & 

Dökmeci, 2016). 

3.1.4. Epidural Anestezi: Subaraknoid aralıga girilmeden 

duramaterin çevresine lokal anestezigin enjekte edilmesidir. Bu 

yöntemde tırnaktan çeneye kadar alanda anestezi oluşturulur. Sakral 
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hiatus yoluyla sakrum kanalına lokal anestezik uygulamasına kaudal 

anestezi denilir (Dökmeci & Dökmeci, 2016). 

Önlemler: Lokal anestezik uygulanmasında veriliş yoluna göre 

dozun iyi ayarlanması gerekir. Örneğin, miks etkili bir lokal anesteziğin 

infiltrasyon yoluyla verilen dozu cilt üzerine uygulanan dozunun 

yaklaşık 1/10’u kadardır. Aynı lokal anesteziğin kardiyolojide İ.V. 

yolla verilen dozu, yüzeysel dozunun 1/20’si kadardır. Enjeksiyon 

sırasında lokal anestezik solüsyonun damara rastgelmemesine dikkat 

edilmesi gerekir. Enjektör pistonu geri çekilerek kan gelip gelmediği 

kontrol edilir. Lokal anestezik solüsyonların çok dilüe (sulandırılmış) 

olmasına özen gösterilmelidir. Özellikle spinal ve epidural 

anestezilerde solüsyon %1’den fazla olmamalıdır. Enjeksiyon sırasında 

(özellikle spinal ve epidural anestezide) hastada herhangi anormal bir 

durum gözlenirse, enjeksiyon hemen kesilmelidir(Dökmeci & 

Dökmeci, 2016).. 

3.2. Amid Yapılı Lokal Anestezikler 

3.2.1. Lidokain: Yüzeyel anestezi oluşturmada sıkca uygulanır. 

Etkisi hızlı ve dagılımı iyidir. Birkaç dakikada etkisi başlar ve bir saate 

kadar devam eder, ayrıca adrenalinle beraber uygulandığında 2,5 saate 

kadar uzar. Devamlı uygulandığında taşifilaksi oluşur (Aktaş et al., 

2020c). 

3.2.2. Bupivakain: Lidokoine göre daha etkilidir ve etkisi 5-16 

saat arasıdır. İnfiltrasyon anestezi, santral ve rejyonel bloklarda yaygın 

uygulanılır.  Fetüse geçiş seviyesi düşük olduğundan obstetrikte 

anestezi amaçlı sık uygulanılır. Lidokaine kıyasla kalp sistemine 

toksisitesi daha fazladır (Aktaş et al., 2020c).  

3.2.3. Prilokain (Citanest): Etkisi lidokaine kıyasla hızlı ve 

etkililiği de benzerdir. Bütün bloklarda uygulanılır. Metabolizma hızı 

yüksek olduğundan toksisitesi azdır. Kanda hemoglobinle okside olarak 

methemoglobinemiye sebep olur. Methemoglobin düzeyi 4-6 saatte 
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artarak pik düzeye ulaşır ve 24 saatin akabinde normalleşir. Fetüse 

geçerek bebeklerdede methemoglonemi oluşturabilir (Aktaş et al., 

2020c). 

3.2.4. Levobupivokain: Uzun etkili lokal anestezik ilaçtır ve 

bilhassa bölgesel anestezi ve santral bloklarda uygulanılır. Zararlı etkisi 

bilhassa kalp üzerinedir (Aktaş et al., 2020c). 

3.3. Ester Yapılı Lokal Anestezikler 

3.3.1. Kokain: Yüzey anestezi amaçlı uygulanılır. Vazokonstiktif 

etki amaçlı burun mukozasında topikal anestezi olarak uygulanılır. 

Başta SSS’mini uyarır. Bağımlılığı yüksek olan anesteziktir. Normal 

dozda taşikardi, vazokonstriksiyon ve kan basıncında yükselme 

gözlenir. Daha fazla iv dozda, kalp kasına direkt etki ederek kalp 

durmasına sebebiyet verebilir (Kayaalp, 2012). Gözde midriyazis, 

konjiktivada beyazlık oluşturur. İyi bir kornea anestezisi oluşturur ve 

beden ısısını arttırır (Aktaş et al., 2020b).  

3.3.2. Tetrakain: İnjeksiyon olarak verildiginde prokain’e oranla 

güçlüdür ve toksik etkisi daha fazladır. Yüzeyel anestezi amaçlı cilt 

lezyonları ve rektumda %0,5-2’lik pomad, boğaz ve burun mukozası ve 

gözde %1’lik lokal solüsyon kuuygulanılır. Ayrıca spinal anestezide de 

uygunılabilir (Aktaş et al., 2020c). 
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