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Radyoloji Teknisyenliği
Ġlaçlar ve Kontrast Maddeler
Farmakoloji ile ilgili temel kavramlar, ilaçların sistemlere
etkileri, kullanım alanları, yan etkileri, kontrast maddelerin
özellikleri, kontrast madde reaksiyonları ve tedavisi ile ilgili
bilgi ve becerileri içeren öğrenme materyalidir.
40/24
Anatomi ve fizyoloji dersi modüllerini almıĢ olmak
Ġlaçlar ve kontrast maddelerin özelliklerini ayırt etmek.
Genel Amaç
Bu modül ile; gerekli araç, gereç ve ortam sağlandığında,
ilaçlar ile ilgili temel kavramları, vücut sistemleri üzerine
etkili ilaçları ve kontrast maddelerin özelliklerini
ayırtedebileceksiniz..
Amaçlar
1. Ġlaçların genel özelliklerini ayırtedebileceksiniz.
2. Sinir sistemi ilaçlarını ayırtedebileceksiniz.
3. Kardiyo vasküler sistem ilaçlarını ayırtedebileceksiniz.
4. Solunum sistemi ilaçlarını ayırtedebileceksiniz.
5. Böbrek fonksiyonlarını ve elektrolit metabolizmasını
etkileyen ilaçları ayırtedebileceksiniz.
6. Sindirim sistemi ilaçlarını ayırtedebileceksiniz.
7. Endokrin fonksiyonlarını etkileyen ilaçlar ve otakoidleri
ayırtedebileceksiniz.
8. Kontrast maddelerin özelliklerini, kontrast madde
reaksiyonları ve tedavisini ayırtedebileceksiniz.
Donanım: Projeksiyon cihazı, tepegöz cihazı, VCD,
bilgisayar, yazı tahtası, kontrast madde örnekleri, kontrastlı
radyografiler.
Ortam: Ders ve radyoloji laboratuvarı.
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı (test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları
ile
kazandığınız
bilgi
ve
becerileri
ölçerek
değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Sağlık sektörü çok hızlı geliĢen bir sektördür. Özel sağlık kurumlarının
yaygınlaĢmasıyla birlikte radyoloji teknisyeni ve diğer sağlık görevlilerine yeni istihdam
alanları doğmuĢtur. Yapılan sektör analizinde, radyoloji ünitelerinin büyük bir kısmında,
kontrast maddelerin doktor gözetiminde, radyoloji teknisyeni tarafından uygulandığı tesbit
edilmiĢtir.
Kontrastlı tetkikler temel radyolojik incelemelerin büyük bir kısmını oluĢturmaktadır.
Ayrıca Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) gibi ileri
radyolojik incelemelerde de kontrast madde uygulanmaktadır. Örneğin; BT incelemelerinin
% 60-80’ inde kontrast madde kullanılmaktadır.
Kontrast maddeyi uygulayacak ilgili personelin bilgi ve beceri bakımından iyi
eğitilmiĢ olması gerekmektedir. Kontrast madde reaksiyonlarının önlenmesi ve tedavisi için
uygun ilaçlar kolaylıkla ulaĢılabilecek Ģekilde hazır olmalıdır. Bundan dolayı bazı ilaçların
ve kontrast maddelerin özelliklerini iyi bilmeniz gerekmektedir.
Bu modül ile öğreneceğiniz ilaç ve kontrast madde bilgisi size meslek hayatınızda
rehber olacaktır.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Ġlaçların genel özelliklerini ayırtedebileceksiniz.

ARAġTIRMA



Ġlaçların uygulama yollarını araĢtırarak arkadaĢlarınızla paylaĢınız.
Ġlaçların zararlı etkilerini araĢtırınız.

1. ĠLAÇLARIN GENEL ÖZELLĠKLERĠ
1.1. Farmakolojinin Temel Kavramları
Farmakolojinin ana konusu ilaç ve ilaç olabilme özelliği olan maddelerin ve
karıĢımların canlılar üzerinde ve dıĢ ortamdaki etkilerinin incelenmesidir. Farmakoloji
yunanca ‘Pharmacon’ ilaç ve ‘logia’ bilgi kelimelerinin birleĢmesinden oluĢmuĢtur.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ilacı; fizyolojik durumları ya da patolojik olayları alanın
yararı için değiĢtirmek veya incelemek amacıyla kullanılan veya kullanılması öngörülen bir
madde yada ürün olarak tanımlamaktadır.
Farmakoloji; ilaçların kaynaklarını, kimyasal ve fiziksel özelliklerini, vücuda
alınıĢlarını, etkilerini, etki Ģekillerini ve hastaya verilecek hale getirilme yöntemlerini
araĢtıran bilim dalıdır.

1.1.1. Ġlaç Adları
Ġlaç; hastalıkların teĢhisi, tedavisi, proflaksisi (korunma), cerrahi giriĢimlerin
kolaylaĢtırılması ve bazı fizyolojik olayların değiĢtirilmesi amacıyla kullanılan kimyasal
maddelerdir. Ġlaçların en az üç adı vardır.



Genel Ad (Jenerik = Uluslararası ortak adlandırma): Sağlık alanında eğitim
gören öğrenciler ile bilimsel yayınların kolay anlaĢılır olması için genel ad
kullanılır. Örnek: Acetylcystein (mukolitik= mukusu sıvılaĢtıran, sulandıran)
Ticari Ad (Marka veya Müstahzar Adı): Ġlacı bulan firmanın veya ilacı
içeren etken maddeleri yapan firmaların kendi ürünlerine verdikleri özel addır.
Tek bir ilacın değiĢik adda birçok müstahzarı vardır. Örnek: Dikloron, difenak,
voltaren, miyadren v.b. Ġlaçların hepsi analjezik, antienflamatuar,
antiromatizmal olarak kullanılan ilaçlardır.
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Kimyasal Ad: Ġlacın kimyasal adı, Uluslararası Kimya Birliği tarafından
verilen addır.

1.1.2. Tedavi Ģekilleri
Ġlaç hastalıkların tedavisi, önlenmesi, teĢhisi ve tıbbi amaçlar için kullanılır. Ġlaç
kullanılırken organizmanın fizyolojisinin ve ilacın etki mekanizmasının çok iyi bilinmesi
gerekir.

Tedavi Ģekilleri aĢağıdaki gibi dört baĢlık altında toplanır.






Semptomatik Tedavi (Palyatif Tedavi): Ġlaçlarla hastalığın nedenini ortadan
kaldırmadan bulgu ve belirtilerini gidermek için yapılan tedavidir. Örnek: DiĢ
çürüğünde ağrıyı geçirmek için analjezik (ağrı kesici) verilmesi semptomatik
tedavidir.
Radikal Tedavi (Rasyonel): Ġlaçla hastalığın nedeninin tamamen ortadan
kaldırılmasına radikal tedavi denir. Örnek: Tonsilitin antibiyotik ile tedavi
edilmesi.
Profilaktik Tedavi: Hastalıklardan korunmak için yapılan ilaç uygulamasıdır.
Örnek: AĢı uygulamaları profilaktik tedavidir.
Ġkame Tedavi (Yerine Koyma= Substitution): Vücutta eksikliği görülen
maddelerin eksikliğini gidermek için yapılan ilaç uygulamasıdır. Örnek: Ġnsülin
uygulaması.

Tedavi Ģekilleri ile ilgili temel kavramlar Ģunlardır.








Doz; bir defada verilen ilaç miktarıdır.
Drog; tedavi amacı ile kullanılan tek bir maddedir.
Günlük doz; gün boyunca verilmesi tavsiye edilen ilaç miktarıdır.
Yan tesir; ilaçların olağan dozlarında bile istenilen tesirlerine ilaveten
yaptıkları istenmeyen etkileridir.
Toksik tesir; genellikle ilaçların farmakodinamik etkilerinin
Ģiddetlenmesine bağlı hasta için hoĢ olmayan, rahatsızlık veren ve hatta
ölümüne neden olan tesirlerdir. Yan tesirlerde genel anlamda toksik
sayılabilir.
Yarar / risk Oranı; ilaçlar mutad (normal) dozlarda kullanılmalarında
bile toksik tesirler oluĢturabilirler (örn. Kanser ilaçları). Ġlaç tedavisinde
göz önünde tutulması gereken nokta ilacın yararının zararına
üstünlüğünün saptanmasıdır.
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Emniyet aralığı; ilacın tedavi dozu ile toksik etki gösteren dozu
arasındaki mesafeye denir.
Endikasyon; ilacın kullanım amacına yönelik etkilerine denir.
Kontrendikasyon; ilacın kullanılmaması gereken durumlara denir.
Ġlacın yarılanma ömrü; çeĢitli yollar sonucu bir ilacın plazmadaki
konsantrasyonunun yarıya inmesi için geçen süreye denir.

1.1.3. Ġlaçların Elde Edildiği Kaynaklar











Bitkiler: Günümüzde ilaçlar bir çok bitkisel kaynaklardan elde edilmektedir.
Afyon alkaloidleri, kalp glikozidleri, enzimler, selülöz, yağlar, esanslar bunların
baĢlıcalarıdır. Bitkisel kaynaklı ilaçlar bitkilerin özsuyu, yaprak, rizom, kök,
tohum veya kabuk gibi kısımlarından elde edilir.
Hayvanlar ve Ġnsanlar: Hayvanlardan genellikle hormon ve enzim tipindeki
ilaçlarla, antitoksinler elde edilir. Bunlara örnek olarak tirod hormonu, sığır ya
da domuz insülini, sindirim enzimleri, safra asitleri, akrep, yılan, tetanoz
antitoksinleri gösterilebilir. Ġnsanlardan elde edilen en önemli ilaçlar kan ve kan
ürünleridir. (Ġnsan plazması, insan albümini, imün globulinler gibi).
Mikroorganizmalar: Küf mantarından elde edilen penisilinler ve çeĢitli
antibiyotikler mikroorganizmalardan elde edilir. Antibiyotiklerin bir bölümü
daha sonra sentetik olarak da yapılmıĢtır.
Ġnorganik Maddeler Ve Mineraller: Ġyod, sodyum klorür, potasyum klorür,
magnezyum oksid, magnezyum sulfat ve bu gibi maddelerdir.
Sentetik Maddeler: Kimyasal yöntemlerle elde edilen ilaçlardır. Bir bölümü
tamamen sentez yolu ile elde edilir. Bir bölümü ise doğal kaynaklardan elde
edilen molekül üzerinde bir takım kimyasal değiĢiklikler yapılarak kazanılır. Bu
maddelere yarı sentetik maddeler denir. Bugün pazarlanan ilaçların çoğu
sentetik olarak imal edilmektedir. Vitaminlerin, stereoidlerin, narkotiklerin ve
diğer birçok ilacın sentetik formu geniĢ olarak kullanılmaktadır.
Radyoaktif Ġzotoplar: Hastalıkların teĢhis ve tedavisinde, tıbbi araĢtırmalarda
kullanılırlar. Radyoterapi alanında kullanılan I 131 (iyod 131) ve sezyum 137’yi
örnek verebiliriz.
DNA Rekombinasyonu: Ġnsan veya deney hayvanlarından belirli bir etkin
maddeyi sentez eden hücrelerden alınan DNA molekülünü, çeĢitli iĢlemlerden
geçirerek kolay üretilen bir mikroorganizmanın sitoplazması içine yerleĢtirip
insan veya hayvanın sentezlediği aynı etken maddenin o mikroorganizma
tarafından üretilmesi iĢlemidir Bu teknik ile insan interferonları, büyüme
hormonu ve bazı aĢılar hazırlanmaktadır.

1.1.4. Ġlaçların Farmasötik ġekilleri
Ġlaçların hastaya verilebilecek Ģekilde özel kalıplara sokulmuĢ hallerine ilaçların
farmasötik Ģekli denir. Ġlaçlar fiziksel özelliklerine ve uygulama yerine göre
sınıflandırılırlar.
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ġema 1.1: Ġlaçların farmasötik Ģekilleri



Katı Farmasötik ġekiller

Katı farmasötik Ģekiller ağızdan ve diğer yollardan kullanılan ilaçlar olarak ikiye
ayrılırlar.


Ağızdan (Oral Yol) kullanılanlar
o

o

Tablet (Komprime); toz halindeki ilaçların bağlayıcı maddelerle
karıĢtırılarak makinelerde sıkıĢtırılıp yarım silindir, yuvarlak v.b.
Ģekillere getirilmiĢ, suda parçalanan ilaç biçimidir. Çiğneme tableti,
köpüren (efervans) tablet, dilaltı tableti gibi farklı Ģekilleri vardır.
Draje; tabletlerin alınmasını kolaylaĢtırmak amacıyla üzerlerini
Ģeker gibi tatlandırıcı maddelerle kaplanmıĢ ilaç biçimidir.

Resim 1.1: Ağızdan kullanılan bazı farmasötik Ģekiller
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Pilül; toz halindeki ilacın bal gibi yapıĢtırıcı maddelerle
yoğrulduktan sonra yassı ya da yuvarlak Ģekle getirilmesine denir.
Daha küçük tanecikli hazırlanmıĢ Ģekline granül denir.
Kapsül; tadı ve kokusu hoĢ olmayan toz veya sıvı ilaçların kolay
alınabilmesi için silindirik, yassı ve zeytin Ģeklinde iç içe geçen
jelatin koruyucular içinde hazırlanmıĢ ilaç biçimidir.
KaĢe; oval ya da silindirik biçimde niĢastadan yapılmıĢ iç içe
geçen iki kapak içinde toz ilaç bulunduracak Ģekilde hazırlanmıĢ
ilaçtır.
Toz (Poudra) ; ilacın toz haline getirilmiĢ biçimidir.
Paket (SaĢe); toz halindeki ilacın bir kullanımlık dozunun özel
kâğıt paketlerde konmuĢ Ģekline denir.
Pastil; ağız içinde bekletilerek eritilip kullanılan, genellikle ağız
boĢluğundaki hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç Ģeklidir.

Diğer Yollardan Kullanılanlar
o

o

Supozituvar (Fitil); ana maddesi kakao yağı ve gliserinli jelatin
olan supozatuvar vücut boĢluklarına veya giriĢlerine rahatça
girebilecek silindirik Ģekilde yapılmıĢ ilaçlardır. Oda ısısında katı
fakat vücut ısısında kolay eriyen ilaç biçimidir. Rektal yoldan
uygulanır.
Ovul; oval veya silindirik Ģekilde vücut ısısında çabuk eriyen,
supozituvara benzeyen ilaç biçimidir. Vaginal yolla kullanılır.

Resim1.2: Ovul ve supozituvar

o

Transdermal Terapotik Sistem (TTS); ufak miktarda kullanılan
güçlü ilaçların, cilt üzerinden çabuk absorbe (emilmesi) edilmesi
için uygulanır. Özel flaster üzerine etken ilaç maddesinin
uygulanmasıyla hazırlanan ve deri üzerine uygulanan farmasötik
Ģekillerdir. Fentanil gibi ilaçlar bu yoldan verilebilir.

Resim 1.3: Pomad ve krem çeĢitleri
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Yarı Katı ve Sıvı Farmasötik ġekiller




Merhem (Pomad); etkin maddelerin; vazelin, lanolin gibi ana maddeler
ile karıĢtıtırılması ile hazırlanan, dıĢarıdan deri ve mukozaya sürülerek
kullanılan preparasyonlardır. Kıvamı daha katı olanlara pat, merheme
göre daha yumuĢak kıvamda olanlara ise krem denir.

Sıvı Farmasötik ġekiller


Solüsyon; etken ilaç maddelerinin su veya baĢka çözücüde eritilmesiyle
hazırlanan ilaç biçimidir. Ağız içine uygulanan Ģekline gargara denir.
Damla Ģekli göze, burna (sprey Ģeklinde) ve kulağa uygulanır.
Enjeksiyonluk solüsyon Ģekilleri parenteral yolla uygulanır.

Resim 1.4: Solüsyon (oral ve nazal sprey) ve aerosol








Tentür; etken ilaç maddesinin özel eriticilerle (alkol gibi) karıĢtırılmasıyla
hazırlanan farmasötik ilaç Ģeklidir. DıĢardan sürülerek ya da oral yolla
kullanılır. Örnek: Tentürdiyot.
Eliksir; etken ilaç maddesinin su, alkol, Ģeker ve tatlandırıcılarla hazırlanmıĢ
solüsyon Ģeklidir. Oral yoldan kullanılır.
ġurup; etken ilaç maddesinin belli oranlarda su, Ģeker (%60) ve diğer
tatlandırıcı maddelerle karıĢtırılmasıyla elde edilen preparatlardır. Oral yolla
kullanılır.
Damla; az hacimli olan ve damla sayısı sayılarak kulağa, göze, burna ve ağza
uygulanan solüsyon Ģeklindeki farmasötik ilaç biçimidir. Göze uygulamaya
özgü preparatlara oftalmik preparatlar veya kolir denir. Kolirler aseptik
Ģartlarda hazırlanmalıdır.
Süspansiyon; katı ilaç maddesinin eritici bir sıvı içerisinde ufak partiküller
halinde dağılmasıyla elde edilirler. Bekleyince katı madde dibe çöker,
kullanmadan önce çalkalanmalıdır. Oral yoldan kullanılır. Enjeksiyonluk
biçimleri parenteral yoldan kullanılırlar.
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Emülsiyon; etken sıvı ilaç maddesinin eritici bir baĢka sıvı içinde
karıĢtırılması ile elde edilen ilaç biçimidir. Emülsiyonda sıvı ilaç
damlacıkları diğer sıvı ilaç içerisinde asılı halde olup koloidal
özelliktedir. Damla olarak oral ve parenteral yolla kullanılırlar.
Lavman; rektal yoldan kullanılmak için hazırlanmıĢ solüsyon veya
süspansiyonlardır. Küçük hacimde olanlara enema denir.
Aerosol: Etken maddeyi çözebilen özel sıvı (solventler) içinde
hazırlanmıĢ inhalasyonla uygulamaya özgü preparatlardır.
Ampul, Viyal, Flakon; içerisinde toz yada sıvı etken madde bulunan
steril Ģartlarda hazırlanmıĢ cam muhafazalı farmasötik ilaç biçimidir.
Parenteral yolla uygulanır. Ampul ve flakonda sıvı ya da toz ilaç bulunur.
Toz ilaç varsa ayrı ampulde bulunan sıvı ilaçla karıĢtırılarak kullanılmak
üzere ambalajlanmıĢtır. Viyal içinde birden fazla doz bulunan biçimidir.
Parenteral yolla kullanılırlar.

Resim 1.5: Flakon ve ampul



Losyon; cilt üzerine uygulanmak üzere hazırlanmıĢ solüsyon veya
süspansiyon
Ģeklindeki
preperatlardır.
Kullanılmadan
önce
çalkalanmalıdır.

ġema 1.2: Ġlaç uygulama yerleri
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1.2. Ġlaçların Uygulama Yerleri
Ġlacın istenen etkilerini gösterebilmesi için öncelikle canlıya uygulanması, uygulandığı
yerden emilmesi ve etkileyeceği yerde yeterli yoğunlukta bulunması gerekir. Kullanım
amacı, farmasötik Ģekli ve hastanın durumuna göre değiĢik yollarla ilaç uygulanır.
Ġlaçların emilimi için; Lokal veya sistemik uygulama yolları kullanılır.

1.2.1. Lokal Uygulama Yolları
Ġlacın belli bir bölgeyi etkilemesi istendiğinde uygulanır. Cilt üzerine, lezyon
yüzeyine, ağız ve burun gibi vücut boĢluklarına ya da enjektörle eklem ve periton içine gibi.














Cilt Üzerine (Topikal-Epidermal) Uygulama; cilt hastalıklarında; pomad,
krem, pudra, pat, solüsyon, losyon gibi farmasötik Ģekillerdeki ilaçların cilt
yüzeyine sürülerek uygulanmasıdır.
Cilt Ġçine (Ġntrakutan) Uygulama; küçük hacimli (0.1 ml) sıvı ilacın cilt içine
enjekte edilmesidir. Daha çok deri testleri için kullanılır. Verem aĢısı da (BCG)
bu yolla uygulanır.
Ağız Ġçine (Bukkal)Uygulama; ağız ve boğaz mukozasındaki yüzeyel
iltihaplanmalarda pastil, gargara Ģeklindeki ilaçlaın uygulanmasıdır. Ġlaçların
ağız mukozasından emilimi, yutularak alınan ilaçlara göre daha hızlıdır.
Burun BoĢluğu Ġçine (Ġntranazal) Uygulama; bazı paranazal sinus ve burun
mukozası hastalıklarında; toz, solüsyon veya sprey Ģeklindeki preparatların
burun mukozasına uygulanmasıdır. Antibakteriyel, lokal anestezikler veya
vazokonstiktör ilaçlar bu yolla uygulanabilir.
Konjonktiva Üzerine Uygulama; göz ve göz kapaklarının konjoktival
kısmındaki iltihaplarda veya çeĢitli amaçlarla miyozis (pupillanın küçülmesi),
midriyazis (pupillanın geniĢlemesi) yapmak için bu yoldan ilaç uygulanır. Bu
ilaçlar genellikle solüsyon, süspansiyon (damla) ya da pomad Ģeklinde
hazırlanır.
DıĢ Kulağa Uygulama; kulak mukozasının yüzeyel hastalıklarında, damla ve
pomat Ģeklindeki preparatların kulak mukozasına uygulanmasıdır.
Vajina Ġçine (Ġntravajinal); vajinal tablet, vajinal krem, jel ve köpük
Ģeklindeki ilaçların vajina içine uygulanmasıdır.
Uterus içine (Ġntrauterin) Uygulama; sezeryan ameliyatından sonra uterusun
büzülerek toplanması ve kanamayı azaltmak için oksitosin hormonu
myometrium içine enjekte edilebilir.
Eklem Ġçine (Ġntraartiküler) Uygulama; bazı eklem hastalıklarında
kortikosteroid veya antibakteriyel ilaçların solüsyon ve süspansiyonları eklem
içine enjekte edilebilir.
Plevra Zarları Ġçine (Ġntraplevral = Torasentez) Uygulama; plevra iltihabı
ve tümörlerinin tedavisi amacıyla plevra boĢluğuna ilaç verilmesidir.
Periton Ġçine (Ġntraperitoneal) Uygulama; periton içine ilacın enjekte
edilmesidir.

10







Omurilik sıvısı içine (Ġntratekal) Uygulama; meninksler ve spinal sinir
köklerine lokal etki oluĢturmak için antibiyotik veya lokal anestezik
solüsyonların subaraknoid aralığa enjekte edilmesidir. Subaraknoid aralığa 3.-4.
lomber vertebralar arasındaki aralıktan kalın ve uzun bir iğne ile girilerek
yapılır. Enjekte edilecek ilaç solüsyonu kadar serebrospinal sıvı dıĢarıya
alındıktan sonra enjeksiyon yapılır.
Kalp Ġçine (Ġntrakardiyak) Uygulama; acil durumlarda myokard infarktüsü
veya kalp ameliyatlarında kalp boĢluklarından birisi içine ilacın enjekte
edilmesidir. Aci durumlarda kalp içi enjeksiyonla ilaç uygulaması sırasında
koroner arter hasarı, klap tamponadı, akut myokardial nekroz ve pnomotoraks
riski vardır. Bu risklerinden dolayı artık önerilmeyen ve terk edilen bir
yöntemdir.
Rektum ve Kolon Ġçine Uygulama; anüs ve rektum hastalıklarında (hemoroid,
anal fissur gibi) ilaçlar supozituvar, enama, lavman veya merhem Ģeklinde
rektuma uygulanır. Kolonun bazı hastalıklarında ise ilaçlar büyük hacimde sıvı
içerisinde, lavman Ģeklinde uygulanır. Rektal uygulama özellikle bebeklerde
sistemik etki elde etmek için de ( antipiretik-ateĢ düĢürücüler) kullanılır.

Lokal Yollardan Ġlaç Uygulama Konusunda Pratik Bilgiler











Lokal uygulamalardan önce eller yıkanmalıdır.
Göze ilaç damlatılması için eriĢkinlerin yukarıya bakmaları istenerek alt göz
kapağı aĢağıya çekilip oluĢan keseye damlatılmalıdır. Nazolakrimal kanaldan
sistemik dolaĢıma geçmesinin önlenmesi için (atropin gibi) bazen gözün iç
köĢesine bası yapılması tavsiye edilmektedir.
Çocukların gözüne damlatmak için göz zorla açılmamalı. Ġlacın gözün iç
köĢesine damlatılması yeterlidir.
Kulak damlaları avuç içinde ısıtılarak kullanılmalıdır. Aksi taktirde çok ağrı
yapabilmektedir.
Kulak damlasının zara ulaĢması için eriĢkinlerde kullanıldıktan sonra kulak
kepçesi yukarı, çocuklarda dıĢa doğru çekilmelidir.
Burun damlası, temiz buruna sırt üstü pozisyonda baĢ iyice geri çekildikten
sonra uygulanmalı ve birkaç dakika böyle kalınmalıdır.
Transdermal flaster hasarlı cilde, deri katlantılarının üzerine ve sıkı giysilerin
altına uygulanmamalıdır.
Aerosollar iyice çalkalandıktan sonra, öksürükle balgamı çıkarılmıĢ hava yoluna
uygulanmalıdır.
Supozituvar ve vajinal ovuller buzdolabında saklanmalıdır. Mutlaka uygun
pozisyonlarda ıslatılarak uygulanmalı ve bu pozisyonda birkaç dakika
kalınmalıdır.

1.2.2. Sistemik Uygulama Yolları
Sistemik etki elde edebilmek için verilen ilacın uygulama yerinden emilerek kan
dolaĢımına karıĢması ve etki yerine ulaĢması gerekir. BaĢlıca sistemik ilaç uygulama yolları
enteral, parenteral, transdermal ve inhalasyonla uygulamadır. Ġlk ikisi en çok baĢvurulan ilaç
uygulama Ģeklidir.
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Enteral (Sindirim Kanalından) Ġlaç Uygulama

Ġlacın sindirim kanalı içine verilmesi ve bu kanalın mukozasından absorpsiyona
bırakılması demektir. Bu yolla uygulama Ģu Ģekillerde yapılır.








Ağız Yoluyla (Oral) Ġlaç Uygulaması; en doğal ve en sık kullanılan
yoldur. Pratik, ekonomik, elveriĢli, güvenilirdir. Bu yolun en önemli
absorpsiyon yeri ince bağırsaklardır. Kalın bağırsaklardan emilim
derecesi önemsizdir. Oral uygulamada farmasötik Ģekillerin absorpsiyon
oranları Ģöyledir: çözelti > emülsiyon > süspansiyon > kapsül > tablet
. Oral uygulamanın en önemli sakıncaları, ilaçların karaciğerden
geçerken bazen önemli ölçüde yıkılmaları, tamamen emilememeleri,
sindirim enzimleri veya mide asidlerinde yıkılmaları, besinlerle
emilimlerinin azalması, bilinci açık olmayan hastalara verilememeleridir.
Dil Altı (Sublingual) Yolla Ġlaç Uygulaması; ilacın dilaltına konulup,
yutulmadan, ağız mukozasından emilerek alınmasıdır. Ağız boĢluğu
mukozası damar yönünden oldukça zengin olduğundan emilim çok hızlı
(0.5-1 dk.) olmaktadır.
Rektal Yolla Ġlaç Uygulaması; sık kullanılan bir yol değildir. Ağızdan
ilaç alamayanlarda, damar yolunun kullanılması zor durumlarda ve
çocuklarda tercih edilen bir yoldur.

Parenteral (Enjeksiyon Yoluyla) Ġlaç Uygulama

Mide, bağırsak kanalından yeterince absorbe olmayan veya orada parçalanan ya da
çabuk etki oluĢması istenen durumlarda ilaçların solüsyon Ģeklinde damar ya da doku içine,
enjektör ve iğne ile verilmesidir.

Ven Ġçine (Ġntravenöz -Ġ.V) Enjeksiyon; en çok baĢvurulan damar içine
ilaç uygulama yöntemi, ven içine (intravenöz) enjeksiyondur. Bu Ģekilde
verilen ilacın etkisi hemen baĢlar. Biyoyararlanım genellikle % 100 dür.
Bu yolla yalnız suda eriyen veya su ile karıĢabilen ilaçlar verilebilir.

Arter Ġçine (Ġntraarterial) Enjeksiyon; ilacın belirli bir organı
etkilemesi veya görüntülemesi istenilen durumlarda kullanılır. Örneğin
anjiografi Ģeklindeki incelemeler için radyoopak maddeler bu yolla
enjekte edilir. Aynı Ģekilde belirli bir ekstremiteye veya organa lokalize
olmuĢ tümörün tedavisinde ilaç, o ekstremitenin veya organın arterine
verilebilir.

Kemik Ġliği Ġçine (Ġntraoseosus- KĠ) Enjeksiyon; bebeklerde venlerin
küçük olması nedeniyle, yetiĢkinlerde de venlerin büzülmesi veya kalın
bir yağ dokusu içinde gömülmüĢ olması gibi hallerde intravenöz
enjeksiyon güç olduğunda KĠ yol tercih edilir. Rutin olarak tercih edilen
bir yol değildir. Damar yolu ile verilen ilaçlar, kristalloidler, kolloidler,
kan ve kan ürünleri hızlı ve güvenli bir Ģekilde verilebilir. Emilim çok
hızlıdır. Genellikle tibianın üst ön iç yüzü, femurun 1/3 alt ucuna tibianın
alt ucu (iç malleol), radius ve ulnanın alt uçlarına, spina iliaca anterior
superiora uygulanır.
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Cilt Altına (Subkütan- SC )Enjeksiyon; ilaçların cilt altındaki
(hipodermis) yağ tabakasına verilmesidir. Genellikle humerus veya femur
bölgesinin dıĢ yüzüne ilaç uygulanır. Uygulanan solüsyonlar bu
bölgelerde gevĢek yağ dokusu içine yayılıp absorbe(emilim) olur.
Kas Ġçine (Ġntramusküler- IM) Enjeksiyon; genellikle gluteal veya
deltoid kaslar içine uygulanır. Etki 10–30 dakika içinde baĢlar.

Ġnhalasyon Yoluyla Uygulama

Gaz veya buhar halindeki lipofilik (yağda çözünen) ilaçlar soluma suretiyle alveol
membranını aĢıp genel kan dolaĢımına geçerler. Bu Ģekildeki uygulama en fazla genel
anestezide yapılır.


Transdermal Yolla Uygulama

Ġlacın özel bir farmasötik Ģekil içinde ciltten absorbe edilerek dolaĢıma girmesini
sağlamak amacıyla cilt üzerine uygulanmasıdır.

1.3. Ġlaçların Vücuttaki Etkisi
Ġlaçlarlar vücuda uygulandıkları yerden emilir, dolaĢıma katılır, etki yerine ulaĢıp
etkisini gösterdikten sonra, vücutta bazı kimyasal değĢikliklere uğrar ve sonra vücuttan
uzaklaĢtırılır. Ġlaçlar vücuda girdikten sonra absorbe( emilim) olurlar, dağılırlar,

metabolize olurlar ve itrah (vücuttan atılma) edilirler.
1.3.1. Absorbsiyon
Ġlaçların absorbsiyonu uygulandıkları yerden kan veya lenf dolaĢımına geçiĢidir.
Emilimin hızı ve derecesi uygulama yoluna bağlıdır. Sistemik etki yönünden, ilaç ne kadar
çabuk absorbe edilirse etkisi o kadar çabuk baĢlar. Ġlacın uygulama yerinden absorbe olma
oranına biyoyararlanım denir.


Ġlaçların Absorbsiyon Hızını Etkileyen Faktörler




VeriliĢ Yolu: Ağız, cilt, inhalasyon ve rektal yolla verilen ilaçların ince
bağırsaklara geçerek emilmenin baĢlaması için belirli bir süre gerekir.
Ağızdan ilaç alımlarında midenin dolu olması da etki süresini geciktirir.
Enjeksiyon yolu ile ilacın veriliĢi absorbsiyonunu hızlandırır. Damar
içine verildiğinde, ilaç enjektör iğnesinin ucundan çıktığı anda absorbe
edilmiĢ olur. Diğer parenteral uygulamalarda (IM, SC) ilaç hücrelerarası
sıvı aralığına verildiğinden, ilaç kana karıĢtıktan sonra hücre içi sıvı
aralığına geçer.
Ġlacın Fiziki ve Kimyasal Özellikleri: Molekül büyüklüğü ne kadar
küçük ise ve yağda çözünürlüğü (lipofilikliği) ne kadar fazla ise
absorbsiyon o kadar hızlı olur.
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Ġlacın Farmasötik ġekli:Tablet, draje gibi katı farmasötik Ģekillerde
verilen ilacın absorbsiyonundan önce, bu Ģeklin dağılması ve ilacın
çözünmesi gerekir. Bu çözünme hızı, absorbsiyon hızını etkiler.
Ġlaç Konsantrasyonu (Yoğunluğu): Ġlacın uygulandığı yerdeki
konsantrasyonu yüksek olursa absorbsiyon daha hızlı olur.
Ġlacın Farmakolojik Özelliği: Ġlacın farmakolojik özelliği de
absorbsiyonu etkiler. Örn.Vazokonstriktör (damar daraltıcı) ilaçlar
uygulandıkları yerde kan akımını azaltarak absorbsiyonu yavaĢlatırlar.
Oysa vazodilatasyon(damar geniĢletici) yapan ilaçlar absorbsiyonu
kolaylaĢtırır.
Absorbsiyon Yüzeyinin GeniĢliği: Ġnhalasyon suretiyle verilen ilaç
akciğer alveollerinde çok geniĢ bir yüzeyden absorbe olur. Bu nedenle
genel anestezik madde inhale ettirilen hasta çok kısa zamanda anesteziye
girer.
Ġlacın Uygulandığı Yerdeki Dokuların Vaskülarizasyonu (Damar
Yoğunluğu):
Ġlacın absorbe edildiği bölgede damarlaĢma az ise veya kan akımının
hızını azaltan Ģok, hipotansiyon, konjestif kalp yetmezliği gibi durumlar
oluĢmuĢsa absorbsiyon gecikir. Ġlaçların uygulandıkları yerden, etki
gösterecekleri dokuya ulaĢabilmeleri için bazı biyolojik membranları
geçmeleri gerekir.

ġema 1.3: Ġlaçların membranlardan geçiĢi

Ġlaçların vücut membranlarından geçiĢi Ģu yollarla olur.






Pasif (Basit) Difüzyon; ilaç yüksek yoğunlukta bulunduğu taraftan,
düĢük yoğunlukta bulunduğu tarafa geçer. Pasif difüzyon taĢıyıcı
gerektirmez.
Aktif Transport; ilacın aktif transportla emilimi için hücre zarında
bulunan, "taĢıyıcı" adı verilen özel taĢıyıcı proteinlere ihtiyacı vardır.
Ġlaçlar düĢük konsantrasyonda oldukları taraftan, yüksek konsantrasyonda
oldukları tarafa bu yolla geçerler.
KolaylaĢtırılmıĢ Difüzyon; ilaç molekülleri yüksek konsantrasyonda
oldukları taraftan düĢük konsantrasyonda oldukları tarafa bir taĢıyıcı
aracılığı ile geçerler.
Pinositoz (Endositoz); moleküllerin hücre içine girmesine pinositoz
denir. Bu olayın tersi, yani bir molekülün hücre içinden dıĢarı çıkmasına
da "ekzositoz" denir.
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Reseptör Aracılı Endositoz; insülin gibi bazı hormonlar hücre
yüzeyinde kendilerine özel reseptörlerle birleĢerek hücre membranını
aĢarlar. Reseptör; hücrelerde belirli bir makromolekülün özel bir kısmını
oluĢturan, ilaç veya endojen madde moleküllerini seçici olarak bağlayan
noktalardır. Ġlaçların etkisinin baĢlamasında aracılık eder.

1.3.2. Ġlaçların Vücutta Dağılımı
Ġlaçların dağılımı, ilacın geriye dönüĢümlü olarak kan dolaĢımından, hücrelerarası
alana veya hücre içi sıvıya geçmesidir. Ġlaçların vücutta dağıldıkları fizyolojik sıvı
kompartmanları; plazma, hücrelerarası (Ġnterstisyel) sıvı kompartmanı ve hücre içi
(Ġntraselüler) sıvı kompartmanı olmak üzere üç tanedir. Ġlaçların vücutta dağılımı eĢit
değildir. Bazı ilaçların belli doku ve organlara karĢı özel ilgisi vardır. Böylece o ilaç ilgisi
olan doku ve organlarda toplanarak o bölgede daha yüksek oranda etki sağlar. Örneğin;
kalsiyumun kemiklere özel ilgisi vardır. Bazı ilaçlar kanda serbest olarak bulunurken, bazı
ilaçlar plazma proteinlerine geçici olarak bağlı bulunurlar. Plazma proteinlerine bağlanan
ilaçlar böbreklerde süzülemez ve etkilerini gösteremez. Serbest ilaç ise etkilerini gösterir ve
filtrasyona uğrayarak atılırlar. Bazı ilaçlarda kan dolaĢımında bulunsalar dahi beyin omurilik
bariyerini aĢamayarak bu organlara geçemezler.

1.3.3. Ġlaçların Metabolizması (Biyotransformasyon)
Ġlaçların vücutta enzimlerin etkisiyle kimyasal değiĢikliğe uğramasına metabolizma
(biyotransformasyon) adı verilir. Biyotransformasyon büyük oranda karaciğerde gerçekleĢir.
Gastrointestinal kanal, böbrekler ve akciğerlerde de ilaçların biyotransformasyonu
gerçekleĢtirilir. Bu olay sonucu ilaçlar genellikle daha az etkili veya etkisiz bileĢikler haline
gelirler. Bazen etkisiz bir bileĢik vücutta etkili hale getirilir. Böyle bir maddeye pro-drog (ön
ilaç) veya inaktif prekürsör denir. Örneğin alfa ve beta karotenler A vitamininin
prekürsörleridir. Vücutta A vitamini haline dönüĢürler. Bazı ilaçların metabolizma
sonucunda etkilerinde değiĢiklik olmaz. Metabolizma sonucu ilaçların dönüĢtükleri
bileĢiklere o ilacın "metabolitleri" adı verilir. Ġlaçları metabolize eden enzimler vücutta bazı
organlarda daha fazla bulunurlar.

1.3.4. Ġlaçların Vücuttan Ġtrahı (Eliminasyon, Atılma)
Ġlaçların vücuttan itrahının büyük çoğunluğu böbrekler, karaciğer ve akciğerlerde
gerçekleĢir. Daha az olan itrah yolları tükürük, ter ve sütle atılmadır.





Böbreklerden Atılması (Renal Ġtrah); ilaçlar en fazla böbreklerden itrah
edilirler. Suda kolay çözünen ve vücut pH değerinde iyonize olabilen ilaçlar
böbreklerden atılırlar. Böbrekler yoluyla atılım glomerüler filtrasyon (süzülme)
ve tübüler salgılama yoluyla olmaktadır.
Karaciğerden Safra Ġçine Ġtrah; ilaçlar ve metabolitleri karaciğer hücreleri
tarafından safra kanalları içine salgılanırlar ve ince bağırsaklar içine atılırlar.
Akciğerlerden Ġtrah; ufak moleküllü, lipid/su partisyon katsayıları yüksek olan
gazlar ve uçucu maddeler alveol membranını aĢarak alveol boĢluğuna
geçebilirler.
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Diğer Ġtrah Yolları; tükrük bezleri ile iyodür, bromür, lityum, eroin,
amfetamin; barsak mukozasındaki bezler ile çeĢitli lipofilik ilaçlar, iyodür ve
bromürler atılır. Süt içinde itrah da emziren kadınların aldıkları ilaçların
bebeğine geçmesi açısından önemli bir konudur. Alkol büyük oranda süt ile
atılır. GözyaĢı ve ter bezleri ile iyodür ve bromürler itrah edilirler.

1.3.5. Ġlaçların Etkisini DeğiĢtiren Faktörler
Vücuda giren ilaçların oluĢturacağı etkinin çabukluğu, süresi, Ģiddeti çeĢitli faktörler
tarafından etkilenir.














Ġlacın VeriliĢ Yolu ve ġekli: Ġlaçların uygulama yerlerinden absorbsiyonlarının
hız ve derecesi farklıdır. Örneğin oral verilen bir ilaç parenteral verilene oranla
daha az ve geç absorbe edilebilir. Bu nedenle oral yolla alınan ilacın dozu,
parenteral yola göre daha yüksektir.
Ġlacın VeriliĢ Zamanı: Bir ilacın veriliĢ zamanı etki Ģiddetini ve süresini
değiĢtirebilir. Yan etkisi uyku hali, uyuĢukluk gibi çalıĢma potansiyelini
olumsuz etkileyen sedatifler gece, uykuyu olumsuz etkileyen efedrin gibi
merkezi sinir sistemini uyaran ilaçların sabahları alınması daha uygundur.
Vücut Ağırlığı, YaĢ, Cinsiyet ve Genetik Faktörler: Ġlaçların eriĢkin dozu, 70
kg. ağırlığındaki bir kiĢiye verilmesi öngörülen dozdur. Bu doz kiĢinin
ağırlığına göre değiĢtirilmelidir. Hiç bir zaman 120 kg ağırlığındaki bir yetiĢkin
ile 50 kg ağırlığındaki yetiĢkine aynı miktarda ilaç verilmemelidir. Yeni doğan
ve bebeklerde eliminasyon ile ilgili mekanizmalar geliĢmemiĢtir, yaĢlılarda ise
etkinlikleri azalmıĢtır.
Birçok ilacın etkisi hastanın cinsiyetine bağlı olarak değiĢmez. Ancak bazı
ilaçların etkileri erkek ve kadında farklı bulunmuĢtur. Örneğin kadınlar trisiklik
antidepresanlara erkeklerden daha duyarlıdır.
Bazı kimselerde genetik yapıdaki değiĢiklikler nedeni ile ilaca alınan cevap
değiĢir. Ġlaçları metabolize eden bazı enzimlerin kalıtımsal eksikliği ve fazlalığı
söz konusu olabilir.
Eliminasyon Organlarının Hastalıkları: Karaciğer ve böbrek fonksiyonu
bozulan kiĢilerde ilaçların metabolizması itrah hız ve derecesi azalır. Bu
nedenlerle eliminasyon organları hasta olan kiĢilerde yeni bir doz ayarlaması
yapılmalıdır.
Tolerans: Bazı ilaçlar devamlı kullanıldıklarında normalde alınan cevabın
gittikçe azaldığı görülür. Ġlacın eski etkisini devam ettirebilmek için dozunu
gittikçe artırmak gerekir. Bu duruma tolerans denir. Örneğin narkotik
analjezikler.
Diğer Ġlaçların Vücutta Bulunması: BaĢka ilaçların vücutta bulunması ilaç
etkisinde önemli değiĢiklikler yapabilir.
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1.3.6. Ġlaç EtkileĢmeleri
Ġlaçlar aynı anda vücutta bulundukları zaman, birbirlerinin etkilerini kalitatif (nitelik)
ve/veya kantitatif (sayısal) olarak değiĢtirebilirler. Birden çok ilacın birlikte kullanılması ile
aĢağıdaki durumlar ortaya çıkabilir.


Farmakodinamik EtkileĢmeler

Farmakodinamik etkileĢmeler aynı reseptör üzerinden etkilerini gösteren ilaçlar
arasında meydana gelir. Bir ilaç diğer ilacın etkisini etki yerinde değiĢtirerek azaltabilir veya
arttırabilir. Buna göre antagonizma veya sinerjizma diye iki durum ortaya çıkabilir.






Antagonizma; bir ilaç, diğer bir ilacın etkisini önler veya ortadan
kaldırırsa bu duruma "antagonizma" adı verilir. ÇeĢitli ilaç ve toksik
maddelerle meydana gelen zehirlenme olaylarında bu reaksiyondan
yararlanılır. Zehirin antagonisti verilerek zararlı etkilerin ortadan
kaldırılması veya önlenmesi sağlanır. Bu antagonist maddelere antidot
veya panzehir denir.
Sinerjizma; iki ilacın birlikte kullanıldığındaki etkisinin, yalnız
kullanıldığındaki etkisinden daha fazla olmasına sinerjizma denir. Bir
ilacın etkisinin diğer ilaç tarafından arttırılmasıdır.

Farmakokinetik EtkileĢmeler

Bir ilacın, diğer ilacın absorbsiyon, dağılım, metabolizma ve itrahını değiĢtirmesine
farmakokinetik ilaç etkileĢimi denir. Örneğin; tetrasiklin ve ampisilin tedavisi sırasında oral
kontraseptif (gebelik önleyici) ilaçların etkileri azalır ve istenmeyen gebelik oluĢabilir.


Farmasötik EtkileĢmeler

Ġlaçlar daha vücuda girmeden önce yani vücut dıĢında iken etkileĢebilirler. Buna
geçimsizlik de denir. Örneğin; sıvı halde bulunan iki ilacın karıĢtırıldığında çökelti olması
veya renk değiĢikliği olması gibi. Bu tip ilaçlar birlikte aynı anda uygulanmamalı ve aynı
enjektörde iki ilacın karıĢtırılarak uygulanmasından kaçınılmalıdır.

1.4. Ġlaçların Zararlı Etkileri, Önlem Ve Tedavileri
1.4.1. Ġlaçların Toksik Etkileri
Bütün ilaçlar, istenilen yararlı etkilerin yanında birçok zararlı etkilere de sebep olurlar.
Hiçbir ilacın sadece yararlı etkisi yoktur. Ġlacın kullanım amacı dıĢındaki etkilerine yan
etkiler denir. Yan etkisi olmayan ilaç yoktur.
Ġlaçların kullanılmalarının yasak olduğu durumlara o ilacın kontrendikasyonu denir.
Ġlaçların istenmeyen olumsuz yan etkileri üç grupta ele alınabilir.
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Alınan Doza Bağlı Olan Toksik Etkiler

Doza bağımlı olarak geliĢen ve dozun artırılması ile görülme sıklığı artan özellikte
zararlı etkilerdir.

Fonksiyonel (farmakodinamik) toksik etkileri; alınan doza bağlı olan
toksik etkilerin en sık görülen Ģeklidir. Hastanın yararı için değiĢen
fizyolojik etkilerin yanında, istenmeyen bazı fizyolojik değiĢikliklerin
(Bulantı, kusma, uyku hali, baĢ dönmesi, keyifsizlik gibi genel belirtiler)
oluĢması durumudur. Örneğin atropin mide-barsak kaslarını gevĢetici
olarak kullanıldığı zaman oluĢturduğu ağız kuruluğu, midriyazis,
miksiyon güçlüğü ve taĢikardi fonksiyonel toksik etkileridir.

Biyokimyasal toksik etkiler; ilaçların klinikte ölçülen biyokimyasal
değerlerde yaptığı değiĢikliklerdir. Hafif bir yapısal toksik etkinin
belirtisi olabilirler. Örneğin SGPT (Serum glutamik piruvik transaminaz)
düzeyindeki değiĢme, karaciğer hücrelerindeki zedelenmeyi gösterir.

Yapısal toksik etkiler; ilaçlar ve metabolitlerinin doku ve hücre
düzeyinde yaptığı morfolojik bozukluklardır. En fazla karaciğer ve
böbreklerde oluĢur. Örneğin tetrasiklinler ve eritromisin karaciğer
hücrelerine zararlı etki oluĢturarak akut hepatit tablosunun ortaya
çıkmasına neden olabilirler. Sülfonamidler de böbreklere etki ile akut
glomerülonefrit oluĢturabilirler.


Özel Toksik Etkiler

Ġlaç veya metabolitlerinin hücre çekirdeğini bozmalarına bağlı olarak geliĢen,
genellikle kalıcı nitelikte olan toksik etkilerdir.

Mutajenik (genotoksik) etki; ilaçların veya radyasyonun hücre
çekirdeğinde DNA moleküllerinde oluĢturduğu kalıcı
yapı
değiĢikliklerine mutasyon adı verilir. Mutasyon yapan etkenlere
mutajen, mutasyon sonucu oluĢan yapıya mutant denir. Örneğin
alkilleyici kanser ilaçları, kömürün yanma ürünleri, yağın oksidlenme
ürünleri mutajenik etki göstermektedir.

Kanserojenik (karsinojenik) etki; vücuttaki hücrelerin yeterli derecede
farklılaĢmaya uğramadan, kontrolsüz ve hızlı bir Ģekilde bölünmeleri ile
kendini gösteren patolojik duruma kanser (karsinoma) adı verilir. Kanser
oluĢturan maddelere karsinojen (kanserojen) denir. Kanserojenik etken
kimyasal bir madde olabildiği gibi ultraviole ıĢınları, X ıĢınları ve bazı
virüsler de olabilir.

Teratojenik etki; bazı maddeler gebe kadınlar tarafından alındıklarında
plasentadan fötal dolaĢıma geçerek fötusta kalıcı bozukluklara neden
olurlar. Bu duruma teratojenezis ya da fötotoksik etki denir. Teratojenezis
oluĢturan etkene teratojen adı verilir. Genellikle mutojen etkisi olan bir
ilacın karsinojen ve teratojen etkisinin de olabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır.
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Dayanıksızlık Reaksiyonları
KiĢide bir hastalık hali varsa, ilaca normal kiĢilerden daha duyarlı olur ve istenmeyen
reaksiyonlar oluĢur. Bunlara dayanıksızlık (aĢırı-duyarlık) reaksiyonları denir. Öeneğin;
bronĢiyal astımlılar β- adrenerjikblokörlere daha duyarlı olduklarından bronkokonstriksiyon
oluĢur.

Alerji
Ġlaca karĢı reaksiyonun antijen-antikor birleĢmesi ve antijen-T lenfositi etkileĢmesi
gibi immünolojik (bağıĢıklıklarla ilgili) mekanizmalara dayanması durumudur.
Alerjik reaksiyon kiĢinin ilaçla ilk temasında ortaya çıkmaz. Antikor yapılması veya
dokuda duyarlı kılınmıĢ lenfositlerin oluĢması için 10–12 günlük bir sürenin geçmesi
gerekir. Ayrıca alerjik reaksiyonun Ģiddeti ilacın dozuna da bağlı değildir. Ġlaç alerjisinde
çeĢitli tipte klinik belirtiler görülür. Ġlaç alerjisinde en ciddi durum anaflaktik Ģoktur.

Anaflaktik Ģok; kan partikülleri, kolloid maddeler, lokal anestezikler,
tanı kamaçlı kontrast maddeler, analjezikler, antibiyotikler ve pek çok
kimyasalların özellikle parenteral yollardan uygulanmaları sonrası,
histamin ve diğer medyatörlerin serbestleĢmeleri sonucu oluĢan değiĢik
derecede semptomlar topluluğudur. Hafif bir fenalık duyumsamadan
ölüme kadar giden, değiĢen Ģiddette reaksiyonlar görülür. Klinik
bulguları ağırlık derecesine göre Ģunlardır. Deri değiĢiklikleri, kaĢınma,
ürtiker, rinit, hipovolemi, taĢikardi, hipotansiyon bronkospazm, asfiksi,
aritmiler, anjiyoödem, kalp ve solunum durması (kardiak arest)
Ģeklindedir.

Ġdiyosenkrazi
Ġlacın yan tesiri daha önce bildirilen gruplardan hiçbirine sokulamıyorsa idiyosenkrazi
kabül edilir. Bu reaksiyonların nedeni ve yapısı bilinmemektedir.

1.4.2. Akut Zehirlenme ve Tedavisi
Günlük hayatımızda kullandığımız çeĢitli kimyasal maddeler ve ilaçlar akut
zehirlenmelere neden olabilirler. Bu durumda zaman kaybetmeden etkin bir tedavi
uygulanmalıdır. Genel tedavi ilkeleri sekiz aĢamada yapılmaktadır.

Solunumun sürdürülmesi,

Absorbsiyonun engellenmesi,

DolaĢımın sürdürülmesi,

Antidotla tedavi,

Nörolojik belirtilerin kontrol altına alınması,

Eliminasyonun hızlandırılması,

Ağrının kontrolü,

Diğer semptomatik ve destekleyici tedavilerdir.
Zehirli maddenin teĢhisi yapılabilmiĢse ve özgün (spesifik) antidotu varsa en uygun
tedavi antidot ile yapılır. Fakat her maddenin antidotu yoktur. Korozif (yakıcı) maddeler
sindirim kanalında Ģiddetli ağrıya neden olur. Analjezik ilaçlarla ağrı kontrol altına
alınmalıdır. Asit-baz dengesinin düzeltilmesi için IV yolla uygun sıvılar verilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ-1
Ġlaçların genel özelliklerini ayırt ediniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Farmakoloji ve ilacın tanımını yapınız.

 Farmakolojinin diğer bilimlerle ilgisini
araĢtırınız.

 Ġlaçların adlandırılma Ģekillerini sayınız.

 Ġlaçların
bulunuz.

 Ġlaçların elde edildiği kaynakları sayınız.

 Ġlaçların elde
Ģematize ediniz.

adlandırılmasına
edildiği

örnek
kaynakları

 Ġlaçların farmasötik Ģekillerini sayarak  Evde kullandığınız ilaçları inceleyerek
tanımlayınız.
farmasötik Ģekillere örnekler bulunuz.
 Ġlaçların uygulama yerlerini Ģematize
ediniz.

 Ġlaçların uygulama yerlerini sayınız.

 Absorbsiyonun
tanımını
yaparak
 Ġlaçların
membranlardan
geçiĢ
ilaçların emilimini etkileyen faktörleri
Ģekillerine dikkat ediniz.
sayınız.
 Anatomi ve fizyoloji dersi üriner sistem
 Ġlaçların vücuttan atılma yollarını
modülünden böbreklerin fizyolojisini
sayınız.
tekrar ediniz.
 Ġlaçların etkilerini değiĢtiren faktörleri  Ġlaçların etkilerini değiĢtiren faktörleri
sayınız.
Ģematize ediniz.
 Ġlaç etkileĢimleri ile ilgili terimleri
tanımlayınız.

 Ġlaç etkileĢimleri ile ilgili terimlerin
adlarını yazınız.
 Ġlaç etkileĢimlerine örnekler bulunuz.

 Ġlaçların zararlı etkilerini sınıflandırınız.

 Ġlaçların toksik etkilerini tekrar ediniz.

 Ġlaçların zararlı
önlemleri sayınız.

 Zehirlenme durumlarına karĢı alınacak
önlemleri
kitaplar
ve
internette
araĢtırınız.

etkilerine

yönelik
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, ilaçların elde edildiği kaynaklardandır?
A) Bitkiler
B) Ġnsanlar ve hayvanlar
C) Sentetik maddeler
D) Ġnorganik maddeler
E) Hepsi

2.

AĢağıdakilerden hangisi, ilaçların sıvı farmasötik Ģekillerinden değildir?
A) Lavman
B) Süspansiyon
C) Aerosol
D) Kapsül
E) Eliksir

3.

AĢağıdaki ilaç uygulama yerlerinden hangisi, sistemik uygulama yeri değildir?
A) Enteral
B) Konjonktiva
C) Ġntratekal
D) Ġnhalasyon
E) Ġntravenöz

4.

AĢağıdakilerden hangisi, ilacın uygulandığı bölgeden kan dolaĢımına ya da lenf
dolaĢımına karıĢmasına verilen addır?
A) Absorbsiyon
B) Biyotransformasyon
C) Antagonizma
D) Kontrendikasyonu
E) Dağılım

5.

AĢağıdakilerden hangisi, ilaç alerjisinde en tehlikeli klinik durumdur?
A) Temas dermatiti
B) Anaflaktik Ģok
C) Fotoalerji
D) Lokal anaflaksi
E) Ürtiker

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Sinir sistemi fonksiyonlarına etki eden ilaçları ayırtedebileceksiniz.

ARAġTIRMA



Bağımlılık yapma eğilimi olan santral sinir sistemi ilaçlarını araĢtırınız.
Radyoloji laboratuvarında, hangi durumlarda hastada kardiak arest (kalp
durması) geliĢebileceğini ve hangi ilaçların kullanıldığını araĢtırınız.

2. SĠNĠR SĠSTEMĠ ĠLAÇLARI
Hayatın devamı için canlının iç ortamının değiĢmez tutulması Ģarttır. Ġç ortamın
değiĢmez tutulmasına homeostasis denir. Homeostasisi sağlayan temel sistemler; sinir
sistemi ve endokrin sistemdir. Bu iki sistemin temel farkı, bilginin iletilmesi Ģeklindedir.
Endokrin sistemde iletim, esas olarak kanda oluĢan kimyasal maddelerle olur. Oysa sinir
sisteminde sinir lifleri boyunca bir elektriksel iletim söz konusudur. Ancak sinir hücreleri
arasında da iletim bazı kimyasal aracılarla sağlanır. Bu kimyasal iletimi, sinir uçlarından çok
küçük miktarlarda salgılanan transmiter veya "nöromediyatör" denen maddeler yapar.
Salgılanan kimyasal aracı sinaps aralığını geçer ve özel reseptörler üzerine bağlanarak
postsinaptik (sinaps sonrası) hücreyi etkiler.
Sinir sistemi isteme bağlı çalıĢan; iskelet kaslarını uyaran somatik (merkezi) ile istem
dıĢı çalıĢan; solunumu, dolaĢımı, metabolizmayı, endokrin hormonlarını, vücut ısısını,
terlemeyi ve sindirimi kontrol eden otonom sinir sisteminden oluĢur.
Otonom sinir sistemi de sempatik sistem ve parasempatik sistem olmak üzere iki alt
gruba ayrılır. Sinir ucu ile kontrol edilen organ hücresi arasında (nöroefektör kavĢak) iletimi
sağlayan kimyasal aracı, sempatik sistemde noradrenalin; parasempatik sistemde ise
asetilkolin (ACh) dir. O nedenle sempatik sisteme adrenerjik sistem, parasempatik sisteme
de kolinerjik sistem denir. Bu kimyasal aracılar, kendilerine özgü reseptörleri aktive ederek
etkilerini gösterirler. Bu reseptörler de adrenerjik veya kolinerjik reseptörler adını alır.
Adrenerjik reseptörler fonksiyonları bakımından alfa ve beta olarak ikiye ayrılabilir.
Kolinerjik reseptörlerde nikotinik ve muskarinik reseptörler olarak gruplandırılabilir. Ancak
kolinerjik sistemde sinir ucunun etkilediği efektör hücredeki reseptörler, genellikle
muskarinik tiptedir.
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ġema 2.1: Otonom sinir sisteminin organlar üzerine etkisi

2.1. Otonom Sinir Sistemi Ġlaçları
Otonom sinir sistemi ilaçları ya otonom sinir sisteminin kendisini ya da otonom sinir
sistemi tarafından kontrol edilen hücreler üzerindeki reseptörleri etkiler. Otonom sinir
sistemi ilaçları Ģu Ģekilde gruplandırılır.






Sempatomimetik (adrenerjik) ilaçlar
Sempatolitik (antiadrenerjik) ilaçlar
Parasempatomimetik (kolinerjik) ilaçlar
Parasempatolitik (antikolinerjik) ilaçlar
Otonom gangliyonları etkileyen ilaçlar

2.1.1. Sempatomimetik (Adrenerjik Ġlaçlar)
Sempatik sinir sisteminin etkilerine benzer etkilere neden olan ilaçlara
sempatomimetik (adrenerjik ilaçlar) denir. Katekolaminler ve katekolamin olmayan
sempatomimetik ilaçlar olmak üzere iki grupta incelenir.

23



Katekolaminler

Kan beyin bariyerini geçemeyen bu ilaçların baĢlıcaları; adrenalin, noradrenalin,
dopamin, doputamin ve izoprenalin (izoproterenol)dir. Ġzoprenalin dıĢındakiler vücutta
sentez edilebilir.


Adrenalin (Epinefrin); alfa ve beta reseptörleri etkileyen böbrek üstü
bezlerinin medulla kısmından salgılanan endojen bir katekolamindir.
Günümüzde sentetik preparatları daha çok kullanılmaktadır.
Adrenalinin Etkileri ġunlardır:
o
o
o
o
o
o
o

Kalbe dönen kan miktarını artırır.
Kalp hızını artırır.
Kan basıncını artırır.
Solunumu hızlandırır, bronĢ düz kaslarını gevĢetir.
Lipolizi, kan Ģekeri ve glikoz üretimini artırır.
Arteriolleri ve periferik damarları daraltır.
Sindirim sistemi ve mesane cidar kaslarını gevĢetir, sfinkterleri
kasar.

Adrenalinin Endikasyonları Ģunlardır:
o
o
o
o
o

Akut astım krizinde bronkospazm tedavisinde,
Hipersensitivite reaksiyonları, özellikle anaflaktik Ģokta,
Lokal anesteziklerin etki süresini uzatmak için,
Kalp durması durumlarında kalbin aktivitesini düzeltmek için,
Bazı glakom çeĢitlerinde kullanılır.

Adrenalin mide asidine dayanıksız olduğundan oral yolla kullanılmaz. IM, SC, IV KĠ
(kemik iliği içi) ve trekeal yoldan uygulanır. Ülkemizdeki adrenalin ampulleri; 1000 ( 1/1
lik;1mg/1ml), 1:2000(1/2 lik;0.5 mg/1ml) ve 1:4000 lik (1/4 lük; 0.25 mg/1 ml)
yoğunluklarda üretilmektedir. Adrenalinin yarılanma ömrü kısadır (2-4 dakika). Akut geliĢen
ve yaĢamı tehdit eden kardiovasküler iĢlev bozukluklarında infüzyon dozu; kalp hızı, kan
basıncı ve sistemik dolaĢım takiplerine göre her 5 dakikada bir yeniden ayarlanmalıdır.
Kardiak arrest durumlarında trekeal yoldan, IV/ KĠ yoldan verilen dozun 10 katı dozda
verilir. Ġntravenöz uygulamalarda en az on kat sulandırıldıktan sonra uygulanmalıdır. Aksi
halde kan basıncında ani yükselmeye bağlı serebral lezyonlar görülebilir. Yüksek doz
adrenalin uygulaması; taĢaritmilere, ventriküler ektopik atımlara ve ciddi hipertansiyona
neden olabilir. Adrenalin güvenli bir damar yolundan verilmelidir. Ġlacın damar dıĢına
kaçması sonucu bölgesel iskemiye bağlı doku hasarı ve nekroz ortaya çıkabilir. Alkali
solüsyonlar içinde inaktive olduğundan sodyum bikarbonat ile bir arada kullanılmamalıdır.
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Noradrenalin (Norepinefrin); vücutta doğal olarak bulunur. Böbrek
üstü bezlerinden ve sempatik sinir uçlarından salgılanır. Periferik alfa ve
beta adrenerjik reseptörleride uyaran, kalbin kasılma gücünü ve hızını
artıran bir ilaçtır. Güçlü bir vazokontriksiyon yapmasına bağlı olarak hem
sistolik hem de diastolik kan basıncını artırır. Genel olarak sıvı tedavisine
cevapsız düĢük sistemik damar direnci ile seyreden (hipotansiyon)
durumlarda tercih edilir. Bu durum sıklıkla septik Ģokta görülmekle
birlikte, spinal Ģokta, anafilaktik Ģokta ve bazı ilaç doz aĢımlarında da
izlenebilir. Noradrenalin IV yolla uygulanır. Ġlaç, adrenalinde olduğu gibi
güvenli bir damar yolundan verilmeli ve damar dıĢına kaçması
önlenmelidir. Sodyum bikarbonat ile birlikte verilmemelidir.
Norepinefrinin sık görülen yan etkileri; hipertansiyon, organ iskemisi ve
aritmilerdir.
Dopamin, Dobutamin; vücutta adrenalin ve noradrenalin yapımında ön
madde olarak kullanılır. Dopamin IV Ġnfüzyon Ģeklinde uygulanır.
Ġzoprenalin; seçici olarak beta adrenerjik reseptörleri stimüle eden
katekolamindir. BronĢ ve diğer düz kasları gevĢetir. Özellikle bronĢial
astma ve bronkospazm tedavisinde kullanılır. Kalpteki beta reseptörleri
uyararak atriyoventriküler iletimi hızlandırır. Bu etkisinden dolayı
bradiaritmi tedavisinde endikedir. Sublingual, IV infüzyonla, SC ve
inhalasyon yolu ile kullanılır. Koroner kalp hastalıklarında
kontrendikedir.

Katekolamin Olmayan Sempatomimetik Ġlaçlar

Katekolaminlerden farklı olarak kan beyin bariyerini geçerek merkezi sinir sistemini
de etkilerler.


Alfa Reseptörlerini Etkileyen Ġlaçlar
o



Efedrin; etkileri ve yan etkileri bakımından adrenaline benzese de
etkisi adrenaline göre çok uzun sürer. Alfa ve beta adrenerjik
reseptörleri ve santral sinir sistemini uyarır ve bronĢları geniĢletir.
Kalp debisini artırır, damarları daraltır, kan basıncını artırır.
Hipotansiyon tedavisinde kullanılır. BronĢ geniĢletici, nazal
dekonjestan olarak ve gece idrar kaçırmaya karĢı kiĢide uyanıklık
hali oluĢturmak için de kullanılır. Oral, IM ve SC yolla uygulanır.
Ayrıca damla ve sprey biçiminde lokal olarak kullanılır. Bu
gruptaki diğer ilaç fenilefrin dir. Efedrine benzer etkiler gösterir.

Beta Reseptörlerini Etkileyen Ġlaçlar

Tedavide bronkodilatör, vazodilatör ve uterus gevĢetici olarak kullanılırlar.
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2.1.2. Sempatolitik (Antiadrenerjik) Ġlaçlar
Sempatik sinir sisteminin fonksiyonlarını azaltan ya da ortadan kaldıran ilaçlara
sempatolitik veya antiadrenerjik ilaçlar denir. Etkiledikleri reseptör tipine ve etki
gösterdikleri yere göre 3 grup altında toplanabilirler.


Alfa Adrenerjik Reseptör Blokörleri

En önemli etkileri damarları daraltıcı etki gösteren, sempatik aktiviteyi engelleyerek
damarları geniĢletmeleridir. Bu etkileri dolayısıyla kan basıncını düĢürdükleri için
çoğunlukla hipertansiyon tedavisinde kullanılırlar. Periferik damar hastalıklarında, Ģok
tedavisinde ve kalp yetmezliği tedavisinde de kullanılırlar.


Beta Adrenerjik Reseptör Blokörleri

Beta adrenerjik reseptörleri geçici olarak bloke ederek sempatik fonksiyonlarını
azaltan ya da ortadan kaldıran ilaçlardır. En çok kullanılan beta blokörler; propranolol,
asebutololdur.


Beta Blokörlerin Etkileri
o
Kalbin atım hızını ve kasılma gücünü azaltırlar. Kalbin debisini ve
oksijen tüketimini azaltırlar. Kan basıncını düĢürürler.
o
BronĢ düz kaslarını kasarak solunum hacmini azaltırlar.
o
Kandaki yağ asitlerini ve glikozu azaltırlar.



Beta Blokörlerin Endikasyonlar

Hipertansiyon, anjina pektoris, taĢiaritmi, hipertiroidizm, migren profilaksisi, myokard
infarktüsü.


Adrenerjik Nöron Blokörleri

Adrenerjik sinir uçlarında depolanan noradrenalin ve dopaminin boĢalmasını
sağlayarak antiadrenerjik etki gösterirler. Bu grup ilaçlar daha çok hipertansiyon tedavisinde
kullanılırlar. Antihipertansif ilaçlar konusunda anlatılacaktır.

2.1.3. Parasempatomimetik (Kolinerjik) Ġlaçlar
Parasempatik sinir sisteminin uyarılmasıyla ortaya çıkan belirtilerin görülmesine
sebep olan ilaçlardır. Asetilkolin, karbakol; fizostigmin, neostigmin bu grup ilaçlardandır.


Farmakolojik Etkileri







Kalbin kasılma gücünü ve atıĢ hızını azaltırlar.
Vazodilatasyon yaparak kan basıncını düĢürürler.
Sindirim kanalı salgılarını ve hareketlerini artırırlar.
Solunum yolu, mesane ve uterus kaslarında kasılma yaparlar.
Ter, tükürük ve gözyaĢı salgısını artırırlar.
Pupillalarda küçülmeye (myozis) neden olurlar.
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Kullanıldığı Yerler

Glokom tedavisinde, mide bağırsak kanalı ve idrar kesesinin cerrahi giriĢiminden
sonra oluĢan gevĢemelerde, atropin, antikolinerjik ilaçlar, antidepresanlarla zehirlenme
tedavisinde, bazı çizgili kas gevĢetici ilaçların etkisini sona erdirmek amacıyla kullanılır.


Yan Etkileri

Bulantı, kusma, bağırsak krampı, ishal, karın ağrısı, görme bozukluğu, solunum
güçlüğüterleme, burun akıntısı yapabilir.

2.1.4. Parasempatolitik Ġlaçlar (Antikolinerjik)
Kalp, göz, dıĢ salgı bezleri gibi organlarda bulunan muskarinik reseptörleri bloke
ederek parasempatik aktiviteye engel olan ilaçlara parasempatolitik ya da antikolinerjik
ilaçlar denir. Antikolinerjik ilaçlar; belladona alkoloidleri ve sentetik antikolinerjik ilaçlar
olmak üzere ikiye ayrılır. Burada bellodona alkoloidlerinden bahsedilecektir.
Bellodona alkoloidleri bellodona bitkisinden yapılmıĢlardır.


Atropin; gastrointestinal sistemin peristaltik hareketlerini ve salgılarını azaltır,
spazmı ortadan kaldırır, sindirim kanalının boĢalmasını uzatır. Spazm çözücü
etkisinden dolayı antispazmotik olarak kullanırlar. Kalp üzerindeki vagal
etkinliği ortadan kaldırarak taĢikardi oluĢturur. Bu etkisinden dolayı kalp
blokunda kullanılır. BronĢ ifrazatını azaltır. Göz bebeğini geniĢletir. Atropin
oral ve parenteral yolla 0. 5 -0. 6 mg dozunda kullanılır. Maksimum parenteral
dozu 1 mg, oral dozu 2 mg dır.


Atropinin Endikasyonları
o
o
o
o
o
o
o



TaĢıt tutması,
Mantar ve kolinerjik ilaçlar ve organik fosforlu tarım ilaçları
zehirlenmelerinde,
Ameliyatlarda anesteziden önce (preoperatifmedikasyon) solunum
yolları salgılarını azaltmak için, (günümüzde rutin olarak
uygulamadan vazgeçilmiĢtir.)
Göz muayenelerinde midriyazis (pupillanın geniĢlemesi)
oluĢturmak için,
Myokard infarktüsünden sonra geliĢen aritmi tedavisinde,
Peptik ülserde, diyere ve karın kramplarında,
Gece iĢemelerinde (enürezis nokturna) kullanılır.

Atropinin Yan Etkileri
o
o
o
o

Ciltte kuruluk ve kızarıklık, vücut ısısında artma,
TaĢikardi,
Fotofobi (ıĢığa bakamama),
Ağız kuruluğu, kulak çınlaması ve bilinç bulanıklığı.
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2.1.5. Otonom Gangliyonları Stimüle Eden Ġlaçlar
Gangliyon; otonom sinir sisteminde santral sistem ile alıcı organ arasında iki nöron
bulunur (somatikte tek nöron vardır.).Bu iki nöron arasındaki anatomik oluĢuma denir.



Gangliyonları stimüle eden ilaçlar; Nikotin bu gruptadır. Fakat hiç bir zaman
ilaç olarak kullanılmaz.
Gangliyonları bloke eden ilaçlar; (mekamilamin HCL) uç damarları kasıcı,
büzücü etkisi vardır. Bu ilaçlar cerrahi giriĢim sırasında kanamayı azaltmak için
hipotansiyonda kullanılabilir.

2.2. Santral Sinir Sistemi Ġlaçları
Etkilerini beyin ve omuriliğin muhtelif bölgeleri üzerine gösteren ilaçlara santral sinir
sistemi (SSS) ilaçları denir. Santral sinir sistemine etkili ilaçlar, mediyatörler, hücre
membranları ve sinapslar üzerine, endokrin etkilerle veya sebebi tam açıklanamayan
mekanizmalarla etkilerini gösteririler. Santral sinir sistemi ilaçlarının bazı grupları Ģunlardır.

2.2.1. Sedatif ve Hipnotik Ġlaçlar
Sedatif ilaçlar; kiĢide bulunan huzursuzluk, endiĢe, korku gibi durumları gidererek
sakinleĢtirici etki yapar. Hipnotik ilaçlar ise; uyku bozukluklarında kullanılır, doğal uykuya
benzer Ģekilde uykunun baĢlaması ve devamını sağlarlar. Ağrı kesici etkileri yoktur.
Bağımlılık yaptıklarından yeĢil reçeteye yazılır. Barbitürat ve barbitürat olmayanlar diye iki
grupta incelenir.

 Barbituratlar
Merkezi sinir sistemini deprese ederler. DüĢük dozlardan öfori (aĢırı canlılık) hissi,
bilinç bulanıklığı ve huzursuzluğu azaltarak sedasyon (sakinleĢtirme) oluĢtururlar. Yeterli
dozda verildiklerinde ise uyku oluĢtururlar. Yeterince yüksek dozda verildiklerinde
antikonvülsan etki oluĢturup solunumu deprese ederler. Barbitüratlar genellikle oral yolla
alınırlar. Anestezi ve konvülsiyonda IV yolla kullanılırlar. Bu gruptan en çok kullanılan ilaç
fenobarbital dir.

 Barbiturat Olmayanlar


Benzodiazepinler; yeĢil reçeteye tabi olan benzodiazepinlerin bağımlılık
oluĢturma potansiyelleri ve baĢka ilaçlarla etkileĢme ihtimallari diğer
ilaçlara nazaran daha azdır. Bu üstünlükleri dolayısıyla sedatif ve
hipnotik olarak en çok kullanılan ve tercih edilen ilaç grubudur.
Benzodiazepinler içinde en çok kullanılanı, diazepemdir.
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o

Diazepam; etki süresi uzundur. Anksiyolitik olarak istenilen
olumlu etkileri 1-2 haftalık kullanımdan sonra ortaya çıkar.
Diazepam ayrıca kas gevĢetici ve antikonvülsif etki de gösterir.
Ayrıca preoperatif (ameliyat öncesi) medikasyonda da kullanılır.
Diazepam ankisiyolitik olarak oral, IV, IM yolla kullanılır. ġiddetli
kas spazmı, tetanoz kasılmaları, konvülsiyon vb. durumlarda
parenteral yolla uygulanır. UyuĢukluk, bulanık görme, baĢ ağrısı,
baĢ dönmesi, bağımlılık, konuĢma bozukluğu, ataksi, kabızlık,
hipotansiyon, iĢtah artması, bilinç bulanıklığı (konvüzyon), ve
kemik iliğine toksik tesiri baĢlıca yan etkileridir.

2.2.2. Narkotik Aneljezikler
Analjezi; bilinç kaybı olmaksızın ağrı duyusunun azaltılması veya ortadan
kaldırılmasıdır. Analjezi amacıyla kullanılan ilaçlara da analjezikler denir. Ağrıyı kesmek
için Ģiddetli ağrılarda narkotik aneljezikler (opium) kullanılırken, Ģiddetli olmayan ağrılarda
narkotik olmayan aneljezikler kullanılır. Morfin gibi afyondan (opium) ya da sentetik olarak
elde edilen ve morfine benzer Ģekilde etki gösteren ilaçlara opioidler veya narkotik
analjezikler denir. Narkotik analjezikler; vücudun ağrıya karĢı gösterdiği reaksiyonu
azalttıkları gibi vücudun ağrıya karĢı direncini de artırırlar. Opioidler ağrı algılanmasını ve
ağrıya karĢı reaksiyonu santral sinir sistemindeki reseptörleri etkileyerek azaltırlar. Narkotik
analjeziklerin antiinflamatuar ve antipiretik etkisi yoktur. Bu tür ilaçlar fiziki ve psiĢik
bağımlılık yaptığından kırmızı reçeteyle verilirler.


Morfin; insanlık tarihinde ilk ağrı kesici olarak bilinen morfin, haĢhaĢ
bitkisinin kapsülünden elde edilen afyon (opium) adlı bitki özsuyundan sentez
edilir. Tedavi değeri açısından en önemli etkisi çok güçlü analjezik olmasıdır.
Normal tedavi dozunda uygulandığında bilinç kaybı olmadan ağrı hissini
ortadan kaldırır ya da azaltır. Bu etkilerin yanında öfori (aĢırı canlılık) ile
birlikte bir dizi baĢka etkileride maydana gelir. Ağrısı olmayan kiĢiye verilirse
disfori, mental durgunluk (zekânın durması) anksiyete ve sıkıntıya neden
olurlar. Ciltte vazodilatasyon, kaĢıntı ve terleme yaparlar. Morfinin oral yolla
emilimi iyi değildir. Bu nedenle SC ve IV yolla kullanılır. IV yolla 10-15 mg
kullanılır.


Morfinin Endikasyonları
o
o
o



Operasyon sonu ağrılar, kanser ağrısı, Ģiddetli kolik, Ģiddetli yanık,
travma ve kırık ağrılarında,
Akut myokard infarktüsü, akut sol kalp yetmezliği,
Diğer ilaçlarla tedavi edilemeyen inatçı öksürükler de kullanılır.

Morfinin Yan Etkileri
o
o
o

Solunum depresyonu ve bronkospazm,
Bulantı, kusma, kabızlık,
Hipotansiyon, hipotermi,
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o
o


PsiĢik ve fiziksel bağımlılık,
Sedasyon baĢlıca yan etkileridir.

Kodein; aneljezik etkisi morfinle aynıdır. Kuvvetli öksürük kesici etkisi vardır.
Morfine oranla bağımlılık yapma gücü daha azdır.

2.2.3. Narkotik Olmayan Aneljezikler
Bağımlılık yapmayan bu grup aneljezikler, günlük hayatta en çok kullanılan
ilaçlardandır. BaĢ ağrısı, adet sancısı, romatizma ağrısı, diĢ ağrısı vb. vakalarda çeĢitli
hastalıkların seyri esnasında ortaya çıkan hafif ve orta Ģiddetteki ağrılarda kullanılırlar.
Analjezik etkileri narkotik analjeziklere göre daha zayıftır. Bağımlılık yapmamaları,
etkilerine karĢı tolerans oluĢmaması, solunum depresyonu, uyuĢukluk gibi yan etkileri
olmadığından birçok vakada tercih edilmektedir. Özellikle osteoartrit (eklem iltihabı) ve
romatoid artrit gibi uzun süreli tedavi gerektiren durumlarda etkilidirler. Bu ilaçların
birçoğunun antiinflamatuar (iltihap giderici) etkisi, bir kısmının antipiretik (ateĢ düĢürücü)
etkisi bir kısmının da hem antiinflamatuar hem de antipiretik etkisi vardır. Ġltihabın dört
temel belirtisi olan; kızarıklık, ĢiĢlik, ağrı ve sıcaklığa inflamasyon denir. Ġnflamasyonu
ortadan kaldıran ilaçlara antiinflamatuar (antiromatizmal) ilaçlar denir. Bu ilaçların
baĢlıcaları Ģunlardır:


Salisilâtlar (Aspirin-Asetil Salisilik Asit); en çok kullanılan, en ucuz
analjeziktir. Analjezik etkisinin yanında antiinflamatuar, antipiretik ve
antiagregan- antitrombositik (trombositlerin birbirine yapıĢarak kümeleĢmesini
önleyen) etkileride vardır. Aspirin sadece oral yolla kullanılır.


Aspirinin Endikasyonları
o
o
o
o



BaĢ, diĢ, eklem, kas ve menstürasyon ağrısında analjezik olarak,
Romatoid artrit ve osteoartritte,
Streptokoksik romatizmada antiinflamatuar olarak,
Tromboembolizm ve myokard infarktüsü profilaksisi için (düĢük
dozda) kullanılır.

Yan Etkileri
o
o
o
o

Hemofili (kanın durdurulamaması), karaciğer hastalıklarında
kullanılmamalıdır.
Asit içerdiği için ve mide mukozasını tahriĢ edeceğinden mide
rahatsızlıklarında kullanılmamalıdır.
Çocuklarda viral enfeksiyonların ateĢinde Reye sendromu
oluĢturabileceğinden kullanılmamalıdır.
Salisilat zehirlenmesi yapabilir. Hastada bilinç bulanıklığı,
uyuklama, kulak çınlaması, terleme, bulantı, kusma, susuzluk hali
gibi zehirleme belirtileri ortaya çıkar.
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Asetaminofen (Parasetamol); aneljezik ve antipiretik etkisi aspirinle aynıdır.
Antiinflamatuar ve antitrombositer etkisi yoktur. Oral yoldan alınır. Sindirim
kanalı iritasyonuna sebep olmaz. Sindirim kanalından hızlı ve tam emilir.
Yüksek dozda karaciğer hasarına sebep olabilir. Bu durumda zehirlenme
tedavisi uygulanır.
Fenilbutazon; analjezik ve antipiretik etkisi zayıf, antiinflamatuar etkisi
güçlüdür. Yan etkilerinin fazlalığı nedeniyle diğer ilaçların etkisiz olduğu
romatoid artrit tedavisinde kullanılır. Öfori (aĢırı canlılık), konvüzyon,
nefratoksik, hepatoksik etkisi vardır. Guatr yapabilir. En önemli yan etkisi;
kemik iliği depresyonudur.
Dipiron (Metamizol); antiflamatuar etkisi olmayan dipironun analjezik ve
antipiretik etkisi vardır. Böbreklerde itrah edilen dipiron, oral yolla, IM ve IV
yolla kullanılır. Anafilaksi riskini artıracağından IV yolla tavsiye edilmez.
Alerjik reaksiyonlar ve kemik iliğine toksik etki en önemli yan etkileridir.
Ġbuprofen; baĢ ağrısı, diĢ ağrısı, post-operatif ağrı (ameliyat sonrası ağrılar) ve
dismonorede (mensturasyonun olmaması, ağrılı olması) kullanılır.

2.2.4. Anestezikler
Anestezinin kelime anlamı duyu yokluğudur. Genel anestezi (narkoz); reversibl
(geriye döndürülebilir) olarak bilinç kaybıyla birlikte tüm duyu fonksiyonlarının
kaybolmasına denir. Lokal anestezi; ağrılı uyaranların, sinir lifleri boyunca iletilmesinin
geçici olarak durdurulmasına denir.


Genel Anestezikler

Genel anestezikler santral sinir sisteminin genel depresanı olan maddelerdir. Genel
anestezide amaç; bilinci geçici olarak ortadan kaldırmak, ağrı hissini yok etmek, refleksleri
ortadan kaldırmak, çizgili kasları geçici felç etmek, hastayı cerrahi giriĢimin tüm
olumsuzluklarından korumak ve cerrahi operatöre kolay çalıĢma ortamı sunmaktır.


Lokal Anestezikler

Lokal anestezi amacıyla kullanılan ilaçlara lokal anestezikler adı verilir. Lokal
anestezide kullanılan ilaçlar, çoğunlukla ağrılı uyaranları engelleme amacıyla
kullanılmalarına rağmen, etkileri sadece istenilen duyunun kaybıyla sınırlı kalmaz, diğer
duyularıda (sıcak, soğuk, temas) kapsar. Lokal anestezi, küçük cerrahi operasyonlarda (diĢ
ve çene cerrahisinde, yüzeysel travmatik lezyonlarda) ve genel anestezinin kontrendike
olduğu durumlarda yapılmaktadır. Lokal anesteziklerin bazıları (lidokain ve prokain)
myokardın kasılma gücünü ve iletimini yavaĢlattığı için, taĢiaritmi tedavisinde de kullanılır.
Lokal anestezi baĢlıca beĢ Ģekilde yapılır.


Yüzeyel anestezi (topikal anestezi); lokal anestezi çözeltisi konjoktiva,
burun, boğaz, trakeabronĢiyal kanal, üretra, mesane gibi mukoza
yüzeylerine uygulanır. Bu amaçla en çok lidokain tercih edilir.
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Ġnfiltrasyon anestezi; lokal anestezik solüsyonun operasyon yapılacak
bölgede ve çevreye cilt altına enjekte edilmesi ile yapılır. Prokain
(novakain), lidokain vb. tercih edilir.
Sinir bloku (bölgesel ya da rejyonel blok); lokal anestezik solüsyonun
cerrahi operasyon yapılacak bölgeye giden sinir dalı yanına enjekte
edilmesi ile elde edilen anestezi Ģeklidir.
Epidural anestezi; lokal anestezik solüsyonun operasyon yapılacak
bölgeye uyan spinal segment hizasından epidural aralığa (duramater
dıĢına) enjeksiyonu ile yapılan anestezidir. Epidural anestezi için
mepivakain
(karbokain),
lidokain,
citanest
(prilokain)
kullanılmaktadır.
Spinal anestezi; lokal anestezik solüsyonun, 3. ve 4. lumbal vertebralar
arasından subaraknoid (beynin araknoid ile piamater zarı arası) aralığa,
yani beyin omuilik sıvısı (BOS) içine verilmesiyle gerçekleĢen bir çeĢit
bölgesel anestezidir. Spinal anestezi için operasyon kısa sürecekse,
prokain, lidokain; uzun sürecekse markain (bupikain), etidokain
kullanılır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Sinir sistemine etki eden ilaçları ayırtediniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Otonom sinir sistemi ilaçlarını Ģematize
ederek guplandırınız.

 Anatomi ve fizyoloji Dersi, Sinir
Sistemi Modülünden, otonom sinir
sisteminin fizyolojisini tekrar ediniz.

 Sempatomimetik ilaçların
adlarını,  Sempatomimetik
ilaçları
etkilerini ve yan etkilerini sayınız.
ederek gruplandırınız.

Ģematize

 Sempatolitik ilaçların adlarını, etkilerini  Sempatolitik ilaçları Ģematize ederek
ve yan etkilerini sayınız.
gruplandırınız.
 Parasempatomimetik ilaçların adlarını,  Parasempatomimetik ilaçları Ģematize
etkilerini ve yan etkilerini sayınız.
ederek gruplandırınız.
 Parasempatolitik
ilaçların
adlarını,  Parasempatolitik ilaçları Ģematize ederek
etkilerini ve yan etkilerini sayınız.
gruplandırınız.
 Santral sinir sistemi ilaçlarını Ģematize
ederek guplandırınız.

 Anatomi ve Fizyoloji Dersi, Sinir
Sistemi Modülünden, SSS’ nin anatomi
ve fizyolojisini tekrar ediniz.

 Sedatif ve hipnotik ilaçların adlarını,  Sedatif ve hipnotik ilaçları Ģematize
etkilerini ve yan etkilerini sayınız.
ediniz.
 Narkotik
ve
narkotik
olmayan  Analjezi, analjezik, antiinflamatuar,
aneljeziklerin adlarını, etkilerini ve yan
antipiretik terimlerini yazarak tekrar
etkilerini sayınız.
ediniz.
 Genel ve lokal anestezik ilaçları sayınız.

 Genel ve lokal anestezinin tanımını
tekrar ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, adrenalinin etkilerinden değildir?
A) Kalp hızını artırır.
B) Kan basıncını artırır.
C) BronĢları daraltır.
D) Arteriolleri ve periferik damarları daraltır.
E) Kan Ģekerini yükseltir.

2.

AĢağıdakilerden hangisi, adrenalinin veriliĢ yolu değildir?
A) Ġntravenöz
B) Subkütan
C) Ġntramüsküler
D) Kemik iliği içi
E) Oral yolla

3.

AĢağıdakilerden hangisi, atropinin kullanıldığı durumlardan değildir?
A) TaĢıt tutması
B) Allerjiler
C) Tarım ilaçları ve mantar zehirlenmesi
D) Enürezis nokturna (gece iĢemesi)
E) Göz muayeneleri

4.

AĢağıdaki sedatif ve hipnotik ilaçlardan en çok tercih edileni hangisidir?
A) Diazepam
B) Paraldehid
C) Metrobomat
D) Metiprilon
E) Fenobarbital

5.

AĢağıdakilerden hangisi, narkotik analjeziktir?
A) Morfin
B) Asetil salisilik asit
C) Parasetamol
D) Fenilbutazon
E) Ġbufrofen

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Kardiovasküler sistem fonksiyonlarına etki eden ilaçları ayırt edebileceksiniz.

ARAġTIRMA



Kalbin uyarı ve ileti sistemini kaynaklardan tekrar ediniz.
Kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili bilgi toplayınız.

3. KARDĠYOVASKÜLER SĠSTEM
ĠLAÇLARI
Kardiyovasküler sistem ilaçları; konjestif kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar, aritmi
tedavisinde kullanılan ilaçlar, angina pektoris tedavisinde kullanılan ilaçlar, periferik
vazodilatörler, antihipertansif ilaçlar, antikoagulan ilaçlar, antitrombotik ve trombolitik
ilaçlar olarak incelenmektedir. Bazı gruplardan bahsedilecektir.

3.1. Konjestif Kalp Yetmezliğinde Kullanılan Ġlaçlar
Konjestif kalp yetmezliği; kalbin kasılma gücünün azalmasıyla, kalp debisi azalarak
vücudun oksijen ihtiyacını karĢılayamadığı, venöz kanın kalp gerisinde biriktiği, dolaĢım
yetersizliğinin hakim olduğu ile karakterize bir hastalıktır. Kalpten bir dakikada geçen kan
miktarı kalp debisi olarak adlandırılır. Konjestif kalp yetmezliğinin baĢlıca sebepleri; aritmi,
myokardit, iskemiler, kalp kapaklarına ait patolojiler, myokard infarktüsü, hipertansiyondur.
Kalp debisinin düĢmesiyle birlikte sempatik sinir sistemi aktive olur ve kalbin frekansı artar.
Kalbin oksijen ihtiyacı artmıĢtır. Böbrek kan akımının azalmasıyla glomerullerdeki basıncın
düĢmesine bağlı olarak glomerul filtrasyon azalır. Böbreklerde su ve sodyum tutulması artar.
Bunun sonucunda da ödem geliĢir.
Konjestif kalp yetmezliği tedavisinde asıl amaç, kalbin debisini artırarak diğer
organlara yeteri kadar kan gitmesini sağlamak ve ödemi önlemektir. Konjestif kalp
yetmezliği tedavisinde dijital+diüretik+ vazodilatör kombinasyonu kullanılmaktadır.


Dijitaller (Kardiotonik Kalp Glikozidleri)

Dijitaller kalbin kasılma gücünü, yani kontraktilitesini (pozitif inotrop etki) ve kalp
debisini artırırlar. Ayrıca kalbin atıĢ hızını azaltıp, atrioventriküler iletide yavaĢlama yaparak
etki gösterirler. Böbrek kan akımını arttırarak diüretik (idrar söktürücü) etki gösterirler.
Bunun sonucunda ödem çözülmüĢ olur. Dijitallenen hastaya IV yolla kalsiyum verilmez.
Ancak, oral yolla verilebilir. Digoksin, digitoksin ve uvabain en çok kullanılan
dijitallerdendir. Dijitaller konjestif kalp yetmezliği, bazı aritmi türlerinde ve kardiyojenik
Ģokta kullanılırlar.
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 Digoksin, Digitoksin; tedavide kullanılan baĢlıca kalp glikozidleridir.
Oral ve intravenöz kullanılabilir. Tedavinin baĢlangıcında yükleme
dozu kullanılır. Buna dijitalizasyon dozu denir. Kalp glikozidlerinin
tedavi edici dozu ile toksik dozu birbirine oldukça yakındır. Digoksinin
toksik etki gösterme riski digitoksine göre daha fazladır. Vücutta
potasyum kaybını kolaylaĢtırırlar. Böbrek fonksiyonlarında azalma
yapabilirler. En önemli kullanım yeri kalp yetmezliğidir.
 Uvabain; Uvabain en çabuk etki eden, etkisi en kısa olan ve en çabuk
itrah edilen dijitaldir. Acil müdahalelerde intravenöz uygulanır.


Konjestif Kalp Yetmezliğinde Kullanılan Diğer Ġlaçlar





Doputamin; dijital dıĢı pozitif inotrop olan doputamin kalpteki beta
resptörlerine seçici olarak etki eder. Kalbin kasılma gücü ve debisini
artırır. Kardiyojenik Ģok, myokard infartüsü ya da baĢka bir sebeple
geliĢen akut kalp yetmezliğinde kısa süreli IV infüzyonla kullanılır.
Diüretikler; vücuttan su, tuz atılımını kolaylaĢtırarak ödemi çözüp kalbin
yükünü hafifletmek amacıyla kullanılırlar. (örnek; furosemid)
Arteriyel Vazodilatörler; damarları geniĢleterek kalbin önündeki ve
arkasındaki yükü azaltırlar. Hipotansiyon yapma yan etkisi fazladır.
Hipertansiyon tedavisinde de kullanılan sodyum nitroprusside, prazasin,
hidralazin baĢlıca ilaçlardır.

3.2. Aritmi Tedavisinde Kullanılan Ġlaçlar
Kalp kendi kendine impuls çıkarabilme ve bu uyarıyı iletebilme özelliğine sahiptir.
Sağ atriyumda bulunan ve vagus siniri ile sempatik sinirlerin kontrolünde olan sinoatriyal
düğümden baĢlayan uyarılar kalbin hızlanmasına veya yavaĢlamasına sebep olur. Sinüs
düğümünden çıkan uyarılar sırayla önce atriumlara, atrioventriküler düğüme, his demeti ve
purkinje liflerine oradanda ventrikül kaslarına yayılır. Bu uyarı oluĢturma ve uyarının iletimi
otomatik olarak devam eder. Kalbin kendi kendine uyarı üretmesine otomasite denir.
Sempatik sinirle kalbin hızlanmasına, parasempetikler ise yavaĢlamasına neden olur. Kalp
atımındaki ritmin bozulmasına aritmi denir. Aritmiler; ya uyarının üretilmesindeki bir
bozukluktan, ya uyarının iletilmesindeki bir bozukluktan ya da ikisinin bir arada olmasından
kaynaklanabilir.


TaĢiaritmilerde Kullanılan Ġlaçlar

TaĢiaritmi; kalp atım sayısının normalden çok hızlı olmasına denir. Tedavisinde
aĢağıdaki ilaçlar kullanılır.


Kinidin; sıtma tedavisinde kullanılan kinine benzer ve kinin gibi kına
ağacından elde eldir. Kalbin atıĢ ve iletim hızını, kasılma gücünü azaltır.
Damar düz kaslarını gevĢetirler. Oral yolla kullanılır. Digoksin ile
kullanılırsa zehirlenme görülebilir. Uzun süreli kullanımlarda alerji,
sinkonizm yapar. (Sinkonizm; kulak çınlaması, kusma, diyare, baĢ ağrısı,
ıĢıktan rahatsız olma, iĢitme kaybı, çift görme ve bilinç kaybı
bozukluğuyla karakterize bir tablodur.)
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Bradiaritmi Tedavisinde Kullanılan Ġlaçlar

Kalbin atım sayısının bir dakikada 60 ın altında olmasına bradikardi denir.
Tedavisinde atropin, izoprenalin kullanılır. Bu ilaçlara otonom sinir sistemi ilaçları
konusunda değinilmiĢtir.

3.3. Antihipertansif Ġlaçlar
Arterial kan basıncının devamlı yükselmesi, eriĢkinlerde 140/90mmHg. nın üstüne
çıkması durumuna hipertansiyon denir. Esansiyel (primer) hipertansiyon; sebebi belli
olmayan hipertansiyondur. Vakaların %95’ni oluĢturur. Sekonder hipertansiyon; bazı
böbrek ve endokrin hastalıklara bağlı olarak geliĢebilir. Ayrıca bazı ilaçların kullanımında da
geliĢebilir. Sebebi bilindiğinden dolayı tedavi, sebebe yönelik olarak yapılır. Esansiyel
hipertansiyonda ise hafif durumlar hariç kombine ilaç tedavisi uygulanır. Hipertansiyon
tedavisinde kullanılan ilaçlar, damarlar üzerine, vücut sıvıları ve dolaĢan kan hacmine, kalp
debisine, beyin ve diğer organların kanlanmasına etki eder. Böylece kan basıncının
düĢürülmesini sağlarlar. Bu ilaçların baĢlıcaları; sodyum nitroprussid, hidralazin (Gebelik
toksemisinde kan basıncını düĢürülmesi için kullanılır.), minoksidil, metildopa, prozasin
dir.

3.4. Antikoagulan Ġlaçlar
ÇeĢitli nedenlere bağlı olarak kanın damar dıĢına çıkmasına kanama (hemoraji) denir.
Bu durumda sırayla; damar spazmı, trombosit tıkacının oluĢması ve pıhtılaĢma
(koagulasyon) meydana gelerek kanama durdurulur. Hemostaz dediğimiz bu olay fizyolojik,
istenen bir durumdur. Damar çeperinde zedelenme olmadan trombüs (damar içi pıhtı)
oluĢması ise patolojik bir durumdur. Antikoagulan ilaçlar; damarların iç yüzeyinde kanın
pıhtılaĢmasını engelleyen ve trombüs meydana gelmesini önleyen ilaçlardır. Bu ilaçlar;
tromboflebit ve emboliler, konjestif kalp yetmezliği, koroner arter hastalıkları, kalp kapağı
hastalıkları, kardiyovasküler cerrahi operasyonları, kateter ve hemodiyaliz uygulamalarında
kullanılır. Antikoagulan ilaçlar heparin ve oral antikoagulanlar olarak iki gruba ayrılırlar.


Heparin: BüyükbaĢ hayvanların bağırsağından elde edilir. Oral yolla etkisiz
olan heparin, cilt altı, IV ya da IV infüzyon yoluyla trombüs oluĢumunu ya da
oluĢan trombüsün geniĢlemesini önlemek amacıyla uygulanır. Heparin, trombin
sentezini azaltarak etkinliğini gösterir. PıhtılaĢma zamanını uzatır. Fibrin
oluĢumunu engeller. Heparinin antikoagulan etkinliği, pıhtılaĢma zamanına
bakılarak belirlenir ve doz ayarlaması yapılır. Normal pıhtılaĢma zamanı 5-10
dakika iken, 15-30 dakikaya kadar uzatılabilir. Heparin dozu ünite olarak
belirlenmiĢtir. En önemli yan etkileri; kanamalar, osteoporoz, geçici saç
dökülmesidir. Heparinin intoksikasyonunda ve heparine bağlı kanamalarda
antidot olarak protamin sülfat IV olarak kullanılır.



Oral Antikoagulanlar: Bu ilaçlar K vitaminin antimetabolitleridir. Vücutta K
vitamini aracılığı ile oluĢan bazı pıhtılaĢma faktörlerinin sentezlerini engellerler.
Ağız yolu ile kullanılırlar. Venöz trombüs proflaksisi ve akciğer embolisinde
kullanılır. En çok kullanılanı; varfarin dir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ

Kardiyovasküler sisteme etki eden ilaçları ayırtediniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Kardiyovasküler sistem ilaçlarını
Ģematize ediniz.

 Kalbin fizyolojisini dolaĢım sistemi
anatomi ve fizyolojisi modülünden
tekrar ediniz.

 Konjestif kalp yetmezliği tedavisinde
kullanılan ilaçların adlarını, etkileri, yan
etkilerini sayınız.

 Konjestif kalp yetmezliğinin tanımını
tekrar ediniz.

 Aritmi tedavisinde kullanılan ilaçların
adlarını, etkileri, yan etkilerini sayınız.

 Aritmi tedavisinde kullanılan ilaçları
yazarak sınıflandırınız.
 TaĢaritmi, bradiaritmi terimlerini tekrar
ediniz.

 Antihipertansif ilaçların adlarını,
etkileri, yan etkilerini sayınız.

 Hipertansiyon, esansiyel ve sekonder
hipertansiyon terimlerini tekrar ediniz.

 Antikoagulan ilaçların adlarını, etkileri,
yan etkilerini sayınız.

 PıhtılaĢmayı meydana getiren faktörleri
Anatomi ve Fizyoloji dersi modülünden
tekrar ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakileden hangisi, dijitallerin etkilerinden değildir?
A) Kalbin kaılma gücünü artırırlar
B) Kalbin debisini azaltırlar
C) Kalbin atıĢ hızını azaltırlar
D) Diüretik etki gösteririler
E) Ödemi çözerler

2.

AĢağıdaki ilaçlardan hangisi, taĢaritmi tedavisinde kullanılmaz?
A) Kinidin
B) Lidokain
C) Prokanamid
D) Atropin
E) Dizopiramid

3.

AĢağıdakilerden hangisi, konjestif kalp yetmezliğinde kullanılan en önemli kalp
glikozididir?
A) Doputamin
B) Diüretikler
C) Prozasin
D) Sodyum nitroprusside
E) Digoksin

4.

AĢağıdakilerden hangisi, sadece acil hipertansiyon krizlerinde IV infüzyonla
kullanılan ilaçtır?
A) Sodyum nitroprusside
B) Hidralazin
C) Metildopa
D) Prozasin
E) Rezerpin

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
AMAÇ
Solunum sistemi fonksiyonlarına etki eden ilaçları ayırtedebileceksiniz.

ARAġTIRMA



Solunum sisteminin fizyolojisini araĢtırınız.
Solunum sistemi hastalıklarını araĢtırınız.

4. SOLUNUM SĠSTEMĠ ĠLAÇLARI
Solunum yolları ve akciğerlerde geliĢen patolojik olayların düzeltilmesi için kulanılan
ilaçları, antitusif ilaçlar, ekspektoran ilaçlar, bronkodilatör ilaçlar ve mast hücresi
stabilizatörleri olarak 4 grupta inceleyebiliriz.

4.1. Antitusif Ġlaçlar
Antitusif ilaçlar; öksürük refleksini inhibe ederek öksürüğün Ģiddetini ve sıklığını
azaltan ilaçlardır. Öksürük solunum yollarında biriken fazla ifrazat toz vb. yabancı
maddelerin solunumu rahatlatmak için dıĢarı atılmasını sağlayan fizyolojik bir refleks ve
savunma mekanizmasıdır. Antitusif ilaçlar, öksürüğü tamamen ortadan kaldırmadan Ģiddetini
ve sıklığını azaltarak; öksürük semptomunu hastayı rahatsız etmeyecek düzeye getirmek
amacıyla kullanılırlar.
Antitusif ilaçların bazıları beyinde bulunan öksürük merkezini inhibe ederek, bazıları
spazmolitik etkisiyle daralan solunum yollarını açarak, bazıları da lokal anestezik etkisiyle
öksürük ile ilgili sinirlerin duyarlılığını azaltarak öksürük semptomunu giderirler. Tedavide
kullanılan antitusif ilaçlar opioidler ve periferik etkili antitusif ilaçlar olarak iki grupta
incelenir.


Opioidler

Afyon bitkisinden elde edilen morfin, kodein ve bitkisel ilaçların sentetik türevlerine
opioidler adı verilir. En etkili antitusiftir. Morfinin antitusif etkisi çok güçlü olmasına
rağmen, çok hızlı bağımlılık yaptığından antitusif olarak tercih edilmez. Bu nedenle morfinin
yerine bağımlılık yapmayan ya da daha az bağımlılık yapan ilaçlar tercih edilir.


Kodein; afyon bitkisinden elde edilir. Antitusif etkisi güçlüdür. YeĢil reçeteye
tabi olan kodeini morfin bağımlıları morfin bulamadıkları zaman suistimal
edebilir. Oral ve parenteral yolla kullanılır. Kodeinin en önemli yan etkiler;
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uyuĢukluk, sedasyon, kabızlık, bağımlılık ve solunum depresyonudur. Histamin
salgılanmasını artırıp, solunum yollarında kuruluğa ve darlığa yol açması
sebebiyle, kodeinin astımda kullanılması kontrendikedir.


Periferik Etkili Antitusif Ġlaçlar



Difenhidramin; aslında antihistaminik bir ilaçtır. Öksürük merkezini inhibe
ederek etki gösterir. Ağız kuruluğu, kabızlık, sedasyon baĢlıca yan etkileridir.
Oksalamin; spazmolitik ve bronkodilatör özelliği nedeniyle antitusif etkinlik
gösterir.



4.2. Ekspektoran Ġlaçlar
Solunum yollarında birikmiĢ balgamı sulandırıp yapıĢkanlığını azaltarak öksürükle
dıĢarı atılmasını kolaylaĢtıran ilaçlardır. Ekspektoran ilaçların etkili olabilmeleri için
hastanın bol su veya sulu içecekler alması gerekir. Ekspektoranlar balgamın olamadığı kuru
öksürükten ziyade balgamın olduğu öksürük tipinde etkilidirler. Ekspektoranlar Ģunlardır.


Ġpeka: Bitkisel kökenli bir ilaç olan ipeka; düĢük dozda ekspektoran, yüksek
dozda emetik etki gösterir. Etkisi mukokinetik (mukusu hareket ettirerek dıĢarı
atılmasını sağlar.) tiptedir. 6 aylıktan küçük çocuklarda kullanılması
kontrendikedir.



Tuz Ekspektoranlar: Mide mukozasını irrite ederek refleks olarak ya da direkt
olarak bronĢ ifrazatını artırarak mukokinetik tipte ekspektoran etki gösterirler.
Bu amaçla en çok iyodürler kullanılır. Sodyum iyodür, potasyum iyodür,
sodyum sitrat (antibeksin), amonyum klorür ve amonyum asetat baĢlıca
kullanılan tuz ekspektoranlardır.



Mukolitikler: Balgam içindeki mukoproteinleri kimyasal olarak parçalayarak
balgamın yapıĢkanlığını azaltıp, sulandıran ilaçlara mukolitikler adı verilir. Bu
gruptaki ilaçlar; asetilsistein (asist, nac- 600) ve karboksimetilsisteindir.



Bromheksin: Antitusif etkisinin yanında mukolitik etki de gösterir.

4.3. Bronkodilatör Ġlaçlar
BronĢ ve bronĢĢiol düz kaslarını gevĢetip, solunum yollarını geniĢleterek oksijen
sirkülasyonunu kolaylaĢtıran ilaçlara bronkodilatörler denir. Bu ilaçlar bronkospazm
oluĢturan bronĢiyal astım, astım ve diğer alerjik bronĢ rahatsızlıklarında kullanılır.
Bronkodilatör ilaçlar genellikle inhalasyon yolu ile aerosol biçiminde veya kuru toz olarak
ya da nebülizör ile uygulanır. Bronkodilatörler 4 grupta incelenir.
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4.3.1. Beta Adrenerjik Reseptörleri Aktive Eden Ġlaçlar
Bu gruptaki ilaçlar bronĢ düz kaslarında bulunan β2 reseptörleri uyararak bronĢları
geniĢletici tesir gösterirler. β2 reseptörlerle birlikte kalpte bulunan β1 reseptörlerde
uyarılarak kardiyovasküler sistemde de etkiler görülebilir. Bu ilaçlar selektif (seçici) olanlar
ve olmayanlar olmak üzere iki gruba ayrılırlar.


Selektif Olmayan Betamimetik Ġlaçlar

Seçici olmaksızın sempatik etkilerin hem akciğerlerde hem de diğer organlarda
görülmesine sebep olurlar. Bu ilaçların diğer etkileri sinir sisitemi ilaçlarında (2. öğrenme
faaliyeti ) anlatılmıĢtır.







Adrenalin; hem güçlü bir bronkodilatördür, hem de mukoza ödemini azaltır.
Anaflaktik Ģokta, astım krizinde, bronĢ ve bronĢiolleri geniĢletmek için
kullanılır. Astım krizinde SC yoldan uygulanır. Çok acil hallerde IV yolla 1/10
oranında serum fizyolojik ile sulandırıldıktan sonra yavaĢ olarak
uygulanmalıdır.
Efedrin; hem alfa hem beta adrenerjik reseptörleri uyarır. Etkisi adrenaline
benzer. Astım nöbetlerinin önlenmesinde ve akut bronĢit tedavisinde kullanılır.
Ġzoprenalin; bronĢ düz kasları gevĢetir bu yüzden bronĢial astımda ve akut
nöbet esnasında kullanılır. Nebulizatör içine konularak inhalasyon yoluyla
uygulanır.
Selektif Etkili Betamimetik Ġlaçlar

Sadece β2 reseptörleri stimüle ederek bronkodilatör etkilerini güvenli olarak
gerçekleĢtirir. Ayrıca daha yüksek dozda kullanılabilirler. Fakat bu ilaçların seçiciliği mutlak
değildir. Belli dozdan sonra kardiyovasküler sistemle ilgili yan etkiler ortaya çıkar. Bu
ilaçların baĢlıcası; salbutamoldur.


Salbutamol; selektifliği diğer ilaçlara göre daha fazladır. Bronkodilatör etkisi
vardır. BronĢiyal astım nöbetlerini önlemek için ve diğer bronkospazm
durumlarında kullanılır. Oral ve inhalasyon yoluyla verilir. Salbutamolun 2
yaĢın altındaki çocuklarda ve propranolol ile birlikte kullanılması
kontrendikedir.

4.3.2. Antimuskarinik Ġlaçlar (Antikolinerjik Ġlaçlar)
BronĢlarda bulunan kolinerjik reseptörleri bloke ederek bronĢ düz kaslarını gevĢetip,
mukus sekresyonunu azaltırlar. Böylece bronkodilatasyon oluĢur ve solunum yolu
mukozasının kuruması sağlanır. Atropin bu grubun en tipik etkiler gösteren ilacıdır. Fakat
seçici olmaksızın birçok fonksiyonu etkilemesi sebebiyle kullanımı kısıtlıdır.

42

4.3.3. Glukokortikoidler (Kortizon)
Direkt olarak bronĢları geniĢletmezler. Dolaylı etkilerle bronĢları daraltıcı faktörleri
ortadan kaldırırlar. BronĢlardaki ödemi ve inflamasyonu azaltırlar. Akut astım nöbetlerinin
oluĢumunu önlerler. Direkt olarak bronkodilatör etkileri olmadığı için nöbetlerin tedavisinde
yalnız kullanılmazlar. Glukokortikoidler yan etkilerinin önemliliği nedeniyle en son
kullanılması gereken ilaçlardır.

4.3.4. Fosfodiesteraz Ġnhibitörleri


Teofilin (aminofilin); kahvede bulunan kafein gibi ksantin türevi olan teofilin
eski ama önemini kaybetmeyen bir ilaçtır. Teofilin bronĢ düz kaslarını gevĢetir,
zayıflamıĢ diyafrağma kasının kasılma gücünü artırır. BronĢ darlığı ve
inflamasyon yapıcı endojen maddelerin salıverilmesini inhibe eder. Santral sinir
sistemini ve solunum merkezini uyarır. Zayıf diüretik etki gösterir. Kalbin
kasılma gücünü ve atım sayısını artırır. TahriĢ edici özelliğinden dolayı
inhalasyon yolu ile kullanılmaz. Oral ya da parenteral yolla kullanılır. IV yolla
çok yavaĢ olarak verilmelidir. Aksi halde hipotansiyon, aritmi ve kalp
durmasına sebep olabilir. Astmada profilaktik olarak ya da akut kriz esnasında
kullanılır.

4.4. Mast Hücresi Stabilizatörleri
Solunum yollarındaki mast hücrelerinin membranlarını stabilize ederek histamin ve
diğer otakoidlerin salıverilmesini inhibe ederler. Astma krizinin önlenmesi için profilaktik
olarak kullanılırlar.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Solunum sistemi ilaçlarını ayırtediniz.
ĠĢlem Basamakları
 Solunum
sistemi
sınıflandırınız.

Öneriler
ilaçlarını

 Antitusif ilaçların adlarını, etkilerini,
yan etkilerini sayınız.

 Solunum
siteminin
fizyolojisini
Anatomi ve Fizyoloji Dersi modülünden
tekrar ediniz.
 Antitusif, opioid terimlerini tekrar
ediniz.
 Antitusif ilaçları yazarak tekrar ediniz.

 Ekspektoran,
mukolitik
terimlerini
tekrara ediniz.
 Ekspektoran ilaçların adlarını, etkilerini,
 Evinizde bulduğunuz ekspekteron ve
yan etkilerini sayınız.
mukolitik ilaçların prospektüslerini
(tarife) okuyunuz.
 Bronkodilatör ilaçların adlarını, etkileri,  Bronkodilatör ilaçları Ģematize ederek
yan etkilerini sayınız.
yazınız.
 Mast Hücresi Stabilizatörlerini etkilerini
 Mast Hücresi Stabilizatörlerini yazınız.
sayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, solunum yollarında birikmiĢ balgamı sulandırıp
yapıĢkanlığını azaltarak öksürükle dıĢarı atılmasını kolaylaĢtıran ilaçlardır?
A) Antitusif ilaçlar
B) Opioidler
C) Bronkodilatörler
D) Ekspektoran ilaçlar
E) Emetik ilaçlar

2.

AĢağıdaki antitusif ilaçlardan hangisi, bağımlılık oluĢturur?
A) Kodein
B) Difenhidramin
C) Ġzoaminil
D) Oksalamin
E) Noskapin

3.

AĢağıdaki ekspektoran ilaçlardan hangisi, düĢük dozda ekspektoran, yüksek dozda
emetik (kusmayı sağlayan) etki gösterir?
A) Bromheksin
B) Ambroksol
C) Ġpeka
D) Asetilsistein
E) Sodyum iyodür.

4.

AĢağıdakilerden hangisi, solunum sistemi hastalıklarında bronĢ geniĢletici olarak en
son tercih edilmesi gereken ilaçlardır?
A) Efedrin
B) Salbutamol
C) Adrenalin
D) Teofilin
E) Kortizon

5.

AĢağıdakilerden hangisi; öksürük refleksini inhibe ederek öksürüğün Ģiddetini ve
sıklığını azaltan ilaçlardır?
A) Ekspektoran ilaçlar
B) Mukolitik ilaçlar
C) Sedatif ilaçlar
D) Hipnotik ilçalar
E) Antitusif ilaçlar

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5
AMAÇ
Böbrek fonksiyonlarını
ayırtedebileceksiniz.

ve

elektrolit

metabolizmasını

etkileyen

ilaçları

ARAġTIRMA



Böbreğin fizyolojisini araĢtırınız.
Radyoloji laboratuvarında hangi durumlarda hastaya sıvı ve elektrolit
solüsyonları verilmesi gerektiğini araĢtırınız.

5. BÖBREK FONKSĠYONLARINI VE
ELEKTROLĠT METABOLĠZMASINI
ETKĠLEYEN ĠLAÇLAR
Böbreğin, vücut sıvılarının hacmi ve bileĢiminin korunmasında önemli rolü vardır.
Birçok ilaç ve metaboliti de böbrekler aracılığıyla vücuttan atılmaktadır. Vücudun normal
fonksiyonlarının sürdürülmesinde asid- baz ve elektrolit dengesinin korunmasında da
böbreklerin önemi büyüktür. Ġdrar böbrekte, nefronlar tarafından yapılır. Bir nefron
glomerül, proksimal tübül, henle kıvrımı, distal tübül ve idrar toplayıcı kanallardan oluĢur.
Nefronlarda bazı fizyolojik olaylar sonucunda idrar oluĢur. Bu olaylar; glomerüler
filtrasyon (süzülme), tübüler sekresyon (salgılanma) ve tübüler reabsorbsiyon (geri
emilim) dur.
Bu bölümdeki ilaçlar nefronun değiĢik segmentlerini ve buralardaki fizyolojik
olayları, farklı yönlerden etkileyen ilaçlardır. Ayrıca asid- baz ve elektrolit dengesizliğini
giderebilecek özellikte ilaçlar da bulunmaktadır.

5.1. Diüretikler
Ġdrar hacminin artırılması iĢlemine diürez, idrar hacmini artıran ilaçlara da
diüretikler denir. Diüretikler, böbreklerden su ve elektrolitlerin geri emilimini engelleyerek
idrar hacmini artırırlar. Böylece sıvı itrahı arttığı gibi sodyum ve klor itrahıda artar. Sodyum
ve klor itrahının arttırılmasına natriüretik etki denir. Sonuçta diüretiklerin etkisiyle ödem
azalır ya da ortadan kalkar. Diüretik ilaçlar nefronun çeĢitli kısımları üzerine etkilerini
gösterirler. Bu ilaçların mesanenin boĢalamadığı vakalarda (retansiyon) kullanılması
kontrendikedir.
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Diüretiklerin Endikasyonları




Zehirlenmelerde toksik maddelerin itrahını hızlandırmak için,
Hipertansiyonda,
Ödemle seyreden hastalıkların (konjestif kalp yetmezliği, nefrotik
sendrom, siroz, glokom, beyin ödemi) tedavisinde kullanılır.

Tedavide kullanılan diüretiklerin baĢlıcası furosemidtir.
Furosemid; Diüretikler içinde en güçlü etkiye sahip ve yan etkisi en az olan ilaçtır.
Bu özelliklerinden dolayı daha çok tercih edilir. Etkisi henle kıvrımı üzerinedir. Furosemid,
böbrek damarlarını geniĢletir, böbrek kan akımını artırır ve filtasyonu hızlandırır. Sodyum ve
klor atılmasını artırır. Aynı zamanda potasyum kaybına da yol açarak konjestif kalp
yetmezliğinde risk oluĢturabilir.
Furosemid, acil olmayan hallerde oral yolla, acil hallerde ise IV ve IM olarak
kullanılır. Hipotansiyon, baĢ dönmesi, hiponatremi, hipokalemi, hiperglisemi, hiperürisemi
furosemidin baĢlıca yan etkileridir.

5.2. Su ve Elektrolit Dengesi Bozukluklarında Kullanılan Ġlaçlar
Vücudumuzun günlük sıvı ihtiyacı yaklaĢık olarak 2000- 2500 ml dir. Vücudun sıvı
ihtiyacının 1000- 1500 ml si yiyecek ve içeceklerle, 300 ml si vücutta oluĢan metabolik
olaylar sonucu, bir miktarıda reabsorbsiyon yolu ile kazanılan su ile sağlanır. Alınan ve
çıkarılan sıvı miktarı dengeli olmalıdır. Vücudumuzdaki sıvı dengesi; ADH (Anti Diüretik
Hormon), aldosteron hormonu, renin- anjiotensin mekanizması, böbrek fonksiyonları,
reabsorbsiyon mekanizması gibi fonksiyonlarla sağlanır. Normal olarak seyreden bu
mekanizma bozulursa patolojik durumlar meydana gelir. Vücutta oluĢan elektrolit ve sıvı
dengesizliğini düzeltmenin temel ilkesi; kaybolanı, eksik olanı geriye iade etmek, yerine
koymaktır.
Sıvı kaybı ile birlikte, sodyum kaybının da olmasıyla karakterize duruma
dehidratasyon tablosu denir. Dehitratasyonun hangi tip olduğunu belirlemek ve ona uygun
tedaviyi seçmek için kanda sodyum iyon konsantrasyonu ölçümü yapılmalıdır. Normal
sodyum değeri 136-145mEq/I’dir. Üç çeĢit dehidratasyon vardır.


Ġzotonik Dehidratasyon; su ve tuz kaybının birbirlerine eĢit oranlarda
meydana gelmesine denir. Hücrelerarası sıvı azalmıĢ fakat elektrolit yoğunluğu
değiĢmemiĢtir. AĢırı kusma ve diyare bu dehidratasyona neden olur.



Hipertonik Dehidratasyon; su kaybı elektrolit kaybından fazla ise hipertonik
dehidratasyon oluĢur. Hastada ekstrasellüler sıvı hacmi azalmıĢtır, elektrolit
yoğunluğu değiĢmiĢtir. Sıcakta kalma, terleme diabetes insipidus, fazla
hipertonik solüsyon infüzyonu gibi durumlarda görülür. Tedavide hastanın
kaybettiği ya da eksiği olan sıvı verilir.
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Hipotonik Dehidratasyon; elektrolit kaybı su kaybından fazla ise hipotonik
dehidratasyon oluĢur. Hastada hipernatremi geliĢmiĢtir. Fazla hipotonik sıvı
verilmesi, aĢırı su içilmesi, aĢırı kusma, kronik böbrek yetmezliği ve
adrenokortikal yetmezlik durumlarında görülür. Tedavide hastanın kaybettiği ya
da eksiği olan elektrolitleri ihtiva eden solüsyonlar verilir.

5.2.1. Dehidratasyon Durumunda Kullanılan Sıvılar
Bir çözelti içinde bulunan sodyum, potasyum, klorür, Ģeker gibi maddelerin
oluĢturduğu basınca ozmotik basınç denir. Çözeltinin yoğunluğu fazla olursa, ozmotik
basınçta fazla olur. Ozmotik basıncı plazmanın basıncına eĢit olan solüsyonlara izotonik
sıvılar (kan ile aynı yoğunluğa sahip olan) denir. Bu sıvılar toplardamardan verildiklerinde
sıvı geçiĢlerine neden olmazlar. Örneğin; % 0. 9 NaCl, Ringer laktat, % 5 dekstroz gibi.
Ozmotik basıncı plazmanınkinden daha düĢük olan solüsyonlara hipotonik sıvılar denir.
Toplardamardan verildiklerinde, kanın yoğunluğu azalır ve toplardamardaki sıvı dokular
arasına doğru hareket eder. Örneğin; dekstroz oranı % 5 ten az olan solüsyonlar hipotonik
solüsyondur. Ozmotik basıncı plazmanınkinden fazla olan solüsyonlara hipertonik sıvılar
denir. Toplardamardan verildiklerinde, kanın yoğunluğu artar ve dokular arasındaki sıvılar
toplardamarlara geçer (dokular arasındaki ödem azalır). Bu özelliklerinden dolayı ödemi
çözmek için kullanılırlar. Örnek; beyin ödeminde kullanılan % 20 mannitol gibi.

Resim 5.1: Sıvıların hücre içine ve dıĢına hareketleri

Dehidratasyon tedavisinde kullanılan sıvılar Ģunlardır.


% 0,9 Sodyum Klorür (NaCl) Solüsyonu

Serum fizyolojik (SF) olarak da adlandırılır. Kan kayıpları, kusma, diyare, aĢırı
terleme ve yanıklar sonucunda geliĢen hipovolemik Ģokun tedavisinde; kaybolan sıvının,
sodyum ve klorun yerine konması amacıyla ilk tercih edilecek solüsyondur. Ayrıca, cerrahi
operasyon öncesi ve sonrasında da kullanılır. Hastada dehidratasyon belirtileri kayboluncaya
kadar IV infüzyonla uygulanır. Kalp yetmezliği, siroz ve anüride dikkatli olunmalıdır.
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Hipertonik NaCl Solüsyonları

% 3 ve % 5 lik NaCL çeĢitleri vardır. Hipotonik dehidratasyonda uygulanır. Doz
hastanın ihtiyacına göre ayarlanır.


% 5 Dekstroz Solüsyonu

Çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Ġzotonik, elektrolit ihtiva etmeyen bir
solüsyondur. Osmotik diüretik olarak kullanılan %30, %50’ lik dekstroz solüsyonları da
vardır. Dekstrozun enerji değeri olduğundan hastanın eneri ihtiyacını bir miktar
karĢılamaktadır. Hipertonik dehidratasyonda, sıvı yetersizliklerinde, operasyonlardan önce
ya da sonra, damar yolunu açık tutmak amacıyla ve çeĢitli ilaç infüzyonları esnasında IV
yolla uygulanır. Hipoglisemi tesbit edilen veya Ģüphesi olan durumlar dıĢında, sıvı
kayıplarının tedavisinde glikoz içeren sıvıların kullanılması uygun değildir. Çünkü bu sıvılar,
hem damar içi hacimde yeterli artıĢ yapamazlar, hem de fazla miktarda verildiğinde
hiperglisemiye, ikincil ozmotik diüreze ve hipokalemiye neden olabilirler.

Resim 5.2: Cam ĢiĢe ve polifleks PVC torbada IV sıvılar



Dengeli Solüsyonlar

Vücut sıvılarında bulunan birden fazla elektroliti, kanda bulunan yoğunluğuna benzer
biçimde içeren solüsyonlara dengeli solüsyonlar denir. Ekstrasellüler sıvı kayıplarında
kullanılan bu tür solüsyonlar, hastanın elektrolit açığını gidermek amacıyla kullanılır.
Dengeli solüsyonlar Ģunlardır:



Ringer solüsyonu; sodyum, klor, potasyum ve kalsiyum içerir. Vücut
sıvılarındakinden daha yüksek konsantrasyonda klorür içerdiği için
vücutta hafif asidleĢtirici etkisi vardır.
Laktatlı ringer solüsyonu; ringer solüsyonunda bulunan elektrolitlere ek
olarak vücutta bikarbonata dönüĢen laktat bulunmaktadır. Yanık veya
travmaya bağlı olarak ortaya çıkan Ģok tablosu, Ģiddetli ishal, aĢırı sıvı
kaybına yol açan hastalıklarda serum fizyolojik gibi ilk tercih edilecek
solüsyondur.
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Isolyte ve benzeri solüsyonlar; ringer solüsyonuna mg, sodyum, asetat
ve sodyum sitrat ilavesiyle hazırlanmıĢtır. Elektrolit yoğunluğu
kandakine benzer. Laktatlı ringer solüsyonunun kullanıldığı
endikasyonlarda kullanılır. Ayrıca içine %5 dekstroz ilavesiyle birlikte
izoleks, isosol vb. Ġsimlerle dengeli solüsyonları vardır.
NaCl içinde dekstroz solüsyonu; serum fizyolojik solüsyonu içine %5
oranında dekstroz ilavesiyle hazırlanmıĢ solüsyonlardır. %0,9’ luk NaCl
solüsyonu gibi; cerrahi operasyonlar öncesinde ya da sonrasında,
yanıklarda ve sindirim kanalı sıvı kayıplarında kullanılır.
Oral rehidratasyon sıvısı; özellikle bebeklerde, uzun süre devam eden
diyareye bağlı olarak geliĢen dehidratasyonda, ağız yoluyla kullanılır.
Ġçerisinde tuz, sodyum bikarbonat, potasyum klorür ve Ģeker vardır. DSÖ
(Dünya Sağlık Örgütü) tarafından formülü belirtilmiĢtir. Hazır paketler
halinde temin edilebilir.

DSÖ'nün tavsiye ettiği oral rehidratasyon sıvısı Ģu Ģekildedir:
o
o

1 litre su, 3,5 g NaCl, 2,5 g NaHCO3, 1,5 g KCl, 20 g glukoz.
Hazırlanan oral rehidratasyon sıvısı 50 ml/kg dozunda 4 saat içinde
hastaya içirilmelidir.
Evde hazırlanıĢı; kaynatılmıĢ soğutulmuĢ 5 bardak suya 2 çorba
kaĢığı Ģeker, 1 çay kaĢığı tuz, 1 çay kaĢığı yemek karbonatı
katılarak evde hazırlanabilir.

5.3. Asit-Baz Dengesi Bozukluklarında Kullanılan Ġlaçlar
Vücutta metabolik olaylar sonucu oluĢan asid maddelerden CO2 akciğerlerden, katı
organik ve inorganik asidler böbrekler tarafından elimine edilir. Vücut sıvılarındaki tampon
sistemler sayesinde de bu sıvıların pH'sı 7.35-7.45 arasında tutulur. Vücut sıvılarının pH
seviyesi 7.35’in altına inerse asidoz, 7.45’in üstüne çıkarsa alkaloz oluĢur.

5.3.1. Asidoz Tedavisinde Kullanılan Ġlaçlar
Asidoz genel olarak üç Ģekilde ortaya çıkar. Akciğerlerden CO2 in atılmasının
azalması sonucu respiratuvar asidoz geliĢir. Metabolizma bozukluklarında asid
metabolitlerin birikmesi sonucu metabolik asidoz olur. Böbreklerden H+ atılmasının
azaldığı durumlarda renal asidoz geliĢir.


Asidoz Hallerinin Tedavisi Ġçin Kullanılan Solüsyonlar




Sodyum bikarbonat (NaHCO3) solüsyonu
Ġzotonik sodyum laktat (Na-laktat) solüsyonu
Hipertonik sodyum laktat (Na-Laktat) solüsyonu
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5.3.2. Alkaloz Tedavisinde Kullanılan Ġlaçlar
Alkaloz iki Ģekilde ortaya çıkar: Akciğerlerden aĢırı miktarda CO2 atılmasına bağlı
olarak respiratuvar alkaloz oluĢur. Gastrointestinal kanaldan H+ (asid) kaybı, böbreklerden
H+ kaybı ve fazla miktarda NaHCO3 alınması sonucu metabolik alkaloz meydana gelir.


Alkaloz Hallerinin Tedavisi Ġçin Kullanılan Solüsyonlar




Ġzotonik amonyum klorürü (NH4 Cl) solüsyonu
Arginin hidroklorür solüsyonu
Lizin hidroklorür solüsyonu
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Böbrek fonksiyonlarını ve elektrolit metabolizmasını etkileyen ilaçları ayırtediniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Diüretiklerin
adlarını,
etkilerini,
endikasyonlarını ve yan etkilerini
sayınız.

 Nefronun yapısını ve fizyolojisini
Anatomi ve Fizyoloji dersi modülünden
tekrar ediniz.

 Dehidratasyon durumunda kullanılan
 Solüsyonların adlarını ve özelliklerini
sıvıların adlarını, endikasyonlarını, yan
yazınız.
etkilerini sayınız.
 Asidoz tedavisinde kullanılan ilaçları
 Ġlaçların adlarını yazınız.
sayınız.

 Alkaloz tedavisinde kullanılan ilaçları
 Ġlaçların adlarını yazınız.
sayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakileren hangisi, en güçlü ve yan etkisi en az olan diüretiktir?
A) Mannitol
B) Furosemid
C) Triamteren
D) Hidroklorotiazid
E) Asetazolamid

2.

AĢağıdakilerden hangisi, diüretiklerin endikasyonlarından değildir?
A) Hipertansiyon
B) Zehirlenmeler
C) Beyin ödemi
D) Ağır kan kayıpları
E) Nefrotik sendrom

3.

AĢağıdakilerden hangisi, kan ve sıvı kayıplarına bağlı olarak geliĢen, hipovolemik
Ģokta hastaya ilk verilecek sıvıdır?
A) %5 Dekstroz solüsyonu
B) % 20 Dekstroz solüsyonu
C) % 0. 9’ luk NaCI solüsyonu (serum fizyolojik)
D) Mannitol
E) Polijelin (Haemaccel)

4.

AĢağıdakilerden hangisi, dengeli solüsyondur?
A) Darrow solüsyonu
B) %0.9 luk NaCI solüsyonu
C) % 5 lik dekstroz
D) Ringer laktat solüsyonu
E) Potasyum fosfat solüsyonu

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6
AMAÇ
Sindirim sistemi fonksiyonlarına etki eden ilaçları ayırtedebileceksiniz.

ARAġTIRMA



Hangi radyolojik tetkiklerden önce, hastanın laksatif ilaç kullanması gerektiğini
araĢtırınız.
Radyoloji laboratuvarında, hastaya hangi durumlarda antiemetik (bulantı
kusmayı giderici) ilaçlar verilmesi gerektiğini araĢtırınız.

6. SĠNDĠRĠM SĠSTEMĠ ĠLAÇLARI
Sindirim sistemi; ağızdan anüse kadar uzanan, 8-10 m’lik sindirim kanalı ile sindirime
yardımcı organlardan oluĢur. Sindirim kanalının; ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince ve
kalın bağırsaklar olarak adlandırılan alt bölümleri vardır. Sindirim sistemi, besinlerin
ağızdan alınmasını (ingestio), alınan besinlerin mekanik ve kimyasal olarak parçalanmasını,
(digestio), sindirilen besinlerin ise emilerek kan ve lenfaya katılmasını (absorbtio) sağlar.

ġema 6.1: Sindirim sistemi ilaçları
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6.1. Peptik Ülsere Etkili Ġlaçlar
Midenin salgısı olan hidroklorik asit ve pepsin besinlerin sindirilmesini, musin ise
mide mukozasının asitin zararlı etkilerinden korunmasını sağlar. Mide ve duodenum ülserleri
genel olarak peptik ülser olarak adlandırılır. Bu organların mukoza tabakası asidin etkisiyle
yıpranmıĢtır. Ġlaç tedavisindeki amaç; sindirim fonksiyonlarını bozmadan asit salgısını
azaltmak, aside karĢı mide mukozasını korumak ve mide mukozasının direncini artırmaktır.
Peptik ülsere etkili ilaçlar; asid salgılanmasını azaltan ilaçlar, antiasidler, koruyucu tabaka
oluĢturanlar, stoprotektif ilaçlar olarak gruplandırılır.

6.1.1. Asid Salgılanmasını Azaltan Ġlaçlar
Bu gruptaki ilaçlardan H2 reseptör blokörleri, proton pompası inhibitörlerinden
bahsedilecektir.


H2 (Histamin) Reseptör Blokörleri

Peptik ülserde en çok tercih edilen ilaç grubudur. Histaminin midedeki hidroklorik
asid salgılayan hücreler üzerine olan etkisini, güçlü olarak bloke ederek asid salgılanmasını
azaltırlar. Asidle birlikte pepsin salgılanmasını da azaltırlar. Böylece hastada ağrı ve yanma
Ģikayetleri azalır. Bu ilaçalr; simetidin, ranitidin; famotidin (ulcuran) ve nizatidindir.


Proton (H+) Pompası Ġnhibitörü

Mide asid salgısını en güçlü Ģeklinde bloke ederler. H2 reseptör blokörlerinden daha
etkilidir. Çoklu ülserlerde kullanılır. Bu ilaçlar omeprazol ve lansoprazol’ dur.

6.1.2. Antiasidler
Lokal etkilidirler. Mide mukozasının salgıladığı hidroklorik asidi nötralize ederek
mide özsuyunun asidliğini azaltırlar. Ülserin iyileĢmesini hızlandırmak, ağrıyı gidermek ve
iyileĢmiĢ hastalarda tekrar ülserleĢmeyi engellemek için kullanılırlar. Yemeklerden önce aç
iken alınır. Tedavide kullanılan antiasidler; alüminyum hidroksid, kalsiyum karbonat,
sodyum bikarbonat (Hızlı bir Ģekilde sistemik dolaĢıma geçen ve etkisi en çabuk baĢlayan
antiasiddir.) ve magnezyum hidroksiddir.

6.1.3. Koruyucu Tabaka OluĢturanlar
Mide mukozasının aside karĢı direncini artıran ilaçlardır. Bunlar ülser üzerindeki
protein ve fibrinojen ile birleĢerek koruyucu bir tabaka oluĢtururlar. Böylece asid ile ülser
arasında bir bariyer meydana gelmiĢ olur. Oral yolla yemeklerden bir saat önce ve gece
yatarken olmak üzere günde 4 defa alınır. Tedavide kullanılanlar; sukralfat, kolloidal
bizmut bileĢikleri ve karbenoksolondur.

55

6.2. Laksatif ve Pürgatifler
Feçesin yumuĢatılıp defekasyon sırasında atılmasını kolaylaĢtıran ilaçlara laksatifler
denir. Feçesin sulu kalmasını sağlayan ve istem dıĢı olarak hızlı bir Ģekilde atılmasına neden
olan ilaçlara da pürgatif (müshil, katartik) adı verilir. Laksatiflerin gereğinden fazla uzun
süre kullanılması, bağırsak fonksiyonlarında ve rektal reflekslerde azalmaya sebep olur.
Bağırsaklar tembelleĢir ve laksatif bağımlılığı meydana gelir. Pürgatif ilaçlar genellikle bir
kez kullanılırlar. Acil durumlar dıĢında gece yatarken alınmalıdırlar. Laksatif ve purgatiflerin
uzun süre kullanılması devamlı ishale bağlı su kaybı nedeniyle dehidratasyon, hipokalemi,
hiponatremi ve hiperaldosteronizme yol açar. Vitamin eksikliği belirtilerinin ortaya
çıkmasını kolaylaĢtırır. Gebeliğin sonuna doğru pürgatif ilaçların kullanılması erken doğum
veya düĢüğe neden olabilir.


Endikasyonları

Karın ve pelvis içi yapılacak radyolojik incelemelerden önce,

Cerrahi müdahale öncesinde,

Besin ve ilaç zehirlenmelerinde toksik maddeleri uzaklaĢtırmak için,

Antihelmentiklerin kullanımından sonra bağırsakları boĢaltmak için,

Kronik konstipasyonda (kabızlık),

Ikınması sakıncalı olan hastalıklarda (fıtık gibi) kullanılır.

Bu grup ilaçlar aĢağıdaki gibi adlandırılırlar:








YumuĢatıcı laksatifler; bu gruptaki ilaçlar, diyare oluĢturmaksızın feçesi
yumuĢatmak suretiyle etkilerini gösterirler. YumuĢatıcı laksatifler; sıvı vazelin,
bitkisel sıvı yağlar ( zeytinyağı, pamuk yağı), dioktil sodyum
sülfosüksinat’tır.
Kitle oluĢturan laksatifler; bu ilaçlar doğal ya da yarı sentetik polisakkarit
veya selülozdan yapılmıĢlardır. Sindirim kanalında sindirilmezler ve absorbe
edilmezler. Bağırsaklarda su tutup, kitleleri artarak feçesin yumuĢamasını ve
yumuĢak kalmasını sağlarlar. Bu ilaçlara metilselüloz, agar ve kepeği örnek
verebiliriz.
Tuz Laksatif Pürgatifler; ağız yoluyla kullanılan laksatifler ve pürgatifler
içinde etkisi en hızlı görülendir. Ġlaç alınmasını takiben 2-3 saat içinde ishal
oluĢtururlar. Bu grup ilaçlar organik ve inorganik maddeler olup, beraberinde su
tutarak laksatif ve pürgatif etki oluĢturur. Bu ilaçlar kalın bağırsaklarla ilgili
cerrahi ve radyolojik iĢlemlerden önce, zehirlenmelerde ve bazı
antihelmintiklerin kullanımından sonra bağırsakları boĢaltmak için kullanılır.
Magnezyum tuzları, sodyum fosfatlar, sorbitol ve laktüloz bu grup
ilaçlardandır.
Stimülan laksatif pürgatifler; bu ilaçlar bağırsak mukozası üzerine irritan etki
göstererek peristaltizmi uyarırlar. Bu gruptaki ilaçların baĢlıcaları; hint yağı,
bisakodil, fenolftalein’dir. Ayrıca, izotonik tuzlu su da kısa sürede alınırsa
pürgatif etki yapar.
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6.3. Antidiyareik Ġlaçlar
Feçesin belirgin Ģekilde sıvılaĢması ve defekasyon sıklığının artması durumuna diyare
adı verilir. Diyareye yol açan etkenler; çeĢitli bakteriler, besinler içinde oluĢan zehirler,
ilaçlar bağırsakta sindirim enzimlerinin azalması ve safra asidlerinin çoğalması olabilir.
Ġshalde etkene yönelik tedavi yapıldıktan sonra antidiyaretik ilaç kullanılmalıdır. Diyarede
kullanılan ilaç gruplarının baĢlıcaları Ģunlardır:




Opioidler (loperamid bağımlılık yapma potansiyeli az olduğundan çok
kullanılır.)
Adsorbanlar (bizmut bileĢikleri)
Parasempatolitik ilaçlar ( atropin v.b. )

6.4. Emetik Ġlaçlar
Mide içeriğinin ağız yoluyla dıĢarı atılmasına emezis (kusma) denir. Hastayı
kusturmak için kullanılan ilaçlara da emetikler adı verilir. Emetik ilaçlar ağız yolu ile
meydana gelen zehirlenmelerde hastayı kusturarak zehiri çabuk bir Ģekilde dıĢarı atmak
amacıyla kullanılır. Tedavide kullanılan ilaçlar; apomorfin ve ipeka’dır.

6.5. Antiemetik Ġlaçlar
Bulantı ve kusma semptomunun giderilmesi için kullanılan ilaçlara antiemetikler
denir. ÇeĢitli hastalıkların seyri esnasında, zehirlenmelerde, taĢıt tutması, gebelik sırasında
oluĢan devamlı emezis hallerinin önlenmesi için kullanılırlar. Antiemetik ilaçlar oral yolla
kullanıldığdında, kusmadan dolayı ilaç emilimi olumsuz etkilenir. Bu nedenle akut
kusmalarda oral yolla verilmez. Antiemetik olarak kullanılan ilaçların baĢlıcaları Ģunlardır.







Skopolamin (Hyosin); atropine benzeyen, antikolinerjik etkili bir ilaçtır.
Vestibüler sistemin uyarılmasına bağlı olarak geliĢen taĢıt tutmasına karĢı
kullanılır. TaĢıta binmeden en geç yarım saat önce alınmalıdır.
Antihistaminikler; etkileri kusma merkezi üzerinedir. Özellikle taĢıt
tutmasında olmak üzere, gebelik kusmaları ve vestibüler kaynaklı bazı
hastalıklarda (meniere) oluĢan kusmalarda kullanılırlar. TaĢıta binmeden en geç
yarım saat önce alınmalıdır.
Nöroleptik Ġlaçlar; özellikle metabolik veya ekzojen toksinlerin yaptığı
emeziste, radyasyon hastalığında, antineoplastik ilaçlarla veya postoperatif
dönemde ortaya çıkan bulantı ve kusmalara karĢı kullanılırlar. Kusma merkezini
inhibe ederek etki gösterirler. BaĢlıca ilaçları; klorpromazin, haloperidol,
proklorperazin’dir.
Trimetobenzamid; yan etkileri diğer antiemetik ilaçlara göre daha azdır. TaĢıt
tutması ve vertigoya karĢı etkili değildir. Gebelik kusmalarında, yemek sonrası
oluĢan ve gastroenterite bağlı bulantı, kusmalarda etkilidir. Ġlaç kullanımını
takiben 4-6 saat kadar sonra antiemetik etki sağlar. Oral, rektal ve IM yolla
kullanılır. Akut kusmalarda oral yolla kullanılmamalıdır. Gebelikte güvenilirliği
kesinleĢmediğinden kullanılmamalıdır.
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Metoklopramid; etkileri bakımından nöroleptiklere benzeyen bir dopamin
antagonistidir. Kusma merkezini inhibe ederek güçlü antiemetik etki gösterir.
Oral, IM, IV yolla kullanılır. IV enjeksiyonu yavaĢ yapılmalıdır.


Metoklopramidin Endikasyonları
o
o
o
o
o
o



Postoperatif (ameliyat sonrası) kusmalarda,
Endojen ve eksojen toksinlere karĢı geliĢen kusmalarda,
Radyasyona bağlı geliĢen kusmalarda,
Endoskopik ve radyolojik tetkiklerde kolaylık sağlamak amacıyla,
Mide asidinin özofagusa kaçmasıyla geliĢen reflüks durumunda,
Tok karnına yapılmak zorunda kalınan cerrahi operasyonlarda
kullanılır.

Metoklopramidin Yan Etkileri; ağız kuruluğu, kabızlık, bazen ishal,
alerjik deri döküntüleri, ajitasyon ve uyuĢukluk en çok görülen yan
etkileridir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Sindirim sistemi ilaçlarını ayırtediniz.
ĠĢlem Basamakları
 Sindirim
sistemi
sınıflandırınız.

Öneriler
ilaçlarını

 Peptik
ülsere
etkili
sınıflandırarak
adlarını,
endikasyonlarını ve yan
sayınız.

 Sindirim kanalının duvar yapısını ve
salgılarını Anatomi ve Fizyoloji dersi
modülünden tekrar ediniz.

ilaçları
etkilerini,  Peptik ülsere etkili ilaçları yazarak
etkilerini
tekrar ediniz.

 Laksatif ve pürgatifin tanımını tekrar
 Laksatif ve pürgatiflerin çeĢitlerini,
ediniz.
endikasyonlarını, yan etkilerini ve  Radyolojik tetkik öncesi en çok
baĢlıca ilaçlarını sayınız.
kullanılan laksatifin prospektüsünü
bularak okuyunuz.
 Antidiyareik ilaçların
endikasyonlarını sayınız.

adlarını

 Emetik
ilaçların
adlarını
endikasyonlarını sayınız.

ve  Antidiyareik
ediniz.

ve

ilacın

tanımını

tekrar

 Emetik ilacın tanımını tekrar ediniz.

 Antiemetik
ilaçların
adlarını,
 Antiemetik ilaçları yazarak tekrar ediniz.
endikasyonlarını, yan etkilerini sayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdaki durumların hangisinde, laksatif ve pürgatifler kullanılmaz?
A) Karın ve pelvis içi yapılacak radyolojik inceleme
B) Cerrahi müdahale öncesi
C) Zehirlenmelerde bağırsakları boĢaltmak için
D) Antihelmintiklerin kullanımından sonra
E) Diyarede

2.

AĢağıdaki ilaçlardan hangisi, emetik ilaçtır?
A) Skopolamin
B) Antihistaminik
C) Ġpeka
D) Metaklopromid
E) Trimetobenzamid

3.

AĢağıdakilerden hangisi, hızlı bir Ģekilde sistemik dolaĢıma geçen ve etkisi en çabuk
baĢlayan antiasiddir?
A) Kalsiyum Karbonat
B) Sodyum Bikarbonat
C) Magnezyum Hidroksid
D) Alüminyum Hidroksid
E) Famotidin

4.

AĢağıdakilerden hangisi, bulantı ve kusma semptomunun giderilmesi için kullanılan
ilaçların genel adıdır?
A) Emetikler
B) Antiasidler
C) Laksatifler
D) Antiemetikler
E) Pürgatifler

5.

AĢağıdaki peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaçlardan hangisi, asit salgılanmasını
azaltarak etki eder?
A) Simetidin
B) Sukralfat
C) Alüminyum hidroksid
D) Magnezyum hidroksiddir.
E) Bizmut bileĢikleri

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7
AMAÇ
Endokrin sistem fonksiyonlarına etki eden ilaçları ve otakoidleri ayırtedebileceksiniz.

ARAġTIRMA



Endokrin bezlerden salgılanan hormonların iĢlevlerini araĢtırınız.
Radyoloji laboratuvarında hastaya hangi durumlarda glukukortikoid ve
antihistaminik (antiallerjik) ilaç yapıldığını araĢtırınız.

7. ENDOKRĠN FONKSĠYONLARINI
ETKĠLEYEN ĠLAÇLAR VE OTAKOĠDLER
Endokrin sistem, duygu durumu, büyüme ve geliĢmeyi, çeĢitli doku fonksiyonları ve
metabolizmayı, seksüel fonksiyonları ve üremeyi düzenleyen sistemdir. Endokrin bezler
dolaĢıma hormon adı verilen endojen maddeler salgılar. Kanda bulunan pek çok farklı
hormon yalnızca kendilerine ait olan ve genetik olarak programlanmıĢ reseptörü taĢıyan
hücreleri etkileyebilir. Endokrin sistemde oluĢan ilaç etkileĢimleri ile hormonların etkisi
artabilir, azalabilir, yeni bir etki oluĢabilir ya da beklenmeyen yan etkiler meydana gelebilir.
Bazı ilaç etkileĢimleri ise oldukça zararlı olabilir. Endokrin sistemde oluĢan ilaç etkileĢimleri
diğer sistemlerden farklılıklar gösterir. Bunun nedeni farmakokinetik (absorbsiyon, dağılım,
metabolizma, eliminasyon ) etkileĢimler ve farmakodinamik etkileĢimler (ilgili reseptöre
agonist yada antagonist etki) yanı sıra endokrin sistemin kendisinin de stres, enfeksiyon,
vücut hemoastazındaki değiĢiklikler vb. nedenlere bağlı olarak fonksiyonlarını
düzenleyebilmesidir. Endokrin fonksiyonları etkileyen ilaçların bazıları Ģunlardır.

7.1. Adrenal Kortikosteroidler
Psikolojik stres, travma gibi faktörlerin uyarmasıyla hipotalamustan ACTH (Adreno
kortikotrop Hormon) salgılanır. ACTH da böbreküstü bezlerini (Adrenal Korteks) uyarır.
Adrenal korteksten glukokortikoid olan kortizol, minerelokortikoid olan aldosteron ve
testosteronun ön maddesi olan androjenler salgılanır. Minerelokortikoidler ve
glukokortikoidler, kortikostreoid hormonlar olarak adlandırılır.

7.1.1. Glukokortikoidler
Böbreküstü bezlerinden salgılanan kortizol ve benzer etki gösteren sentetik
glikokortikoidlerin vücutta çeĢitli etkileri vardır. En önemli doğal glukokortikoidler; kortizol
(hidrokortizon), kortizon ve kortikosterondur.
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Glukokortikoidlerin Vücuttaki Etkileri










Glukokortikoidlerin Endikasyonları (Klinik Kullanımları)












Aminoasitlerden glikoz sentezini arttırırlar ve glikozun hücrelere giriĢini
(kullanılmasını) azaltırlar. Bu da kan Ģekerinin yükselmesine yol açar.
Protein sentezini inhibe eder, protein yıkımını artırarak proteinlerden
glikoz ve glikojen yapımını artırır.
Lipidlerin (yağ) yıkımını artırırlar. Yüksek dozda verilirse iĢtahı artırırlar
kilo artıĢı olur.
Lökosit, trombosit ve eritrosit sentezini dolayısıyla kandaki sayısını
artırırlar.
Kemiklerde osteoporoz geliĢmesine sebep olabilirler.
Ġmmün cevabı ve yüksek dozlarda antikor oluĢumunu engellerler, anti
allerjik etki gösterirler.
Antienflamatuar etkileri ile özellikle kronik iltihabı hangi etkene bağlı
olursa olsun inhibe ederler. Bu etki sebebi bilinmeyen kronik
enflamasyonda (romatoid artrit) faydalıdır. Ġltihap bir nevi vücudun
savunma mekanizmasıdır. Enfeksiyon durumlarında glikokortikoid tek
baĢına değil uygun bir antibiyotik ile birlikte kullanılmalıdır.
(Antibiyotik; mantarlar, bakteriler gibi çeĢitli mikroorganizmalar
tarafından sentezlenen ve diğer mikroorganizmaları öldüren ya da onların
geliĢmesini durduran kimyasal maddelerdir.) Fakat glukokortikoidlerin
iltihabın üç ana belirtisini (kızarıklık, ağrı, ĢiĢlik) maskeleyebileceği
unutulmamalıdır.

Böbrek üstü bezi yetmezliğinde,
Romatoid artrit tedavisinde; steroid tedavisinden önce nonsteroidal
antiinflamatuvar ilaçlarla (aspirin-benzerleri) tedavi edilir. Bu yetmezse
glukokortikoid tedavisine geçilir. Ağrılı eklem içine enjeksiyon Ģeklinde
de uygulanabilir.
ġiddetli alerjik reaksiyonlarda (anaflaktik Ģok, arı, böcek ısırması),
Beyin ödeminde,
Kanser tedavisinde ve organ nakillerinde,
Astımda,
Ekzema ve sebebi bilinmeyen dermatit gibi cilt hastalıklarında lokal
olarak,
Konjoktivit gibi göz ve çevresinin iltihabı hastalıklarında, (Herpes
simpleks enfeksiyonu ve travmatik yaralanmalarda kontrendikedir.)
kullanılır.

Yan Etkileri

Glikokortikoidler iki ucu keskin bir bıçak gibidir. Birçok ilaç gibi doğru zamanda ve
gereken dozda kullanıldığında hayat kurtarıcı olurken, yanlıĢ ve uzun süreli uygulamalarda
birçok toksik yan etkilere sebep olabilmektedir.
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Yan etkileri Ģunlardır.

Kortikosteroidlerin immün sistemi baskılaması nedeniyle enfeksiyon
riskinde artma olabilir.

Hipertansiyona neden olabilirler.

Su ve tuz retansiyonu, kilo artıĢı, ödem, ay dede yüz görünümü, ense,
omuz ve karın bölgesinde yağ dokusu birikmesine neden olabilir.

Osteoporoz ve buna bağlı olarak kemik kırılmaları olabilir.

Çocuklarda büyümeyi durdurabilirler.

Kaslarda güçsüzlük, kas erimesi ve atrofiye yol açabilir.

Kadınlarda ses kalınlaĢması, kıllanma ve saç dökülmesi olabilir.

Ġktidarsızlık ve amenoreye neden olabilir.

Kortikosteroidler kalsiyum absorbsiyonunu ve osteoblast oluĢumunu
azaltırlar. Ayrıca paratiroid hormon salgılanmasını da inhibe ederler.


BaĢlıca Glukokortikoid Ġlaçlar

Glukokortikoid ilaçların baĢlıcaları; prednizolon sodyum fosfat, hidrokortizon
(kortizol), deksamatazon sodyum fosfat, beklometazon dipropionat’tır.




Prednizolon sodyum fosfat absobsiyonu çok hızlıdır. IM ve IV
uygulanır. Kulağa, göze uygulamaya uygun losyon, damla, pomad
Ģeklinde preperatları vardır. Eklem içine ve cilt altına infiltrasyon yoluyla
uygulanabilir.
Hidrokortizon (kortizol); vücutta doğal olarak üretilen kortikoiddir.
Tedavide sentetik olanlar kullanılmaktadır. Oral, IM yolla uygulanır.
Ayrıca krem, damla, solüsyon biçiminde preparatları vardır.

7.1.2. Mineralokortikoidler
Aldesteron; en önemli minerolakortikoid hormondur. Adrenel korteksten salgılanır ve
nefronların distal tübülüs ve toplatıcı kanallarına etki ederek sodyum ve suyun geri
emilmesini, potasyumun ise atılmasını sağlar. Ġlaç olarak kullanılmayan aldosteronun yerine,
dezoksikortikosteron asetat ve fludrokortizon asetat kullanılır.

7.2. Tiroid Bezini Etkileyen Ġlaçlar
Tiroid hormonları, hipofiz ön lob hormonlarından olan tirotrop hormon (TSH)
tarafından düzenlenir. Tiroid bezinden aktif olarak T 3 (triiyodotronin) ve T4
(tetraiyodotironin-tiroksin) olmak üzere iki hormon salgılanır. Tiroid hormonlarının
yapısında iyot vardır.
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Tiroid bezinin herhangi bir nedenle faaliyetinin azalmasına hipotiroidizm; fazla
çalıĢması, vücudun ihtiyacından fazla tiroksin üretmesine ise hipertiroidizm denir. Guatr
tiroid bezinin aĢırı büyümesiyle karakterize bir hastalıktir. Hem hipertiroidizmde hem de
hipotiroidizmde görülebilir. Hipertiroidizmde hormon miktarı artınca TSH inhibe edilir.
Ancak burada geri bildirim mekanizması iĢlemez ve tiroid bezi aĢırı çalıĢır ve bunun
sonucunda büyür. Hipotiroidizmde; besinlerle yeterli iyot alınmazsa, hormon sentezi
yapılamaz. Buna bağlı olarak TSH miktarı artar. TSH’ ın tiroid bezini sürekli uyarmasıyla
bez aĢırı bir Ģekilde çalıĢır ve büyür.

7.2.1. Tiroid Hormonları
Tiroid hormonları hipotiroidizmde, toksik olmayan guatr ve tiroid kanserlerinin
tedavisinde kullanılır. Hipotiroidizm tedavisinde kullanılan ilaçlar; tiroksin sodyum
(levotiroksin) ve liyotironin sodyum (triiyodotironin) dir.


Tiroid Hormonlarının Yan Etkileri



Hipertiroidizm vakasında görülen; taĢikardi, aritmi, sinirlilik, ateĢ, sıcak
basması, uykusuzluk, zayıflama, ishal, halsizlik gibi belirtiler yapabilir.
Koroner kalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, hipertansiyon ve
adrenal korteks yetmezliğinde kullanılması sakıncalıdır.

7.2.2. Antitiroid Ġlaçlar
Bu gruptaki ilaçlar direkt olarak veya indirekt yollarla tiroid hormonlarının sentezine
engel olan ilaçlardır. Hipertiroidizmde kullanılırlar ancak, hipertiroidizmi radikal olarak
tedavi etmezler.


Radyoiyot (Ġyod 131-I 131)

Ġyodun radyoaktif Ģeklidir ve etrafa radyasyon yaymaktadır. Halk arasında atom
olarak da bilinmektedir. Ağız yolundan kapsül ya da sıvı olarak verilir. Radyoiyot, sindirim
sisteminden emilerek tiroid bezi hücrelerinde toplanır ve yaydığı radyasyon tiroid
hücrelerinin büyümesini ve faaliyetini durdurur. AĢırı çalıĢan tiroid bezinin fonksiyonu
normale döner veya istenmeyen ve kanserli tiroid dokuları ile bunların vücuttaki yayılımları
yok olur.
Radyoiyot, hastaya ağız yoluyla (çözelti veya kapsül Ģeklinde) veya damar yoluyla
Nükleer Tıp uzmanı tarafından uygulanır. Ġlaç içilirken bir damla sıvının bile yere veya
hastanın üzerine dökülmemesi gerekmektedir. Ġçmeden önce takma diĢler çıkarılmalı ve
birkaç saat takılmamalıdır. Tedavi öncesi 3–4 saat, tedaviden sonra ise 2 saat hiç birĢey
yenmemeli ve içilmemelidir. Ayrıca tedaviden sonra 1 hafta süreyle, hasta çevresindeki
insanlarla uzun süre birarada ve yakın temasta (Bu sürede arada 1 metre mesafe bulunması
yeterlidir.) bulunmaktan kaçınmalıdır.
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Radyoiyot dozu, tiroid hastalığının özelliğine göre değiĢir. Dozun miktarı kanunen
belirlenmiĢtir. Hastanede kalıĢ süresi; uygulanan doza ve günlük ölçümlerle vücutta saptanan
radyasyona göre 3 gün ile 1 hafta arasında değiĢebilir. Tiroid hastalığının özelliğine göre
hastaya bir defadan fazla I–131 tedavisi uygulanması gerekebilir.
Radyoiyot; vücuttan çoğunlukla idrar yolu ile bir kısmı ise tükürük, ter ve dıĢkı ile
atılır. Alınan doza göre 10 gün ila 1 ay arasında vücutta radyasyon kalmaz. Vücutta kalıĢ
süresi; düĢük dozlarda daha kısa, yüksek dozlarda daha uzundur.


Endikasyonları (Klinik Kullanımları)
o
o



Tiroid bezinin bazı kanserlerinde,
Tiroid bezinin fazla çalıĢtığı ve kanda tiroid bezi hormonu
yüksekliğine neden olan guatr hastalığında, kullanılır.

Radyoiyot Tedavisinin Yan Etkileri
o
o
o

o
o
o

Kalıcı hipotiroidizm yapabilir. Mutajenik etkisi vardır.
Saçlarda dökülme ve kısırlık yapmaz.
Bazı hastalarda geçici bulantı, nadiren kusma ile tükürük
bezlerinde hassasiyet, ĢiĢme ve ileride tükürük azalması
görülebilir. Ġki gün süre ile bol su içilmesi, sakız çiğnenmesi ve
limon-portakal yenmesi ile bu yan etki görülme sıklığı azalır.
Hamilelere kesinlikle uygulanmaz. Tedavi sonrasında en az 1 yıl
hamile kalınmamalıdır.
Süt emziren annelere ancak emzirmeyi kestikten sonra radyoiyot
tedavisi uygulanabilir.
Ġyot içeren ilaçları kullanan veya iyotlu maddelerle film çekilmiĢ
hastalara da radyoiyot tedavisi uygulanmaz

7.3. Otakoidler
Otakoidler dolaĢımda veya lokal olarak bulunan hormon-benzeri endojen maddelerdir.
Salgılandıkları hücreleri veya onun yakın çevresindeki diğer hücreleri etkilerler. Lokal
dolaĢımın düzenlenmesi ve inflamasyon olayında rolleri vardır. Bazı otakoid
antagonistlerinin de önemli terapötik değerleri vardır.

7.3.1. Histamin
Otakoidler içinde ilk bulunanı ve üzerinde en fazla araĢtırma yapılmıĢ olanıdır. Ġlaç
olarak fazla bir önemi yoktur. Fakat vücutta birçok fizyolojik ve patolojik olaylara katkısı
vardır. Bu nedenle bazı ilaçların etki mekanizmasında ve yan tesirlerinin meydana gelmesinde
onların dokularda histaminle etkileĢimleri önemli rol oynar.
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Histamin; hemen hemen bütün dokularda bulunur. Ancak akciğerler, cilt ve barsak
mukozasında daha çok bulunur. Histamin vücutta eĢit olarak dağılmaz. Büyük bir kısmı mast
hücresi veya bazofillerde granüller içinde bulunur. Dokulardaki histamin miktarı, mast hücre
içeriği ile yakından iliĢkilidir.


Histamin Reseptörleri

Histamin etkisini, hücre membranında bulunan reseptörlerine bağlanarak gösterir. 3
tip histamin reseptörü tanımlanmıĢtır.





H1 Reseptörleri; bronĢ ve barsaklardaki kasılmalardan sorumludur.
H2 Reseptörleri; mide salgılarından sorumludur.
H3 Reseptörleri; santral sinir sistemindeki etkilerin bazılarından
sorumludur.

Histaminin Fizyolojik Etkileri







BronĢlar ve sindirim kanalı düz kaslarını kasar.
Damarları geniĢletir, kan basıncını düĢürür.
Kalbin atıĢ hızını ve kasılma gücünü artırır.
Cilt içine injeksiyonu yanma ve kaĢınma duygusuna, cilt altına
injeksiyonu ağrıya neden olur.
Mide, pankreas, gözyaĢı, tükrük ve solunum yollarındaki salgıları artırır.
Histaminin ayrıca, alerjik reaksiyonlarda, inflamasyon, doku onarımı ve
büyümesi ve mikrosirkülasyonun düzenlenmesinde rolü vardır.

Histamin dıĢarıdan tedavi amacıyla verilmez, bazı hastalıkların teĢhisi için
kullanılabilir.

7.3.2. Histamin Antagonistleri (Antihistaminikler)
Histaminik reseptörleri bloke ederek histaminin etkilerini inhibe eden, engelleyen
ilaçlara antihistaminikler denir. Antihistaminik ilaç denilince, H1 reseptörlerini bloke eden
ilaçlar anlaĢılır.


H1 Reseptör Antagonistleri (Klasik Antihistaminikler)

Antihistaminik ilaçların bir bölümü, sadece histamin H1 reseptörlerini bloke ederler.
Bunlara klasik antihistaminikler denir. Yapı benzerliği nedeniyle klasik antihistaminiklerin
çoğu parasempatolitik etki gösterirler. Bu ilaçlar küçük dozlarda veya düĢük
konsantrasyonlarda selektif olarak H1 reseptörlerini bloke ederler. Yüksek dozda veya
konsantrasyonda ise selektiflikleri azalır; bazıları muskarinik tipteki asetilkolin reseptörlerini
de bloke ederler. Çok yüksek konsantrasyonlarda ise, lokal anestezi oluĢturabilirler.
Beyindeki nöronların H1 reseptörlerini bloke etmeleri nedeniyle sedasyon oluĢtururlar.
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Klasik antihistaminikler mide-barsak kanalından iyi absorbe olurlar. Klasik
antihistaminiklerin büyük bir bölümü karaciğerde metabolize edilerek elimine edilirler.


BaĢlıca Klinik Kullanım Alanları

Çok sayıda antihistaminik ilaç sentez edilmiĢ ve müstahzar olarak çıkartılmıĢtır.
Bunlar arasındaki en önemli farklar antihistaminik etkilerinin ve sedatif etkilerinin güçleri
bakımındandır. Antihistaminik ilaçlar ağızdan, intramüsküler, ciltaltı ve acil durumlarda IV
olarak uygulanırlar. Ayrıca lokal olarak uygulamaya özgü merhem, losyon ve krem Ģeklinde
preparatları vardır. Alerji oluĢturabilmeleri nedeniyle bu preparatlar tercih edilmezler.
o

o
o
o
o
o
o

o
o

Alerjik hastalıklar; H1, reseptör blokörü antihistaminiklerin en önemli
kullanılıĢ yeri alerjik hastalıklardır. Lokal anafilaksiye bağlı ürtiker ve
anjiyoödeme karsı etkilidirler. Sistemik anafilakside (anafilaktik Ģok) ise tek
baĢlarına pek etkili değildirler. Ancak adrenalin tedavisine ilave olarak
uygulanabilirler.
Saman nezlesine (mevsimsel alerjik rinite) karĢı fazla etkilidirler.
Böcek sokmalarına karĢı etkilidirler.
BronĢiyal astma krizinde terapötik değerleri yoktur.
Kan transfüzyonu sırasında görülen ürtiker, kaĢıntı ve yüz kızarması
gibi hafif reaksiyonlara karĢı yararlıdırlar.
TaĢıt tutması (hareket hastalığı) ve Meniere (denge bozukluğu)
hastalığı;
taĢıt
tutmasına
karĢı
dimenhidrinat,
en
etkili
antihistaminiklerdir.
Antiemetik olarak kullanılıĢları; antihistaminikler vestibüler sistemle
ilgili olmayan bulantı ve kusma hallerine karĢı genellikle fazla etkili
değildirler. Bazıları, genel anestezi ve ameliyatlardan sonra geliĢen
bulantı ve kusmalarda yararlı olabilirler.
Soğuk algınlığı (nezle); antihistaminikler, parasempatolitik etkileri ile
burun ve solunum yolunun diğer kısımlarının salgısını azaltarak sadece
buna bağlı belirtileri (burun akması gibi) ve hapĢırmayı azaltırlar.
Premedikasyon; sedatif etkisinden dolayı, genel anestezi ve ameliyattan
önce hastayı sakinleĢtirmek için diğer premedikasyon ilaçları ile birlikte
kullanılabilirler.



Yan Etkileri

Klasik antihistaminiklerin en sık görülen yan etkileri sedasyondur.
Hastaların, taĢıt ve kullanılması dikkat isteyen makineleri kullanmamaları
tavsiye edilir. Antihistaminik ilaçlar SSS'ni deprese eden alkol ve
hipnosedatif ilaçların sedatif etkisini artırırlar.

Ağız kuruluğu, bulanık görme, taĢikardi, idrar retansiyonu, kabızlık ve
atropin-benzeri ilaçlara özgü diğer yan tesirleri oluĢturabilirler.

Alerjik dermatite neden olabilirler.

Bazıları ender de olsa teratojenik etki gösterebilir. Antihistaminiklerin
gebeliğin ilk 3 ayında kullanılmaması tavsiye edilir.



Tedavide kullanılan baĢlıca ilaçlar; antazolin, feniramin, difenhidramin,
klorfenoksamin hidroklorür, dimenhidrinat, meklizin, terfenadrin dir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Endokrin fonksiyonlarını etkileyen ilaçları ve otakoidleri ayırtediniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Glukokortikoidlerin etkileri,
endikasyonları, yan etkilerini sayınız.

 Adrenal hormonların fizyolojisini
Anatomi ve Fizyoloji modülündn tekrar
ediniz.

 Mineralokortikoidlerin adları ve
etkilerini sayınız.

 Minerelokortikoidleri yazarak tekrar
ediniz.

 Tiroid hormonlarının yan etkilerini
sayınız.

 Tiroid hormonlarını, Anatomi ve
Fizyoloji Dersi modülünden tekrar
ediniz.

 Radyoiyodun etkileri, endikasyonları,
yan etkilerini sayınız.

 Radyoiyodun özelliklerini yazarak
tekara ediniz.

 Otakoidleri sınıflandırınız.

 Otakoidin tanımını, sınıflandırmasını
yazınız.

 Histaminin reseptörlerinin adlarını,
histaminin etkilerini sayınız.

 Histamin reseptörlerinin adlarını ve
etkilerini yazarak tekrar ediniz.

 H1 reseptör antagonistlerinin (Klasik
antihistaminikler) etkilerini,
endikasyonları ve yan etkilerini sayınız.

 Radyoloji laboratuvarında kullanılan
antihistaminikleriin prospektüsünü
bularak okuyunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, glikokortikoidlerin endikasyonlarından değildir?
A) Anafilaktik Ģok
B) Astım
C) Beyin ödemi
D) Romatoid artrit
E) Peptik ülser

2.

Radyoiyod tedavisi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi, yanlıĢtır?
A) Ağızdan kapsül veya sıvı olarak, ya da damardan verilir.
B) Tiroid bezi kanserlerinde kullanılır.
C) Saçlarda dökülme ve kısırlık yapar.
D) Gebelik ve emziklilik döneminde kullanılmamalıdır.
E) Ġyod içeren ilaç kullananlarda ve iyodlu grafi çektirenlerde kullanılmamalıdır.

3.

AĢağıdakilerden hangisi, histamin reseptörlerini bloke ederek histaminin etkilerini
inhibe eden, engelleyen ilaçlardır?
A) Otakoid
B) Antihistaminik
C) Analjezik
D) Antipiretik
E) Antitusif

4.

AĢağıdakilerden hangisi, H1 reseptör antagonistlerinin (klasik antihistaminikler)
endikasyonlarından değildir?

A) Allerjik hastalıklar
B) Astım bronĢiyole
C) TaĢıt tutması
D) Analjezik olarak
E) Anafilaktik Ģok
DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–8
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–8
AMAÇ
Radyo kontrast maddelerin özelliklerini, kontrast madde reaksiyonlarını ve tedavisini
ayırtedebileceksiniz.

ARAġTIRMA




Radyoloji laboratuvarında kullanılan kontrast maddelerin adlarını ve hangi
radyolojik incelemelerde kullanıldıklarını araĢtırınız.
Radyoloji laboratuvarında karĢılaĢılan kontrast madde reaksiyonlarının sıklığını
araĢtırınız.
Radyoloji laboratuvarında, kontrast madde reaksiyonları ihtimaline karĢı hangi
araç, gereç ve ilaçların bulundurulduğunu araĢtırınız.

8. KONTRAST MADDELER, KONTRAST
MADDE REAKSĠYONLARI VE TEDAVĠSĠ
Kontrast; karĢıtlık, zıtlık demektir. Bir organın veya bir yapının radyografik olarak
görülebilmesi için farklı yoğunluktaki bir madde ile çevrelenmiĢ olması gerekir.
Kontrast maddeler; organ ve dokuların içerisine ya da çevresine verilerek, bu organ ve
dokuların görünür hale gelmesini sağlayan maddelerdir. Radyolojide kontrastı belirleyen
esas olay, X ıĢınına maruz kalan maddenin X ıĢınını absorbsiyon derecesidir. Absorbsiyon
derecesi; molekülün atom numarası, molekülün konsantrasyonu, objenin kalınlığına bağlıdır.
Baryum ve Ġyot yüksek atom numarasına sahiptir ve yüksek oranda X ıĢını absorbe ederler.

8.1. Kontrast Maddelerin Kullanıldığı Yerler


Anjiografi; kan damarlarının durumunu inceleyen radyolojik yönteme
anjiyografi adı verilir. Arteriyografide, kontrast madde bir atardamar içine
uygulanarak onu X ıĢınına karĢı opak hale getirir. Kanın doğal akıĢı kontrast
maddeyi taĢır ve seri radyografiler alınarak, radyolog bir organ veya
ekstremiteye (kol ve bacaklar) kan akımının bir yol haritasına benzer seri
görüntülerini elde edebilir. Venografide (flebografi) kontrast maddeyi periferik
bir vene enjekte ederek bir ekstremitedeki kan akımının düzgün bir haritası elde
edilebilir. Lenfanjiografide; kontrast madde lenf damarlarının içerisine
verilerek lenf sisteminin görüntüsü alınır.
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Ġntravenöz ürografi (intravenöz piyelografi, ĠVÜ, ĠVP); intravenöz ürografi,
idrar yollarının temel radyolojik incelemesidir. IV yolla kontrast madde
verilerek üriner sistemin incelenmesidir.
Retrograd pyelografi; üreterlere kateterle kontrast madde verilerek üriner
sistemin incelenmesidir.
Miyelografi; subaraknoid aralığa kontrast madde verilerek spinal kanalın
görüntülenmesidir.
Artrografi; eklem içine kontrast madde verilerek yapılan radyografik
incelemedir.
Sistografi; mesane içerisine kateterle kontrast madde verilerek miksiyon
halinde mesane, üreter ve üretranın görüntülenmesidir.
Siyalografi; tükürük bezi kanallarına kontrast madde verilerek incelenmesidir.
Retrograd koledokopankreatografi; panreatik/ biliyer duktal sistemin
incelenmesidir.
Histerosalpingografi; uterus boĢluğuna kontrast madde verilerek uterus ve
salpinkslerin incelenmesidir.
GiriĢimsel teknikler; daralmıĢ arterlerin geniĢletilmesi (anjiyoplasti, perkütan
translüminal anjiyoplasti-PTA) ve ayrıca tümörler, anevrizmalar ve vasküler
malformasyonlar gibi anormal alanları besleyen arterlerin bilerek tıkanması gibi
iĢlemlerde; kontrast maddenin yüksek dozlarının kullanımı gerektirmektedir.
Bilgisayarlı Tomografi (BT); BT’ de IV kontrast madde kullanımı parankimal
dokuların vaskülar yapıların daha iyi görüntülenmesinin sağlar. Oral, anal ve
vücut boĢluklarına verilen kontrast maddeler anatomik oryantasyon ve
patolojjilerin değerlendirilmesini sağlar. Tüm BT incelemelerinin % 60-80'inde
bir kontrast madde rol alır.
Manyetik rezonans görüntüleme (MRG); MRG’de kontrast maddelerin
uygulanmaya baĢlanması ile dokular arasında dinamik fizyolojik bilgi ile
birlikte, yüksek anatomik detay da elde edilebilmektedir. Bu sayede
sintigrafinin anatomik detay yetersizliğini ve BT’nin fizyolojik bilgi
yetersizliğini ortadan kaldırmaktadır. Aslında MRG’nin ilk yıllarında yaygın
olan görüĢ, MRG’nin kontrast maddeye ihtiyacı olmadığı Ģeklindeydi. Ancak
özellikle son yıllarda optimal inceleme için MRG incelemelerinde kontrast
maddenin gerekliliği hususunda ortak görüĢ mevcuttur. Temelde MRG’de
kullanılan kontrast maddeler kimyasal olarak iki grupta toplanabilir:



Paramanyetik elementler
Ferromanyetik elementler (superparamanyetik)

Paramanyetik iyonlarda nükleusların çevrelerinde bulunan elektronlar (karĢılıklı
dönen elektronlar olarak) eĢ değildir ve bugün için bunlardan en çok bilineni gado-pentetate
dimeglumine dir. Ferromanyetik materyallerden bugün için en çok bilineni ise
paramanyetik iron (demir) dir.

8.2. Kontrast Madde ÇeĢitleri
Kontrast maddeler yoğunluklarına göre radyolüsent (negatif) ve radyoopak olmak
üzere iki ana grubu ayrılır.
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ġema 8.1: X ıĢınıyla yapılan tetkiklerde kullanılan, kontrast maddelerin sınıflandırılması



Radyolüsent Kontrast Maddeler (Negatif)= Siyah görüntü

Radyolüsent kontrast maddeler hava, oksijen, karbondioksit ve nitröz oksit gibi
gazlardır. Radyogram üzerinde siyah renkli görüntü verirler. Bugün kullanım alanları çok
daralmıĢtır. Genellikle artrografilerde ve sindirim yolu incelemelerinde çift kontrast tetkik
için kullanılmaktadır. Karbondioksit kanda, havadan 20 kat daha hızlı çözünür ve 1-3
dakikada absorbe olur. Tek enjeksiyonda 100 ml’ye kadar, özellikle kontrast madde
kullanılamayanlarda kullanılabilir. ġiddetli respiratuar yetmezliği olanlarda ve baĢ bölgesi
anjiografisinde kullanılmamalıdır.


Radyoopak Kontrast Maddeler (Pozitif)= Beyaz görüntü

Radyolojide kullanılan radyoopak kontrast maddeler vücudun içinden geçen XıĢınlarının tutulmasını sağlayan ilaçlardır. Ġçi boĢ organları ve damarları daha belirgin ve
görünür hale getirmek için kullanılır. Radyogram üzerinde beyaz renkte görüntü verirler.
Radyoopak kontrast maddeler, ağır metal tuzu (baryum sülfat) ve organik iyot
bileĢikleri olmak üzere ikiye ayrılır.
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8.2.1. Baryum Sülfat (Baso4, Radyobarit, R-X,Opti-Up)
Baryum sülfat damar dıĢı yollarla ( oral, anal) vücuda verilir. BaĢlıca sindirim
yollarının incelenmesinde kullanılır. Sindirim sistemi mukozasından emilmez. Ġyi sıvanma
sağlayarak mukozal yüzeyleri gösterir. Genel amaçlı hazırlanmıĢ bir baryum sülfat, tüm
tetkikler için uygun olmaz. Steril baryum sülfat süspansiyonları sistografi ve post-operatif
kolanjiografide de kullanılabilir. Genellikle 1 gr/ml BaSO4 Ģeklinde hazırlanır. Bazı çift
kontrastlı incelemeler için 2.5 gr/ml BaSO4 içeren preparatları bulunmaktadır. Tek kontrastlı
tetkikler için genellikle orta ve düĢük yoğunlukta baryum, çift kontrastlı tetkikler için yüksek
yoğunlukta baryum kullanılır. Baryum sülfatın performansını etkileyen partiküllerin boyutu,
baryum süspansiyonunda kullanılan su (distile su tercih edilir), katkı maddelerinin yapısı ve
kalitesi, baryumun saf olması, vizkozitesi, pH’ı, damak lezzeti, üretim tarihi ve depolama
Ģartları, tetkikten hemen önce baryumun hazırlanması gibi birçok faktör vardır.

Resim 8.1: Baryum sülfat



Baryum Sülfatın
Durumlar)








Kontrendikasyonları

Gereken

Seröz boĢluklara kontrast madde geçme olasığı olan durumlarda
(perforasyon riski olan akut ülseratif kolit gibi) baryum sülfat
kullanılmamalıdır.
Divertikülit (Gastrointestinal borudaki kas tabakasının, üzerini öreten
mukoza tabakasından dıĢarı doğru fıtıklaĢmasıyla oluĢan kesenin
enflamasyonudur.) durumunda kullanılmamalıdır.
Mide-barsak biyopsi sonrası kullanılmamalıdır. (Biyopsiden en az 10 gün
sonra baryumlu inceleme yapılmalıdır.)
Sigmoidoskopi-Radyoterapi sonrası kullanılmamalıdır.
Barsak tıkanması durumunda kullanılmamalıdır.

Baryum Sülfatın Yan Etkileri




(Kullanılmaması

Kramp, ishal; en sık görülen yan etkisidir.
Damar içine kaçıĢ- emboli
Barsak perforasyonu (delinmesi)- peritonit
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Aspirasyon-pnömoni; az miktarda aspire edilen baryum sülfat genellikle
problem yaratmaz. Ancak aspirasyonun fazla miktarda olmasının
solunum bozukluklarına, hatta ölüme yol açtığı bildirilmektedir. Genel
durumu bozuk hastalarda aspirasyon ciddi sorun oluĢturabiliceğinden
iyotlu kontrast maddeler kullanılabilir. Ayrıca günümüzde endoskopik
incelemeler yaygınlaĢmıĢtır.
Kısmi ya da tam barsak tıkanması
Baryum sülfat, mediastinum ve periton gibi vücudun seröz boĢluklarına
geçerse inflamasyona ve fibrozise yol açar.

Resim 8.2: Oral yolla verilen baryum sülfatın farinks ve özofagustan geçiĢi

8.2.2. Organik Ġyot BileĢikleri (Ġyotlu KM)
Organik iyot bileĢikleri, benzoik asid tuzlarıdır. Üç iyod atomunun sıkıca bağlandığı
benzoik asit, 1950'lerin ortalarından beri, tüm intravasküler kontrast madde moleküllerinin
kimyasal çatısını oluĢturmaktadır. Kontrast maddelerin %90’ıdır. Ġyot, radyolojik inceleme
için kontrast madde olarak damar içi kullanılabilecek tek elementtir. Ġntravasküler, intratekal
(myelografi), oral (kolesistografi), intravenöz (biliyer sistem) yolla kullanılabilir. Ayrıca
ilgilenilen bölgeye direkt olarak verilebilir. (Retrograd pyelografi). Sudaki emülsiyonları ve
yağda eritilmiĢ Ģekilleri ise histerosalpingografi ve bronkografi gibi incelemelerde kullanılır.
Organik iyot bileĢiklerinin vizkozitesi, ısı ile yakından iliĢkilidir. 200 C’daki vizkozite, 370
C’daki vizkozitenin yaklaĢık iki katı kadardır. Bu nedenle kontrast maddenin ısısı vücut
sıcaklığına yükseltilerek kullanılmalıdır. Ġyotlu KM hücre içine girmez. Normal bir kiĢide
intravenöz kullanılan iyotlu kontrast maddelerin %98’i böbreklerden 12 saat içinde, % 1-2’si
gastrointestinal sistem mukozası ve safra ile atılır. Ġyotlu kontrast maddeler çeĢitli Ģekillerde
sınıflandırılırlar.


Ġyonizasyon durumuna göre; iyonik KM (iyon halinde bulunma) ve noniyonik KM (iyon halinde bulunmama) olarak ikiye ayrılır.
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Özelliklerine göre; tek halkalı molekül (monomerik), çift halkalı molekül
(dimerik) olarak ikiye ayrılır.



Osmolaritelerine göre; kontrast maddeler osmolaritelerine göre üçe ayrılır.
Ġyot atomlarının çözünmeyen partiküllere oranı 1.5 olan kontrast maddeler
yüksek osmolar, bu oran 3 is iso osmolar, 6 ise düĢük osmolar kontrast
maddeler olarak tanımlanmıĢtır.


Yüksek Osmolariteli Kontrast Maddeler
o



Ġyonik monomerik kontrast maddelerdir.

DüĢük Osmolariteli Kontrast Maddeler
o
o
o

Ġyonik olmayan monomerik kontrast maddeler,
Ġyonik dimerik kontrast maddeler,
Ġyonik olmayan dimerik kontrast maddeler olarak üç gruptur.

8.2.2.1. Ġyonik Kontrast Maddeler
Yüksek osmolar sodyum ve meglumin tuzu içerir I/partikül oranı= 3/2 dir. Hipertonik
olup osmolaliteleri 1500 mOsm/kg H2 O dan yüksektir (insan plazma osmolalitesi 300
mOsm/kg H2 O). Ġyonik KM ler; iyonik monomerler ve iyonik monoasidik dimerler olarak
ikiye ayrılırlar.
Sodyum diatrizoate
(Ürografin-Urovison)
Sodyum meglumine ioxaglate (Hexabrix)
Amidotrizoik asit tuzları
(Urovideo)
Ġoksitalamik asit tuzları
(Telebrix)
Ġopodat
(Bilioptin)
Ġotroksik asit tuzları
(Bilioscopin)
Tablo 8.1: Ġyonik kontrast maddeler



Ġyonik Monomerik Kontrast Maddeler (Klasik Ġyotlu Kontrast Maddeler)
(Yüksek ozmolariteli)

Benzoik asid türevlerinin monoasidik tuzlarıdır. Bunlara monomer denmesinin nedeni,
bir tek benzen halkasına sahip olmalarıdır. Ġyonik denmesinin sebebi ise, kapsamlarında 2
iyonun bulunmasıdır. Klasik iyotlu KM’ler plazmaya göre hipertoniktirler.
Ġyonik KM'lerin en önemli dezavantajı osmolaritelerinin çok yüksek olmasıdır. Ġdeal
bir KM'nin osmolaritesi düĢük, radyoopasitesi yüksek olmalıdır. Osmolarite; birim litredeki
partikül sayısıdır. Radyoopasite (Ġyot/partikül oranı) solüsyonun iyod konsantrasyonuna
bağlıdır. KM'nin osmotoksisitesinde, molekül baĢına düĢen iyod atomlarının sayısı ile
partiküllerin sayısı arasındaki oran önem taĢır. Ġyonik monomerik KM'lcrde sözkonusu oran
1.5 tur (3/2). Oran arttıkça, KM'nin osmotoksisitesi azalır.
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Ülkemizde diatrizoate (urografin) ve ioksitalamat (telebrix) olarak iki ayrı klasik
iyotlu (konvansiyonel KM) kontrast madde piyasada bulunmaktadır. Formüldeki iyot
konsantrasyonunun, sodyum ve/veya meglumin miktarının bilinmesi önemlidir. Böylece
hangi kontrast maddenin hangi durumda kullanılması gerektiği anlaĢılır. Sodyum tuzları
vasküler endotele, kan beyin bariyerine ve nöral dokulara daha fazla toksiktir. Bu nedenle
venografi ve serebral anjiografide kullanmaktan kaçınmak gerekir. Oral kolesistografi için
kullanılan kontrast maddeler de iyonik monomerlerdir. Ġntravenöz kullanılan kontrast
maddelere göre çok daha zayıf asitlerdir. Suda eriyebilirlikleri oldukça düĢüktür. Ülkemizde
sodyum iopodate (Biloptin) adı ile satılmaktadır.


Ġyonik Monomerik Kontrast Maddelerin Yan Etkileri (Klasik iyotlu
kontrast maddeler)
o
o
o
o
o

o

Klasik iyotlu (konvansiyonel) kontrast maddeler yüksek
osmolariteli olduklarından, düz kaslarda periferal vazodilatasyona
neden olurlar.
Mikroskopik düzeyde endotelial hücrelerde hasarlanmaya yol
açarlar. Hasarlı bir damar yüzeyi trombositlerin kümeleĢmesini
arttırır.
Venöz enjeksiyonda tromboflebite veya venöz tromboza neden
olabilir.
Kan-beyin bariyerine zarar vererek geçirgenliği artırırlar.
Eritrositlerin içinden su çekerek daha katı olmalarına ve
esnekliklerinin azalmasına neden olurlar. Bu durum ise
eritrositlerin damar yatağından geçmesini engelleyerek tromboz
oluĢmasına, beyinde iskemiye ve miyokard enfarktüsüne neden
olurlar.
Hipotansiyona neden olabilir.

8.2.2.2. Non-Ġyonik Kontrast Maddeler
Non iyonik ajanlar solusyon içerisinde iyonize olmazlar. Sodyum ve meglumin
içermezler. Non iyonik iyotlu kontrast maddelerin osmolaliteleri yeterince düĢüktür. (<850
mOsm/kg H20). Bu yüzden daha az yan etki potansiyelleri (bulantı, kusma, allerjik
reaksiyon. v.s) vardır. Günümüzde yapılan tanısal ve giriĢimsel amaçlı koroner anjiyografi
iĢlemlerinin yaklaĢık %60-70’inde noniyonik ajanların kullanıldığı tahmin edilmektedir.
Non-iyonik monomerler (tek halkalı molekül) ve Non-iyonik dimerler (çift halkalı
molekül) olmak üzere ikiye ayrılırlar.
Ġohexol
Ġopamidol
Ġomeprol
Ġodixanol
Ġopromid
Ġobitridol
Ġoxilan

(Omnipaque)
(Ġopamiro)
( Ġomeron)
(Visipaque)
(Ultravist)
(Xenetix)
(Oxilan)

Tablo 8.2: Non iyonik kontrast maddeler
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8.2.2.3. Osmolaritesi DüĢük KM'ler
Ġyod/partikül oranı 3 veya 6 olan KM'lere, "düĢük osmolariteli KM'ler" adı
verilmektedir. Bu gruba, kimyasal yapı ve toksisiteleri bakımından büyük farklılıkları olan
üç kontrast madde girer. Bunlar; non-iyonik monomerler, iyonik monoasidik dimerler ve
non-iyonik dimerlerdir.


Non-iyonik (Ġyonik Olmayan) Monomerik Kontrast Maddeler

Osmolaritesi düĢüktür. Bu nedenle intravenöz ve nörolojik yan etkileri daha azdır.
Ülkemizde iopamidol (ıopamiro), iopromid (ultravist), ioheksol (omnipaque),
iobitridol (xenetix), ioksilan (oxilan) adları altında satılmaktadır.


Ġyonik Monoasidik Dimerik Kontrast Maddeler

Bu kontrast maddelerin osmolariteleri iyonik olmayan kontrast maddelere göre daha
azdır. Piyasada bu tip kontrast maddeye tek örnek olarak ioksaglat (hexabrix) bulunmaktadır.
Ġyot/partikül oranı 6/2’dir. Ioxaglate arteriyografik incelemelerde kullanılması uygun bir
kontrast maddedir. Ancak myelografide kullanılmaz. Ġntravenöz kullanılması durumunda
toksisitesi, iyonik olmayan kontrast maddelere göre fazladır. Vizkozitesinin fazla oluĢu da
intravenöz injeksiyonunu zorlaĢtırmaktadır. Bu nedenlerle intravenöz kullanılmamaları
uygun olur. Ġntravenöz kolesistografide kullanılan iodipamide (biligrafin) iyonik dimerik
kontrast maddedir. Moleküllerinin büyük bölümü herhangi bir kimyasal değiĢikliğe
uğramadan safra ile atılır.


Non-iyonik (Ġyonik Olmayan) Dimerik Kontrast Maddeler

Ġyod/partikül oranı 6/1dır. Osmolaritesi serumdan daha düĢüktür. ġimdiye dek üretilen
KM'ler içinde en düĢük osmotoksisiteye sahip olanıdır. Yüksek moleküler ağırlıkları
nedeniyle diğer kontrast maddelere göre daha vizközdür. Ancak sıcaklığı vücut sıcaklığına
getirildiğinde klinik kullanım için uygun vizkoziteye gelirler. Myelografide baĢarılı sonuçlar
alınmıĢtır. Piyasada iotrolan (isovist) adı ile satılmaktadır.


Kontrast Madde Dozları

Total KM dozu eriĢkinde 1,5 gr/kg’ı (toplam 100 gr iyot) geçmemelidir. Çocuklarda
ise her enjeksiyonda 0,3- 0,5 gr/kg dozunu aĢmamalıdır. 20 dakika sonra doz tekrarlanabilir.


KM Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar



KM verilirken klinikte bir doktor bulunmalıdır. Risk faktörlerinin
varlığında KM verilip verilmeyeceğine doktor karar vermelidir.
Tansiyon aleti, oksijen tüpü, antihistaminikler, IV solüsyonlar (laktatlı
ringer solüsyonu, serum fizyolojik, kolloidler), antiemetikler, atropin,
kortikosteroidler, adrenalin, noradrenalin, dopamin, doputamin gibi, acil
müdahele için gerekli ilaç ve malzemeler klinikte bulunmalıdır.

77

















KM enjeksiyonu öncesi hasta bilgi formu doldurulmalı, hasta
bilgilendirilmelidir.
Riskli olan olgularda iyonik olmayan kontrast maddeler kullanılmalıdır.
Kullanılmadan önce vücut ısısına ısıtılan kontrast madde daha iyi tolere
edilir ve azalan viskozite nedeniyle daha kolay enjekte edilir.
Kontrast madde kullanım öncesinde, görsel olarak incelenmelidir. Renk
değiĢikliği, partikülleĢme (kristalleĢme dahil) ve ĢiĢede hasar varsa
kesinlikle, kullanılmamalıdır.
Bir tetkik sonrası artan kontrast madde solüsyonu atılmalıdır.
Kontrast madde solüsyonu içeren ampul veya ĢiĢeler, çoklu dozların
çekilmesi için tasarlanmamıĢtır. Lastik tıpa asla bir defadan fazla
delinmemelidir.
Kontrast madde, kullanımdan hemen önce enjektöre çekilmelidir ve
seyreltilmemelidir.
Yüksek osmolariteli kontrast maddeler cilt altına geçerse cilt nekrozu ve
ülserasyonlar geliĢebilir. Cilt altına kaçıĢın önlenmesi için; mümkün
olduğu kadar el ve ayak sırtından enjeksiyon yapılmamalıdır. GeniĢ çaplı
damar yolu (antekubiteal bölgedeki venler) açılmalıdır. Ciltaltına kaçıĢ
saptandığında enjeksiyon durdurulmalıdır.
Hasta, damar yolu açık gelmiĢ ise, SF (serum fizyolojik) ile kontrol
edilmelidir.
Enjeksiyon sonrası damar yolu açık bırakılmalı ve hasta en az 15–20 dk.
klinikte tutulmalıdır. Çünkü reaksiyonların çoğu bu sırada ortaya
çıkmaktadır.
Kontrast maddeler ıĢık ve iyonize radyasyondan korunmalıdır.
Kontrast maddeler hiçbir ilaçla karıĢtırılmamalıdır.
Ġyotlu kontrast maddeler gebelerde kullanılmamalı (ilk 3 ay kesinlikle)
ancak mutlaka gerekli ise kullanılmalıdır.
Kontrast madde uygulanmasından önce anne sütü ile beslenme
kesilmelidir. Kontrast maddenin verilmesinin üzerinden en az 24 saat
geçmedikçe yeniden baĢlanmamalıdır. Emziren annelerde 24 saat süreyle
sütü sağıp atması önerilir.

8.3. Kontrast Madde Uygulamada Risk Faktörleri
Konvansiyonel yüksek osmolariteli maddeler, düĢük osmolariteli non-iyonik
maddelere göre daha risklidir. Kontrast maddenin intravenöz yoldan verilmesi reaksiyon
geliĢmesi açısından en riskli yoldur. Ġntraarteriel yol buna göre daha az risklidir. Vücut
boĢluklarına enjeksiyon ise en az riskli olanıdır. Gergin hastalarda reaksiyon oluĢma riski
daha fazladır.


Majör Risk Faktörleri



Önceden kontrast madde allerjisi olanlar
Astım gibi allerjik hastalığı olanlar; risk 4 kat daha fazladır.
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Minor Risk Faktörleri








Kalp-damar hastalığı olanlar
Böbrek hastalığı olanlar
Ağır diyabeti olanlar
Çocuklar (<1 yaĢ) ve yaĢlılarda (>60 yaĢ) ölümcül reaksiyon oluĢma riski
daha fazladır.

Renal fonksiyon bozukluğu
Diyabet
Kan hastalıkları (orak hücreli anemi)
Anksiyete
Sıvı kayıpları

Kontrast Madde Nefrotoksisitesi

Avrupa ürogenital radyoloji derneğine göre nefrotoksisite; baĢka bir sebep olmaksızın
KM veriliĢinden üç gün içierisinde serum kreatinin düzeyinde % 25 ve üzerinde artıĢ
olmasıdır. KM sonrası geliĢen akut böbrek yetmezliği durumudur. Herhangi bir belirti
vermeyebilir ya da ölüme varan değiĢik tablolar olabilir. % 30 kalıcı böbrek hasarı olabilir.
Kontrast madde nefrotoksisitesi akut böbrek yetersizliğinin en sık karĢılaĢılan nedenlerinden
birisidir. Tüm akut böbrek yetmezliği vakalarının %13’ünün kontrast madde kullanımından
sonra oluĢtuğu, hastane içinde meydana gelen akut böbrek yetmezliğinin ise en yaygın
üçüncü nedeninin kontrast madde nefrotoksisitesi olduğu bildirilmiĢtir.

8.4. Kontrast Madde Reaksiyonları
Kontrast madde yan etkilerinin görülme oranı %5–8 dir. Bu reaksiyonların çoğu
önemsiz minör reaksiyonlardır. %1–2 yaĢamsal riski olmayan ancak tedavi gerektiren
reaksiyonlardır. Anestezi uzmanı müdahalesi gerektiren çok Ģiddetli reaksiyonlar iyonik KM
de %0.04, non-iyonik KM de %0.004 dır. Ölüm oranı 1/130.000 dan azdır. Yan etki riskini
en aza indirmek için risk faktörlerini saptamak önemlidir.
Kontrast madde reaksiyonlarının mekanizmaları tartıĢmalı olup anksiyete, histamin ve
serotonin salınımı, antijen-antikor oluĢumu, koagülasyon sisteminin aktivasyonu, kan-beyin
bariyerinin bozulması gibi çeĢitli faktörler ileri sürülmüĢtür. Yan etkilerin büyük kısmından
yüksek osmolarite sorumludur.
Kontrast madde reaksiyonları Ģiddetine ve fizyopatolojisine göre iki Ģekilde
sınıflandırılır.


KM Reaksiyonları (ġiddetine Göre)

ġiddetine göre; hafif, orta, Ģiddetli reaksiyonlar olarak üçe ayrılır.
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Hafif Reaksiyonlar

Genellikle tedavi gerektirmeyen ve incelemeyi etkilemeyen hafif ve geçici
yakınmalardır. Görülme sıklığı %5–30 oranları arasında değiĢmektedir. Enjeksiyon yerinde
ağrı, esneme, sıcaklık hissi, ciltte sınırlı döküntü, kaĢıntı, terleme, üĢüme, baĢ ağrısı, ağızda
metalik tat, bulantı, kusma, mesane ve rektumu boĢaltma isteği, taĢikardi veya bradikardi
görülür. ĠyileĢme hızlıdır ve tedavi gerektirmez.


Orta Reaksiyonlar

Medikal tedavi gerektiren ve incelemeyi geciktirebilen reaksiyonlardır. Orta derecede
hipotansiyon, hafif bronkospazm, Ģiddetli kusma, göğüs ve karın ağrısı, yaygın cilt
döküntüsü (ürtiker), yüz ve larinks ödemi gibi belirtiler görülür. Bunlar acil tedavi gerektirir.
Tedaviye cevap hızlıdır.

Resim 8.3: Kontrast madde sonrası görülen yaygın ürtiker



ġiddetli Reaksiyonlar

Acil medikal tedavi gerektiren ve hastada sekel bırakabilen veya ölümcül olabilen bir
komplikasyondur. %0.1 oranında görülür. ġiddetli reaksiyonlar arasında; hipotansiyon, ağır
bronkospazm, laringospazm, glottis ödemi, akciğer ödemi ve ciddi solunum sıkıntısı,
konvülsiyon, bilinç kaybı, miyokardiyal iskemi, taĢikardi, bradikardi, aritmi, kardiovasküler
kollaps ve kardiak arrest (kalp durması) sayılabilir.


KM Reaksiyonları (Fizyopatolojiye Göre)

Kemotoksik reaksiyonlar ve anaflaktoid (allerjik) reaksiyonlar olarak ikiye ayrılır.


Kemotoksik Reaksiyonlar

KM nin osmolaritesi, konsantrasyonu, dozu, enjeksiyon yeri ve hızı ile iliĢkilidir.
DüĢük osmolariteli KM kullanımı ile bu yan etkiler büyük oranda azalmıĢtır. Bu reaksiyonlar
Ģunlardır.
o
o
o

Eritrositlerde küçülme ve sertleĢme,
Kapillcr endotelin zedelenmesi,
Kan-beyin engelinin bozulması, (KM'nin neden olduğu endotel
zedelenmesi sonucu meydana gelir.)
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o
o
o


Artcrioller ve kapillerlerde vazodilatasyon,
DolaĢımdaki sıvı volümünde artıĢ (hipervolemi),
Kalp kasılmasında bozulmalar olabilir.

Anaflaktoid ve
Reaksiyonlar)

Alerjik

Reaksiyonlar

(Etyolojisi

Bilinmeyen

Allcrjik reaksiyonlar, kontrast madde dozundan ve konsantrasyonundan bağımsızdır.
Test dozunda bile görülebilir. Sistemik belirtileri vardır ve her tekrarda ortaya çıkabilir.
Anaflaktik reaksiyonlar daha abartılıdır. KM'nin uygulanmasından hemen sonra ya da birkaç
dakika sonra geliĢen ve çoğunlukla ölümle sonlanan Ģoka benzer (anaflaktik Ģok) bir
tablodur. Allerjik reaksiyonlar iyonik KM de daha sıktır. Ciddi allerjiye bağlı ölüm oranı
iyonik ve non-iyonik KM de hemen hemen eĢittir.

8.5. Kontrast Madde Reaksiyonlarının Tedavisi
Antihistaminikler, antijen-antikor reaksiyonu sebebi ile oluĢan histaminin açığa
çıkmasını önleyemez. Fakat histaminin kan damarları, bronĢioller ve diğer organlar üzerine
olan etkisine engel olarak reaksiyonları kısmen hafifletir. Ayrıca, orta Ģiddetteki ve Ģiddetli
reaksiyonlarda, histaminden baĢka diğer vazoaktif maddelerde rol oynadığından, tedavide
antihistaminikler yetersiz kalmaktadır.


Bulantı, Kusmada Tedavi







Ürtikerde Tedavi




Enjeksiyon durdurulur veya yavaĢlatılır.
Hastaya ciddi bir sorun olmadığı telkin edilir. Damar yolu açılır.
Ciddi reaksiyon öncesinde %20 oranında kusma görüldüğü için hasta
yakından izlenmelidir.
BaĢka sistemik bir bulgu yokken bulantı ve kusma devam ediyorsa
antiemetik verilebilir.

Hafif ürtikerde tedavi gereksizdir. Döküntü hastayı rahatsız ederse
parenteral antihistaminikler verilir.

ġiddetli Reaksiyonlarda Tedavi


Anaflaktik reaksiyonlarda (yaygın ürtiker ve eritem; bronkospazm;
larinks ödemi; pulmoner ödem gibi); akılda tutulması gereken üç önemli
nokta vardır. Bunlar; oksijen, adrenalin, sıvılardır.
o
o
o
o
o

Yardım istenir.
Solunum yolunun açık olmasına dikkat edilir.
Nazal kateter veya maske yolu ile oksijen verilebilir.
Damar yolu geniĢ çaplı bir kanül ile açık tutulur (minimum 18gauge)
Venöz dönüĢü arttırmak için hastanın bacakları yükseğe kaldırılır.
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o

o
o
o
o



Periferik dolaĢım yetmezliği ile birlikte olan hipotansiyonda Ģunlar
yapılır.
o
o
o
o




Adrenalin; seçilecek ilk ilaç olmalıdır ve erken dönemde
kullanılmalıdır. Reaksiyonun çok erken döneminde, intravenöz
damar yolu sağlanamadığında, monitorize edilmeyen kalp
hastalarında, adrenalin subkütan ya da intramusküler yoldan verilir.
IV olarak da yavaĢça enjekte edilir.
Metil prednisolon sodyum süksinat veya hidrokortizon IV yolla
uygulanabilir.
Bronkospazmın devam ettiği hallerde; adrenalinin standart dozuna
ek olarak aminofıllin IV yolla 5 dakika süreyle yavaĢ yavaĢ enjekte
edilir.
Pulmoner ödemde; tercihen IV yolla furosemide kullanılabilir.
Larinks ödeminde; adrenalin ve steroidlere ilaveten acilen
trakeostomi (Trakeanın dıĢaaçılarak soulunum yolu sağlanması.)
yapılması gerekebilir.

Hasta düz yatırılır, bacakları >60 ° yukarıya kaldırılır.
Hızla IV sıvı yüklemesi yapılır. (Ringer lactat veya serum
fizyolojik)
Bu arada Adrenalin IV yolla, yavaĢ olarak yapılır.
Hidrokortizon sodyum süksinat IV yolla verilebilir.

Konvülsiyonda; diazepam verilir.
Nabız alınamıyorsa, solunum durması, Ģuurun kapanması varsa;
kalıcı beyin hasarını önlemek için eksternal kalb masajı ve yapay
solunum için derhal harekete geçilmelidir.

8.6. Reaksiyonların Önlenmesi
Bugünkü koĢullarda, hangi hastada nasıl bir komplikasyon olacağını önceden
belirleyen bir yöntem yoktur. ġiddetli bir reaksiyon olduğunda, hastaya en büyük zarar
reaksiyonun kendinden çok, bu konuda tecrübesiz olan tıbbi personelin oluĢturduğu paniktir.
Tüm ilgililer, reaksiyonun erken belirtilerini tanıma ve tedavi bakımından iyi eğitilmiĢ
olmalıdır. Ġlaç ve aletler acil kullanım için el altında hazır bulunmalıdır. ġiddetli yan etkilerin
tanınması ve tedavisi arasında geçen dakikaların hastanın yaĢamı ve ölümü arasındaki sınırı
belirleyen faktör olduğu unutulmamalıdır.




Ġnceleme öncesi, hastadan anamnez almak ve tehlikenin farkında olmak çok
önemlidir. Riskli grupta, inceleme için mutlak endikasyon varsa, osmolaritesi
düĢük KM'ler kullanılmalıdır.
Radyografik teknik yeterli değilse, bunu KM'nin dozunu arttırmak suretiyle
telafi etmek doğru değildir. Ciddi reaksiyonların görülme sıklığı doz arttıkça
artar.
Duyarlı olan hastalarda, KM'lerin test dozlarının da Ģiddetli reaksiyonlar
oluĢturacağı unutulmamalıdır.
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Önceden KM’ ye bağlı minör reaksiyonlar oluĢmuĢ ise yeniden KM verilebilir.
ĠĢlem öncesi steroid, antihistaminik verilmesi uygundur. Bu durumda;





Antihistaminikler; KM uygulamasından yaklaĢık 15 dk önce
yapılmalıdır.
Steroidler; metilprednizolon oral yoldan, iĢlemden 24, 12 ve 2 saat
önce üç doz. IV yoldan, iĢlemden 30 dk. önce yapılabilir.

Enjeksiyon yapıldıktan sonraki dakikalarda hastayı yalnız baĢına
bırakmamalıdır. ġiddetli reaksiyonlar, her zaman olmasa da çoğunlukla, KM
enjeksiyonundan sonraki ilk 5 dakikada meydana gelmektedir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Radyo kontrast maddelerin çeĢitlerini, özelliklerini, kontrast madde reaksiyonlarını ve
tedavisini ayırtediniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Kontrast maddenin tanımını yapınız.

 Tanımı yaparken yazınız.

 Kontrast maddeleri sınıflandırınız.

 Bakınız Ģema 8.1.

 Baryum
sülfatın
özelliklerini,
 Radyoloji laboratuvarından baryum
kontrendikasyonlarını ve yan etkilerini
sülfatın tarifesini bularak okuyunuz.
sayınız.
 Organik iyot bileĢiklerinin
özelliklerini sayınız.

 Radyoloji laboratuvarında kullanılan
iyotlu KM’lerin tarifelerini bularak
okuyunuz.
 Tablo 8,1 inceleyiniz.
Ġyonik monomerik (klasik iyotlu  Klasik iyotlu kontrast maddelerin
KM’lerin genel özelliklerini ve yan
adlarına ve hangi incelemelerde
etkilerini sayınız.
kullanıldıklarına dikkat ediniz.
Non- iyonik KM’lerin genel özelliklerini
 Tablo 8,2 inceleyiniz.
ve adlarını sayınız.
Osmolalitesi düĢük KM’lerin adlarını ve  Osmolilite ve osmolarite terimlerinin
özelliklerini sayınız.
tanımına dikkat ediniz.
 Radyoloji laboratuvarında kontrast
Kontrast madde uygulamada uyulması
madde uygulanmasını gözleyiniz ve
gereken kuralları sayınız.
izlenimlerinizi sınıfta arkadaĢlarınız
paylaĢınız.
Kontrast madde uygulamada risk
 Risk faktörlerini yazarak sayınız.
faktörlerini sınıflandırarak sayınız.
Kontrast
madde
reaksiyonlarını
 Belirtileri yazınız.
sınıflandırarak belirtilerini sayınız.
Kontrast
madde
reaksiyonlarında  Laboratuvarda hangi araç, gereç ve
yapılması gereken tedaviyi sayınız.
ilaçların bulunduğunu gözleyiniz.
Kontrast
madde
reaksiyonlarının
 Yapılması gerekenleri maddeler halinde
önlenmesi için yapılması gerekenleri
yazınız.
sayınız.

 Ġyonik KM’ lerin
adlarını sayınız.









genel  Organik
iyot
bileĢiklerinin
sınıflandırılmasını inceleyiniz.

özelliklerini

ve
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakileren hangisi, radyolüsent kontrast madde değildir?
A) Hava
B) Karbondioksit
C) Baryum sülfat
D) Nitröz oksit
E) Oksijen

2.

Baryum sülfat ile ilgili verilen bilgilerden hangisi, yanlıĢtır?
A) Damar dıĢı yollarla vücuda verilir.
B) En sık görülen yan etkisi damar içine kaçıĢ, embolidir.
C) Çift kontrastlı tetkiklerde yüksek yoğunlukta baryum kullanılır.
D) Bağırsak tıkanması durumunda kullanılmamalıdır.
E) Perfoasyon (delinme) riski olan hastalıklarda kullanılmamalıdır.

3.

Organik iyot bileĢikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi, yanlıĢtır?
A) Benzoik asit tuzlarıdır ve kontrast maddelerin % 90 nını oluĢtururlar.
B) Ġyonik ve non- iyonik olarak ikiye ayrılırlar.
C) Ġyonik KM’ lerin en önemli dezavantajları osmolalitelerinin çok yüksek olmasıdır.
D) Non- iyonik KM’lerin daha az yan etki potansiyelleri vardır.
E) Ġyot atomlarının çözünmeyen partiküllere oranı 6 olan KM’ler yüksek osmolar
KM’lerdir.

4.

AĢağıdaki bilgilerden hangisi, yanlıĢtır?
A) KM verilirken klinikte doktor bulunmalıdır.
B) Cilt altına kaçışı önlemek için, el ve ayak sırtından enjeksiyon yapılmalıdır.
C) Cilt altına kaçış saptandığında enjeksiyon durdurulmalıdır.
D) Hasta, enjeksiyondan sonra en az 15 dk. gözlem altında tutulmalıdır.
E) Kontrast maddeler kullanılmadan önce vücut ısısına getirilmelidir.

5.

AĢağıdakilerden hangisi, anafilaktik reaksiyonların tedavisinde uygulanmaz?
A) Hastanın baĢı yukarıya kaldırılır.
B) Solunum yollarının açık olmasına dikkat edilir.
C) Oksijen verilir.
D) Erken dönemde adrenalin yapılır.
E) Damar yolu geniĢ çaplı kanül ile açık tutulur.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise Modül Değerlendirme’ ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerleri doğru sözcüklerle doldurunuz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ġlaçların canlılardaki fizyolojik, biyokimyasal etkileri ve etki mekanizmalarını
inceleyen bilim dalına………………………………denir..
Bilinç kaybı olmaksızın ağrı duyusunun azaltılması yada ortadan kaldırılmasına
…............................denir.
Benzodiazepinler içinde en çok kullanılan ilaç…………………….dır.
Aspirin…………………etkisinden dolayı myokard infarktüsü profilaksisi için
kullanılır.
Antikoagulan ilaçlardan ,…………………IV ve cilt altı yolla kullanılır.
Balgam içindeki mukoproteinleri parçalayarak balgamın yapıĢkanlığını azaltıp,
sulandıran ilaçlara………………………………..denir.
Ġdrar hacmini artıran ilaçlara………………………..denir.
Feçesin
yumuĢatılıp
defekasyon
sırasında
atılmasını
kolaylaĢtıran
ilaçlara………...denir.
Organ ve dokuların içerisine ya da çevresine verilerek bu organ ve dokuların görünür
hale gelmesini sağlayan maddelere………………………..denir.
AĢağıdaki ifadeleri okuyarak doğru ise(D), yanlıĢ ise (Y) harfi yazınız.

10.
11.
12.
13.
14.

( ) Salbutamol, selektif etkili bronkodilatör ilaçlardandır.
( ) Narkotik analjezikler psiĢik ve fiziki bağımlılık yapması nedeniyle kırmızı reçete
ile satılılır.
( ) Glukokortikoidlerin alerjik reaksiyonlarda kullanılması kontrendikedir.
( ) Radyolüsent KM’ ler ağır metal tuzları ve ve organik iyot bileĢikleri olarak iki
çeĢittir.
( ) Kontrast made enjeksiyonundan sonra hasta en az 15-20 dk. gözlem altında
tutulmalıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

E
D
B
A
B

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
E
B
A
A

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

B
D
E
A

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
A
C
E
E

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

B
D
C
D
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

E
C
B
D
A

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

E
C
B
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
B
E
B
A

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

FARMAKOLOJĠ
ANALJEZĠ
DĠAZEPAM
ANTĠTROMBOLĠTĠK
HEPARĠN
MUKOLĠTĠKLER
DĠÜRETĠK
LAKSATĠFLER
KONTRAST MADDELER
D
D
Y
Y
D
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