
FARMASöTiK BAKIMDAN ROMATİZMA 
İLAÇLARI 

Enver iZGü ( * ) 

Romatizma! hastalıkların - Fizyopatolojisi - etiyoloji ve pa
togenesisi henüz tamamile aydınlanmamıştır. Bu bakımdan tedavi
sinde kullanılan ilaçlarda empir ik, simptomatik ve suportif olarak 
vasıflandırılabilir. 

Romatizmada kullanılan ilaçların takip ettiği yolun başlangıcı 
- Ev, 1. ci durağı Eczane, son durağı da Hastane ve Hekim mua
yenehanesidir. 

Ev ilaçlarını zararlı ve zararsız diye ayırmaya ve yan etkileri 
hakkında herhangi bir fikir vermeye imkan yoktur. Bugüne kadar 
her akla gelen, evde romatizma tedavisi için kullanılmıştır. 

Çoğu kronik arazlar gösteren romatizma! hastalıklarda kulla
nılan ilaçların bir kısmı eczanelerde resmen reçetesiz alınabilen grup
lara girmektedir. Bu bakımdan hastalıklar kronik olduğu gibi ilaç 
kullanılması da kronik bir seyir gösterir. 

Romatizma hastalarının, hastalıklarını doktor teşhisinden ev
vel tedaviye ba~lamaları, Farmakolojik yönden en büyük tehlıkeyi 

teşkil eder. Doktora danışmadan romatizma tedavisi için alınan ilaç
ların - romatizma olmayan hastalıklarda yürüyüş ve görünüşü 
değiştirdiği muhakkaktır. 

Farmakolojik bakımdan romatizma ilaçlarının en tehlikeli yönü 
uzun zaman kullanılmalarıdır. 

( * ) Gülhane As. Tıp Ak. F. Kimya ve Farmakoloji Enstitüsü Direktörü ve 
Simpozyumunda (25 Aralık 1972) tebliğ edilmiştir. 



Romatizma ilaçlal'ı 

Ağrı, kasılma ve eklemlerde şi~melerle karakterize edilebilecek 
fakat çok çeşitli görüntüleri olan romatizmada; (Ancak gut ve be
lirli mikrobik sebebi olan artiritıer müstesna) evvelce söylediğimiz 
gibi hemen kullanılmayan ilaç yoktur denebilir. Bu bakımdan biz, 
inan ve ümitle kullanılan ilaçlardan ancak en önemlilerinin farmasö
tik yönleri ile etki ve yan etkilerini özetliyeceğiz. 

Romatizmada kullanılan ilaçlar : Aşağıdaki gruplara ayrılabilir. 

- Analjezik - Antipiretikler 

- iskelet kası gevşeticiler 

- Anti inflamatuvar ilaçlar 

Altın türevleri 

Antimalaryal ilaçlar. 

- Anti mikrobikler 

Aınaljezik - Antipiretik v,e Antıi inflamatuvar ilaçlar. 

Aspirin : 

Salisilatların temsilcisidir. 

Amerika'da bir günde 120 milyona yakın tablet sarf edilmekte 
ve artık ilaç niteliğini yitirip çerez vasfı kazanmaya başlamaktadır. 

Bundan ötürü de doktorların reçeteye Aspirin yazmaları, hastaya 
emniyet telkin etmez hale gelmek tehlikesi göstermektedir. Halbuki 
hemen söylemek lazımdır ki, etkisi önemli, yan etkisi oldukça az bir 
romatizma ilacıdır. 

Aspirin - Molekül halinde farmakolojik etkiye sahiptir. Dış 
etkilerle çabuk asetik asid ve salisilik aside dönüşür (Şekil. 1) 

Aspirin mide ve ince bağırsaklardan çok çabuk absorbe olur. 
Mide asidi aspirini non ionik halde tuttuğundan (Şekil 2) absorpsi
onu kolaylaştırır, fakat asid ortamda irritasyon daha .barizdir. Ağrı 
dindirme mekanizmasında en büyük etki, aspirinin kendi tüm mole
külüne aittir. 

Hidrojen ionu, (Şekil - 2) hidrolizi katalize eder. (AB), hidrok
sil ionu ise reaksionu kuvvetle hızlandırır (Grafikteki FG kısmı). 
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pH 5 - 8 arasında (DE) hız hemen sabittir. pH 2. - :3 arasında (C) 
hız asgariye düşmektedir. pH 8 - 12 arasında aspirinin parçalanması 
en hızlıdır (1) 
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Aspirinin ağrı dindirici etkisi ve anti ınflamatuvar tesirinin fiz
yolojik sebepleri henüz bilinmemektedir. Kuvvetle tahmin edilen; 
ağrı sahasında vasodilatasyonu önlemesidir. (Bradikinin antagonis
ti olması ve prostaglandin sentezini englelemesi düşünülmektedir. 

Bradikinin (Plasma kinini) On amino asidli bir P olipeptid'dir, en 
küçük dozda vazodilatation yapar. Prostaglandinler Cıo ihtiva eden 
yağ asidlerid_ir, 5 li bir halka taşırlar.) 

PG - E,, vasodilatation yapar, d~ğer PG ler değişik etkidedirler. 

Aspirinin CNS üzerine olan etkisi kendine özel olarak isbat 
edilmemiş fakat diğer kuvvetli ağrı kesicilerin etkilerine benzetile
rek duyarlığı azaltma şeklinde tefsir edilmiştir. Bulantı yapmasıda 

CNS üzerindeki etkisi ile ilişkilidir. Aspirin yalnız romatizmal ağrı

ları değil bir çok ağrıları giderir. Ağrıyı giderme değerini ağrıyı hu-
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sule getiren yer veya ağrının cinsi değil, şiddeti; aspirinin etken olup 
olmadığını tayin eder. 
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Antipiretik etki 

Aspirin ateş husule getirici sebepleri azaltmaz, ancak ateşi ge
çıcı olarak düşürür. Buna sebep periferik ve bilhassa superfısial 
kan damarlarının genişletilmesidir. Terlemenin de bunda etkisi bü
yüktür. 

Antipiretik etki orijin itibarile periferal'dır. Hypothalamik et
kisi de buna ilave olarak düşünülebilir. 

Anti ınflamatuvar etkisi : 

Vaskular etkisinden ileri gelir. Çünkü diğer Vasodilatatörler
de, bazı - sympatomimetikler de deneysel ateşi düşürürler. 
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Yan etkiler 

Aspirindeki serbest karboksil grubunun ionizasyon sabite si; 
pk, = 3,5 dır. pH = 3,5 bir solusyonda aspirinin yarısı serbest asid 
ve yarısı ionize. tuz halinde bulunur. 

(H+ ) (A- ) 

pK - logK. K 
(HA) 

ionize olmamış asidin l\ılol. kons. 
pK = pH + log ------------ --

ionize olmuş asidin Mol. :kons. 

pH pK olduğu zaman çözünme = 2 a (a - litrede çözünür-
lük) 

pH pK + 1 olduğu zaman çözünme 10 a 

pH pK + 2 olduğu zaman çözünme = 100 a 

ionize olan aspirin geç absorbe olur (lipidlerde çözünmez) 
Serbest asid kolay absorbe olur. (Aspirinin yarı ömrü ortalama 30 
dakikadır) Alkalilerle beraber içmek absorpsionu çoğaltmaz. An
cak tamponlu aspirin bir miktar etkilidir. Bağırsakta da,ğılacak şe
lı.ilde kaplanmışı aspirin drajesi mide için yabancı madde etkl.si ya
par ve etkisi de muntazam değildir. 

Salisilatlar absorbe olurken mukosayı tahriş etmetkedir. Bu
nun nedeni olaraık aspirinin gastrik asid sekresyonunu azaltması 

ve böylece mukozanm hidrojen ionlarına direncinin düşmesi göste
rilmektedir. Aspirin kristallerinin midede uzun zaman mokoza ile 
temasta kalarak tahriş yapmasını önlemenin bugün için en iyi ça
resi bol su ile içip kolayca mideyi terk etmesini temindir. 

Kanamalar yaptığı veya kanamayı kolaylaştırdığı anlaşılmış

tır. Kanamalarda şahsın midesinin .boşalma ve ince bağırsağa at
ma hızının rolü önemlidir. Alkol ile beraber veya az ara ile içilir ise 
kanama yapma olanağının çok arttığı tesbit edilmiştir (7). 

Aspirinin midede kalma ve absorbe olma hızı farmasötik pre
parat şekillerine göre de değişmektedir (2). Sürekli etki yapan, 
ve bağırsakta dağılacak şekilde ( enteric coated) hazırlanan tablet
lerin geç absorbe olduğu da görülmektedir. Şekil 3. 
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Şekil 2 - (0) 0,65 g. solusyon halindeki Aspirinin absorpsionu, (0) tam
ponlu aspirin tabletinden absorpsion <e) basit aspirin tabletinden absorpsion, 
(lı.) mikro kapsill halinde kaplannuş aspirinin absorpsionu. 
(12 şahıstan alınan sonuçların ortalamasıdır. Levy, G. et. al. J . Pharm. Sci., 
54-, 1719, 1965) 

Terapötik geçimsizlikleri 

Aspirin - Antikoagulanlarla, Methotrexate, Antidiabetikler, 
Antibiotikler, (Penisillin - uzun etkili sulfamitler) (5) (6) ile be
raber verilmemelidir.. Antianginal, Antihipertansif, antifungal ve 
indomethacin gibi (7) ilaçlarlada aynı zamanda kullanmaktan çe
kinilmelidir (3) ( 4) . 

Kanama konusunda hassasiyetin de rolü büyüktür. Uzun za
man kullanıldığı halde kanama yapmadığı vak'alar çoğunluktadır. 

Kanama yapmasının sebebi henüz malum değil isede bütün anti inf
lamatuvar ilaçlarda kanama olması manalıdır. Toksik dozu 150 
mg/Kg'dır. Aspirinden sonra gizli kanamanın arttığı da muhak
kaktır. 
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Mide kanaması göstermeyen hastalarda da uzun müddet kul

lanılırsa gizli kanamanın artmasından dolayı anemi husule gele

bilmektedir. Bilhassa çocuklardaki zehirlenmelerde mide yıkanma

lı. kusturmaya çalışılmalı ve 2 - 4 mM/Kg Na HC03 infusionu ya

pılmalıdır. Bu miktar alkaliden fazlası alkaloz tehlikesi doğurur. 

Asidoz yoksa diğer serumlarda salisilatların atılmasını kolaylaş

tırma bakımından yeterlidir. 

Aspirinin rektüm yolu ile absorpsionu, özellikle çocuklarda, 

ağız yolu ile alınmasındaki absorpsion ile mukayese edilebilir. Rek

tüm yolu ile absorpsionda en önemli faktör supozituvarlarda kul

lanılan sıvağlardır. Polietilen glikol türevi sıvağlardan aspirinin da

ha kolay kana geçtiği bildirilmiştir (8). Ancak bu tip sıvağlarda 

zaman ve ısı etkisi ile apirinin hidrolize olduğu (9) tesbit edilmiş

tir (Şekil - 4. ) Absorpsionun fazla olmasına rağmen bozulma yönün

den sakıncasını Ö!llemek için sıvağa organik asidler ilavesi faydalı 

bulunmuştur. 

Aspirin ve analjezik ve anti nıflamatuvar ilaçların kortiko ste· 

roidlerle kombine halde olmasının etki bakımından anlamlı olmadı

ğı FDA tarafından açıklanmıştır. Fenasetin, Piramidon ile fiziksel 

geçimsizliği vardır. 

Aspirin içmenin laboratuvar testlerine fazla etkisi yoktur. Yal

nız aseto asetik asidin Fe Cl3 ile arnnmasında renklenme verirler. 

Sod. Salisilat hem çok gastrik irritasyon yapar, hemde etkisi azdır. 

Salisilamid - etkisi azdır ve organizmadan çok çabuk atılır. 

Fenasetın (Para - aminofenol türevleri) : 

Analjezik etki değerleri Aspirin ile aynıdır. Fakat anti ınfla

matuvar ve urikosurik etkileri yoktur. Yan etkileri aspirinden az

dır. Kronik kullanmalarda en çok nefrotoksik olması ile tanınmış

tır. Uzun zaman mesela; APC şeklinde kullanılması tehlikelidir. 

Asetamınofende aynı özellikleri gösterir. 

Pirıazoloıı türevleri : Fenilbut.anoze ve diğerleı·i. 

Analjezik etkileri daha uzun ve kuvvetlidir. Fakat Aspirin'den 

daha toksikdirler. İçlerinde en çok toksik olanı da Fenilbutazon'

dur. Analjezik - Antipiretik ve Anti ınflamatuvar etkidedirler. 
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Polietilen glikol sıvağuıda Aspirin'in yüzde dekompozJsyon oranı (9 

OH 

Phenacetin ( Acetophenetidin) Acetamınophen (Paracetamol) 

Fıenilbutazon ve tanderil ıakut J.1omatoid a.rtıritıis, Spondilitis, Os
teoartiritis gibi ağrılı hallerde kullanılabilir. (Emniyetli dozu günde 
200 mg. dır). 4 - 5 günde iyi sonuç alınmaz ise kullanılmamalıdır. Ken
di metabolizmalarını kendileri hızlandırırlar. Antidiabetiklerin etkisi
ni artırır. 

12 



!'iramidon 
Fenilbutazone (Bu tazolidın) 

c
6
H

4
0H (P.hidroksi f en i l ) 

Oıcypheny lbu t a zone ( Tanrfr·r i i) 

Toksik etkileri Na retansionu, ödemler, bulantı, kusma, mide ul

seri, bazı hallerde de renal tubular nekroz ve karaciğer nekrozudur. 

Allerjik reaksionlarda çok görülür. Lökopeni ve agranulositosis görü

lebilir. Sık sık kan kontrolları yapılmalıdır. 

Amiınopirin ve Novalgin'in agranu1ositosis yapma tehlikesi daha 

sık ve kuvvetli olduğundan Analjezik ve antı ınflamatuvar olarak kul

lanılması genellikle uygun bulunmamaktadır. Ancak Aspirin tehlike

li olduğu hallerde kısa zaman için kullanılmaktadır. 

Antipirin - Aspirine alternatif olarak kullanılabilir. 

Fenilbutazon reversi.bl lösemik tezahuratta yapabilir. Fakat uzun 

zaman kullanılmasında akut lösemilerde husule gelir. Tolbutamid 

(Rastinon) ile kullanılması veya rastlaması ağır hipo glisemilere se

bep olur. Aminopirin ve Kortizol'ün organizmada parçalanmalarını 

hızlandırır. Antikoagulanlar ve Antibiotikler (Penisillin ve uzun et

kili Sulfamitler) ile beraber kullanılmamalıdır. 

hıdometıaein : 

Fenilbutazon sınıfı değildir. 

Analjezik, antipiretik ve antinflamatuvar etkidedir. Aynen Fenil

butazon gibi genel analjezik olarak kullanılmamalıdır. Akut gutik ar

tiritis'ler romatoid spondilitis, Osteoartiritis de kullanılması uygun 

görülmektedir. Romatoid artiritis'lerde Aspirinden üstünlüğü yok

tur. Aspirin ve salisatlar ile beraber verilir ise absorpsionu azalır. 

Yan etkileri, baş ağrıları (çeşitli), depresyon, vertigo, konfüzyon, 

dalgınlık, bulantı, kusma, peptik ülser, bulanık görme ve hatta reti

na! tahribat da zararları arasındadır. Ancak büyüklerde kullanı

hı.bilir. Dozu 25 - 50 mg/günde. 
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Adrenal korteksin salgıladığı bir çok steroidlerden; Glukokorti
koidler, mineralokortikoidler ve Esterogenik ve androgenik aktivite 
de olanlar - ancak .biolojik önemi haizdir.Jer. 

Bunlara başlıca örnekler : 
Kortizol (Glukokortikoid) 
Aldosteron (Mineralo kortikoid) 

Dehidro epiandrosteron (Androgen) - (az miktarda testosteron 
da salgılar ve en mühim androjenik aktiviteyi de bu gösterir.) 

Kormol : Kolesterolden sentetize edilir. Zona fasciculata ve Zo
na reticularis hücreleri tarafından ifraz edilir ve bilhassa ACTH'nın 
etkisi altında salgılanır. 

Kortizol'un % 95 i globulinlere bağlıdır. Geri kalanı metabolit 
olarak aktifdir. Yarı ömrü 90 -110 dakikadır. Kortizol karaciğerde 
reduksiyona uğrar ve suda çözünen türevler halinde idrarla atılır. 

Glukokortikoidlerin - başlıca vazifeleri (enzim sin tezleri, memb
ran permeabiliteleri, hücre yapısı v.b.) glukoneogenesisi stimule. et
mek isede (proteinlerden glukoz yapımı) daha bir çok diğer etkileride 
vardır. 
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Büyük bir kısım etkileri doza bağlı olarak artarsada bazı normal 

reaksiyonları doz artırılsada değişmez. Yüksek doz glikokortikoidler 

midede asid ve pepsin irrazatını çoğaltır ve peptik ulser teşekkülüne 

sebep olur. Kan tablosu üzerinde de önemli etkileri vardır. 

Fizyolojik miktarlardan az kortizol olduğu zaman bilhassa glo

merular filitrasyon bozulur ve suyun atımı zorlaşır. 

Sentetik kortikosteroidler kolik asidden (hayvanlardan elde edi

len) ve streoid sapogeninlerden (Liliaceae familyası) elde edilir. 

Sentetik steroidler ağızdan çok çabuk absorbe olurlar. Her ne ka

dar metabolizmaları tabii olanlara benzer isede farklarda mevcuttur. 

Tabii olanlar gibi spesifik intrasellüler reseptor proteinlere bağla
nırlar. 
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Anti inflamatuvar ve anti allerjik etkilerinin sebep ve şekilleri 
henüz anlaşılamamıştır. Romatizma ve romatizmal artiritlerdeki et
kisi tedavi edici değildir. Klinik tezahuratı azaltırlar, patolojik ilerle
meyi durdurmada fazla etkileri yoktur. Az ve normal dozlarda bir 
haftayı geçmeyen kullanışlarda davranış bozukluğu ve akut peptik 
ulserlerden başka yan etki görülmez. 

D:ikkıat edilecek noktalar : 

Kortiko steroid alan her hastada olduğu gibidir. Hiperglisemi 
husule gelip gelmediği, glikozuri, hipokalemi, osteoporozis ve ulser 
husule gelip gelmediği kontrol edilmelidir. idrarda glikoz ve serumda 
potasyum tayini bu iş için yeterlidir. 

ülserlilerde, konjestif kalp hastalıklarında, intani hastalıklarda, 

diabette, Osteoporosisde, Na retansionu ve ödemlerde kullanılmama
lıdır. Difenilhidantoin ve Barbituratlar kortikosteroidlerin etkilerini 
azaltır. Kortizon ve benzerlerini alan atidiabetiklerde, normalden da
ha yüksek sulfonilüre grubu oral antidiabetikle kullanılmasına ihti
yaç hasıl olur. 

Anti ınflamatuvar olarak diğer ilaçların etki göstermediği ve 
hızla ilerleyen hallerde kullanılmalıdır. Florlu .kortikosteroidler en 
fazla anti ınflamatuvar etki gösterirler (Deksametazon - Beta me
tazon ve Triamsinolon) ancak .bunlar özel vak'alara inhisar ettiril
meli, Prednisolon, Metil prednisolon gibi daha etkili ve yan etkileri 
de o oranda geç meydana çıkanlar kullanılroa:lıdırlar. Tablo 1. 

Tablo 1. Kortikosterıoidlerin ıaınti ınflamatuvar etkilerinin 
karşıJaştırılması. 

Oral Etki dıeğeri 
Birleşik Ekivalanla.rı Predlm:son = 1 

mg. Ortalama 

Prednisone ve Prednisolone 5 1 
16a-methyl, 9a-fluoroprednisolone 0,75 

(Dexamethasone) (Decadron) 7.1 
16b-methyl, 9a-fluoroprednisolone 0,60 

( Betamethasone) ( Celestone) 6.8 
16a-methyl, 6a-fluoroprednisolone 2 

(Paramethasone) (Haldone) 2.8 
16a-hydroxy, 9a-fluoroprednısolone 4 

( Triamcinolone) (Aristocort) 
(Kenakort) 1.15 
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U.S.A., G.B. ve Kanada'da yapılan müşterek çalışmalarda Resi
düel kalb arızaları bakımından aspirin tedavisi ile kortikosteroid te
davisi arasında bir fark bulunmamıştır. Her ikisi de akut atakları kı
saltmada etken değillerdir. Ancak morbidite'nin azaltılmasında fay

dalıdırlar. Kortikosteroidler anti ınflamatuvar olarak bu konuda da
ha etkendir. 

Penisilin : Akut ateşli romatizmada penisillin tedavi edici değil 

daha çok koruyucudur. A grubu Streptokok ınfeksionlarına karşı 

kullanılır. Bu tedavi aylık aralıklarla (1,2 milyon ünite her ay) se
nelerce devam etmelidir. 

Chı·ysotherapy : 

Altın : Sol. halinde veya suspansiyon halinde bilhassa erken 
teşhis edilmiş romatoid artirid'lerde hala kıymetini devam ettiren, 
fakat etki şekli bilinmeyen ilaçlardandır. En dikkat edilecek nokta 
enfeksioz hepatit geçirmişlerde kullanılmamalıdır ve ışın tedavisi 
görmekte veya yakın zamanda· görmüş olanlarda kullanılmaması la
zımdır. Kanda hemen proteinlere bağlanıyor ve uzun zaman, karaci
ğer, dalak ve böbrek dokularında kalabiliyor. Başlıca böbreklerden 
atılır. Toksik nefrit ve ensefalit ve hepatit , tipik toksik etkilerinden
dir. Ayrıca mukoza ve deride lesionlar görülür. 

Salganol (aurothioglucose) = yağdaki suspansionu 50-100 · 

rng/ml. 

Gold Sodyum thiomalat 
mg/ml. 

Mefenaımik asid : 

Antranilik asid türevi 

Steril sudaki sol. dır. 10-25-50-100 

Yalnız analjezik maksatlar için faydalı olduğu bildirilmektedir. 

ibuprofen : İsobutil fenil propionik asid. 

Analjezik ve anti ınflamatuvar olarak faydalanıldığı bildiril
mektedir. 
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Summary 

Review of antrırheumatic Drugs from the pharmaceutıcal point 

of view 

Drugs for arthritis and rheumatıc disease are rewıeved emp

hesısing on their Pharmacokınetıcs and pharmaceutıcal caracte

ristics. 

Stabilities of aspırın in pharmaceutıcal forms discussed by 

the results of in vitro experiments. Side effects of ali antirheumatıc 

drugs are explained. 
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