
BESLENMENİN İLAÇ ETKİNLİGİNDEKİ ROLÜ('') 

İlaçlar, yeterli beslenen toplum

larda olduğu kadar . kötü beslenen

lerde de yaygıri olarak kllllanılmak

tadır. Gerçekte, belirli ilaç grup

ları enfeksiyon ve enfestasyonların 
sık görülmesi n_edeniyle, kötü bes

lenen grupl11fda -da}J.a yaygın kullc;t: 

nılmaktadır. Modern ilaçlar. geliş
mekte olan birçok ülkede mevcut
tur ve 3. Dilnya jilkeler.i g~niş bir 
ilaç ve diğer ~senobiyotik çeşitli

liği ile karşıkarş1yadır. 

İlaçların gerek . terapötik ge

rekse taksi~ etkileri, ilatıİl bünye

deki yazgı$ı tarafınd~.n belirlenir. 
İlaç _metabolizması, ilaç absOrpsi

yonu, dağılımı, biyotra,nSfo_rmasyo

nu ve i trahı yönj.indeiı, bir Hacıµ 
biyolojik yazgısı Olarak· tanımİari:i

bilir. Bu süreçlerin ilaç dispozis
yonu üzerindeki etkisi k;:ırmaşıktır 

ve b.azen ~?görlilmesi zordur. Ge
netik ve çevresel_ faktörler~ .ek ola
rak, hastanın birtakıµı özellikleri 
de bir ilacın metal?olizması ve dis
pozisyonunu öneriıli ölçüd~ etkiler. 

O halde, ilaçların rasyonel kulla
nımı doğru· farmakokinetik ve far

makodinamik ilkelere dayanır· ve 
hastaların -gereğinc_e tedavisi -için 
bu ilkelerin· bilinmesi- zorunludur. 
GünümilZde diyet ve beslenmenin 
ilaç metabolizması ve dispozisyo
nunu değiştirebilecek iki önemli de

ğişken olduğu bilinmektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerde. ilaç 
dozları üzerinde direkt etkili olan 

dört an'). fak.tör, genetik profil, .. Vü

cut ağırlı~ı. diyet ve lJeslenme · ile 

çevredir~ Ayrıca,. il.açların kehdile
ri de beSienme __ yetersizliklerine ne
den olabilirler.- Öt~eği:O:; aiİtitüber; 
küloz ilaçlar,_ ant~korı,yü.ls.anlar ve 
antikanser ajanların spesifik be

sin ögelerini tüketip, yetCTsizlikler.e 

neden olduğti bilinniektedir. 

Bu makalede, besleriine 'Pçızuk

luklanndaki patofiz,ırolojik deği
şiklikler özetlenecek ve ·bunlafin 

farmakokinetik süreçler ve" ilaç et

kinliği ile ilişk~si incelenecek:_tir. 

(*) Ecz. Zehra Kasaboğlu-tarafından Pharı1ıacy In.temati0na1·6,2, .41, 

1985'cfeki K. Krishnaswaıiıy'nın yazısından kısaltılarak çevrilmiş

tir. 
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Patofizyofojl 

Gelişmekte olan ül]ı:el~rde, mal

nütrisyon karmaşık_ bif durumdul', _ 

b~rçqk_yetm~zlikler _birarad~ gör4-

lü-r ve çqk.yönIÜ kÜnik_.ye. patolp

jik belirtile,~ veren fizyolojik süreç

ler içerir. Plazma, ve dokulardaki 

biyokimyasal değişik_Iiklerin yanı-

sıra gas~roeı;ıtestin~l_.kap~~'- _ktıra.c:i· __ _ 
ğer,_ vücut_ sı_vıla.rı. vi.t.CU:t -~9ınPo~·
zisyontı. ile plazma ve dqku protein

lerincle birçok patofizyçlojik -bo

zukluklar göriilür. Dqlayısıyia ab

sorpsiyon, dabtılım, plazma , pra:

teinleril].e bağlanma, biyotransfor- . 

masyon v_e .itrah giJ?i _bir tak}m ö

nemli f~rİnakoldıietik .parametre_le-, 

rin değiş_ebilcceği açıktır ve .b·u de
ğişme, ilaç:_lci.rın dep.ge_ clu_ruinunda_ki . 

(steaqy-state) kons_ru:ıtras_yon1arına 

y<:).nsır. Böyle değişmeler, ilfl:ç et

kinliğiqde farkJ._ılaşmaya neden ola

bilir. 

M~ı~~tris_yOnda ilaçların ab

sorpsiyonu 

·İlaçların büyük kısmı oral yol" 

la verilir; bu' uygulariıa'da terapö~ 

tik yanıt ise ab:Sörpsiyon-_hızına ve 
miktarına -bağlıdır:-Besin- ·eıeman!a-: 

n (protein, kalori, vitaminler ve ıiıi; 

neraller g'ibi) -·eksikliğinin - gaStro 

eritestinal kıirialda:. yapısal ve fonk: 

siyonel değişik~ik1:~r yarattığ;ı . bilin

mektedir. Dahası, tropikal ül.keler

de, malabsorpsiyon sendroml~rıı en

feSt_asyonlar, _kroiıik diyareler ve 

diğer enfeksiy?p.lar __ gast:ı;-oentestVı-al 

kanalda: çeşitli boiukluklara ve spe

sifik · olmayan enlero]Jatilei-e yol 

açabilir. Bii değişimler herzainari 

ilaç absorpsiyonunun -az·aıması ile 

sonuçlanır. Malnütrisyonda, yağ

lar, peptidler, A vitamini, demir ve -

B12 vitarnirii gibi besin·_ elemanları- _ 

nın · absorpsiyonunuiı azaldığı· ·bilin··_ 

ınektedir. Te_tra:siklin, rifa111pisin, -

ve kloramfenikol gibi anJibiyotikle- . 

rin ·· absorpsiyonunun da geciktiği -

veya· azaldığı- gösterilmiştir. Ancak, 

yetersiz beslenen çocu_klatda, -p::ı.· .. 
renteral yolla verilen "ilaçların -ya- · 

rarlanımı normal görünmektedir. 

Malnütrisyonda, absorpsiyondaki 

azaln1a ve btinun · biyöyararlanüu 

üzerindeki etkisini değerlendirebil

mek için daha çok araştırma ge-· 

reklidir. 

İlaçların proteine bağlaın'nası · 

ve dağılunı 

Birçok ilaç plazıpa protein~eri· 

ne (alburrıin ~e- globuliı~) bağlanır,_ 

bu bağlilnma.nın derei:esi, ilacın 

kiınyasal yapıE)ı ":e pr~t.ein~. ~fini

tesine göre değişir. Malnlitrisyö11:· 

da, özellikle protein enerji malnüt

risyonunda, l?-~~ plazm~ _ve ~em de 

doku (kas) proteinleri azalır ve bu 

da- ·plazma protein pı-öfilinde . de

ğişme ile sonuçlanır. -Albumin · ·v-e 

Iipoprotein sentezi azalır, oysa, glo~ 

bulinler herzaman yükselir. Bu de-: 

ğişiklikler, değişmenin yönü ve 'de

recesine bağlı olarak,: · bağlantnad;;:ı 

azalma veya artrria şeklinde· -sonuç

lanabilir. De'ğişimih yönü ve_ dere

cesi, beslenme yetersizliğitiin şid~ 

det ve süresinden l~tkil'enir. 

Protein-ilaÇ koTnpleksieri , doku 

bar'iyei-ıerini geçen:iediğinden ve ·ser
best ilaç fizyolojik olarak ·daha ak" 
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tif olduğundan, ilaç protein bağlan

ması ilaç etkinliğinde önemli bir 

fatmakokinetik belirleyicidir. Ye

tişkinlerde ve çocuklardaki malnüt

risyonda, çeşitli ilaçların bağlanma

sının önemli ölçüde azaldığı göz

lenmiş. Antimikrobik ilaçlar, anti

enflamatuvar bileşikler ve antitü

berküloz ilaçların bağlanması azal

mıştır. Buna karşılık, yetersiz bes~ 

Ienmede, globulinlere (orosomuko

id) bağlanan propranolol gibi ilaç

ların daha yüksek oranda bağlan

dığı gösterilmiştir. Bağlanmadaki 

değişmelerin, dağılım hacmi, yarı 

ömür, ilacın karaciğer ve böbrekler

den eliminasyonu gibi farmakold· 

netik parametrelerdeki değişmeler

de rol oynadığı gösterilmiştir. An

cak, bağlanmadaki değişmelerin et

kinlık ve toksisite bakımında.o, kli

nik öneminin değerlendirilmesi için 

d~ha fazla _araştırma gereklidir. Hi

po:::ı.lbuminemide, ilaçların istenme

ye'l etkilerinin arttığı bildirilmiş-' 

tir. 

İlaçların blyotransformasyonu 

ilaç ve ksenobiyotiklerin far· 

ınakotoksikolojik özellikleri, direkt 

olarak, ana bileşik ve ·metabolitle

rinin metabolizma ve eliminasyon 

hızlan tarafından belirlenir. Me

meli hücrelerindeki endoplazmik re

tikulum, ksenobiyotik m·etaboliz

masında önemli bir rol oynar. Bi

yotransforma"syon reaksiyonların~ 

dan sorumlu olan esas organ ka

raciğerdir. Bununla beraber, böb

rekler, akciğer, deri, beyin, plasenta 

ve kan hücrelerinin de biyotrans-

formasyon reaksiyonları için ge

rekli enzim sistemlerini taşıdığı bi

linmektedir. İki hemoproiein (si

tokrom P450 ve sitokrom bS), bir · 

flavoprotein (NADPH sitokrom c 

redüktaz) ve bir lipit (fosfotidil ko

lin) içeren üçlü oksijenasyon sis

temi faz I ve faz il reaksiyonların

dan sorumludur ve çok çeşitli er;

zim reaksiyonları ve hücre fonk

siyonlarından sorumludur ve çök 

çeşitli enzim reaksiyonları ve hüc- . 

re fonksiyonlarında rol alır. Kseno

biyotilderin çoğunun (tarım ilaç

ları, mikotoksinler, çevresel kirli· 

likler, gıda katkıları, kozmetikler 

ve ilaçlar) bu grup enzim tarafın

dan metabolize edilmesi gerekjr. 

Bu enzim sistemi, iki kenarı kf:s

kin bir kılıç gibi düşünülebilir: hi

yotransformasyon reaksiyonlar~ sı

rasında reaktif moleküller oluş· 

masıyla, toksik, mutajenik veya te

ratojenik bazı metabolitler meyda

na gelebilir. Genetik faktörler dı

şında, diyette bulunan enzim in

dükleyiciler /inhibitörler (besin de

ğeri olan veya olmayan) enzim 

sistemini daha da ileri düzeyde de

ğiştirebilir. Ksenobiyotik metabo-· 

Iizması, ilaç etkisini direkt olarak 

belirleyen genetik,' çevresel, fizyo

lojik ve patolojik faktörlerin kar

şılıklı etkileşiminin bir ifadesidir. 

Hemen bilinen tüm besin ele

manları (karbohidrat, proteinler, 

lipitler, mineraller, vitaminler) ?u 
enzimlerin oluşum, yapı ve işlev

leri ile yakından ilişkilidir. 

Literatür, deney hayvanlarında, 

besin elemanları eksikliği veya aşı-



nlığının ilaç- metaboİize ediCi en
zimleri azaltcibildiği veya artırabil

diğine ilişkin bilgilerle doludur. De
ğişimlerin derecesi -ve yönünün de
ney hayvanlarının tür, soy, yaş ve 

cinsiy::-ti ile besin eksikliğinin tipi, 

derecesi ve süresine bağlı olarak 
değiştiği gösterilmiştir. Genelde, Br 

vitamini ve demir haricinde türn 
eksiklikler enzim aktivitesini az:ıİ

tır, fakat, seçici olmayan açlık, be
lirli ilaçların metabolizınasını artı

rır görünmektedir. Yarıaçlık ve aç

lık durumlarında, oksidatif metabo
lizma sıklıkla azalmakta, oysa ko:a
.!ugasyon reaksiyonları artmakta
dır. 

İnsanlardaki malnütrisyonda, 
karaciğerin belirli fonksiyonlarının 
anormalleştiği bilinmektedir. Her 

ne kadar hayvan deneyleri klinik 
araştırmaların: teİnelini oluşturmak.

ta ise de, bu deneylerden sağlanan 
Sonuçlar insanlara yansıtılırken ih

tiyatlı olunmalıdır. Ayrıca,. invitro 
enzim çalışmaları ilaç ve kimyasal 
maddelerin invivo klererisleri ile 
herzaman kıyaslanamaz. 

Bu nedenle, son zamanlarda, 
r;ere.k prototip ilaçlar (örneğin, fe

nazon) gerekse klinikde kullanıi:ın 

ilaçlar (örneğin, klriramfenikol, klo

rokin, izoniazid, salisilat, sülfadia
zin, tetrakloretilen, androstenedion_, 

noretindron, estradiol, tetrasiklin, 

fenilbutazon, prppranolol, rifampi

sin) kullanılarak insanlardaki .mal

nütrisyonda, ilaç metabolizmasını 

ölçmek için girişimler yapılmış

tır. 

Araştırmalar, şiddetli, hafif ve 

orta derecede protein enerji n1al
nütrisyonu, anoreksi nervosa, ane· 

mi ile çinko ve askorbik asit yet
mezliği olan çocuk ve erişkinlerdC

yürütülmüştür. Çocuklarda yapılan 
araştırmalar, ağırlık kaybının °/0 40 

dan fazla olduğu şiddetli malnüi

risyonlarda, ilaç metabolizmasının 

azaldığına işaret etmektedir. Öte 

yandan, yetişkinlerdeki araştırma

lar, ilaç metabolizmasının yalniz
ca şiddetli protein enerji malnüt
risyonu durumunda (famine edem:ı) 

azaldığına; buna karşılık, ağırlık 

kaybının °/o 40 dan az olduğu ha
fif ve orta derecedeki malnütris
yon durumunda normal olduğuna 
veya arttığına -işaret etmektedir 
Bu nedenle, ilaçların denge duru· 
mundaki (steady-state) düzeyleri 
azalmaktadır. Yetersiz beslenen ka
dınlarda, kontraseptif steroid me
tabolizması daha hızlıdır. «Genetik 
asetilasyon» beslenmeye bağlı ola

rak değişmezse de, asetilasyonlar 
hızlanmaktadır. Protein enerji mal
nütrisyonunun yanısıra, yetişkin

lerde, demir, askorbik asit, çinkO 
ve folat yetn1ezliklerinin ilaç me
tabolizması üzerine etkisi yeterin
ce gösterilmiştir. Hemoglobin dti
zeyi düşük olanlarda fene,,.zon kle
rensi artar. Ek folik asır ve askor
bik asit verilmesi feni.:oin ve fena
zo'n metabolizmasın.: artırırken, çin
ko yetmezliği fl..-ıazon k.Ierensini 
azaltır. Bu nedenle, "ilaç metaboliz
masının, baskın gelen yetmezlik du

rumunun tipi ve şiddetine bağlı 

olarak değişkenlik gösterdiği söy
lenebilir. 
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Diyet faktörleri 

Bu çalışmaların bir uzantısı 

olarak, be.sinlerdeki ınakroe_lcmaq

ların, sağlıklı gönüllülerde, ilaç ki

netiği üzerindeki etkileri değerlen

dirilmiştir. Gruplararası ve grup 

içinde görülen başlıca değişkenler

den biri, diyetin miktarının yanısı

ra niteliğidir. 

Prote'in ve karbohidrat gibi bJ

sinlerdeki makroelemanların ı~olü 

değerlendirilmiştir. Sonu-çlar, ilaç

ların klcrenSinin proteinler taraf!rr

dan- stimule edildiğine, buna kar

şılık, yeterli protein Yokluğund:.ı 

karbohidrat ve yağlar tarafından 

azaltıldığına işaret etmektedir. Ka

lori ve protCinlerin· yeterli düzey

de alınmaması (diyette öngörülen 

miktarın °ıo- 60'ı)- duruınunda ilaç

ların klcrcnsi azalır;'" daha ılımlı 

yetmezlikler (0ıo 30-35) ise, ilaç ki· 

netiğini belirgin olarak değiştirmez 

görilnınektcdir. Yağlardan sağla:iian 

kalorilerin önemli bir etki-si yük 

gib-i -gôrüı1mektedir;- · ·Bu sonuçlar 

yetersiz beslenen -topluinlarda göz

lenenin ·bir ·ölçüde benzeridir.-

Kalı.· fıstığı gibi besin değe.ci 

olm~yan bileşikler, odun kömll· 

ründe kızartılmış ette oluşan ınad

deler, indol ve fla-yonların insa,n· 

larçla ilaç. roeta_bolizmaşını _ stimul_e 

ettiği ·b'ilinmcktedır. Böylecç,_ diyet, 

yetmezlik ve çevr_e ile söz.konu.sa 

topluın arasında_ kqvy_eUi bir: etki

leşim olduğu . görLHnıekte9-ir. Bu 

nedenle, _ilaç etkileri-: değişebilmek· 

te_ ve ilacın farm;ı.J,t.qtoksikolojik_et· 

kilerini diyet ve beslenme _ _c!.µ:ı,uını;;ı 

}OG 

ışığında değrlendirmek gerekmek· 

tedir. 

İlaçların böb:reklerden ve saf~a 

ile eliminasyonu 

Böbreklerle ilaç itrahı, diğer 

farmakokinetik parametreler ve 

metabolik süreçler· ile yakından 

ilişkilidir. Böbrek fizyolojisindeki 

değişmeler, büyük ölçüde, beslen· 

me bozukluğunun: derecesine· h3-
ğımlıdır. Şiddetli malnüt~"isyon, 

esas olarak, böbreklerden: itrah edi

len tetrasiklin, sefoksitin, gentam1· 

sin, peilisilin ve tObramisin, gibi 

ilaçların eliminasyonunu azaltır. 

Öte yandan, böbrek hasarının ·söz· 

konusu_ olmadığı yetersiz- beslen

melerde, proteinlere bağlanmadaki 

azalma nedeniyle, 'ilaç eliminasyoıı_u 

hızlanır. Malnütrisyonda tek doz 

kinetiği konusunda veriler -bulun

nıakta ise de,_ güvenli_k sınırı dar 

ilaçların" ve esas olarak .böb_rekler

.den itrah edil~n ilaçların den_ge 

(steady-state). dUzeyleri konusunda 

çalışmalar yoktur, 

!ı.ilalnütrisybnun safra ile itrah 

edilen ·_ilaçlar üzerine 'etkileri ko

nusunda hcrhangi-~bir- veri: yoktun. 

·Malnütrisyonda, ilaçların barsak 

çeperi ve- barsak- -florası tarafından 

metabolizması, enterohepatik dola;

şım, hepntik _kan ak~mının 0lç:ül

mesi gerckmckt_cdir. 

Farmakodinamik 

ÇalıŞnia zörltil<larııidaiı biti, 

fa-rmakoi:linamik ·etkilei'i, Plazma 

kotıs<intrasyoniarına ba~lı olarak 

kantitatif olarak değerlendirm.ekt 



tir. Herbir ilacın farmakodinarnik 
etkisini ölçmek için, klinik yanı~ı 

değerlendiren objektif yöntemler 
geliştirilmelidir. Malnütrisyonda, do
ku/reseptör değişiklilderi nedeniy
le, gerekli ilaç dozu değişebilir. 

Malnütrisyo~un şiddetine bağ

lı olarak, organların hasara duyar
lığı da değişebilii:'. ~u nedenle, ilaç 
e·t_kisindeki . değişmelerde firmak:o
kinetik değişikliklere ek olarak, far
makodinamik olaylar da rol oynaı« 

Sonuç 

Diyet ve .besleıun~ :durµmu, gü
nümüzde, malnütrisyoD:da ilaç ıne

tabölizma ve dü;IJoziSyci:iıiınu"etkil~
yebilecek. iki_ ·önemli dış değişken 

olarak tanınqıaktadır'. S?nuç ola
rak, yeterSiz · besleneıi gruplai:'da 
ilaç etkisi, yete.rli besle_ı;ıerile:fle kı

yaslandığında, farkedilir . biçimde 
değişebilir. 3. Dünya ülkelerinde 
görülen riıalnütrisrqn _ karinaşık_ bir 
durumdur ve çok· yönlü belirtiler 

veren çok sayıda yetmezlikler biçi· 
minde ortaya çıkar. Malnütrisyon
da oluşan patofizyolojik değişik 

likler, ilaçların farınakokinetik ve 
farmakodinamiğini değiştirme ba· 
kımından büyük bir potansiyele sa 
hiptir. Çocuk ve yetişkinlerdeki 

şiddetli malnütrisyon, absorpsiyo
nu bozar, bağlanmayı, biyotrans
formasyonu ve-böbreklerden itrahı 
azaltır .. Ilımlıdan orta dereceye ka
dar değişen yetrsiz beslenme du
rumlarında, farmakokinetik yan1t
ların değiştiği gözlenmiştir. İla:; 
metabolize edici enzimler indüklc
yici durumda olduklarından ilaçla
rın klerensi hızlanmıştır. Tek doz 
kinetiği üzerine veriler bulunmak
ta ise de; ilaç gereksinnıeleri, doz 
rejimindeki değişmeler, -farmako
dinamik yanıt ve ilaçların istenme
yen etkileri, gibi klinik ö:Zellikler, 
diyet ve beslenme durumu ış-ığında, 
derinlemesine incelenmelidir. 

(Geliş Tarihi : 25.4.1985) 
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