
EMZİRME VE İLAÇLAR 

Bebek beslenmesinde birincil 

yol olan emzirme gerek endüstri

leşmiş gerekse gelişmekte olan 

ülkelerde giderek daha popüler 

hale gelmektedir. Anne sütü ile 

beslemenin biberonla yapay bes

lemeye göre hem bebek hem de 

anne üzerinde çok sayıda avantaj

ları vardır. Ancak emziren anne

nin ilaç kullanması durumunda 

ilacın süt içine itrahı riskli bir 

durumdur. 
Süt İçine İtrahı Belirleyen Fi

zikokimyasal ve Farmakokinetik 

Etkenler 
İlacın anne plazmasından süte 

_geçişinin temel mekanizmaları di

ğer biyolojik membranlardakinc 

benzer. Bunlar; suda çözünen kü

çük molekül ağırlıklı maddelerin 

(örneğin, üre ve alkol) dar, hidro

filik- ve transmembran porlardan 
direk difüzyonu, nispeten yağda 

çözünen ilaçların membrandan di

füzyonu veya taşıyıcılarla aktif 

trarisporttur. Pratik~e en önemlisi 

bunlardan ikincisidir. 

Yağda nispeten çok çözünen 

ilaçlar iyonize olmamış bir durum-

Filiz ÖNER(*) 

dadır. Süt pH'sı normal olarak 

6.6-6.8 arasındadır ve plazmadan 

daha asidiktir. Ancak bazı_ kaynak

lara göre bu aralık 6.35-7.65'tir. Za

yıf asitler (bunlar plazmada da

ha yüksek oranda iyonize haldedir

ler) yağda nispeten çözü_nmezler, 

oysa zayıf bazlar (bunlar· plazma

da daha çok iyonize olmamış du

rumdadırlar) nispeten yağda çö

zünürler ve böylece li}?id engelden 

süte geçiş potansiyelleri daha yük· 

sektir. Bu zayıf bazlar süte geçin

ce iyonize olurlar ve lipid çözünür· 

ilikleri aazlır. Bu nedenle konsan· 

trasyon gradyanı değiştikten son· 

ra plazmaya geri geçiş potansiye_!_· 

!eri de düşer. 

Bekleneceği gibi, proteine bağ

lanma da ilaç itrahını etkiler. An

ne kanında proteine yüksek oran

da bağlı olan ilaçların süt içine 

itrah olunacak serbest kısımları, 

pKa'dan bağımsız olarak, az ola

caktır. 

Süte geçişten sonra ilacın ya

rarlanım ve dispozisyonu do,ğrud;;ı.n 

doğruya sütle ilgili bazı paramet

relerden etkilenir. İlaç süt «emülsi-

(*) F. Öner (H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Hacettepe-Ankara) tarafından 
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yonunun)) tercihan su veya yağ fa
zında dağılabilir ve sonuçta bebe
ğe sütle geçen ilaç emzirme sırasın- c 

da baskın olan faza dayanır. Örne
ğin. doğumd_an sonraki ilk birkaç 
günde sütün başlıca şekli olan ko
lostrum esas olarak lipid içeriği 
düşük ola~ sulu bir. şekildir. Anne 
sütünün Iipid içeriği de gün bo
yunca sabah ve akşam !ipid ·pikle' ri vererek değişfr: İlaçlar süt pr:l
teinleriile de (Ör~eğin, ka'~ein ve: 
lakta!\ıumin) · bağlanabilir le~ ve . bu 
proteinlerdeki bağlanma Yerleri 
serum proteinleriıideklıerden, fark· 

lı olabilir. 

ilaç 

Asetilsalisilik asit 

Diazepam· 

Siklofosfamid 

·Reaksiyon 

J\siçloz ve dispne 

Sütte Haç dispozisyonuna iliş
kin olarak derin kompartınan ve

.. 1 ompartmanlı ınodellerin ya uç-~ 
önerildiği bir farmakokinctik yak· 

· siirülmüştür. Üçüncü !aşım ilerı .. veya derin kompartman anne su-
tünü ifade etmektedir ve bunun 

d
. _kalıbı bebeğin emn1esinc avran~ş -

il Cln 
birikmesine -bağlıdır. veya a _ ·., -- · · · 

. Anne Siltti fle Beslenen Beb-sk 
·ıerde··tStenmeYen _Etkilere Nede:ı 
Olduğu Bildirilmiş I!açlar (1965'den 

bu yana) 

Bilgiler 

Anne gün4.e 2.4 g almış, 1?~
bcefin serum düz~Yi.;·2.4.-mg. 
n

11
':. 1 dir.-_Sü~ diizeyi saptan

mamıştır .. -Ebeveyı;ı._ çocuğa sa
lisilat - vermediklerini belirt-
nıişlerdi:r:_. 

Letarji ve kilo kaybı 
Anne günde- 30- mg. alrrnş, _b~
belite EEG anormal burun
muş, e~irm~ JCe~liin"ce · semP
tomlar k~ybolmuştur. · 

Nötropel\i 
Anne tarafından ? hafta b<> 
yunca haftada 800 mg: alın
mış, ~n1z~me k~s.ildikt_e_n son: 
r~- iiıt. haft~- içµı~~ n~tJ?O,l?~1:i 
düzelm!şt_ir · -·~--

Ll 
.. ~tyu-'--m-. _K_a_r-'-b-on--a-t·~-~S-2_-'--'e-_-h-. _t _____ A_n_ne-e~g:ün-:;:d;-e· 600-1200 mg al-ıyarı:oz,- ıpo om ve 

bebek serum düzeyleri 
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letarji mış, 
do(rurn,dan sonra· 5. g:ürtde. 0.6 miq. 1 -ı bulunmuş, anne lit
yumu -bütün hamilelik boyu11-

. aJrrus emzirme kesilince c.a ,, 
semptomlar hızla dilzelmiş-
th~, 



Fenindion 

Lity'i.ım intoksika-sYOnu 2 ay- olaysız emziıme/bebek
bir· .. soğuk algınlığına yakala

nınca. belirtiler görülmüş, be

bek serum düzeyleri 1.4 

mmolJ-1 bulunmuş. (karşı

laştırına: anneninki ü,7 mmoL 

ı-ı), emzirme kesilince sem:ı_)

tÖmlar kaybolmuştur .. 

Skrotal hematom Ameliyat sonrası hen1atom 

oluşmuştur, 1 ay olaysız em

zirme görülmi.iş, süt düzeyle

rine ilişkin bilgi yok, emzir

me kesilince annenin prot

rombin zamanı o/o 50 kısal

mıştır. 

SülfaıiıetOksipiridazin Hemolitik anemi -- Bebekte glukoz - 6 -"fosfat 

dehidrogcnaz yetmezliği bu

lunmuş, süt düzeylerine iliş

kin bilgi yoktur. 

Nalidiksik asit Hemolitik anemi 

Psödoefedrin/Deks

bromfcniramin 

İndometasin 

Fenitoin' 

İrritabilite, 

aşırı ağlama 

Konvülsiyonlar 

Methemoğlo\\iiıeini 

Emzirme kesildikten sonra 

kan nakli yapılarak orta şid

dette, anemi giderilmiştir, -S-Li~ 

düzt)rlerine ilişkin ,._bügf yOk~ 
tur. 

Anne, semptomlardan önce 2 

gün uzun etkili dekonjestan 

_almış emzirme kesilince 
.. _- -- "' f··-·-~· : . .-:-:: .. 

semptomlar düzelmiştir. Süt 

düzeylerine ilişkin bilgi yok

tur. 

Anne 6 gün sür_eyle .~ünde 

200 mg almış,_ ~o~rrıı kesmiş'. 

Sonraki 2 günde bebekte.::.nö~ 

bet- görülmüş, süt düzeyleri~ 

ne ilişkin bilgi yoktur. 

Anne fenobarbiti\J. de' almak

tadır; süt düzeylerine ilişkin 

. bilgi ·yoktur. 
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Etanol 

Klindamisin 

Dapson 

Klemastin 

Teofilin 

TOPİK İLAÇLAR 

Bizmut 

İsoflupredoı:ı, 
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Psödo-Cushing 
sendrom 

Enterokolit 

Hemolitik anemi 

Bebe.ğin doğumundan itiba

ren anne fazla miktarda al
kol alıyor, süt düzeyi 100 mg. 
dl~ ı bulunmuş, anne alkolü 

bırakınca semptomlar düzel
miş ve büyüme hızı artmış

tır. 

Anne 5 gün süre ile 6 saat
te .bir almış, bebekte kanb 
dışkı görülmüş, emzirme kesi

lince semptomlar düzelmiş ve 
kUndamisin tedavisi olmak
sızın emzirme yeniden başla

dığında semptomlar tekrarla

mamaktadır. 

Anne ve bebekte orta . dere
cede anemi görülmüş, doğum

dan sonra 2,5 ay süreyle an
neye verilen doz 50 mg. gün 
~ı, bebekte ilaç ve metaboli

tin serum düzeyleri önemli 
bulunmuştur. 

Uyuşukluk, irritabilite Annenin dozu üç gün süre ile 
günde 1 mg'dır, anne ayrıca 

antikonvülsanlar da almak~ 

tadır, semptomlar emzirme 
kesilince düzelmiştir. 

İrritabilite 

Duodenal 

obstrüksiyon 

Hipertansiyon ve 

hipofizadrenal 
süpresyonu 

Anne günde 800 mg aminofi
lin almış, 9 ay boyunca sü
rekli gözlem altında tutul
m.uştur. 

Anne meme başı bakımında 

bizmut merhemi kullanmış

tır. 

Anne meme başındaki ya.ra~ 

ları tedavi için topik olarak 

kortikosterod kullanmıştır. 


