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ÇOCUK HASTALIKLARINıDA KULLANILAN İLAÇLARIN 

BESLENME ÜZERİNE ETKİLERİ 

İlıiçların beslenme üzerine olan 

yan etkileri dört grupta toplamak 

yararlı olur : İştaıhın !baskılanması 

ya da uyarılması; besinin aıbsorb

siyonunun değiştirilmesi; besinin 

metabolizması ıve utilizasyonunun 

bozulma'sı; ve besinin atılımının 

değiştirilmesi. Tablo, bazı çok yazı

lan ilaçlar· ve bunlann beslenme 

üzerine etkilerini özetlemektedir. 

İştahı baskılayıcı olarak bilinen 

ilaçlar, amfetaminler ve kanser te

davisinde kullanılan kemoterapotik

leri ,kapsar. İştahı uyaranlar ise, 

steroiıtler ve bazı anrtiıhis,taminler

dir. 

İl&çlar, besinlerin absorbsiyo

nunu birçok şekilde değiştirirler. 

Bunlar; gastroinstestinal pH nın de. 

ğiştirilmesi, safra asidi aktivitesi

nin 'bozu1ması, ıgastrointestinal 

motilitenin bozulması, absorıblayı

cı mukoza hücrelerinin tahribatı, 

besinin absorbsiyonunun kompeti

tif ülh:ilbis.ıyonu, aıbsorblayıcı enzim 

sistemlerinin inaktive edilmesi ve 

besinlerle ililçlann kompleks oluş

turmasıdır. ·Katartikler, gastroin· 

testİ'nal motiliteyi artırarak, be-

sinlerin absorıbsiıyon süresini kısal

tırlar. Diğer taraftan, .gangliyon 

blokörleri de motiliteyi azaltarak 

aıbsoı:fbsiyonu inhibe edebilirler. An

tasitler gibi ,gasıt~ointestinal p-H yı 

değiştiren i1<1çlar da, besinlerin ab

sorbsiyonunu inhiibe ederler. Koles· 

tiranıin ·ve benzeri ilfiçlar safra 

asiıtleriyle ei!kileşerek aıbsorblan

mayan kompleksler oluştururlar, 

bu da mala!bsorbsiyona yol açar. 

Besin ve üaç ıbiJ.eşenleri ıtarafın

dan oluşturulan çözünmeyen bile. 

şiklere örnek, diyet içkileıindeki 

siıklaırnaıt tuziıa:n ile linkomisin'in 
oluşturıduğu ünündür. Ne iklç, ne 

de besin aıbsoııblanmaz. 

Aminopterin ve diğer antine

opl<lstikler, intestinal mukozayı tah

rip ederek birçok besinin absorb· 

siyonunu önlerler. Bazı antibiyo

tikler, sindirimde .görev alan enzim 

sistemlerini ve besinlerin absorbsi

yonlarını aktirve veya inhibe eder

ler. Tetrasiklin yüksek konsantras

yonda, proteoliıtiık sistemleri inhibe 

ederken, düşük konsantras

yonda rpankreatik amilaz'ın aktivi· 

tesini uyar~bilir. Antibiyotikler in· 
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testinal mukozaya doğrudan zarar· 

lı etki .göstererek, lipolizi inhibe 

cdeıbHir ve amino asitler, yağ, de· 
mir ve ksiloz'un absorsiyonlarında 

azalmaya neden o.laıbilirler. Atro

pin, büyük bir oıa·sılıkla, karbohid

ratlar ve ·mukoza arasındaki temas 

süresini uzartaraık, monosa1kıkarHle· 

rin aıbsorıbsiyonunu artırır. Epinef

rin ve diğer adrenerjiık ajanlar, 

glukoz absorbsiyonunu artırırlar. 

Dijital, transport için yarışmak su

retiyle glukoz'un absor:bsiyonunu 

azaltır. İl&çlar, protein a:bsorbsiyo

nunu ·da ters bir şekilde etkilerler. 

Örneğin difenhidramin ince bar

sakta amino asit transportunu inhi

be eder. 

Feno:barbital ve fenitoin, folik 

asit'in metabolizma ve utilizasyonu

nu ıbozarlar. İzoniazit'in, pridok

sinin metabolizması üzerine etkili 

olduğu bilinmektedir. 

Çeşitli iliçlar, besinlerin atılı

mını 1değişi:k yollardan .etkilerler. 

Mineral yağ, yağda çözünen vita

minler ve diğer besinlerin absorbi

yoaunu önler ve feçesle atılımı-

na neden olur. AntibiyotHc-

Icr, ciddi intestinal dismikro-

bileri teşvik edebilir, bu da besinle

rin hızla atılımıyla sonuçlanır. Ase

tilsalisilik asit, G vitamininin de

polanmasını inhibe eder. 

Adipoz dokudan seııbest yağ 

asidi salınımı üzerine il:.lçların et

kileri, ayrıntılı bir şekilde göste

rilmiştir. Bunun pratik sonucu 

olarak, bir fincan kahve plazmada

ki serbest yağ asidi düzeylerini ar

tırır; bununla birlikte kahveyle 

suk:rıoz da verilirse, serbest yağ 

asidi cevabı azalır. Kafein'e bağlı 

lipoliz'in aıynı anda besin alımıyla 
önlendiği ve nikotinik asi-tin daha 

iyi b.ir Jıip.oli.z inhiibitorü olduğu da 
bildıirilmiş<tir. l(aJhve veya nikotin'in 
beslenmeyle ilgili etkileri hakkında 

pratik .kararlara varabilmek için, 

bu maddelerin diğer yan etkilerinin 

de göz önünde bulundurulması ge

rekir. 

Malnütrisyon olması, çeşitli 

il§..çlann beslenmeyi ne şekilde et

kilediği ıkavramını daha da kar

maşıklaştırır. Malnutrisyonlu ço

cuklarda, il&çla,nn metabolizn1ası

nın ıgecikmesi, ilftçların tüm yan et

kilerinin. süresini uzatır ve mutat 

dozlarda verilirlerse, toksisite ola

sılığını artırır. 
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~ Tablo : İlaçların Beslenme Üzerine l!tkllerine Ait Örnekler: 

tıaç 

Antilıistaminler : 

Siproheptadin 

Difenhidramin 

Antilıipertansifler : 

Gangliyon blokörleri 

Tiazit diüretikleri 

Antibiyotikler : 

Aminoglikozitler 

GriseofuJJVin 

İzoniazit 

Neomisin 

Tetrasiıklin 

Trimetoprim (uzun süreli tedavi) 

Mekanizma 

İştahın uyarıımı 

Amino asiıt aıbsorlbsiyonunun inhibe 

edilmesi 

Gastrointestinal motiH.ıtenin bozul-

ması 

Kalsiyum atılımının ve doku çinko 

tüketiminin a7ialması 

Enzim 1naktivasyonu 

İştahın baskılanması 

Besin metabolizmasının değişmesi 

Safra asidi aktivitesinin bozulması 

Besinlerin ·metaıbolizması ve utili· 

zasyonunun bozulması. 

Besinlerin nıetabolizması ve utili· 

zasyonunun bozulıması 

Sonuç 

Kilo al,ma 

Kilo k;,ybı 

Yaygın malabsor:bsiyon 

I-liperkalsemi, hipozink.emi 

Karbonhldrat aJbsor:bsiyonunun 

aza1rrıası 

Büyümenin gecikmesi, kilo 1kaybı 

Pridoksin yetmezliği 

B12 vitamini, karaten, demir, şe 

ker ve ıtriıgliseritler.in aıbsorbsiyonu~ 

nun azalması. 

Kemik büyümesinin bozulması 

Folat yetmezliği, fenilalanin biriki. 
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!iflç 

sss İlaçları : 

Amfetaıninler 

Fenobarbital 

Fenotiazinler 

Fenitoin 

Gastrointestinal İl3.çlar 

Antasitler 

Antikolinerjikler 

Katartikler 

İmn1ünosupresanlar 

Steroitler 

Kemoterapi : 

Aminopterin 

Mekanizma 

1ştaihın baskılanması 

Folat ·metaboliz,ması ve utilizasyo

nunun bozulması 

İştahın uryarılmaısı 

Folat metabolizması ve utilizasyo

nunun bozulması 

Besinin ilaçla ITcompleksleşmesi, 

gastrointestinal 

pH nın değişmesi 

Gastrointestiırıal motilitenin bozul

ması 

Gastrointestinal motilitenin artması 

Besinin atılımının değişmesi, işta· 

hın uyarılması 

İntestinal mukozanın tahribi 

Sonuç 

Büyümenin gecikrnesi, kilo kaybı 

Megaloblasti:k. anemi 

Kilo alıma 

Megaloblastik aıneıni 

Fosfat Wbsoribsiyonunun azalması,. 

tiamin yetmezliği 

Yaygın malabsorbsiyon 

Kalsiyum ve potasyum kaybı 

Andrenali baskılanmış hastalarda 

sodyum tüketimi, kilo alma. 

B12 vitamini, karoten, laktoz ve 

DJksiloz'un absorbsiyonunun azal

m_ası, megaloblastik anemi, steato

re. 


