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DUODENAL tiLSERLİ HASTALARDA StiTtiN ETKİSİ 

Sütün asit rıötralize edici etkisi 
bilindiğinden, duodenal ülserli has
talara çoğunlukla süt içeriği fazla 
olan diyet önerilmektedir. Ayrıca, 
peptik ülser insidansı ile diyetle 
alınan süt miktarı arasında bir iliş
ki olduğunu gösteren epidemiyolo
jik ;veriler de bulunmaktadır. An
cak, süt ·içeriği fazla diyetin asit ya
pımını beli~gin şekilde uyardığı yo
lunda yayınlar da bulunduğundan, 
duodenal ülserde süt uyıgulaması da 
tartışılır duruma gelmektedir. 

Bu nedenle yapılan bu araştır
mada, endoskopi ile duodenal ili• 
seri olduğu saptanan 65 hasta iki 
gruba ayrılmış; birinci gruba nor
mal hastane diyeti uygulanırken, 
ikinci gruba kahvaltıda 500 mi, öğle 
yemeğinde 750 mi ve akşam yeme
ğinde 750 ml olmak üzere sadece 
süt verilmiştir. Hastalara istedikle: 
ri kadar şeker ve mevsim meyva
larından verilmiştir. Günlük top
lam kalori miktarları 1800-2000, pro
tein miktarları ise 60-70 g arasın
dadır. Her iki grup da günde tiç 
kez 200 mg ve yatarken de 400 mg 
slmetidin almışlardır (günde toplam 

1 g). Bu uygulama dört gün sür· 
dürülmüş ve bu süre sonunda has· 
talara tekrar endoskopi yapılmış· 
tır. Ülserler buna .göre «iyileşmiş 
yara», «duodenitis artığı var», «Yük» 
ve «İyileşmemiş yara» olmak üzere 
kategorilere ayrılmıştır. 

İkinci gruptaki 33 hastanm üçü 
diyare ve kolik tipi karın ağrısı gi
bi süt intoleransı belirtileri göster"' 
diklerinden, çalışma dışı bırakılmış
lardır. Uygulama sonunda yapılan 
endoskopik tarama, normal diyet 
uygulanan gruptaki yara iyileşme

sinin,, sadece süt alan gruptan da· 
ha yüksek olduğunu ortaya koymuş
tur (p<0.05). Her iki grubun se
rum kalsiyum ve kreatinin kon· 
santrasyonlan, uygulama öncesi ve 
sonrası değişme göstermemiştir. 

,Bu çalışmada normal diyet ve
rilen hastalarda yara iyileşmesinin 
o/o 78 oldu~ ve bu sonucun sime· 
tidine verilen cevaba da uygunluk 
gösterdiği ortaya konmuştur. Oysa; 

Oysa, süt içeriği yüksek diyet 
alan grupta ülser iyileşme oranı 
çok daha düşüktür (% 53). 
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Ağrı azalması her iki grup
ta da benzer bulunmuştur ve sütün 
duodenal ülserlerde iyileştirici et
kisi olduğu iddialarının kaynağı da 

muhtemelen budur. 
Sütün ülser iyileşmesini gecik· 

tirici etkisi henüz tartışmalıdır, 

ayrıca süt ile simetidin arasındaki 
ilişki de henüz bilinmemektedir, 
Bir olasılık, sütteki yüksek kalsi· 
yum içeriğinin aşın asit salınımı

na yol açmasıdır. Hücredışı kalsi

yum, gastrin kaynaklı asit üreti
minde rol oynamakta, duodenal ül
serliler bu etkiye normal kişilere 
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oranla daha duyarlı olmaktadırlar. 
Ancak, kalsiyumun bu konuda tek 
etkili faktör olmadığı düşünülmek
tedir, zira kalsiyum içeriği çok dü

şük süt bile ülserlilerde asit sek
resyonunu artırmaktadır. 

Tüm bunlar gözönüne alınarak, 
süt içeriği yüksek diyetin, duodenal 
ülserlilerde yara iyileşme hızını 

ters yönde etkilediği söylenebilir. 

Çeviren : Ecz. Gülberk Yıldırım 

UÇAR 

Kaynak 'British Medical J ournal, 
293, 666 (1986). 



TRANSDERMAL ANT.İHİPERTASİF İLAÇLAR 

Eczacılık alanındaki yaratıcı, 

görüşler, geçtiğimiz son birkaç yıl 

içinde, sistemik dolaşıma deri yo
luyla geçeibi1ecek ilaçların hazırlan
ması konusunda yoğunlaşmıştır. Bu 
tip transdermal preparatlar şim

diden iskemik kalp rahatsızlığı olan 
hastalarda nitrat1ann uygulanması 
tedavisi için kloııidin içeren bir 
transdermal preparat da klinik de

ne111elere sunulacaktır. 

İdeal bir ilacın özellikleri, te
davisinde kullanılması düşünülen 

hastalığa son derece bağlıdır. Ha

fif ya da orta şiddette ıhipertansi
yonun tedavisinde başvurulacak 

ilaçların, bunu uzun yıllar kulla
nacak olan geniş bir hasta kitle
sinde yalnızca etkili olmakla kal
ınayıp, aynı zaman istenmeyen yan 
etkiler taşımayan ve güvenilir özela 
likte olması gerekmektedir. Bu ko· 
şulJarın sağlanması halinde bile gö
riilebilecek alışılmamış bir yan etki 

önemli kabul edilmektedir, çünkü 

kişinin, tedavisi yapılan hastalık 

Nurşen ÜNLÜ(•) 

nedeniyle karşı karşıya olduğu teh
like bununla kıyaslandığında çok 
dal1a azdır. 

·Klonidin preparatı, en az bir 
h<ll'ta boyunca günde 0.1, 0.2 veya 
0.3 m.g ilacın dağılmasını sağlayan 

yapışkan bir diskten ibarettir. Bu 
konuda yapılan bir çok çalışmada 
haftalık olarak uygulanan trans
dermal klonidin preparatları

nın belirgin ibir kan basıncı düşü
rücü etkiye sahip olduğu öne sürül
müştür. Hafif hipertansiyonu olan 
30 hastada yapılan, plasebo ile 
kontrol edilmiş çift körlü bir başka 
çalışına da bu görüşü doğn1lamış
t1r. 15 deneklik kontrol grubun
ması sonucu bir hafta boyunca 
kararlı ve preparattaki klonidin 
miktarı ile orantılı düzeyde kalmış~ 
tır. Bu çalışma, hernekadar etkin, 
liği değerlendirme anıacıyla plan
lanan ilk çalışn:ı,a ise de, kloniclin 
preparatının kan basıncını ger. 

çekten düşürdüğü 

<lir. Bu nedenle, 

görülmekte~ 

transdermal 

(*) (H. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabi!im Dalı, Ha
cettepe~Ankara) tarafından «The Lancet, Vol. 10 (1987)» den çevrilmiştir. 
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preparatların kullanılabilmesi, has. 

ta tarafından kabul edile, 

bilirliğine ve yan etkilerine bağlı

dır. İlk bakışta, haftada bir kez de

ğiştirilen bir deri preparatının, gün

de 1 ile 3 kez alınması gereken tab

letlere göre temel -bir üstünlüğü ol

duğu görülmektedir, diğer bir üs

tUnlüğü de oral tedavide karşılaşı· 

lan, maksimum plazma konsantras

yonlarının belirli aralıklarla ortaya 

çıkması sonucu toksik etkilerin 

dan dördüne karşılık, tedavi edilen 

ıs hastadan 11 inde kan basıncının 

başarılı bir şekilde kontrol edildi

ği gözlenmiştir. Klonidinin plazma 

miktarları, tek bir diskin uygulan· 

görülme olasılığının bu preparatlar. 

da da!ha az olmasıdır. Çünkü trans

dermal yol bu gibi iniş çıkışları 

büyük oranda engellemekte, ge

rek mutlak plazma düzeylerinin 

yüksekliği gerekse önceden de be

lirtildiği gibi plazma düzeylerindeki 

hızlı yükselişin neden olduğu tok

sik etkileri azaltmaktadır. 

Oral klonidin ile, santral etkili 

antihipertansiflerin tipik yan etki

leri olan uyuşukluk ve yorgunluk 

hali görülür. B.u yan etkilerin trans

dennal uygulama ile azaltıldığı söy. 

lenebilir ise de oral ve transdennal 

preparatlar arasında karşılaştırma

nın yapıldığı yayınlanmış bir çalış

ma ibulunınamaktadır, ancak Popli 

ve ark. nın yaptığı çalışmada, te

davi edilen grup ile plasebo arasın

da, bu iki yan etkinin görülme sık

lığı aynı olmuştur. Ayrıca kontrol 

grubu olmadan yapılan ·Çalışmalar

da uyku halinin de sıklıkla görül-

182 

düğü bildirilmiştir. Buna rağ-

men yan etkiye plasebo~tedavi edi

len gruplarda da sık rastlandığın

dan gözlemin kesinliği yoktur. 

Transdermal klonidinin, ortak ve 

büyük olasılıkla ilaca bağlı olarak 

görülen bir başka yan etkisi de ağız 

kuruluğudur ve Poplinin çalış· 

masında tedavi edilen grupta 

plasebo grubundan daha çok görül

müştür. İlaca ıbağlı istenmeyen et· 

kiler azaltılabilse bile, özellikle da

ğılım yoluna ilişkin sakıncalar da 

bulunabilir. Diskin çıkarılmasından 

sonra plazma ilaç düzeyleri, oral 

tedavinin kesilmesinden sonra gö

rülenden çok daha yavaş düşmek

tedir. Deride depolanma, hipertansi. 

yonun, oral klonidin preparatlann

da olduğu gibi yeniden başlamasını 

önlemekte ise de ilacın bırakılması 

istendiğinde bir sakınca oluştur

maktadır. Bununla birlikte, diğer 

bir yan etkinin, transdermal 

klonidinin, belki de başka transder

mal antihipertansif ilaçların kul

lanımını sınırlaması olasılığı daha 

fazladır, bu ise zaman zaman lokal 

olarak görülebilen deri reaksiyon

larıdır. Bu konudaki bir çalışmada, 

29 hastadan 11 i preparatdan etki

lenmiş ve test edilen 7 hastadan 6 

sında klonidine -karşı allerji sap· 

tanabilmiştir. Çalışmalardan bi· 

rinde, 20 hastadan 5 inde deri re

aksiyonu bildirilmiş, bunlardan 3 

ünde ilacın kesilmesi gerekmiştir 

diğerinde ise 13 hastadan 4 ün

de bu durum ortaya çıkmış, birinde 

ila:ç kesilmiştir. 85 hastayı kap

sayan bir başka çalışmada 8 hasta-



da deri reaksiyonu gözlcnn1iştir. 

Poplinin çift körlü çalışmas1n
da, lokal reaksiyon görülme sıklığJ 
tedavi edilen ve plasebo gnıplann
ds, ayın görülmüş ancak klonidin1e 
tedavi edilen birinde ilac1n kesil
mesini gerektirecek kadar şiddetli 
olmuştur. Bunun aksine, habis hi
pertansiyonlu 22 adölcsan üzerinde 
yapılan bir araştırmada, deride her
hangibir kızarıklığa rastlanrnamış

tır. Sonuç olarak bn çalışmala

ra göre deri reaksiyonlarının gö

rülme s1klığın1n, oral hipertansi.ron 
tedavisi ile karşılaşılandan önen1li 
ölçüde :!'azla olduğu söylenebilir. 

Transdermal antihipertansif te· 
davi oldukça çekici ve önümüzdeki 
yıllarda diğer bazı ilaçlar için de uy
gulanaıbilccek bir alandır. Hastanın 
uyumu daha iyi ola:bilmekte, belir 
gin pikler gösterrrıeden 24 saat için· 
de kararlı sistemik plaz1na düzeyle 
ri elde edilmesi teorikte umuldu· 
ğundan daha fazla gerçekleşebil~ 

rnektedir. Bununla birlikte, yaygın 
kullan1mı ciddi olarak düşünülme· 

den önce etkinliğin, daha çok sayı
daki plasebo kontrollü deneylerle 
gösterilınesi, bunun yan1nda deri 
reaksiyonlarının gerçek sıklığını 

saptayacak biiyüklükte klinik çalış· 
maların yapılması gerekn1ektedir. 
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