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Farmakokinetik Parametreler Üzerine
Fizyoterapi Uygulamalarının Etkileri

Selma ŞAHİN*°, Edibe YAKUT**

Fannakokinetik Parametreler Üzerine Fizyoterapi
Uygulamalannın

Effec/s of Physical Therapy lnterventions on Phannacoldnelic

Etkileri

Özet : ilaçların famıakokinetiği üzerinde yapılan çalışmaların
çoğunluğu

uygulama

sırasında

herhangi bir .fiziksel aktivite

yapmayan deneklerde gerçekleştirilmiştir. Ancak bir ilacınfar
makokinetiğinin

egzersiz., fizik tedavi aletleri ve masaj gibi uy-

gıtlamalardan nasıl etkilendiği

konusunda çok az

şey

bi-

linmektedir. Bu uygulamalar ilacın vücuttaki dispozisyonunu
etkileyebilecek henıodinamik ve diğer fizyolojik değişiklikleri
oluşturabilirler. Fizyoterapi uygulamaları, transdermal, subkütan ve intramusküler enjeksiyon yoluyla verilen ilaçların emilim ve dağılımlannı etkileyebilecek bir faktör olarak görülnıektedir. Fizyoterapistler ilaçların pozitif terapötik etki ve
yan etkilerinin hastanın fizyoterapiye olan cevabını da etkileyebileceğini dikkate almalıdır. Bu nıakalenin amacı .fizyoterapi uygulanıalannın ilaçların farmakokinetiğini nasıl etkileyeceğini ve bu ilaçlara olan klinik cevabın ilaç
dispozisyonundaki değişiklikler tarafından nasıl etkilendiğini
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inteıventions may produce hemodynamic and physiological c/umges that
can potentially alter drng disposition wiihin the body. Physical therapy
interventions seem ta have the greatest potenıial to qffect absorption and
distribution efdrngs that are administered by transdemwl techniques or
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GİRİŞ
İlaç

tedavisindeki amaç, ilacın etki yerinde optimum terapötik cevabı oluşturacak bir konsantrasyonda bulunması, ancak yan etkilerinin minimum düzeyde tutulmasıdır. İlaçlar çok nadir
olarak etki yerine verildikleri için terapötik etkinin
gözlenebilmesi için uygulama yerinden etki yerine
taşınması gerekmektedir. Sistemik dolaşıma (kan)
ulaşan ilaç sadece etki yerine değil vücuttaki bütün

*
**

organlara da kan aracılığıyla dağılmaktadır. Dolayısıyla ilaç hedef organda etkisini gösterirken aynı
zamanda ahlım (eliıninasyon) organları aracılığı ile
vücuttan uzaklaşhrılmaktadır. Bir ilacın optimum
bir şekilde kullanılabilmesi için sadece ilacın emilim,
dağılım ve ahlım mekanizmalarım değil aynı zamanda bu işlemlerin kinetiğini de bilmek gerekir.
Bir ilacın etki mekanizması iki faz halinde incelenebilir: Farmakokinetik ve farmakodinamik faz.
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Farmakokinetik fazda bir ilacın emilim, dağılım ve
ahlımı zamanın fonksiyonu olarak incelenirken; farmakodinamik fazda ilacın vücuda olan etkisi incelerunektedir. Bir ilacın hedef bölgedeki konsantrasyonu oluşturacağı etkinin büyüklüğünü
tayin edeceği için farmakokinetik parametreleri etkileyen faktörler ilacın etki şiddetini de dehaçlara ait farmakokinetik pağiştirecektir.
rametreler sağlıklı gönüllülerde tayin edildiği için
yaş, cinsiyet, şişmanlık, genetik yapı, hastalık durumu, ve diyet gibi faktörler bu parametrelerde değişikliklere sebep olabilınektedirl-3. Ayrıca egzersiz,
sıcaklık uygulamaları ve masaj gibi fizyoterapi yöntemlerinin de bazı ilaçların farınakokinetik profillerinde değişikliğe yol açabileceği belirtilmiştir2-B
Bu etkiler özellikle transderınal, intramusküler ve
subkütan uygulamalarda daha belirgin hale gelmektedir. Bu tür uygulamalarda egzersiz, lokal sı
caklık ya da uygulama bölgesine yapılan masaj emilimde arhşa neden olduğu ıçm yan · etki
görülınesinde de artışa sebep olabilmektedir2.
Bu derlemede fizyoterapi yöntemlerinin farmakokinetik parametreler üzerine etkisinin ince!erunesi amaçlarunıştır. Konunun daha iyi anlaşılabilınesi için öncelikle temel farmakokinetik
parametreler (emilim, dağılım ve atılım) kısaca özetlenecektir.

Emilim
uygulama yerinden, etki
edeceği bölgeye geçene kadar olan tüm işlemler olarak t&nımlanır. İntravenöz uygulamada ilaç doğ
rudan kana verildiği için emilim işleminden bahsedilemezken, ekstravasküler yolla verilen ilaçların
etkilerini gösterebilmeleri için sistemik dolaşıma
geçmeleri gerekmektedir. İlacın sistemik dolaşıma
geçmesi ilacın fizikokimyasal özelliklerine olduğu
kadar emilim bölgesinin anatomik ve fizyolojik
özelliklerine de bağlıdır. Sistemik dolaşıma geçiş sı
rasında ilaçlar bir ya da daha fazla sayıda membran
geçmek zorundadır. Hücre membrarıları yarı geçirgen membrarılar olup, ilaç moleküllerinin geçişinde seçici bir bariyer görevi görürler. Küçük moleküller ve yağda çözünen moleküller membranı
kolayca geçerlerken; yüklü moleküller, proteinler ve
proteine bağlı ilaçlar membram geçemez. Su ve üre
gibi çok küçük moleküllerin membrandaki porlar
aracılığı ile geçişleri sağlanırken; bazı moleküller
Emilim,
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değişmemiş ilacın

özel taşıma mekanizmaları
geçmektedir13 .

aracılığı

ile

membranı

ve derecesini tanımlamak için biyoyararlanıın terimi kullanılmaktadır. İntravenöz
yolla verilen ilaçların biyoyararlanımı % 100 iken,
oral yolla verilen ilaçların biyoyararlarumı sistemik
dolaşıma geçiş sırasında gastrointestina l lümen,
gastrointestinal membran ve karaciğerde uğ
rayabilecekleri kayıplardan dolayı her zaman tam
olınayabilir. İlacı elimine eden organ veya dokulardan ilk defa geçerken uğradığı bu kayıp ilk
geçiş etkisi (first-pass effect) olarak adlandırılır. Karaciğer hasarında oral yolla verilen ilacın mebinedeniyle
azalmalar
tabolizmasındaki
uygulamada
yoyararlanırn artar. Ekstravasküler
ilaç, egzersiz yapan kasın yanına veya içine enjekte
edildiğinde biyoyararlanımda artış görülür. Ayrıca
intramusküler ve subkütan uygulamalarda da egzersizin ilacın emiliminde artışa yol açhğı bil-

Emilimin

hız

dirilmişlir3,4,14,15.

Dağılma

ilacın ölçüm yerinden (kandan) diğer organlara geri

olarak adve derecelerde gerçekleşir. Bir ilacın bir organa dağılımı o organın perfüzyon hızı, meınbran perıneabilitesi, plazma ve
doku proteinlerine bağlanma derecesi gibi faktörler
tarafından etkilerunektedi r. Bir ilacın dağılına derecesini tayin etmede görünür dağılma hacmi (V d)
sıklıkla kullanılıp vücuttaki ilaç miktarı ile plazma
konsantrasyon u arasında bir ilişki kurulmasını sağ
lar. Yetişkin bir insanda (70 kg) plazma hacmi yaklaşık 7 L civarında olup, ekstraselüler hacim 16 L ve
total vücut sıvısı 42 L'dir. Vücutta hiç bir şeye bağ
larunayan ilaçların dağılma hacmi ilacın özelliğine
göre 16-42 L arasında değişecektir. Örneğin, büyük
ve polar bir molekül olan aıninoglikozidler hücre
membrarundan çok zor geçeceği için dağılına hacmi
16 L'ye yakın olacakhr. Diğer taraftan membrandan
kolayca geçen küçük nonpolar moleküller (kafein,
alkol gibi) ise total vücut sıvısında dağılacakhr. İlaç
ların doku ya da plazma proteinlerine bağlanma derecesine bağlı olarak dağılma hacimleri değişebilmektedir. Plazma proteinlerine fazla oranda
bağlanan ilaçların (varfarin, tolbutamit gibi) dağılına hacmi plazma hacmine yakın bir değer olurken; hem plazma, hem de dokuya bağlanan ilaçların
dönüşümlü

olarak transferi

landırılır. Dağılım değişik hız

dağılım
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(imipramin, propranolol gibi) dağılma hacmi total
vücut sıvısından daha yüksek olacakhr3J5.
Karaciğer hastalığı

veya beslenme bozukluklarına
bağlı olarak gelişen plazma proteinlerindeki azalma
dağılım hacminde artışa neden olmaktadır2,16.
Ahlım
Atılım, ilacın

ölçüm yerinden geri dönüşümsüz olarak uzaklaşhrılınasıru ifade eder ve başlıca iki mekanizma ile gerçekleşir: itrah ve metabolizma. İlrah,
değişmemiş ilacın vücuttan uzaklaşhrılması olup
genellikle böbrekler aracılığı ile gerçekleşmektedir.
Metabolizma
ise
ilaçların
vücuttan uzaklaştırılmasında ana mekanizma olup, karaciğer tarafından yapılır. Metabolik transformasyon yabancı
maddelerin ve ilaçların vücuttan kolayca uzaklaşhnlınasına yönelik olmakla beraber, daha aktif
ve toksik bileşiklerin oluşumuna da yol açabileceği
unutulmamalıdır. Bu iki organa ilave olarak akciğerler, deri, safra gibi organlar aracılığıyla da ahlım
gerçekleşebilmektedir.
Bir atılım mekanizmasının
değerlendirilmesinde
en faydalı
parametre klerens (CL) olup, birim zamanda ilaçtan
temizlenen kan ya da plazma hacmi olarak tanımlanmaktadır. Genel bir klerens kavramı yerine
hepatik klerens, renal klerens gibi ahlım yapan organa ait klerensten de söz edilebilir. Ahlım organına
ait klerens perfüzyon hızı, proteine bağlanma derecesi ve veriliş yolu gibi faktörler tarafından kolayca etkilenebilınektedir. Örneğin karaciğerden
ekstraksiyon derecesine göre ilaçlar yüksek ve
düşük
ekstraksiyonlu
ilaçlar
olarak
sı
nıflandırılmıştır. Ekstraksiyon oram (ER) yüksek
olan ilaçların hepatik klerensi karaciğerin perfüzyon
hızına bağlı olarak değişirken, ER'si düşük olan ilaçların hepatik klerensi üzerine kan akım hızının etkisi yoktur. Ayrıca karaciğer hem venöz (partal
ven), hem de arteryel (hepatik arter) kanla perfüze
edildiği ve bunlar da karaciğer içinde tamamen
karışmadığı için özellikle ER'si yüksek olan ilaçlar
için veriliş yoluna bağlı olarak hepatik atılımda
farklılıklar olabileceği de belirtilmiştir3,15,l7,1B.
Egzersizin İlaç Emilimi Üzerine Etkisi
Egzersiz, emilimi iki primer yolla etkiler: 1-Egzersiz
sırasında artan doku sıcaklığı kinetik moleküler ha-

rekeli artırarak ilaç moleküllerinin biyolojik membranlardan difüzyonunu kolaylaşhrır. 2-Egzersiz sı
rasında uygulama bölgesine olan kan akım hı
zındaki değişikliklere bağlı olarak ilaç emilimi
değişebilir. Örneğin gastrointestinal mukozaya
gelen ilacın kinetik hareketindeki artış, genellikle
orta-yüksek yoğunluklu egzersiz sırasında görülen
splanknik kan akışında meydana gelen azalma ile
dengelenir19. Oral yolla ilaç uygulamasını takiben
biyoyararlanım üzerinde egzersizin etkisini inceleyen çalışmalar çelişen sonuçlar ortaya koymuşhır. Parkinson hastalığı olan 10 hasta üzerinde
yapılan bir çalışmada, bisiklet ergometresindeki egzersiz periyodu sırasında 1 doz levodopa oral yolla
verilıniştir. Levodopa emilimi 5 hastada gecikirken,
3 hastada arhmş, 2 hastada ise değişmemiştir. Başka
bir çalışmada ise, 50 dk süre ile yaphrılan koşu
bandı egzersizinden sonra midazolamın emilimi incelenmiş, egzersiz yaphrılmayan kontrol grubundaki plazma konsantrasyonu daha düşük bu-

1'

lunmuştur2.

Glukoz biyoyararlanırnı üzerine sodyumun etkisi
otuz dakikalık bisiklet ergomelresi egzersizi öncesi
ve soması kan örnekleri alınarak incelenmiş, glukoz
biyoyararlanımında
herhangi bir arhş görülınemiştir20. Sporcularda performans arhrmak
amacıyla
kullanılan
ergojenik maddelerin etkinliğinin, aktivite ile birlikte arthğı bilimnektedir2,19-21.
Bu örneklerden de görüldüğü gibi oral biyoyararlanırn ilacın özelliklerine olduğu kadar egzersiz periyodunun tipine, süresine ve yoğunluğuna
bağlı olarak da değişebilmektedir.
Egzersizin biyoyararlanırn üzerine etkisi en iyi subkütan veya intramusküler injeksiyonla uygulama
yapıldığında tayin edilebilir. İlaç aktif egzersiz
yapan kasın yanına veya içine enjekte edildiğinde
emilimin genelde arttığı görülmüştür. Egzersiz
yapan dokulardaki lransmembran difüzyonu ve kan
akışındaki artışa bağlı olarak ilaç daha çabuk absorbe edilmiş ve enjeksiyon bölgesinden sisteınik
dolaşıma daha hızlı ulaşmıştır. Eğer, ilaçlar egzersiz
yapılmayan dokulara enjekte edilirse veya kanın enjeksiyon bölgesinden daha aktif bölgelere dağılımı
kesintiye uğrarsa emilimi gecikebiJir2.
Egzersiz sırasında ilaçlar hızla sistemik dolaşuna
geçtikleri için enjeksiyonla verilen ilaçların biyoyararlanırnlarındaki arhş klinik açıdan önemli
77
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olabilir. Buna örnek olarak diabetes mellituslu hastalarda insülin kullarumı verilebilir. Enjeksiyon bölgesini içeren ekstremitenin egzersizi insülinin uygulama bölgesinden emilimini artırmaktadır. Ancak
plazma insülin konsantrasyonunda ki bu ani artış
tehlikeli olabilir. Egzersiz sırasında kan glukozu
hızla düşerek hipoglisemi gelişir. Burada egzersiz,
insülinin etkisini arttırarak, kan glukozunun düş
mesine neden olur5,6. Bu durumda diabetes mellituslu hastalar için egzersiz bölgesinde olmayan enjeksiyon alanları seçilmelidir7. Örneğin bacak
egzersizi sırasında insülin kollara veya abdomene
yapılmalıdır. Çalışmalar sıcağın da (sıcak banyo,
girdap banyosu, sauna, güneş yatağı vb.) subkütan
uygulamada insülinin emilimini hızlandırdığıru
göstermiştir 7 . Ancak hipoglisemi riskini azaltmak
için insülin enjeksiyon bölgesine lokal sıcaklık uygulamasından Kaçınmak gerekmektedir. Sıcaklık artışı subkütan enjeksiyon bölgesinden insülinin emilimini hızlandırırken; soğuk uygulamaya bağlı
olarak enjeksiyon bölgesinde gözlenen vazokonstrüksiyon ve deriye olan kan akışının azalmasından dolayı insülin emiliminde bir gecikme
veya yavaşlama olması beklenebiJir2.
Egzersiz, transderrnal olarak uygulanan ilaçların da
biyoyararlanımını etkileyebilir. Egzersize bağlı olarak transdermal emilim deri sıcaklığındaki artış ve
terleme ile gelişen deri hidratasyonu sonucu artmaktadır. Eğer egzersiz deri kan akışında artışa
artar. Derideki vaneden olmuşsa emilim
zodilatasyonun miktarı değişken olup yüksek egzersiz iş yüklerinde veya çok sıcakta egzersiz yapan
hipovolemik kişilerde deri vazodilatasyonu önemli
ölçüde azalmaktadır2,22.
içeren transdermal bantlar kulçalışmada, bisiklet erlanılarak yapılan bir
gometresinde egzersiz yaptırılan sağlıklı gönüllülerde plazma konsantrasyonunun üç kat arttığı
konplazma
Nitrogliserinin
gözlenıniştir.
anetkilenen
egzersizle
santrasyonundaki bu artış
jinal atakları dengede tutuyorsa faydalı olabilir.
Ancak konsantrasyondaki artışın vazodilatasyona
sebep olup aşırı hipotansiyona yol açması istenıneyen bir durumdur23,24. Transdermal bantlar
aracılığı ile nitrogliserin, östrojen, nikotin gibi madbiegzersizin
hastalarda
kullanan
deleri
edebilmek
tayin
etkisini
yoyararlanım üzerindeki
için daha fazla araştırmaya gerek vardır.
Nitrogliserin
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Transdermal olarak uy;;'ulananan iyontoforez ve fonoforez tekniklerinde ilaç biyoyararlanımı egzersize
bağlı olarak değişebilir. İyontoforez veya fonoforez
öncesi ya da sonrası uygulama bölgesini kapsayan
bir egzersiz yaptırılmışsa, verilen ilacın miktarı teorik olarak artabilir2. Ancak bu konudaki bilgiler
yeterli değildir.
Transderrnal uygulamanın amacı, tendon veya
bursa gibi spesifik yapılara ilaç vermede odaklaşmak ise, uygulama bölgesindeki kan akışındaki
artış amaca uygun olmaz25-27 . Çünkü bölgesel kan
akışındaki artış, ilacı verilen bölgeden uzaklaştıracağı için istenen lokal etki gözlenıneyebilir. Bu
alandaki çalışmaların yetersizliğine rağmen, egzersiz ile lokal uygulamada istenilen sonucun elde
edilemeyeceği belirtilmektedir2.
Egzersiz, inhalasyon yoluyla uygulanan bronkodilatörler gibi ilaçların da (antiastınatik, terbutalin) biyoyararlanımını artırabilir 28 · 3 0. Terbütalinin inhalasyon yoluyla verilmesinden sonra
yaptırılan sabit bisiklet ergometresi egzersizi ilacın
plazma ve pik konsantrasyonlarında artışa neden olmuştur .. Konsantrasyondaki bu artışın ilacın alveolar membrandan geçişindeki ve pulmoner kan
akışındaki artışa bağlı olduğu belirtilmiştir. Plazma
ilaç düzeylerinde egzersize bağlı olarak görülen orta
dereceli artış egzersizle oluşan astım ataklarının geciktirilmesinde yararlı olabiJir30.
Egzersizin İlaç Dağılmıı Üzerine Etkisi
hacmindeki azalma, egzersizin diğer farmakokinetik parametreler üzerine etkisi ile belirginleşir. İlacın atılımındaki azalmayla birlikte görülen biyoyararlanımdaki artış, plazma düzeyindeki
artışı açıklayabilir; buna bağlı olarak da dağılma
hacmi değişebilir. Bu durum özellikle egzersizin
yapılmadığı koşullarda plazmada tutulma eği
liminde olan dağılım hacmi düşük ilaçlar için geçerlidir. Bazı ilaçların dağılma hacmindeki azalma
plazma hacmi veya kan akımının geri dağılınu (redistribution) ile açıklanabilir. Egzersiz sırasında
plazma hacmi %12-18 oranında azalabilir2. Ancak
dağılma hacmindeki azalma bazı ilaçlar için plazma
hacmindeki azalmayla her zaman açıklanamaz. Egzersizin gerçek mekanizması ne olursa olsun, bazı
ilaçların plazma konsantrasyonunda artış görülebilmektedir. Bazı ilaçların dağılma hacmi egDağılım
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zersize bağlı olarak azalabilir. Örneğin, verapamil,
propronalol, teofilin, kafein gibi oral yolla uygulanan pek çok ilacın dağılım hacminde egzersize
bağlı olarak bir azalma gözlenmiştir. Benzer şekilde
egzersiz, intramusküler yolla uygulanan atropinin
de dağılım hacmini azaltnuştır4,21,31,32.

patik perfüzyondaki herhangi bir azalma bu ilaçların metabolizmasını azaltacaktır. Dolayısıyla egzersize bağlı olarak gelişen hepatik perfüzyondaki
azalma bu ilaçların ahlımını azaltacaktır. Diğer taraftan ekstraksiyonu düşük olan ilaçların metabolizması hepatik kan akışından çok karaciğerin
metabolik kapasitesine bağlı olduğu için bu ilaçların
atılınu egzersiz sırasında fazla etkilenmeyebilir!.
Ancak bu konudaki çalışmalar yetersizdir.

Buna karşılık egzersizle beraber digoksinin kas konsantrasyonundaki artışına bağlı olarak dağılma
hacmi artar8. Egzersiz seansının yoğunluğunun ve
süresinin de dağılma hacmini etkileyebileceği belirtilmesine rağmen uzun süreli (7 saat) submaksimal egzersiz sırasında propranolol ve verapamil gibi ilaçların dağılma hacminde bir
değişme görülmemiştir9,10 (Tablol).

Yüksek egzersiz yoğunluğunda renal kan akışı ve
glomerular filtrasyon hızı sırasıyla % 65-% 30 kadar
azalır. Egzersiz sırasında daha az ilacın nefrona
ulaşmasından dolayı ekstraksiyonu yüksek olan

Tablo l. Propranololün farmakokinetik parametreleri (ortalama±S.E.M.) üzerine egzersizin etkisi9.
İntravenöz Uygulama
Oral Uygulama
tı;2jl

(sa)
AUC (ng.mL·ısa)
CL (L.sa·ıı
Vct (L)

n.s. -> p>0.05,

Dinlenme

Egzersiz

p

Dinlenme

3.32± 0.15
436 ±66
194±40

2.83 ±0.25
320±49
268±40

<0.05
<0.05
<0.05

-

-

-

3.27 ±0.25
244±46
51.4±5.5
267 + 28

V d . Dağılma
tı;2jl:

hacını

Terminal fazın yan ömrü
bağlı

olarak gözlenen
değişiklikler ilacın özelliğine göre klinik açıdan
farklı anlam ifade edebilir. Dağılma hacmindeki
azalma, daha az ilacın ekstravasküler dokulara
ulaşmaya elverişli olduğu anlamım taşıyabilir. Aspirin ve benzeri nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar,
eğer vasküler kompartınanda yoğun olarak tutulmuşlarsa artritik eklem gibi periferal dokulara
yeterli konsantrasyonda ulaşamayacakları için daha
az etkili olacaklardır. Öte yandan dağılma hacmindeki artış, ilaçların tahmin edilenden daha fazla
olarak periferik dokulara ulaştığını gösterebilir33.
Hedef dokudaki ilaç konsantrasyonu, gerekenden
fazla ise, istenmeyen etkiler görülebilir. Örneğin
myokardiumda digoksin konsantrasyonundaki artışa bağlı olarak kardiyotoksik etki gözlenebiJirl9.
Dağılım

hacminde egzersize

Egzersizin ilaç Atılımı Üzerine Etkisi
Hepatik kan akışı, egzersiz yoğunluğu arttıkça
azalır. Egzersiz yoğunluğu maksimal 0 2 alınımının
%70'ine eriştiğinde hepatik perfüzyon % 50 kadar
azalır3 4 . Ekstraksiyon oranı yüksek olan ilaçların hepatik klerensi kan akış hızına bağlı olduğu için he-

- altındakı alan
AUC: Egn
CL: Total klerens

Egzersiz
2.58 ± 0.24
214±47
59.l ± 7.8
251+39

p
<0.001
n.s.
n.s.

n.s.

böbreklerden atılımı azalabilir. Renal ahilgili olarak yapılan çalışmalarda, egzersızın
yoğunluğuna, modeline ve ilaca bağlı olarak ahlırnda % 8'den % 84'e kadar bir azalma olabileceği
belirtilmiştirl• 2 . Yaşlanmaya bağlı olarak vücut kitlesindeki azalma, proteine bağlanma, hepatik ve
renal fonksiyonlardaki değişiklikler de atılımı etilaçların
lımla

kileyebilınektedir35.

Farmakokinetik Parametreler Üzerine Fizik Tedavi
Uygulamalarının Etkileri

fiziksel uygulamaların lokal kan akışı ve metabolik aktiviteye etki ederek, egzersiz uygulaması
sırasında görülen etkilere benzer şekilde farınakokinetik parametreleri değiştirebilmektedir36.
Spesifik bir dokuya etkin bir şekilde ilaç verilmesi
bölgesel kan akışını artıran sıcaklık uygulamaları ile
bölgede vasağlanabilirken; soğuk uygulanan
zokonstrüksiyona bağlı olarak ilacın emilimi kı
sıtlanabilir11 (Şekil 1). İnsülin enjekte edilen bölgeye
sıcak uygulanması insülinin kan dolaşımına daha
çabuk katılmasına, buna bağlı olarak da hipoglisemiye sebep olmaktadır7. İyontoforez yoluyla
Farklı
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etkileri de tam olarak açığa kavuşturulamamıştır. Lokal subkütan enjeksiyon bölgesinde masaj gibi manuel tekniklerin uygulanması

niklerin

ilacın emilimini artırabilir. Diyabetli hastalarda ma-

sajın insülinin enjeksiyon bölgesinden uzaklaştırılmasında ve böylece plazma insülin konsantrasyonunun
artışında
etkili
olduğu
belirtilmiştir2. Masajın lokal dokulara sistemik ola-

ZAMAN (sa)

Şekil

1.

Metil Salisilatın 6 deneğe perkütan yolla verilmesini takiben elde edilen ortalama plazma
salisilat konsantrasyonları.
0-----0 Kontrol
(22'C); ®-----@ dinlenme (40°C); /\,-----/\, eg-

zersiz; (VOımax'ın o/o30'u, her saatte 45 dk; 22°C);
&----Jı. egzersiz (40°C); * kontrolle karşılaşhrıl
dığında, ** diğer şartların herbiriyle karşılaşhrıl
dığında

p<0,05 düzeyinde önemli fark

olduğunu

ifade etmektedir1 1.

sistemik emilimi sağlanan ilaçların o bölgede lokal
vazodilatasyon veya vazokonstrüksiyon yaptığı bilinmektedir2. Bu bölgeye sonradan uygulanacak bir
sıcaklık uygulaması vazodilatasyonu artırarak biyoyararlanırnda arhşa neden olabiJirll,! 2,25 . Ancak
iyontoforez veya fonoforez sonrasında sıcak uygulama yapılması bu tedavilerde istenen lokal etki
yerine, ilacın o bölgeden hızla uzaklaşmasına sebep
olacaktır. Fonoforez sonrası ultrason uygulaması ile
hidrokortizonun plazma konsantrasyonlarında herhangi bir artış gözlenememiştir3 7 ,3 8 . Menstural dönemde renal, kardiovasküler, hematolojik ve irnmün
sistemlerdeki değişikliklere bağlı olarak farmakokinetik parametreler değişebilmektedir 39 .
Menstural periyod içinde olan bir kişide egzersiz ve
elektroterapi yöntemlerinin uygulanmaları sırasında
lokal kan akışı değişebileceğinden, ilaç etkisinde
farklılıklar gözlenebileceği dikkate almmalıdır.
Farmakokinetik değişkenler üzerine elektroterapi
aletleri gibi diğer fiziksel uygulamaların etkileri tam
olarak bilinmemektedir. Elektrik stimülasyonunun
bazı tiplerinin iskelet kasının lokal sıcaklık ve kan
akışıru artırdığı bilinmektedir4o, 4 ı. Ancak lokal ilaç
uygulamasından sonra böyle bir tedavinin etkili
olup olmadığı üzerine çalışmalar yetersizdir. Etkiler
tam olarak bilinmediğinden enjekte edilen kasın stimulasyonundan kaçınılmalıdır.
Farmakokinetik parametreler üzerine manuel tek80

rak uygulanan ilaçlar üzerine etkisi bilinmemektedir: Lokal kan akışındaki artışa ve mekanik etkilere bağlı olarak masaj yapılan dokulara
ilacın dağılımında muhtemelen bir artış görülebilir;
ancak bu konudaki çalışmalar yetersizdir.
SONUÇ

Egzersiz ve bazı fizyoterapi uygulamalarının farmakokinetik parametreler üzerine etkisi uygulamanın yoğunluğu, modeli ve süresi, ilacın yapısı ve uygulama yolu gibi faktörlere bağlı olarak
değişebilmektedir. Bazı ilaçlar egzersizden etkilenmezken, bazı ilaçların etkisinde büyük ölçüde
değişiklikler
olmakta;
hatta
plazma
konsantrasyonlarındaki ani artışa bağlı olarak istenmeyen etkiler dahi gözlenebilmektedir. Klinik
açıdan egzersiz ve fizyoterapi uygulamalarının farmakokinetik parametreleri ne şekilde etkileyeceği
konusunda bir genelleme yapmanın zor olmasına
rağmen, fizyoterapistler hastalarını tedavi ederken
bu parametrelerdeki değişikliğe bağlı olarak ilacın
etkisinde de değişiklikler olabileceğini göz önünde
bulundurmalı ve
tedavi programlarını yönlendirirken bu faktörleri dikkate almalıdırlar.
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