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Intravenöz tedaviye gereksinim gösteren bir hasta; ya ağır bir durumdadır 

veya ilacı bu yolla almasını gerektiren bir özürü vardır veya ameliyat geçirmiş

tir. 

Bu alandaki amaç ise; ilac miktarını organizmada uzun müddet belirli dü

zeyde ttitınakdır. 

Bu kadar önemli bir tedavinin hastaya tam fayda temin edebilmesi ise; Far

masötik yönden, parenteral çözeltinin bilimsel tekniğe uygun hazırlanması ve 

sonradan çözelti içine konacak ilaçların geçimsizliği ve çözelti içine. bu ilaçları 

ilave etme tekniğine bağlıdır. 

Hastanelerde hastalara intravenöz yolla büyük hacımda ve infüsion 

şeklinde verilen çözeltilerden en az üçte ikisine ikinci bir ilaç ilave edilmektedir. 

Klinik eczacısının bu konuda önemli görevleri şunlardır : 

a - Paranteral çözelti içerisine ilave edilecek ilaçlar - uygun çevre şartları 

altında - bizzat kendisinin ilave etmesi. 

b - İlave edilecek ilaçlar arasında geçimsizlik olup olmadığı hakkında -

bilgi verme, bilgi toplama ve araştırma yapmasıdır. 

Birinci görevde : Klinik eczacısı ilacı, hasta başında değil aseptik şartları 

haiz ve hastanelerimizde değişik kliniklerde mevcut asepik kabineler içersin

de parenteral çözeltilere ilave etmelidir. Bu şartları ve bu yönde kullanılan anti

sepsiyi eczacı Fakültede öğrenmiş durumdadır. Bu konuda bir noktayı hatırlat

mada yarar vardır. Ne kadar asepsi ve antisepsiye dikkat edilirse edilsin şişe ka

paklarının iğnelerle delinmesinde hele bir kaç defa delinmesi ile tipadan çözelti 

içerisine yabancı danecikler girmesi çok olasıdır. Bunu önlemek için iki ayn 

şişeden Y şeklindeki birleştirme borusu yardımından yararlanılır. Örn
eğin; Suni 

beslemede aminoasid ve kalori veren çözelti bir şişeden ve potasyum klorür veya 

fosfat ve vitaminler diğer bir şişden verilir. Ancak potasyum fosfat hiç bir za

man kalsiyum veya mağnezyuın fostala verilmez. Aıninoasid çözeltisi ile yine 

% S Dekstroz çözeltisi ayrı şişelerden ve Y irtibatı ile verilir. 

Klinik eczacısının asıl önemli görevi olan geçimsizlik problemi üzerindeki 

çalışmasına gelince; bu konu çok geniş ve her zaman önceden bilinemeyen bir 
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olaydır, ve hastanın sağlığını doğrudan ilgilendirir. Şimdiye kadar saptanan geçimsizlikler ilerde anlatılacaktır. Ancak bunlar dışında her yeni ilaç karışımında bir çok olasılıklarla karşılaşılabileceği unutulmamalıdır. Çünkü _çözelti içersine ilave edilecek ilacın kendi içersinde tampon maddeleri, antibakteriyel maddeler, stabilizanlar mevcut olması her zaman mümkündür. 
Bu suretle yalnız etken maddelerin değil yardımcı maddelerin de geçimsizlikler doğurabileceği göz önünde tutulacaktır . 

Paranteral bir çözelti içersine sonradan ilave edilen ilaçlar çok değişik şekilde geçimsizlilder gösterebilirler. Mesela çökelme şeklinde, renklenme veya renk değjşikliği şeklinde olduğu gibi gözle görülmeyen kimyasal, ve fizyolojik geçimsizlik türündede olabilir. Her halükarda bütün değişiklikler hasta sağlığı için tehlikeli olarak düşünülmelidir. Geçimsizliklerin en önde gelen oluşumu kimyasal nedenledir ve genellikle gözle görülmez. 

Kimyasal değişime neden olan faktörler şunlardır . 

1 - Ana çözeltideki etken maddenin ve çözeltinin pH sı. 
2 - İlave edilen etken maddenin pH sı. 
3 - İlave edilen etken maddenin dayanıklı olduğu pH. 
4 - Etken maddelerde mevcut geçimsiz guruplar. 
5 - İlave etkenin ve çözücüsünün ana çözeltinin çözücüsü ile geçimsizliği. 6 - Paranteral çözeltiler içindeki koruyucu, antioksiden ve tamponların 

geçimsizliği . 

7 - Ana çözelti ve ilave maddelerin uzun zaman bir arada kalması. 
8 - Işık ve sıcaklığın geçimsizliği hızlandırması. 

Parenteral çözeltilere eklenecek etken maddeler birden fazla olursa · örneğin % 5 glukoz veya % 0.9 NaCI çözeltileri içersine tek değilde iki, üç madde bir. den ilave edilirse geçimsizlik tehlikesi adedin geometrik üssü kadar artar. Bu konudada en önde pH nın etkisi gelir. Henderson-hasselbalch denklemlerine ·göre zayıf asid - kuvvetli bazdan oluşan tuzların ayrışma veya çökelme pH lan şu denklemle hesaplanır. 

Tuz (konsantrasyonu) 
pH = pK + Log ------------

a Zayıf asid (konsantrasyonu) 
(Bu PH nın altında asidik ilaç kısmı çökelir) 

Örnek, Sodyum sülfadiazin, sodyum sulfadimidin, tiyopental sodyum, sekobarbital sodyum, fenitoin sodyum, pentobarbital sodyum, fenobarbitaJ sodyum, metotraksat sodyum, metil prednisolon sodyum süksinat, metisilin sodyum, merkaptomerin sodyum, florescein sodyum, beta mctazon, Sodyum fosfat, ampisilin sodyum. Maddelerinin tıpta kullanılan çözeltilerinin PH lan 8-11 arasındadır. Bu maddeler ortam pH sı 7 nin altındaki bir ortamda ve bir litrelik çözeltinin 
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damara verilme süresi içersinde çökelme gösterebilirler. Zayıf asid kısımları 

açığa çıkabilir. Mesela % 5 dekstroz çözeltisinin pH sı 3.5-5 arasındadır. Yuka

rıdaki maddeler - yalınız pH yönünden bile glukoz çözeltisi içersine katılmama

lıdır. 

Birde ayrıca - tuz olmayıp imalat tekniği veya yapısı yönünden çözeltileri 

alkali olan maddeler vardırki bunlar hem reaksiyonu asid çözeltilere konamaz 

hemde reaksiyonu asid olan diğer maddelerle beraber verilemezler Örneğin : 

Aminofilinin PH 8,6-9, Folik asid PH : 8-11, Fluorourasil PH : 9 dır. Aynca or

taqıın pH sının çözünürlük üzerine etkisi bilinen bir gerçektir. İlave edilen 

madde ortamın pH sını değiştirirse a) ya çözeltinin ana maddesi veya b) Eklenen 

madde çökelebitir. 

Henderson-haısselbalch kuvvetli asidlerin zayıf hazlarla yaptıkları tuzların gös

terdikleri pH lan ve hangi pH nın üstünde çökeleceklerini de şu denklemle gös

terrniştir. 

Zayıf Baz (konsantrasyon) 

pH = pK - Log ------- ---

a Tuz (konsantrasyon) 

Örneğin : Atropin sulfat pH : 8.6 nıı:ı üstünde, kokain hidroklorür pH: 7.78 

üstünde, klorokin hidroklorür pH : 6.5 üstünde kodein fosfat pH : 6 nın üstün

de klorfeniramin maleat pH : 5.5 üstünde, eritromisin laktabiyonat pH : 7.5 üs

tünde, flufenazin hidroklorür pH : 5.5 üstünde, gentamisin sulfat PH : 4.5 in 

üstünde, isoproterenol pH : 4.5 üstünde, leverteranol bitartarat pH : 4.5 üstünde, 

meperidin hidroklorür pH : 6 nın üstünde, metil <lopa HCl pH: 4.5 üstünde 

morfin sulfat pH: 6 nın üstünde, novobiyosin sodyum pH: 3.5 üstünde, ok

sitetrasiklin HCI pH : 2.5 üst~nde, prokain HCl pH : 6 üstünde, protaminsul

fat pH : 4 ün üstünde, pridoksin HCI pH : 4 ün üstünde tetrasiklin HCI pH : 

4 i.in üstünde çökelti verirler. 

PH nın ayrıca stabiliteyede etkisi büyüktür örneğin potasyum penisillin G, 

pH : 5 de 24 saatte % 10 kayıp gösterirken, asid bir çözelti içersine ilave edi

lirse örneğin pH : 3.5 olan bir glukoz çözeltisi içersinde 1 saat içinde aktivite

sinden % 10 kayıp eder. Bii' litrelik bir glikoz çözeltisi hastaya 3 saatte verilse 

penisilin aktivitesinden % 30-40. kaybetmiş olarak hastaya verilmiş ofor. 

4-f 
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Tamponlu Potasyum Penisilin G nin % 5 Dekstroz İçersindeki Çözeltisinin StabiUtesi Üzerine Değişik İlaçların 
Etkisi 

Tablo -

Litredeki Miktar pH Penisilinin aktivitesi X saat sonra 
o 6 24 Aminofilin 500 mg 8.70 940 730 525 Fenobarbiton Sod 100 mg 9.00 820 760 535 Prochlorperazin ·ı O mg 6.45 890 890 880 Sod. Bikarbonat 3.5 g 8.10 930 930 663 Sulfasoksizole 4 g 7.40 900 870 868 Yit B Kompleks 9.90 820 580 127 

Görülüyorki pH sı bilinmeyen, içindeki tampon ve koruyucular tanınmayan buriyet olduğu takdirde; a) Eklenecek ilaclan hacmen 10 ml yi geçmiyor ise damara giden sıvı borusu içersine ve çok temiz ve dikkatle verilmeli, eğer 10 ' ml yi geçiyor ise ayrı şişeden Y borusu ilavesi ile damara verilmelidir. b) Ana çözelti içerisine karıştırıldıktan 10-20 dakika içerisinde damara verilip bitirilmiş olmalıdır. Parenteral çözeltiler içerisine eklenecek veya eklenmeyecek preparatlar, için literatürde bir çok örnekler verilmiştir. Bunlardan genel yol gösterici olan üç tablo veriyoruz. Tablo 2, 3, 4 

TABLO - 2 
Çok kullanılan bazı ilaçların infüzyonlardaki stabilitesi 
Penisillinler : 

Karbonhidrat ve Jaktat çözeltileri (nötre yakın ve alkali pH) penisillinleri inaktive eder. Ampisillin de böyle çözeltilere katılmamalıdır. % 0.9 sodyum klorür çözeltilerine katılabilirler. 
Tetrasiklin ve oksitetrasiklin : 

pH değeri 6 nın altında olan çözeltilerde az dayanıklı ise de bir infüzyon siisüresi içinde ve hasta başında ilave edilmek sureti ile glikoz ve tuz çözeltilerinde verilebilir. 

Sodyum klorür % 0.9 içersinde ampisilin sodyum, hidrokortizön sodyum süksinat, sod. cloxacillin, isopraterenol, sod. safalosporin, lidokain hidroklorür, benzi! penisillin ·sodyum ile beraber hastaya verilebilir. 
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Sulfonamidler : 

Karbonhidratlı çözeltilere ilave edilemez çözeltileri sarartır ve bozar. 

Sodyum klorür çözeltisinde ve hafif alkali pH daki çözeltilerde dayanıklı· 

dıt. (Sodyum tuzları halinde). 

Vitaminler : 

Glikoz ve tuz çözeltilerine başka ilaçlarla beraber olmamak şartı ile ilave 

edilebilirler. Ancak ışıktan özellikle fü içerenleri korumak lazımdır. 

Aminofilin : 

Tek başına olmak üzere (pH : 9) glikoz ve tuz çözeltilerine hen:;en kullanıl· 

mak üzere ilave edilebilir. 

Hidrokortizon sodyum süksinat : 

Tek başına glikoz ve tuz çözeltilerine hemen hastaya verilmek üzere ilave 

edilebilir. 

Simpatomimetik aminler 

Tek başlarına epinefrin, isoproterenol ve norepinefrin % 5 glikoz çözelti

sine ve hemen kullanılmak üzere ilave edilebilirler. pH : 5'in üzerinde hemen 

parçalanırlar. 

Antineoplastik ilaçlar : 

Methotraxate, merkeptopurin, siklofosfamid ve 5-fluorourasil, hepsi sodyum 

tuzları halindedir ve hemen kullanılmak üzere glikoz ve tuz çözeltilerine katıla

bilirler. Bunların ve diğer antikanserojen maddeleıfo prednison sodyum fostafın 

bir arada verilmesi geçimsizliğe sebep olabilir. Cisplatin glikoz ve tuz çözeltile

rinde verilebilir. 

TABLO - 3 

Ana Çözeltiler ve İçlerine Eklenebilecek Maddeler 

füvağ 

Dekstroz veya fruktoz 

pH: 4-4.5 

Mannitol pH : 4.5-7 

Deksranlar pH : 4.4-5 
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·Yorum 

Penisilinler, Metisilin, Novobiyosin, 

Sulfonamidler, Barbituratlar, Ampisilin Ami

nofilin eklenmemelidir. 

% 20 den fazla mannitol içeren çözeltiye hiç 

·bir şey eklenemez kendisi çökelir. 

pH eğer nötre yakınsa birçok ilaçlar eklene

bilir. 
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·Elektrolitler pH : 5-7 

Sodyum bikarbonat pH : 8 .. 

.Protein hidrolizatları 
ve Amino asid çözeltileri 

Genellikle bütün ilaçlar için tek tek olmak üzere uygundur. Ancak kalsiyum içeren elektrolit çözeltilerine tetrasiklinler ilave edilmezler. 

Asid reaksiyondaki ilaçlarla, kalsiyumlu bileşikler ve tetrasiklinlerle geçimsizdir. Hiç bir ilaçla karıştırılmamalıdır. 
İlaçlarn kendi yapılan itibarı ile geçimsiz oldukları diğer ilaçlara örnekler. 

TABLO - 4 

İV Yolla Yaygın Olarak Kullanılan İlaçlarm 
Geçimsizliği 

~taçlar 
Antibiyotikler 
Amf oterisin B 

Kloramf enikol 

Methisillin 
Nafsillin 
Potasyum Penisilin G 

·Tetrasiklinler 

-V ankomisin 

ffipertansif İlaçlar 

Efedrine 
Epinefrin 
Mefenterniine 
Metaraminol 
Fenilefrin 

Geçimsiz Olduğu İlaçlar 

-Potasyim penisilin G, Tetrasiklinler, Kalsiyum klorür, Kalsiyum glukonat, Eritromisin, Polimiksin B, Tetrasiklinler, 
B-Kompleks vitamin preparatları, Hidrokortizon poliıniksin B, Tetrasiklinler, Vankomisin. Tetrasiklinler. 
B-Kompleks vitamin preparatları. 

Amfoterisin B, Metaraminol, Fenilefrin, Tetrasiklinler, Vankomisin, Askorbik asid, Sefalot· hin, kloramfenikol, Heparin, Tetrasiklinler. Amfoterisin B, Sefalothin, Kloramfenikot ht7 parin, Hidrokortizon, Methisillin, Potasyum penisilin G, Polimiksin B. 
Kloramfenikol, Heparin, Hidrokortizon, Po. tasyum penisilin G. 

Hidrokortizon 
Mefentemıin 
Epinefrin 
·Potasyum penisilin G. 
Potasyum penisilin G. 
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Çeşitli İlaçlar 

Aminofilin 

B Kompleks Vitamin 

·Preparatları 

Barbitüratlar ve 

Trankilizanlar 

Kalsiyum klorür veya 

Kalsiyum glukonat 

Heparin 

Hid rokortizon 

Sodyum bikarbonat 

-ro .. -

" 
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Geçimsiz Olduğu ilaçlar 

Asidik çözeltiler, B kompleks vitamin prepa

ratları, Barbitüratlar, Kalsiyum veya mağnez

yum tuzları, vankomisin. 

Aminofilin, Kloramfenikol, Hidrokortizon, 

Nafsillin. 

Bir çok ilaç. 

Sefalothin, Sodyumbikarbonat, Tetrasiklinler 

Sempatomimetik aminler, Gentamisin, Tetra

siklinler, Polimiksin B, Vankomisin. 

B-Kompleks vitamin preparatları, Kloramfeni-

kol, Efedrin, Tetrasiklinler, Vankomisin, He

parin Sodyum. 

Kalsiyum klorür, Kalsiyum glukonat ringer 

laktat çözeltisi, Tetrasiklinler. 

Antibiyotiklerin bir hiri üzerine etkilerini göstermek için de bir örnek aşa

ğıdadır. 

Tablo - 5 Penisilinler ve Amino Glikozitler Arası Geçimsizlikler 

Penisilinler 

Sodyum Ampisilin 

Gentamisinler 

Aktivitesini 

kaybeder 

-Aktivitesini az 

kaybeder. 

·Çökelti oluşur 

Çökelti oluşur 

Aktivitesini 

kaybeder. 

Streptomisin 

Ampisilin 

olur. 

ak ti vitesi yok 

Sodyumbe~ilpenisilin 
Her ikisinin aktivitesi yok 

olur. 

Sodyumkloksasillin 

Sod yumflukloksasilin 

Sodyum metisillin 

Az aktivite yok olur. 

Az aktivite yok olur. 

Sod. Metisillin yok olur. 

Bu konuya çok yaklaşık bir eki de burada hatırlatmak yerinde olur. Hangi 

ilaçları alanlardan - don ör olarak kan alınabilir. 
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- Alkolik ve esrarkeşlerden kan alınmamalıclır. 

- Ağızdan penisilin alanlardan ancak son doz üzerinden 48 saat geçtikten 

sonra alınabilir. 

- Uzun etkili intramüsküler penisillin kullanmış olanlardan son dozdan 

dört hafta geçmeden kan alınmamalıdır. 

- Antihipertansif ilaç kullananlardan (guanetidin, propranolol) kan alın

mamalıdır. 

- Canlı aşılardan polio, kızamık veya sarı humma aşıları kullanmış olan

lardan ancak iki hafta, kızıl aşısından sonra üç haf ta geçmedikçe kan 

alınmamalıdır. 




