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İki değerli metallerle şetat oluşturur ve absorbsiyonu zorlaştırdığından antibakteriyel etki de azalır. Bu nedenle tetrasiklinler süt-yoğurt-ıspanak gibi Ca++
dan zengin besinlerle alındığında etkisizdir. Al, Mg, Ca iyonları taşıyan antiasitler
verildiğinde ve anemide Fe tedavisi yapılıyorsa yine etki zayıflar. Bu durumu önlemek için tetrasiklin kapsüllerine sodyum sitrat, fosfat, metafosfaıt katılmak
retiyle Ca++ çöktürülür.

su-

Bakteriden bakteriye aktarma suretiyle çok aşamalı bir rezistans oluşmakta·
dır.

OT ve T böbrekten, Doksisillin karaciğerden atılır. Sütle bebeğe geçen ilaçlardandır.

Tetrasiklin

preparatları

:

Tetrasiklin taşıyan müstahzarlarda tetrasiklinin klorhidrat tuzu kullanılır.
Bu müstahzarlarda HCl tuzunun kullanılması erirliği attırmak all!acıyladır.
Bu tuzun 1 gr ı 10 ml suda erir. Baz tetrasiklinin 1 gr. ise 250 ml suda çözünebilir. Bu nedenle süspansiyon hazırlamada bazı tercih edilir.
Tetrasiklin fosfat preparatları :
Tetrasiklin veya tetrasiklin HCl in sodyum metafosfat ile oluşturduğu kompleks kullanılmıştır . Bu kompleks kalsiyumu çöktüreceğinden besin-ilaç etkileşme
sinin önüne geçilmiş olacaktır.
Tetrasiklin fosfat tetrasiklinden daha kolay absorbe olmakta ve daha yüksek
serum konsantrasyonu sağlanabilmektedir.
Tetrasiklin - L - Metilenlizin prepratları :
Limesiklin adıyla da bilinen Tetrasiklin - L - metilenlizin, Tetrasiklinde 2 numaralı konumdaki karboksamit grubuna metilenlizin katılmasıyla oluşur.
204 mg limesiklin, 150 rng Tetrasikline tek~bül eder.
Ağızdan alındığında tam absorbe olduğundan daha küçük dozlarda (250 mg
yerine 150 mg) kullanılabilmektedir. Sud;ı çok fazla eridiğinden ( 1 : 1 oranında)
enjektabl çözeltileri hazırlanabilmektedir .

Oksitetrasiklin klorhidrat prepratlan :
Tetramisin adıyla da bilinen bu madde doğal tetrasiklinler arasında suda en
çok eriyenidir. Bu bakımdan ampulleri veya enjektabl flakonları da rahatlıkla hazırlanabilmektedir. Birlikte kullanılan Polimiksin B sülfat ,protit yapısında bir
başka antibiyotiktir.
Demeti! klortetrasiklin prepratları
DMCT, biyolojik yarı ömrü en uzun olan doğal tetrasiklindir. Bu bakımdan
4 saatte bir verilmesine gerek yoktur. 24 saatte bir veya 2 defa verilmesi yeterlidir.
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Mg, Ca
Müstah zarlard an birinde Mg şelatı kullanılmıştır . Şelat oluşumunda
absorbsiyonu Ca
dan daha aıktiftir. Bu bakımdan Ca ile birleşmez. Mg şelatının
unkine nazaran daha çabukt ur.

Metasiklin klorhid rat prepratları :
lin türevid ir.
Metasiklin klorhid rat biyolojik yarı ömıii en uzun olan tetrasik
trasyonu daha uzun s~re yükDiğerlerinden daha yavaş atılır ve kandak i konsan
sek kalır.
Doksisiklin preparatları :
ve tam
Biyoyararlanma yönünd en en üstün tetrasiklin türevid ir. Daha kolay
i
kandak
süre
absorb e olur. Besinlerden etkilen mez. Daha yavaş atılır ve uzun
konsan trasyon u yüksek kalır.
Hiklat kompleksi suda çok erir ve en jektabl olarak
Rolitetrasiklin

preparatları

kullanılabilir.

:

dan absorBu antibiyotik suda çok iyi çözündüğünden ve mide-barsak kanalın
enjeksiiM
ır.
kullanıl
iM)
veya
be olmadığından sadece enjekta bl olarak (iV
yonları derine iV enjeksiyonları yavaş yapılmalıdır.

Tetrasi klinleri n yan etkileri :
lökoGastro-entestinal tahriş : Bulantı, kusma, ishal. Feçeste, kan, bol
süspansiyonlara
sit görüldüğünde ilaç kesilir (Tahriş edici etkiyi azaltma k için
CMS katılmaktadır).
nedenle 4
2 - Diş ve kemikl erde birikm e : (Dişlerin renk bozukluğu) Bu
kadar bebeküncü aydan sonra gebelere sütle geçtiğinden emziklilere, 8 yaşına
lere verilmez.
1 -

3 sık

de zedelenme

4 - Böbrekte zedelenme
görülm ektedir.

5 rülür).
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Karaciğer

Işığa

hassasiyet

Kullanma süresi dolmuş olanlar da bu etki daha

Derma tit

oluşumu

(özellikle

sarışınlarda

ve

6 -

iM enjeksiyonlarda ağrı
rv enjeksiyonlarda tromboflebit.

7 -

Beyinde psödot ümör.

8 -

Santral sinir sistemine etki; baş dönmesi , bulantı , baş ağrısı.

yazın

gö-

PENİSİLİNLER

Potasyum benzil penisillin (TF)
Sodyum benzil penisillin (TF)
Fenoksi metil penisillin (TF)
Senzatin benzil penisillin (TF)
Benzatin fenoksi nıetil penisillin
Prokain benzil pe~isillin(TF)
Klemizol penisillin
Ampisillin (TF)
Sodyum ampisillin (TP)
Amoksisillin
Sodyum oksasillin (TF)
Dikloksasillin
Karbenisillin
Metisillin
Bu pensillinlerden
linlerdir.

baz1ları doğal

penisillinler,

bazıları

yan sentetik penisi-

Doğal penisillinler Penicillium notatum ya da P. crysogenum (Aspergillaceae)
türlerinden ve daha çok ikincisinden elde edilmektedir.

Bu türler besi ortamına herhangi bir prekursor katılmazsa daha çok 6 APA
(6-amino penisilanik asit) verirler. Prekursor olarak fenil asetik asit katılırsa benzil penisillin (penisillin G); fenoksiasetik asit katılırsa fenoksi metil penisillin
(Penisilin V) oluşur.
Penisillinler ortamdan, kuaterner azot taşıyan bir alkali ile çöktürülürler.
bu çöktürme prokain ile yapılırsa, prokain penisillin; H, N dibenzil etilen
diamin ile yapılırsa, benzatin benzil penisillin; p-kloro benzil pirolodil metil
benzimidazol ile yapılırsa, klemizol penisillin oluşur. Adı geçen bileşikler penisillin ile kompleJQs teşkil etmiştir.
Eğer

Çöktürülen kompleks potasyum asetat ile dekompoze edilirse potasyum benzil penisillin sodyum asetat ile dekompoze edilirse sodyum benzil penisillin elde
edilir.
Yan sentetik penisillinler benzil penisillin dekompozisyonuyla ya daı mikrobiyolojik yöntemle elde edilen 6 APA dan hareketle elde edilir. Çeşitli radikallerin
katılmasıyla çeşitli penisillinler oluşur.
Penisillinler

dayanıklı

maddeler

değildir. Çeşitli

etkenlerle

başka bileşiklere

dönüşürler :
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B-laktamaz etkisiyle laktam halkası açılarak penisilloik asit, amidaz etkisiyle 6 APA, asitli ortamda penisillik asit oluşu'r .
Atibiyotik etki gösteren bu maddeler den penisilloik asit serum proteiniyle
bu
birleşerek antijen karakteri kazanır. Penisillinlerin allerjik reaksiyon undan
madde sorumlud ur.
Penisillinler, bakterile rin hücre duvarının oluşmasına engel olur. Transpep tidaz enzimini inhibe ederek Mürein oluşumunu engeller.
Penisillin aktivitesi ünite üzerinden hesaplaınır. Aktivite Bacillus subtilis'e
karşı tayin edilir. 0,598 mg standart sodyum benzi! penisillin 'in aktivitesi Ünite
olarak hesaplanır.
Penisilin G Preparatları
Enjektab l çözeltilerin dayanıklılığını arttırmak için sitrat tampond an yararve buzdolalanılmaktadır. PH, 6-7 de bozunması gecikir. Optimum PH 6.8 de
ile tamCaC03
ilir.
saklanab
ile
aktivite
tam
gün
birkaç
bında saklandığından
olarak
oral
ve
arttırmak
ığı
dayanıklıl
karşı
ponlanm ak suretiyle asit ortama
elde
lerin
pertisillin
dayanıklı
aside
kullanılmak düşünülmüş ise de sonradan
edilmesiyle bu uygulama önemini kaybetmiştir .
Penisillin V

Preparatları

:

Penisillin V aside dayanıklı olduğundan midede bozulmaz ve oral kullanılır.
K tuzu serbest asitten daha kolay absorbe olur ve yüksek kan konsantrasyonu
daha kolay
oluşturur. K tuzu 1.5 kısım suda erir. Ca tuzu da serbest asitten
kısım suda
120
tuzu
Ca
.
absorbe olur ve yüksek kan konsantrasyonu oluşturur
erir.
Baycillin (Bayer) propenisillin
ladan bir etil grubu taşır.

taşıyan

bir oral penisillin

müstahzarıdır.

Faz-

Propisillin, penisilinaz (B-laktamaz) a daha dayanıklıdır, daha yüksek kan
konsantrasyonu oluşturur . Yalnız bazı bakterilere daha az etkilidir.
Prokain penisillin

Prepara,tlaı'l

:

Depo etki gösteren ve 24 saatte bir IM olarak
enjeksiyonları

kullanılır.

Prokaind en

ağrısızdır .

Penisillin G

ilavesiyle etkinin

Benzatin Penisillin G

başlamas ı çabuklaş tırılır.

Preparatları

:

Çok yavaş absorbe olur. Etki 10 gün devam eder. Romatizma
tokok enfeksiyonlarında profilakt ik olarak uygulanır.
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dolayı

ateşi

ve Strep-

Klemizol Penisillin

Preparatları

:

Depo etkilidir. _Klemizol ( = Allercur) dan dolayı antistaminik etki taşıdı
ğından Penisillinin allerjik etkisini azaltır.
Ampisilliıı

Preparatları

:

Ampisillin geniş spektrumlu bir penisillindir. Aside dayanıklı olduğundan
oral olarak ta kullanılabilmektedir. Penisillinaz'a dayanıklı değildir. Tok karnına etkisi azalmaktadır.
Serbest asit 170 kısım suda
Enjektabl prepratlarda Na tuzu

eridiği

halde, Na tuzu 1

kısım

suda erimektedir.

kullanılır.

Anhidr formunun termodinamik aktivitesi yüksektir. Dolayısıyla fizyolojik
aktivite de artar. Anhidr ampisillinin serumdaki konsantrasyonu daha çabuk
en yüksek noktasına ulaşır.
Ampisillin trihidrat absorbsiyonu eliminasyonundan daha
kileri daha azdır.
Amoksisillin trihidrat

preparatları

yavaştır.

:

Geniş spektrumludur. Ampisillinden 2 kat etkilidir. Mide-barsak
tamamen absorbe olur. Tok karnına da etkilidir.

Metisillin monohidrat

Preparatları

kanalındun

:

Penisillinaza dayanıklıdır. Asitte bozunur
teriyel etkisi düşüktür.
Oksasillin ve Dikloksasillin

Yan et-

Preparatlail'ı

(enjektabl

kullanılır).

Antibak-

:

Penisillinaz'a ve aside dayanıklı penisillinlerdir. Etki süresi Dikloksasillinde
daha yüksektir. Dikloksasillin karaciğer yoluyla atılır.
Karbenisillin

preparatları

:

Özel etkili bir penisillindir. İdrar yollan enfeksiyonunda kullanılır. Penisillinaza ve aside dayanıklı değildir (indanil karbenisillin aside dayanıklıdır) .
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