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Farmakokinetik İlac, Etkilesmeleri
,
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etkileşmeleri ilaçlann birbirleri ile ab·
metabolizma ve/veya eliminasyon düzeyinde etkiıeşmel erini kapsamaktadır. Ve bunlar sonucunda bir ilaç diğerinin etkisini arttırabilir, azaltabilir veya değiştirebilir .

özet : Farmakokinetik ilaç

sorpsiyon,

dağılım,

Absorpsiyon düzeyindeki etkileşmeden özellikle absorpsiyonu zor
olan ilaçlar etkilenir. Bu düzeydeki etkileşmelere ortamın pH'sı, mide
b'arsak kanalının motilite veya salgılarında değişme, iyon çifti, kompleks ve şelat teşkili gibi çeşitli fizyolojik ve fizikokimyasal nedenler
sebep olabilir.
Çeşitli viiıcut proteinlerine, özellikle plazma proteinlerine bağlanma
düzeyindeki yarışma sonucu bir ilaç diğerinin dağı lımını etkileyebilir.
antikoagüla nlar, oral hipoglisemik
Bu tip etkileşme özellikle oral
a janlar ve bilirubin için önemlidir.

Biyotransformasyon düzeyinde etkileşme iki çeş ittir : enzim indük·
siyonu ya pan bileşikler gen el olarak bu enzimler tarafından yıkımla·
nan ilaçl ar ın biyotransformasyonunu hızlandırarak etkinliklerini azaltır
lar. Ancak metabolitlerin aktif veya toksik olduğu h allerde indüksiyon
diğer ilacın etkinlik veya toksisitesini arttırır. Bazı ilaçlar ise enzim
inhibisyonu yaptıklarından bu enzimler tarafından yıkunlanan ilaç. l arın etldnlik veya toksisitelerinde artmaya neden olurlar.
Böbreklerden ıtrah düzeyinde etkileşme ise idrar pH'sının değiş
mesi veya 1.ubüler sekresvon düzeyinde yarışma sonucu olmaktadır.
liBu yazımızda Farmakokinetik ilaç etkileşmeleri üzerindeki
tera tür derlemesinin ilk kısmını teşkil eden absorpsiyon düzeyindeki
e tkileşmel er ile proteinlere bağlanm a düzeyindeki etkileşmeler verilmektedir .
PHARMACOKINETIC DRUG INTERACTIONS • l

Summary: Pharmacokinetic drug interactions cover the interactions during absorption, distribution, biotransformation and/or excre( '")
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tion. As a resuıt of these interactions, one drug can increase or decrease
the activity of another drug or cause qualitative changes in its effect.
Drug absorption can be altered by changes in gastrointes tinal
motility and changes in the pH of gut fluids, binding or chelating can
occur prior to absorption, and drugs can cause gastrointes tinal lesions
which may decrease the absorption of other drugs.
Interaction can occur as a result of competitio n for binding to
various proteins. The concentrat ion of some acidic drugs at the sites
of action can be altered as a resuıt of displacement from plasma protein binding sites. This type of interaction is especially important !or
oral anticoagulants, oral hypoglyceamic agents and bilirubin.
Drug metabolism can be accelerated by administra tion of compounds which cause induction of liver microsomal enzymes and the
usual result is decreased phannacological activity and tolerance. There
are some exceptions where induction causes increase in the toxic!ty of
a drug if its metabolites are toxic. Conversily, one drug may inhibit
the metabolism of another causing cumulation and toxlcity.
Interaction during excretion is observed as a result of changes in
urine pH or competition for acttve renal tubular secretion.
In this first part of the review of pharmacokinetic drug interaction s,
interaction at the level of absorption and protein binding are given.

Hastalar genellikle aynı devrede birden fazla ilacı bir arada kullanmaktadırlar.

çok

çeşitli

İlaçlar

etkileşmeler

arasında

olabilir ve
bunların sonucunda etkileri azalabilir, artabilir, etkide kalitatif de~işiklikler gelişebilir
veya toksik
etkiler ortaya çıkabilir . Bazen terapötik etkiyi arttırıp toksik etkileri azaltmak amacı ile ilaçlar bilinçli olarak bir arada verilirler.
Ancak çoğunlukla, değişik amaçlarla aynı devrede kullanılan ilaçlar arasında oluşan etkileşmeler
sonunda istenmeyen durumlar ortaya çıkmaktadır.
Burada konumuz olan farmakokinetik etkileşmeler sırasında

bir ilaç diğerinin absorpsiyon, dağ ılım, metabolizma veya eliminasyonunu etkilemek suretiyle vücuttaki seviyelerin i, dolayısı ile etkinliğini değiştirmektedir. Bu etkileş
me düzeylerinin baş harfleri alı
narak buna «ADME tipi Etkileş
me»de denmektedir. Bu yazımızda
ADME tipi etkileşmelerin absorpsiyon ve proteinlere bağlanma düzeyinde olanlarına değinilecektir.
1.

Absorpsiyon Düzeyinde
me:

Etkileş

özellikle absorpsiyonu zor olan
ilaçlar bu tip etkileşmeye maruz
kalırlar. Burada bir ilaç diğerinin
gastrointes tinal kanaldan absorp15

Antiasitler genel olarak

alkali
çözü-

siyon hız ve/veya nispetini değiş
tirir. Absorpsiyon hız ve/veya nispeti azalır veya tamamen engellenirse ,etki de buna uygun olarak
azalır veya kaybolur; arttığı takdirde ise toksisite _görülme olasılığı da
bununla oranlı olarak artar. Bazı
hallerde absorpsiyonu n hız ve nispetini değiştiren durumların birbisonuçları
rinden ayırt .edilmesi,
önemlidir. örneğin
bakımından
varfarin gibi uzun etki süreli bir
değiş
ilacın absorpsiyon hızının
mesi fazla önemli olmayabilir, ancak absorbe edilen total miktarın

nürlüklerini azaltarak yavaşlatır
lar 11). Aluminyum ve magnezyum
içeren antiasitlerin sulfadiazin, kinin, izoniazid (4), klordiazepoksit
(5) gibi ilaçların, sodyum bikarabsorpsiyobonatın da tetrasiklin
nunu !6) bu yolla, fenobarbital absorpsiyonunu (4) ise iyonizasyonunu azaltmak suretiyle azalttıkları
gösterilmiştir. Fenilbutazon tabletinin absorpsiyon hızının ise magnezyum hidroksit jeli tarafından
bir miktar hızlandırıldığı gösteril-

değişmesi etkinliğini değiştirecektir.

miştir (7).

Prokainamid gibi çabuk elimine
edilen bir ilacın absorpsiyon hızı
nın yavaşlaması ise vücutta hiçbir
zaman terapötik seviyelere ulaşıla
maması ile sonuçlanabil ir (1).
Bu düzeyde etkileşme çeşitli
fizyolojik veya fizikokimyasal olayların sonucu olabilir.

absorpsiyonlarını,

ilaçların

Aluminyum hidroksit kısmen
de mide boşalmasını geciktirerek
kinin, izoniazid gibi ilaçların absorpsi yonlarını yavaşlatmaktadır (1).

Nonnarkotik analjezikler, antikolinerjikler, yağlar ve yağ asitleri
de salgıları azaltarak mide pH'sını
arttırabilirler.

Gastrointest inal
pH'sında değişme :

sıvıların

pH 'sındaki

değişmeler

a)

b)

lat
Ortamın

oral yoldan verilen ilaçların çöderecesini
zünme ve iyonizasyon
da
etkileyeceğinden absorpsiyonu
ortamilkiler. Asidik ilaçlar alkali
da daha kolay çözünürler, fakat
noniyonize fraksiyonları azalacağından

absorpsiyonları

yavaşlar.

Alkali ilaçlar için ise bunun tersi
geçerlidir. Bu nedenle antiasitler
gibi ortam pH'sını değiştiren ilaçabsorpsiyonu
ların diğer ilaçları n
üzerine etkileri oldukça karmaşık
tır (2. 3).
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Kompleks, iyon çifti ve

teşkili

şe

:

Bu durum için en tipik örnek
tetrasiklinler in antiasitler, demir
gibi
preparatları veya kalsiyum
beraber
iyonları içeren besinlerle
alındıklarında

absorpsiyonlarının

Tetrasiklinle rin iki ve
üç değerlikli metal iyonları ile
absorpsioluşturdukları şelatların
yonları çok düşüktür. Absorpsiyondaki azalma oranı iyonun tipi, tetstabilitesi,
rasiklin cinsi, şelatın
pH gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir (8, 9).

azalmasıdır.

Antiasitler de mide • barsak
· bir yüzey alanı
oluşturarak nitrofuranto in,
nalidiksik asit, bazı sulfonamidler, kumarin grubu antikoagülan lar, fenotiazinler gibi anyonik
ilaçları
bağlıyarak absorpsiyonlarını
azalkanalında geniş

tırlar

(10) .

Kaolen, pektin gibi antidiyareik maddeler adsorpsiyon suretiyle
veya kolestiramin gibi iyon değiş
tirici reçineler de birçok ilacın absorpsiyonunu azaltabilirler
(2, 3,
10, 11). Örneğin,

kolestıraminin

kumarin grubu antikoagülanların,
digoksin, vitamin K, tiroksin, aspirin ve parasetamolü n, kaolen ve
pektinin ise linkomisin, promazin
ve aspirinin absorpsiyonlarını azalttıkları gösterilmiştir .

nin parasetamol, pivampisilin, tetrasiklin ve diğer bazı ilaçların (1,2)
absorpsiyonlarını geciktirdiği,
desmetil imipramin gibi trisiklik antidepresanların veya difenhidram in
gibi· antihistamin iklerin de
<12)
benzer etkileri olduğu gösterilmiştir .
Levodopa, penisilinler gibi mide or·
tamında dayanıksız olan Haçl arın
ise absorpsiyon nispetleri mide boşalması yavaşladığı oranda azalır!2).
öte yandan, digoksin gibi yavaş çö·
zünen veya riboflavin gibi aktif
transportla absorplanan ilaçlardan
biyoyararlanım mide boşalması yavaşladığı oranda artar (14) .
ma

ilaçların absorpsiyonlarını

özel durumlarda ise kompabsorpsiyonu artırır. örneğin, dikumarol ve sulfadiazin absorpsiyonu magnezyum
hidroksit
kompleksi halinde (1, 2) , kafein ve
ergotaminin birlikte oluşturdukla·
rı kompleks gibi (3).
teşkili

c)

Mide

boşaJma hızı

boşal
çeşitU
hızlan

dırır .

Bazı

leks

Metoklopramid ise mide
hızını arttırdığ ı için

:

İlaç absorpsiyonu esas itibariyle ince barsaklarda meydana geldiğinden mide boşalma hızının değişmesi ilaç absorpsiyonu nu etkileyecektir. Antikolinerji k etkinliği
olan ilaçlar ve morfin gibi narkotik analjezikler mide boşalmasını
geciktirmeleri nedeni ile genellikle diğer Haçların absorpsiyonlarını
azaltır veya geciktirirler n, 12, 13).
Atropinin lignokain absorpsiyonuuu (1) , propantelin ve benzerlerJ.

d)
salgı

Gastrointesti nal
ve motilitesi :

Bu faktörleri
lar

diğer

değiştiren

Haçların

larını

değiştirerek

larını

etkilerler.

kanalın

çözünme

ilaçhız

biyoyararlanım

Gantrisin, eritr.o misinin çozunmeyen esterleri, kloramfeniko l pal·
mitat gibi ön ilaçlar için bu durum önemlidir; motiliteyi arttıran
ilaçlar (ör. laksatifler) bunların aktif şekle dönüşmeden atılmalarına
neden olabilirler.
Antikolinerjikler,
gangliyon
blokörlert gibi motiliteyt azaltan
ve transit süresini uzatan ilaçl~r
ise aktif transportıa absorplanan
ilaçlardan biyoyararlanımı arttıra
bilirler. Ancak, peristaltizmanın

17

azalması katı

farmasötik

ilaçların

şekil

dağılma,

için·
çö-

de verilen
zünme ve difüzyonunu yavaşlata
cağından absorpsiyonu da azalta·
bileceğini hatırlamakta yarar vardır (2, 10).
e) Gastrointestinal
toksik etki :

mukozaya

Paraaminosalisilik asit, neomisin, kolşisin gibi ilaçlarla kronik
tedavi sırasında malabsorpsiyon
sendromu görülebilir ki, bu da diğer ilaçların absorpsiyonlarını azaltabilir (1, 2, 10) . Bu özellikle tüberkülozda kombine tedavi yapı·
lırken !NAH ve rifampisin absorpsiyonunun PAS tarafından azaltıl
ması yönünden önemlidir.
Bu mekanizmalara ilaveten ay·
aktif transport mekanizması ile
yarışma,
taşınan ilaçlar arasında
veya florayı değiştiren ilaçların di·
etkileğerlerinin absorpsiyonunu
mesi üzerinde de durulmaktadır,
fakat bunların önemi kesin değil
dir.
nı

2. Proteinlere Bağlanma Düzeyinde Etkileşme
İlaçlar

vücutta bir arada buserum
lundukl arında birbirlerinin
veya doku proteinlerine bağlanma
nispetlerini, dolayısı ile dağılımla
rını etkileyebilirler. Albumin fazla
sayıda ve çeşitli bileşikleri bağla
dığından buna bağlanma düzeyindeki etkileşme bunlar içinde en
önemlisi olup çeşitli örnekleri vardır. Albuminin bağlama kapasitesi
derecede
sınırlı olduğu için ileri
18

iki ilaç aynı zamanda
vücutta bulunduklarında bağlan
mak için birbirleri ile yarışabilir
ler ve rölatif konsantrasyonları ile
afinite sabitelerine göre biri diğeri
ni bağlanma yöresinden ayırabilir
ve serbest fraksiyonunu arttırabi
lir. <Sonuçta ikinci ilacın farmalmlojik aktivitesi artabilir). Bazı
hallerde ise bir ilaç albumine bağ
deği
konformasyon
landığında
diğer
şikliğine neden olacağından
nispetlerini
bağlanma
ilaçların
16).
15,
azaltabilir (3, 10, 11,
bağlanan

düzeyinde yarışma
özellikle ileri
suretiyle
derecede bağlanan ilaçlar için önemlidir, zira bağlanma nispeti arttıkça serbest fraksiyondaki değiş
me artar. örneğin %99 bağlanan
bir ilaç için bu oran %98'e düştü
ğünde serbest fraksiyon iki katına
çıkacaktır. Mamafih vücutta dağıl
ma ve seyrelme sonucu etki yöresindeki ilaç miktarındaki artış plazmada gözlendiği kadar !azla olmaz.
İlaveten, eliminasyona uğrayan ilaç
miktarının artması da serbest fraksiyondaki artışın önemini azaltır
(11, 16, 17) . Kısacası, bazı istisnalar hariç, bu tip etkileşmenin klinik sonuçları sanı ldığı kadar önemBağlanma

etkileşme

li

değildir.

Bu düzeydeki etkileşmenin en
önemli örneklerini albümine ileri
ilaçlar
derecede bağlanan asidik
grubu
Kumarın
oluşturmaktadır.
oral antikoagülanlar, tolbutamid ve
benzeri hipoglisemik sulfonilüreler
ve endojen bir bileşik olan bilirubinin diğer asidik ilaçlar tarafı:ç.dan

Tablo 1. Klinik Yönden önemli Plazma Proteinlerine
zeyindeki İlaç Etkileşmeleri.

Bağlanma

Dü

Uzaklaştırılan Bileşik

Uzaklaştıran İlaç

Klinik Sonuç

Kaynak

Varfarin ve diğer
kumarin grubu antikoagülanlar

Fenilbutazon

Aşırı

10,15 -17,22

'I olbutamid, klorpropamid
ve benzerleri

hipoprotrombinemi,
kanamalar

Oksifen butazon
Klofibrat
Salisilat
Mefenamik asit
Ibuprofen
Kloral hidrat
(~ triklorasetik asit)
Etakrinik asit
Tolbutamid
Fenilbu tazon
Sulfisoksazol
Sulfafenazol
Sulfatiazol
Parasetamoı

Bilirubin
Digoksin
Diazepam
Klordiazepoksit
Oksazepam

Salisilatlar
Sulfisoksazol
Salisilat
Heparin
~ serbest yağ asitleri

albuminden uzaklaştırılmaları istenmeyen sonuçlar yaratabilir (Tablo I). Bir de heparin plazma serbest yağ asitleri seviyesini arttır
mak suretiyle indirek olarak bazı
ilaçların plazma proteinlerine bağ
lanma nispetlerini azaltmaktad ır
(10, 11, 15 - 20).
Oral antikoagü l anların, örneğin varfarinin fenilbutawn
gibi
ilaçlar tarafından serbest fraksiyonunun arttırılmas ı sonucu etkisinde kısa süreli de olsa bir artma
meydana gelecektir. Bu, klinik yönden ciddi kanamalara yol açabilir.

16,17
16,17,26
10
16,27
24

10,16,17,27
16,27
21
Aşırı hipoglisemi 16,17,27
10
16,17,27
16,28·
27,28
16,27
Kernikterus
17,29,32,33
30,31,33
Etkide artma
19

Bunu önlemek üzere ikinci ilaçla
tedaviye başlanmadan önce ve tedavi sırasında vartarin dozunun
azaltılması
önerilmektedir
(16,
21-27).

Tolbutamid gibi oral antidiya..
betiklerin serbest fraksiyonlannda ki artış ise hipogliseminin şiddet 
lenmesine yol açar ki, bu durum
da hasta için tehlikeli olabilir (28,
29).
Bilirubinin serbest fraksiyonunun sulfonamidler, salisilatlar gibi
ilaçlar tarafından arttırılması özel19

likle yeni doğanda tehlikelidir. Çok
kısa süreli de olsa bilirubinin santral sinir sistemine geçmesi kernik. terusa neden olabilir (30 - 33).
Furosemid, metotreksa t gibl
antineopla stik ajanlar, fenitoin, kinidin, sulfonamid ler, diazoksit, penisilinler, antienflam atuvar ajanlar gibi ilaçlar arasında da etkileş
me olabilmesi söz konusu ise de
yönden
bunlar arasında klinik
bildirilmeetkileşme
önemli bir
miştir 13,

Birçok bazik ilaç da plazma
proteinleri ne ileri derecede bağlan
önemli
dıkları halde bunlar için
olmiş
gösterilme
bir etkileşmenin
zamasının nedeni, muhtemele n
hiri dağılım hacımlarının büyük
olmasıdır (3).
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