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MODÜLÜN TANIMI

Kemoterapötik ilaçların endikasyon ve sınıflandırılması
hakkında bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme
materyalidir.
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ÖNKOġUL

Anatomi ve fizyoloji dersi modüllerini almıĢ olmak.

YETERLĠK

Kemoteropötikleri ayırt etmek.
Genel Amaç
Bu modül ile kemoterapötik ilaçları ayırt edeceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

Amaçlar
1. Kemoterapötiklerin kullanım alanlarını ve etkilerini
ayırt edebileceksiniz.
2. Kemoterapötik ilaçları sınıflandırabileceksiniz.
Ortam: Sınıf veya teknik laboratuar

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: AfiĢ, Ģema, bilgisayar, projeksiyon, CD, DVD,
tepegöz, epidiyaskop, ilaç örnekleri, prospektüsler,
farmakoloji kitapları vb.
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Kemoterapi, vücuda yerleĢen mikroorganizmaları veya parazitleri konakçıya zarar
vermeksizin öldürebilen ilaçlarla yapılan tedavi Ģeklidir.
Vücuda giren ve hastalık etkeni olan mikroorganizmalar, çok çeĢitli oldukları için
(bakteriler, funguslar, virüsler, klamidyalar, riketsiyalar, amip ve helmintler gibi ) kullanılan
ilaçlar da yapı ve etki mekanizması bakımından aynı oranda çeĢitlilik gösterir.
Bu modül ile kemoterapötiklerin; kullanım alanları, etkileri, kemoterapötik ilaçların
sınıflandırılması ve etken maddeleri hakkında bilgi edineceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Kemoterapötiklerin kullanım alanlarını ve etkilerini ayırt edebileceksiniz.

ARAġTIRMA
Bölgenizde bulunan bir eczanede, eczacı ile görüĢerek hastalarda kullanılan
kemoterapötiklerin genel olarak etkilerini araĢtırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında
arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. KEMOTERAPÖTĠK ĠLAÇLAR
19. yüzyılda Paul Ehrlich “mikroorganizmaların konakçıya zarar vermeksizin
öldürülebileceğini veya üremesinin durdurulabileceğini” açıklamıĢ ve “kemoterapi”
kavramını geliĢtirmiĢtir.
Bakteri, protozoa, mantar, helmint ,klamidyalar, virüsler gibi etkenlerin neden olduğu
enfeksiyon veya tümoral hastalıkların tedavisine kemoterapi, kullanılan kimyasal bileĢiklere
kemoterapotikler denir.

1.1. Kemoterapötiklerin Kullanım Alanları
Kemoterapötikler, patojen etmenlerin yol açtığı hastalıklarda tedavi amaçlı ve
profilaktik amaçlı kullanılır.

1.1.1. Kemoterapötiklerin Tedavi Amaçlı Kullanımları
Tedavide etkinliği sağlamak amacıyla kemoterapötiklerin, etiyolojiye yönelik olarak
kullanılması gerekir.

ġekil 1.1: Kemoterapötiklerle etkin tedaviyi sağlamak için yapılması gerekenler
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1.1.2. Kemoterapötiklerin Profilaktik Amaçlı Kullanımları




Kemoterapötikler, profilaktik olarak, sağlam kiĢileri, maruz kaldıkları veya
kalacakları enfeksiyon etkenlerinden korumak ve bu etkenlerin vücuda
yerleĢmelerini önlemek amacıyla kullanılır.
BaĢka bir hastalığı olan kiĢilerde, ikincil bakteriyel enfeksiyon geliĢmesini
önlemek amacıyla kullanılır.
Cerrahi giriĢimlerle ilgili olarak bazı giriĢimlerden hemen önce veya giriĢim
sırasında ya da daha sonra geliĢme ihtimali olan postoperatif enfeksiyonları
önlemek amacıyla kullanılır.

1.2. Kemoterapötiklerin Etkileri
Kemoterapötikler,
mikroorganizma
hücresini
değiĢik
yollarla
etkiler.
Kemoterapötiklerin bir kısmı mikroorganizmanın metabolizmasını inhibe eder, protein
sentezini bozar, bir kısmı ise üremelerini ve çoğalmalarını durdurur. Kemoterapötik
maddelerle tedavide temel ilke, mikroorganizmanın barındığı konakçı hücresine, toksik
etkileri olmadan istenilen etkileri, mikroorganizma hücre yapısında göstermeleridir.
Kemoterapötik ilaçların bazıları seçici etki göstermeksizin tedavi esnasında
mikroorganizmanın yanı sıra konakçı hücresini de etkileyebilir. Bazı kemoterapötikler ise
seçici etki göstererek etkilerini direkt olarak mikroorganizma hücresinde gösterir. Konakçı
hücresine zarar vermez ya da çok az zarar verir. Örneğin; penisilinler seçici etki göstererek
konakçı hücresine çok az zarar vererek mikroorganizmayı öldürür.
Kemoterapötik ilaçlar, istenmeyen etkilere yol açabilir. Bunlar;









Ġlaç alerjisi: Ciltte basit döküntüden anafilaktik Ģoka kadar ilerleyen alerjik
reaksiyonlar görülebilir. Penisilinler ve sulfonamidler, sık alerjik
reaksiyonlara yol açan ilaçlardandır.
Nörolojik belirtiler: Streptomisin ve aminoglikozid türevi gibi bazı ilaçlar
denge ve iĢitme fonksiyonunun bozulmasına yol açabilir.
Psikolojik bozukluklar: Sikloserin, izoniazid gibi ilaçlar psikolojik
bozukluklara neden olabilir.
Gastrointestinal sistem bozuklukları: Sulfonamidler, tetrasiklinler,
sefolosporinler ve kloramfenikol gibi ilaçlar sindirim sistemini etkileyerek
bulantı, kusma, diyare ve sindirim mukozasında tahriĢe yol açabilir.
Hepatoksik etki: Eritromisin, izoniazid gibi ilaçlar karaciğerde toksik etki
yapabilir.
Böbrek zedelenmesi: Aminoglikozidlerin bazıları, polipeptidlerin büyük
bölümü ve sulfonamidler böbreklerden atılır. Böbrek fonksiyonu bozuk olan
hastalarda kullanılmaz.
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Bağırsak florasının bozulması ve supraenfeksiyon: Tetrasiklin, ampisilin
gibi ilaçlar, bağırsak florasında bulunan patojen olmayan mikroorganizmaları
yok eder. Böylece patojen mikroorganizmaların çoğalmalarına veya baĢka
enfeksiyonların oluĢumuna yol açabilir.
Kemik iliği depresyonu: Kloramfenikol kemik iliğini deprese edebilir.
Teratojenik etki: Kloramfenikol, tetrasiklin, aminoglikozid gibi ilaçlar
gebeler tarafından kullanıldıklarında, fetüs üzerinde anamolilere yol açabilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Kemoterapötiklerin kullanım alanlarını ve etkilerini ayırt edebileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Kemoterapötiklerin kullanım alanlarını  Kemoterapötikler ile ilgili kitap, dergi
ayırt ediniz.
vb. kaynaklardan yararlanabilirsiniz.
 Kemoterapötiklerin etkilerini yazarak
 Kemoterapötiklerin etkilerini birbirinden
çalıĢabilirsiniz.
ayırt ediniz.
 Kemoterapötik ilaçlara ait prospektüsleri
inceleyebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Kemoterapötiklerle etkin tedaviyi sağlamak için aĢağıdakilerden hangisine uyulması
gerekir?
A) Uygun ilaç
B) Uygun hasta
C) Uygun doz
D) Uygun zaman
E) Hepsi

2.

AĢağıdakilerden hangisi bakteri, protozoa, mantar, helmint , virüs gibi etkenlerin
neden olduğu enfeksiyon veya tümoral hastalıkların tedavisine verilen addır?
A) Kemoterapi B) Radyoterapi C) Hidroterapi D) Fizyoterapi E) Psikoterapi

3.

AĢağıdakilerden hangisi, kemoterapötik ilaçların, gebeler tarafından kullanıldıklarında,
fetüs üzerinde anamolilere yol açabilen önemli yan etkilerine verilen genel addır?
A) Hepatoksik etki
B) Nörolojik etki
C) Teratojenik etki
D) Böbrek zedelenmesi
E) Allerjik etki

4.

AĢağıdakilerden hangisi, kemoterapötiklerin profilaktik amaçlı kullanım alanları için
söylenemez?
A) Sağlam kiĢileri, maruz kaldıkları veya kalacakları enfeksiyon etkenlerinden
korumak amacıyla kullanılır.
B) Cerrahi giriĢimlerle ilgili olarak postoperatif enfeksiyonları önlemek amacıyla
kullanılır.
C) BaĢka bir hastalığı olan kiĢilerde, ikincil bakteriyel enfeksiyon geliĢmesini
sağlamak amacıyla kullanılır.
D) Hastalık etkenlerinin vücuda yerleĢmelerini önlemek amacıyla kullanılır.
E) Hiçbiri

5.

AĢağıdakilerden hangisi, kemoterapötiklerin mikroorganizma hücresini etkileme
yollarından değildir?
A) Mikroorganizmanın metabolizmasını inhibe eder.
B) Protein sentezini bozar.
C) Mikroorganizmanın üremelerini durdurur.
D) Mikroorganizmanın çoğalmalarını durdurur.
E) Mikroorganizmanın metabolizmasını inhibe etmez.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Kemoterapötik ilaçları sınıflandırabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Çevrenizde, penisilin kullanan kiĢi varsa görüĢüp kullandığı ilaçların
prospektüslerini inceleyiniz.
Antibiyotiklerden, aminoglikozid grubu ilaçların etki mekanizmalarını
araĢtırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. KEMOTERAPÖTĠK ĠLAÇLARIN
SINIFLANDIRILMASI
Kemoterapatikler; vücudumuzda hastalıklara yol açan bakteriler, viruslar, mantarlar,
parazitler gibi birçok patojen ajanın tedavisinde kullanılan önemli ilaçlardır. Kemoterapide
kullanılan ilaçlar, genellikle kullanıldığı patojen etkenin cinsine göre sınıflandırılır. Örneğin;
viruslara karĢı kullanılan ilaçlara, antiviral ilaçlar; mantarlara karĢı kullanılan ilaçlara,
antifungal ilaçlar adı verilir.

2.1. Antibiyotikler
Bakterileri öldüren (bakterisid etki) ya da geliĢmesini engelleyen (bakteriyostatik etki)
mikroorganizma ve bitki metabolizması ürünleri olan kimyasal maddelere, antibiyotik denir.
Antibiyotikler, antibakteriyel ilaçların önemli bir bölümünü oluĢturur.
1929 yılında Fleming, bir mantar türünün bazı stafilokok kültürlerinde üremeyi
durdurduğunu göstermiĢtir. Bu gözlemden sonra penisilin izole edilmiĢ ve bunu, daha birçok
antibakteriyel ilacın bulunması izlemiĢtir.
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ġema 2.1: Antibiyotiklerin sınıflandırılması

2.1.1. Betalaktam Antibiyotikler
Yapısında biri azot, üçü karbon olan dört üyeli heterotoksik beta-laktam halkası içeren
antibiyotiklere, betalaktam antiyotikler adı verilir. -laktam antibiyotiklerden beĢ grubu
aĢağıda açıklanmıĢtır:

2.1.1.1. Penisilinler
Ġlk olarak 1929'da Fleming tarafından doğal penisilin bulunmuĢ ve ilerleyen zaman
içerisinde doğal penisilinlerin çeĢitli sakıncalarını düzelten yarı sentetik penisilinler
geliĢtirilmiĢtir.
Penisilinler, güçlü bakterisid etkileri yanında, toksisiteleri nisbeten düĢük olan ve sık
kullanılan doğal ve yarı sentetik antibiyotiklerdir.
Penisilinlerin antibakteriyel etkinliklerinde, dozlarında birlik sağlamak amacıyla ünite
terimi kullanılır; ancak bazı yarı sentetik penisilin çeĢitlerinin dozu mg olarak ifade edilir.
Penisilinler, bakteri hücre duvarının sentezini inhibe ederek bakterisid etki gösterir.
Penisilin türleri ve örnekleri aĢağıda açıklanmıĢtır.


Penisilinaza ve Aside Duyarlı Kısa Etkili Penisilinler

Bu grup penisilinler aside dayanaklı olmadıklarından oral yolla kullanılmaz. Penisilin
G ve türevleri olan antipen, kristalize potassium penisilin G, kristapen penisilinaza ve
aside duyarlı kısa etkili penisilinlerdir.
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Penisilin G: Kimyasal yapısından dolayı benzil penisilin olarak adlandırılır. Penisilin
G bakterilerin yaptığı beta laktamaz (penisilinaz) enzimine karĢı dayanıksızdır. Bazı
bakteriler penisilinaz enzimi salgılar. Penisilinaz enzimi, değiĢiklikler sonucu antijen gibi
etki gösterir. Organizmada penisiline karĢı antikor oluĢur. Buna bağlı olarak çeĢitli alerjik
reaksiyonlar geliĢebilir. Penisilin G özellikle β hemolitik streptekoklar, pnömokoklar ve
penisilinaz enzimi yapmayan stafilakoklar gibi mikroorganizmalara etkilidir. Etken maddesi,
penisilin G potasyumdur.


Aside Dayanaklı Penisilinler

Bu grup penisilinler aside dayanıklıdır. Bu nedenle mide asidinden çok etkilenmez ve
oral yolla kullanılır. Fenoksimetilpenisilin (etken maddesi, benzatin fenoksimetilpenisilin),
fenetisilin, propisilin ( propicillin) ve azidosilin (azidocillin) aside dayanıklı penisilinlerdir.


Penisilinaza Dayanıklı Penisilinler

Yarı sentetik penisilinlerdir. Penisilinaz salgılayan stafilakok suĢlarının neden olduğu
enfeksiyonlarda kullanılır. Bunlardan nafsilin (etken maddesi, nafsilin sodyum), metisilin,
izoksazolil penisilinler ( örneğin, oksasilin, kloksasilin ) penisilinaza dayanıklıdır.


Depo Penisilinler

Benzatin penisilin G: Ġntramüsküler yolla uygulanır. Kas içi enjeksiyondan sonra
etkisi 15–21 gün sürer. Gonokoksik üretrit, akut romatizmanın yinelemesi durumlarında
kullanılır. Etken maddesi, penisilin G benzatindir.
Prokain penisilin G: Kas içine uygulanır. Alerjik reaksiyona yol açabilir. Etken
maddesi, penisilin G potasyumdur.
Takviyeli prokain penisilin G: Penisilin G içeren prokain penisilin karıĢımıdır. Etken
maddesi, penisilin G prokaindir.


GeniĢçe Spektrumlu Penisilinler

Ampisilin: Shigella, salmonellanın yol açtığı enfeksiyonlarda, otitis media (orta kulak
iltihabı), kronik bronĢit, E.coli’ye bağlı idrar yolları enfeksiyonu, safra yolları enfeksiyonu
ve menenjit tedavisinde oral, parenteral yolla kullanılır. Ġlaç etken maddesi; ampisilin
sodyum ve sulbaktam sodyumdur.
Amoksisilin:Ampisilinin endike olduğu durumların yanı sıra tifoda kloramfenikolden
sonra ikinci ilaç olarak tercih edilir. Oral yolla emilimi iyidir. Etken maddesi, amoxicillindir.
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GeniĢ Spektrumlu Penisilinler (Antipsödomonal penisilinler)

GeniĢ etkili penisilinlerdir. Bazı idrar yolları enfeksiyonlarında daha etkindir. Bu grup
ilaçlar, farklı olarak diğer gruplara rezistansı olan psödomonas aeruginosa ve proteus
türlerine etkilidir.
Karbenisilin: Gram (+) ( gram pozitif) bakteriler üzerindeki etkisi ampisiline göre
daha azdır. Kemiklere geçiĢi iyi olduğundan osteomyelitte (kemik enfeksiyonu) kullanılır.
Karbenisilin yüksek dozlarda verildiğinde, trombositlerin etkinliğini azaltarak kanamaya ve
hemolitik anemiye yol açabilir. Etken maddesi, carbenicillindir.
Tikarsilin: Sepsis, peritonit, yumuĢak doku, eklem, kemik, solunum ve idrar yolu
enfeksiyonlarında kullanılır. Teratojenik etkisinden dolayı gebelerde kullanılmaz. Etken
maddesi, ticarcillindir.
Piperasilin: Hastane enfeksiyonlarında, gonore, ürogenital, kemik, yumuĢak doku ve
solunum yolu enfeksiyonlarında kullanılır. Etken maddesi, piperacillindir.
Mezlosilin, azlosilin diğer geniĢ spektrumlu penisilinlerdir.


Beta- Laktamaz Ġnhibitörleri ile Kombine Penisilinler

Bakteriler tarafından oluĢturulan beta laktamaz enzimleri, penisilinlere karĢı direnç
oluĢumuna yol açar. Beta laktamaz enzimini inhibe eden klavulanik asid ve sulbaktam gibi
ilaçlarla kombinasyonları, penisilinlerin etki güçlerini ve spektrumlarını artırır.
Penisilinler istenmeyen etkilere yol açabilir. Bu nedenle penisilin uygulamadan önce
hastanın alerji öyküsü alınmalıdır. Daha önce penisilin kullanıp kullanmadığı araĢtırılmalıdır.
Penisilin alerjisi olan hastalardan bazılarının sefalosporinlere de alerjisi olabileceği
unutulmamalıdır.
Penisilinlerin, istenmeyen yan etkileri Ģunlardır:






Alerjik reaksiyon: Alerjik reaksiyonlar bütün penisilin çeĢitlerinde görülebilir.
Alerjik reaksiyonlar ürtiker, cilt döküntüleri ve anjiyonörotik ödem gibi
reaksiyonlardır.
Anafilaktik Ģok: Ciddi yan etkisi, anafilaktik Ģoktur. Anafilaksi sonucu hasta
kaybedilebilir. Alerjik reaksiyonları önlemek amacıyla penisilin uygulamadan
önce alerji testi yapılması yararlı olur. Penisilin, sağlık kurum ve kuruluĢlarında
yapılmalıdır. Uygulama öncesi, olası aierjik reaksiyonlar için adrenalin,
hidrokortizon ve antihistaminik ilaçlar hazır bulundurulmalıdır.
Gastrointestinal etkiler: Oral penisilinler bulantı, kusma ve diyareye yol
açabilir. GeniĢ spektrumlular, uzun süren tedavi sonrası bağırsak florasını
bozarak enfeksiyon oluĢturabilir.
Kanama zamanının uzaması: Karbenisilin, piperasilin, tikarsilin kanama
zamanını uzatabilir.
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2.1.1.2. Sefalosporinler
Kimyasal yapıları bakımından ve antibakteriyal etki mekanizmaları yönünden
penisilinlere benzer. Sefalosporinler, bakterisid etkili ve geniĢ spektrumlu antibiyotiklerdir.
Sefalosporinler etki spektrumlarının geniĢliklerine göre sınıflandırılır.


Etki Spektrumları




1. KuĢak: Dar spektrumludurlar. Gram (+) ve gram (-) koklara ve az
sayıda gram (-) aerob basillere etkilidir.
2. KuĢak: Beta laktamazlara dayanıklı olduklarından spektrumları daha
geniĢtir. 1. kuĢaktakilere ilaveten Haemophilus Ġnfluenza, enterobakter,
neisseria’lara ve anaerob bakterilere de etkilidir.
3. KuĢak: Beta laktamazlara en dayanıklı sefalosporin grubudur. Ġlk iki
kuĢaktakilere ilaveten Pseudomonas aeruginosa gibi gram (-) basillere
etkilidir. Gram (+) lere etkinlikleri daha az iken gram (-) lere daha
fazladır.

Tablo.2.1: SınıflandırılmıĢ sefalosporinler

2.1.1.3. Karbapenemler
Karbapenemler, gram (+) ve gram (-) anaerob bakterilere etkilidir. Ġmipenem,
moropenem baĢlıca karbapenem grubu ilaçlardır. Ġmipenem, çeĢitli bakterilerin yol açtığı alt
solunum yolu enfeksiyonu, batın, eklem, kemik, jinekolojik enfeksiyonlar ve endokarditte
kullanılır.

2.1.1.4. Monobaktamlar
Dar spektrumludur. Penisilin alerjisi olanlarda, penisilin ve aminoglikozidlerin yerine
kullanılabilir. Gastrointestinal sisteme ait yan etkiler görülebilir.
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2.1.1.5. -laktamaz Ġnhibitörleri (Klavamlar)
Beta- laktamaz inhibitörleri ile kombine penisilinler: Bakteriler tarafından
oluĢturulan beta laktamaz enzimleri penisilinlere karĢı direnç oluĢumuna yol açar. Beta
laktamaz enzimini inhibe eden klavulanik asid ve sulbaktam gibi ilaçlarla
kombinasyonları, penisilinlerin etki güçlerini ve spektrumlarını artırır.

2.1.2. Makrolid ve Linkozamid Gurubu Antibiyotikler
Makrolidler, penisiline ve tetrasiklinlere dirençli bakteriler üzerine etkilerini gösterir.
Eritromisin tedaviye katılan ilk makrolittir. Roksitromisin, spiramisin ve klaritromisin
diğer makrolidlerdendir.
Eritromisin:Mycoplasmalara bağlı pnömoni, lejyoner hastalığı, (legionella
pneumophila bakterisinin yol açtığı akciğer enfeksiyonu) difteri, Ģarbon, gazlı gangren gibi
hastalıklarda kullanılır. Etken maddesi, erythromycindir.
Klaritromisin: Etkisi eritromisine benzer. Duyarlı bakterilerin oluĢturduğu kulak,
burun, boğaz enfeksiyonları, solunum yolu enfeksiyonları, cilt, yumuĢak doku enfeksiyonları
ve peptik ülsere yol açan helico bakteri pilori tedavisinde kullanılır. Etken maddesi,
claridhromycindir.
Linkozamidler, dar spektrumludur. Linkomisin, klindamisin bu grupta bulunan
önemli ilaçlardır. Vücut sıvılarına ve dokulara iyi nüfuz ettiklerinden septik artrit, sinüzit ve
osteomyelitte kullanılır. Ciddi yan etkisi, psödomembranöz kolittir. Bununla birlikte
mukuslu kanlı diyare, karın ağrısı, ateĢ ve lokositoz da görülür.

2.1.3. Amfenikoller
GeniĢ spektrumludur ve bakteriyostatik etki gösterir. Beyin, BOS ve göz dahil vücut
dokularına iyi dağılır. Kloramfenikol ve tiamfenikol bu grupta bulunan iki ilaçtır.
Haemophilus Ġnfluenzanın oluĢturduğu menenjit; ayrıca tifo, paratifo, beyin apsesi, riketsiya
ve bazı anaerob enfeksiyonlarda kullanılır. Kloramfenikol kemik iliğini deprese ederek
aplastik anemi, lökosit ve trombosit sayısında azalmaya yol açabilir. Ciddi yan etkisi ve bazı
bakterilere direnç geliĢtirdiğinden günümüzde önemini yitirmiĢtir.

2.1.4. Aminoglikozid Gurubu Antibiyotikler
Aminoglikozidler, bakteri ribozomlarının protein sentezini bozar. Sindirim kanalından
emilimleri iyi değildir.
Streptomisin: Bakterisit etkisinin yanı sıra, az bakteriyostatik etki gösterir.
Tüberküloz, Haemophilus Ġnfluenzanın neden olduğu pnömöni, bronĢit, faranjit ve
menenjitlerde, brucella abortusun yol açtığı brusellozda; E.colinin yol açtığı sistit, kolesistit,
üregenital enfeksiyonlar ve diğer enfeksiyonlarda kullanılır. Etken maddesi,
streptomycindir.
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Gentamisin: Antibakteriyel etkisi güçlüdür. Aerobik gram (-) basillerin neden olduğu
enfeksiyonlarda etkilidir. Ġdrar yolu enfeksiyonlarında, yanıklara bağlı geliĢen bakteriyemi
ve sistemik enfeksiyonlarda kullanılır. Etken maddesi, gentamycin sulfatedir.
Neomisin: Ototoksik ve nefrotoksik yan etkileri nedeniyle lokal olarak kullanılır. Cilt,
göz, burun merhemi formları ve bağırsak antiseptiği olarak kullanılan oral formları vardır.
Etken maddesi, neomycindir.
Tobramisin, amikasin, netilmisin, kanamisin, paromimisin ve viomisin diğer
aminoglikozidlerdendir.

2.1.5. Kinolon Gurubu Antibiyotikler
GeniĢ spektrumlu, bakterisid ilaçlardır. Vücuttaki dağılımları iyidir. Florokinolanlara
duyarlı bakterilerin yol açtığı solunum yolu, idrar yolu, safra yolu, gastrointestinal
enfeksiyonları, kulak, burun, boğaz ve karın içi, göz, cilt enfeksiyonlarında ve bakteriyemi
tedavisinde kullanılır.
En çok kullanılan kinolon gurubu antibiyotikler; siprofloksasin, ofloksasin,
enoksasin, norfloksasindir.

2.1.6. Antistafilokokal Antibiyotikler
Antibakteriyel spekturumları dardır. Bu gurupta, stafilokok ve gram (-) anaerobik
bakteri enfeksiyonlarında kullanılan bazı antibiyotikler ile diğer kemoterapatikler bulunur.
Rifamisin: Gram (+) bakterilerin ve mycobacterium tüberkülosisin neden olduğu,
pulmoner ve diğer tüberküloz vakaları ve safra yolları enfeksiyonlarında kullanılır.
Bakterisid etki gösterir. Etken maddesi, rifamycindir.
Rifampin: Genellikle mikobakteri enfeksiyonlarının (tüberküloz, lepra vb.)
tedavisinde kullanılır. Menengokoklara karĢı güçlü bakterisid etki yapar. Etken maddesi,
rifampisindir.
Vankomisin: Penisilinler gibi bakteri hücre duvarının sentezini bozar. Ancak etki
mekanizması onlarınkinden farklıdır. Mide-barsak kanalından absorbe edilmez; sistemik
infeksiyonların tedavisi için sadece parenteral kullanılır. Etken maddesi, vancomycindir.
Teikoplanin: Hem aerobik hem de anaerobik gram-pozitif bakterilere karĢı etkilidir.
Hücre duvar sentezini bozarak bakterisid etki yapar. Etken maddesi, teicoplanindir.
Mupirosin: Bakterilerin protein sentezini bozar. Bakterisid etki yapar.
Fusidik asid: Duyarlı bakterilere bakteriyostatik etki yapar. Dar spektrumlu bir
antibiyotiktir.
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2.1.7. Sulfonamid Antibiyotikler ve Trimetoprim Kombinasyonları
Sulfonamidlerin, antimikrobik spektrumları geniĢtir. Sulfanamidler sindirim
kanalından kolayca emilir. Vücut sıvılarına ve beyin omurilik sıvısına geçer. Karaciğerde
inaktive olur ve böbrek glomerüllerinden süzülerek atılır. Böbreklerde ve idrar yollarında taĢ
oluĢumuna yol açabilir bu nedenle sulfanamid kullanırken bol su tüketmek gerekir. Etken
maddesi, sülfametoksazoldür.
Sulfonamidler; Pnömoni, tonsillit, üriner enfeksiyonlar, idrar yolu enfeksiyonları,
menenjit, dizanteri, gonore, trahom, konjunktivit, septisemi, kızıl, plasmodium falciparum
sıtması, ülseratif kolit tedavisi ve profilaksisinde kullanılır.
En çok kullanılan sulfanamid antibiyotikler; sülfadiazin, ultradiazin, gantrisin, azogantrisin, amidin, fanasil, bactrim, kemoprim, mikrosid, septrim, sülfaprim, codiazin dir.
Trimetoprim kombinasyonları, bakterilerin sebep olduğu farklı türdeki
enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antibiyotiktir. Kulak, idrar yolu enfeksiyonları, bronĢit
ve zatürre tedavisinde kullanılır. Etken maddesi, trimetoprimdir.

2.1.8. Antianaerobik Etkili Antibiyotikler
Antianaerobik etkili antibiyotikler, patojen gram (-) anaerob enfeksiyonlarında
kullanılır. Karın içi ve pelvis içi enfeksiyonları, beyin apseleri, osteomiyelit, septik artrit ve
endokardit, dental ve oral enfeksiyonlar, non-spesifik vajinit, meme, koltukaltı, perirektal ve
diğer ciltaltı apseleri, protozoon enfeksiyonları, tetanozun tedavisinde kullanılır.
Metronidazol, ornidazol, seknidazol, tinidazol en çok kullanılanlardır.

2.1.9. Antifungal Antibiyotikler
Lokal ve sistemik mantar (fungus) enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlara
antifungal ilaç denir. Antifungal ilaçlar, antibakteriyel ilaçlara göre daha toksik ilaçlardır.
Mantar enfeksiyonu tedavisi uzun sürer ve enfeksiyon tekrarlayabilir.
Mantar enfeksiyonları, tedavi açısından üç baĢlık altında toplanır. Bunlar:




Dermatofitik ve diğer yüzeyel cilt mantar enfeksiyonları; en sık görülen ve
cilt, saç, kıl ve tırnaklarda yerleĢen enfeksiyonlardır.
Mükokütanöz mantar enfeksiyonları; ıslak kalma olasılığı fazla olan cilt
bölgeleri ve mukozalarında sık görülür. Örneğin, parmak araları ve ağız
boĢluğu.
Sistemik mantar enfeksiyonları; genelde seyrek görülür. Daha ziyade immün
yetmezliği olan kiĢilerde ortaya çıkar.

Antifungal ilaçlara; nistatin, pimarisin,klotrimazol, flusitosin, griseofulvin,
bifanazol örnek olarak verilebilir.
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2.1.10. Antiviral Ġlaçlar
Virüslerin yol açtığı enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar, antiviral
ilaçlar olarak adlandırılır. Antiviral ilaçlar, genel olarak influenza virüsüne, herpes
virüslerine, immün yetmezlik virüsüne (HĠV,human immumo deficiency) etkili ilaçlar ve
immün faktörler olarak gruplandırılabilir.

ġema 2.2: Antiviral ilaçların sınıflandırılması



Ġnfluenza Virüsüne Etkili Ġlaçlar

Ġnfluenza (grip) virüsüne karĢı amantadin, rimantadin gibi ilaçlar kullanılır.
Amantadin ve Rimantadin: Amantadin influenza A virüsüne ve çeĢitli tiplerine
etkilidir. Profilaktik olarak yarar sağlar. Hastalık oluĢtuktan sonra hastalık belirtilerini
hafifletir. Santral sinir sistemine ait yan etkileri vardır. Gebelerde, serebral arterioskleroz,
psikiyatrik bozukluklarda ve epilepsi de kontrendikedir. Etken maddesi, amantadinedir.
Rimantadin influenza A virüsüne etkilidir. Etken maddesi rimantadinedir.


Herpes Virüsüne Etkili Ġlaçlar

Herpes virüsüne etkili ilaçlar; herpes simpleks (uçuk etkeni), varisella zoster
virüslerinin yol açtığı enfeksiyonlarda kullanılır. Varicella zoster,genellikle çocuklarda
görülen suçiçeği ve eriĢkinlerde görülen zonaya (herpes zoster) yol açar.
Asiklovir: Dudak, göz çevresi uçukları, genital herpes enfeksiyonları, herpes
ensefaliti ve zonada kullanılır. Pomat formları lokal olarak uygulanır kaĢıntı ve ağrıyı azaltır.
Oral ve parenteral yolla kullanılan formları vardır. Etken maddesi aciclovirdir.
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Vidarabin ve famsiklovir:Vidarabin herpes ensefaliti ve herpes enfeksiyonlarında
kullanılır. Etken maddesi vidarabinedir.
Famsiklovir: Herpes zoster ve genital herpes zoster tedavisinde kullanılır. Etken
maddesi famciclovirdir.
Ġdoksuridin, pensiklovir, valasiklovir, sorividin ve gansiklovir diğer antivirütik
ilaçlardır.


Ġmmün Yetmezlik Virüsüne Etkili Ġlaçlar

Ġmmün yetmezliğine yol açan virüse etkili olan ilaçlar (antiretroviral) HIV
enfeksiyonun ilerlemesini yavaĢlatan ilaçlardır. HIV virüsünün yol açtığı AĠDS (edinilmiĢ
bağıĢıklık eksikliği sendromu) hastalığının radikal tedavisi Ģu anda mümkün değildir.
Günümüzde araĢtırma ve çalıĢmalar hâlen sürmektedir.
Tedavide amaç, plazmada bulunan virüs yoğunluğunu azaltmak ve immün sistemde
geliĢebilecek geri dönüĢümsüz sorunları önlemektir. AĠDS tedavisinde kullanılan ilaçlar,
pahalı ve yan etkileri fazla olan ilaçlardır.
Zidovudin: AĠDS, HIV (human immunodeficiency virus) virüsü bulaĢma riski içinde
olanlarda bulaĢmayı önlemek amaçlı kullanılır. (çocuk, bebek, anne- fetüs vb.) Anemi, kan
tablosunda değiĢiklikler, kemik iliği hipoplazisi, karaciğer fonksiyon bozukluğu, miyalji ve
duyu kaybı yan etkilerinden bazılarıdır. Nötrofil ve hemoglobin düzeyi çok düĢmüĢ
hastalarda kontrendikedir. Etken maddesi zidovudinedir.
Ritonavir: Daha önceden HIV tedavisi görmüĢ ve yeni görecek hastalarda kullanılır.
Doz yavaĢ yavaĢ artırılır, sonra idame doza geçilir. His kaybı, hiperlipidemi, bulantı, kusma,
ateĢ ve cilt döküntüleri baĢlıca yan etkileridir. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda
kontrendikedir. Etken maddesi ritonavirdir.
Stavudin, lamivudin, zalsitabin, didanozin, sakinavir, indinavir, nelfinavir HIV
enfeksiyonlarında kullanılan diğer ilaçlardandır.


Ġmmün Faktörler

Virüs enfeksiyonlarında antivüritik amaçlı kullanılır.
Gamaglobülin: Ġnsan kan plazmasından özel yöntemlerle elde edilir. Virüslerin hücre
içine girmesini ve hücreye yerleĢmesini önler. Kuduz, hepatit, polio, kızamık, kızamıkçık,
suçiçeği, RSV (respiratuvar sinsisyal virüs) ve bazı virüs enfeksiyonlarının tedavisinde
kullanılır.
Ġnsan interferonları: Ġnterferonlar, virüslerin girdiği insan organizmasında savunma
amaçlı yapılan küçük moleküllü endojen maddelerdir. Ġnsan interferonlarının üretimi güç ve
maliyeti yüksektir. Parenteral yolla uygulanır.
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2.1.11. Antitüberküloz Ġlaçlar
Tüberküloz (verem), mycobacterium tuberculosis adlı basilin yol açtığı enfeksiyon
hastalığıdır. Genellikle akciğerde görülür; kan ve lenf yoluyla diğer organlara yayılabilir.
Mycobacterium tuberculosis yavaĢ büyür, çoğalmaksızın hücre içine yerleĢir ve canlı kalır.
Tüberkülozun tedavisi uzun sürer ve genelde kombine ilaç tedavisi uygulanır. Tedavide
kullanılan ilaçlar aĢağıdaki Ģekilde belirtilmiĢtir.

ġema 2.3: Tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçlar

Ġzoniazid (INH):Tüberküloz tedavisinde kullanılan güçlü bir ilaçtır.
Paraaminosalisilikasid (PAS), rifampin, streptomisin veya etambutolle birlikte kullanılır.
Ġzoniazidle tedaviye baĢladıktan sonra ateĢ yükselmesi, hastalık belirtilerinde Ģiddetlenme ve
sedimantasyonda artıĢ görülebilir. Ayrıca santral sinir sistemi ve karaciğerde yan etkiler
ortaya çıkabilir. Etken maddesi, isoniaziddir.
Rifampisin, Streptomisin: Tüberküloz tedavisinde
ilaçlardır. Etken maddeleri, rifampicin ve streptomycindir.

kullanılan

antibakteriyel

Pirazinamid: Tüberküloz tedavisinde kullanılan diğer ilaçlara cevap vermeyen
hastaların tedavisinde kullanılır. Hepatoksik etkisi vardır. Etken maddesi, pyrazinamidedir.
Paraamino Salisilik Asid (PAS): Dar spektrumludur. Sindirim kanalı tahriĢine yol
açabilir. Bu nedenle aç karna alınmamalıdır. Etken maddesi, paraamino salicylic aciddir.
Etambutol: Çoğalma dönemindeki mikobakterilere etkilidir. Göz sinirini etkileyerek
görme keskinliğinin azalması, nöropati ve baĢ ağrısı yan etkilerindendir. Etken maddesi,
ethambutoldür.
Etionamid: Oral yolla iyi emilir. Ġzoiniasid, PAS, streptomisinle birlikte kullanılır.
Sindirim sistemine ait yan etkiler otonom gangliyon blokajına bağlı postural hipotansiyon,
alerjik reaksiyon ve hepatit yan etkileri arasındadır. Etken maddesi, ethionamidedir.
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Sikloserin: GeniĢ spektrumludur. Diğer tüberküloz ilaçlarına direnç veya alerjik
reaksiyon geliĢen hastalarda kullanılır. Santral sinir sistemini etkileyerek konvülziyon
yapabilir. Epilepsi hastalarında kullanılmaz. Etken maddesi, cycloserinedir.

2.2. Antineoplastik Ġlaçlar
Antineoplastik ilaçlar, kanser hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Kanser
tedavisinde ilaçla tedavinin yanı sıra radyoterapi, cerrahi tedavi ve immünoterapi gibi tedavi
yöntemleri uygulanır.
Kanser tedavisinde amaç; tümör hücresinin büyümesini, çoğalmasını engellemek,
hücreyi yok etmek ve hastada tam Ģifa sağlamaktır. Kanser hastalığının ilaçla tedavisi
kemoterapi olarak adlandırılır. Kemoterapide uygulanan antineoplastik ilaçlara,
kemoterapötikler de denir. Antineoplastik ilaçlar tedavi esnasında kanser hücresinin yanı sıra
normal vücut hücrelerini de etkiler. Özellikle ilaçlardan etkilenen normal hücreler hızlı
yenilenen hücrelerdir. (sindirim kanalı, kemik iliği, kıl folikül hücreleri gibi ) Hücrelerin
etkilenme düzeyleri; ilaçlara, ilaç dozlarına ve hastaya göre değiĢiklik gösterir.

Resim2.1: Kemoterapi ilaçlarının hazırlandığı ünite

Kanser kemoterapisinde kullanılan ilaçlar çeĢitli yan etkilere yol açar. Sık rastlanılan
yan etkiler aĢağıda belirtilmiĢtir.



Kemik iliğinin baskılanması: Kemik iliğinin baskılanması sonucu lökopeni,
anemi, görülebilir. Tedavi esnasında kan hücrelerinin sayısının izlenmesi
gerekir.
Yüksek dozlarda böbrek hasarı: Bazı kemoterapötik ilaçlar böbrek hasarına
yol açabilir.
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Hepatik fonksiyonlarda değiĢiklikler: Uzun süreli tedavi karaciğerde
fibrozise neden olabilir.
Pulmoner toksisite: Bazı ilaçlar, idame doz uygulanan çocuklarda öksürük,
dispne, ateĢ ve siyanoza yol açabilir. Bu etkiler ilacın kesilmesiyle ortadan
kalkar.
Nörolojik toksisite: Ġntratekal yolla uygulama sonrası görülür. Ense sertliği,
subakut meningeal irritasyon ve baĢ ağrısı geliĢebilir.
Lenfotoksik etkiler: Lenfoid dokuların hızlı çoğalan hücrelerinin çoğalmasını
inhibe eder.
Teretojenik etkiler: Antineoplastik ilaç uygulamaları gebelerde düĢüklere ve
malformasyonlu bebek oluĢumlarına yol açar.
Kanserojenik ve mutojenik etki: Bu etki sonucu kromozom bozuklukları ve
karsinojik etki ortaya çıkabilir.
Gastrointestinal sisteme ait yan etkiler: Ġshal, kusma, bulantı, ağız ve
bağırsaklarda yara oluĢmasıdır.
Üreme sistemine ait yan etkileri: Sperm ve ovum yapımının bozulması, adet
düzensizliği, adet olamama ve kısırlıktır.
Alopesi (saç dökülmesi), kıl, tüy, dökülmesi: Saç, kıl ve tüylerde dökülmeler
görülür.
Alerjik reaksiyonlar: Cilt döküntüleri, eritem, ürtiker vb. Ģeklinde görülebilir.
BağıĢıklık sisteminin baskılanması: BağıĢıklık sistemini baskılayarak sık
enfeksiyon geliĢimine yol açabilir.

Ġlaç uygulaması sonrası hemen oluĢan yan etkiler ise bulantı, kusma, intravenöz yolla
uygulamada ilacın damar dıĢına çıkmasıyla oluĢan doku nekrozudur.
Antineoplastik ilaçlar, aĢağıdaki gibi sınıflandırılır.

ġema 2.4: Antineoplastik ilaçların sınıflandırılması

2.2.1. Alkilleyici Ġlaçlar
Alkilleyici ilaçlar; sitotoksik etkilerini hücrede bulunan DNA çift zincirinde birden
fazla noktaya kovelent (iki atom arasında bir veya daha fazla elektronun paylaĢılmasıyla
karekterize bağ) olarak bağlanarak gösterir. DNA molekülünü, protein ve enzimleri
alkilleyerek ara metebolizmayı ve hücrede solunum iĢlevlerini bozar.
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Alkilleyici ilaçlar beĢ guruba ayrılır. Bunlar aĢağıda verilmiĢtir.

ġema 2.5: Alkilleyici ilaçların sınıflandırılması



Azotlu Hardallar

Mekloretamin: Hodgkin hastalığının ve bazı solid tümörlerin tedavisinde kullanılır.
Mekloteramin dayanıksız bir ilaçtır, bu nedenle tedaviden hemen önce hazırlanmalıdır.
Sadece intravenöz yolla uygulanır. Çevre dokulara sızması sonucu ağır doku kayıpları
meydana gelebilir.
Siklofosfamid ve Ġfosfamid: Tek ilaç olarak veya diğer ilaçlarla birlikte bazı lenfoma
türlerinde, meme kanserinde kullanılır. Etken maddeleri, cyclophosphamide ve
ifosfamidedir.


Etileniminler

Akciğer tümörlerinde kullanılır. Trietilen melamin, tiotepa ve alteramin bu grup
ilaçlardandır. Alteramin diğer ilaç kombinasyonlarıyla birlikte oral yolla kullanılır.


Nitrozoüre Grubu Ġlaçlar

Karmustin, lomustin, semustin, streptozotosin nitrozoüre grubu ilaçlardır. Nitrozoüre
grubu ilaçlar santral sinir sistemine geçer bu nedenle özellikle beyin tümörlerinin tedavisinde
kullanılır.


Alkil sulfonatlar

Kronik miyelositer lösemi tedavisinde kullanılan busolfan ilacı sadece oral yolla
verilir.
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Triazen ve Hidrazin Türevleri

Hodgkin hastalığı ve habis melanomlarda kullanılır. Dakarbazin ve prokarbazin bu
grupta yer alan ilaçlardır. Diğer antineoplastik ilaçlarla kombine kullanılır.

2.2.2. Antimetobolitler
Nükleik asitlerin bir ya da bir çok sentez basamağını inhibe eder.


Folik Asit Antimetabolitleri

Metotreksat: Hücre için gerekli pürin ve pirimidinlerin sentezini engelleyerek kanser
hücresinin geliĢmesini önler. Metotreksat genellikle baĢka ilaçlarla birlikte akut lenfositik
lösemi, meme, baĢ ve boyun kanserlerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Etken maddesi,
methotrexatedir.


Pürin Antimetabolitleri

6-Merkaptopurin, Tiyoguanin pürin antimetabolitlerindendir. Merkaptopurin akut
lenfoblastik löseminin (ALL) idame tedavisinde kullanılır. Tiyoguanin akut nonlenfositer
löseminin tedavisinde kullanılır.


Pirimidin Antimetabolitleri

Pirimidin antimetabolitleri, kanser hücresinde pirimidin sentezini durdurur ve hücrede
DNA sentezi için gerekli yapı taĢlarından birinin eksilmesine yol açar. 5-Fluorourasil,
sitarabin, fludarabin bu grup ilaçlardandır.
Fluorourasil: Genellikle yavaĢ büyüyen solid tümörlerin (meme, over, kolorektal,
pankreas ve gastrik karsinomların vb.) tedavisinde kullanılır.
Sitarabin: Akut non lenfositik lösemi tedavisinde kullanılır.
Fludarabin: Kronik lenfositik löseminin tedavisinde kullanılır.

2.2.3. Bitkisel Kaynaklı Antikanserojenler
Bazı bitkilerden elde edilen ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Hücre
mikrotübüllerini etkiler. Kanser hücresini metafaz evresinde durdurur. Vinkristin,
vinblastin, paklitaksel, podofilotoksin, etopozid ve tenipozid bitkisel kaynaklı
antikanserojenlerden bazılarıdır.
Vinkristin, Vinblastin: Vinkristin ve vinblastin genellikle diğer ilaçlarla birlikte
kullanılır. Vinkristin akut lenfositik lösemi, yumuĢak doku tümörleri, hodgkin ve nonhodgkin lenfoma tedavisinde kullanılır. Etken maddeleri, vincristine ve vinblastinedir.
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Paklitaksel: Over ve metastatik meme kanserinde, küçük hücreli akciğer kanserinde,
bazı baĢ ve boyun kanserlerinde kullanılır. Etken maddesi, paclitaxeldir.

2.2.4. Antibiyotikler
Antibiyotikler, kanser hücresi DNA fonksiyonlarını bozarak etki gösterir.
Daktinomisin, doksorubusin, daunorubisin ve bleomisin kanser tedavisinde kullanılan
antibiyotiklerden bazılarıdır.
Daktinomisin: BaĢka ilaçlarla birlikte bazı yumuĢak doku kanserlerinde ve willm’s
tümöründe (Willm’s tümörü çocuklarda görülen böbrek tümörüdür.) kullanılır.
Doksorubusin, Daunorubusin: Antrasiklin antibiyotik olarak adlandırılır.
Doksorubusin, meme, akciğer kanseri, lenfoma ve akut lenfositik lösemi tedavisinde
daunorubusin akut lenfositik ve myelositik löseminin tedavisinde kullanılır. Etken maddeleri,
doxorubicin ve daunorubicindir.
Bleomisin: Bleomisin bazı ilaçlarla birlikte testis tümörü tedavisinde kullanılır. Etken
maddesi, bleomycindir.

2.2.5. Hormon ve Hormon Antagonistleri
Hormanal faktörler, hedef dokularda bazen baskılayıcı, çoğu zamanda uyarıcı özellik
gösterir. Normal dokuların bu özelliği, neoplastik tedavi sürecine de yansır. Bu amaçla
tümörün bağımlı olduğu hormonu salgılayan organ çıkartılabilir. Örneğin, prostat kanserinde
testislerin çıkartılması gibi. Hormona duyarlı olan tümörlerde tedavi sonucu tümör geliĢimi,
tümör büyüme hızı yavaĢlayabilir ve hastanın Ģikâyetleri azalır.
Glukokortikoid hormonlar: Glukokortikoid hormonlardan prednizon, kanser
tedavisinde kullanılan ilaçtır. Lenfoid dokuyu etkiler. Prednizon akut lenfositer lösemi,
hodgkin ve hodgkin dıĢı lenfoma tedavisinde kullanılır.
Antiandrojenler: Prostat kanseri tedavisinde kullanılır. Flutamid, nilutamid ve
finasterid antiandrojen ilaçlardandır.
Gonodotropin salgılatıcı hormon (Gn RH): Gonodotropin salgılatıcı hormon
analogları (benzerleri) kullanılır. Hipofiz bezindeki reseptörlere bağlanarak FSH’ın ve LH’ın
salgılanmasını önler ve sonuçta androjen, östrojen sentezi azalır. Bu grup ilaçlardan, löprolid
ve goserelin prostat kanseri tedavisinde kullanılır.
Progestinler:Endometrium karsinomu,
kanserinde kullanılır.

metastatik

renal karsinom ve

meme

Östrojenler: Lüteinizan hormonun etkilerini bloke ederek prostat dokusunun
büyümesini engeller ayrıca testislerdeki androjen sentezini azaltır. Prostat kanseri
tedavisinde kullanılır.
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Tamoksifen östrojen antogonisti ilaçtır. Meme kanseri tedavisinde kullanılır.

2.2.6. Diğer Antineoplastik Ġlaçlar
Sisplatin, karboplatin, etopozid, prokarbazin, L-asparaginaz, thalidomide, interferonlar
kanser tedavisinde kullanılan ilaçlardandır.
Sisplatin, Karboplatin: Etki mekanizmaları alkilleyici ilaçlara benzer. Hücrede
sitotoksik lezyon oluĢturarak DNA, RNA sentezini inhibe eder. Metastatik testis karsinomu
gibi solid tümörlerin tedavisinde, bazı antineoplastik ilaçlarla birlikte kullanılır. Etken
maddeleri, cisplatin ve carboplatindir.
Etopozid (VP–6) ve Prokarbazin: Etopozid (VP–6) akciğer karsinomunun ve testis
karsinomlarının tedavisinde oral veya ĠV yolla verilir. Hodgkin ve diğer kanserlerin
tedavisinde kullanılır. Etken maddeleri, etoposide ve procarbazinedir.
L-Asparaginaz: L-asparaginaz, vinkristin ve prednizonla çocukluk dönemindeki akut
lenfositik lösemi tedavisinde kullanılır. Etken maddesi, asparaginasedir.
Thalidomide: Kanser hücrelerinin geliĢimi için ihtiyaç duyduğu kan damarları
yapımını (angiogenesis) engeller. Böylece kanser hücresinin büyüme ve geliĢimini etkiler.

2.3. Antiseptik ve Dezenfektanlar
Canlı yüzeylere ve canlılara dıĢtan uygulanan antimikrobial ilaçlara, antiseptikler
denir. Cansız yüzey, cerrahi malzeme, hasta eĢyaları ve hastadan alınan örnekler (gaita, idrar,
balgam vb.) üzerine uygulanan antimikrobial ilaçlara, dezenfektan denir. Antiseptik ve
dezenfektan ilaçlar, jermisid olarak da adlandırılır.
Antiseptiklerin kullanıldığı yerler, aĢağıdaki Ģema 2.6 da verilmiĢtir.

ġema 2.6: Antiseptiklerin kullanım alanları
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Antiseptiklerde Bulunması Gereken Özellikler














Antimikrobial spektrumu geniĢ olmalı,
Vücuttan emildiğinde toksik etki göstermemeli,
Mukoza, deri ve yaraya lokal uygulanabilmeli,
Serum, kan, iltihap vb. bulunduğu ortamlarda aktivite kaybına
uğramamalı,
Alerjen etki göstermemeli,
Kokusu hoĢ olmalı, kalıntı bırakmamalı,
Ġrritan ve yakıcı etki göstermemeli,
Doku onarım ve yara iyileĢmesini geciktirmemeli,
Doku içine de etkili olmalı fakat sistemik toksisiteye yol açmamalı,
Ortamda fazla sayıda mikroorganizma bulunduğunda etkinliği
azalmamalı,
Ekonomik olmalı, etkisini kısa sürede göstermelidir.

Dezenfektanlarda Bulunması Gereken Özellikler








Etki süresi uzun olmalı fakat etkisini kısa sürede göstermeli,
Antimikrobial spektrumu geniĢ olmalı,
Mikroorganizma sayısının fazla olduğu ortamlarda etkin olmalı,
Doku ve eĢyaları boyamamalı ve zarar vermemeli,
Kimyasal yapısı dayanıklı olmalı,
Uygulandığı yere iyi nüfus edebilmeli,
Ekonomik olmalı, kokusu hoĢ olmalıdır.

Antiseptik ve dezenfektanlar (jermisidler), kimyasal yapılarına göre aĢağıdaki gibi
sınıflandırılır.

ġema 2.7: Jermisidlerin kimyasal yapılarına göre sınıflandırılması
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2.3.1. Halojenler
Dezenfeksiyon amacıyla halojenlerden hipoklorid ve tuzları kullanılır.
Ġyod: Antiseptik olarak iyod tentürü, tendürdiyod Ģeklinde kullanılır.
Ġyodoform: Organik iyod bileĢiğidir. DiĢ hekimliğinde kanal antiseptiği olarak
kullanılır.
Polivinolpirolidin (batticon): Ġyoda alerjisi olanlarda antiseptik olarak kullanılır.
Povidon iyod (betadine): Cilt, mukoza ve cerrahi aletlerin dezenfeksiyonunda
kullanılır.
Klor ve hipoklorik asid: Klor ve klor bileĢikleridir. Mikroorganizmalar üzerine
öldürücü etki yapar.

2.3.2. Alkoller
Alkollerden Etil alkol ve Ġzopronil alkol antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılır.
Sporlara etkili değildir.

2.3.3. Aldehidler
Aldehidler hücre üzerine toksik etki yapar bu nedenle sadece dezenfektan olarak
kullanılır. Doku antiseptiği olarak kullanılmaz.
Formaldehid: Güçlü bir jermisiddir. % 2–8 konsantrasyondaki solüsyonları cerrahi
malzemelerin sterilizasyonunda kullanılır.
Glutaraldehid: %2’lik solüsyonu dezenfektan olarak kullanılır.

2.3.4. Fenolik BileĢikler
Bakteriyostatik ve bakterisid etkilidir.
Heksaklorofen: % 1’e kadar olan konsantrasyonları baktriyostatik, daha yüksek olan
konsantrasyonları ise bakterisid etkilidir.
Krezoller: Krezolün sabunlaĢtırılmıĢ bezir yağı ve bitkisel yağ içindeki % 50
oranındaki karıĢımına, lizol denir. Lizol dezenfektan olarak kullanılır.

2.3.5. Oksitleyici Maddeler
Hidrojen peroksid: % 3’lük solüsyonları oksijenli su adını alır. Kapalı vücut
boĢluğunda uygulanmaz.
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Potasyum permanganat: Bakterisid ve fungusid etkilidir. 1:10.000’lik solüsyonu
akıntılı cilt lezyonlarının tedavisinde kullanılır. Aletlerin dezenfeksiyonunda, koku giderici
olarak, yılan ve akrep sokmalarına karĢı da kullanılabilir.

2.3.6. Katyonik Deterjanlar
Katyonik deterjanlar düĢük konsantrasyonlarda, güçlü etki oluĢturur. Sistemik
toksisitesi zayıftır. Jermisit etkileri iyot, alkol kadar olmasa da çabuk baĢlar.
Benzalkonyum klorür ( zefiran): % 0.01–0,1’lik solüsyonları cilt ve mukoza üzerine
antiseptik olarak kullanılır. 1:40.000 ve 1:20.000’lik konsantrasyondaki solüsyonları mesane,
vajina ve konjektivada kullanılır. % 0.1’lik solüsyonları cerrahi malzeme dezenfeksiyonunda
kullanılır.

2.3.7. Metal BileĢikleri
ÇeĢitli metal maddelerin tuzları ve bileĢikleri kullanılır. Civa, gümüĢ, çinko bileĢikleri
bunlardan bazılarıdır. Metal bileĢiklerden en çok gümüĢ bileĢikleri kullanılır.
GümüĢ nitrat: % 1’lik solüsyonu doğum kanalından göze bulaĢılabilecek bakterilerin
yol açtığı konjunktiviti önlemek için yeni doğan bebeklerin gözlerine damlatılabilir.
GümüĢ sülfadiazin: Yanıklarda enfeksiyonu önlemek ve tedavi amaçlı kullanılır.
GümüĢ protein kompleksleri: GümüĢün proteinlerle yaptığı komplekslerde
antiseptik olarak kullanılır.
GümüĢ vitellinat, gümüĢ proteinat ve kolloid gümüĢ bu bileĢimlerdendir.

2.3.8. Diğer Antiseptik ve Dezenfektanlar
Organik asidler: Antiseptik ve dezenfektan olarak organik asidler kullanılır.
Antiseptik olarak organik asidlerden borik asid ve salisilik asid fazla kullanılır.
Bazı boya maddeleri: Bazı boya maddelerinin jermisid etkileri vardır. Örneğin sarı
renkli boya maddesi olan rivanolün merhem formları cilt antiseptiği olarak, akriflavin
solüsyonu göz, mesane, üretra ve vajina irrigasyonunda kullanılır.
Kükürtlü maddeler: Ġhtamol (ichthammol) maddesi içerdiği kükürtten dolayı
antiseptik etkilidir. % 10’luk pomatları, bazı cilt hastalıklarında antiseptik olarak kullanılır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Kemoterapötik ilaçları sınıflandırınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Kemoterapatik ilaçları sınıflandırınız.

 Kemoterapatik
ilaçları,
ilgili
kaynaklardan
yararlanarak
çalıĢabilirsiniz.
 Kemoterapatik
ilaçların
sınıflandırılmasını, farklı kaynaklardan
çalıĢabilirsiniz.

 Antineoplastik ilaçları ayırt ediniz.

 Antineoplastik ilaçların etkilerini yazarak
çalıĢabilirsiniz.
 Antineoplastik ilaçlara ait prospektüsleri
inceleyebilirsiniz.

 Antiseptiklerin
kullanım
alanlarını,
uygulama
alanlarından
sorarak
 Antiseptik ve dezenfektanları ayırt
öğrenebilirsiniz
ediniz.
 Dezenfektanlarda bulunması gereken
özellikleri,
farklı
kaynaklardan
çalıĢabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, aminoglıkozid gurubu antibiyotiklerdendir?
A) Kloramfenikol
B) tiamfenikol
C) Gentamisin
D) Spiromisin
E) Kloritrombin

2.

AĢağıdakilerden hangisi, geniĢçe spekturumlu penisilinlerdendir?
A) Tikarsilin
B) Prokain Penisilin G
C) Ampisilin
D) Fenetisilin
E) Azidosilin

3.

Kimyasal yapıları bakımından ve antibakteriyal etki mekanizmaları yönünden
penisilinlere benzeyen, bakterisid etkili ve geniĢ spektrumlu antibiyotiklere ne ad
verilir?
A) Sefalosporinler
B) Depo penisilinler
C) Karbepenemler
D) Monobaktamlar
E) Beta- laktamaz inhibitörleri

4.

I. Kanama zamanınının uzaması
II. Gastrointestinal etkiler
III. Anafilaktik Ģok
IV. Alerjik reaksiyon
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri penisilinin yan etkilerindendir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I ve IV
E) I, II, III ve IV

5.

Tedaviye ilk katılan makrolit gurubu ilaç hangisidir?
A) Linkomisin
B) Eritromisin
C) Vankomisin
D) Basitrasin
E) Aktif kömür

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Lokal ve sistemik mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlara,
…………………..denir.

2.

Sülfanamidler

………………ve

………..

……………taĢ

oluĢumuna

yol

açabileceğinden kullanırken bol su tüketilmesi gerekir.
3.

Cansız yüzey, cerrahi malzeme, hasta eĢyaları ve hastadan alınan örnekler (gaita, idrar,
balgam vb.) üzerine uygulanan antimikrobial ilaçlara ,…………. denir.

4.

Ġnfluenza virüsüne, herpes virüslerine, immün yetmezlik virüsüne etkili ilaçlar,
…………… ……………olarak gruplandırılır.

5.

AĠDS hastalığında HIV virusu bulaĢma riski olanlara bulaĢmayı önlemek için
……………….. ilacı kullanılır.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

6.

I. Siprofloksasin
II. Ofloksasin
III. Enoksasin
IV. Norfloksasin
V. Neomicin
Yukarıda verilen ilaçlardan hangisi ya da hangileri, kinolon gurubu antibiyotiklere
girer?
A) I
B) I, II
C) I, II, III
D) I, II, III, IV
E) I, V

7.

I. Pönomoni, Tonsillit
II. Üriner enfeksiyon
III. Dizanteri
IV. Ülseratif kolit tedavisi
Yukarıdaki hastalıkların tedavisinde, özellikle hangi antibiyotik kullanılır?
A) Sulfanamidler
B) Antistofilokokaller
C) Aminoglikozitler
D) Amfenikoller
E) Linkozamidler
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8.

Herpes simpleks virusunün neden olduğu enfeksiyonlar için aĢağıdaki ilaçlardan
hangisi kullanılır?
A) Amantadin
B) Zidovudin
C) Asiklovir
D) Ritonavir
E) Stavudin

9.

I.Ġzoniazid
II. Rifampin
III. Etambutol
IV. Streptomisin
Yukarıda verilen ilaçlardan hangisi ya da hangileri, tüberküloz tedavisinde kullanılır?
A) I
B) I ve II
C) I, II ve III
D) I, II, III ve IV
E) I ve IV

10.

AĢagıdakilerden hangisi, bitkisel kaynaklı antikanserojen değildir?
A) Vinkristin
B) Paklitaksel
C) Tenipozid
D) Etopozid
E) Metotreksat

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.

MODÜLENDĠRME
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

E
A
C
C
E

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
C
A
E
B

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

antifungal
böbreklerde ve idrar
yollarında
dezenfektan
antiviral ilaçlar
zidovudin
D
A
C
D
E
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