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Sinir Sistemi Hastalıkları ve Sinir Sistemine Etkili İlaçlar

MODÜLÜN TANIMI

Sinir sistemi hastalıkları ile sinir sistemine etkili ilaçlar ile
ilgili bilgi ve beceri basamaklarını içeren öğrenme
materyalidir.
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ÖNKOŞUL

Anatomi ve Fizyoloji dersi modülleri ile hastalık ve ilaçlara
giriş, solunum sistemi hastalıkları ve solunum sistemine
etkili ilaçlar modüllerini almış olmak

YETERLİK

Sinir sistemi hastalıkları ve sinir sistemine etkili ilaçları ayırt
etmek
Genel Amaç
Bu modül ile ameliyathane, yoğun bakım, reanimasyon
üniteleri ve/veya teknik laboratuvar ortamında sinir sistemi
hastalıkları ile santral ve otonom sinir sistemine etkili ilaçları
doğru olarak ayırt edebileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

Amaçlar
1. Sinir sistemi hastalıklarını doğru şekilde ayırt
edebileceksiniz.
2. Santral sinir sistemine etkili ilaçları doğru şekilde ayırt
edebileceksiniz.
3. Otonom sinir sistemine etkili ilaçları doğru şekilde
ayırt edebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: Maket, afiş, bilgisayar, projeksiyon cihazı, CD,
DVD, resim, flexfull, ilaç çeşitleri
Ortam: Hastane, ameliyathane, yoğun
reanimasyon üniteleri, teknik laboratuvar.
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bakım

ve

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Sinir sistemi vücudun kontrol ve yönetim merkezini oluşturur. Sinir sistemi bu
görevini nöroendokrin sistem aracılığıyla organlardan gelen uyarıları vücudun cevabını
oluşturacak, homeostatik dengesini koruyacak biçimde değerlendirerek efektör organa
ulaştırır. Sinir sistemi bu görevini özelleşmiş yapı ve bölümlerle yerine getiren en kompleks
yapılardan biridir. Vücuttaki tüm sistemlerin birbiriyle uyumlu ve koordineli biçimde
çalışmasını sağlar. Sinir sisteminin vücudun iç organlarını kontrol eden ve istem dışı çalışan
bölümüne otonom sinir sistemi denir. İstem dışı çalışmasına rağmen omurilik, beyin sapı ve
hipotalamusta bulunan merkezlerce kontrol edilir.
Sinir sisteminin herhangi bir bölümünde hastalığın ortaya çıkması, vücudun denge
durumunu bozar. Bu durumda, vücudun koordinasyon ve uyumunda sorunlar ortaya çıkar.
Birey, yaşamında aksaklıklar ve problemlerle karşılaşır.
Sizler bu modülle sinir sistemi hastalıkları ile ilgili bilgiler edinecek ve bu
hastalıkların ayırımını yapabileceksiniz. Ayrıca sinir sistemine etkili ilaçları ve bu ilaçların
sinir sistemine olan etkilerini öğrenmiş olacaksınız. Öğrendiğiniz bilgi ve beceriler
sayesinde, anestezi teknisyenliği görevinizi bilinçli ve güvenle yerine getireceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Sinir sistemi hastalıklarını doğru şekilde ayırt edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Sinir sistemi hastalıklarının belirti, tanı ve tedavileri ile ilgili olarak nöroloji
kliniklerinde araştırma yapıp sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Grup çalışması yaparak sinir sistemi hastalıklarını ayırt edici bir pano
hazırlayınız.

1. SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI
Canlıların içsel ve dışsal çevresini algılamasına yol açan, bilgi elde eden ve elde edilen
bilgiyi işleyen, vücut içinde hücreler ağı sayesinde sinyallerin farklı bölgelere iletimini
sağlayan, organların ve kasların aktivitelerini düzenleyen sisteme sinir sistemi denir.
Sinir sistemi, insan vücudunun en gelişmiş, en karmaşık yapı ve işleve sahip olan en
önemli sistemidir. Sinir sistemi, vücudun doku ve hücrelerini endokrin sistem ile birlikte
kontrol ve koordine eder. Bu sistem nöroendokrin sistem olarak isimlendirilir. Nöroendokrin
sistem, iç ve dış çevreden gelen uyarıları alır ve gerekli cevabı oluşturur. Böylece organizma
varlığını sürdürür, homeostatik dengesini korur ve değişik durumlara uyum (adaptasyon)
sağlar.
Sinir sistemi iyi gelişmiş canlılarda duyu organları, duyu nöronları ve ara nöronlarla
merkezi sinir sistemine bağlanır. Sinir sisteminin herhangi bir bölümünde oluşan hastalık,
vücutta o bölümle ilgili işlevsel bozukluklara neden olmaktadır. Bu bozukluklar, sistemler
arası dengeyi etkileyerek organizmanın çevre ile etkileşimini engeller.

1.1. Sinir Sistemi Hastalıklarının Genel Belirtileri
Sinir sistemi hastalıkları, hastalığın ortaya çıktığı bölgeye göre belirtiler verir. Bunlar
aşağıda verilmiştir.


Motor sistem belirtileri: Motor sistem belirtileri şunlardır:


Yorgunluk: Lokal kas yorgunluğu, sıklıkla bölgesel bir bozukluğu ya da
sinir kas ilişkisinin eksikliğini ifade eder.
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Güçsüzlük: Motor sistem bozukluklarında hastalar, güçsüzlük nedeniyle
ellerinden cisimleri düşürebilir, bacaklardaki kas güçsüzlüğü nedeniyle
alçak sandalyeden ve tuvaletten kalkarken ya da merdiven çıkarken
zorlanabilirler.
Yürüme bozuklukları: Alt ekstremiteleri tutan hareket işlev
bozuklukları, yürüme bozuklukları şeklinde kendini gösterir.



Duyu bozuklukları belirtileri: Sensorimotor korteks lezyonlarında vibrasyon
(dokunma duyusu) ve pozisyon duyuları bozulur. Hasta gövdesinin ve
ekstremitelerinin durumunu değerlendiremez, aynı anda iki noktaya dokunan
uyaranı tanıyamaz, eline verilen cismi yoklayarak tanıyamaz.



Hareket bozuklukları belirtileri: Daha çok ekstrapiramidal sistem
hastalıklarında görülen tonus değişiklikleri, assosiye ve otomatik hareket
bozuklukları ve istem dışı hareketlerdir. Yazı yazma gibi ince hareketler
bozulmuştur. Hareket bozukluklarında özellikle kas gruplarında rijidite, tremor,
miyoklonus, motor tikler görülür.



Baş dönmesi, unutkanlık ve baş ağrısı belirtileri: Nörolojik nedenlerle
meydana gelen baş dönmesi hafif başlar, giderek artar ve sürekli hâl alır.
Menenjit, ensefalit, beyin apsesi, beyin ve beyincik tümörleri, boyun damar
yetmezlikleri, migren, epilepsi, beyin sapı enfaktüsü beyincik ve beyin
kanamaları ve multiple skleroz baş dönmesine neden olur.

Depresyon unutkanlık nedeni olabilir.
Baş ağrısında saptanan en sık neden ruhsal sorunlardır. Bunu nörolojik sorunlar ve
sistemik hastalıklar izler.

1.2. Sinir Sistemi Hastalıklarında Teşhis Yöntemleri
Nörolojik değerlendirme; öykü, fizik muayene ve bazı klinik testler ile yapılır.


Öykü alma: Doktor tarafından hastalıkla ilgili ayrıntılı bilgi alınır. Hasta çeşitli
nedenlerle sağlıklı öykü veremeyebilir. Bu durumda yakınlarının bilgisine
başvurulur.



Fizik muayene: Doktor tarafından fizik muayene; genel görünüm, mental
durum, kafa çiftleri, motor fonksiyonlar, refleksler ve duyuların
değerlendirilmesini kapsar.



Klinik testler ve görüntüleme yöntemleri: Lomber ponksiyon,
elektroensefalografi (EEG), kas, sinir ve/veya deri biopsisi, biyokimyasal
inceleme, genetik analiz, elektromiyografi (EMG), elektronöromiyografi,
bilgisayarlı tomografi (BT/CT), manyetik rezonans görüntüleme (MRI/MRG)
vb.
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1.2.1. Sinir Sistemi Hastalıklarında Tanı Testleri
Tanı testleri iyi bir nörolojik muayene sonrasında klinik tanıya katkıda bulunmak ve
doğrulamak amacıyla kullanılmaktadır.


Lomber ponksiyon (LP): Lomber ponksiyon spinal sıvı basıncını ölçmek,
serebrospinal sıvı örneği almak, intratekal ilaç enjeksiyonu, spinal anestezik ilaç
vermek, tanı işlemlerinde gaz veya boya enjekte etmek için yapılır. Şekil 1.1’de
lomber ponksiyon uygulama bölgesi gösterilmektedir.

Şekil 1.1: Lomber ponksiyon uygulama bölgesi





Elektroensefalografi (EEG): Elektroensefalografi, beyinin biyoelektrik
aktivitesinin incelenmesi ve kaydedilmesidir.
Kas, sinir ve/veya deri biopsisi: Kas ve/veya sinir biopsisi, bazı hastalıkların
tanısında oldukça faydalıdır.
Biyokimyasal inceleme: Tam kan sayımı, eritrosit sedimentasyon hızı, reaktif
protein, vitamin B12, açlık kan şekeri, böbrek ve karaciğer fonksiyonu, troid
fonksiyon testleri, serum protein immünofiksasyon elektroforezi, glikolize
hemoglobin, glukoz tolerans testleri, idrar analizi gibi testler incelenir.
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Genetik analiz: Kalıtsal bozuklukların şahıstan ve/veya aile fertlerinden temin
edilen DNA, RNA, kromozom ve protein analizi suretiyle değerlendirilmesidir.

1.2.2. Görüntüleme Yöntemleri
Sinir sistemi hastalıklarının teşhisinde, kranium ve omurga kemikleri içinde yer alan
SSS, değişik görüntüleme yöntemleri kullanılarak incelenir. Bu yöntemler kısaca aşağıda
açıklanmıştır.


Elektromiyografi (EMG), elektronöromiyografi: Elektromiyografi kasın
biyoelektrik aktivitesinin incelenmesi ve kaydedilmesi yöntemidir. Periferik
sinir potansiyellerinin incelenmesine nörografi denir. Birlikte uygulanan bu iki
işleme elektronöromiyografi denir. Bu testte kasın istirahat durumu, yarı
kasılmış ve tam kasılmış durumu değerlendirilir.

Resim 1.1: Elektromiyografi (EMG) görüntüsü












Direkt kafa radyografileri: Direkt kafa grafisinde kafatası kırıklıkları, kafa
kemiği sütürlerinin erken kapanması, intrakraniyal basınç artışı ve özellikle
çocuklarda sütürlerin ayrılması belirtilerini görülür.
Bilgisayarlı tomografi (BT/CT): İntravenöz kontrast madde verilmesini
takiben alınacak BT kesitleriyle damarsal yapılar görüntülenir ve patolojik
dokuların kontrast tutma özellikleri ortaya konulabilir. İntraserebral kanamalar,
subaraknoid kanama, yer kaplayıcı lezyonlar, kafa travması, spinal kanal
incelenmesinde kullanılır.
Manyetik rezonans görüntüleme (MRI/MRG): Multipl skleroz, ansefalit,
tümörler, serebral damarlar ve karotislerin görüntülenmesinde kullanılır.
Beyin sintigrafisi: Radyopak madde verilerek malign beyin tümörleri,
alzheimer hastalığı, beyin damarlarının hastalıkları, epilepsi gibi nörolojik
hastalıkların tanı ve takibinde kullanılan görüntüleme yöntemidir.
Dijital substraksiyon anjiyografi (DSA): Yüksek hızlı dijital bilgisayar
aracılığı ile yapılan anjiyografi yöntemidir.
Doppler ultrasonografi: Damarsal yapılar incelenir.
Myelografi: Myelografı spinal subaraknoid mesafenin kontrast materyel
aracılığı ile gösterilmesidir.
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1.3. Sinir Sisteminin Enfeksiyon Hastalıkları
SSS’nin enfeksiyon hastalıkları çok hızlı tanı ve tedavi yaklaşımı gerektirir. Çoğu
zaman tedavi ile tam düzelme sağlanabilir ancak tedavinin gecikmesi veya yarım
bırakılması, beyin hasarlarına bağlı sakatlıklara ve ölümlere neden olabilir. Sinir sisteminin
bakteriyel, viral, parazitik ve fungal kaynaklı enfeksiyon etkenleriyle meninkslerin veya
beynin tutuluşuna göre sık görülen enfeksiyon hastalıkları aşağıda açıklanmıştır.

1.3.1. Menenjit
Menenjit, subaraknoid aralığın ve meninkslerin akut enfeksiyonudur. Diğer bir ifade
ile menenjit beyni saran zarların iltihabıdır.
Bu iltihaba mikroorganizmalar (virüsler veya bakteriler) neden olur. Menenjit geçiren
çoğu kişi bu hastalıktan tamamıyla kurtulurken hastalık sonrası sakatlıklar ve bazen de
ölümler olabilmektedir.

Şekil 1.2: SSS’nin enfeksiyon bölgeleri

Etyoloji: Bakteriler, viruslar, funguslar ve protozoalar menenjite neden olabilir.
Menenjite neden olan bakterilerden üç tür bakteri, olguların % 80’inden sorumludur. Bunlar:
Haemophilus influenzae tip B, Streptoccus pneumoniae (pnömokok) ve Neisseria
meningitidis (meningokok)’tir. Etyolojik ajan sıklıkla yaşa bağlı olarak değişmekte olup
erişkinlerde pnömokok ve meningokok en önemlileridir. Haemophilus influenzae tip B
(Hib) aşısının rutin bebek aşılama programına girmiş olmasından dolayı bakteriyel menenjit
insidansında son yıllarda önemli bir düşüş olduğu izlenmiştir.
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Enfeksiyon ajanları merkezi sinir sistemine kan yoluyla, serebrospinal sıvı yoluyla,
sinuslardan, orta kulak ve mastoid kemiklerden, kafatası kemiklerinin kırıklarından da
ulaşabilir menenjit bildirimi zorunlu bir hastalıktır.
Belirti ve bulgular: Belirtiler ani başlar. Yaygın baş ağrısı, hâlsizlik, bulantı-kusma,
iştahsızlık, irritabilite, yüksek ateş, konfüzyon, letarji, konvülsiyon, boyun ve sırt ağrısı, ense
sertliği, dudak çevresinde herpes, fotofobi, “pozitif kerning” ve “brudzinski” belirtileridir.
Tanı: Anamnez, fizik muayene ve laboratuar bulgularının yanı sıra kesintanı “lomber
ponksiyon” ile konur.
Tedavi: Lomber ponksiyonla alınan BOS kültüründe tespit edilen mikroorganizmanın
cinsine göre antibiyotik tedavisi planlanır. Akut pürülan menenjitte penisilin kristalize,
kloramfenikol ve gentamisin verilir. Meningokoksik menenjitin spesifik tedavisinde
sulfonamid penisilinle birlikte kullanılır. İzolasyon, epidemilere neden olan meningokoksik
menenjitte uygulanır. Gerekirse hasta yakınlarına koruyucu tedavi uygulanır.
Komplikasyonları: Akut sürrenal yetmezlik, endokardit, septik artrit, epilepsi,
hidrosefali, zekâ geriliği, paraliziler, beyin apsesi.

1.3.2. Ansefalit
Ansefalit, beynin parankim dokusunu (korteks) tutan bir inflamasyon durumudur yani
beynin iltihaplanmasıdır. Beynin meninks, medulla spinalis gibi bölümleri de tabloya eşlik
edebilir. Ensefalit, meninks inflamasyonu ile beraber ise ensefalomiyelit denir. Hastalık;
akut, subakut ve kronik seyirli olabilir. Ansefalit, bildirimi zorunlu bir hastalıktır.
Etyoloji: Ansefalit, birçok virüs ve virüs dışı nedenlerle gelişebilir. SSS viral
enfeksiyonlar için potansiyel bir hassasiyete sahiptir. Bazı döküntülü hastalıkların başında
veya sonunda, boğmaca, kuduz vb. gibi aşıların komplikasyonu olarak ansefalit gelişebilir.
En çok görülen akut ansefalit nedeni olan virüsler: Herpes simpleks 1-2, herpes zoster,
ebstein barr, suçiçeği, kabakulak, kızamıkçık, sitomegalovirüs, enfeksiyöz mononükleoz,
influenza, kuduz, HIV ve reovirüslerdir. Virüs dışı etkenler: Riketsia, mycoplazma,
leptospira, brucella, mycobakterium tüberkülozis, toxoplazmadır.
Virüsler kan yolu ile (hematojen yolla) veya periferik sinirler yoluyla beyne ulaşır.
Viral enfeksiyon enflamasyon ve ödemle birlikte nöronların yaygın ölümüne yol açar.
Hastaların çoğunda ansefalitten günler önce geçirilmiş bir viral enfeksiyon tanımlanır.
Belirti ve bulgular: Bulgular, aniden ya da yavaş yavaş ortaya çıkabilir. Ansefalitte
korteks etkilendiğinden en önemli bulgu, şuur bozukluğudur. Bulgular etkilenen bölgeye ve
enfeksiyonun şiddetine göre değişir. Ateş, baş ağrısı, şuur bozuklukları, konuşma güçlüğü,
aşırı duyarlılık, konvülziyonlar ve deliriyum, hafif ense sertliği sık rastlanan bulgulardır.
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Tanı: Fizik muayene ve laboratuar bulgularının yanı sıra BOS'de lenfosit artışı
(plesitoz), EEG'de fokal (odaksal,odakla ilgili, lokal) anomaliler bulunabilir. CT ve MR
incelemesi yapılarak lokal odaklar saptanabilir. Dışkı, boğaz, BOS'den alınan örneklerin
kültürleri spesifik tanıya götürebilir. Kanda lökositoz, bazen virüsün izolasyonu ve
radyolojik incelemeler yapılarak tanı konulur.
Tedavi: Genel olarak destek tedavi ve etkene yönelik spesifik tedavi yapılır. Beynin
etkilendiği olaylarda tüm vücut sistemlerinde (kalp, böbrek, sindirim gibi) düzensizlik
oluşacağından yaşamın devamını sağlamak için semptomatik tedavi yapılır. Konvülsüyon ve
deliriyum için sedatifler verilir. Solunum kaslarının paralizisinde entübasyon ve trakeostomi
yapılarak hava yolu açık tutulur. Tedavide antiviral ilaçlar, intrakranial basınç artışına karşı
ödem çözücü ilaçlar kullanılır.
Komplikasyonları: Nörolojik sekeller, solunum kasları paralizisi, koma ve ölüm
görülebilir.

1.3.3. Beyin Apseleri
Beyin apsesi serebral hemisferler, serebellum ya da beyin sapında yerleşmiş, kapsülle
çevrelenmiş nekrotik beyin dokusu ve pürülan materyalin lokal birikimi şeklindedir.
Etyoloji: Etken, primer enfeksiyona göre belirlenir. Streptekoklar, clostridium,
mycobacterium (tüberküloz) gibi beyin apsesi oluşturabilecek mikroorganizmalardır.
Sıklıkla üst solunum yolu enfeksiyonları (otitis media, mastoidit, sinüzit) ve penetran kafa
travmaları enfeksiyon kaynağı olabilir. Kan yolu ile (hematojen yolla) yayılımda ise uzak
kaynaklar (bronşektazi, akciğer apsesi, ampiyem ) söz konusudur.
Belirti ve bulgular: Baş ağrısı, ateş, kafatasında hassasiyet, bulantı, kusma, papilla
ödemi, letarjik nöbetler, kişilik bozukluğu ve fokal nörolojik hasar, bilinç bozuklukları
görülür. Enfekte beyin dokusu kapsülleştiğinde ateş, titreme ve lökositoz azalabilir.
Tanı: Kan sayımı, BT (CT), materyalin kültürü, sitopatolojik tetkiklerden yararlanılır.
Kesin tanı, cerrahi müdahale sonrasında konur.
Tedavi: Yüksek doz penisilin G 24 ve metronidazol kombinasyonu verilir. Genellikle
cerrahi tedavi, ilaçlara cevap vermeyen hastalarda gereklidir.
Komplikasyonları: Hastalarda konvülziyonlar, status epileptikus, bradikardi,
solunum düzensizlikleri ve ölüm görülebilir.

1.4. Serebrovasküler Hastalıklar
Serebrovasküler hastalıklar (SVH), birincil lezyonun beyni kanlandıran damarlarda
ve/veya bunlardan geçen kanın özelliklerinde meydana gelen değişiklikler sonucu, damarın
tıkanmasıyla veya kanamasıyla oluşan klinik nörolojik tablolardır. Serebrovasküler hastalık
için beyin krizi, strok ya da inme terimleri kullanılmaktadır.
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Serebrovasküler hastalığın en önemli klinik özelliği akut başlaması ve fokal nörolojik
defisitlerle (sinirlerde fonksiyon kaybı) karekterize olmasıdır. Serebrovasküler hastalık
klinikte tromboz, emboli ve kanama olmak üzere üç şekilde görülmektedir.
Serebrovasküler hastalıklarda risk faktörleri:











İleri yaş (Vakalarının % 70'i 65 yaş üzerindedir.)
Cinsiyet (Erkeklerde kadınlara göre SVH oranı daha yüksektir.)
Kalıtımsal özellikler
Irk ve etnik özellikler
Hipertansiyon
Kalp hastalıkları (atrial fibrilasyon, enfektif endokardit, mitral strenoz, yakın
tarihli geniş enfarktüs)
Yüksek kan kolesterolü ve lipitleri
Hematokrit yüksekliği
Diyabetes melitus
Aşırı alkol tüketimi, sigara, aşırı tuz tüketimi, şişmanlık sayılmaktadır.

1.4.1. Trombolitik Hastalıklar
Tromboz; damar içinde, kanın herhangi bir sebebe (hipertansiyon, ateroskleroz) bağlı
olarak pıhtılaşıp damarı tıkamasıdır. Trombozda ateroskleroz nedeniyle arter lümeninin
daralması söz konusudur.

Şekil 1.3: Beyin damarlarında tromboz

Etyoloji: Tromboz oluşumunda en büyük faktör, hipertansiyon ve aterosklerozdur.
Diyabetes mellitus, kollajen doku hastalıkları, polisitemi, trombositopeni, yaş ilerledikçe
damarlarda oluşan aterom plakları tromboz oluşumunda etkili diğer faktörlerdir.
Trombozda belirtiler yavaş ilerleyicidir ve sıklıkla geçici iskemik nöbet hikâyesi
vardır. Genellikle uykuda başlar ve yavaş yavaş ilerler.
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Belirti ve bulgular: Klinik belirtiler, tıkanan arterin beslediği beyin bölgesinde ve
beyin dokusunda oluşan hasara göre değişiklik gösterir. Bunlar:








Baş ağrısı
Görme bozuklukları
Göz hareketlerinde bozukluk (göz kaslarında paralizi)
Konuşma bozuklukları
Bilinç bozuklukları
Kol ve bacaklarda uyuşma
Kaslarda güç kaybı veya paralizi (felç)’dir

Tanı: Serebral anjiografi ile kesin tanı konur. Laboratuar tetkiklerinde BOS
proteinleri, serum kolesterolü ve trigliseridler yükselmiştir.
Tedavi: Trombüs ana bir arterde ve taze ise embolektomi yapılır. Gelip geçici iskemik
atakları, önlemek ve strokun gelişimini geciktirmek için antikoagülan tedavi uygulanır. Yağ,
tuz ve kolesterolü düşük diyet önerilir. Trombositlerin çökmesini önlemek için aspirinpersantin kombinasyonu uygulanır.


Emboli

Serebral damarlardan birinin dolaşım sisteminin herhangi bir yerinden kaynaklanan,
özellikle kalp kapaklarındaki hasar sonucunda oluşan kan pıhtısı, tümör, yağ, bakteri ya da
hava ile tıkanması sonucu oluşan hastalık tablosudur. Embolinin trombozdan farkı; embolik
olaylarda başlangıcın ani olması ve genellikle geçici iskemik atak hikâyesinin olmamasıdır.

Şekil 1.4: Emboli oluşum şekli ve etkisi
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Etyoloji: Kalp ve büyük damarlardaki aterom plaklarından kaynaklanan emboliler ve
konjestif kalp yetmezliği, atrial fibrilasyon, akut miyokart enfarktüsü, endokardit,
romatizmal kalp hastalıkları (aort ve mitral kapak hastalıkları), ekstrasistoller en sık emboli
nedenleridir. Ayrıca çeşitli cerrahi girişimler sonrasında, kırıklara bağlı olarak (yağ-hava
embolisi) ve bazı tümöral durumlar ve neoplaziler (patolojik yeni doku oluşumu) de emboli
nedeni olabilir. Bakteriyel endokardit septik emboli kaynağı olabilir.
Belirti ve bulgular: Beyin dokusundaki hasarın derecesine göre değişik bulgular
vardır. Geniş alanlı doku hasarında ağır bir klinik tablo oluşabilir. Embolik stroklu hastaların
%10-15’inde epileptik nöbetler görülür. Bazen de oftalmik arterin tıkandığına işaret eden
geçici körlük görülebilir.
Tanı: İyi bir anamnez ve nörolojik muayene önemlidir. Hastanın öyküsünde bir
kardiyak patolojinin olması, fizik muayenede aritmi, kardiomegali, kalp yetmezliği
bulgularının saptanması, EKG, 24 saat holter monitörizasyonu ile kardiak patoloji tespiti
tanıda yardımcıdır. Anjiografi, bilgisayarlı tomografi (CT), MR ve sintigrafi tanıda yeri olan
incelemelerdir.
Tedavi: Hızlı bir şekilde antikoagülan tedavi başlanır. Emboli nedeni araştırılıp
nedene yönelik tedavi yapılır. Emboli sonrası nörolojik sekel gelişmişse, erken dönemde
rehabilitasyona başlanmalıdır.

1.4.2. Serebral Kanamalar
Serebral kanamalar; beyni besleyen damarlardan birinin ani olarak yırtılması sonucu
meydana gelir. Travma sonucunda veya spontan (kendiliğinden) gelişebilir. Spontan serebral
kanarnalar, beyin içinde (intra serebral veya parankimal) veya beynin dış yüzünde
(subaraknoid) gelişebilir. Travmatik serebral kanamalar ise genellikle epidural kanama
şeklinde meydana gelir.
Etyoloji: Hipertansiyon çok önemli bir risk faktörüdür. Diğer faktörler ise anevrizma
rüptürü, beyin damarlarındaki malformasyonlar, ateroskleroz, arterin kendinden gelişen
ilerleyici hasar sonucu yırtılarak beyin parankimi içine kanamasıdır. İnsidans yaşla birlikte
artma gösterir. Koagülasyon bozuklukları ve aşırı antikoagülan tedavisi de arterin spontan
olarak yırtılmasına neden olabilir.
Serebral kanamalar, kanama olan bölgeye göre dört gruba ayrılır:





İntraserebral kanama: Beyin içine olan kanamadır. Genellikle hipertansif ve
arterioksklerotik yaşlılarda görülür.
Subaraknoid kanama: Subaraknoid mesafe içine olan kanamadır. Genellikle
genç ve orta yaşlılarda görülür.
Epidural kanama: Duramater ile kemik arasındaki kanamadır.
Subdural kanama: Subdural kanamada kan, dura ile araknoid arasında
toplanır.
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Belirti ve bulgular: Genellikle hastalar aktif iken gelişir. Bu belirtiler arasında
yürüme ve oturma güçlüğü en önemli bulgudur. Kusma sıktır. Baş ağrısı görülür. Ağrı genel
olarak oksipital lokalizasyon gösterir. Başlangıçta şuur kaybı sık değildir. Hastaların çoğu
giderek kötüleşirler. Ani olarak komaya girebilirler. Ense sertliği, huzursuzluk, paralizi ve
solunum bozukluğu da görülebilir.
Tanı: Tanıda anjiografi, sintigrafi ve bilgisayarlı beyin tomografisinin önemi
büyüktür. Anjiografi ile kesin tanı konur.
Tedavi: Nedene yönelik yapılır. Neden hipertansiyon ise kan basıncı düşürülüp
semptomları hafifletecek destek tedavisi uygulanır. Kanama büyük ve hayati ise cerrahi
müdahale gerekir. Sekeller kalırsa rehabilitasyon planlanır.
Komplikasyonları: Serebral iskemi, vazospazm, hidrosefali, intraserebral hematom
ve epilepsi gibi komplikayonlar görülebilir.

1.5. Kafa Travmaları
Kafa travmaları; saçlı deri ve kafatası içi tüm yapıların travma etkisi ile yırtılması,
kırılması, ani hareketlenmesi ve bunların sonucu gelişen çeşitli fizyopatolojik olayların
tümüdür.
Kafa travmaları primer ve sekonder olarak sınıflandırılabilir. Primer kafa travmaları,
darbenin gücüne bağlı olarak akut beyin hasarının olduğu yaralanma tipidir. Sekonder
travmalar ise vücudun travmaya cevabı olarak oluşan yaralanmanın beyne yansıması olarak
tanımlanabilir. Ayrıca yaralanmalar yaranın oluş şekline göre açık ve kapalı olarak da
sınıflandırılabilir.
Etyoloji: Her yaş ve cinste kafa travmalarına maruz kalınabilir. Doğum esnasında
forseps uygulanması, beşikten veya kucaktan düşmeler, trafik, iş, ev ve spor kazaları kafa
travmalarının nedenlerini oluşturur. Trafik kazaları, kafa travmalarının % 70'inden
sorumludur ve kazalarda ölenlerin % 60'ında esas ölüm nedenini oluşturur.
Belirti ve bulgular: Kafa travmalarında görülen belirtki ve bulgular şunlardır;









Bilinç düzeyindeki değişiklikler (şuurun tamamen kaybedilmesi, hafıza
kayıpları, konuşma bozukluğu, düz bir çizgi üzerinde yürümeme ve bulunduğu
yeri algılamama)
Baş ağrısı
Görme bozuklukları
Bulantı ve kusma
Ellerde ve ayaklarda uyuşma
Özellikle ayağa kalkıldığında sendeleme
Huzursuzluk
Burundan, ağızdan bazen de kulaktan kan veya berrak renkli beyin omurilik
sıvısının gelmesi
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Yavaşlamış nabız
Düzensiz solunum
Kan basıncında yükselme
Göz bebeklerinin birbirinden farklı boyutlarda olması
Beyin sapı hasarı varsa solunum ve dolaşım bozukluğuna bağlı solunum ve kalp
durması gelişebilir.

Tanı: Tanı için direkt kafa grafileri çekilebilir. Detaylı bilgi ve kesin tanı için
bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT) ve manyetik rezonans (MR) görüntüleme en uygun
yöntemlerdir.
Tedavi: Kafa travmalı hastaların cerrahi tedavileri, sıklıkla acil servis aşamasından
sonra gerçekleşip postoperatif dönemde hastaların durumlarına göre ya nöroşirurji
servislerine ya da yoğun bakım ünitelerinde yatırılarak yapılır.
Komplikasyonlar: Kafatası kırıklarına bağlı olarak beyin zarlarının zedelenmesi,
serebrospinal sıvı fistülleri, kranial sinir felçleri, osteomiyelit, kranial kemik defektleri ve
travmatik fistül gibi komplikasyonlar gelişebilir.

1.6. Diğer Santral Sinir Sistemi Hastalıkları
Beyin tümörleri, herniasyonlar, epilepsi, parkinson, miyastenia gravis, multipl skleroz,
guillain barre sendromu ve migren gibi sık görülen sinir sistemi hastalıkları ile ilgili bilgilere
bu bölümde yer verilmiştir.

1.6.1. Beyin Tümörleri
Serabral dokularda meydana gelen ve kontrolsüzce büyüyen yumru şeklindeki
oluşumlara beyin tümörü denir. Tümör, vücuttaki tüm doku ve organlarda meydana gelebilir.
Beyinde oluşan tümörün yeri, histolojik yapısı ve büyüme hızı klinik tabloyu belirler. Beyin
tümörleri, benign (iyi huylu) ve malign (kötü huylu) olabilir.
Etyoloji: Kesin olarak bilinmemekle birlikte travma, hormonal faktörler, çevre ve
genetik faktörler önemle üzerinde durulan faktörlerdendir. Kafa boşluğu içindeki herhangi
bir dokudan tümöral yapılar gelişebilir. Beyin tümörleri, iki şekilde karşımıza çıkabilir.


Primer beyin tümörleri: Beyin parankim dokusu, hipofiz, meningeal doku ve
sinir kılıflarından kaynaklanan tümörlerdir.



Metastatik beyin tümörleri: Sinir sistemi dışında bir dokuda gelişen tümörün
beyin ve zarlarına yayılmalarıyla gelişen tümörlerdir. Metastatik beyin
tümörleri, genelde sınırlı ve yavaş büyüyen tümörlerdir.

14

Belirti ve bulgular: Beyin tümörlerinin klinik belirtileri, genel belirtiler ve fokal
belirtiler olarak iki kısımda incelenebilir.




Genel belirtiler: Tümörün yer kaplayıcı özelliği ve BOS dolaşım bozukluğu
sonucu kafa içi basıncın artmasına bağlıdır. Kafa içi boşluğunda yer alan
herhangi bir yer kaplayıcı lezyon (tümör, hematom, abse, kist, granülom vs.)
kafa içi basıncın bozulmasına ve kafa içi basınç artması sendromuna (KİBAS)
yol açmaktadır. KİBAS’nin en önemli belirtileri; baş ağrısı, kusma ve papilla
ödemidir. KİBAS’de bu primer bulguların dışında epileptik nöbetler, bradikardi,
solunum bozuklukları ve mental disfonksiyonlar gibi çeşitli sekonder belirtiler
görülebilir.
Fokal belirtiler: Fokal belirtiler, tümörün yerleştiği beyin bölgesine göre
değişir. Kişilik değişiklikleri ve motor bozukluklar, duyu bozuklukları, epileptik
nöbetler, işitme bozuklukları, denge bozuklukları ve kafa içi basınç artışına
bağlı generalize belirtiler, hormonal bozukluklar, görme bozuklukları vb.

Tanı: Beyin tümörü düşünülen bir hastada iyi bir nörolojik muayene ve göz dibi
muayenesinden sonra rutin laboratuvar tetkikleri, direkt radyolojik incelemeler (kraniografı,
akciğer grafisi), EEG, BT, MR, MR-anjio tetkikleri olgunun özelliklerine göre sırasıyla
yapılmalır.
Tedavi: Beyin tümörlerinin tedavisinde; tümörün yerine, yapısına ve hastanın genel
durumuna göre cerrahi girişim, radyoterapi ve kemoterapi yapılır.

1.6.2. İntervertebral Disk Hernileri
Diskler omurlar arasında yer alan ve omurların hareketliliğinde rol alan yapılardır. Yaş
ilerledikçe disklerdeki dejenerasyonların yanı sıra omurların kenarlarında kalsifıkasyonlar ve
omurlar arasındaki eklemlerde dejenerasyonlar oluşur. Bilinen bir yaralanma olmadan
dejeneratif değişikliklerle de herniasyon oluşmaktadır. Herniasyon oluşumu aniden olabildiği
gibi yavaş bir şekilde de oluşmaktadır.
Diskte oluşan dejeneratif değişiklikler veya sıklıkla ani bir travma diskin yırtılmasına
veya omurlar arasından kaymasına neden olur. Bu duruma disk hernisi (fıtığı) denir.
Herniasyon olmuşsa vertebral kolonda bir şekil değişikliği meydana gelir. Herniasyon,
ağrının yanı sıra hareket yeteneğinde sınırlılığa da neden olmaktadır.
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Şekil 1.5: İntervertebral disk hernisi

Etyoloji: Meslek, spor faaliyetleri, kişinin yapısı ve psikolojik etkenler olmak üzere
dört grupta incelenmektedir. Meslekle ilgili etkenler arasında ağır yük taşıma ve vücut
mekaniğine uygun hareket edilmemesi en önemli etkenlerdir.

1.6.2.1. Servikal Disk Hernisi
Boyun bölgesinde toplam 7 adet omurga (vertebra) bulunmaktadır. Her 2 omurga
arasında 1 adet disk adı verilen, kıkırdak dokudan oluşan, yastıkcık görevi gören yapılar
mevcuttur. Diskin dış halkasına annulus fibrozus denilir. Lastik kıvamında ve daha
sağlamdır. Diskin içinde ise nükleus pulpozus adı verilen ve jöle kıvamındaki yapı
mevcuttur. Diskin sağlam olan dış halkası yırtılır ise içindeki jöle kıvamındaki yapı yırtıktan
dışarı çıkar, omurilik kanalı ve sinir köklerini sıkıştırır. Bu tablo boyun bölgesinde
görüldüğü zaman servikal disk hernisi (boyun fıtığı) olarak adlandırılır.
Belirti ve bulgular: Klinik tablo hangi diskte fıtıklaşma olduğuna, oluşan fıtığın
medulla spinalis ve sinir köklerinde ne kadar şiddette bası yaptığına göre değişir. Servikal
disk hernisinin en önemli belirtileri şunlardır;





Ağrı ve hareket kaybı
Boyun, omuz ve kol ağrısı
Boyun kaslarında spazm ve gece artan ağrı (ağrı ekstansiyon, hiperabdüksiyon
ve boyun hareketleri ile artabilir).
Uyuşukluk, güçsüzlük, reflekslerde azalma veya kaybolma görülür.

Tanı: Spinal kord ve sinir köklerinde olan değişikliklerin belirlenmesi CT (bilgisayarlı
tomografı) ya da MRG (magnetik rezonans görüntüleme) ile yapılabilir. Direkt grafilerde
servikal lordoz kaybolmuş, aks düzleşmiş olarak görülür. EMG (elektromyografi) tanının
kesinleştirilmesinde yardımcıdır.
Tedavi: Servikal collar (boyunluk), medikal tedavi ile istirahat, fizik tedavi ve
rehabilitasyon, cerrahi tedavi, basit anterior diskektomi, otogreft yerleştirilmesi, allogreft
yerleştirilmesi ve disk protezi yerleştirilmesi şeklinde tedavi yapılmaktadır.
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1.6.2.2. Lomber Disk Hernisi
Lomber disk hernisi genellikle L 4-5 (lomber 4-5) ve L 5-S1 seviyesinde olmaktadır.
Anulus fibrozus herhangi bir nedenle sağlamlığını kaybederek yırtılabilir. Nukleus pulposus
da aynı şekilde elastikiyetini kaybederek bozulabilir. Böyle bir durumda kişi kendini
zorlayarak yanlış bir hareket yaparsa yumuşak çekirdek (nukleus pulposus) fıbröz halkanın
yırtık bir yerinden dışarı doğru çıkıp omurilik kanalının içine doğru ilerleyebilir. Dışarı
fırlayan yumuşak çekirdek sağ veya solda sinir köklerinin üzerine bası yapar. Bu kökler
siyatik sinirin kökleridir. Bu yüzden bacakta siyatik sinirin dağıldığı alanda ağrı meydana
gelmektedir.
Belirti ve bulgular:









Hasta, belden kalçaya ve bacağa yayılan ağrıdan yakınır. Bu ağrının dağılımı
etkilenen omur aralığına göre değişir.
Bel ve sırt bölgesi gergin ve serttir.
Ağrıya ve kasılmaya bağlı vücudun duruşu bozulur.
Öksürme, aksırma ve yapılan zorlayıcı hareketlerle ağrı şiddetlenir.
Bu ağrılı tablo güçsüzlükle beraberdir.
Hasta ayakta dururken ve yürürken zorlanır.
Refleksler azalır veya kaybolur.
Motor ve duyu bozuklukları görülür.

Tanı: Klinik değerlendirme ve iki yönlü çekilen lumbosakral omur grafisi ile tanı
konabilir. Ayrıca tanı için EMG ve miyelografi yapılabilir. Kesin tanı için CT veya MR
çekilir.
Tedavi: Destek ve korucuyu tedavi, ilaç ve cerrahi tedavi şeklinde yapılmaktadır.
Destek ve korucu tedavide hasta mümkün olduğunca stabilize edilmelidir. Ağır kaldırma, ani
ve sert hareketlerden uzak durması yönünde hasta uyarılmalıdır. Bel fıtıklarında ortopedik
veya sert, gömülmeyen yatakta istirahat önerilir. Klinik tablonun boyutuna göre fizik tedavi
ve kaplıca tedavisi önerilir.
İlaç tedavisinde analjezik, kas gevşetici ve sedatif etkili ilaçlarla ağrı kontrol altına
alınabilir. Bazı durumlarda fıtığın olduğu disk bölgesinde lokal kortikosteroit enjeksiyonu
yapılabilir. Oral olarak steroitler verilebilir.
Cerrahi tedavi; yatak istirahatı fayda vermemiş şiddetli ağrısı olan hastalarda,
fıtıklaşan diskin çıkarılması esasına dayanır. Disk hernilerinde, günümüzde lazer tekniğiyle
de müdahale edilmektedir.

1.6.3. Epilepsi (Sara) Hastalığı
Epilepsi; serebral nöronlarda anormal elektriksel boşalımın neden olduğu uygun
olmayan davranışlar, duyusal belirtiler, motor aktivite ve bilinç değişikliği ile kendini belli
eden, ani, kısa süreli ve geçici nöbet şeklinde ortaya çıkan klinik tablodur. Herhangi bir
uyaran olmaksızın ortaya çıkması ve en azından iki kez tekrarlaması ya da tekrarlama
eğiliminde olması hâline epilepsi hastalığı denir.
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Etyoloji: Epilepsi primer (idiyopatik) ya da sekonder (bir başka hastalığın semptomu)
olarak ortaya çıkabilir. İdiyopatik epilepsilerin çoğunluğunun nedeni bilinmez, kalıtımsal
olduğu düşünülür. Etyolojisinde yer alan etmenler; doğum travmaları, konjenital
malformasyonlar, beyin tümörleri, beyin damar hastalıkları, santral sinir sistemi
enfeksiyonları, dejeneratif ve demyelinizan hastalıklar, metabolik hastalıklar, endokrin
bozukluklar, entoksikasyonlar, akut ateş ve kafa travmaları.
Epileptik nöbetler; parsiyel epileptik nöbetler, jeneralize nöbetler ve
sınıflandırılamayan nöbetler olmak üzere üç gruptur. Bu nöbetler aşağıda kısaca
açıklanmıştır.
Parsiyel Epileptik Nöbetler

Jeneralize Nöbetler

Basit Parsiyel Nöbetler

Absans Nöbetler (Petit
Mal)

Kompleks Parsiyel Nöbetler

Myoklonik Nöbetler

Sekonder Jeneralize Parsiyel
Nöbetler

Tonik Nöbetler

Sınıflandırılamayan
Nöbetler
Status Epileptikus Nöbetler

Klonik Nöbetler
Tonik-Klonik Nöbetler
Atonik Nöbetler
Tablo 1.1: Epileptik nöbetlerin sınıflandırması (Uluslararası Epilepsi ile Savaş Derneği; ILAE 1981)



Parsiyel epileptik nöbetler: Beyin kabuğu hücrelerinin bir bölgesinin
uyarılması ile ortaya çıkan nöbetlerdir. Jeneralize nöbetlerden farklı özellikler
gösterir. Çünkü o bölgede hangi hücre hangi görevi yapıyorsa nöbet olarak
onlarla ilişkili olmak üzere bazı bulgular ortaya çıkar.


Basit parsiyel nöbetler: Motor, somato-sensöryel, özel duyular, otonom,
psişik belirtiler vererek ortaya çıkan nöbetlerdir. Bilinç kaybı yoktur. Bir
fonksiyonun istemsiz olarak ortaya çıkması olabilir. Basit parsiyel
nöbetler tüm epilepsiler içinde %3-10 oranında görülür.



Kompleks parsiyel nöbetler: Bilinç değişikliği görülür. Nöbet sırasında
birey dış uyaranlara yanıt vermez. Epileptik aktivitenin başladığı bölgeye
göre farklı semptomlar gösterir. Korku, iritabilite, öfke, mutluluk gibi
affektif bulgular, el çırpma, dudak şaplatma gibi psikomotor bulgular,
karıncalanma, ışık çakmaları gibi duyu ve somatosensorial bulgular
görülür. Kompleks kısmi nöbetler epilepsiler içinde % 20-40 oranında
görülür.
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Sekonder jeneralize parsiyel nöbetler: Bazı hastalarda parsiyel nöbet
şeklinde başlayan durum jeneralize nöbet hâline dönüşebilir; bunlara
sekonder jeneralize nöbetler denmektedir.

Jeneralize nöbetler: Daha geniş bir alandaki sinir hücrelerinin katılımıyla
oluşan ve daha büyük bir etki oluşturarak tüm beyine yayılan nöbetlerdir.


Absans nöbetler (petit mal): Çocukluk çağı nöbetleridir. Sıklıkla üç
yaştan büyük çocuklarda görülür. Çoğunlukla nöbetler pubertede sona
erer ya da sıklığı azalır. Bazen jeneralize tonik klonik nöbetlere (grand
mal) dönüşebilir. Kısa süren nöbetlerdir olup süre birkaç saniye ile bir
dakika arasında değişebilir. Ancak çok sık (günde 40-50 kez) olabilir.
Başlangıç anidir.



Myoklonik nöbetler: Miyoklonik kas gruplarının istem dışı, ani ve hızlı
kasılmalardır. Yüzde, gövdede bir veya birkaç ekstremitede ya da yaygın
şekilde olabilir. Normal kişilerde, ani ses veya ışık uyaranı ile ortaya
çıkan sıçrama veya irkilmeler ile uykuya dalarken ortaya çıkabilen
sıçramalar da myoklonik kasılmalar olarak bilinir.



Tonik nöbetler: Klonik faz olmadan hastanın saniyeler kadar kısa bir
süre için opistotonus postürü (sırtüstü, baş ve topuklar üzerinde yay gibi
sert bir şekilde durma) almasıdır. Bu sırada genellikle gözler yukarı kayar
ve siyanoz görülebilir. Tonik nöbetler enderdir, daha çok çocukluk
çağındaki epilepsilerde ve uykuda ortaya çıkar.



KIonik nöbetler: Jeneralize klonik kasılmalar, tonik fazın olmadığı
jeneralize epilepsilerde görülebilir. Tekrarlayıcı klonik katılmalarla
karakterizedir. Bazen vücudun bir yarısında bir veya iki ekstremitede ve
fokal sıçramalar şeklinde olabilir. Klonik nöbetler çocuklarda özellikle
süt çocuklarında daha sık görülür.



Tonik-klonik nöbetler: Grand mal nöbet de denir. En ağır ve en çok
bilinen nöbet tipidir. Beyinin her iki hemisferine de yayılır ve tüm
bedende rijidite ve tonik-klonik kasılma görülür. Tonik-klonik
nöbetlerden önce bazen huzursuzluk, sinirlilik, baş ağrısı gibi prodromal
belirtiler görülebilir. Diyaframa ve göğüs kaslarının kasılması sonucu
karakteristik epileptik çığlık görülür. Solunum inhibe olduğundan siyanoz
oluşabilir. Salivasyon veya köpük görülebilir. Çoğu kez hasta dişlerini
sıkar ve dil sıklıkla ısırılır. Tonik faz ortalama 10-20 saniye sürer, sonra
klonik hareketler ve hırıltılı solunum başlar. Kasılmalar azalıp gevşeme
dönemleri arttıkça klonik hareketler giderek azalır. Klonik dönem
ortalama 40-60 saniye kadar sürer. Bu sırada mesane ve anal kontrolün
ortadan kalması nedeniyle idrar daha seyrek olarak da dışkı inkontinansı
olabilir. Klonik kasılmaların bitmesinden sonra hasta derin bir uykuya
dalabilir.
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Atonik nöbetler: Kaslarda aniden oluşan tonus kaybıyla ortaya çıkar.
Atonik nöbetlerde kasılma yerine kaslarda gevşeme olur. Tutulan kas
gruplarına bağlı olarak hasta aniden yere yığılır ve baş öne düşebilir. Baş
ve yüz travmalarına en çok sebep olan nöbetlerdir. Nöbet kısa sürelidir.
Çocukluk çağında başlar, diğer nöbetlerle birlikte olabilir.

Şekil 1.6: Tonik-klonik nöbet A:Tonik faz, B: Klonik faz



Sınıflandırılamayan nöbetler:


Status epileptikus nöbetler: Herhangi tipte bir epileptik nöbetin 30
dakikadan daha fazla devam etmesi ya da nöbetlerin şuurun düzelmesine
olanak tanımayacak kadar sık olarak tekrarlanması hâli olarak
tanımlanmaktadır. Çocuklarda saatler, yetişkinlerde 1-2 gün kadar
sürebilir. Bu nöbet, yaşamı tehdit eden, acil müdahale gerektiren bir
durumdur. Status epileptikusda yoğun nöbetler dinlenme dönemine
girmeden tekrarlar. Tekrarlayan bu nöbet herhangi bir tipte olabilir ancak
genellikle tonik-kıonik tiptedir. Hastanın solunum ve metabolizması
bozulur. Çizgili kasların kasılması, solunum kasları da kasıldığı için
hastada hipoksi, asidoz ayrıca hipoglisemi ve tükenme görülür. Serabral
anoksi ile ödem gelişebilir ve geriye dönüşsüz beyin hasarı
gerçekleşebilir.

Epilepsi belirti ve bulguları: Belirti ve bulguların şekli çok değişiklik gösterir.
Epilepside en önemli belirti ve bulgu, tekrarlayan nöbetlerdir. Bazı hastalarda gözlerin
dalması, bir yere bakakalma gibi olan nöbetler bazılarında çok şiddetli kasılmalarla havale
geçirmeye kadar gidebilir. Bazı hastalar nöbetlerin geleceğini anlayabilirler. Bir koku, farklı
bir duyu veya duygusal değişiklikler nöbetten önce kendini gösterebilir (aura).
Tanı: Hastadan ve hasta yakınlarından alınan anamnez önemlidir. Nöbetin nasıl
başladığı, seyri ve tamamlanması, aşamaları değerlendirilir. İyi bir fizik ve nörolojik
muayene yapılmalıdır. Nöbetlere neden olabilecek hastalıklar yönünden laboratuvar
incelemeleri yapılır. Epilepsilerde EEG, EMG çok değerli bulgular verir. Bilgisayarlı beyin
tomografisi, manyetik rezonans, sintigrafi, anjiografi tanıda kullanılan diğer yöntemlerdir.
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Tedavi: Tıbbi ve cerrahi olmak üzere iki yöntemle tedavi edilmektedir. Tedavide
amaç, nöbete neden olan faktörleri ortadan kaldırarak nöbetlerin önlenmesi ve bunun
olanaksız olduğu durumda nöbetin sayısını azaltıp şiddetini hafifletmektir.



İlaç tedavisi: Tedavi, her hasta için farklılık gösterir. Antiepileptik ilaçlarla
tedavi edilir. İlaçlar, nöbetin şekline ve hastanın durumuna göre belirlendikten
sonra tedavi tek ilaçla yapılır.
Cerrahi tedavi: Cerrahi girişimle, anormal elektriksel boşalım nedeni olan
tümör, vasküler anormallik ya da apse çıkarılmalıdır.

1.6.4. Parkinson
Parkinson hastalığı dopamin eksikliğinin neden olduğu dejeneratif nörolojik
hastalıktır. Titreme, bradikinezi (hareketlerde yavaşlama) ve kas rijiditesi ile karakterizedir.
Yaşlılarda en sık görülen nörolojik hastalıktır. 50-60 yaş erkeklerde daha sık görülür ancak
genç yetişkinlerde de rastlanmaktadır.
Parkinson hastalığında dopamin üreten substansiya nigradaki nöronların atrofisi
görülmektedir. Atrofi sonucu dopamin salınımı azalır ve bu durum nörotransmitter dengesini
bozarak asetilkolini bastıran dopaminin bu görevini yapmasını engeller ve parkinson
belirtileri ortaya çıkar.
Etyoloji: Kesin olarak etyolojik nedeni saptanmamıştır. Ancak ileri yaş, genetik
yatkınlık, toksinlere maruziyet ve oksitatif mekanizmalardaki anormalliklerin kombinasyonu
sonucu geliştiği düşünülmektedir.
Belirti ve bulgular: Parkinson hastalığı, sinsi semptomlarla başlar. Hasta; yorgunluk,
hareketlerinin yavaşlaması ve dinlenme sırasında titremeden şikâyet eder. Hastalığın
başlangıcında güçsüzlük ve ellerde tremor vardır. Zamanla tablo ilerler. Hastaların küçük bir
kısmında demans da görülür.
Hastalarda görülen belirti ve bulgular şunlardır:















Bradikinezi
Rijidite
Postür bozukluklar
Maske yüz
Davranış bozuklukları
Depresyon
Hafıza bozukluğu (demans) gelişir.
Hastanın yürüyüşü; öne doğru kambur durur pozisyonda, küçük adımlarla,
yavaş ve yere sürür şekildedir.
Siyalore (tükürük salgısında artma)
Disfaji (yutma güçlüğü)
Terleme
Çarpıntı
Konstipasyon
İdrar inkontinansı
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Şekil 1.7: Parkinsonda fasiyal ifade

Şekil 1.8: Parkinsonda yürüyüş bozukluğu

Şekil 1.9: Parkinsonda istirahat tremoru

Tanı: Parkinsonlu hastanın görünümü, fizik ve nörolojik muayene yeterli olmaktadır.
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Tedavi: Tedavinin amacı, semptomları kontrol altına almak, destek tedavisi vermek
ve mevcut fonksiyonları korumaktır. Tedavi; ilaç tedavisi, cerrahi tedavi ve rehabilitasyon
olarak planlanır.
Komplikasyonlar: Hareketlere başlamada güçlük, cildin yağlanması, kelimelerin son
hecesinin tekrar edilmesi, gözlerin yukarıya doğru dakikalar hatta saatlerce kayması,
demans, halüsinasyon ve paronoya gibi komplikasyonlar görülür.

1.6.5. Myastenia Gravis
Myastenia gravis (MG), yorgunluk ve iskelet kaslarının aşırı güçsüzlüğü ile
karakterize, ilerleyici, kronik, otoimmün ve nöromüsküler bir hastalıktır. Hastada alevlenme
ve hastalık belirtilerinin sönmesi (remisyon) dönemleri birbirini izler. Hâlsizlik bazı kas
grupları ile sınırlı olabilir ya da yaygın tüm kas gruplarını tutabilir. 20-40 yaş grubu
kadınlarda erkeklerden sık görülür. Erkeklerde ise 50 yaş üzerinde daha sık görülmektedir.
Etyoloji: Normalde bir nörotransmitter olan asetilkolin, aksonun ucundan ve sinaptik
bölgeden salınır. Kas liflerinin üzerinde bulunan asetilkolin liflerine yapışır bu sayede kas
uyarılır. Myastenia gravisde postsnaptik membranın sekonder kıvrımlarında kayıp vardır ve
asetilkolinin bağlanabileceği yüzey azalmış ve sinaps aralığı genişlemiştir. Ayrıca asetilkolin
reseptörlerinin asetilkoline bağlanma bölgelerinin bloke edici antikor ile tutulmuş olması ve
reseptör yıkımının artması nedeni ile asetilkolin reseptör sayısı azalmıştır. Reseptör
yetmezliği durumuna ulaşınca yanıt verebilecek kas lifi sayısında azalmaya neden olur.

Şekil 1.10: Nöromüsküler kavşak
A: Normal nöromüsküler kavşak, B: Myestenia graviste nöromüsküler kavşak
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Belirti ve bulgular: Myestenia gravisde belirtiler kaslarla ilgilidir. En tipik bulgusu
yorgunluktur. Başlangıçta genellikle göz kasları etkilenir. Hastada diplopia (tek taraflı ya da
çift taraflı çift görme) ve pitozis (göz kapağının düşmesi) görülür. Diğer kaslar
etkilendiğinde yüz, konuşma ve çiğneme kaslarında güçsüzlük ve hastada periyodik olarak
konuşamama (disartria) ve yutma güçlüğü (disfajia) görülür. Hasta yemek yerken yorulur.
Hastalık ilerledikçe boyun ve ekstremite kasları da etkilenir. Merdiven çıkarken bacaklar
yorulur. Derin tendon refleksleri genellikle normaldir. Hastalığın bulguları ile kas
yorgunluğu ve zayıflığını stres, yüksek ateş, aşırı egzersiz ve sıcağa maruz kalma artırır.
Myestenia gravis hastası, kandaki oksijen miktarının azalması sonucu nefes almada ya
da öksürmede zorlanır (myastenik kriz). Motor kaslarda ani ve aşırı güçsüzlük sonucu
solunum yetmezliğine girer ve hastada aspirasyon gelişebilir. Hasta, mekanik nefes
yardımını gerektiren son derece ciddi sorunlarla karşılaşabilir. Myastenik kriz, hasta tedavi
altında iken ilaç dozunun atlanması ya da geçirilen bir enfeksiyon sonucu gelişebilir.
Tanı: Edrophonium (tensilon) testi, elektromyografi (EMG), bilgisayarlı tomografi
çekilebilir (BT). Hastada serum antikor seviyesine bakılır. Kas biyopsisi yapılabilir.
Tedavi: Myestenia gravisin tedavisi dört şekilde gerçekleştirilebilir. Bunlar:





İlaç tedavisi: Antikolinesteraz kullanılır.
İmmünglobülin tedavisi: İlaçla istenilen sonuç alınamayan hastalarda tercih
edilir.
Radyoterapi: İlaca yanıt alınamayan hastalara uygulanmaktadır.
Cerrahi tedavi: Timus bezi çıkarılır.

Komplikasyonlar: Pulmoner hipertansiyon ve
görülebilir.

karıncalanmalar

(paresteziler)

1.6.6. Multipl Skleroz
Multipl skleroz (MS), santral sinir sisteminin özellikle beyaz cevherini etkileyen
çevresel ve genetik faktörlerin kompleks etkileşimi sonucu ile oluşan dejeneratif hastalığıdır.
MS'de başlangıçta nöronların myelin kılıfını daha sonra da aksonlarda skar dokusu gelişir.
MS semptomları etkilediği bölgeye göre farklılıklar gösterir. Hastalıkta alevlenme ve
remisyon periyotları birbirini izler. Alevlenme döneminde semptomlar bir süre devam eder
ve hasta tam bir remisyona girer, bu nedenle tanı koymak güçleşir. Hastalığın ileri
dönemlerinde kalıcı fonksiyon kayıpları görülür.
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Şekil 1.11: Demiyelinizasyon süreci

Etyoloji: Nedeni bilinmemekle beraber bazı viral enfeksiyonlar, immünolojik ve
genetik faktörler multipl sklerozun nedeni olabilir. Tutulan bölgeye göre değişik
semptomlarla ortaya çıkar. MS, akut atak ve kronik lezyonlar şeklinde görülür.

Şekil 1.12: SSS’nin normal anatomisi

25



Akut atak: Genetik ya da çevresel faktörlerce tetiklendiğine inanılan otoimmün
süreç sonucu SSS'de venüllerin infalamasyonuna bağlı olarak kan-beyin
bariyeri zarar görür. Bunun sonucunda lenfositler SSS'ye girer ve bu lenfositler
immüngloblin-G üretir, antikorlar myelin kılıfa saldırıp hasarına neden olmanın
yanı sıra inflamasyon ve ödeme yol açar. İnflamatuar süreç sakinleşince myelin
kılıf yenilenir ve belirtiler ortadan kalkar.

Şekil 1.13: Akut atak



Kronik lezyon: Hastalığın neden olduğu yapısal veya fonksiyonel
değişikliklere lezyon adı verilir. İnfalamatuar atakların tekrarlanması sonucu
geriye dönüşsüz myelin harabiyeti meydana gelir. Akson üzerindeki myelin
kılıfın yapısı bozulur. Astrositler (beynin gri maddesi içinde bulunan yıldız
şeklinde hücreler) çoğalarak santral sinir sisteminin etrafındaki dokulara zarar
veren plaklar oluşturur. Bu durum uyarıların geçişini yavaşlatır veya durdurur.
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Şekil.1.14: Kronik lezyon

Belirti ve bulgular: Daha önceden hiçbir şikâyeti olmayan hastada şu belirtiler
gözlenir;









Birdenbire bulanık görme, diplopi (çift görme) veya taraflı görme kaybı
Gözlerde süratli ve istemsiz hareketler
Vertigo (baş dönmesi)
Hareket ve koordinasyon bozukluğuna bağlı ataksiler (kas hareketlerinde
düzensizlik)
Kol ve bacaklarda paresteziler (karıncalanma)
Konuşma bozuklukları
İdrar kaçırma
Kaslarda güçsüzlük veya paralizi (felç) tablosu gelişir.

Tanı: Çok farklı formu olan MS'ye tanı koymak zordur. İlk olarak etraflı bir klinik
muayene yapılır ve hikâye alınır. MRI en iyi tanımlayıcı testtir. Serebral, MRI'da beyaz
cevherde çoklu lezyonlar ve atrofi görülür. Spinal kord ya da optik MR'da bölgesel hasarlar
saptanır.
Tedavi: Multipl sklerozun kesin bir tedavisi henüz bulunamamıştır. Ancak
semptomatik tedavi yapılmaktadır. Ataklar sırasında immün sistemi baskılamak için kısa
süreli kortikosteroit ilaç tedavisi yapılmaktadır.
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Komplikasyonlar: Kontraktür (bir kasın veya kirişin kalıcı olarak kasılması)
oluşumu, hareket sorunları ve travmaya yatkınlık.

1.6.7. Guillain Barre Sendromu
Guillain barre sendromu, enfeksiyon ve immünolojik mekanizmaların tetiklediği
periferik sinirler, kranial sinirler ve sinir köklerinde inflamasyonla seyreden akut gelişen
polinöropati (bir çok siniri tutan hastalık) tablosudur.
Etyoloji: Hastalığın etyolojisi bilinmemesine rağmen çoğu olgularda viral ya da
bakteriyal enfeksiyonun tetiklediği otoimmün bir hastalık olduğu saptanmıştır. Bir
enfeksiyondan (genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu, GİS enfeksiyonu) ya da
immünizasyonun başlangıcından 1-3 hafta, nadiren 8 hafta sonra guillain barre sendromu
(GBS) görülür. Ancak sitomegalovirüs, epstein-barr virüs, enterovirüs, campylobacter jejuni
ya da mikroplazma gibi spesifik enfeksiyonları veya aşıyı takiben de ortaya çıkabilmektedir.
Belirti ve bulgular:










Alt eksremitelerden en uçtan başlayıp yukarı doğru ilerleyen karıncalanma
şeklinde parestezi ve uyuşmalar
Bacaklarda güç kaybı
Merdiven çıkma ve yürümede zorlanma
Baş ağrısı, sırt ve ekstremitelerde ağrı
Derin tendon reflekslerinde azalma
Üst ekstremitelerde ve yüzde güç kaybı
Yutkunma ve nefes almada problemler
Hipertansiyon ve kardiak aritmiler
Tüm eksremitelerde motor bozukluklar görülür.

Tanı: Anamnez ve fizik muayene sonunda tanı konur. Lomber ponksiyon tanıda çok
önemlidir. BOS analizinde protein, lökosit ve eritrosit değeri demiyelinizasyon sonucu
yükselir. Tanıda EMG'den de yararlanılmaktadır. Pulmoner fonksiyon testi ve arteryal kan
gazları, ventilasyon fonksiyonunda azalmayı gösterir.
Tedavi: Klinik tablo; günler, haftalar boyunca ilerler, sonra durur ve yavaş yavaş
iyileşmeye başlar. Hastaların çoğu, haftalar veya aylar içinde hiç sekel bırakmadan iyileşir.
Nadiren sekelli iyileşme ya da hiç iyileşmeme görülebilir. Akut dönemde, hasta hastaneye
yatırılarak solunum ve kardiovasküler fonksiyonlar izlenmelidir.
Guillain barre sendromonun tedavisi, destekleyici ve spesifik olarak iki şekilde yapılır.




Destek tedavide hasta mutlaka hastaneye yatırılmalıdır. Solunumu ve
kardiyovasküler fonksiyonları sürekli izlenmeli, solunum egzersizleri
yaptırılmalıdır. Solunum kaslarında paralizi olursa trakeostomi ve aktif
entübasyon yapılmalıdır.
Spesifik tedavide, plazmaferez (plazma değişimi) ve/veya gamaglobulin
infüzyonu yapılır. Antibiotik ve kortikosteroit ilaçlar verilebilir.

Komplikasyonlar: Derin ven trombozu, kontraktür, bası yarası, pnömoni, depresyon
ve solunum kaslarında görülen güçsüzlüktür.
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1.6.8. Migren
Migren, karotis arterin bir ya da birkaç dalında genişleme ile sinir uçlarının uyarıldığı
baş ağrısıdır. Migren baş ağrısının vazodilatasyon ve kan akımının artışı ile ilgili olduğu
düşünülmektedir. Bazı hastalarda aura adı verilen ön belirti ortaya çıkar. Bu belirtiler, beyin
damarlarının kasılması ile beyine az kan gitmesi sonucu beynin oksijen sıkıntısı çekmesine
bağlıdır.
Etyoloji: Migren nedeni ve mekanizmasına yönelik araştırmalar sürmektedir.
Günümüzde migrene nörolojik, vasküler ve kimyasal faktörlerin etkili olduğu
düşünülmektedir. Bazı çevresel ya da fizyolojik faktörler migren atağı başlatabilme ya da
atakları artırma potansiyeline sahiptir.
Aşağıdaki durumlar migreni tetikleyerek migren krizine neden olmaktadır.















Hormonal değişiklikler (mensturasyon, doğum kontrol hapları)
Uyku düzeni (az ya da çok uyuma)
İklimsel değişiklikler (basınç, nem, rüzgâr)
Alkol
Koku (parfüm, keskin kokulu kimyasal maddeler)
Bazı gıdalar (aşırı kafeinli içecekler, portakal, soğan, fındık, fıstık, çikolata
yumurta, eski peynirler, nitrat ihtiva eden yiyecekler, bazı kabuklu deniz
ürünleri, salam, sucuk, sosis, turşu ve benzeri gıdalar)
Stres
Parlak ışık
Yüksek ses
Sigara dumanı
Yüksek rakım
Öğün atlama sonucu aç kalma
Bazı ilaçlar
Aşırı fiziksel yorgunluk

Belirti ve bulgular:
Uykudan uyandıran bir baş ağrısı (Migren atağı genelde uykuda başlar)







Bulantı
Kusma
İştahsızlık
Görme alanında parlak renklerin ve boşlukların uçuşması
Konuşma bozukluğu
Elde ve ağız çevresinde parestezi görülür

Tanı: Migren tanısındaki en önemli bulgular ağrının detaylı hikâyesi ve tüm olayların
zamansal tanımıdır.
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Tedavi: Analjezik-antienflamatuar ilaçlar verilir. Profilaktik olarak ve atak sırasında
spesifik antimigren ilaçlar kullanılabilir. Atağı tetikleyen faktörlerden uzak durulmalıdır.
Atak döneminde gürültü ve ışığın fazla olmadığı sakin bir ortam ayarlanmalıdır. Bazı büyük
algoloji merkezlerinde ağrı tetik noktalarına yapılan lokal anestezik enjeksiyon
uygulamalarının ağrıların ve atakların azalmasında faydalı olduğu görülmektedir.
Komplikasyonlar: Migren statusu (migrenin üç günden fazla sürmesi), migrene bağlı
infarkt (migrenin bir haftadan fazla sürmesi) ve migrene bağlı epileptik nöbetlerdir.

1.7. Psikiatrik Hastalıklar
Heyecanın insanlar üzerinde fiziksel olduğu kadar psikolojik etkileri de vardır. Tüm
vücut sistemlerinin çalışmalarını artırabilir, azaltabilir ya da bozabilir. Birey stresli
durumlarla uzun süre karşı karşıya kalınca bu durumla başa çıkamaz ve fiziksel hastalıklar
gelişir. Bunlara psikosomatik ya da psikofizyolojik hastalıklar denir. Bu hastalıklar bireysel
farklılık göstermektedir (psikosomatik özgüllük). Organ özgüllüğü, yaşadıkları durumlar,
kişilik yapıları ve bilinç dışı çatışmalar bu farklılıklarda rol oynamaktadır.


Duygulanım Bozuklukları

Duygulanım bozukluklarında öncelikle duygu ve canlılıkta bir bozukluk söz
konusudur. Patolojik bir neşe ya da keder hâli vardır. Bu iki farklı durum belli zaman
aralıkları ile ya hep aynı türde veya bir kez aynı türle bir kez diğer türde olmak üzere
dönemler hâlinde ortaya çıkar.
Duygulanım bozuklukları; büyük duygulanım bozuklukları, diğer özgül duygulanım
bozuklukları ve atipik duygulanım bozuklukları olarak üç büyük gurup altında toplanır.
Burada büyük duygulanım bozukluklarından olan mani-iki uçlu bozukluk, depresyon,
anksiyete ve şizofren konusu açıklanacaktır.


İki uçlu bozukluk (bipolar) – Mani: “Mania” Yunanca bir terim olup
"delilik" anlamında kullanılmıştır. İki uçlu bozuklukta bir uçta depresyon
diğer uçta da mani yer alır ve "duygulanım bozukluğu" olarak
adlandırılır. Hastalığın gidişi monopolar, bipolar, siklotimi ya da mikst
şeklinde olabilir. Monopolar gidişlerde hastada ya hep mani ya da hep
depresyon nöbetleri görülür. Duygulanım bozukluklarının 2/3’ü
depresyon biçiminde seyreder. Bipolar gidişlerde bir süre mani bir süre
depresyon nöbeti vardır. Sirkuler (siklotimi) gidişlerde aynı nöbet içinde
bir biri ardı sıra aralıksız olarak maniden depresyona, depresyondan
maniye geçiş vardır. Monopolar tip özelliği ön planda olan şekillerde de
depresyon nöbetinin bitiminde kısa bir mani durumu, mani nöbetinin
bitiminde de kısa bir depresyon durumu olabilir.
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Depresyon: Depresif duygular sağlıklı insanlarda istenmeyen ya da hayal
kırıklığına neden olan yaşamsal olaylar karşısında ortaya çıkan sıkıntı,
üzüntü ve keder içeren duygusal tepkiler olup yaşamın normal bir parçası
olarak kabul edilebilir. Ancak psikiyatride ruhsal bir rahatsızlık olarak
kabul edilen depresyon duygusal bir tepkiden çok daha şiddetli ve kişinin
yaşamını olumsuz olarak etkileyen hatta onun tüm yaşamsal işlevlerini
bozan, belirli belirti kümelerinden oluşan bir durumdur. Temel özellikleri
arasında kederli ve karamsar bir duygu hâli, kötümser düşünceler,
gelecek hakkında umutsuzluk, hayattan zevk alamama, enerji azlığı,
psikomotor yavaşlama, iştah ve uyku düzensizlikleri bulunur.
Anksiyete: Sıkıntı, bunaltı, endişe ve kaygı dilimizde anksiyete karşılığı
olarak kullanılan kelimelerdir. Hastalar bu durumu "kötü bir şey
olacakmış hissi", "hoş olmayan bir endişe hâli" ya da "nedensiz bir
korku" şeklinde ifade ederler. Psikiyatrik açıdan anksiyete, somatik
belirtilerin de eşlik ettiği, normal dışı, nedensiz bir tedirginlik ve korku
hâli diye tanımlanabilir. Kişi huzursuzdur, kötü bir şey olacağından
endişe etmektedir ancak bu durumu açıklayacak nesnel bir tehlike ya da
tehdit kaynağı gösterememektedir.
Şizofreni: Düşünüş, duyuş ve davranışlarda önemli bozuklukların
görüldüğü, hastanın kişiler arası ilişkilerden ve gerçeklerden uzaklaşarak
kendi dünyasında yaşadığı, genellikle gençlik çağında başlayan ruhsal bir
hastalıktır. Şizofrenili kişilerde çoğunlukla başkaları tarafından
işitilmeyen seslerin işitilmesi veya zihinlerinin başkaları tarafından
okunduğuna inanma, düşüncelerinin kontrol edilmesi veya kendilerine
zarar verecek entrikalar kurulması gibi korkutucu semptomlar bulunur.
Bu semptomlar onları korkutabilir ve içlerine kapanmalarına neden
olabilir. Konuşmaları ve davranışları kontrolsüz olabilir. Bu durum
başkaları tarafından anlaşılamayabilir veya başkalarını korkutabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Sinir sistemi hastalıklarını ayırt ediniz.
İşlem Basamakları
 Santral sinir
sınıflandırınız.

Öneriler

hastalıklarını  Santral sinir sistemi hastalıklarını renkli
kalemlerle ve şema şeklinde bir kartona
çizerek sınıflandırabilisiniz.
 Hazırladığınız panoda genel belirtilere
 Santral sinir sistemi hastalıklarının genel
yer vermelisiniz.
belirtilerini analiz ediniz.
 Belirtileri
görsellerle
destekleyebilirsiniz.
sistemi

 Santral sinir sistemi hastalıklarında
 SSS hastalığına özgü tanı yöntemlerini
kullanılan teşhis yöntemlerini ayırt
araştırabilirsiniz.
ediniz.
 Santral
sinir
sistemi
hastalıklarını ayırt ediniz.

enfeksiyon  Hastalıklara
yönelik
görsel
materyallerden faydalanabilirsiniz.

 Serebrovasküler hastalıkları inceleyiniz.

 Serebrovasküler hastalıkları incelerken
görsellerden faydalanabilirsiniz.

 Kafa travmalarını ayırt ediniz.

 Kafa travmalarının komplikasyonlarını
araştırabilirsiniz.

 Beyin tümörlerini ayırt ediniz.

 Genel belirtilerle
karşılaştırabilirsiniz.

 İntervertebral
ediniz.

disk

hernilerini

fokal

belirtileri

 Disk
hernilerini
yazarak
sınıflandırabilirsiniz.
ayırt
 Lomber ve servikal disk hernilerinin
belirti
ve
bulgularını
karşılaştırabilirsiniz.

 Epileptik nöbetleri diğer nöbetlerden  Epilepsi
hastalarının
hayatını
ayırt ediniz.
kolaylaştırıcı önlemleri öğrenebilirsiniz.
 Parkinson hastalarına
hazırlayabilirsiniz.
 Parkinson hastalığının klinik belirtilerini
inceleyiniz.
 Ünlü
Parkinson
araştırabilirsiniz.
 Miyastenia
ediniz.

gravis

hastalığını

ait

resimler
hastalarını

ayırt  Miyastenia gravis hastalarında anestezik
yaklaşımı araştırabilirsiniz.

 Multipl skleroz hastalığını, diğer sinir
sistemi hastalıklarından ayırt ediniz.

 Dejeneratif bozukluklarla ilgili görseller
bulabilirsiniz.
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 Guillain barre sendromunu diğer SSS  Guillain barre sendromuna neden olan
hastalıklarından ayırt ediniz.
faktörleri öğrenebilirsiniz.
 Migren belirtileri ile diğer baş ağrılarını  Migrene özgü belirtileri kaynaklardan
karşılaştırınız.
araştırabilirsiniz.

 Psikiyatrik hastalıkları ayırt ediniz.

 Psikiyatrik
hastalıklara
yönelik
internetten araştırma yapabilirsiniz.
 Duygulanım
bozukluklarını
gruplandırabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Beynin biyoelektrik aktivitesinin incelenmesi amacıyla kullanılan tanı yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Miyelografi
B) Ventrikülografi
C) Elektroensefalografi
D) Elektronöromiyografi
E) Anjiyografi

2.

Enfeksiyon ajanlarının beyin parankim dokusunda oluşturduğu inflamasyon hastalığı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Menenjit
B) Beyin apseleri
C) Multipl skleroz
D) Ansafalit
E) Epilepsi

3.

Nörolojik hastalıklar içinde en sık görülen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parkinson
B) Mystenia gravis
C) Multipl skleroz
D) Serebrovasküler hastalık
E) Epilepsi

4.

Boyundan kola ve ele yayılan uyuşukluk, güçsüzlük, boyun ağrısı hangi hastalığın
klinik tablosuna uymaktadır?
A) Servikal herni
B) Menenjit
C) Ansafalit
D) Multipl skleroz
E) Mystenia gravis

5.

Serebral nöronlarda anormal
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Epilepsi
B) Parkinson
C) Tromboz
D) Emboli
E) Mystenia gravis

elektriksel
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boşalımın

neden

olduğu

hastalık

6.

Kliniği ellerde tremor ve güçsüzlük ile başlayan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mystenia gravis
B) Parkinson
C) Servikal herni
D) Epilepsi
E) Tromboz

7.

Titreme ve hareketlerde yavaşlama hangi hastalıkta ortaya çıkar?
A) Serebrovasküler hastalık
B) Menenjit
C) Epilepsi
D) Multipl skleroz
E) Parkinson

8.

İskelet kaslarının aşırı güçsüzlüğü ile karakterize otoimmün hastalık aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Menenjit
B) Mystenia gravis
C) Parkinson
D) Multipl skleroz
E) Epilepsi

9.

Santral sinir sisteminin beyaz cevherini etkileyen dejeneratif hastalık aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tromboz
B) Guillan barre sendromu
C) Multipl skleroz
D) Epilepsi
E) Mystenia gravis

10.

Kranial sinirler ile sinir köklerinde inflamasyonla seyreden hastalık aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tromboz
B) Guillan barre sendromu
C) Parkinson
D) Mystenia gravis
E) Servikal herni

11.

Parkinson tedavisinde etkili olarak kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dolantin
B) Phenobarbital
C) Levadopa
D) B-6 vitamini
E) Prostigmin
DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Santral sinir sistemine etkili ilaçları doğru şekilde ayırt edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Nörotransmitter ve mediyatörler hakkında araştırma yapınız.
Gangliyon ile ilgili bilgi toplayınız.
Reseptörler hakkında araştırma yapınız.

2. SANTRAL SİNİR SİSTEMİNE ETKİLİ
İLAÇLAR
Beyni diğer organlardan farklı kılan anatomik ve fizyolojik özelliklerinden belki de en
önemlisi özel yapıdaki damar sistemi ve vasküler yüzeyleridir.
Kan beyin engeli: Beyin kapilerlerinin luminal yüzeyini oluşturan ve sıkı kavşaklar
ile birbirine bağlanan endotel hücrelerinden meydana gelen bir yapı olup beynin patojenlere
ve toksinlere karşı geliştirdiği homeostatik bir savunma mekanizmasıdır. Kompleks ve
oldukça düzenli yapıdaki kan beyin engeli, periferindeki maddelerin biyokimyasal,
fizikokimyasal ve yapısal özelliklerini koruyarak beyin parankiması içine istenen
moleküllerin geçişinde bariyer seçiciliğini oluşturmaktadır.
Bir aktif maddenin kan beyin engelinden geçebilmesi için;





Lipitte çözünür olması
Fizyolojik pH'ta iyonize olmamış durumda bulunması
Düşük molekül ağırlığına sahip olması
Serum proteinlerine düşük oranda bağlanması gerekir.

Bu fizikokimyasal özelliklere sahip olan aktif maddeler, kan beyin engelini difüzyon
mekanizması ile geçebilir. Kan beyin engelinden aktif maddelerin geçişinde lokal serebral
kan akımı hızının, değişim yapılacak kapiller yüzey alanının ve kan beyin engelinin
bütünlüğünün de önemi vardır. SSS'yi etkileyen ilaçların çoğu çeşitli davranışsal, duygu
durumsal ve bilişsel fonksiyonları da etkiler. Aşağıda Tablo 2.1’de ilaçların santral sinir
sistemine etki şekilleri gösterilmiştir.
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Nörotransmitterin biyosentezini azaltır ve artırır.



Nörotransimitterin metabolik parçalanmasını azaltır veya artırır.



Presinaptik uçlarda nörotransmitterin geri alınmasını ve tekrar
kullanılmasını değiştirir.
Tablo 2.1: SSS ilaçlarının etki şekilleri

2.1. Sedatif-Hipnotik İlaçlar
Sedatif-hipnotik ilaçlar, ortak özellikleri nedeniyle küçük dozlarda sedatif
(sakinleştirici) etki ve daha büyük dozlarda hipnotik (uyutucu) etki yapan ilaçlardır.
Uyuşturucu etkili olanlar kırmızı, bağımlılık yapanlar yeşil reçeteye tabidir.
Huzursuzluk, endişe, korku ve emosyonel gerginlik gibi durumlar varsa bunları
anksiyolitik ve sedatif etkiye bağlı olarak hafifletebilir veya giderebilir.
Hipnotik ilaçlar uyku, sedatif ilaçlar ise sakinleşme ve gevşeme meydana getirir. Bu
ilaçlar küçük dozlarda sedatif etki, doz artırılırsa hipnotik etki, dozun daha da artırılması ile
doğru orantılı olarak anestezi, koma ve solunum depresyonuna bağlı ölüm meydana getirir.
Bu grup ilaçların emniyet aralıkları azdır, dolayısıyla güvenilirlikleri düşüktür. Bu
grup ilaçlardan benzodiazepinlerin emniyet aralığı diğer ilaçlardan daha fazladır.
Benzodiazepinler dışındaki ilaçlar, terapötik dozun dışında beş kat civarındaki fazla dozda
derin komaya ve ölüme sebep olabilmektedir. Bu grup ilaçların analjezik etkisi yoktur.
Ağrısı olan hastaya verilirse hastanın huzursuzluğu daha da artabilir. Sedatif ve hipnotik
ilaçla birlikte bir analjezik verilirse ağrı azalır ve huzursuzluk geçer.
Hızlı etkili ama etkisi kısa süren hipnotikler uykuya dalma güçlüğü çeken hastalarda,
yavaş ama uzun etkili hipnotikler ise sık sık ve erken uyanan hastalarda tercih edilir. Alkol
bağımlısı veya alkolü çok tüketen kişilerde bu grup ilaçlara karşı tolerans gelişmiştir. Bütün
hipnotikler farklı seviyelerde solunum depresyonu yaptıklarından solunum yetmezliği ve
astımlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Bu ilaçlar lipofiliktirler ve çoğu karaciğerde metabolize edilmektedir. Fakat
aprobarbital (büyük oranda) ve fenobarbital (% 25 oranında) değişmeden renal itraha uğrar.

2.1.1. Barbitüratlar
Barbitüratlar, santral sinir sistemini doza bağımlı olarak deprese eder. Uykunun REM
dönemini kısaltır. Eğer yeterli dozlarda verilirse antikonvülsan etkilidir. Analjezik etkileri
yoktur. Aksine ağrılı etkenlere duyarlılığı artırır. Solunumu deprese eder. Kardiyovasküler
sistem üzerine etkileri azdır. Doz arttıkça kan basıncı ve kalp atış hızını azaltır.
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Barbitürat grubu ilaçlar, küçük dozlarda sedatif (sakinleştirici) etki ve daha büyük
dozlarda hipnotik (uyutucu) etki yapan ilaçlardır. Etki sürelerine göre dört grupta toplanır.







Çok kısa etkililer: I.V. uygulandığında birkaç saniye içinde etkileri
başlar. Etki süreleri 30 dakika kadardır. Genel anestezi oluşturmak için
kullanılır. Örneğin, tiyopental (pentothal).
Kısa etkililer: Etki süreleri 2 saat kadardır. Uykuyu başlatma amacıyla
kullanılır. Örneğin, sekobarbital (seconal).
Orta etkililer: Etkileri 3-5 saat kadar sürer. Hipnotik olarak kullanılır.
Uykudan kalkınca sedasyon devam eder. Buna artık etki denir. Örneğin
pentobarbital (nembutal), amobarbital (amytal).
Uzun etkililer: Etki süreleri 6 saatten daha uzundur. Sedatjf, hipnotik ve
düşük dozlarda antiepileptik olarak kullanılır. Örneğin, fenobarbital
(lurninal), barbital (veronal). Bunların da artık etkileri olabilir.

Çok yüksek dozlarda reflekslerde azalma, şiddetli solunum ve dolaşım depresyonu,
böbrek yetmezliği ve koma gelişebilir. Bu durumda tedavi için solunum ve dolaşım
desteklenir, idrar alkalileştirilir ve diürez yapılarak ilacın atılımı hızlandırılır.


Fenobarbital

Fenobarbital güçlü bir sedatif, hipnotik ve antikonvülsandır. Fenobarbitalin
gastrointestinal kanaldan emilimi iyidir. Plazma proteinlerine % 40 oranında bağlanır.
Karaciğerde kısmen metabolize olur. Yaklaşık % 25'i değişmeden idrarla atılır.
Endikasyonları: Grandmal epilepsi ve diğer epilepsi türlerindeki konvülsiyonlar,
eklempsi ve spastik durumların sürekli tedavisi, boğmaca öksürüğünün kombine tedavisi,
inatçı uykusuzluklar, korea minör, angina pectoris, hipertiroidi ve klimakteriumdaki
gerilimler.
Kontrendikasyonları: Fenobarbitale, diğer barbitüratlara ya da ilacın diğer
bileşenlerine karşı aşırı duyarlılık hâllerinde, akut alkol, uyku ilacı ve ağrı kesici
intoksikasyonlarında, stimülan ya da trankilizan psikofarmasötik intoksikasyonlarda
fenobarbital kullanılmamalıdır.
Yan etkileri: İstenmeyen derecede şiddetli sedasyon, bitkinlik (somnolans, sersemlik,
uyuşukluk, reaksiyon zamanının uzaması), baş dönmesi, baş ağrısı ve hareket süreçlerinin
koordinasyonunda bozukluk (ataksi) görülebilir. Zihin bulanıklığı.

2.1.2. Benzodiazepinler
Barbitürat olmayan hipnotik-sedatif ilaçlar, yeşil reçete ile verilir ve
benzodiazepinlerin emniyet aralıkları geniştir. Bağımlılık oluşturma potansiyelleri ve başka
ilaçlarla aynı anda kullanıldıklarında etkileşme olasılıkları barbitüratlara ve diğer
hipnosedatiflere göre düşüktür. Bundan dolayı en çok tercih edilen ilaç grubudur.
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Barbitüratların hipnotik ve anksiyolitik olanları aynıdır. Fakat benzodiazepinlerde
durum biraz farklıdır, bir benzodiazepin ya anksiyolitiktir ya da hipnotiktir. Yani anksiyolitik
olan benzodiazepin hipnotik olarak kullanılmaz. Ancak diazepam ve midazolam hem
anksiyolitik hem de hipnotik olarak kullanılabilir.
Benzodiazepinler etki sürelerine göre uzun, orta ve kısa etki süreli olarak üç grupta
incelenir. Bu ilaçlar içinde en çok kullanılan diazepam, flurazepam, temazepam,
triazolamdır.
Tedavide kullanılışları: Anksiyolitik ve antikonvülsan olarak kullanılır. Santral
etkileriyle çizgili kasların tonusunu ve kasların rijiditesini azaltmakta kullanılır.
Benzodiazepinler, lipofiliktirler ve oral alımdan sonra hızla ve tamamen emilerek tüm
vücuda dağılır. Benzodiazepinler, karaciğerin mikrozomal enzimleri tarafından aktif
bileşiklere metabolize edilir. Benzodiazepinler eliminasyona uğradıktan sonra okside
metabolitler hâlinde idrarla atılır.
Benzodiazepinlerin antagonisti; flumazenildir. Flumazenil, benzodiazepinlerin
etkilerini hızla geri çevirebilir. Sadece İV olarak uygulanır. Etkisi çabuk ortaya çıkar,
yarılanma ömrü bir saat kadardır.






Diazepam: Anksiyolitik, antikonvülsan, sedatif, kas gevşetici ve hafıza
zayıflatıcı etkilere sahip olan benzodiazepin türü bir ilaçtır. Bu şekilde
anksiyete, uyuyamama, nöbetler, alkol yoksunluğu ve kas spazmları gibi
hastalıkların tedavisinde kullanılır. Kısıtlı sayıda epilepsi türüne etkilidir ve
etkisine karşı tolerans gelişir. Bu neden daha çok status epileptikusta tercih
edilir. Altı aydan küçük çocuklarda rektal, altı aydan büyük çocuklarda oral
yoldan verilir. İM veya İV yolla da verilebilir. Yeşil reçeteye tabidir.
Flurazepam: Uyku boyunca hastanın uyanma sayısını azaltır. Uzun süreli
kullanımında etkinliğini 4 haftaya kadar sürdürebilir. Flurazepam’ın sedasyon
etkisi gündüze sarkabilir.
Temazepam: Bu ilaç sık sık uyanan hastalarda yararlıdır. Ancak maksimum
sedatif etkisi oral dozdan 2-3 saat sonra gelişir. Bu nedenle yatmadan bir kaç
saat önce alınması gerekir.
Triazolam: Etki süresi nispeten kısadır ve tekrarlayan uykusuzluk dönemleri
olan hastalarda uykuya dalış süresini kısaltmak amacıyla kullanılır. Triazolam
uykuya dalmakta güçlük çeken hastalarda kullanılır. Genellikle bir kaç gün
içinde tölerans gelişir ve ilacın kesilmesi uykusuzluzluğa neden olduğundan
hastalar ilaca bağımlı hâle gelirler.

Yan etkileri: Uzun süreli olarak ve yüksek dozları kullanıldığında benzodiazepinlere
fiziksel ve psikolojik bağımlılık gelişmesi, doza bağlı solunum depresyonu, uyku hâli,
konfüzyon ve ince motor koordinasyon gerektiren faaliyetleri engelleme ve anksiyete
yapabilir.
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2.1.3. Diğer Anksiyolitik ve Hipnotik İlaçlar
Bu grupta bulunan ilaçların anksiyolitik etkisi zayıftır. Bunların antikolinerjik ve
antihistaminik etkileri de vardır. Hâlen bu grubun en etkin üyesi hidroksizin’dir.


Hidroksizin: Anksiyolitik etkinliği benzodiazepinlere göre zayıftır. Antiemetik,
antihistaminik ve antikolinerjik etkisi vardır. Şu durumlarda kullanılabilir:




Preanestezik medikasyon
Taşıt tutması
Kaşıntıya bağlı anksiyete

Ansiyolitik olarak ağızdan alınan bir ilaçtır. En sık görülen yan tesirleri uyuşukluk ve
atropin benzeri etkilerdir. Gebeliğin ilk trimestrinde verilmemelidir.


Antihistaminikler: Olağan dozlarda sedatif etki oluşturur. Bunlardan sedatif
etkisi fazla olan doksilamin, difenhidramin, metapirilen ve prometazin tek
başlarına veya diğer ilaçlarla kombine şekilde sedatif ya da hipnotik olarak
kullanılır. Ayrıca uykusuzluk ve anksiyetede kullanılır. Aşırı dozda alındığında
hipereksitabilite ve konvülsiyon şeklinde SSS stimülasyonu belirtilerine neden
olabilir.



Buspiron: Jenaralize anksiyete bozukluklarının tedavisinde kullanılan
buspironun etkinliği benzodiazepinlere benzer. Etki mekanizması
benzodiazepinlerinkinden farklıdır. Buspiron antikonvülzan ve kas gevşetici
etkilerine de sahip değildir ve yalnızca minimal sedasyon yapar. Yan etkileri
seyrek görülür. En sık baş ağrısı, baş dönmesi, sinirlilik ve sersemlik yapar.

2.1.4. Barbitürat Yapısında Olmayan Sedatifler
Bu grupta yer alan, aldehit türevi ilaçlar hipnotik dozlarda fazla yan etkileri olmayan
ve artık etkileri en az olan orta etki süreli ilaçlardır.


Kloral hidrat: Sedatif ve hipnotik etkileri güçlüdür. Uykuyu 30 dakikada
başlatır ve etkisi 6 saat kadar sürer. Katı bir madde olan kloral hidrat solüsyon
ya da kapsül hâlinde ağızdan kullanılır. Çocuklarda, özellikle 3 yaşın altında
olanlarda tanısal girişimler sırasında çocuğu sakinleştirmek için kullanılır.



Paraldehit: Keskin kokulu ve yanıcı bir sıvıdır. Oral verildikten sonra 10-15
dakika içinde uyku oluşur. Mide-bağırsak kanalından çok çabuk absorbe edilir.
Hipnotik olarak erişkinlerde artık kullanılmamaktadır. Bebeklerde, febril
konvülsiyonlara ve çocuklarda status epileptikusa karşı kullanılır.
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2.2. Antikonvülsan İlaçlar
Çeşitli sebeplere bağlı olarak meydana gelen anormal beyin uyarıları sonucu kaslarda
oluşan istek dışı tonik ve klonik kasılmaları önleyen ilaçlara antikonvülsan ilaçlar denir.
Antikonvülsan ilaçlar; epilepsi, parkinson sendromu, çeşitli sebeplerle (travma, ilaç
zehirlenmeleri, yüksek ateş vb.) ortaya çıkan konvülsiyonların tedavisinde kullanılır. En çok
da epilepsi (sara) hastalığında kullanılır. Bu sebeple antiepileptik ilaçlar olarak da algılanır.
Nöbetleri baskılamak ve sıklığını azaltmak amacıyla seçilecek olan başlangıç tedavisi,
nöbet tipine göre belirlenir. Tek ilaç, tedavide yeterli olmadığında tedaviye ikinci bir ilaç
ilave edilir. Tonik-klonik nöbetlerin antiepileptiklerle tedavisinde, nöbetler
tekrarlayabileceğinden ani olarak bırakılmamalıdır. Bu ilaçlar; fenobarbital, fenitoin,
etosüksimid, karbamazepin, trimetadion, diazepam ve sodyum valproattır.


Fenobarbital: Özellikle çocuklarda febril nöbetlerin tedavisinde ilk tercih
edilen ilaç olarak kullanılmaktadır. Fenobarbital aynı zamanda tekrarlayan
tonik-klonik nöbetlerin, özellikle diazepam ve fenitoine yanıt vermeyen
hastaların tedavisinde kullanılır. Oral yolla emilimi iyidir. Kan beyin bariyerini
kolay geçer. Sedasyon, ataksi, nistagmus, vertigo, akut psikotik reaksiyonlar,
bulantı ve kusma gibi yan etkileri görülebilir.



Fenitoin: Grand mal tipi konvülsiyonların tedavisinde kullanılır. Yaklaşık %90
plazma proteinlerine bağlanır. Karaciğerde metabolize edilir. Safra içinde ve
idrarla atılır. Karaciğer hastalarında kullanı1mamalıdır. Ayrıca petit mal tipi,
ateş ve barbitürat kesilmesine bağlı olarak gelişen konvülsiyonlarda da
kullanılmamalıdır.

Sindirim sistemi bozuklukları, hematolojik bozukluklar, alerjik reaksiyonlar, diş
etlerinde büyüme (gingival hiperplazi), hirsutizm (kıllanma), karaciğer bozuklukları,
kardiyovasküler sistem ve santral sinir sistemi depresyonu (özellikle İV kullanımı sırasında
ortaya çıkabilir) gibi yan etki yapabilir.


Etosüksimid: Petit mal epilepside ilk seçilecek ilaçtır. Oral yoldan iyi emilir.
Karaciğerde metabolize olur ve böbreklerden atılır.

İştahsızlık, bulantı gibi sindirim bozuklukları, uyuklama, baş ağrısı ve göz kamaşması,
alerjik belirtiler gibi yan etkileri görülebilir.


Karbamazepin: Fenitoin kullanılmadığında kullanılan bir ilaçtır. Sodyum
kanallarını bloke ederek anormal uyarının beyinde yayılımını önler. Tüm
parsiyel nöbetlerin tedavisinde etkilidir ve genellikle ilk tercih edilecek ilaçtır.
Aynı zamanda bu ilaç tonik-klonik nöbetlerin tedavisinde de etkilidir ve
trigeminal nevralji tedavisinde de kullanılır. Oral yolla uygulandiktan sonra
yavaş emilir. Lipofilik olduğundan beyne çabuk ulaşır.

Yapısal olarak ve aktivite açısından fenobarbitale benzer. Tek başına basit parsiyel
nöbet tedavisinde kullanılır.
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Trimetadion : Petit mal tipi epilepside kullanılır. Çabuk ve tam absorbe olur.
Grand mal nöbetlerini sıklaştırır. Sedasyon, uyuşukluk, göz kamaşması, kemik
iliği depresyonu gibi yan etkiler yapabilir. Teratojen etkilidir.

Benzodiazepin türevidir. Bütün epilepsi türlerinde ve ayrıca status epileptikusta da
etkindir. Yeşil reçeteye tabi bu ilacın miyastenia graviste kullanılması kontrendikedir.
Uyuşukluk, huzursuzluk, bazen solunum depresyonu yapabilir. İlaç birden kesilmemeli, doz
giderek azaltılıp sonra kesilmelidir. Uzun etkilidir. Oral yolla kullanılır.


Diazepam: Daha önce sedatif-hipnotik ilaçlar konusunda açıklanmıştır. Konu
tekrarı için ilgili bölüme bakınız.



Sodyum valproat: Beyinde inhibitör etkili endojen bir madde olan GABA
(gama amino butirik asit) düzeyini yükseltir. Petit mal ve grand mal epilepsi
tedavisinde kullanılır. Sindirim sistemi bozuklukları, sedasyon, geçici saç
dökülmesi ve hepatotoksik etki yapabilir. Teratojen etkilidir.

2.3. Parkinson Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Parkinson hastalığının tedavisinde, esas itibariyle ya dopaminerjik etkinliği artıran
ilaçlar veya SSS’ye girebilen kolinerjik etkinliği azaltan antikolinerjik ilaçlar ya da bunların
kombinasyonu kullanılır. Kullanılan bütün ilaçlar palyatif tedavi sağlar; alındıkları sürece
hastalık belirtilerinde düzelme yapabilir. Tedavi kesildikten bir süre sonra hastalık tablosu
yeniden belirir. Bu hastalıkta ilaçla radikal tedavi hâlen mümkün değildir.

2.3.1. Dopaminerjik Etkinliği Artıran İlaçlar
Dopaminerjik etkinliği artıran ilaçlardan bazıları aşağıda açıklanmıştır:


Levodopa: Dopamin yapılmasında ön madde olarak görev alır. Dopamin de
noradrenalinin ön maddesidir. Hem santral sinir sisteminde hem de periferde
dopadekarboksilaz enzimiyle dopamine dönüşür. Dopamin dolaşımdan beyine
geçemediği hâlde levodopa kan-beyin engelini aşar. Oral yoldan iyi absorbe
olur. Besinler absorbsiyonunu azaltır. Önemli bir kısmı bağırsak çeperi ve
karaciğerde dopamine dönüşür. Uygulanan dozun çok az bir kısmı (%1-3)
beyine geçerek etkinlik gösterebilir. Parkinson belirtilerini önemli ölçüde
düzeltir. Ancak tremorlar geç ve güç düzelir. İlacın dozu kişilere göre ayarlanır.
Levodopanın santral sinir sistemine geçen miktarını artırabilmek için
periferdeki metabolizmasını azaltmak gerekir. Bunun için genellikle karbidopa
(sinemet) ve benserazid (madopar) ile kombine edilerek kullanılır. Sindirim
sistemi bozuklukları, ortostatik hipotansiyon, aritmi, istek dışı hareketler, psişik
bozukluklar (halusinasyonlar, huzursuzluk, paranoid reaksiyonlar), on-off
sendromu (tedavinin sürmesine rağmen hergün birkaç kez ilaç etkinliğinin kısa
bir süre için kaybolması) gibi yan etkileri görülebilir.
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Kontrendikasyonları: Psikozlu, glokomlu ve peptik ülserli hastalarda
kullanılmamalıdır. Piridoksin, piridoksin içeren vitamin preparatları, MAO
inhibitörleri, metildopa, rezerpin ve nöroleptik ilaçlarla birlikte
kullanılmamalıdır. Levodopa, parkinson hastalığı tedavisinde hâlen kullanılan
ilaçlar arasında terapötik değeri en yüksek olan ilaçtır.






Bromokriptin: Levodopanın etkisiz olduğu veya kullanılamadığı durumlarda
altematif ilaç olarak kullanılır. Güçlü dopaminerjik aktivite gösterir. Bazen
levodopa ile birlikte kullanılır. Halüsinasyon, hipotansiyon ve sindirim sistemi
bozuklukları yapabilir. Karaciğere toksiktir. Angina pektoris, myokard
infarktüsü ve psikozu olanlarda kullanılmamalıdır.
Amantadin: Viral enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır, dopamin
salıverilmesini artırarak etkinlik gösterir. Levodopanın etkinliğini artırır.
Etkisine karşı zamanla tolerans gelişir. Yan etkileri daha azdır.
Piribedil: Santral sinir sisteminde dopamin gibi etki gösterir.
Selejilin: Vücutta dopamini yıkan bir enzimi inhibe eder ve beyindeki dopamin
düzeyini yükseltir. Levodopa tedavisi sırasında yardımcı ilaç olarak veya tek
başına kullanılabilir. Bulantı, hipotansiyon ve ağız kuruluğu gibi yan etkiler
yapabilir. Selejilin ile birlikte tiraminden zengin besinler (bazı peynir çeşitleri,
konserve et ve alkollü içkiler) yenilmemelidir. Hipertansif krize yol açabilir.

2.3.2. Antikolinerjik İlaçlar
Bu grup ilaçlar parkinsonda asetilkolin artışına bağlı artmış olan parasempatomimetik
aktiviteyi engeller. Antikolinerjik ilaçlar en çok titremelere etkilidir ve tremoru düzeltir. Bu
grup ilaçlar uzun süre kullanılırsa olumlu etkilerine karşı tolerans gelişir. Yeşil reçeteye
tabidir.
Antikolinerjik ilaçların yan etkileri, bilinç bulanıklığı, halüsinasyonlar, idrar
retansiyonu, kabızlık, görme bulanıklığı, zihin bulanıklığı ve ağız kuruluğudur. “Atropin” bu
yan etkileri giderebilir. Antikolinerjik ilaçları prostat hiperplazisi olan hastalar, glokomlu
hastalar ve pilor darlığı olan hastalar kullanmamalıdırlar.


Triheksifenidil, biperiden: Parkinsonda titremeler için en fazla tercih edilen
ilaçlardır. Parkinsonda tremorları etkin bir şekilde azaltır.

2.3.3. Antihistaminikler
Difenhidramin, orfenadrin ve klorfenoksamin antihistaminik etkileri için kullanılan bu
ilaçlar ilave olarak antikolinerjik etkiye de sahiptir. Bunlar antikolinerjik ilaçlara göre daha
düşük antiparkinson etkinlik gösterir. Antikolinerjik ilaçların yan tesirlerine dayanamayan
yaşlı hastalarda kullanılabilir. En sık kullanılan difenhidramindir.
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2.4. Antipsikotik (Nöroleptik) İlaçlar
Bu ilaçlar, psikotik semptomların (özellikle şizofren) tedavisinde kullanılır.
Nöroleptik ilaçlar veya majör trankilizanlar olarak da adlandırılır. Hem akut hem de
kronik psikozların tedavisinde kullanılır. Aşırı bir sedasyon yapmadan hareketlerde
yavaşlama, çevreye ilgisizlik ve heyecansızlık oluşturur. Bu duruma nöroleptik sendrom
denir. Diğer önemli özellikleri dopaminerjik etkinliği bloke etmeleridir. Buna bağlı olarak
zamanla parkinson belirtileri yapabilir.
Nöroleptik ilaçların antipsikotik etkileri, dopamin ve serotonin reseptörlerinin blokajı
ile sağlanmaktadır. Ancak bu ilaçların pek çoğu aynı zamanda kolinerjik, adrenerjik ve
histamin reseptörlerini de bloke ederek çeşitli yan etkilere neden olur. Nöroleptiklere karşı
psişik ve fiziksel bağımlılık gelişmez. Antipsikotik etkilerine karşı da tolerans oluşmaz veya
çok az oluşur.


Fenotiyazinler: Psikotik hastada halusinasyon ve delüzyonlar (hayal, vehim,
kuruntu) vardır. Bu davranışların düzelmesi için uzun süreli tedavi gerekir.
Fenotiyazinlerin genel etkileri şunlardır:










Fenotiyazinler ile tedavide ilaç birden kesilmemeli, aksi hâlde rebound
kolinerjik sendrom meydana gelebilmektedir.
Etkilerine tolerans gelişmesi pek enderdir.
Santral sinir sistemindeki dopaminerjik etkinliği azaltır.
Güçlü antihistaminik ve antikolinerjik etkileri olduğundan parkinson
belirtilerinden pek azı ortaya çıkar.
Fiziksel hareketleri yavaşlatır ve psişik durumu düzeltir. Hastanın
entelektüel yeteneklerinde pek azalma yapmaz.
Antiemetik etkileri vardır. Apomorfin gibi kusmaya yol açan ilaçların
etkilerini antagonize eder. Vücut sıcaklığını düşürür. Hipotermi yapar.
Ancak sıcak iklimlerde vücuttan ısı kaybı azaldığı için hipertermi
yapabilir.
Antikonvülsan etkileri yoktur. Aksine konvülsiyon oluşturabilir.
Prolaktin salgılanmasını artırır, laktasyona (süt salgılanması) ve
jinekomastiye yol açar. İştahı ve vücut ağırlığını artırır. Ciltte anormal
pigmentasyon yapar.

En çok kullanılan klorpromazindir. Antikolinerjik etkileri nedeniyle ağız kuruluğu,
bulanık görme, kabızlık ve terlemede azalma yapar. Seksüel fonksiyonları bozar.
Klorpromazinin lokal anestezik ve antiaritmik etkisi de vardır. Ortostatik hipotansiyon
yapabilir. Fenotiyazinler, barbitüratların, narkotiklerin ve alkolün etkilerini artırır.
Sindirim kanalından emilimi düzensizdir. Yüksek oranda plazma proteinlerine
bağlanır ve fötal dolaşıma da geçer. Etkileri 24 saat kadar sürer. Karaciğerde metabolize
edilir.
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Genel olarak psikotik bozuklukların (mani, paranoid durumlar, şizofreni ve kronik
alkolizmle gelişen psikozlar) tedavisinde kullanılır. Ayrıca bazı fenotiyazinler bulantı ve
kusma tedavisinde kullanılır. Bazıları antihistaminik olarak kaşıntıların tedavisinde,
klorpromazin inatçı hıçkırıkların tedavisinde kullanılır.
Yan etki olarak, parkinson belirtileri ortaya çıkabilir. Uyuşukluk, uyuklama, ortostatik
hipotansiyon, refleks yolla taşikardi, alerjik reaksiyonlar, kolastatik sarılık (ilaç kesilince
geçer), kan tablosunda bozukluklar, çeşitli dermatitler, güneş yanığına benzeyen ışığa
duyarlılık reaksiyonları ortaya çıkabilir.


Tiyoksanten türevleri

Kimyasal yapıları ve farmakolojik özellikleri fenotiyazinlere benzer.
Klorprotiksen: Antipsikotik, sedatif, antihistaminik ve antiemetik olarak kullanılır.


Butirofenonlar

Farmakolojik özellikleri fenotiyazinlere benzer. Güçlü antipsikotik etkiye sahiptir.
Fenotiyazinlere cevap vermeyen olgularda kullanılır.
Butirofenonlar, santral sinir sisteminde dopaminerjik reseptörleri ve daha zayıf olarak
noradrenerjik reseptörleri bloke eder. Kullanımı sırasında parkinson belirtileri ortaya
çıkabilir. Nadiren hepatoselüler zedelenmeye bağlı sarılık meydana getirebilir. Butirofenon
türevi ilaçlar arasında haloperidol, droperidol, benzperidol ve trifluperidol bulunur.
Bunlardan haloperidol dışındakiler antipsikotik olarak fazla kullanılmaz.


Pimozide

Beyindeki dopaminerjik reseptörleri bloke eder. Sedatif ve parkinson benzeri yan
etkileri daha azdır. Hepatit yapabilir. Psikoz tedavisi sırasında ortaya çıkan parkinson benzeri
yan etkileri önlemek için biperiden, triheksifenidil ve difenhidramin gibi antikolinerjik etkili
antiparkinson ilaçlar kullanılabilir.

2.5. Anksiyete Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Bu grup ilaçlar, anksiyete (korku, endişe, kuruntu, telaş) tedavisinde kullanılır.
Bunlara anksiyolitik, trankilizan veya minör trankilizanlar da denir. Bunların sedatif,
hipnotik ve kas gevşetici etkileri ve bağımlılık yapma eğilimleri vardır. Yan etkileri
antipsikotiklere göre daha azdır. Yeşil reçete ile verilir.
Meprobamat, benzodiazepinler, hidroksizin ve buspiron anksiyete tedavisinde tercih
edilen ilaçlardır.
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2.6. Antidepresan İlaçlar
Antidepresan ve antimanik ilaçlar, duygudurum hastalıkları (afektif hastalıklar)
grubuna giren depresif bozuklukların ve manik bozukluğun (veya bipolar bozukluğun)
tedavisinde kullanılır. Bu ilaçlara ortak bir adla duygu durumu dengeleyici (stabilize edici)
ilaçlar veya timoleptik ilaçlar denir.
Tüm antidepresan ilaçlar, doğrudan veya dolaylı olarak dopamin, norepinefrin ve/veya
serotoninin beyindeki etkilerini artırarak etki gösterir.
Psikotik ve depresan hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar etki mekanizmaları,
farmakolojik etki profilleri ve kimyasal yapıları bakımından dört gruba ayrılır.

2.6.1. Trisiklik Antidepresanlar
Güçlü antikolinerjik etki meydana getirir. Trisiklik antideprasanlar majör depresyonun
tedavisinde etkilidir. Bazı panik bozukluklarda TSA (Trisiklik antideprasanlar)’dan fayda
görür. İmipramin, yatağını ıslatan çocuklarda (6 yaşından büyük) mesane internal sfinkterini
kasıcı etkisinden yararlanmak amacıyla kullanılmaktadır.
TSA’lar oral alımdan sonra iyi emilir. Birçoğunun etkinlikleri ve dozları birbirine
yakındır. Lipofilik özelliklerinden dolayı tüm vücuda yeterli dağılır ve SSS’ye rahatlıkla
geçer. Bu ilaçlar, karaciğerde metabolize edilir ve böbreklerden atılır. Tedaviye başladıktan
2-3 hafta sonra iyileşme başlar, parkinson belirtileri yapabilir. Yüksek dozları nöbetlere ve
komaya neden olabilir.
Antikolinerjik yan etkileri nedeniyle glokom ve prostat hipertrofisi olanlarda
kullanılmamalıdır. Ortostatik hipotansiyon, baş dönmesi, aritmi, hipotansiyona refleks cevap
olarak taşikardi yaparlar. Ender olarak cilt döküntüsü ve tıkanma sarılığı yapabilirler. Bipolar
bozukluğu olanlarda manik faz şiddetlenir.
Akut zehirlenmelerinde aktif kömür, mide yıkanması yöntemleri ve fizostigmin
uygulanır. Vital fonksiyonlar desteklenir, epilepsi nöbetleri ve aritmiler geçinceye kadar
hasta gözetim altında tutulur. Aşırı dozları ölüme yol açabilir. MAO ile
kombinasyonlarından kaçınılmalıdır.

2.6.2. Lityum Karbonat
Bipolar bozuklukların (manik, depresyon gibi duygudurum hastalıklar) tedavisinde en
çok tercih edilen ilaçtır. Ayrıca ünipolar depresyonda depresyon nüksüne karşı proflaksi için
kullanılır. Antimanik etkinliği, antidepresan etkinliğine göre daha belirgindir. Sindirim
kanalından iyi absorbe olur. Plazma ve dokulara dengeli dağılır. Lityum tuzları çok toksiktir.
Böbreklerle atılır. Güvenlik aralığı oldukça dardır. Bipolar bozukluk ve akut mani
tedavisinde kullanılır. Şizofrenide etkili değildir. Normal kişilerde psikoaktif etki göstermez.
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Yan etkileri olarak; kan düzeyi yükseldiğinde iştahsızlık, bulantı, kusma, diyare, aşırı
susama ve poliüri, epileptik tutarıklar, uyuklama, bilinç bulanıklığı, gebelikte kullanılırsa
bebekte kardiyovasküler anormallikler, hipotansiyon, aritmi görülebilir. Kronik kullanımı
tiroid büyümesine yol açabilir.

2.6.3. Monoamin Oksidaz (MAO) İnhibitörleri
Monoamin oksidaz, sinir dokusu ve kalın bağırsak, akciğer ve karaciğerde bulunan
mitokondriyal bir enzimdir. Bu ilaçlar; adrenalin, noradrenalin, serotonin, dopamin ve
tiramin gibi aminleri metabolize eden MAO enzimini inhibe ederek bu maddelerin yıkımını
azaltır. Dolayısıyla bu aminlerin vücuttaki miktarını artırır. Beyinde bu aminlerin düzeyinin
artması antidepresan etkinin temelini oluşturur. Bazıları santral sinir sisteminde noradrenalin
salıverilmesine neden olur (Örneğin, tranilsipromin.) ve bunların etkileri diğerlerinden daha
çabuk başlar.
Sindirim kanalından çabuk absorbe olur. Ancak terapötik etki 2-3 hafta sonra başlar.
İnhibe olan MAO enziminin rejenerasyonu da ilacın kesilmesinden birkaç hafta sonra
olabilir. Dolayısıyla ilaç kesildikten sonra da birkaç hafta etkileri sürer.
MAO inhibitörleri, genel anestezikIer, sedatifler, atropin benzeri ilaçlar, narkotikler
ve trisiklik antidepresanların etkilerini artırır.
MAO inhibitörleri, yüksek tiramin içeren besinlerle etkileşir. Bu yiyeceklerdeki
tiramin parçalanamaz, ayrıca tiramin sinir uçlarından katekolamin salıverilmesine yol açar.
Endikasyonları: Bu ilaçlar; atipik depresyon, hipokondriyak, histerik belirtileri ağır
basan depresyon, aşırı uyuklama, aşırı yeme ve aşırı anksiyete ile karakterize depresyon
tedavisinde kullanılır. Ayrıca sosyal fobiye karşı da etkilidir.
Yan etkileri: Karaciğer hasarı, hipertansif kriz, birçok ilacın metabolizmasını
etkilemek, uykusuzluk, yorgunluk, konvülsiyonlar, huzursuzluk, baş ağrısı, hipotansiyon
/hipertansiyon, idrar yapmada zorluk görülebilir.

2.6.4. Trisiklik Olmayan Antidepresanlar
Trisiklik antidepresanların konvülsiyon oluşturabilme, antikolinerjik ve
kardiyovasküler yan etkilerini çok az veya hiç göstermeyen ilaçlardır. İkinci kuşak
antidepresifler olarak adlandırılır. Bu ilaçlar şunlardır:




Maprotilin (Ludiomil): Antikolinerjik ve antihistaminik etkileri vardır.
Karbamazepin (Tegretol): Lityuma cevap vermeyen bipolar bozuklukta
kullanılır. Antikonvülsan etkisi de vardır.
Fluoksetin: Fenilpropolamin türevi bir ilaçtır. Majör depresyon ve obsesifkompülsif bozukluk tedavisinde kullanılır. Konvülsiyona eğilim yapmaz. İştah
kesici olarak da kullanılmaktadır. Oral yolla alınır. Gebelik döneminde,
çocuklarda ve MAO inhibitörleri ile birlikte kullanılması kontrendikedir.
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2.7. Analjezikler
Bilinç kaybı olmadan ağrının giderilmesine analjezi, bu amaçla kullanılan ilaçlara da
analjezik ilaçlar denir. Aneljezik ilaçlar ağrının sebebini ortadan kaldırmaz, ağrının
hissedilmesini önler ya da derecesini azaltır. Vücudun ağrıya karşı direncini artırır. Analjezik
ilaçlar kendi aralarında narkotik analjezikler ve narkotik olmayan analjezikler olarak
sınıflandırılır.

2.7.1. Narkotik Analjezikler
Bu grup ilaçlar, haşhaş bitkisinden elde edilen bazı maddeler ve bunların sentetik,
yarı-sentetik türevleridir. Bu ilaçlara opiyatlar veya opioidler de denilmektedir. Bu gruptaki
tüm ilaçlar SSS’deki özel opioid reseptörlerine bağlanarak etkisini gösterir. Bu ilaçlar doza
bağlı olarak SSS üzerinde oldukça yaygın depresif etki yapar. Hepsinde az veya çok keyif
verici madde olarak kötüye kullanılma ve ilaç bağımlılığı yapma potansiyeli vardır.

Resim 2.1: Haşhaş bitkisi

Depresif etkileri nedeniyle verilen dozun büyüklüğüne göre artan şiddette narkoz hâli
meydana getirir. Ulusal ve uluslararası kontrole tabi ilaçlardır. Özel kırmızı reçete ile
alınabilir. Antipiretik (ateş dürücü) ve antiinflamatuvar (iltihap giderici) etkileri yoktur. Bu
ilaçların primer kullanım alanı, cerrahi veya kanser gibi bir hastalık sonucu gelişen,
anksiyetenin de eşlik ettiği ağrının tedavisidir.
Opioid analjezikler, kaynakları ve reseptör düzeyindeki etkilerinin temel niteliği
dikkate alınarak aşağıdaki gruplara ayrılmıştır.

2.7.1.1. Morfin ve Benzerleri
Bunlara opiyatlar da denir. Analjezi ve ağrıya direnci artırmaları en belirgin
özellikleridir. Bilinç kaybı olmaksızın hasta ağrının yerini hisseder ancak bundan rahatsızlık
duymaz. Ağrısız kişiye verilirse huzursuzluk ve anksiyete yapar.
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Morfin

Morfinin santral sinir sistemi üzerinde terapötik bakımdan en önemli etkisi çok güçlü
analjezik etkisidir. Öfori yapabilir. İnsanlık tarihinin ilk ağrı kesici ilacı morfindir. Morfin,
genellikle İM veya cilt altından enjeksiyon suretiyle uygulanır. Doku içinden çabuk ve tam
olarak absorbe edilir. Bu yollardan uygulanmasından sonra analjezik etkisi ortalama 20
dakikada başlar, 45-90 dakikada maksimuma erişir ve 4-6 saat kadar devam eder. İntravenöz
yoldan uygulandığında analjezik etki 1-2 dakika içinde başlar, 10-20 dakikada maksimuma
erişir ve kısa sürer. En düşük dozla başlanarak ayarlanır. Doku içinden çabuk ve tam absorbe
olur. Ağız yolundan kullanılması rutin değildir. Ağrılı terminal kanser durumlarında;
hastanın hastane dışında, başkasına gereksinim duymadan kendi başına oral morfin
uygulaması son yıllarda Dünya Sağlık Örgütü tarafından teşvik edilen bir yaklaşımdır. Güçlü
bir antitusif etkiye sahiptir. Morfin karaciğerde metabolize edilir. Verilen dozun %90'ı
idrarla, geri kalanı feçesle atılır.
Normal tedavi dozunda hastaya uygulandığında bilinç kaybı olmadan ağrı hissini
ortadan kaldırır ya da azaltır, vücudun ağrıya karşı gösterdiği reaksiyonları ve vücudun
ağrıya karşı direncini artırır. Morfin hastanın endişe, anksiyete ve ruhi gerginliğini azaltmak
veya ortadan kaldırmak suretiyle öfori yapabilir. Morfin insanda sedasyon yapar. Morfin
verilen kimselerin % 90 kadarında uyuşukluk hâli meydana gelir. Mental bulanıklık gelişir.
Hareketlerde azalma, hareket etmeye karşı isteksizlik ve çevreye karşı ilgisizlik yapar.
Sedasyon yaşlılarda gençlere göre daha belirgin olur. Morfin şiddetli ağrıya bağlı
uykusuzluğun en iyi ilacı sayılabilir.
Analjezik ve solunum depresanı etkilerine tolerans gelişir. Oysa myozis ve
konstipasyon (kabızlık) yapıcı etkisine tolerans gelişmez. Bağımlılarda ilaç kesilmesinden
sonra gelişen yoksunluk sendromu barbitüratlardaki kadar şiddetli olmaz.
Morfin; miyokard infarktüsü, terminal kanser ağrıları ve obstetrikte (kadın-doğum) ,
akciğer ödeminden ileri gelen solunum güçlüğü tedavisinde, kabızlık yapıcı etkisi nedeniyle
diyare tedavisinde kullanılır.
Solunum depresyonu, huzursuzluk, bulantı, safra kanalı basıncında artma (Safra kesesi
hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.), psişik ve fiziksel bağımlılık, alerjik reaksiyonlar ve
bronkospazm gibi yan etkileri vardır.


Kodein: Farmakolojik etkileri morfine benzer. Analjezik etkisi morfinin yarısı
kadardır. Oral yolla verilen 30 mg kodein 600 mg aspirin kadar analjezik
etkinlik gösterir. Güçlü öksürük kesici etkisi vardır. Morfinden daha az
sedasyon ve solunum depresyonu ve gastrointestinal yan etkiler yapar.
Bağımlılık yapma eğilimi daha düşüktür.



Heroin: Morfinden daha güçlü analjezik etki gösterdiği hâlde bağımlılık yapma
eğilimi çok yüksek olduğundan tedavide kullanılmaz. Uyuşturucu tacirleri
tarafından üretilen bu madde, halk sağlığı açısından ciddi tehlike
oluşturmaktadır.
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2.7.1.2. Meperidin ve Benzerleri
Tedavi için kullanılan dozlarda morfininkinden daha güçlü bir analjezik etki yapmaz.
Morfinden farkları yoruma dayalı olmaktan ziyade nicelik bakımdan özellikle kimyasal güç
bakımındandır. Aralarında etkililik bakımından genellikle bir fark yoktur.


Meperidin: Analjezik etkisi morfinden daha düşüktür. Sedasyon ve öfori yapar.
Solunum depresyonu ve bağımlılık yapma eğilimi vardır. Ancak ilaç kesilmesi
belirtileri daha azdır. Doğum ağrılarını, doğum süresini uzatmadan uterus
kasılmalarını azaltmadan geçirir. Bu nedenle obstetrikte tercih edilir.



Difenoksilat: Atropinle kombine edilmiş preparatı olarak diyare tedavisinde
kullanılır. Ağız kuruluğu ve bulanık görme gibi atropine bağlı yan etkileri aşırı
dozda alınmasını engeller. Yüksek dozlarda morfine benzer etkiler yapar.
Atropinle kombine edilmiş prepparatları antidiyaretik olarak kullanılır.



Fentanil: Analjezik ve solunum depresanı etkisi morfinden çok yüksektir.
Droperidolle birlikte disosyatif veya nöroleptik analjezi oluşturmak için
kullanılır. Parenteral verildiğinde etkisi çabuk başlar ve kısa sürer. Fentanil,
transdermal terapötik (flaster) sistem şeklinde kanser ağrısının tedavisinde
kullanılır. Her bir flaster 72 saat kadar etkilidir.



Metadon: Bu sentetik ilacın etkileri morfine benzer. Oral yolla verilebilir.
Analjezik etki süresi morfin kadardır. Ancak biyolojik yarılanma ömrü daha
uzundur. Analjezik olarak ve opiat bağımlılarında ilaç kesilmesi belirtilerine
karşı tedavi amacıyla kullanılır. Bağımlılar tedavi için oral yolla metadon
kullanırlar. Metadonun öfori yapıcı ve sedatif etkisinin zayıf olması nedeniyle
kişinin bu ilacın etkisi altında hareketliliği, çevreye karşı reaksiyonu ve zihinsel
etkinlikleri azalmadan işini ve sosyal görevlerini yapması böylece
rehabilitasyonu mümkün olur. Bu nedenle morfin, heroin vb. ilaç bağımlılarına
metadonla idame programında kullanılır. Çapraz tolerans nedeniyle diğer
opiatların kullanımını engeller. İstenmeyen etkileri morfine benzer. Tolerans ve
fiziksel bağımlılık oluşabilir. Ancak ilaç kesilme belirtileri diğer opiatlar kadar
şiddetli değildir.



Dekstropropoksifen: Farmakolojik etkileri kodeine benzer. Solunumu daha az
deprese eder. Kronik olarak yüksek dozlarda kullanıldığında tolerans ve
bağımlılık gelişebilir.



Dekstromoramid: Oral, parenteral veya rektal yoldan 5-10 mg dozda analjezik
olarak kullanılır. Etki süresi metadonunkinden kısadır.

2.7.1.3. Opioid Agonist-Antagonistler
Bu grup ilaçlar, agonist tipteki ilaçlara (morfin, meperidin, metadon, vb.) göre daha
zayıf analjezik etki gösterir, fakat solunum depresyonu yapıcı etkileri daha azdır. Bu grup
ilaçlar tek başına verilirse morfine benzer şekilde analjezik etki gösterir. Kırmızı reçeteye
tabidir. Bağımlılık yapma özellikleri agonist ilaçlardan daha azdır. Opioid reseptörlere karşı
parsiyel agonist etkilidir.
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Pentazosin: Orta derecede agonist ve zayıf antagonist etkisi vardır. Antagonist
etkisi nedeniyle bağımlılarda ilaç kesilmesi belirtilerini ortaya çıkarır.
Farmakolojik özellikleri morfine benzer ancak analjezik etki gücü daha azdır.
Huzursuzluk, halüsinasyonlar, yüksek dozlarda solunum depresyonu gibi yan
etkiler yapabilir. Analjezik etkisine tolerans gelişebilir. Fiziksel ve psişik
bağımlılık yapar.



Nalbufin: Yapısı naloksona benzer. Analjezik etki gücü morfininki kadardır.
Bu durum antagonist etkisinin daha zayıf olduğunu düşündürür. Opioid
bağımlılarında yoksunluk belirtilerini ortaya çıkarabilir. Solunum depresyonu
yapar. Ancak doz arttıkça bu etki artmaz. Psişik ve fiziksel bağımlılık yapma
eğilimi vardır.



Meptazinol: Solunum merkezini en az deprese ederek analjezik etki gösterir.
Sindirim kanalından iyi emilir. Ancak karaciğerden ilk geçişte önemli ölçüde
inaktive olur. İM veya yavaş İV yolla analjezik olarak kullanılır. Bağımlılık
yapmaz ve kontrole tabi bir ilaç değildir.

2.7.1.4. Saf Opioid Antagonistler
Bu grup ilaçlar; opioid zehirlenmelerinde, opioid fiziksel bağımlıların teşhis ve
tedavisinde kullanılır.


Nalokson: Saf bir opioid antagonisttir. Hiç agonist etkisi yoktur. Opioidlerin
sedatif, solunum depresanı ve istenmeyen kardiyovasküler etkilerini ortadan
kaldırır. Paranteral uygulanır. Antagonist etkisinin süresi doza bağımlıdır ve 1-4
saat kadar sürer. Antagonist etkisine tolerans gelişmez.



Naitrekson: Opioid bağımlılarının tedavisinde kullanılır. Oral yolla verilebilir.
Etki süresi naloksondan üç kat, etki gücü ise iki kat daha fazladır. Naitrekson
verildikten sonra bağımlılarda şiddetli yoksunluk belirtileri başlar. Uykusuzluk,
huzursuzluk, karın krampı bulantı, kusma ve eklem ağrıları yapabilir. Akut
hepatitlilerde ve karaciğer yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.

2.7.2. Narkotik Olmayan Analjezikler
Opioid analjezikler dışında kalan analjeziklere bu grup ilaçların farmakolojik etki
profiline daha uygun düşen bir adla non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) veya
kısaca antiinflamatuvar analjezikler denir.
Birçoğunun antiinflamatuvar (iltihap giderici) etkileri vardır. En belirgin özellikleri
prostaglandin biyosentezini inhibe etmeleridir. Günlük hayatta en çok kullanılan
ilaçlardandır. Analjezik etki güçleri narkotik analjeziklerden daha düşüktür. Bağımlılık
yapmaz. Bağımlılık yapmamaları, etkilerine karşı tolerans oluşmaması, solunum depresyonu,
uyuşukluk gibi yan etkileri olmaması dolayısıyla ağrıyla seyreden olgularda tercih edilir.
Antipiretik (ateş düşürücü) etkileri de vardır. Antiinflamatuvar analjeziklerin ağrı kesici
etkileri, büyük ölçüde periferik etkilerine bağlıdır.
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Narkotik olmayan aneljeziklerin kullanıldığı durumlar:
Yüzeyel, künt ve orta şiddetteki ağrılarda (baş, diş, kas ve eklem ağrıları gibi)
kullanılır.
Uzun süreli analjezik kullanılması gereken durumlarda kullanılabilir (Örneğin,
romatizmal hastalıklar gibi).
Kontrendikasyonları: Kolik şeklideki ağrılarda, myokard infarktüsü, kemik
kırılması, yanık gibi şiddetli ağrılarda kullanılmaz.

2.7.2.1. Salisilatlar
Salisilatların preparatları; aspirin, sodyum salisilat ve metilsalisilattır. Ateşli hastalarda
çabuk etki gösterir. Ancak normal vücut sıcaklığını düşürmez. Toksik dozlarda aspirin ve
diğer salisilatlar, hiperpireksi (ateş yükselmesi) yapar. Analjezik etkileri hem santral hem de
periferik yolla olur. Periferde inflamasyonu (iltihap) azaltmalarına bağlı olarak ağrıyı
azaltabildiği gibi santral sinir sistemini etkileyerek de ağrıyı azaltabilir. Ancak bu sırada
ağrıdan başka duyuları etkilemez, uyku oluşturmaz ve zihinsel fonksiyonları bozmaz. Mide
ve ince bağırsakların üst kısmından çabuk absorbe olur. Karaciğerde metabolize edilir ve
idrarla atılır. İdrarın alkalileştirilmesi salisilatların atılımını hızlandırır. Rektal yolla
absorbsiyonları yavaştır. Doz arttıkça analjezik etki artmaz, yan etkiler artar.
Kardiyovasküler sistem üzerine yan etkileri; düşük dozlarda pek etkilemez. Yüksek
dozlarda periferik damarları genişletir ve dolaşım depresyonu yapar.
Gastrointestinal sistem üzerine yan etkileri; bulantı, kusma ve mide irritasyonu
(tahriş) yapar. Doza bağımlı olarak mide ülseri ve kanaması yapabilir. Midede koruyucu
mukus salgılanmasını inhibe edebilir.
Kan üzerine yan etkileri; 300 mg gibi düşük dozlarda aspirin kanama zamanını
uzatır. Yüksek dozlarda bu etki ortadan kalkar. Kan üzerine etkileri nedeniyle aspirin
karaciğer hastalığı olanlarda, K vitamini eksikliği veya hemofilisi olanlarda veya
hipoprotrombinemililerde kullanılmamalıdır.
Böbrek üzerine yan etkileri; yüksek dozlarda salisilatlar (5 g'ın üzerinde) sodyum
üratın böbreklerden atılımını artırır. Düşük dozlarda ise azaltır.
Metabolik ve endokrin yan etkileri; yüksek dozlarda hiperglisemi ve glikozüri
yapabilir. Vücutta su ve tuz tutulmasına neden olabilir ve gebelik süresini uzatır. Erkek
fertilitesini de (döllenme yeteneği) istenmeyen yönde etkiler.
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Tedavide kullanılışları






Antipiretik olarak kullanılır ancak çocukların viral enfeksiyonlarına bağlı ateşte
kullanıldığında reye sendromu yapabilir. O yüzden böyle durumlarda
asetaminofen tercih edilmelidir.
Çeşitli ağrılarda (baş, diş, eklem ağrıları, menstrüasyon ağrısı) analjezik olarak
kullanılır.
Akut romatizmal ateşte antiinflamatuvar olarak kullanılır.
Romatoid artrit tedavisinde kullanılır.
Tromboembolizm veya myokard infarktüsü profilaksisi için düşük doz aspirin
tedavisi uygulanabilir.

En önemli yan etkileri; mide irritasyonuna bağlı yan etkilerdir. Böyle durumlarda
tamponlanmış aspirin tabletleri hastalar tarafından daha iyi tolere edilmektedir.


Salisilat zehirlenmesi







Orta şiddette zehirlenme: Buna salisilizm de denir. Baş ağrısı, bilinç
bulanıklığı, uyuklama, kulak çınlaması, işitme güçlüğü, hipertermi,
terleme, susama, kusma, diyare gibi belirtiler gösterir.
Şiddetli zehirlenme: Santral sinir sistemi bozuklukları, halüsinasyonlar,
cilt döküntüleri ve asit-baz dengesinde ciddi bozukluklar görülebilir.
Fatal (öldürücü) zehirlenme: Çocuklarda 10 g kadar aspirin yutulmuş
veya 5 g kadar metil salisilat pomadı cilde uygulanmışsa (metil salisilat
güneş yanığı için uygulanabilir ve buradan önemli ölçüde absorbe
olabilir) zehirlenme fatal olabilir.

Salisilat zehirlenmesinde tedavi





Kusturma ve mide yıkama
Dehidratasyon ve elektrolit dengesizliği düzeltilir.
İdrar alkalileştirilir (oral veya parenteral sodyum bikarbonat verilir).
Gerekirse diyaliz uygulanabilir.

2.7.2.2. Para-Aminofenil Türevleri
Asetaminofen, parasetamol: Analjezik ve antipiretiktir. Atiinflamatuvar etkisi
düşüktür. Beyinde prostaglandin sentezini inhibe ederek etkilerini gösterir. Kardiyovasküler
sistem, solunum sistemi, sindirim sistemi, asit-baz dengesi ve trombosit fonksiyonlarına
etkisi pek yoktur. Sindirim kanalından çabuk ve tam absorbe edilir. Karaciğerde metabolize
edilir ve idrarla atılır. Yüksek dozlarda bu metabolitler karaciğere zararlı olabilir. Aspirinin
kullanılamadığı durumlarda (antiinflamatuvar etki gerekmiyorsa) ona alternatif bir ilaçtır.
Yapısı parasetamole benzeyen fenasetin böbrekler üzerine toksik etkisi nedeniyle artık
kullanılmamaktadır. Parasetamol tablet veya şurup şeklinde oral yolla uygulanır. Terapötik
dozlarda hastalar bu ilaca daha iyi dayanabilmektedir. Cilt döküntüsü ve ilaç ateşi gibi alerjik
reaksiyonlar yapabilir. Nadiren kan tablosunda bozukluklar, böbrek hasarı ve hipoglisemik
koma olabilir. Yüksek dozlarda hepatotoksisite (karaciğere zararlı etki) yapabilir.
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2.7.2.3. Pirazolon Türevleri


Fenilbutazon: Güçlü bir antiinflamatuvardır. Ancak toksisitesi uzun süreli
kullanımını engeller. Analjezik ve antiinflamatuvar etkileri aspirine benzer.
Birçok hasta tarafından iyi tolere edilemez. O yüzden analjezik ve antipiretik
olarak kullanılmaz. Akut gutta (damla hastalığı) kısa süreli tedavi için kullanılır.
Diğer ilaçların etkisiz olduğu romatoid artrit tedavisinde kullanılır. Oral yolla ve
tercihen yemeklerden sonra verilir. Yan etkileri; su ve tuz tutulması ve buna
bağlı olarak kalp yetmezliği ve akciğer ödemi gelişebilir. Hastaların %20-50
kadarında bulantı, kusma, cilt döküntüsü, agranülositoz ve aplastik anemi,
peptik ülser, kumarin grubu ilaçlar gibi plazma proteinlerine bağlanan ilaçların
etkinliğini artırır (çünkü kendi de yüksek oranda plazma proteinlerine bağlanır).
Trombosit fonksiyonlarını azaltır.



Dipiron: Etki ve yan etkileri fenilbutazona benzer. Antilinflamatuvar etkisi
daha düşüktür. Metabolitleri idrarı kırmızıya boyayabilir. Uzun süre
kullanılacaksa sık sık kan sayımı yapılmalıdır. Fatal agranülositoza yol açabilir.



Propifenazon: Analjezik ve antipiretik etkisi yüksek, antiinflamatuvar etkisi
daha düşüktür. Yan etkileri fenilbutazona benzer.



İndometasin: Analjezik, antipiretik ve antiinflamatuvar etkisi vardır. Kanama
zamanını aspirin kadar etkilemez. Aspirinden daha güçlü antiinflamatuvar etkisi
olmasına rağmen romatoid artritte aspirinden daha iyi sonuç vermez. Toksisitesi
ve yan etkileri nedeniyle analjezik ve antipiretik olarak kullanılmaz.
Romatizmal hastalıklar ve akut gut tedavisinde kullanılır. Oral yolla kullanılır.
Yan etkileri; sindirim sistemi bozuklukları, peptik ülser, şiddetli baş ağrısı,
denge bozukluğu ve bilinç bulanıklığı, trombositopeni ve nötropeni gibi kan
tablosu bozuklukları, yemeklerle birlikte alındığında daha az mide irritasyonu
yapar.



Tolmetin: Etki ve yan etkileri indometasine benzer.

2.7.2.4. Profenler (Fenilropionik Asit Türevleri)


İbuprofen ve ketoprofen: Analjezik, antipiretik ve antiinflamatuvar etkisi
vardır. Kanama zamanını uzatır. Aspirin ve parasetamolden daha güçlü
analjezik etkileri vardır. Plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanır. Sindirim
sistemi ile ilgili yan etkiler yapar. Furosemidin diüretik ve natriüretik etkisini,
beta blokörlerin, tiyazidlerin ve kaptoprilin antihipertansif etkilerini azaltabilir.



Piroksikam: Etkileri aspirin, indometasin ve naproksene benzer. Günde tek doz
verilebilir.



Organik altın bileşikleri: Romatoid artrit tedavisinde kullanılır. Diğer
tedavilere cevap vermeyen durumlarda tercih edilebilir. Antiinflamatuar etki
gösterir. Cilt döküntüsü, anaflaktoid reaksiyonlar, nefrotoksik (böbrek üzerine
zararlı etki), hepatotoksik etki yapabilir ve kemik iliği depresyonuna yol
açabilir.
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2.7.2.5. Diğer Non Steroidal Anti İnflamatuar İlaçlar
Uzun etki süreli NSAİ ilaçlardandır. Günde bir kez verilmeleri yeterli olur.
Gastrointestinal yan etkileri diğer NSAİ ilaçlardan yüksektir.






Naproksen: Analjezik, antipiretik ve antiinflamatuar ve antitrombositik
etkilidir. Etki süresi uzundur. Bu özellikleri sebebiyle çok kullanılan bir ilaçtır.
Özellikle artritlerde ve travmaya bağlı eklem lezyonlarında daha etkilidir.
Aspirin kadar antiagregan etkisi vardır. Uzun etkili olan naproksen, oral yolla
alınır, plesanta ve süte geçer. Sindirim kanalı irritasyonuna engel olmak için tok
alınmalıdır. Mide irritasyonu, peptik ülsere eğilim, baş ağrısı, baş dönmesi,
uyuşukluk, terleme, depresyon bu ilacın başlıca yan etkilerindendir. Peptik
ülserde kullanılması kontrendikedir.
Diklofenak: Analjezik, antiinflamatuar ve antipiretik etkilidir. Prostaglandin
sentezini inhibe ederek etkisini gösterir. Romatoid artrit, ankilozan spondilit ve
osteoartritte oldukça etkilidir. Ayrıca dismenore, travmatik ve postopearatif
inflamasyonlarda da kullanılır. Baş ağrısı, epigastrik ağrı, bulantı, ishal, mide
irritasyonu, alerjik cilt döküntüleri bu ilacın başlıca yan etkilerindendir. 7
yaşından küçük çocuklarda, peptik ülser ve kanamaya eğilimli hastalarda
kullanılması kontrendikedir.
Nabumeton: Analjezik, antiinflamatuar ve antipiretik etkilidir. Naproksene
benzer özellikler gösteren nabumeton, osteoartrit, romatoid artrit ve travmatik
yumuşak doku yaralanmalarında endikedir. Karın ağrısı, ishal, bulantı, kusma,
mide irritasyonu gibi sindirim sistemi bozuklukları, uyuklama, kaşıntı ve cilt
döküntüleri bu ilacın başlıca yan etkilerindendir. Peptik ülser ve karaciğer
yetmezliğinde kontrendikedir.

2.8. Santral Sinir Sistemi Stimülanları
Santral sinir sistemindeki nöronları, doğrudan veya mevcut inhibisyonun baskılanması
suretiyle stimüle eden ilaçlardır. Sağlıklı bir insanda somatomotor fonksiyonlar ve ruhsal
durumlardan hangisini belirgin şekilde etkilediklerine göre iki ana gruba ayrılır. Bunlar;
konvülsiyon yapıcı ilaçlar (analeptik ilaçlar) ve psikostimülan ilaçlardır.
Stimülan ilaçlar, konvülsiyon eşiğini düşüren diğer ilaçlar ile birlikte kullanıldığında
epilepsi hastalarında konvülsiyon yapma potansiyellerini artırır.

2.8.1. Morfin ve Benzerleri (Psikostimülan İlaçlar)



Morfin: Morfine narkotik olan analjezikler konusunda değinilmiştir. Konuyu
tekrar ediniz.
Kodein: Afyondan elde edilen kodein, farmakolojik etkileri morfine benzer,
psikostimülan etkisi de olan kodeinin analjezik etkisi olmasına rağmen
antitussif etkisi daha güçlü olduğu için antitussif olarak kullanılır. Normal
tedavi dozunda antitussif, yüksek dozda analjezik etki gösterir. Yeşil reçeteye
tabidir.
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Kokain: Kullanıma ilk giren lokal anestezik kokaindir ve lokal anestezi dışında
kullanılmaz. Kokain lokal anestezi dışında aynı zamanda sempatomimetik
etkiler de gösterir. Kokain bahsedilen sempatomimetik etkiler dışında küçük
dozlarda beyni stimüle ederek amfetarnine benzer şekilde vücudun yorgunluğa
karşı direncini artırır; mental berraklık, kendini iyi hissetme, solunum
stimülasyonu ve öforiye sebep olur. Kırmızı reçeteye tabidir.
Amfetaminler: Sempatomimetik etkilerine ilaveten güçlü santral sinir sistemi
stimulanı etkileri vardır. Santral sinir sistemindeki sinir uçlarından dopamin ve
noradrenalin salıverilmesine neden olur. Solunum merkezini uyarır ve analeptik
(kalbi uyarıcı) etki gösterir Santral sinir sistemini deprese eden ilaçlarla
(örneğin, barbitüratlar) ters yönde etkileşir. Bağımlılık yapan ilaçlar
grubundandır ve Türkiye'de satışları yasaklanmıştır. Obez kişilerde zayıflama
amacıyla iştah kesici olarak kullanılır. Etkilerine tolerans gelişir. Bu amaçla
kullanımı pek geçerli olmamaktadır. Narkolepsi tedavisinde kullanılmaktadır.
Ancak uyku gereksinimini sadece erteler ve kişi hiç beklemediği bir sırada
uykuya dalar. Anormal hiperaktif çocukların tedavisinde kullanılır.Yan etkileri;
huzursuzluk, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, uyuklama, yorgunluk, aritmiler, aşırı
dozları psikotik reaksiyonlar, hipertansiyon veya hipotansiyon, konvülsiyonlar,
dolaşım felci, komadır.

2.8.2. Analeptik İlaçlar
Bu grup ilaçlar, olağan dozlarda analeptik etki yapar. Bunlardan bir kısmı klinikte bu
etkisi nedeniyle kullanılır. Yüksek dozda yaygın stimülasyona ve grand mal tipi epilepside
görülenlere benzeyen jeneralize konvülsiyonlara neden olur. Günümüzde kısıtlı ölçüde ve
solunum merkezini uyarmak için kullanılır. Analeptik ilaçların terapötik dozlarda
verildiklerinde yaptıkları stimülasyon genellikle medulla oblangata düzeyinde kalır.




Teofilin: Kahvede bulunan kafein gibi ksantin türevi olan teofilin uzun
yıllardan bu yana kullanılmakta olan eski ama önemini kaybetmeyen bir ilaçtır.
Ksantin türevi olan kafein; çay, kahve ve kakaoda bolca bulunur. Teofilin,
yüksek dozlarda konvülsiyonlara sebep olur. Solunum merkezini stimüle eder,
bronş düz kaslarını gevşetir. Bronkodilatör etkisi sebebiyle astma tedavisinde
sık kullanılan bir ilaçtır. Astma tedavisinden başka analeptik olarak prematüre
bebeklerde gelişen solunum depresyonu tedavisinde kullanılır. Zayıf diüretik
etki gösterir, kalbin kasılma gücünü ve atım sayısını artırır. Teofilin oral yolla
kullanılsa da acil hâllerde İV, İM yolla kullanılır. Baş ağrısı, baş dönmesi, karın
ağrısı, sinirlilik, uykusuzluk, tremor yüksek dozlarda aritmi ve konvülsiyon bu
ilaçların başlıca yan etkisidir. Peptik ülserde kullanılmaları kontrendikedir.
Kafein: Metilksantin türevi alkoloidlerdir, sentezle elde edilir. Kahve ve çayın
içinde bulunan aktif maddedir. Analjezik etkisi yoktur. Solunum merkezini
güçlü bir şekilde uyarır. Ayrıca psikostimülan etkinlik gösterir. Yüksek
dozlarda anksiyete oluşturur. İM veya cilt altı (subcutan- s.c.) yolla solunum
uyarıcısı olarak kullanılır. Mental fonksiyonlar üzerine etkisi yoktur.
Uykusuzluk ve yorgunluğa vücudun direncini artırır, fiziki ve psikomotor
aktiviteyi artırır. Kafein yüksek dozda anksiyeteye daha yüksek dozlarda da
konvülsiyonlara sebep olur. Kafein manik, depresif belirtileri artırır.
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Doksapram: Amfetamine benzeyen bir şekilde etki gösteren doksapram,
analeptikler içinde emniyet aralığı en geniş olan, dolayısıyla güvenirliği fazla
olan bir ilaçtır. Etki süresi oldukça kısa olan doksapram İV yolla kullanılır.
Özellikle SSS'yi deprese edici etki gösteren hipnotikler, opioidler, barbituratlar
gibi ilaçlara ait zehirlenmelerde etkilidir.

2.9. Genel ve Lokal Anestezikler
Genel anestezi yapmak için insanda kullanılan ilaçların çoğu, uçucu sıvı veya gaz
hâlinde bulunan maddelerdir. Geri kalan kısmı katı maddelerdir. İlk gruptakiler inhalasyon
yoluyla uygulandıklarından genellikle inhalasyon anestezikleri başlığı altında toplanır. Katı
genel anestezikler ise intravenöz yoldan verilir. Bunlara intravenöz anestezikler adı verilir.
Ayrıca özel kombinasyon anestezilerinde azot protoksitle birlikte kullanılan ilaçlar üçüncü
ilaç grubu olarak verilmiştir. Genel anestezikler klinik farmakoloji dersi modüllerinde
ayrıntılı olarak verileceğinden aşağıda kısaca değinilmiştir.

2.9.1. İnhalasyon Anestezikleri
Solunum yoluyla kullanılan bu grup anesteziklerden bir kısmı oda sıcaklığında sıvı
şekilde olan uçucu maddelerdir. Diğer gaz anestezikler ise yüksek basınç altında
sıvılaştırılmış olarak bulunur. İntravenöz anestezik verildikten sonra anestezinin idamesinde
kullanılır. Bu ilaçlar:






Halotan: Halojenli uçucu anesteziklerdendir. İlk modern inhalasyon
anesteziğidir. Bu ajan, bu guruptaki yeni ajanların karşılaştırıldığı bir
prototiptir. Anestezik etkisi güçlüdür ancak zayıf analjezik etkilidir.
Azotprotoksid (N2O): Anestezik olarak kullanılan tek inorganik maddedir.
Genel anestezik etkisi zayıf, fakat analjezik etkisi güçlüdür. Hipoksiye neden
olur. Antikonvülsan etkinlik gösterir.
İzofluran: Halojenli bir eterdir. Kokusu oldukça keskindir. Kandaki
çözünürlüğü düşüktür.
Sevofluran: Tıbbı kullanıma 1990’larda girmiştir. 7 fluor içeren metilpropil
eter yapısında bir volatil anesteziktir. Oda sıcaklığında sıvıdır.
Desfluran: İzofluran gibi halojenli metil etil eter yapılı yeni bir genel
anesteziktir. Buhar basıncı çok yüksektir (22-23 0C’de 700 mm Hg basıncı) bu
nedenle özel bir ısıtıcılı ve basınçlı vaporizatörle uygulanması gerekir.

2.9.2. İntravenöz Anestezikler
İntravenöz yoldan uygulandıkları için bunlara intravenöz anestezikler denilmektedir.
Sıklıkla indüksiyon yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu ilaçlar:


Tiyopental sodyum: Tiyopental, kısa etki süreli bir hipnotik ilaç olan pento
barbitalin tiyo türevidir (tiyobarbitürat). İntravenöz anestezi amacıyla kullanılan
barbitüratlardan en fazla deneyim elde edilmiş olanı tiyopental sodyumdur.
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Propofol: Antikonvülzan özellikleri olduğu bilenen, barbitürat yapıda olmayan
bir anestezi indüksiyon ajanıdır. Propofol, anestezi indüksiyonu, idamesi ve
sedasyonu amacı ile kullanılan fenol yapıda bir ajandır.
Etomidat: Anestezi indüksiyonunda ve uzun süreli uygulama gerektirmeyen
dengeli anestezi tekniklerinde kullanılan, imidazol yapısındaki bir intravenöz
genel anesteziktir.

2.9.3. Lokal Anestezide Kullanılan İlaçlar
Lokal anestezikler, sinir lifleriyle uygun konsantrasyonlarda bir araya geldiklerinde bu
liftlerdeki impuls iletimini reversibl olarak bloke eden ilaçlardır. Esas olarak ağrılı
stimulusların periferden santral sinir sistemine iletimini geçici olarak kesmek için kullanılır.
Lokal anestezikler kendi aralarında ester yapılı olanlar ve amid yapılı olanlar olamak üzere
ikiye ayrılır.


Ester tipi olanlar:

Plazma kolinesterazları ile yıkılır. Esterazlar tarafından parçalandıklarından kısa etki
sürelidir. Proteinlere çok az bağlanır. Klinik kullanımı sınırlı hâle gelmiştir. Küçük cilt
infiltrasyonlarında etkindir.








Kokain, tek doğal lokal anesteziktir. Suda ve alkolde erir. Isı ve ışıkla
bozulur. Çok iyi bir yüzey anesteziği ve vazokonstriktördür. Etkisi yavaş
başlar ve kısa sürer. Sadece burun mukazasının topikal anestezisinde
kullanılır.
Prokain, paranteral uygulamadan sonra hızla absorbe edilir. Serum
kolinesterazı ile hidrolize olur. Daha çok infiltrasyon anestezisinde
kullanılmaktadır.
Ametokain, kardiak etkileri fazla olan lokal anesteziktir. Kardiak asistol
veya ventriküler fibrilasyona neden olabilir. Kolin esteraz tarafından
yavaş olarak tamamen parçalanır. En çok sipinal anestezide kullanılır.

Amid yapılı olanlar

Karaciğerdeki mikrozomal enzimler tarafından ve daha yavaş parçalanır. Bu nedenle
etkileri daha uzun sürelidir. Ester yapılı olanlara göre çok daha seyrek alerjik reaksiyon
yapar.






Lidokain: Isı, asit ve alkalililerden etkilenmeyen oldukça stabil bir
ilaçtır. En yaygın olarak kullanılan lokal anesteziktir. Potent (güçlü), hızlı
ve uzun etkilidir. Her türlü uygulamada etkindir.
Bupivakain (marcaine): Her türlü kullanıma uygundur. Etki süresi en
uzun lokal anesteziklerden biridir. İnfiltrasyon anestezisi, sinir bloku,
epidural ve kaudal anestezi için kullanılır.
Prilokain (citanest): Etkinlik ve etki süresi lidokaine benzer, ondan biraz
daha hızlıdır. Vazokonstriktörsüz olarak kullanılır.
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Diğer lokal anesteziklerdir. Suda az, fakat yağda fazla çözünen ilaçlar
olmaları nedeniyle merhem şeklinde, zedelenmiş cilt bölgeleri ile anüs
mukozasına yüzeyel uygulanmak üzere kullanılır. Yağlı solüsyon, serpme
tozu ve süpozituvar hâlinde uygulanır.

2.9.4. Narkotik-Noröleptik Kombinasyon
Nörolept analjezi, bir opioid ilaçla birlikte droperidol adlı nöroleptik ilacı veya benzeri
bir ilacı İV yoldan kombine hâlde vermek suretiyle yapılan analjezidir. Bu iki ilacın kombine
etkisi altında belirgin bir sedasyon ve çevreden gelen uyarılara karşı aldırmazlık hâli oluşur.
Nöroleptanaljezi ile birlikte azot protoksid inhale ettirilerek anestezi yaptırılırsa bu
uygulanma yönteminede nörolept anestezi denilir.

2.9.5. Ketamin
Ketamin, fensiklidin türevi olan bir dissosiatif ajandır. İntravenöz veya intramüsküler
olarak enjekte edildiğinde disosiyatif durum denilen, katalepsiye benzeyen bir “çevreden
kopma” durumu oluşturur. Hasta uyanık gibi görünür fakat bilinç kaybolmuştur,
hareketsizdir, analjezi nedeniyle ağrılı uyarılara yanıt vermez ve amnezi içindedir.
Ketamin’in bu şekilde oluşturduğu anestezi tipine disosiyatif anestezi denir. En çok
çocuklarda tercih edilir. Halüsinasyona neden olabilir.

2.10. Nöromüsküler Bloke Edici İlaçlar
Nöromüsküler bloke edici ilaçlar, nöromüsküler kavşakta kas liflerinin kasılmasını
sağlayan sinir uyarılarını engelleyerek etkisini gösterir. Sini uyarılarının engellenmesine
nöromüsküler blok adı verilir. Nöromüsküler blok yapma amacıyla kullanılan ilaçlara da
nöromüsküler bloke edici ilaçlar denir. Bu ilaçların analjezik ve anestezik etkileri yoktur.

2.10.1. Kompetitif Blok Yapanlar (Depolarizasyonsuz Blok Yapanlar- Nondepolarizan)
En eski örneğini kürar veya kürarın aktif alkaloidi olan D-tübokürarin oluşturur. Bu
gruptaki ilaçlar kas son plağındaki reseptörlere karşı nörotransmiter madde (asetilkolin)
molekülleri ile yarışır (kompetisyon). Böylece kompetitif antagonizma ile asetilkolin’in son
plak üzerindeki depolarizan etkisini azaltır veya tamamıyla engeller.



Tubakürarin klorür (Kürar): Non-depolarizan kas gevşeticilerin ilk ilacıdır.
Güney Amerika yerlileri tarafından ok zehiri olarak kullanılmıştır. Bambu
dalının içinde taşındığı için tübakürarin denmektedir.
Pankuronium bromür (Pavulon): Beyaz kristal tozdur. Mililitrede 2 mg
pankuronyum içeren ampul formunda piyasada bulunmaktadır. Uzun etkisi ile
uygun operasyonlarda non-depolarizan kas gevşetici olarak klinik anestezi
pratiğinde yerini korumaktadır.
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Atrakurium besilat: Orta etki süreli, etkisinin sonlanmasında karaciğer ve
böbrek fonksiyonlarına bağlı olmayan sentetik bir nondepolarizan kas
gevşeticidir.
Mivakuryum (Mivacurium): En kısa etkili non-depolarizan gevşeticidir.
Süksinilkolin gibi ancak psödokolinesteraz tarafından daha yavaş parçalanır.
Rocuronium (Esmeron): Steroidal non-depolarizan kas gevşeticidir.
Rocuroniumun etki süresi orta etkilidir. Esmeron ABD, Kanada ve çoğu Avrupa
ülkesinde en sık reçete edilen kas gevşeticidir. Sinirler ve kaslar arasında
uyarıların geçişini durdurarak etki etmektedir.

2.10.2. Depolarizasyonla Blok Yapanlar
Bu ilaçlar, nöromüsküler kavşaklardaki etkileri bakımından asetilkolin’e benzer. Son
plakta kolinerjik reseptörleri etkilemek suretiyle onun gibi lokal depolarizasyon yapar.
Süksinilkolin: Hâlen kullanılan nöromüsküler bloke ediciler içinde etkisi en çabuk
başlayan ve en kısa süren ilaçtır.

2.11. Gut Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Gut, kanda ürik asit düzeyinin yüksekliğine bağlı olarak gelişen bir hastalıktır. Gut
tedavisinde kullanılan ilaçlar, kolşisin hariç ya vücutta ürik asidin oluşumunu azaltarak veya
böbreklerden atılımını artırarak terapötik etki oluşturur. Ürik asit atılımını artıran ilaçlara
ürikozürik ilaçlar denir. Bu ilaçlar, ürik asitin proksimal tübül hücresi tarafından
reabsorbsiyonunu önleyerek etki yapar.


Probenisid: Tedavi dozlarında ürik asidin böbrek proksimal tübüllerinden
reabsorbsiyonunu inhibe ederek idrarla ürik asid atılımını artırır ve serum ürik
asit düzeyini düşürür. Analjezik etkisi yoktur. Sindirim sisteminden çabuk
absorbe olur. Kronik gut tedavisinde kullanılır. Oral olarak kullanılır. En önemli
yan etkileri sindirim sistemi ile ilgili bozukluklar, cilt döküntüsü ve ilaç ateşi
gibi alerjik belirtilerdir.



Allopurinol: Vücutta ürik asit sentezini inhibe ederek etki gösterir. Metaboliti
de aynı tür etki gösterir. Ürik asid sentezinin son basamağında görev alan
ksantin oksidaz adlı enzimi inhibe eder. Oral yolla kullanılır. Tedavinin
başlangıcında akut nöbetler sıklaşabilir. O nedenle başlangıçta kolşisinle birlikte
kullanılması tercih edilir. Alerjik reaksiyonlar yapabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Santral sinir sistemi ilaçlarını ayırt ediniz.
İşlem Basamakları
 Santral
sinir
gruplandırınız.

sistemi

Öneriler
ilaçlarını  Gruplandırmayı renkli kalemlerle şema
hâlinde yazabilirsiniz.

 Sedatif-hipnotik ilaçları ayırt ediniz.

 Sedatif-hipnotik
ilaçları
listeleyebilirsiniz.
 Kullanılan tüm sedatif-hipnotik ilaçların
yer almasına dikkat etmelisiniz.
 Sedatif
hipnotik
ilaçların
ortak
özelliklerini belirtmelisiniz.

 Broşürünüzün ilgi çekici olmasını
sağlayabilirsiniz.
 Antikonvülsan ilaçları tanıtan bir broşür
hazırlayınız.
 Antikonvülsanların etki mekanizmasını
ve endikasyonlarını belirtebilirsiniz.
 Parkinson tedavisinde kullanılan ilaçları
etki
mekanizmalarına
göre
sınıflandırabilirsiniz.
 Parkinson tedavisinde kullanılan ilaçları
ayırt ediniz.
 Parkinson tedavisinde kullanılan en
önemli ilacı yan etkileriyle birlikte
belirtebilirsiniz.
 Antipsikotik
listeleyiniz.

(Nöroleptik)

 Listede tüm ilaçların olmasına dikkat
etmelisiniz.
ilaçları
 Antipsikotik ilaçların genel etkilerini
dikkat çekecek şekilde vurgulamalısınız.

 Grupladığınız ilaçları küçük kartonlara
not alabilirsiniz.
 Notlarınızı
el
kitapçığı şeklinde
 Anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçları
hazırlayarak ilaçlara ait tüm bilgilere yer
gruplandırınız.
verebilirsiniz.
 El kitapçığını arkadaşlarınıza dağıtarak
bilgilendirebilirsiniz.
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 Antidepresan ilaçları listeleyiniz.

 Analjezik ilaçları gruplandırınız.

 Bu ilaçları etki mekanizmalarına göre
sınıflandırabilirsiniz.
 Antidepresan
ilaçların
etki
mekanizmalarını belirtmelibiniz.
 Hastalığın tedavisinde ilaçların ne kadar
etkili olduğunu araştırabilirsiniz.
 Narkotik
analjeziklerle
narkotik
olmayan
analjezikleri
karşılaştıran
sunum
hazırlayınız.
Sunumunuzda
farklılıkları ön plana çıkartabilirsiniz.
 Sunumunuzda
narkotik
olmayan
analjezikleri listeleyiniz.
 Sunumunuzda
kullanılan
tüm
analjeziklerin kısaca yer almasına dikkat
etmelisiniz.
 Haşhaş
bitkisi
hakkında
bilgi
verebilirsiniz.
 Bu ilaçların neden yeşil/kırmızı reçete
ile satıldığını belirtebilirsiniz.
 Aspirinin
kullanım
amaçlarını
sunumunuzda belirtebilirsiniz.
 Narkotik
olmayan
analjeziklerin
kullanıldıkları
durumları
belirtebilirsiniz.

 Santral sinir sistemi stimülanlarının
 Tüm stimülanlara kısaca yer vermeye
kullanım amaçlarını ve yan etkilerini
çalışmalısınız.
listeleyiniz.
 Genel anestezikleri inhalasyon ve
intravenöz olarak sınıflandırabilirsiniz.
 İlaçlarını
etkileri
bakımından
 Genel ve lokal anestezik ilaçları
karşılaştırabilirsiniz.
gruplandırınız.
 Çalışmanızı hazırlarken bir hastanenin
ameliyathanesinden yararlanabilirsiniz.
 Lokal anesteziklerin özelliklerini tanıtan
bir pano hazırlayarak farklılıkları
işaretleyebilirsiniz.
 Nöromüsküler
sınıflandırınız.

bloke

edici

ilaçları  Nöromüsküler bloke edici ilaçların etki
şekillerini sınıflandırarak yazabilirsiniz.

 Bu
ilaçların
tedavide
kullanım
amaçlarını ve etki mekanizmalarını
 Gut tedavisinde kullanılan ilaçları ayırt
tahtaya yazarak belirtebilirsiniz.
ediniz.
 Ürik asidin vücuttan atılımını sağlayan
ilaçlar hakkında kaynaklardan bilgi
toplayabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Konvülsiyonların acil tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Barbitüratlar
B) Antispazmalotik ilaçlar
C) Dopaminerjik ilaçlar
D) Antipsikotik ilaçlar
E) Antihistaminik ilaçlar

2.

Grand mal tipi konvülsiyonların tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Etosüksimid
B) Fenitoin
C) Depakain
D) Klonazepam
E) Trimetadion

3.

Dopamin salıverilmesini artıran ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bromokriptin
B) Piribedil
C) Amantadin
D) Selejilin
E) Tiyoksentan

4.

Aşağıda verilen ilaçlardan hangisi antipsikotik ilaçlardan biridir?
A) Dopaminerjikler
B) Antikolinerjikler
C) Barbitüratlar
D) Antihistaminikler
E) Fenotiyazinler

5.

Aşağıdakilerden hangisi levadopanın periferde yıkılmasını engellemek için kullanılır?
A) Karbidopa
B) Piribedil
C) Biperiden
D) Bromokriptin
E) Amantadin

6.

Aşağıdaki ajanlardan hangisi nörolept analjezi için kullanılır?
A) Mepivakain
B) Ketamin
C) Prilokain
D) Fentanil
E) Lidokain
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7.

İnorganik yapıda olan inhalasyon anesteziği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halotan
B) Enfluran
C) İzofluran
D) Desfluran
E) Azotprotoksit

8.

Aşağıda sıralanan etkilerden hangisi barbitüratlara ait bir etki değildir?
A) Bağımlılık
B) Solunum merkezi depresyonu
C) Analjezi
D) Sedasyon
E) Amnezi

9.

Etkisinin sonlanmasında karaciğer ve böbreklere bağlı olmayan nöromüsküler ilaç
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pankuronyum
B) Esmeron (rekuronium)
C) Tubakurarin
D) Atrakurium
E) Vekurenium

10.

Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçların mideye olan etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mide salgısını artırır
B) Pepsin salgısını artırır
C) Mukus salgısını inhibe eder
D) Mide kanlanmasını artırır
E) Herhangi bir etkisi yoktur

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Otonom sinir sistemine etkili ilaçları doğru şekilde ayırt edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Kolinerjik nöronda asetilkolin sentez ve salınımı araştırınız.
Adrenerjik nöronda norepinefrinin sentez ve salınımı araştırınız.

3. OTONOM SİNİR SİSTEMİNE ETKİLİ
İLAÇLAR
İsteğimiz dışında çalışan otonom sinir sistemi; vücudun iç etkinliklerini düzenleyen,
kalp, kan damarları, bağırsaklar, böbrekler, değişik bezler ve bunların örtülerini innerve
eden, afferent ve efferent kompenentleri ile merkezi kontrol üniteleri olan sistemdir. Etki
alanı iç organlar olduğu için visseral sistem olarak da adlandırılmaktadır. Otonom sinir
sistemi, periferde en yaygın dağılım gösteren eferent sinir sistemidir.
Otonom sinir sistemi fizyolojik olarak:



Sempatik
Parasempatik sistem olmak üzere ikiye ayrılır.

İsteğimiz dışında çalışan organlara sempatik ve parasempatik sistemden gelen iki çeşit
sinir bağlanır. Bu iki sistem genel olarak organlar üzerinde birbirine zıt etki yapar.
Efferent hücreler arasında iletim mediatörler aracılığıyla olur. Bunların en önemlileri
“Asetilkolin (Ach)” ve “Noradrenalin (NA)”dir. Bu maddeleri salan sinirler ve bu
maddelerin etkili olduğu reseptörlerde kolinerjik ve adrenerjik olarak adlandırılır.
Sinir ucu ile kontrol edilen organ hücresi arasında iletimi sağlayan kimyasal aracı
sempatik sistemde noradrenalin, parasempatik sistemde ise asetilkolindir. O nedenle
sempatik sisteme adrenerjik sistem, parasempatik sisteme de kolinerjik sistem denir. Bu
kimyasal aracılar kendilerine özgü reseptörleri aktive ederek etkilerini gösterirler.
Adrenerjik reseptörler, fonksiyonları bakımından alfa ve beta reseptörler olarak ikiye
ayrılır. Kolinerjik reseptörler de nikotinik ve muskarinik reseptörler olarak ikiye ayrılır.
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Otonon sinir sistemi ve SSS çalışması arasındaki dengenin bozulduğu durumlarda
oluşan patolojik durumu düzeltmek amacıyla ilaçlar kullanılmaktadır. Otonom sinir sistemi
ilaçları, esas olarak otonom sinir sisteminin periferik bölümünü ve özellikle onların inerve
ettikleri efektör organları bu sistemle ilişkili bir şekilde etkiler.

3.1. Sempatomimetik (Adrenerjik) İlaçlar
Sempatik sistemi uyaran, efektör organları (bir organizmanın uyarıya karşı reaksiyon
gösteren vücut kısmı) adrenerjik reseptörler üzerinden direkt ve/veya indrekt olarak
etkileyen ve sempatik sinir stimülasyonunun bu organlardaki etkilerini taklit eden ilaçlardır.
Genellikle hem alfa hem de beta adrenerjik reseptörleri aktive derler.
Klinik kullanımları:











Vazokonstriksiyonda
Dekonjestan olarak (nazal, sistemik),
Yüzeyel kanamalarda
Düz kas gevşetici olarak
Periferik damar hastalıklarında,
Erken doğum eyleminin önlenmesinde
Şokta,
Kardiyak stimulasyonda,
Alerjik hastalıklarda
Midriyatik olarak

Sempatomimetik ilaçlar katekolaminler ve katekolamin olmayanlar (sempatomimetik
aminler) şeklinde iki ana gruba ayrılır.

3.1.1. Katekolaminler
Katekolaminler; noradrenalin, izoproterenol ve dopamin katekolaminlerin ve genelde
sempatomimetik ilaçların prototip ilaçlarıdır. İzoproterenol dışındakiler vücutta sentez
edilebilir.


Adrenalin (Epinefrin): Vücutta adrenal medullada sentez edilir ve oradan
salgılanarak hormon görevi yapar. Katekolaminler içinde en fazla kullanılan ve
çok çeşitli etkileri olan bir ilaçtır. Hem alfa hem de beta reseptörleri etkiler.
Ancak bu etkiler konsantrasyona da bağlıdır. Düşük konsantrasyonlarda beta,
yüksek konsantrasyonlarda alfa etkisi üstündür. Günümüzde sentetik preparatlar
daha çok kullanılmaktadır.

Adrenalinin vücutta yaptığı etkiler şunlardır:




Kalbin kasılma gücü ve kalp atım sayısını artırır.
Kalp debisini ve kan basıncını yükseltir.
Solunumu hızlandırır, bronş düz kaslannı gevşetir.
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Lipolizi, kan şekerini ve glikoz üretimini artırır.
Arteriolleri ve periferik damarları daraltır.
Uterusu gevşetir.
Sindirim kanalı ve mesane düz kaslarını gevşetir.
Sfinkterleri daraltır.
Vücudun oksijen tüketimini artırır.
Bazal metabolizmayı hızlandırır.

Endikasyonları: Bronkospazm tedavisi, hipersensitivite reaksiyonları, özellikle
anaflaktik şok, lokal anesteziklerin etki süresini uzatmak, kronik açık açılı glokom tedavisi,
kalp durması durumlarında kalbin aktivitesini düzeltmek.
Uygulama yolları: Mide asidine dayanıklı olmadığından adrenalin ağız yolundan
kullanılmaz. Bağırsak çeperinde ve karaciğerde bulunan metil transferaz, monoamin oksidaz
(MAO) ve konjüge edici enzimler tarafından çabuk inaktive edilir. Cilt altına enjekte edilen
adrenalin solüsyonu, yaptığı vazokonstriksiyon nedeniyle yavaş absorbe edilir.
İntramüsküler enjeksiyonu daha çabuk etki oluşturur. Etkisi çabuk ortaya çıkar fakat kısa
sürer. Acil durumlarda etkinin daha da hızlı başlaması için İV yolla uygulanır. Subkutan,
endotrakeal tüpten, inhalasyon yoluyla ve göze topikal olarak uygulamak da mümkündür.
Metabolitleri böbreklerden atılır.
Yan etkileri: Adrenalin enjeksiyonu tremor, hâlsizlik, terleme, anksiyete, korku
duygusu, taşikardi, ektopik atışlar, prekordiyal ağrı, baş ağrısı ve baş dönmesine neden olur.
Ciltte solukluk ve soğuma yapar. Adrenalinin en ciddi ve yaşamı tehdit edebilen yan tesirleri
kan basıncını yükseltmesi ve bazen ventrikül fibrilasyonuna kadar gidebilen kalp
aritmileridir. Kan basıncı aşırı derecede yükselmişse konvülsiyonlara ve serebral veya
subaraknoid kanamalara neden olabilir. Dolaşan plazma hacmi ve doku perfüzyonunda
azalmaya neden olabilmektedir.


Noradrenalin: Adrenalinin bir türevidir. Böbreküstü bezlerinden ve sempatik
sinir uçlarından salgılanır. Sadece alfa adrenerjik reseptörler üzerine etkilidir.
Aritmi yapıcı etkisi, adrenalin ve izoproterenola göre zayıftır. Kardiyovasküler
sistem dışında farmakolojik etkinliği fazla değildir. Beta tipi reseptörler
üzerindeki etkinliği adrenalininkine göre düşük olduğundan bronkodilatör etkisi
önemsiz derecededir. SSS üzerindeki etkileri de zayıftır. Adrenalinden farklı
olarak uterus kasılmalarını güçlendirir ve sıklaştırır. Damar düz kaslarını kasar,
kan basıncını yükseltir, bunun sonucunda refleks cevaba bağlı olarak kalbin atış
sayısı azalır.

Noradrenalin anestezi sırasında gelişen hipotansiyon durumlarında kullanılır.
Vazokonstriktör etkisi nedeniyle akut hipotansiyon ve şok hâllerinde İV infüzyon suretiyle
kullanılır. Noradrenalin ve diğer alfa-mimetik vazokonstriktör ilaçların uzun süre
uygulanmasının ardından ilaca son verildikten sonra kan basıncında belirgin bir düşme
olabilir. Bunun nedeni intravasküler plazma hacminin azalmış olması (hipovolemi) ve bir
süre için vasküler tonusun kaybolmuş olmasıdır.
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Güçlü vazokonstriktör etkisi nedeniyle ciddi hipotansiyon ve şokta sadece İV infüzyon
yoluyla uygulanır. İlaç cilt altına kaçırılmamalıdır. Aksi hâlde nekroz gelişir. Ayrıca
noradrenalin infüzyonu küçük venlerden yapılmamalı, büyük venler tercih edilmelidir.


İzoproterenol: Beta-adrenerjik reseptörleri etkileyen en güçlü sempatomimetik
ilaçtır. Doğrudan etkili sentetik bir katekolamindir. Belirgin vazodilatör ve
brankodilatör etkisi vardır. βı ve β2-adrenerjik reseptörlerin her ikisini de aynı
derecede aktive eder. Eliminasyonu yönünden noradrenalin ve adrenaline
benzer.

Kalp bloğunun ve ağır bradikardinin kısa süreli acil tedavisinde kullanılır. Kalp
debisini artırması ve ayrıca bütün damar yataklarında vazodilatasyon yapması ve kan akımını
artırması nedeniyle İV infüzyon suretiyle şok tedavisinde kullanılabilir. Cilt altı enjeksiyonu
ve inhalasyon yolu ile de kullanılır.
Yan etkileri: Taşikardi, ektopik atışlar, baş ağrısı, baş dönmesi, tremorlar, terleme ve
ciltte kızarmadır. Ciddi taşiaritmilere neden olabilir. Kroner yetmezliği olan kimselerde
angina nöbetine yol açabilir.


Dopamin: Santral sinir sistemindeki bazal gangliyonlarda ve adrenal medullada
doğal olarak bulunan bir nörotransmitterdir. En belirgin etkilerini
kardiyovasküler sistemde yapar. Kalbin kasılma gücünü artırır. Etkileri
kullanılan doz düzeyine göre değişir. Dopamin noradrenalin gibi sadece İV
infüzyonla verilir. Düşük dozlarda böbrek ve iç organların damarlarını
genişletir, yüksek dozlarda daraltır.

Dopaminin en önemli kullanılış yerleri, akut myokard infarktüsü veya kalp cerrahisi
sırasında ortaya çıkan kardiyojenik şokun ve septik şokun tedavisidir. Dijitale veya
diüretiklere yanıt vermeyen düşük debili konjestif kalp yetmezliğinin tedavisinde de
kullanılır.
Yan etkileri: En önemlisi yan etkisi, kalpte oluşturduğu taşiaritmilerdir. Genellikle
yüksek dozda kullanıldığında veya myokart iskemisi, metabolik asidoz ya da hipoksemi
mevcutsa ortaya çıkar. Uzun süren infüzyonu ekstremitelerde gangren oluşturabilir.
Dopamin solüsyonunun infüzyon yerinden doku içine kaçması, cilt nekrozuna neden olur.
Anginal ağrı, bulantı ve hipertansiyon yapabilir.


Dobutamin: Etki süresi kısa sentetik bir katekolamindir. Kalpteki βı-adrenerjik
reseptörleri etkileyerek etki yapar. Myokardın özellikle kontraktilitesini artırır.
Sinoatriyal düğüm üzerindeki hızlandıcı etkisi ve myokard üzerindeki aritmi
yapıcı etkisi güçlü değildir. Dobutamin, dopaminerjik reseptörleri etkilemez.
Pulmoner ven basıncını düşürür. Konjestif kalp yetmezliğinde ve kalp
cerrahisinde ortaya çıkan kalbin kontraktilite azalmasının ani ve çabuk
tedavisinde kullanılır.

Dobutamin kuru toz hâlinde 250 mg ilaç içeren ampüller şeklinde bulunur. Ampul
içeriği en az 50 ml % 5’lik glikoz solüsyonu içinde çözülerek sadece İV infüzyonla
uygulanır.
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Yan etkileri: Doza bağımlı bir şekilde, bulantı, baş ağrısı, kalp çarpıntısı
(palpitasyon), taşikardi, hipertansiyon, anginal ağrı, nefes kesikliği, izoproterenola oranla
daha seyrek olmak üzere ventriküler aritmilere neden olur.

3.1.2. Sempatomimetik Aminler (Katekolamin Olmayanlar)
Bu bölümdeki sempatomimetik ilaçlar; alfa-mimetik ilaçlar, beta-mimetik ilaçlar,
SSS'yi sitimüle edenler (amfetaminler ve amfetamin benzerleri) ve diğerleri olmak üzere dört
ana gruba ayrılır. Bunlardan en fazla kullanılan ilk iki grupta bulunanlardır ve bu iki gruptaki
ilaçlar kullanılış yerine veya kullanılış yeri ile ilgili temel etkilerine göre alt gruplara ayrılır.
Genel kural olarak bunlar ağız yolundan alınmaya elverişli olan, vücutta
katekolaminler gibi hızlı yıkılmayan ve daha uzun etkili olan ilaçlardır.

3.1.2.1. Alfa-Mimetik (Alfa Reseptörleri Etkileyen) İlaçlar
Bu gruptaki ilaçların bir kısmı saf alfa-mimetik etkinlik gösterirler. Geri kalanların
beta-mimetik ekinliği de vardır fakat egemen olan etkinlikleri genellikle alfa-mimetik
olandır. Bu tür karma etkinlik gösterenlerin kan basıncını yükseltmelerinde (vazopresör
etkide), vazokonstriksiyona (alfa-mimetik etkiye) bağlı total periferik damar rezistansı
artması yanında kalp debisinin artması (beta-mimetik etki) da rol oynar. Saf alfa-mimetik
etkinlik gösterenler direkt etkili olanlardır.
Alfa-mimetik ilaçlar kullanım amaçlarına göre antihipotansif olarak kullanılanlar ve
dekonjestan olarak kullanılanlar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.


Antihipotansif olarak kullanılanlar

Etkilerinin niteliği bakımından adrenaline ya da noradrenaline benzeyen ilaçlardır.
Etki süreleri katekolaminlerinkine oranla çok uzundur. Ağız yolundan ve parenteral olarak
uygulanırlar.


Efedrin: Periferik etkinliğinin niteliği bakımından adrenaline benzer.
Ancak etki gücü adrenaline göre düşüktür fakat etki süresi daha uzundur.
Esas itibarıyla adrenerjik sinir uçlarından noradrenalin salıvererek
indirekt etki yapar. Sempatomimetik etkisi dozlar tekrarlanırsa giderek
azalır (taşifilaksi). Kalp üzerindeki stimülan etkisi nedeniyle kalp debisini
artırarak ve damar yataklarının çoğunda vazokonstriksiyon yaparak
diyastolik ve özellikle sistolik kan basıncını yükseltir. Koroner, çizgili
kas ve serebral damar yataklarında kan akımını artırır. Kalp atış hızında
yaptığı yükselme bastırıcı refleks etki nedeniyle pek belirgin değildir.
SSS'yi stimüle eder. Belirgin bronkodilatör etkisi vardır. Kullanım
alanları; spinal anesteziye veya epidural anesteziye bağlı hipotansiyonun
düzeltilmesi için İV enjeksiyonla 9 mg'a kadar verilir. Nazal dekonjestan
olarak sprey veya burun damlası solüsyonu kullanılır. Gece işemelerini
(enurezis nokturnayı) önlemek için gece yatarken ağızdan verilebilir.
Akut bronşit olgularında kullanılan antitusif majistral formülasyonlara
katılabilir. Psikomotor stimülan etkisi nedeniyle keyif verici olarak
kötüye kullanılabilir.
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Fenilefrin: Yapıca adrenaline benzer. Farmakolojik etki kalıbı yönünden
ise noradrenaline benzer. Adrenerjik reseptörleri direkt olarak güçlü bir
şekilde etkiler. Vazokonstriktör etkisi nedeniyle kan basıncını yükseltir.
Kalp üzerinde belirgin derecede stimülan etki yapmaz. Kalp debisini hafif
azaltır. Kan basıncı yükselmesine bağlı refleks etkisiyle kalpte bradikardi
yapar. Bu etkisi atropin vermekle önlenebilir. Yüksek dozlarda bile kalpte
nadiren aritmi yapar. Koroner kan akımını artırır, diğer damar
yataklarında ise kan akımını azaltır.

Dekonjestan olarak kullanılanlar

Burun mukozasındaki damarları büzmek suretiyle mukozada konjestiyona bağlı
şişkinliği gideren ilaçlardır. Böylece burun tıkanıklığını gidererek hava geçişini sağlar,
sinusların deliği kapanmışsa onu açıp drenaja ve sinusların havalanmasına da olanak verir.
Orta kulak iltihabında tıkanmış östaki borusunu açmak amacıyla antibakteriyel tedaviye
yardımcı olarak ve seröz otit tedavisinde tek ilaç olarak kullanılır.
Nazal dekonjestanlar burun ile ilgili olarak nezle ve diğer solunum yolu
enfeksiyonlarına eşlik eden akut rinitte, saman nezlesi, perenial rinit (mevsimle ilişkisi
olmayan alerjik rinit), sinuzit ve diğer rinit şekillerinde kullanılır.
Dekonjestan olarak kullanılan ilaçlar, lokal kullanılan dekonjestanlar ve sistemik
(oral) kullanılan dekonjestanlar olarak iki gruba ayrılır. Efedrin ve fenilefrin dekonjestan
olarak hem lokal ve hem de sistemik kullanılabilir.


Lokal kullanılan dekonjestanlar: Burun mukozasına veya
konjonktivaya lokal olarak uygulanır. Bazıları lokal anestezik
solüsyonlarına da katılır. Lokal dekonjestanlar genellikle saf alfa-mimetik
etkinlik gösterir ve çoğu direkt etkili ilaçlardır. Kimyasal yapılarına göre
ikiye ayrılır. Bunlar; imidazolin türevleri ve alifatik aminlerdir.

Lokal uygulama için farmasötik şekiller olarak burun damlası, burun spreyi, inhalatör
içinde buhar şeklinde kullanılır. Lokal uygulanan dekonjestanlar burun mukozasında lokal ve
ayrıca absorbsiyona bağlı olarak sistemik yan etkiler yapar. Bu yan etkiler şunlardır; burun
mukozasında iğnelenme, yanma ve kuruma yapar. Uzun süre lokal dekonjenistan
kullanılması uygun değildir. Beş günden daha uzun süre devam edilmemelidir. Daha uzun
süre uygulanması gerekirse oral dekonjenistanlara geçilmelidir.


Sistemik (oral) kullanılan dekonjestanlar: Ağız yolundan verilerek
sistemik dekonjestan etki oluşturmak için sıklıkla kullanılan iki ilaç
psödoefedrin ve fenilpropanolamin’dir. Efedrin, fenilefrin ve metoksamin
de bu amaçla kullanılabilir.

Oral uygulama, lokal uygulamaya göre daha geç başlayan ve lokal düzeyde daha zayıf
olan bir vazokonstriksiyona neden olur. Oral uygulamanın üstünlükleri şunlardır:
o

Burun-boğaz mukozasının her tarafında sinusların içi de dâhil,
yaygın bir dekonjestiyon yapar.
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o
o

Dekonjestiyonu daha uzun sürer.
Uzun süreli kullanıma bağlı olarak burun mukozasında devamlı
tahrişe bağlı kronik şişme, lokal uygulamaya oranla daha azdır.

Bütün bu avantajlarına rağmen oral uygulama hâlinde, sempatomimetik ilaçların
sistemik yan etkileri daha sık ve daha güçlü olarak ortaya çıkar.


Psödoefedrin hidroklorür: Efedrin gibi hem direkt hem de indirekt
sempatomimetik etkinlik gösterir. Mide-bağırsak kanalından çabuk ve tam
olarak absorbe edilir. Büyük bir kısmı değişmeksizin böbreklerden idrarla atılır.
Hipertansif yan tesiri daha hafiftir. SSS üzerindeki stimülan etkisi
efedrininkinden düşüktür.

Tek başına veya öksürük şurupları içinde, burun mukozasında ve solunum yollarının
diğer kısımlarında dekonjestiyon yapmak için kullanılır. Bronkodilatör etkinliği zayıf
olmakla beraber bronşiyal ödemi azalttığından bu amaçla da kullanılabilir.
Ağız kuruluğu, anoreksi, uykusuzluk, tremor, anksiyete, huzursuzluk ve palpitasyon
gibi yan etkileri vardır.

3.1.2.2. Beta-Mimetik İlaçlar
Beta adrenerjik reseptörleri direkt olarak etkileyen selektif ilaçlardır. Alfa-mimetik
etkileri yoktur veya önemsiz derecededir. Birçoğu bronş, damar, uterus ve diğer yapılarda
bulunan ve gevşemeye neden olan β2 – reseptörlerini oldukça selektif bir şekilde etkiler.
Kalpteki β–reseptörler üzerindeki etkinlikleri zayıftır. Bu ilaçlar daha çok bronşiyal astma ve
bronkospazm tedavisinde kullanılır. Kardiyovaskülar hastalığı olanlarda ve hipertiroidlilerde
çok dikkatli kullanılmalıdır.




Ritodrin: Uterus düz kasındaki β2 – reseptörlerini etkileyerek uterusu gevşetir.
Fetusun, doğduktan sonra yaşayabileceği bir olgunluk düzeyine gelmesinden
önce başlayan erken prematür doğum eylemini durdurmak ve gebeliği miyadına
kadar sürdürmek için kullanılır. Bu işleme tokolizis, bu amaçla kullanılan
ilaçlara tokolitik ilaçlar adı verilir. Kullanım şekli: Oral, İV ve İM olarak
kullanılır. Bronkodilatör olarak kullanılan terbutalin ve salbutamol da tokolitik
olarak kullanılabilir.
Orsiprenalin: Metaproterenol, izoproterenole benzemesine rağmen bir
katakolamin değildir. Oral olarak veya inhalasyon yoluyla uygulanabilir. Esas
olarak β2 – reseptörleri üzerinde etkilidir ve kalp üzerindeki etkisi çok azdır.
Metaproterenol bronşiyolleri dilate eder ve solunumu kolaylaştırır. Astım
tedavisinde bronkodilatör olarak ve bronkospazmın geri döndürülmesinde
etkilidir.
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3.1.2.3. Amfetaminler
Amfetaminler, alfa-mimetik ilaçlar grubuna dâhildir. Amfetamin benzeri ilaçların
sayısı oldukça fazladır. Amfetamin benzeri ilaçların bir kısmı kötüye kullanılma ve
bağımlılık oluşturma potansiyelleri nedeniyle uluslararası ve ulusal kontrole tabi ilaçlardır.
İndirekt nitelikli sempatomimetik etkileri yanında SSS’de psikomotor stimülan ve iştah
kesici etki gösterir. Hidroksiamfetamin, sadece sempatomimetik (periferik) etki gösterir.
Kan-beyin engelini geçmediğinden belirgin bir psikostimülan etki göstermez.

3.2. Sempatolitik (Antiadrenerjik) İlaçlar
Vücutta sempatik uyarı sonucu oluşan etkileri engelleyen veya ortadan kaldıran
ilaçlardır. Bu ilaçlar etkiledikleri yer veya reseptör tipine göre başlıca üç grupta incelenir.

3.2.1. Alfa Adrenerjik Reseptör Blokörleri
İlk bulunan sempatolitik ilaçlardır. En önemli etkileri damar düz kasları üzerindeki
sempatik uyarıyı kaldırarak damar genişlemesine sebep olurlar. Buna bağlı olarak kan
basıncını düşürürler.


Alfa blokörlerin kullanım alanları









Feokromositomanın tanı testinde
Feokromositomada veya hipertansif krizlerin tedavisinde
Şokta
Vazospazmın önlenmesinde
Akut konjestif kalp yetmezliğinin tedavisinde
Periferik damar hastalıklarının tedavisinde
Sempatomimetik ilaçların aşırı dozuna bağlı hipertansiyonun tedavisinde
Selim prostat hipertrofisinin tedavisinde



Fenoksibenzamin: Alfa adrenerjik reseptörleri bloke ederek vazodilatasyon
yapar ve kan basıncını düşürür. Bu ilacın tek dozunun yaptığı etki 2 saat içinde
en üst seviyeye ulaşır. Feokromasitoma tedavisinde de kullanılan bu ilaç,
ülkemiz piyasasında bulunmamaktadır.



Prazosin: Periferik vasküler direnci azaltan, arter ven düz kaslarını gevşeterek
kan basıncını düşüren bu ilaç, hipertansiyonun tedavisinde kullanılmaktadır.
Metabolizmaları sonucu ortaya çıkan inaktif ürünler idrarla atılır. Hipertansif
hastalarda ilaca karşı tolerans gelişmez.

Selim prostat hipertrofisinin tedavisinde cerrahiye alternatif olarak kullanılmaktadır.
Alfa blokaj mesane boynu ve prostattaki kas tonusunu azaltır ve idrar akımını kolaylaştırır.
Başlıca yan tesirleri; postüral hipotansiyon, senkop, kronik yorgunluk, uyuşukluk, bulantı,
kusma, diyare, bazen kabızlık, ağız kuruluğu, çarpıntı, taşikardi, bulanık görme ve alerjik
reaksiyonlardır.
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Fentolamin: Etkisi seçici değildir ve kısa sürelidir. Feokromasitoma teşhisi,
tedavisinde ve sempatomimetik ilaçların etkilerini antagonize etmek için
kullanılabilen bu ilaç, İV yolla kullanılır. Mide asidi salgısını artırdığı için
peptik ülserde kullanılması kontrendikedir. Postural hipotansiyona neden olur.
İlaç aritmilere ve göğüs ağrısına yol açabilir. Bu nedenle kroner perfüzyonu
azalmış hastalarda kullanılmamalıdır.



Ergot alkaloidleri: Ergot, çavdar mahmuzu adlı mantarın oluşturduğu yapıya
verilen addır. YağışIı yıllarda çavdar ve diğer tahıl türleri tarlada uzun süre
bırakılırsa bunların başakları üzerinde gelişir. Birkaç cm uzunluğunda ince ve
koyu renkli bir cisimdir. İçinde ergot alkaloidleri denilen ve sadece ergot’ta
bulunan alkaloidler ile birlikte diğer yapılarda da doğal olarak bulunan
histamin, tiramin ve kolin gibi maddelerde vardır.

Ergotamin’in kullanım yeri akut migren nöbetinin tedavisidir. Triptaminlerin
çıkmasıyla ikinci sıraya düşmüşlerdir. Damar düz kasları ve uterus düz kasları üzerinde
belirgin büzücü etki gösterir. Sedasyon oluşturur. Solunum merkezine ve termoregulatör
merkezi inhibe eder. Kalp ile ilgili vagus çekirdeğini stimüle eder. Sempatik tonusu
azaltmaları bradikardiye neden olur.

3.2.2. Beta Adrenerjik Reseptör Blokörleri
Bu ilaçlar; beta-adrenerjik reseptörleri geri dönüşümlü bir şekilde bloke ederek
sempatoadrenal sistem stimülasyonun veya tonusunun ya da agonisti ilaçların çeşitli yapılar
üzerindeki etkilerini kompetitif bir şekilde antagonize eden ilaçlardır. En önemli etkileri
damar sistemi üzerine olan etkileridir. Kalbin atış hızı ve kasılma gücünü azaltır.
Beta blokörlerin kullanım alanları: Hipertansiyon, angina pektoris nöbetleri, bazı
aritmiler, myokard infarktüsü, hipertiroidi ve anksiyete durumlarında, kalp atım hızını
azaltmada ve migren profilaksisinde kullanılır.
Beta adrenerjik reseptör blokörleri, kardiyovasküler hastalıklarda sık kullanımları
nedeniyle çok sayıda örnekleri geliştirilmiştir. β-blokörler hipertansiyonda kan basıncını
düşürmelerine rağmen α reseptörleri etkilemediklerinden damarların normal sempatik
kontrolü devam eder ve postural hipotansiyona neden olmaz. β2 reseptörler akciğerlerdeki
bronş düz kaslarında kontraksiyona neden olur. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olanlarda
ve astımlılarda akut olay başlatabilir. Bu nedenle β-blokörler astımlılarda kontrendikedir. α1
blokajı da yapan labetalol dışında tüm beta blokörlerin isimleri “olol” ile biter.


Propranolol: β1 ve β2 reseptörleri bloke eder. Kardiyak debiyi azaltır. Kalbin
işi ve oksijen kullanımı azalır. Bu etkileri, özellikle anjina tedavisinde
yararlıdır. Hipertansif hastalarda kardiyak debiyi azaltarak kan basıncını
düşürür. Postural hipotansiyona neden olmaz. Oral ve İV yolla kullanılır, doz
kişiye göre ayarlanır. Mutad kullanım yolu oral yoldur. Günde tek doz alınan
yavaş salınımlı preparatları bulunmaktadır. Propranol aynı zamanda migren baş
ağrısı ataklarının sayısını azaltmada etkilidir. Glokomda göz içi basıncını etkin
bir şekilde düşürür. Yan etkileri; bronkokonstriksiyon, aritmi metabolik
bozukluklardır.

73



Asebutolol: Selektif olarak β1 reseptörleri bloke eder. Propranolol’ün astımlı
hastalarda β2 reseptörlerini bloke ederek oluşturduğu istenmeyen
bronkokonstriktör
etkiden
kurtarmak
amacıyla
geliştirilmişlerdir.
Kardiyoselektif özellikleri düşük dozlarda daha belirgindir ve yüksek dozlarda
kaybolmaktadır. Hipertansif hastalarda kan basıncını düşürür ve anjinada
egzersiz toleransını artırır. Astımlı hastalarda bu ilaçla tedavi edilirken solunum
fonksiyonları yakından takip edilmelidir. Kardiyoselektif β- blokörler insülün
ve oral hipoglisemik ilaçlarla tedavi edilen diyabetik hipertansif hastaların
tedavisinde de yararlıdır. Oral ve İV yolla kullanılır ve doz kişiye göre
ayarlanır. Yan etkileri probranololda olduğu gibidir.

3.2.3. Adrenerjik Nöron Blokörleri
Bu grup ilaçlar alfa adrenerjik reseptör blokörlerinden farklı olarak adrenerjik sinir
uçlarında depolanan noradrenalin ve dopaminin boşalmasını sağlayarak antiadrenerjik etki
gösterir. Böylece sinir uçlarında noradrenalinin ön maddesi olan dopamin ile noradrenalin
miktarını azaltır. Bu grup ilaçlar daha çok hipertansiyon tedavisinde kullanılır.


Rezerpin: Stoplazmadan noradrenalini ve onun prekürsörü dopamini
pompalayan veziküler amin pompasını irreversibl biçimde bloke eder. Böylece
noradrenalini boşaltır ve adrenerjik sinir ucunda tutulan noradrenalin miktarını
azaltır. Bu şekilde kalp-damar sistemi üzerindeki sempatik tonusu azaltarak kan
basıncını düşürür. Hafif ve orta derece hipertansiyon olgularında tiazid grubu
diüretiklerle veya beta blokör ilaçlarla birlikte kullanılır. Oral olarak İM veya
İV yolla da kullanılmaktadır. Yan etkileri; ortostatik hipotansiyon, bradikardi,
burun tıkanıklığı, üşüme ve titremedir.

3.3. Parasempatomimetik (Kolinerjik) İlaçlar
Parasempatik sinir sisteminin stimülasyonu sonucu oluşan etkileri meydana getiren
ilaçlardır. Bu etkilerini, uyararak (doğrudan etki) ya da asetilkolini parçalayan
asetilkolinestearaz enzimini inhibe ederek bütün kolinerjik kavşak ve sinapslarda asetilkolin
birikmesine yol açarak (dolaylı etki) oluşturur.
Parasempatomimetik ilaçlar, muskarinik ve nikotonik kolinerjik reseptörleri direkt
veya indirekt şekilde aktive eden ve bu reseptörleri taşıyan hedef hücrelerde asetilkolin’in
etkisini taklit eden ilaçlardır.
Parasempatomimetik ilaçlar; muskarinik ilaçlar veya muskarinik kolinoseptörleri
direkt etkileyen ilaçlar diye de adlandırılır. Parasempatik sistemi sitimüle etmez. Periferde
esas olarak sadece efektör hücre ve organlar üzerine etkilidir.
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Şekil 3.1: Kolinerjik antagonistlerin etki yerleri

En belirgin farmakolojik etkisini muskarinik kolinoseptörler aracılığı ile
kardiyovasküler sistem, gastrointestinal düz kaslar, göz içi kaslar, tükürük ve dış salgı bezleri
ve mesane üzerinde gösterir.
Parasempatomimetik ilaçlar, kimyasal yapılarına göre asetilkolin ve diğer kolin
esterleri ile parasempatomimetik alkoloidler ve sentetik benzerleri şeklinde iki alt gruba
ayrılır.


Asetilkolin ve diğer kolin esterleri


Asetilkolin: Vücutta SSS’de ve periferde nöromediyatör olarak yaygın
ve önemli rol oynadığı hâlde ilaç olarak pek kullanılmaz. İlaç olarak
değerinin düşük olmasının başlıca nedeni, asetilkolinesteraz tarafından
çabuk yıkılması ve etkisinin seçici olmamasıdır. Hem muskarinik, hem de
nikotinik etkisi vardır. Ağız yolunda etkisizdir. İV yoldan verildiğinde
sadece muskarinik etki oluşturur. Katarakt ekstraksiyonu ve gözün ön
segmentindeki diğer ameliyatlarda çabuk miyozis oluşturmak için
kullanılır.

Asetilkolinin vücutta yaptığı etkiler şunlardır:
o
o
o
o
o

Kalp atım hızı ve kardiyak debinin azalması
Kan basıncında düşme
Tükürük salgısının artması
İntestinal sekrasyonların ve motilitenin artması
Bronş sekrasyonlarında artma
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Betanekol: Yapısal olarak asetilkoline benzer. Asetilkolinesteraz
tarafından parçalanmaz. Nikotinik etkileri yok denecek kadar azdır.
Ancak güçlü muskarinik etki gösterir. Önemli etkileri, mesane ve
gastrointestinal sistem üzerindedir. Ürolojide özellikle doğum sonrası
(postpartum) veya postoperatif dönemde idrar retansiyonu sebebi olan
atonik mesanenin tedavisinde kullanılır. Terleme, tükürük salgısında
artma, yüzde kızarma ve sıcaklık hissi, kan basıncının düşmesi, bulantı,
karın ağrısı, diyare ve bronkospazm gibi yan etkileri vardır.

Parasempatomimetik alkoloidler: Parasempatomimetik etkinlik gösteren
başlıca üç alkoloid vardır; pilokarpin, muskarin ve arekolin. Bunlardan ilaç
olarak sadece pilokarpin kullanılır.


Pilokarpin: Asetilkolinesterazın hidrolizine dayanıklıdır. Asetilkolin ve
türevleriyle karşılaştırıldığında çok daha zayıf etkilidir. Pilokarpinin
muskarinik etkileri vardır ve esas olarak oftalmolojide kullanılır.
Korneaya topikal olarak uygulandıktan kısa bir süre sonra miyozise ve
siliyer kasta kontraksiyona neden olur. Gözyaşı, ter ve tükürük bezleri
üzerinde etkisi en güçlü ilaçlardan biri pilokarpindir ancak bu amaçla
kullanılmaz. Dar ve geniş açılı glokoma bağlı acillerde göz içi basıncını
hızla düşürmesi için ilk tercih edilen ilaçtır. Kan-beyin bariyerini aşarak
SSS’de bozukluklara neden olabilir. Ter ve tükürük bezlerinin salgılarını
aşırı derece artırır. Yalnızca topikal olarak uygulanır.

3.4. Parasempatolitik (Antikolinerjik) İlaçlar
Düz kas, dış salgı bezi ve kalp hücreleri gibi efektör hücrelerin muskarinik tipteki
kolinerjik reseptörlerini bloke eden ilaçlardır.
Parasempatolitik ilaçlar kaynak ve kimyasal yapılarına göre aşağıdaki şekilde
gruplanır.




Belladon alkaloidleri
Belladon alkaloidlerinin sentetik analogları
Kuvaterner amin türevleri

3.4.1. Belladon Alkaloidleri
Bunlar atropin ve skopolamindir.


Atropin: Belladon alkaloidi olan atropin, muskarinik reseptörlere yüksek
afinite gösterir ve asetilkolinin bu reseptöre bağlanmasını bloke eder. Hem
santral, hem de periferik etkili antimuskarinik ilaçtır. Göze topikal olarak
uygulandığında etkisi günlerce sürebilir. Gastrointestinal sistemin motilitesini
azalttığından antispazmodik olarak kullanılır. Atropin bu etkiyi gösteren en
güçlü ilaçtır. Karaciğerde kısmen metabolize edilir ve idrarla atılır. Ağız
kuruluğu, bulanık görme, gözlerde yanma ve batma, taşikardi ve kabızlık gibi
yan etkileri vardır.
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Tedavide kullanım alanları şunlardır:

Antispazmodik olarak gastrointestinal sistem ve mesane kaslarını
gevşetmede

Çocuklarda istem dışı idrar kaçırma tedavisinde

Gözün kırma kusurlarının ölçülmesinde

Cerrahi öncesi dönemde alt ve üst solunum yollarındaki sekrasyonlarını
azaltmada

Organofosfatların ve böcek ilaçlarının aşırı dozlarının ve bazı mantar
zehirlenmelerinin tedavisinde

Anestezide kısa etkili kas gevşeticilere (lystenon) bağlı bradikardi
tedavisinde kullanılır.


Skopolamin: Skopolamin bir diğer belladon alkaloididir. Periferik etkilere yol
açar. Ancak SSS üzerindeki etkileri daha güçlüdür ve etki süresi daha uzundur.
Skopolamin, taşıt tutmasının tedavisinde kullanılan en güçlü etkili ilaçlardan
biridir.

3.4.2. Belladon Alkaloidlerinin Sentetik Analogları
Bu ilaçlar, sentetik olarak yapılan ilaçlardır. Belladon alkoloidi olan homatropin,
yapısı bakımından atropine en fazla benzeyen türevdir.
Tersiyer amin yapısında olması nedeniyle göze damlatıldıklarında göz içine çabuk
nüfuz eder. SSS’ye de girer. Bu ilaçlardan homatropin, ökatropin, siklopentolat ve
tropikamid sadece oftalmik solüsyon şeklinde lokal kullanılır. Gözü tahriş etmez. Oral veya
parenteral kullanılır. Disklomanin, oksifen, siklamin, piperidolat ve adifenin prototipidir.

3.4.3. Kuvaterner Amin Türevleri
Yarı sentetik veya sentetik ilaçlardır. SSS’ye girmez. Bu nedenle atropin ve diğer
tersiyer amin türevi ilaçların santral yan etkilerini oluşturmaz. Muskarinik reseptörlerden
başka sempatik ve parasempatik ganglionlardaki nikotonik reseptörleri de bloke eder. Oral
yoldan verildiğinde etkinliği fazla değildir. Parenteral yoldan verildiğinde ise güçlü etkinlik
gösterir. Uzun süre kullanılacaksa tercihen ağız yolundan kullanılmalıdır. Etki süreleri diğer
parasempatolitik ilaçlardan genellikle daha uzundur.
Bu gruptaki ilaçlardan hyosin bütilbromür, metskopolamin ve atropin metilnitrat,
belladon alkaloidlerinin kuvaternerleştirilmesi ile elde edilen yarı sentetik maddelerdir.

3.5. Antikolinesteraz İlaçlar
Özgül farmakolojik etkilerini sinaps ve kavşaklardaki asetilkolinesterazı inhibe ederek
oluşturur. Bu şekilde bütün kolinerjik kavşak ve sinapslarda asetilkolin birikmesine neden
olur. Bundan dolayı parasempatomimetik etkilere ilave olarak nikotonik etkiler de oluşturur.
Sempatik ve parasempatik gangliyonları ve çizgili kasları sitimüle eder.
Bu ilaçlar geri dönüşümlü ve geri dönüşümsüz inhibitörler olarak iki gruba ayrılır.
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3.5.1. Geri Dönüşümlü İnhibitörler
Asetilkolinesterazı geçici olarak inhibe edenlerdir. Asetilkolinesteraz, asetilkolini
asetat ve koline parçalayan spesifik bir enzimdir. Sinir sonlanmalarında hem presinaptik hem
de postsinaptik hücre zarlarında bulunur. Asetilkolinesteraz inhibitörleri, kolinerjik sinir
uçlarından salgılanan asetilkolinin ömrünü uzatarak dolaylı yoldan kolinerjik etki oluşturur.
Bu grupta yer alan ilaçlar anestezide nondepolarizan kas gevşetici bloğunun geri
döndürülmesinde antidot olarak kullanılır.


Fizostigmin: Asetilkolinesterazı geçici olarak inhibe eder. Tüm vücutta
kolinerjik aktiviteyi artırır. Etki süresi yaklaşık 2-4 saat kadardır. Mide-bağırsak
kanalından ve diğer mukozalardan kolayca absorbe edilir. Kan-beyin engelini
geçerek beyne ulaşır. Fizostigmin aynı zamanda antikolinerjik etkileri olan
atropin, fenotiazin ve trisiklik antidepresan ilaçların aşırı dozlarının tedavisinde
İV olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle kas gevşeticilerin antagonizmasında
kullanılmaz.



Neostigmin: Neostigmin, fizostigmin gibi asetilkolinesterazı geçici olarak
inhibe eden sentetik bir maddedir. Fizostigminden farklı olarak daha polar bir
yapıya sahip olup SSS’ye geçmez. İskelet kasları üzerindeki etkisi de daha
güçlüdür ve paraliziden önce kasılmayı artırabilir. Etki süresi çok uzun değildir.
Yaklaşık 2-4 saat kadar sürer. Nondepolarizan bloğun antagonizasyonundan
başka mesane ve bağırsakların hareket eksikliğinde de kullanılır. Neostigmin,
otoimmün bir hastalık olan myastenia gravisin semptomatik tedavisinde
kullanılmaktadır. Parenteral ve oral olarak kullanılmaktadır. Tükürük salgısının
artması, yüzde kızarıklık ve sıcaklık hissi, kan basıncında düşme, bulantı, karın
ağrısı, diyare ve bronkospazm gibi yaygın kolinerjik yan etkiler görülür.



Pridostigmin: Pridostigmin de myastenia gravisin kronik tedavisinde kullanılan
diğer bir antikolinesteraz inhibitörüdür. Etki süresi 3-6 saat kadardır. Uzun etkili
olduğundan ve oral yoldan alınabildiğinden myastenik hastalarda özellikle
tercih edilmektedir.



Edrofonium: Çok kısa etki süreli bir ilaçtır. Etkisi 1-2 dakika içinde başlar, 1520 dakika içinde sona erer. Bu nedenle pankuronium (pavulon) gibi uzun etkili
kas gevşeticilerin antagonizmasında kullanılmaz. Tek başına kullanıldığında
parasempatik etki ile bradikardi yaptığından tüm kolinesteraz inhibitörleri gibi
atropin ve benzeri ilaçlarla birlikte kullanılır. Böbreklerden çok hızlı atılır.
Myastenia gravisin tanısı için veya bu hastalarda uygulanan antikolinesteraz
ilacın dozunun titrasyonu için test ilacı olarak kullanılır.

3.5.2. Geri Dönüşümsüz İnhibitörler
Sentetik organofosfat bileşikleridir. Salıverildiği her dokuda uzun süreli olarak
asetilkolin konsantrasyonunu artırır. Bu ilaçların çoğu şiddetli toksik etkilere sahiptir ve
kimyasal silah olarak geliştirilmiştir.
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İzoflurofat: Kolinerjik uyarıya bağlı sistemik etkiler, istemli kasların paralizisi
ve konvülziyonlardır. Solunum güçlüğüne yol açar. Diyafragmayı felç ederek
ölüme neden olabilir Atropinin yüksek dozları izoflurofatın muskarinik ve
SSS’ye ait etkilerini geri döndürebilir. Tedavide çok tercih edilmeyen bir ilaç
olup pomat formu açık açılı glokomun kronik tedavisinde topikal olarak
kullanılır.

3.6. Otonom Gangliyonları Etkileyen İlaçlar
Otonom sinir sisteminde pregangliyonik ve postgangliyonik sinirlerin birleşme yeri
gangliyonlardır. Hem sempatik hem de parasempatik sistemde pregangliyonik sinirlerden
salınan asetilkolin postgangliyonik sinirlerde bulunan nikotinik asetilkolin reseptörlerine
bağlanır. Gangliyonik ajanlar, postgangliyonik sinirlerdeki nikotinik reseptörleri bloke
ederek ya da uyararak etki gösterir. Otonom gangliyonları etkileyen ilaçlar; gangliyonları
stimüle eden ilaçlar ve gangliyonları bloke eden ilaçlar olarak iki gruba ayrılır.

3.6.1. Gangliyonları Stimüle Eden İlaçlar
Gangliyonları uyaran ilaçların selektif stimülasyon yapmamaları nedeniyle tedavi
yönünden pek önemi yoktur. Bunlardan tütün içinde bulunan nikotin, sigara veya
benzerlerini içenlerde akciğerlerden vücuda girdiğinden ve insanların sistemik olarak en
fazla maruz kaldıkları maddelerden biri olduğundan tıbbi önemi büyüktür.


Nikotin: Tütün bitkisinin yapraklarından elde edilen bir alkaloid olup tütünün
psikoaktif ve bağımlılığın oluşmasına yol açan kompenentidir. Nikotin renksiz,
uçucu sıvı bir maddedir. Suda fazla çözünür. Beyine oldukça hızlı geçebilecek
kadar daha lipofiliktir.

Hem sempatik hem de parasempatik etkiler ortaya çıkarır. Nikotin doza bağlı olarak
tüm gangliyonları önce uyarır, ardından da paralize eder. Uyarıcı etkileri, değişik etkilerin
bir arada görülmesi şeklindedir. Kan basıncını ve kalp atım hızını artırır. Gastrointestinal
sistemin peristaltizmini ve vücut sekresyonlarını artırabilir. Kronik toksik etkileri,
kardiyovasküler sistem hastalıkları, solunum yolları hastalıkları ve kansere sebep olmasıdır.

3.6.2. Gangliyonları Bloke Eden İlaçlar
Gangliyon blokörleri, sempatik ve parasempatik gangliyonları bloke eder. Tüm
otonom kontrol sistemlerini bozar, bu yüzden selektif etki göstermez. Klinikteki kısıtlı
kullanılışları kardiyovasküler etkilerine dayanır. Otonom gangliyonları bloke eden ilaçlar,
cerrahi girişim sırasında kanamaları azaltmak ve böylece sekel oluşumunu en aza indirmek
için kontrollü hipotansiyon oluşturmada kullanılır.
Gözde kolinerjik kontrol kaybına bağlı siklopleji ve midriyazis yapar. Gastrointestinal
sistemde tonus ve motolite azalması etkisi gösterir. İdrar retansiyonu da yapar. Dış salgı
bezlerinin salgısını azaltır. Midenin asit salgılayan bezlerini inhibe eder. Kan-beyin engelini
aşamadığından genellikle santral etki yapmaz.
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Mekamilamin: Bu ilaç, gangliyonlarda nikotinik reseptör blokajı yapar. Midebağırsak kanalından iyi absorbe edilir. Tek doz uygulandıktan sonra etki süresi
yaklaşık 10 saattir. Orta ve ağır hipertansiyon olgularının tedavisinde kullanılır.
SSS’ye geçebildiğinden diğer ilaçlardan farklı olarak bu sistemle ilgili yan
etkileri de vardır. Yüksek dozda verildiğinde konvülsiyon oluşturabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Otonom sinir sistemi ilaçlarını ayırt ediniz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Sınıflandırmanızı yaparken otonom sinir
sisteminin sempatik ve parasempatik
 Otonom sinir sistemine etki eden ilaçları
sistemlerinin
organlar
üzerindeki
sınıflandırınız.
etkilerini
renkli
kalemlerle
belirtebilirsiniz.
 Afişinizde öncelikle sempatomimetik
ilaçları sınıflandırmalısınız.
 Sempatomimetik ilaçların kullanım
 Sempatomimetik (adrenerjik) ilaçlarla
alanlarına ve yan etkilerine yer
ilgili afiş hazırlayınız.
verebilirsiniz.
 Afişinizi sınıfta uygun bir yere asarak
görülmesini sağlayabilirsiniz.
 Notlarınızı A4
kâğıdının ¼‘ünü
kaplayacak şekilde hazırlayabilirsiniz.
 Sempatolitik (antiadrenerjik) ilaçları
 Hazırladığınız
notları
sınıfta
tahtada şematize ederek kullanım
arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
amaçlarını ve yan etkilerini içeren küçük
 Hazırladığınız
notlarda
notlar hazırlayınız.
sempatomimetiklerden farklı yönleri
ortaya çıkartırmalısınız.
 Parasempatomimetik (kolinerjik) ilaçları
ayırt ediniz.

 Bu ilaçlar hakkında çeşitli kitap, dergi,
broşür
ve
kaynaklardan
bilgi
toplayabilirsiniz.

 Sununuzun ilgi çekici olmasına dikkat
etmelisiniz.
 Parasempatolitik
(antikolinerjik)
ilaçlarla ilgili powerpoint sunumu  Parasempatomimetik ilaçlardan farklı
hazırlayınız.
olan yönlerini vurgulayabilirsiniz.
 Kullanım amaçlarını belirtebilirsiniz.
 Antikolinesteraz ilaçları gruplandırarak  Hazırladığınız
broşürleri
sınıf
anestezide kullanım amaçlarını belirtir
arkadaşlarınıza dağıtarak okumalarını
broşür hazırlayınız.
sağlayabilirsiniz.
 Afişinizde bu ilaçları gruplandırarak
vermeğe çalışmalısınız.
 Otonom gangliyonları etkileyen ilaçlarla
 Afişinizde nikotinin vücutta yaptığı
ilgili afiş hazırlayınız.
olumsuz
etkilerine
mutlaka
değinmelisiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Noradrenalinin veriliş yolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oral
B) Subkutan
C) İntravenöz
D) İntramüsküler
E) Rektal

2.

Aşağıdaki sempatomimetik ilaçlardan hangisi SSS’de psikomotor stimülasyona neden
olur?
A) Fenilefrin
B) Amfetamin
C) Metoksamin
D) Fentolamin
E) Prazosin

3.

Aşağıdakilerden hangisi antikolinesteraz ilaçlardan değildir?
A) Fizostigmin
B) Edrofonyum
C) Neostigmin
D) Pridostigmin
E) Skopolamin

4.

Ter bezleri üzerinde belirgin etkisi olan alkoloid aşağıdakilerden hangisidir?
A) Metakolin
B) Karbakol
C) Pilokarpin
D) Betanekol
E) Rezerpin

5.

Myastenia gravisin tanısında kullanılan antikolinesteraz ilaç aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Fizostigmin
B) Neostigmin
C) Pridostigmin
D) Edrofonium
E) İzoflurofat
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6.

Mekamilamin hangi farmakolojik gruba ait bir ajandır?
A) Kolinerjik ajanlar
B) Antikolinerjik ajanlar
C) Kolinesteraz inhibitörleri
D) Antimüskarinik ilaçlar
E) Ganglion blokerleri

7.

Aşağıdakilerden hangisi neostigminin yan etkilerinden biri değildir?
A) Bulanık görme
B) Terleme
C) Kabızlık
D) Bulantı, kusma
E) Bronkospazm

8.

Aşağıdakilerden hangisi antikolinerjiktir?
A) Skopolamin
B) Asetilkolin
C) Pilokarpin
D) Metakolin
E) Fzostigmin

9.

İmipraminle olan zehirlemede aşağıdakilerden hangisi verilir?
A) Atropin
B) Fizostigmin
C) Opipramol
D) Nialamid
E) Lityum

10.

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi idrar yollarında organik bir tıkanıklığa bağlı olmayan
mesane atonilerinde yararlı olabilir?
A) Betanekol
B) Trisiklik antidepresanlar
C) Efedrin
D) Atropin
E) Fentolamin

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Sedatif hipnotik olarak kullanılan ilaçlar, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) Dopaminerjikler-Butiroferonlar
B) MAO inhibitörleri-Antikolinerjikler
C) Fenotiyazinler-Benzodiazepinler
D) Barbitüratlar- Benzodiazepinler
E) Dopaminerjikler-Barbitüratlar

2.

Aşağıdaki durumlardan hangisinin tedavisinde benzodiazepinler kullanılmaz?
A) Tetani
B) Şizofreni
C) Epileptik konvülsiyonlar
D) Uykusuzluk
E) Anksiyete

3.

Aşağıda verilen hipnotiklerden hangisi kısa etkilidir?
A) Flurazepam
B) Diazepam
C) Klordiazepoksit
D) Fenobarbital
E) Tiyopental

4.

Aşağıdakilerden hangisi narkotik olmayan analjeziklerin kullanım alanlarından biri
değildir?
A) Yüzeyel ağrılar
B) Künt ve orta şiddetteki ağrılar
C) Romatizmal hastalıklar
D) Şiddetli ağrılar
E) Kas ve eklem ağrıları

5.

Aşağıdaki barbitüratlardan hangisi genel anestezik olarak kullanılır?
A) Fenobarbital
B) Barbital
C) Tiyopental
D) Amobarbital
E) Allobarbital
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6.

Aşağıdakilerden hangisi status epileptikus tedavisinde kullanılabilir?
A) Fenobarbital
B) Fenitoin
C) Etosüksimid
D) Trimetadion
E) Diazepam

7.

Aşağıdakilerden hangisi benzodiazepinlerin kullanım amacı değildir?
A) Anksiyolitik
B) Antikonvülsan
C) Sedatif
D) Analjezik
E) Kas gevşetici

8.

Aşağıdakilerden hangisi doğum ağrılarını azaltmada tercih edilir?
A) Morfin
B) Kodein
C) Meperidin
D) Fentanil
E) Alfentanil

9.

Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin antiinflamatuvar etkisi en azdır?
A) İndometasin
B) Aspirin
C) Parasetamol
D) Fenilbutazon
E) Tolmetin

10.

Aşağıdaki durumların hangisinde propranolol kullanılmaz?
A) Migren ataklarının önlenmesinde
B) Astım tedavisinde
C) Glokom tedavisinde
D) Hipertiroidizmde
E) Hipertansiyon tedavisinde

11.

Antispazmodik etkisi güçlü olan parasempatolitik ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atropin
B) Skopolamin
C) Homatropin
D) Ökatropin
E) Siklopentolat

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

C
D
D
A
A
B
E
B
C
B
C

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
B
C
E
E
D
E
C
D
C

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
B
E
C
D
E
C
A
B
A

86

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

D
B
E
D
C
E
D
C
C
B
A
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