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GİRİŞ
• İnflamatuvar ve immün cevapları baskılayan ilaçlardır. 
• Optimal etkinlik ve güvenilirlik
• Farmakokinetik: Vücudun ilaca etkileri
Emilim, dağılım, metbolizma, ekskresyon
• Farmakodinamik: İlacın vücuda etkileri
• Ontojenik faktörler: Büyüme ve gelişme sürecinin etkisi 
• Farmakogenetik: Genetik farklılıkların etkisi



Biyoyararlanım
• İntravenöz (İV) yola kıyasla faydalanılan ilac yüzdesi
• Oral emilimi etkileyen faktörler
Tokluk,
Mide pH, mide boşalma zamanı, birlikte alınan diğer ilaçlar, 
transport proteinlerinin intestinal ekspresyonu
• İntramuskuler (İM) veya subkutan (SC)
İlacın çözünürlüğü
ilaç uygulama yerindeki pH
hidrasyon, vaskülarizasyon



Metabolizma
• İlaç konsantrasyonunun serumda yarıya düşmesi için gereken zamana

ilacın yarı ömrü denir. 
• Birçok ilacın eliminasyonu konsantrasyonu ile orantılı olarak gerçekleşir. 
1. sıra kinetik
• Konsantrasyondan bağımsız sabit hızda gerçekleştiğinde
0. sıra kinetik denir. 
• İlacın eliminasyou karaciğer ve böbrek fonksiyonlarına bağlıdır ve yaş ve

eşlik eden komorbiditelerle yakından ilişkilidir. 



• İlaçların biyotransformasyonu biyolojik etkileri sonlandıran, eliminasyonu
için çözünürlüğünü arttıran faz 1 ve faz 2 denilen ardışık reaksiyonlarla
sağlanır. 

• Bu reaksiyonların çoğu karaciğerde, geniş bir substrat kapasitesine sahip
sitokrom P450 enzim sistemi tarafından sağlanır. 

• Bu enzim sisteminin olgunlaşması yaşla ilişkili olduğundan çocuklarda bu
husus göz önünde bulundurulmalıdır. 

• Ayrıca genetik varyasyonların da ilaç metabolizmasına önemli etkileri
olduğu hatırlanmalıdır.



Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar

• Araşidonik asidin prostaglandinler, tromboksanlar ve prostasiklinlere
metabolizmasında yer alan siklooksijenaz (COX) enziminin inhibisyonuyla
gerçekleşir. 

• Bu enzimin COX-1 ve COX-2 olmak üzere iki farklı izoformu vardır.
• COX-1 birçok dokuda bulunan ve araşidonik asitten oluşturduğu

prostaglandinler ile sitoprotektif etki, trombosit agregasyonu, vasküler
homestaz ve renal kan akımının sağlanması gibi önemli homeostatik
fonksiyonlarda görev alan bir enzimdir

• COX-2’ nin sentezi ise inflamasyon alanlarında İnterlökin (IL) 1, tümör
nekrozis faktör (TNF) bakteriyel toksinler, çeşitli mitojen ve büyüme
faktörleri ile uyarılır.



• Mevcut NSAİİ’larn birçoğu her iki enzimi, daha çok da COX-1’i inhibe
ettiğinden antiinflamatuvar etkilerinin yanında gastrointestinal sistem (GİS)
yan etkileri, renal kan akımının azalması gibi istenmeyen etkilere de neden
olurlar.

• Selekoksib sadece COX-2 inhibisyonu yapan bir ilaç olarak bu yan
etkilere neden olmaz.



• NSAİİ’ lar zayıf asidik yapıdadır ve oral yolla alındıktan sonra mide ve üst
ince bağırsaktan hızla absorbe edilirler.

• Albumine bağlanırlar.

• Eliminasyonları karaciğerden olur.

• Asetilsalisilik asit (ASA) haricindeki ilaçların kinetiği 1. sıra kinetiğe
uyarken ASA sıfır kinetiğe uyar, yani sabit hızla atılır. Bu nedenle ilaç
dozlarını dikkatle düzenlemek gerekir.



• NSAİİ’lar zayıf antiinflamatuvar ve kuvvetli analjezik ve antipiretik etki
gösterirler. 

• Antiinflamatuvar etkiler için analjezik dozun iki katı dozda verilmelidir. 
• Genellikle hastalığın gidişi üzerine etkileri olmadığı kabul edilir.
• Ancak ankilozan spondilitte sindesmofit oluşumunu önledikleri

gösterilmiştir. 
• Bu etkinin prostoglandinlerin osteoblastik etkilerinin azalmasından

kaynaklandığı sanılmaktadır. 



• Özellikle COX-2 inhibitörlerinin kullanımına bağlı kardiyovasküler toksisite
bildirildiğinden rofekoksib ve valdekoksib gibi ilaçlar kullanımdan
kaldırılmıştır.

• Bu risk selekoksib ve diğer NSAİİ’lar için de daha düşük olmakla birlikte
vardır.

• Yüksek doz kullanımın ve öncesinde kardiyovasküler hastalık varlığının bu
riski arttırdığı kabul edilmektedir.

• Selekoksibin GİS yan etkilerine neden olmadığı çocuklarda yapılan
çalışmalarda gösterilmiştir.



• Tolmetin, ketoprofen ve piroksikam ile en yüksek GİS yan etki riski
mevcuttur. İlacın tok alınması bu etkileri azaltabilir.

• Endoskopi ile gösterilmiş gastrik ülser oluşumuna ilişkin kanıt
olmadığından antiasid, H2 antihistaminikler veya proton pompa inhibitörleri
ile proflaksi rutin olarak önerilmemektedir.

• Misoprostol proflaksi ve ülser tedavisinde erişkinlerde etkilidir.
Omeprazolün antihistaminiklerden ve misoprostolden daha etkili olduğu
gösterilmiştir



• Başta naproksen olmak üzere NSAİİ lar cilt lezyonlarına neden olabilirler. 
• Nadir olarak makrofaj aktivasyon sendromu bildirilmiştir. 
• Diğer az rastlanan yan etkiler aseptik menenjit, psikoz ve kognitif

disfonksiyondur. 
• Salisilatlara bağlı tinnitus görülebilir. 
• Ayrıca bu ilaçların hepatik ve renal toksisite potansiyelleri vardır ve

karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerine belli aralıklarla bakılmalıdır.



Salisilatlar
• Asetilsalisilik asit, Kawasaki hastalığı ve akut romatizmal ateşin

tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir NSAİİ ‘tır.

• ASA plazma proteinlerine zayıf bağlansa da aktif metaboliti olan salisilik
asit albumin ve eritrositlere yüksek oranda bağlanarak tüm vücut sıvılarına
dağılır.

• Ciddi toksisiteye yol açabileceğinden uzun süre kullanımda serum düzeyi
bakılarak doz ayarlanmalıdır.

• Ayrıca karaciğer fonksiyon testlerine bakılmalıdır.

• ASA, COX enzimini geri dönüşümsüz inhibe ederek platelet ömrü boyunca
fonksiyonlarını baskılar. Bu özelliğinden dolayı antiagregan olarak
kullanılmaktadır.



Hastalık düzenleyen antiromatizmal ilaçlar
(DMARD)

• Juvenil idiopatik artrit ve diğer birçok romatizmal hastalığın tedavisinde
yaygın olarak kullanılan bu ilaçların faydalı etkileri tedavi başlangıcından
haftalar veya aylar sonra ortaya çıkmaya başlar.



Metotreksat

• Metotreksat folik asit analoğudur ve folat yolağındaki bazı enzimlerin
kompettitif inhibitörüdür. 

• Tetrahidrofolat oluşumunu inhibe ederek, de novo purin sentezini
baskılayarak ekstraselüler adenozin artışına yol açar. Adenozin artışının
nötrofil adezyonunu engelleyerek antiinflamatuvar etkiye yol açtığı
düşünülmektedir. 

• Purin ve pirimidin sentezi üzerindeki baskılayıcı etkileri ile proliferatif
dokularda DNA sentez ve tamirini bozar. Bu etkisi JİA da prolifere olan
sinovyal doku üzerinde de önemlidir. 

• Ayrıca TNF, interferon alfa, IL-1, IL-6 ve IL-18’in üretimini azaltarak
hücresel immünitenin potent bir inhibitörü olarak görev yapar. 



• Oral biyoyararlanımı subkutan veya intramüsküler uygulamaya göe daha
azdır. Metabolizmasında kişisel faktörler çok etkilidir. 

• Çocuklarda aynı etkiye ulaşmak için erişkinlere kıyasla daha yüksek birim
dozlar gerekir. 

• Hem karaciğer hem de böbreklerden elimine edilir. 
• Plazma düzeyi ile ilaç etkinliği arasında korelasyon yoktur. 
• Trimetoprim sülfometaksazol ile kombine kullanımından kaçınılmalıdır.



• Gastrointestnal sistem ve kemik iliği gibi hücre döngüsünün hızlı olduğu
dokularda folat antagonizması ile ilişkili toksik etkileri görülebilir. Bu etkileri
en aza indirmek için tedavi sonrası folat replasmanı önerilir. 

• Folik asid ≤ 7mg/hafta dozunda 
• Günlük 1 mg 7 gün 
• Metotreksat öncesi ve sonrası folik asid dozunun atlanması
• Metotreksat uygulandıktan sonra 2 gün 2.5- 5 mg 
• Bulantı ve hazımsızlık en sık görülen yan etkileridir. Karaciğer

enzimlerinde yükselme diğer sık görülen yan etkilerdendir. Bakteriyel ve
herpes gibi viral enfeksiyonların sıklığı artmıştır. Ancak fırsatçı
enfeksiyonlara sık rastlanmaz. 



Hidroksiklorokin
• Hidroksiklorokin pediatrik romatolojide başta SLE olmak üzere yaygın

kullanılan bir ilaçtır.

• Etki mekanizması tam anlaşılamasa da, lizozomlarda birikerek hücre içi pH’ı
arttırdığı ve böylelikle toll like reseptör 7 ve 9’a self antijen bağlanmasını
inhibe ettiği, nötrofil kemotaksisini nitrik oksit üretimini ve fagositozu inhibe
ettiği bilimektedir.

• Ayrıca sitokin üretimini azaltıcı, antiplatelet ve antihiperlipidemik etkileri de
vardır.

• En önemli yan etkisi retinal toksisitedir.

• GIS intoleransı, QT uzaması, hiperpigmentasyon, kas zayıflığı ve nadiren
baş ağrısı, tinnitus, anksiyete gibi etkiler görülebilir.



Sülfasalazin

• 5-ASA ile sülfapiridin isimli sülfonamidin birleşiminden oluşur.

• İnflamatuvar barsak hastalığında kullanımı yaygındır.

• Poliartrit, psöriatik artirit, reaktif artritte kullanılabilir. Ankilozan spondilitte
kullanımı tartışmalıdır.

• Bakteriyel antijen maruziyetini azaltması, ekstraselüler adenozini arttırması
muhtemel etki mekanızmalarıdır.



Leflunomid

• Aktif metaboliti teriflunomid, dihidroorotat enzimini inhibe ederek pirimidin
sentezini baskılar.

• Böylelikle immünmodülatuvar etki gösterir.

• Lökosit adezyonunu ve sitokin üretimini engeller.

• Juvenil idiopatik artrit tedavisinde metotreksata intoleransı olan veya
tedavi yanıtsızlığı olan hastalarda kullanılabilen bir ilaçtır.



Kolşisin
• Kolşisinin primer kullanım alanı Ailevi Akdeniz Ateşi’nin tedavisidir.

• Hem atak sıklığını azalttığı hem de amiloidozu önlediği gösterilmiştir.

• Ayrıca idiyopatik rekürren perikarditte de tekrarlama riskini %50 oranında
azaltmaktadır.

• Mikrotübül yapısını bozarak sitokin sekresyonunu inhibe etmesi ve
inflamazom yapısı ile etkileşmesi başlıca etki mekanizmalarıdır.

• En sık yan etkileri başta ishal olmak üzere GİS etkileridir. Diyetteki
laktozun azaltılması ve bölünmüş dozlarda alınımı ile bu etkiler azaltılabilir.

• Terapotik dozlarda güvenli olmakla birlikte intoksikasyonu hayatı tehdit
edicidir.



Glukokortikoidler
• İnflamasyonun ödem vazodilatasyon gibi erken etkilerinin yanısıra,

kapiller ve fibroblast proliferasyonu ve kollajen birikimi gibi geç etkilerini
de inhibe ederler.

• Pek çok önemli yan etkileri olduğundan kullanımında fayda zarar hesabı
iyi yapılmalıdır.

• Bununla birlikte makrofaj aktivasyon sendromu ve birçok romatolojik
hastalığın akut alevlenmelerinde hayat kurtarıcı ilaçlardır.





• Metil prednizolon intravenöz, prednizon oral tedavide en çok tercih edilen
glukokortikoidlerdir.

• Triamsinolon hekzasetonid ise daha uzun etki süresi ve daha az sistemik
etki nedeniyle triamsinolon asetonide kıyasla daha çok tercih edilen
intraartiküler steroidtir.



Sitotoksik, antimetabolik immünmodulatuvar
ilaçlar

• Sitotoksik ilaçlar hücre bölünmesini önleyen veya hücre ölümüne neden
olan ilaçlardır.

• Başlıca T lenfositler olmak üzere immün sistemin hızlı bölünen hücreleri
üzerinde etki gösterirler. Bu nedenle immünsupresif etkileri vardır.



Azotiopirin

• Aktif metaboliti olan 6 merkaptopurine metabolize olarak etki eden bir purin
analoğudur.

• De novo purin sentezini inhibe eder. T lenfosit çoğalmasını hücre
bölünmesinin S fazında durdurur.

• Birçok romatolojik hastalıkta kullanılabilen oral yolla alınan bir ilaçtır.

• En önemli yan etkileri, oral ülserler, bulantı, kusma karın ağrısı, ishal gibi
GİS yan etkileridir.

• Genetik yatkınlığı olan kişilerde kemik iliği toksisitesi görülebilir. Diğer
sistemlerde toksik etkilerine nadiren rastlanır.



Mikofenolat mofetil
• Mikofenolik asidin ester türevi olan, oral yolla alınan bir ilaçtır.

• Guanin sentezinin anahtar enzimi olan inozin monofosfat dehidrojenazın
kompetetif olmayan reversibl inhibitörüdür.

• Birçok otoimmün hastalıkta kullanılan bir ilaçtır. Etkisini T ve B lenfositlerin
bölünmesini engelleyerek gösterir.

• Oral biyoyararlanımı oldukça yüksektir.

• Siklosporin veya tacrolimus ile birlikte kullanıldığında ilaç etkileşiminden
dolayı daha yüksek dozlara ihtiyaç duyulur.

• En önemli yan etkileri sitopeniler ve GİS yan etkileridir. İlaca bir hafta ara
verilince sitopeniler genellikle düzelir.



Siklofosfamid

• Nitrojen mustard türevi bir alkilleyici ajandır.

• Oral ve intravenöz olarak kullanılabilir. Oral biyoyararlanımı iyidir.
Karaciğerde aktif metabolitlerine dönüşür.

• DNA yapısındaki guanine kovalent bağlarla bağlanarak purin halkasını
bozar ve hücre çoğalmasını engeller.

• Mitotik olarak inaktif, hafıza T hücreleri gibi hücrelere de etki eder. Renal
yolla atılır.



• En önemli yan etkisi olan hemorajik sistiti önlemek için mesna ile birlikte
verilir. Diğer yan etkileri sitopeniler, enfeksiyonlar, iştahsızlık, kusma ve
alopesidir.

• İnfertilite kullanımını sınırlayan en önemli toksik etkisidir. Kümülatif dozla
ilişkilidir.

• Mononükleer ve hücresel immüniteyi engelleyerek antiinflamatuvar etki
gösterir.

• Düşük doz oral tedavinin primer olarak hücresel immuniteyi bozduğu,
yüksek doz aralıklı pulse tedavinin ise esas olarak B lenfositler üzerinde
etkisini gösterdiği öne sürülmüştür.



Siklosporin, tacrolimus ve sirolimus

• Kalsinorin inhibitörleridir. T lenfosit aktivasyonunun erken fazını ve IL-2
üretimini inhibe ederler.

• Antianjiogenik etkileri vardır. NF kappa B yolağını inhibe ederek sitokinlerin
etkilerini azaltırlar. Ayrıca T ve B lenfositlerin apoptozisine yol açabilirler.

• Siklosporin ve takrolimusun oral emilimi iyi değildir. Serum ilaç düzeyi ile
doz ayarlaması yapılmalıdır.

• Takrolimusun yarı ömrü daha kısadır.



• Renal fonksiyon bozukluğu, hepatotoksisite bulantı kusma paresteziler
tremor hipertrikoz gingival hiperplazi bildirilen yan etkilerdir.

• Benzer bir ilaç olan sirolimus kalsinörin inhibisyonu yapmamakta ancak T
hücre proliferasyonunda önemli bir rolü olan mTOR proteinini inhibe
ederek etkisini göstermektedir.

• Sirolimus otoimmün lenfoproliferatif sendromlar sebebiyle gelişen dirençli
sitopenilerin tedavisinde başarıyla kullanılmaktadır.

• Hipertansiyon, böbrek fonksiyonlarında bozukluk, hiperlipidemi, anemi,
trombositopeni görülebilen önemli yan etkilerdir.




