
Çeflitli ilaçlar›n birlikte kullan›lmas› durumunda
ortaya ç›kan ilaç etkileflimleri çok genifl kapsaml›
bir konudur ve birçok farkl› mekanizma ile meyda-
na gelebilir. Bunlar›n bir k›sm› istenen ve klinikte
faydaland›¤›m›z etkileflimlerdir (örne¤in çeflitli
kanser ilaçlar›, antihipertansif ilaçlar aras›ndaki et-
kileflimler ya da baz› antibiyotik kombinasyonlar›).
Ancak genellikle ilaç etkileflimi kavram› daha çok
olumsuz klinik sonuçlar› olan etkileflimler için kul-
lan›l›r. 

‹laç etkileflimlerini 3 gruba ay›rmak mümkündür:

• Farmakokinetik,

• Farmakodinamik,

• Farmakokinetik ve farmakodinamik.

Bir ilac›n di¤er ilac›n emilimi, da¤›l›m›, metaboliz-
mas› veya vücuttan at›l›m›n› etkilemesi farmakoki-
netik etkileflim olarak tan›mlan›r. Farmakodinamik
etkileflimde ise bir ilaç di¤erinin beklenen etkisinde
de¤iflikli¤e neden olur (örne¤in aminoglikozidlerin
suksinilkolinin nöromusküler blokaj yap›c› etkisini
artt›rmas› gibi). Her ilaç etkilefliminde, etkileflime
neden olan bir ilaç ve bunun için hedef teflkil eden
bir ilaçtan oluflan bir çift mevcuttur. Farmakokine-
tik veya farmakodinamik ilaç etkileflimlerinde he-
def durumunda olan ilaçlar genellikle terapötik in-
deksi düflük olan ilaçlard›r.

‹laç etkileflimleri hem vücut içinde hem de vücut
d›fl›nda birçok farkl› noktada gerçekleflebilir:

•  ‹laçlar›n infüzyon s›v›lar›na eklenmesi aflamas›n-
da,

• Tablet veya kapsül formlar›n›n içinde (ilac›n kom-
ponentlerinden birinin aktif maddenin biyoyararla-
n›m›n› de¤ifltirmesi),

• Emilim öncesinde barsak lümeninde,

• Emilim sonras›nda plazma proteinlerine ya da do-
kulara ba¤lanma aflamas›nda,

• ‹laç metabolizmas›ndan sorumlu enzimler düze-
yinde (inhibisyon veya stimülasyon),

• Vücuttan at›l›m aflamas›nda.

Bu yaz›da esas olarak febril nötropenili hastalarda
geliflen infeksiyonlar›n tedavisinde s›k kullan›lan
antimikrobiyal ilaçlarla meydana gelebilecek etkile-
flimlerin üzerinde durulacakt›r.

VÜCUT DIfiINDA MEYDANA GELEN
‹LAÇ ETK‹LEfi‹MLER‹

‹n vitro koflullarda meydana gelen ilaç etkileflimleri
aras›nda günlük kullan›m aç›s›ndan en önemlileri,
ilaçlar›n infüzyon s›v›lar›na eklenmesi ya da birden
fazla ilac›n ayn› infüzyon s›v›s›nda verilmesi s›ra-
s›nda meydana gelebilecek etkileflimlerdir. Baz› in-
füzyon s›v›lar› içlerine ilave edilen ilaçlar›n çökme-
sine parçalanarak etkinliklerinin kaybolmas›na ne-
den olabilirler. Di¤er bir etkileflim flekli ise iki ilac›n
ayn› enjektöre çekilerek verilmesi ya da ayn› s›v›
içinde verilmesi s›ras›nda yaflanabilir. Beta-laktam
antibiyotikler, özellikle penisilinler ve sefalosporin-
ler, s›kl›kla bakterisidal sinerjistik etki ortaya ç›ka-
rabilmek ya da antimikrobiyal spektrumu genifllet-
mek amac›yla kombine olarak kullan›l›rlar. Ancak
bu ilaçlar ayn› infüzyon s›v›s›nda kar›flt›r›l›rsa ge-
nellikle birbirlerini inaktive ederler. Seçilen ilaca,
ilac›n konsantrasyonuna, infüzyon s›v›s›n›n pH’s›-
na ve s›cakl›¤›na ba¤l› olarak beta-laktam ya da ami-
noglikozid grubunun üyesi  di¤erine oranla daha
fazla etkilenebilir. Karbenisilin ve gentamisinin ay-
n› s›v› içinde infüze edilmesi durumunda karbeni-
silin konsantrasyonu gentamisininkine çok daha
fazlad›r ve gentamisin progresif olarak aktivitesini
kaybeder. Ancak amikasin ve metisilinin birlikte in-
füzyonu s›ras›nda amikasin stabil kal›rken, metisi-
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lin inaktive olur. Bu ve benzer örnekler nedeniyle
aminoglikozidlerin penisilin veya sefalosporin tü-
revleriyle ayn› infüzyon s›v›s›nda verilmesinden
kaç›n›lmal›d›r.

‹ntravenöz s›v›larda antimikrobiyal ilaçlar ve di¤er
ilaçlar aras›nda s›k yaflanan geçimsizlik örnekleri
Tablo 1’de özetlenmifltir. Genel kural olarak ilaçla-
r›n kan ve kan ürünlerine veya aminoasit solüsyon-
lar›na eklenmemesi önerilir. Bunun yan›s›ra her-
hangi bir intravenöz s›v›ya ilaç eklemeden önce afla-
¤›daki sorulara yan›t aranmal› ve yan›t bulunama-
mas› durumunda ilac›n o s›v›ya eklenmesinden
vazgeçilmelidir:

1. ‹lac›n bu flekilde verilmesi (mevcut infüzyon s›v›-
s›na eklenmesi) gerçekten gerekli midir?

2. ‹lac›n o s›v› içinde stabilitesini koruyup koruma-
d›¤› biliniyor mu?

3. E¤er ayn› s›v›ya birden fazla ilaç eklenecekse bu
ilaçlar›n birbirleriyle ve infüzyon s›v›s› ile etkile-
flimlerinin ne oldu¤u, stabilitelerini koruyup koru-
mad›klar› biliniyor mu?

4. ‹lac›n o s›v› içindeki infüzyon süresi ne olacakt›r?
Bu süre boyunca ilaç aktivitesini koruyabilecek mi-
dir?

ORAL YOLLA VER‹LEN ‹LAÇLARIN
B‹YOYARARLANIMINDA DE⁄‹fi‹KL‹K

Antikolinerjikler, opiatlar ve yiyecekler mide boflal-
mas›n› yavafllatarak birçok ilac›n plazma tepe kon-
santrasyonuna ulaflmas›na kadar geçen süreyi uza-
tabilir ve tepe konsantrasyonlar›nda azalmaya ne-
den olabilir. Ancak genellikle plazma ilaç konsant-
rasyon e¤risinin alt›nda kalan alanda azalmaya ne-
den olmaz. Eritromisin, sisaprid, metokopramid gi-
bi prokinetik ilaçlar ise mide boflalmas›n› ve ilaçla-
r›n ince barsa¤a geçiflini h›zland›r›r. Buna ba¤l› ola-
rak daha yüksek bir tepe konsantrasyonuna daha
h›zl› bir flekilde ulafl›labilir. Ancak yine net emilim-
de önemli bir de¤ifliklik olmaz.

Gastrik pH baz› oral antimikrobiyallerin (özellikle
baz› azol antifungaller ve beta-laktamlar) çözünü-
lürlü¤ü veya kimyasal stabilitesi aç›s›ndan önemli-
dir. Antasidler bu ilaçlar›n biyoyararlan›m›nda de-
¤iflikli¤e neden olabilir. Katyonik antiasidler (özel-
likle magnezyum ve alüminyum, daha az oranda
kalsiyum), sukralfat (sukroz alüminyum sulfonat)
ve kaolin-pektin, aralar›nda tetrasiklinler, floroki-
nolonlar ve linkozamidlerin bulundu¤u baz› antibi-
yotiklerle çözünmeyen kompleksler olufltururak
emilimlerini azalt›r.
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Tablo 1. ‹ntravenöz s›v›larda antimikrobiyal ilaçlarla di¤er ilaçlar aras›nda s›k yaflanan geçimsizliklerden örnekler

Antimikrobiyal ilaç Etkileflim (geçimsizlik) gösterdi¤i ilaç

Ampisilin Adrenalin, aminoasitler, atropin, kalsiyum klorür, kalsiyum glukonat, kloramfenikol, klorproma-
zin, klortetrasiklin, dopamin, eritromisin, gentamisin, hidrokortizon, kanamisin, linkomisin,
noradrenalin, oksitetrasiklin, streptomisin, tetrasiklin, B grubu vitaminler, vitamin C

Benzilpenisilin Amfoterisin, sefalotin, klorpromazin, eritromisin, linkomisin, oksitetrasiklin, fenitoin, tetrasiklin,
vankomisin, B grubu vitaminler, vitamin C

Karbenisilin Amikasin, amfoterisin, kloramfenikol, eritromisin, gentamisin, hidrokortizon, kanamisin, linko-
misin, oksitetrasiklin, fenitoin, streptomisin, sempatomimetik aminler, tetrasiklin, tobramisin, B
grubu vitaminler, vitamin C. Karbenisilin sodyum solüsyonlar›n›n ›fl›ktan korunmas› gerekir.

Kloramfenikol Benzilalkol, eritromisin, hidrokortizon, oksitetrasiklin, fenitoin, tetrasiklin, vankomisin

Siprofloksasin Parenteral formunun pH’s› 3.9-4.5’tir ve bu pH aral›¤›nda kimyasal ya da fiziksel olarak stabil ol-
mayan tüm ilaçlarla geçimsizdir. Aminofilin, amoksisilin, amoksisilin-klavulanik asit, klindami-
sin, flukloksasilin, heparin sodyum

Gentamisin Amfoterisin, sefalotin, kloramfenikol, eritromisin, heparin, bütün penisilinler, streptomisin veya
kanamisin, tikarsilin 

Linkomisin Ampisilin, benzilpenisilin, karbenisilin, eritromisin, fenitoin

Nafsilin Aminofilin, klortetrasiklin, gentamisin, hidrokortizon, oksitetrasiklin, sempatomimetik aminler,
tetrasiklin, B grubu vitaminler, vitamin C

Vankomisin Metisilin, tikarsilin, penisilin G



PLAZMA PROTE‹NLER‹NE BA⁄LANMA
AfiAMASINDA ETK‹LEfi‹M

Hemen tüm ilaçlar plazma proteinlerine (özellikle
albumin veya  a1-asit glikoprotein) de¤iflen oranlar-
da ba¤lan›r. Bir ilac›n etkisiyle di¤er bir ilac›n plaz-
ma proteinlerine ba¤lanma noktas›ndan ayr›lmas›-
n›n ve buna ba¤l› olarak plazmadaki serbest ilaç
konsantrasyonunun artmas›n›n istenmeyen ilaç et-
kileflimlerinin önemli nedenlerinden biri oldu¤u
düflünülmüfltür. Ancak bu daha çok yenido¤an yafl
grubu için do¤rudur. Eriflkinlerde redistribüsyon ve
at›l›m h›zl› oldu¤u için plazmadaki serbest ilaç frak-
siyonunda meydana gelecek geçici bir yükselme ge-
nellikle klinik aç›dan fazla önem tafl›maz. 

ENZ‹MAT‹K B‹YOTRANSFORMASYONU: 
S‹TOKROM P450 S‹STEM‹

Biyotransformasyon bir ilac›n oksidasyon veya en-
zimatik modifikasyon yoluyla daha polar, böbrek-
lerden veya karaci¤erden daha kolay at›labilen bir
bilefli¤e dönüfltürülmesidir. Buna faz I metabolizma
ad› da verilir. ‹kinci aflamada (faz II metabolizma)
ilaç, karaci¤erde glukuronid, asetil ya da sulfat
gruplar› ile konjüge edilir. Oksidatif faz hepatik ve-
ya intestinal sitokrom P450 enzimleri taraf›ndan
gerçeklefltirilir, ana molekülün oksidasyonundan
(N-demetilasyon, hidroksilasyon, vb.) sorumludur.
Faz II metabolizmada P450 enzimlerinin rolü yok-
tur ve ilaç etkileflimleri aç›s›ndan faz I metabolizma
kadar önemli de¤ildir. ‹nsanlarda tan›mlanm›fl en az
12 sitokrom P450 ailesi vard›r. Bunlardan CYP1, 2
ve 3 karaci¤er ve barsaklarda bulunan P450 enzim-
lerinin yaklafl›k %70’ini oluflturur. Bu üç enzim kli-
nik önem tafl›yan oksidatif ilaç biyotransformasyon-
lar›n›n hemen hepsinden sorumludur. P450 enzim-
lerini inhibe eden veya indükleyen çok say›da ilaç
vard›r (Tablo 2). Bir P450 enziminin inhibisyonu, o
enzim taraf›ndan metabolize edilen ilaçlar›n biriki-
mine ve toksisiteye neden olabilir. Enzimin stimü-
lasyonu durumunda ise bunun tam tersi, yani h›z-
lanm›fl metabolizma ve farmakolojik etkilerde azal-
ma sözkonusudur. P450 izoformlar›n›n inhibisyonu
veya indüksiyonu bilinen ilaç etkileflim mekaniz-
malar›ndan en önemli olan›d›r ve birçok antimikro-
biyal ilaç bu tür etkileflim gösterir (Tablo 2).

‹stenmeyen ilaç etkileflimlerinden en s›k sorumlu
olan P450 subtipleri CYP1A2, CYP2C grubu,
CYP2D6 ve CYP3A grubudur (özellikle CYP3A4).
Kifliler aras›nda P450 içeri¤i (subtipleri ve miktar›)
yönünden 10 kata varan farkl›l›klar görülebilir. Bu
de¤iflkenli¤e ve birçok ilaç için alternatif metabolik
veya eliminasyon bulunmas›na ba¤l› olarak ciddi

say›labilecek ilaç etkileflimleriyle s›k karfl›lafl›lmaz.
Yine ayn› nedenlerden dolay› kiflisel bazda ilaç et-
kileflimlerini önceden tahmin etmek mümkün de-
¤ildir.

Böbrek Yoluyla At›l›mda De¤ifliklik

Glomerüler filtrasyonun azalmas›, böbrekler arac›l›-
¤› ile vücuttan at›lan ve alternatif at›l›m yolu olma-
yan ilaçlar›n vücutta birikimine neden olur. ‹laç et-
kileflimleri s›kl›kla doza veya konsantrasyona ba-
¤›ml› oldu¤u için böbrek yetmezli¤inde meydana
gelecek bu tür bir birikim istenmeyen ilaç reaksi-
yonlar›na da predispozisyon yarat›r. ‹laçlar aras›nda
renal tübüler sekresyon için kompetisyon veya tü-
büler geri-emilimde de¤ifliklik yoluyla da etkileflim
meydana gelebilir. Örne¤in metotreksat (MTX) glo-
merüler filtrasyon ve tübüler sekresyon yoluyla vü-
cuttan at›l›r. Antimikrobiyal ilaçlardan sulfonamid-
ler, trimetoprim ve nadiren penisilinler MTX ile at›-
l›m yönünden yar›fl›rlar. Bu ilaçlar›n hepsi MTX
toksisitesine neden olabilir. Toksisite MTX dozuyla
yak›ndan iliflkilidir ve düflük doz MTX alan hasta-
larda yüksek doz MTX alan hastalara oranla daha
nadir görülür.
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Tablo 2. P450 enzimlerinin en önemli inhibitörleri ve in-
dükleyicileri

‹nhibitörler ‹ndükleyiciler

Amiodaron Barbitüratlar

Azol antifungaller Karbamazepin

Simetidin Deksametazon

Siprofloksasin/enoksasin Etanol (kronik)

Diltiazem Fenitoin

Haloperidol Rifampin/rifabutin

Makrolidler

Metronidazol

Propranolol

Sulfonamidler

Trimetoprim

Proteaz inhibitörleri

Kinidin

Selektif serotonin “reuptake” inhibitörleri

Verapamil



Probenesid organik asitlerin tübüler sekresyonunu
ve çeflitli ilaçlar›n hepatik glukuronidasyonunu in-
hibe eder. Potasyum suplementleri spironolakton,
amilorid, triamterin ve anjiyotensin konverting en-
zim inhibitörlerinin potasyum tutucu etkisini artt›-
r›r. Trimetoprim, amiloridinkine benzeyen distal re-
nal tübüler reabsorptif bir etkiyle hiperkalemiye ne-
den olabilir. Bu nokta uzun süreli trimetoprim teda-
visi verilen hastalara ek potasyum verilmesi plan-
land›¤› zaman hat›rlanmal›d›r.

ANT‹M‹KROB‹YAL ‹LAÇLARLA
SIK GÖRÜLEN ETK‹LEfi‹MLER

Florokinolonlar

Florokinolonlar›n hedef ilaç oldu¤u etkileflimler:
Oral yolla verilen kinolonlar›n (özellikle siproflok-
sasinin) biyoyararlan›m› divalan veya trivalan kat-
yonlarla birlikte al›nmalar› durumunda ince barsak-
larda absorbe edilemeyen kompleksler oluflumuna
ba¤l› olarak azal›r. Alüminyum veya magnezyum
içeren antiasitler florokinolonlar›n biyoyararlan›m›-
n› %90’a varan oranlarda azaltabilir. Sukralfat, kal-
siyum (antiasitler, kalsiyum suplementleri, yo¤urt,
süt), çinko ve bizmut, florokinolonlar›n emiliminde
daha az oranda olmakla birlikte yine de önemli
oranda azalmaya neden olur. Florokinolonlarla, bu
etkileflimlere ba¤l› tedavi baflar›s›zl›klar› bildiril-
mifltir. Bunu önleyebilmek için florokinolonlar›n
yukar›da belirtilen ajanlarla yak›n zamanl› olarak
verilmemesi gerekir. 

Florokinolonlar›n neden oldu¤u etkileflimler: Enok-
sasin, siprofloksasin ve daha az oranda norfloksasin
CYP1A2’yi inhibe ederek teofilin birikimine ve tok-
sisiteye neden olabilir. Daha yeni florokinolonlar
(ofloksasin, levofloksasin, sparfloksasin) CYP1A2’yi
inhibe etmez ve teofilinle önemli bir etkileflim gös-
termez. Simetidin, di¤er bir CYP1A2 inhibitörüdür
ve birlikte verilmeleri durumunda florokinolon-te-
ofilin etkileflimini artt›rabilir. Siprofloksasin + teofi-
lin tedavisi alan ve teofilin düzeyleri terapötik s›n›r-
lar içinde olan hastalarda da konvülziyon geliflebil-
mesi iki ilaç aras›nda farmakodinamik bir etkilefli-
min de bulunabilece¤ini düflündürmektedir. 

Florokinolonlar›n neden oldu¤u, oldukça minör
baflka etkileflimler de vard›r. Florokinolonlar›n war-
farinle antikoagülasyon üzerindeki etkisi fazla belir-
gin de¤ildir ve nadiren rapor edilir. Kifliler aras›nda
önemli varyasyon gözlenir. Sadece enoksasin ve
siprofloksasin kafeinin CYPA12 ile metabolizmas›n›
inhibe eder, yar› ömrünü 4-5 kat uzat›r ve maksi-
mum konsantrasyonunu artt›r›r. Siprofloksasinin

metoprolol, diazepam, prokainamid, propranolol ve
meksiletinin farmakokineti¤ini de¤ifltirdi¤ini bildi-
ren küçük çapl› çal›flmalar ve olgu sunumlar› mev-
cuttur. Ayr›ca florokinolonlarla siklosporin ve muh-
temelen takrolimus aras›nda nefrotoksisiteyle so-
nuçlanabilen farmakodinamik bir etkileflim mevcut-
tur. Siprofloksasin alan hastalarda tedaviye foskar-
net eklenmesinin muhtemelen farmakodinamik bir
etkileflime ba¤l› tonik klonik kas›lmalara neden ol-
du¤u bildirilmifltir. 

Trimetoprim-Sulfametoksazol (TMP-SMX)

Trimetoprim (TMP) ve sulfametoksazol (SMX) he-
patik biyotransformasyonda de¤ifliklik, kompetitif
renal at›l›m veya farmakodinamik etkilerle birçok
ilaç etileflimine neden olabilir. TMP pentamidin ve
potasyum tutucu diüretiklerden amilorid ve triam-
terine benzer bir flekilde distal tübüllerdeki sodyum
kanallar›n› bloke eder. Yafll›larda, “acquired immu-
nodeficiency” sendromunda (AIDS), potasyum tu-
tucu diüretik tedavisi veya potasyum suplementleri
verilen kiflilerde hiperkalemiye neden oldu¤u bildi-
rilmifltir. Tiazid grubu diüretiklerle kombine trime-
toprim tedavisi a¤›r hiponatremiye neden olabilir.
Trimetoprimin amantadin, dapson, digoksin, MTX,
prokainamid ve zidovudinin renal tübüler at›l›m›n›
inhibe etmesi bu ilaçlarla ilgili toksisiteye yol açt›¤›
bildirilmifltir. 

Sulfizoksazol ve TMP-SMX dahil olmak üzere sulfa
ilaçlar› s›kl›kla warfarine ba¤l› antikoagülasyonu
artt›r›r. Bu etkileflimin mekanizmas› bilinmemekte-
dir. Bu ilaçlar az miktarda warfarinin plazma prote-
inlerine ba¤lanma yerinden ayr›lmas›na neden olur
ancak bunun majör bir etkisi yoktur. TMP-SMX ile
warfarinin birlikte kullan›m› s›ras›nda protrombin
zaman› yak›ndan izlenmeli bu mümkün de¤ilse
kombine kullan›mlar›ndan kaç›n›lmal›d›r.

TMP-SMX’in MTX ile birlikte kullan›m› kemik ili¤i
supresyonuna yol açabilir. Sulfa ilaçlar› MTX’in
plazma proteinlerinden ayr›lmas›na ve plazmada
geçici olarak yüksek konsantrasyonda serbest MTX
bulunmas›na neden olabilir. Ayr›ca TMP, MTX ile
tübüler at›l›m için yar›fl›r. Bu iki mekanizmaya ek
olarak dihidrofolat redüktaz›n kombine olarak inhi-
bisyonuna ba¤l› farmakodinamik etki kronik MTX
tedavisi alan hastalarda akut megaloblastik anemi
ile sonuçlanabilir. Bu nedenle TMP-SMX’in MTX
ile kombine kullan›m›ndan kaç›n›lmas›, zorunlu
kal›nan durumlarda folinik asit deste¤i ile verilme-
si ve beyaz küre say›s›n›n takibi gerekir.
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TMP ve SMX siklosporin düzeylerini düflürerek
transplant rejeksiyonuna neden olabilir. TMP’nin
siklosporin alan hastalarda serum kreatinin düzeyi-
ni artt›r›c› bir farmakodinamik etkisi de görülebilir.
Azatioprin ile TMP aras›ndaki farmakodinamik et-
kileflime ba¤l› lökopeni geliflimi bildirilmifltir. 

Tam olarak aç›klanamayan baz› nedenlerden dolay›
TMP-SMX tedavisi almakta olan hastalarda çeflitli
ilaçlar›n (oral kontraseptifler, pimozid, 6-merkapto-
purin gibi) etkilerinin azald›¤› bildirilmifltir. TMP-
SMX ile ilgili önemli ilaç etkileflimleri Tablo 3’de
özetlenmifltir.

Makrolidler

Makrolid grubunda antibiyotikler aras›nda sitokrom
p450 izformlar›na ba¤lanma ve inhibitör etki yö-
nünden farkl›l›klar gözlenir. Bu farkl›l›k özellikle
CP3A4 üzerinde daha belirgindir. Makrolidleri
CYP3A4 üzerindeki inhibitör etkileri ve buna ba¤l›

geliflen ilaç etkileflimleri yönünden 3 gruba ay›rmak
mümkündür: 

• Grup 1: Bu grupta CYP3A4’ü kuvvetle inhibe eden
eritromisin ve troleandomisin yer al›r. ‹laç etkilefli-
minin en yo¤un yafland›¤› gruptur.

• Grup 2: Bu grupta klaritromisin yer al›r, CYP3A4’e
ba¤lanma afinitesi orta derecededir.

• Grup 3: Bu gruba giren makrolidler (azitromisin ve
diritromisin) CYP3A4’e ba¤lanmaz ve ilaç etkile-
flimleri minimal düzeydedir.

CYP3A4 aktivitesinde kifliler aras›nda önemli de¤ifl-
kenlik görülmesi nedeniyle makrolidlere ba¤l› etki-
leflimler önceden tahmin edilemez.

Makrolidlerin hedef ilaç oldu¤u etkileflimler: Eta-
nol eritromisin etil suksinat›n, yiyecekler eritromi-
sinin enterik kapl› tabletleri ve klaritromisin d›fl›n-
da tüm makrolidlerin emilimini azalt›r. Ritonavir,
grup 1 ve grup 2 makrolidlerin CYP3A4 taraf›ndan
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Tablo 3. TMP-SMX kullan›m› s›ras›nda görülen önemli ilaç etkileflimleri

Etkilenen ilaç TMP-SMX’in etkisi Dikkat edilmesi gereken noktalar

Azatioprin Lökopeni Beyaz küre say›s›n›n takibi

Siklosporin Siklosporin düzeyinde Siklosporin düzeyinin ve böbrek 
azalma, azotemi fonksiyonlar›n›n izlenmesi

Dapson Methemoglobinemi Methemoglobin düzeyinin izlenmesi

Digoksin Digoksin düzeyinde art›fl Digoksin düzeyinin takibi

Metotreksat Lökopeni, stomatit Birlikte kullan›mdan kaç›n›lmal›;
tedaviye folinik asit eklenmesi, 
beyaz küre say›s›n›n izlenmesi

Metronidazol Disulfiram benzeri reaksiyon Birlikte kullan›mdan kaç›n›lmal›
(intravenöz TMP-SMX ile)

Fenitoin Fenitoin toksisitesi Fenitoin düzeyinin izlenmesi

Potasyum Hiperkalemi Birlikte kullan›mdan kaç›n›lmal›; 
serum potasyum düzeyinin takibi

Potasyum tutucu diüretikler Hiperkalemi Birlikte kullan›mdan kaç›n›lmal›; 
serum potasyum düzeyinin takibi

Prokainamid Prokainamid toksisitesi Serum ilaç düzeyi ve elektrokardiyogram takibi

Rifampin Rifampin düzeyinde artma Gözlem

Sulfonilüre grubu hipoglisemikler Hipoglisemik etkide artma Serum glukoz düzeyi takibi

Tiazid diüretikler Hiponatremi Serum sodyum düzeyinin izlenmesi

Warfarin Antikoagülan etkide artma Birlikte kullan›mdan kaç›n›lmal›;
protrombin zaman›n›n izlenmesi

Zidovudin Sitopeni (karaci¤er yetmezli¤inde) Tam kan say›m›n›n izlenmesi



metabolizasyonunu inhibe eder. Bu etki Mycobacte-
rium avium complex infeksiyonlar›n›n tedavisinde
avantaj sa¤layabilir. Simetidin de mikrozomal P450
metabolizmas›n› inhibe eden ilaçlardan biridir ve
yüksek doz eritromisin kullanan hastalarda geçici
“reversible” sa¤›rl›¤a neden oldu¤u bildirilmifltir. 

Makrolidlerin neden oldu¤u ilaç etkileflimleri:
Makrolidlerin neden oldu¤u farmakokinetik ilaç et-
kileflimlerinden birkaç› oldukça s›k görülür ve teh-
likelidir. Astemizol, terfenadin, karbamazepin, si-
saprid, klozapin, siklosporin, digoksin ergot alkalo-
idleri, pimozid, takrolimus, teofilin ve warfarin ile
makrolidler aras›ndaki farmakokinetik etkileflimler
bu gruba girer (Tablo 4). Sedasyon yap›c› etkisi ol-
mayan H1 antihistaminiklerden terfenadin ve aste-
mizol CYP3A4 taraf›ndan metabolize edilir.
CYP3A4’ün kuvvetli inhibitörleri ile birlikte kulla-
n›lmalar› durumunda terfenadin veya astemizol vü-
cutta birikime u¤rar. Her iki ilaç da doza ba¤›ml›
olarak QTc aral›¤›n› uzat›r ve nadiren “torsades de

pointes”a neden olabilir. Terfenadinle bildirilen
kardiyotoksisite olgular›n›n yaklafl›k %10’unda
grup 1 ve grup 2 makrolidler sorumludur. Bu potan-
siyel toksik etki nedeniyle Amerika Birleflik Devlet-
leri (ABD)’nde terfenadin piyasadan çekilmifltir.
Makrolidler ve loratadin aras›nda da benzer bir far-
makokinetik etkileflim vard›r. Ancak loratadin kar-
diyotoksik de¤ildir. 

Grup 1 ve grup 2 makrolidlere ba¤l› CYP3A4 inhi-
bisyonu karbamazepin toksisitesine neden olabilir.
Grup 3 makrolidlerle bu tür bir etkileflim görülme-
mesine ra¤men, kural olarak makrolidlerin karba-
mazepinle birlikte reçete edilmemesi gerekir.

Sisaprid de QTc aral›¤›nda uzamaya neden olabilen
ve CYP3A4 taraf›ndan metabolize edilen bir ilaçt›r.
Sisaprid ve makrolidlerin birlikte kullan›m›na ba¤l›
kardiyotoksisite bildirilmemifltir. Ancak bunun
muhtemel bir ilaç etkileflimi oldu¤u ak›lda tutulma-
l› ve sisapridin grup 1-2 makrolidlerle kombine kul-
lan›m›ndan mümkün oldu¤unca kaç›n›lmal›d›r.
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Tablo 4. Makrolid* grubu antibiyotiklerle ciddi ilaç etkileflimleri

Etkilenen ilaç Makrolidlerin etkisi Dikkat edilmesi gereken noktalar

Astemizol QTc aral›¤›nda uzama, torsades de pointes Birlikte kullan›mdan kaç›n›lmal›; 
QTc aral›¤›n›n izlenmesi

Benzodiazepinler** Sedasyon Genellikle birlikte kullan›lmalar› önerilmez. 

Karbamazepin Karbamazepin toksisitesi Genellikle birlikte kullan›lmalar› önerilmez; 
karbamazepin düzeyinin izlenmesi

Sisaprid QTc aral›¤›nda uzama, torsades de pointes Genellikle birlikte kullan›lmalar› önerilmez; 
QTc aral›¤›n›n izlenmesi

Klozapin Konvülziyon Genellikle birlikte kullan›lmalar› önerilmez.

Siklosporin Siklosporin düzeyinde art›fl, azotemi Siklosporin düzeyinin ve böbrek 
fonksiyonlar›n›n izlenmesi

Digoksin Digitalis toksisitesi Digoksin düzeyinin takibi

Ergot alkaloidleri Hipotansiyon, vazospazm Genellikle birlikte kullan›lmalar› önerilmez.

Pimozid Ani ölüm Birlikte kullan›lmamal›.

Takrolimus Takrolimus düzeyinde artma, azotemi Takrolimus düzeyinin ve böbrek 
fonksiyonlar›n›n takibi

Terfenadin QTc aral›¤›nda uzama, torsades de pointes Birlikte kullan›mdan kaç›n›lmal›; 
QTc aral›¤›n›n izlenmesi

Teofilin Teofilin toksisitesi Genellikle birlikte kullan›lmalar› önerilmez; 
teofilin düzeyinin takibi

Warfarin Antikoagülan etkide artma Protrombin zaman›n›n izlenmesi

*Genellikle grup 1 (eritromisin, troleandomisin) veya grup 2 (klaritromisin) makrolidler
**Alprazolam, diazepam, midazolam (oral), triazolam



Grup 1 ve 2 makrolidler siklosporin metabolizmas›-
n› inhibe ederek siklosporin birikimine ve toksisite-
sine yol açabilir. Bu etkileflimin en önemli özelli¤i
çok h›zl› (saatler içinde) bir flekilde ortaya ç›kabil-
mesidir. Makrolidlerin hem oral hem de intravenöz
yolla veriliflini takiben geliflebilir. Azitromisinle
kombine kullan›m s›ras›nda siklosporin toksisitesi
geliflebildi¤i ve diritromisinin siklosporin düzeyle-
rinde hafif art›fla neden oldu¤u bildirilmifltir. Eritro-
misinin organ nakli yap›lan hastalarda takrolimus
düzeylerini artt›rd›¤› ve toksisiteye neden oldu¤u
bilinmektedir.

Ergot alkaloidleri nadir kullan›lan ilaçlard›r. Ancak
troleandomisin veya eritromisinle kombine edilme-
leri durumunda akut ergotizm geliflebilir ve ekstre-
mite amputasyonu ile sonuçlanabilir.

Pimozid, Tourette’s bozuklu¤unun tedavisinde kul-
lan›lan ve QTc aral›¤›nda uzamaya neden olabilen
bir ilaçt›r. CYP3A4 taraf›ndan metabolize edilir. Bu
ilac›n klaritromisinle birlikte kullan›m› s›ras›nda
iki ani ölüm bildirilmifltir. Bu nedenle “Food and
Drug Administration” (FDA) taraf›ndan pimozidin
makrolid grubuna giren tüm ilaçlarla birarada kulla-
n›m› kontrendike olarak kabul edilmifltir.

Teofilinin grup 1 ve grup 2 makrolidlerle kombine
kullan›m› s›ras›nda teofilin birikimi ve toksisitesi
ortaya ç›kabilece¤i için birlikte kullan›mlar›ndan
kaç›n›lmal›d›r. 

Daha önceden belirli bir warfarin dozunda yeterli
derecede antikoagüle olan hastalarda eritromisin te-
davisi ciddi hipoprotrombinemi ve kanamaya ne-
den olabilir. Bu etkileflim de muhtemelen sitokrom
P450 izoformlar›n›n inhibisyonu ile gerçekleflir.

Azol Antifungaller

Azol grubu antifungallerin (özellikle ketokonazol,
itrakonazol ve flukonazol) kullan›m› s›ras›nda orta-
ya ç›kan ilaç etkileflimleri afla¤›daki mekanizmalar-
dan biri ile gerçekleflir:

• Azol grubu antifungalin çözünülürlü¤ünde veya
emiliminde de¤ifliklik,

• P450 ile biyotransformasyon aflamas›nda modifi-
kasyon.

Azol antifungallerin  hedef ilaç oldu¤u etkileflimler:
Ketokonazol ve itrakonazol asidik pH’da çözünebi-
lir. Ancak pH 6’ya ç›kt›¤›nda çözünülürlükleri
%10’a iner. Antiasidler, gastrik asit sekresyonunun
inhibitörleri (H2 reseptör antagonistleri, proton
pompa inhibitörleri), ketokonazol ve itrakonazolün

biyoyararlan›m›n› azalt›r. Sukralfat ketokonazolün
emiliminde daha az oranda bir azalmaya neden
olur. Ketokonazol veya itrakonazol, antiasidler veya
sukralfattan en az 2 saat önce verilmelidir. H2 re-
septör antagonistleri veya proton pompa inhibitör-
leri ile kombine kullan›m durumunda itrakonazol
veya ketokonazolün emilimi kola cinsi veya di¤er
asidik içeceklerle efl zamanl› olarak al›narak ya da
itrakonazolün yeni s›v› formülasyonu kullan›larak
artt›r›labilir. 

Rifampin ve daha az oranda olmak üzere rifabutin
çeflitli P450 izoenzimlerini indükleyerek ketokona-
zol ve itrakonazolün metabolizmas›n› artt›rabilir.
Ancak flukonazol üzerindeki etkileri minimaldir.
Rifampin tedavisi s›ras›nda ketokonazol düzeyleri
%80 oran›nda azal›r, itrakonazol düzeyleri ise tespit
edilemeyecek kadar azal›r. Bu etkileflime ba¤l› anti-
fungal tedavi baflar›s›zl›klar› bildirilmifltir. Fenitoin
veya karbamazepin tedavisi s›ras›nda da ketokona-
zol ve itrakonazol metabolizmas›nda benzer bir in-
düksiyon meydana gelir.

‹zoniazid tedavisinin ketokonazol serum konsant-
rasyonlar›nda %80’e varan azalmaya ve antifungal
tedavi baflar›s›zl›¤›na neden oldu¤u bildirilmifltir.
Bu etkileflimin mekanizmas›n›n azol metabolizma-
s›nda art›fl oldu¤u düflünülmektedir.

Azol antifungallerin neden oldu¤u ilaç etkileflimle-
ri: Bu gruptaki etkileflimler esas olarak azol antifun-
gallerin sitokrom P450 enzimlerini inhibe etmesine
ba¤l› olarak ortaya ç›kar. Azol antifungallerin izoen-
zim spesifisiteleri birbirinden farkl›d›r. Bu nedenle
ilaç etkileflimlerinde baz› farkl›l›klar gözlenir (Tablo
5). Flukonazol daha çok CYP2C9’u ketokonazol ve
itrakonazol ise CYP3A4’ü inhibe eder. Flukonazol
CYP3A4’ü ancak yüksek dozlarda (> 800 mg/gün)
inhibe edebilir. 

Azol grubu antifungallerin en ciddi etkileflimleri as-
temizol ve terfenadin ile gözlenir. Etkileflim meka-
nizmas› ve sonuçlar, makrolidler bölümünde aç›kla-
nanla ayn›d›r. Daha çok itrakonazol ve ketokonazo-
le ba¤l› olarak geliflti¤i bildirilmifltir. Flukonazolün
etkisi daha hafif olmakla birlikte terfenadinle kulla-
n›m› s›ras›nda QTc aral›¤›nda uzama görülebilir.
Ayn› mekanizmaya ba¤l› olarak QTc aral›¤›nda uza-
ma sisaprid + azol antifungal kullan›m› s›ras›nda da
geliflebilir, ölümle sonuçlanabilir.

Azol antifungaller siklosporin ve takrolimus meta-
bolizmas›n› CYP3A4 üzerinden inhibe ederek toksi-
siteye neden olabilir. Ketokonazol, itrakonazol ve
flukonazole oranla siklosporin metabolizmas›n› da-
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ha güçlü bir flekilde inhibe eder. Doz azalt›lmas› du-
rumunda takrolimus flukonazolle birlikte güvenle
kullan›labilir. Oral yolla verilen midazolam, triazo-
lam ve di¤er baz› anksiyolitikler CYP3A4 taraf›ndan
okside edilir. Bu ilaçlar›n metabolizmas› da ketoko-
nazol veya itrakonazolün etkisine ba¤l› inhibisyona
u¤rar. ‹ntravenöz midazolam kullan›m› s›ras›nda bu
tür bir etki görülmez. Metabolizmalar›n›n inhibis-
yonuna ba¤l› olarak midazolam veya triazolam›n te-
pe plazma konsantrasyonlar› 4 kat artar, yar› ömür-
leri 2-3 kat uzar. Beklenenden daha fazla ve uzun
süreli sedasyon meydana gelir. Ketokonazol veya it-
rakonazol alan bir hastaya verildi¤inde midazolam
ya da triazolam k›sa etili bir benzodiazepin olarak
düflünülmemelidir.

Flukonazol, CYP2C9’u inhibe ederek fenitoinin
plazma konsantrasyonunu artt›r›r, toksisiteye neden
olabilir. ‹trakonazol ve ketokonazolün bu tür bir et-
kisi yoktur. 

S-warfarin CYP2C9 taraf›ndan, daha az güçlü olan
R-warfarin CYP3A4 taraf›ndan metabolize edilir.
Flukonazol, CYP2C9 üzerindeki etkisiyle warfari-
nin ankoagülan etkisini artt›r›r. Vajinal veya kuta-

nöz olarak uygulanan azollerle warfarin aras›nda et-
kileflim bildirilmemifltir. 

Felodipin, kinidin, HMG CoA inhibitörleri, sulfoni-
lüre grubu hipoglisemik ajanlar, ketokonazol, itra-
konazol veya flukonazolle efl zamanl› tedavi s›ras›n-
da birikime u¤rayabilir. AIDS’li hastalarda efl za-
manl› rifabutin ve flukonazol veya itrakonazol teda-
visinin anterior üveite neden oldu¤u bildirilmifltir.
Ketokonazolün de benzer bir etkisi olabilir.

Rifamisinler

Rifampin sitokrom P450 izoenzim inhibitörleri ara-
s›nda en güçlü ve enzim spesifitesi en genifl olan›-
d›r. CYP1A2, CYP2C sugrubu ve CYP3A4’ü inhibe
eder. Rifabutin, rifampine oranla daha zay›f bir in-
hibitördür. Bütün önemli ilaç etkileflimlerinde rifa-
misinler bir ilac›n P450 metabolizmas›n› indükler,
biyoyararlan›m›n›, plazma konsantrasyonu ve ge-
nellikle plazma yar› ömrünü azalt›r.

Rifamisinlerin  hedef ilaç oldu¤u etkileflimler: Alü-
minyumhidroksit antiasitler, ketokonazol veya pira-
zinamid rifampinin oral biyoyararlan›m›n› azalt›r.
Klaritromisin, flukonazol veya itrakonazolün rifa-
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Tablo 5. Azol grubu antifungallerle (ketokonazol, itrakonazol, flukonazol) ilaç etkileflimleri

Etkilenen ilaç Azollerin etkisi Dikkat edilmesi gereken noktalar

Anksiyolitikler* Sedasyon (K, ‹) Alternatif ilaçlar aranmal›

Astemizol QTc aral›¤›nda uzama, Birlikte kullan›mdan kaç›n›lmal›; 
torsades de pointes QTc aral›¤›n›n izlenmesi

Sisaprid QTc aral›¤›nda uzama, Birlikte kullan›mdan kaç›n›lmal›; 
torsades de pointes QTc aral›¤›n›n izlenmesi

Siklosporin Siklosporin düzeyinde artma, Siklosporin düzeyinin ve böbrek
azotemi (K > ‹, F) fonksiyonlar›n›n takibi

HMG CoA Rabdomiyoliz Birlikte kullan›mdan kaç›n›lmal›.
redüktaz inhibitörleri**

Metilprednizolon Adrenal supresyon (K) Ketokonazolle birlikte kullan›m›ndan kaç›n›lmal›;
metilprednizolon dozu azalt›labilir.

Fenitoin Fenitoin toksisitesi (F) Birlikte kullan›mdan kaç›n›lmal›; 
fenitoin düzeyinin takibi

Takrolimus Takrolimus düzeyinde artma, Takrolimus düzeyinin ve böbrek 
azotemi fonksiyonlar›n›n takibi

Terfenadin QTc aral›¤›nda uzama, Birlikte kullan›mdan kaç›n›lmal›; 
torsades de pointes QTc aral›¤›n›n izlenmesi

Warfarin Antikoagülan etkide art›fl (F) Protrombin zaman›n›n takibi

*Alprazolam, buspiron, klordiazepoksid, diazepam, midazolam (oral), triazolam
**Özellikle atorvastatin, lovastatin, simvastatin
K= Ketokonazol; ‹= ‹trakonazol; F= Flukonazol



butinle birlikte kullan›m› rifabutinin serum düzey-
lerinde artmaya, kronik üveit, poliartralji gibi teda-
viyi s›n›rlay›c› yan etkilerin ortaya ç›kmas›na neden
olabilir.

Rifamisinlerin neden oldu¤u ilaç etkileflimleri: Ri-
fampin veya rifabutin birçok ilac›n metabolizmas›n›
indükleyebilir (Tablo 6). Kortikosteroidler bu in-
düksiyondan önemli ölçüde etkilenir. Rifamisinler
Addison hastal›¤›nda; ast›m, nefrotik sendrom, or-
gan nakilleri ve dev hücreli arteritte verilen steroid
dozunun etkisinin azalmas›na neden olur. Bu etki
birkaç gün içinde ortaya ç›kabilir ve sonuçlar› kli-
nik önem tafl›r. Rifamisinlerin siklosporin, takroli-
mus, itrakonazol ve warfarinle birlikte kullan›m› s›-
ras›nda da benzer etkiler görülür. Bu ilaçlar›n dozu-
nun artt›r›lmas› ya da alternatif ilaçlara geçilmesi

gerekir. Rifamisin tedavisi kesildi¤inde sitokrom
P450 metabolizmas›n›n bazal düzeyine geri döne-
bilmesi için 1-3 haftal›k bir süre gerekir. Bu süre
içinde rifamisinlerle etkileflimi olan ilaçlar›n serum
düzeyi yükselir ve toksisite geliflebilir. Özellikle sik-
losporin, takrolimus, sulfonilüre grubu hipoglise-
mik ajan, teofilin, kinidin ve warfarin tedavisi alan
hastalarda bu noktan›n unutulmamas› gerekir. 

Rifampin izoniazidi hidrazine (hepatotoksik) dö-
nüfltüren sekonder bir metabolik yolu aktive eder.
Bu etkileflim yavafl asetilleyicilerde ciddi hepatit
tablosuna neden olabilir. 

Böbrek yetmezli¤i olan hastalarda digitalis glikozid-
lerinin böbrek d›fl› (hepatik) yollarla at›l›m› önem
kazan›r. Bu hastalarda rifampin digoksin veya digi-
toksinle etkileflerek serum digitalis düzeylerinin
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Tablo 6. Rifamisin tedavisi s›ras›nda metabolizmas› indüklenen (etkinli¤i azalan) ilaçlar

Çok önemli ve/veya s›k görülen

Oral kontraseptifler Fenitoin

Kortikosteroidler Propranolol

Siklosporin Kinidin

Dizopiramid Sulfonilüre grubu hipoglisemikler

‹zoniazid Takrolimus

‹trakonazol Teofilin

Ketokonazol Tokainidin

Metadon Verapamil

Metoprolol Warfarin

Daha az önemli veya s›k görülen

Anjiyotensin konverting enzim inhibitörleri Fluvastatin

Asetaminofen Haloperidol

Barbituratlar Meksiletin

Kloramfenikol Nifedipin

Klofibrat Nisoldipin

Dapson Progestinler

Diazepam Propafenon

Digoksin Triazolam

Diltiazem Trisiklik antidepresanlar

Doksisiklin Zidovudin

Flukonazol
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azalmas›na yol açabilir. Bu durumda terapötik dü-
zeyi koruyabilmek için digoksin dozunun %35-100
oran›nda artt›r›lmas› gerekebilir (rifampin kesildik-
ten sonra %50 azalt›l›r). Ancak bu çok s›k karfl›lafl›-
lan bir etkileflim de¤ildir. 

Antiviral ‹laçlar

Antiviral ilaçlar›n ço¤u P450 d›fl› katabolik enzim-
ler taraf›ndan metabolize edilir. Muhtemelen bu se-
bepten dolay› az say›da klinik önem tafl›yan ilaç et-
kileflimi ile karfl›lafl›l›r (Tablo 7).
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Tablo 7. Antiviral ilaçlarla etkileflim

Etkileflen ilaç Etkileflim

Aminoglikozidler Foskarnet aminoglikozidlere ba¤l› nefrotoksisiteyi artt›r›r.

Beta-laktam antibiyotikler Gansiklovirin imipenem-silastatinle birlikte verilmesi jeneralize konvülziyona yol açabilir.

Probenesid Gansiklovirin renal at›l›m›nda azalma, asiklovirin yar› ömründe uzama


