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NON-STREO‹DAL
ANT‹‹NFLAMATUVAR ‹LAÇLAR
Prof. Dr. Aytül Önal
Antibiyotiklerden sonra en s›k reçete
edilen ajanlardan olan non-streoidal
(stereoid-olmayan) antiinflamatuvar
ilaçlar›n (NSA‹‹) ilk keﬂfediliﬂleri çok
uzun y›llar öncesine dayanmaktad›r.
Bundan 3500 y›l önce (MÖ400) Hippocrates, sö¤üt kabu¤u ve yapraklar›n›n
ateﬂ ve inflamasyonlu durumlar› tedavi
edebildi¤ini göstermiﬂtir. Daha sonra 17
yy’da sö¤üt kabu¤unun bu aktif maddesi salisin olarak tan›mland› ve 1860’larda Almanya’da salisilik asit üretilmeye
baﬂland›. Salisilik asitin kullan›ma uygun
formu olan asetilsalisilik asit ise 1899
y›l›nda ilaç pazar›na sokuldu. Söz konusu ajanlar›n keﬂifleri oldukça erken dönemlerde olmas›na ra¤men aspirin ve
indometasin gibi ilaçlar›n analjezik-antiinflamatuvar etki mekanizmalar› 1960
y›llar›na kadar anlaﬂ›lamad›. Nihayet
1970’li y›llarda aspirin ve di¤er NSA‹
ilaçlar›n etki mekanizmas›n›n aç›¤a ç›kar›lmas› ile söz konusu ajanlar›n araﬂt›r-

malar›nda yepyeni bir döneme girildi1.
NSA‹‹’lar, inflamasyon, a¤r› ve ödem
bulgular›n›n yan›s›ra osteoartrit, romatoid artrit ve kas-iskelet sistemi hastal›klar›nda s›kl›kla kullan›lan ilaçlardand›r.
Antiinflamatuvar etkilerinin yan›nda, etkilerine karﬂ› tolerans oluﬂmamas› ve ba¤›ml›l›k yapmamalar›, bu grup ilaçlar›n
terapötik de¤erini art›rm›ﬂt›r. Fakat farkl› ﬂiddette ve önemli say›labilecek yan etkiler oluﬂturmalar› da k›smen kullan›mlar›n› s›n›rlam›ﬂt›r2,3.
Heterojen bir da¤›l›m gösteren bu ilaçlar› aspirin, selektif ve non-selektif
siklooksijenaz inhibitörleri olarak olarak gruplamak mümkündür (Tablo 1).
Aspirin en eski ve üzerinde en çok araﬂt›rma yap›lm›ﬂ bir NSA‹ ilaç olmas›n›n
yan›nda, kardiovasküler sistem (KVS) ve
serebrovasküler hastal›kta düﬂük dozlarda kullan›lan bir ajan olarak da ayr› bir
önemi vard›r1.
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Merhaba...
T›pta a¤r› tedavisinde ve romatizmal hastal›klarda çok s›k
kullan›lan NSA‹‹ (nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar)
antienflamatuar, antipiretik ve antiagregan özellikleri ile
semptomatik k›smende tedavi edicidir. 100 y›ldan beri
kullan›lmaktad›r.
A¤r› tedavisinde tarihsel bir güce de sahip NSA‹‹ ile ilgili sorun
yaratan durum; bilinçsizce veya tüm uyar›lar› hiçe sayarak
tüketilmesidir. Hastalar›n a¤r›l› durumlarda ço¤u kez “ne olursa
olsun ﬂikayetlerini giderme” yoluna yönelmesi, do¤al olarak söz konusu
süreçte ülser geliﬂimi, mide kanamas›, böbrek yetmezli¤i ya da
konjestif kalb yetmezli¤i gibi komplikasyonlarla sonlanmaktad›r.
Bültenimizin bu say›s›n› ÖZEL SAYI olarak vazgeçemedi¤imiz Â

Tablo1. Sikloksijenaz selektifliklerine
göre non-streoidal antiinflamatuvar
ilaçlar

Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar
Non-selektif
(COX-1 ve COX-2
inhibitörleri)
Aspirin
Asetominofen
‹ndometasin
Naproksen
Sulindak
Diklofenak
Piroksikam
Meloksikam
Ketoprofen

Selektif
(COX-2
inhibitörleri)
Rofekoksib
Valdekoksib
Parekoksib
Selekoksib
Eterokoksib
Lumirakoksib

Non-streoidal antiinflamatuvar
ilaçlar›n etki mekanizmalar›
NSA‹ ilaçlar›n terapötik etkileri, ilgili
enzimatik aktiviteleri etkileyerek prostaglandin (PG) sentezini inhibe etmelerine ba¤l›d›r. Çeﬂitli uyar›lara yan›t olarak hücre membran›ndaki fosfolipidler,
fosfolipaz A2 enzimi arac›l›¤› ile hidrolize olarak sitoplazmada araﬂidonik asit
(AA) serbestleﬂmesine neden olurlar.
AA, siklooksigenaz (COX) ve lipooksigenaz (LOX) enzim yolaklar›nda bir substrat olarak fonksiyon görür. PGI2 (prostasiklin), PD2, PGE2, PG2α gibi prostaglandinler ve tromboksan A2 (TXA2)
gibi baz› prostanoidlerin oluﬂumunu
uyaran PGG2 ve PGH2, COX yola¤› ile
meydana gelirken, lökotrienler, lipoksin
ve di¤er ürünler LOX yola¤› ile oluﬂur3
(ﬂekil 1).
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Renal PG
Vazokonstriksiyon
Glomerüler filtrasyon
GKA

Uyar›
Membran

TXA2sentez
Platelet
aktivasyon

Fosfolipidler

G‹S de PGE2 ve PGI2
COX-1
inhibisyonu
(predominant)

Gastrik asit
Mukozal disfonksiyon
G‹ erezyon-ülserasyon

Araﬂidonik asit
Siklooksijenaz
(COX)
PGH2
Lökotrienler
TXA2
PGI2
PGE2

PGE2
PGD2

TXA2
PGI2
Platelet aktivasyon
Vazokonstriksiyon
Tromboz riski

COX-2 koruyucu
etki kayb›
‹skemi, M‹

COX-2 selektif
inhibisyonu
inhibisyonu

Renal PG RA vazodilatasyon
GKA
Vazopressin atagonizm

Sodyum-su retansiyonu
Ödem

ﬁekil 1. Siklooksigenaz (COX) enzim yola¤›; COX-1 ve COX-2 inhibisyonu3.G‹: gastrointestinal, M‹:Myokard inhibisyonu, RA: Renal
arter, GKA: Glomerular kan ak›m›

1991 de COX enziminin iki izoformu gösterilmiﬂtir ve bunlar, COX-1 ve COX-2 olarak adland›r›lm›ﬂt›r. Bu iki enzimin kimyasal yap›lar› ve aminoasit sekanslar›ndaki homolojinin % 60’› benzer olmakla birlikte farkl› genler taraf›ndan
kodland›¤› gösterilmiﬂtir. COX-1, normal doku ve hücrelerde bulunan yap›sal formdur. COX-2 ise sitokin ve inflamatuvar mediyatörlerin neden oldu¤u inflamasyonda rol oynayan indüklenebilir formudur1. 2002 y›llar›nda Ayr›ca Sim-
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NSA‹‹ ay›rd›k. Ege Üniversitesi T›p
Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dal›’ndan
Prof. Dr. Aytül Önal bu konudaki detayl› ve
yeni bilgileri aktard›.
Hastalar›m›z için, hasta ve ilac›n özellikleri
bir arada de¤erlendirilerek yap›lacak bir
uygulama, NSA‹ tedavisinde en sa¤l›kl›
yaklaﬂ›m olacakt›r.
Sa¤l›kl› ve a¤r›s›z günler dile¤iyle…….
Prof. Dr. Meltem Uyar
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Anabilim Dal›, Algoloji Bilim Dal›,
Bornova, ‹ZM‹R
meltemuyar@gmail.com

mons ve arkadaﬂlar›4 taraf›ndan köpeklerde, COX-1 in bir alternatif varyant› oldu¤u ileri sürülen COX-3 enziminin varl›¤›
da gösterilmiﬂtir.
COX enziminin, COX-2 olarak izole edilen yap›sal bir formu
oldu¤unu, 1990 l› y›llar›n erken dönemlerinde ilk kez Needleman, Simmons ve Herschman grubu bildirmiﬂtir 5,6,7. Böylece
bu keﬂif, antiinflamatuvar PG’lerin yap›sal COX-1 yoluyla, aksine proinflamatuvar PG’lerin ise COX-2 indüksiyonu yoluyla
sentezlendi¤i hipotezine yol açm›ﬂt›r. K›sa süre içersinde bilim
adamlar›, akademik çevreler ve farmasötik ﬂirketler, yan etkileri azalm›ﬂ, fakat antiinflamatuvar ve analjezik etkileri ön plana
geçen COX-2 inhibitörlerini geliﬂtirmek için yo¤un çal›ﬂmalara baﬂlam›ﬂt›r. 1999’larda ilk COX-2 selektif inhibitörü selekoksib (Celebrex®Searle ve Pfizer-) piyasaya ç›kt›. Bunu rofekoksib (Vioxx®-Merck) izledi. 15 ay gibi k›sa bir süre içinde
bu ilaçlar›n piyasaya ç›kmas› ile milyar dolar› bulan sat›ﬂlar oldu1.
Çok heyecan yaratan bu baﬂar›n›n ard›ndan, ilerleyen sürede
selektif COX-2 inhibitörlerinin KVS yan etkiler yapabildi¤i ile
ilgili endiﬂeler dile getirilmeye baﬂland›1,8 ve takip eden çal›ﬂmalarda COX-2 inhibitörlerinin TXA2 ve PGI2 dengesizli¤i
yaratabilece¤i ile kesin kan›tlar ortaya kondu. Nihayet 2004
sonlar›na do¤ru refokoksib ilaç pazar›ndan çekildi. Selekoksibin ise ilaç piyasas›nda kalmas›na izin verilmekle birlikte KVS
risklerine dikkat çekildi. Bununla birlikte FDA, s›k kullan›lan
NSA‹ ilaçlarda etiketleme de¤iﬂikli¤i yap›larak, ileri sürülen
KVS yan etkilerin bu s›n›f ilaçlar›n genel bir etkisi olabilece¤ini bildirmelerini üreticilerden istedi. EMA (European Medici-
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nes Agency) da, ilgili konuda FDA kararlar› ile hemen hemen ayn› do¤rultuda görüﬂ bildirerek NSA‹‹’lar›n yararrisk oranlar› konusunda net bir aç›klama getirdi1.
COX-1, gastrointestinal (G‹) mukozan›n korunmas›nda,
böbrek kan ak›m›n›n kontrolünde, homeostazisde, otoimmun yan›tlarda, pulmoner, santral sinir sistemi (SSS), KVS
ve üreme fonksiyonlar›n› içeren birçok dokunun, normal
fizyolojik durumlar›n›n idamesinde temeldir3. Söz konusu
enzim, gastrik epitelyum hücrelerinde bask›n, yap›sal izoform olarak eksprese edilmektedir ve sitoprotektif prostaglandin oluﬂumunun baﬂl›ca kayna¤›d›r. Bu bölgedeki COX-1
inhibisyonunun, geleneksel NSA‹‹’lerde tedaviyi komplike
eden gastrik istenmeyen olaylardan büyük ölçüde sorumlu
oldu¤u düﬂünülmektedir ve bu durum COX-2 inhibisyonu
için spesifik olan NSA‹‹’lar›n geliﬂtirilmesi için bir dayanak
noktas› olmuﬂtur 9,10.
Sitokinler, endotoksinler ve büyüme faktörleri gibi çeﬂitli
uyaranlar taraf›ndan inflamasyonda indüklenen COX-2 ise
ödem, k›zar›kl›k, ›s› ve hiperaljezinin meydana gelmesine
katk›da bulunan prostaglandinlerin oluﬂmas›na neden olur3.
Ancak COX-2 ayn› zamanda böbrek ve beynin baz› bölgelerinde yap›sal olarak da eksprese edilmektedir ve endotel
hücrelerinde gerilme kuvvetleri taraf›ndan indüklenmektedir. Bunlar shear (y›rt›lma) stresine yan›t olarak prostasiklin
salg›larlar. COX-2 blokaj› ise prostasiklin sentez inhibisyonu ile sonuçlan›r10.
COX enzimlerinin kardiyovasküler homeoastazisinde
önemli rolleri vard›r. Esas olarak trombositlerde COX-1 aktivitesi ile sentezlenen TXA2, trombosit agregasyonu, vazokonstriksiyon ve düz kas hücrelerinin profilasyonuna neden
olur. Di¤er taraftan makrovasküler endotelyal hücrelerde
COX-2 aktivitesinin arac›l›k etti¤i prostasiklin sentezi bu etkilerle çeliﬂir. Prostasiklin, endotelyal hücreler taraf›ndan
salg›lanan temel bir otokoid maddedir. Vasküler düz kas›n
gevﬂemesine neden olur ve bu etki oldukça güçlüdür. Ek
olarak trombositlerin ‹P reseptörleri üzerine etki etti¤inden
önemli bir antitrombosit aktivitesi vard›r. COX-2 selektif
inhibisyonu, prostasiklinin endoteliyal üretimini azalt›rken,
TXA2’nin trombosit üretimini de¤iﬂtirmez. Hemostatik
prostanoidlerin bu dengesizli¤i tromboz riski ve vasküler
olaylar› art›rabilir. Yap›lan çal›ﬂmalar COX-2 upregülasyonunun, PGE2 ve PGI2’ lar›n arac›l›k etti¤i kardiyak koruyucu etkide anahtar bir rol oynad›¤›n› göstermiﬂtir3,11,12.

Non-streoidal antiinflamatuvar ilaçlar›n
farmakolojik etkileri
NSA‹‹’lar antipiretik, analjezik ve antiinflamatuvar etkileri
de¤iﬂik oranlarda meydana getirirler. ‹stisna olarak asetominofenin analjezik ve antipiretik etkisi yan›nda antiinflamatuvar etkisi yoktur2.
Söz konusu ilaçlar›n a¤r› kesici etkileri, daha çok periferik
(PGI2 ve PGE2 gibi hiperaljezik mediatörlerin inhibisyonu) olmakla birlikte k›smen de SSS’da a¤r› ile ilgili sinapslarda prostaglandin etkinli¤ini azaltmak suretiyle oldu¤u
bildirilmiﬂtir. Bu durum COX (daha çok COX-2) enziminin
periferik dokularda bulundu¤u gibi beyin ve omurilikte de
bulunmas›ndan kaynaklan›r. Böylece NSA‹ ilaçlar periferden gelen duysal sinir uçlar›ndaki sinapslarda nöromediatörlerin sal›verilmesini art›ran ve inici (adrenerjik) yolaklar›n etkisini azaltan prostaglandinleri etkilemiﬂ olurlar2.
NSA‹‹’lar›n antipiretik etkileri ise, doku hasar›, inflamas-

yon, greft reddi, malignite gibi ateﬂe neden olan olaylardaki sitokinler arac›l›¤› ile hipotalamusta termoregülatör merkezde sentezi artan ve ayn› zamanda cAMP art›ﬂ›na neden
olarak ›s›y› fazlalaﬂt›ran PGE2’nin inhibisyonu nedeniyledir2,10.
NSA‹‹’lar›n antiinflamatuvar etkisine COX inhibisyonu d›ﬂ›nda, sitokinler ve aktif oksijen radikalleri ile etkileﬂme, polimorfonükleer lökositlerin inhibisyonu, lizozom membran›n›n stabilizasyonu gibi süreçlerdeki rolü de katk›da bulunabilir. Fakat akut ve kronik olsun inflamasyon karmaﬂ›k bir
olayd›r. Prostaglandin, prostasiklin ve di¤er eikozanoidler
bu olayda önemli ve k›smen çeliﬂkili gibi gözüken roller oynarlar ve inflamasyonda henüz bilinmeyen baﬂka endojen
maddelerin de önemli katk›s› vard›r. Bu yüzden NSA‹ ilaçlar›n etkisini kapsaml› bir ﬂekilde bir tek varsay›mla aç›klamak mümkün de¤ildir2.

Non-streoidal antiinflamatuvar ilaçlar›n
tedavide kullan›mlar›
NSA‹‹’lerin pek ço¤u analjezik, antipiretik ve antiinflamatuvar etkinin tümünü yaparlar. Pek az›nda (asetominofen ve
dipiron gibi) sadece analjezik ve antipiretik etkiler vard›r.
NSA‹‹’ler yüzeyel yap›lar›n a¤r›lar›nda, özellikle hafif veya
orta derecede ve künt nitelikte ise yeterli bir analjezi yaparlar. Baﬂ a¤r›s›, myalji, artralji, diﬂ a¤r›s› gibi genellikle lokal
iltihabi reaksiyona ba¤l› a¤r› çeﬂitlerinde kullan›l›rlar. Maksimum etkileri opioidlerinkinden çok daha az olsa da, opiyatlar›n istenmeyen yan etkilerine (solunum depresyonu, fiziksel ba¤›ml›l›k geliﬂmesi gibi) sahip de¤ildirler. Duysal
modalitelerin alg›lanmas›n› de¤iﬂtirmeyen bu ilaçlar, kronik
postoperatif a¤r› veya inflamasyondan kaynaklanan a¤r›y›
özellikle iyi kontrol alt›na al›rlar. Oysa boﬂluklu iç organlardan kaynaklanan a¤r› bu ilaçlarla ço¤unlukla geçmez. Bunun bir istisnas› menstruel a¤r›d›r. Mensturasyon s›ras›nda
endometriumdan sal›nan prostaglandinler ﬂiddetli kramplara ve di¤er primer dismenore semptomlar›na neden olabilir;
bu durumun NSA‹‹ ile tedavisi büyük ölçüde baﬂar›l›
olur2,10.
Antipiretik etkilerinden yararlan›lmak istenildi¤inde etki
baﬂlang›c› h›zl› olan bir NSA‹ ilac› seçmek mant›kl›d›r. Viral
hastal›¤a eﬂlik eden çocuklarda aspirin kullan›m› ile Reye
sendromu (ensefalopati, karaci¤er disfonksiyonu ve organ
ya¤lanmas› ile karakterize) vakas› görülmesi bu alandaki aspirin kullan›m›n› s›n›rland›rm›ﬂt›r10 . Parasetamol Reye sendromundan sorumlu tutulmamaktad›r ve bu nedenle çocuk
ve gençlerde tercih edilen antipiretik bir ajand›r13.
Antiinflamatuvar etkisi olanlar, iltihab›n 4 ana belirtisi olan
a¤r›, ﬂiﬂlik (ödem), k›zar›kl›k ve s›cakl›k artmas› gibi olaylar›
giderebilirler. Romatizmal hastal›klar›n tümünde kullan›m›
FDA taraf›ndan onaylanmam›ﬂ olsa da, NSA‹‹’lar›n ço¤unun romatoid artritde, seronegatif spondiloartropatilerde
(örn. psöriatik artritis ve inflamatuvar barsak hastal›¤› ile
birlikte olan artritler), osteoartritler, lokalize kas-iskelet sendromlar› (burkulma ve zorlanmalar, s›rt a¤r›lar›) ve gutda
(tolmetin hariç) etkilerinin olmas› olas›d›r2,14.
Prostaglandinler duktus arteriozusun aç›k kalmas›ndan da
(patent duktus arteriozus) sorumludurlar ve yenido¤anlar›n
uygunsuz ﬂekilde aç›k kalan duktusun kapat›lmas› için indometasin baﬂta olmak üzere NSA‹ ilaçlar kullan›lmaktad›r10.
NSA‹ ilaçlar›n di¤er kullan›m alanlar›, PGD2 nin önemli rol
oynad›¤›, ﬂiddetli vazodilatasyon ve hipotansiyon ataklar›n›n
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oldu¤u sistemik mastositoz, böbrek COX-2 enziminin indüklendi¤i ve PGE2 biyosentezinin artt›¤› Bartter sendromu, aspirin ve/veya NSA‹ ilaçlar›n kullan›m potansiyellerinin aktif araﬂt›rma alt›nda oldu¤u bir alan olan kanser kemoprofilaksisisi, PD2 aç›¤a ç›k›ﬂ›n›n arac›l›k etti¤i ve aspirin
tedavisi ile inhibe edilebilen niasin nedenli k›zar›kl›kd›r10.

Non-streoidal antiinflamatuar ilaçlarda
farmakokinetik
Keton yap›da bir ön ilaç olan ve asidik aktif ilaca metabolize olan nabumeton haricinde NSA‹‹’lar›n hepsi zay›f organik asitlerdir. Ço¤u gastrointestinal kanaldan h›zla ve tamamen emilirler, 1-4 saat içinde doruk konsantrasyonlara ulaﬂ›rlar. Besinler emilimi geciktirme e¤iliminde olmakla birlikte doruk konsantrasyonu etkilemezler. Ço¤u iyi emilen bu
ilaçlar›n biyoyararlan›m›n› g›dalar genelde de¤iﬂtirmez. Baz›lar› faz I’i takiben Faz II mekanizmalar› ile, baz›lar› ise sadece direkt glukorinidasyon (faz II) ile karaci¤erde yüksek
oranda ve ço¤u P450 enzimlerinden CYP3A veya CYP2C
ile metabolize olur. Büyük oranda proteine ba¤lan›rlar
(%95-99). De¤iﬂik derecelerde enterohepatik dolaﬂ›ma girmekle birlikte, en son at›l›m yollar›ndan en önemlisi böbreklerdir. Tekrarlayan dozlardan sonra sinoviyal s›v›da bulunabilirler. K›sa yar› ömürlüler eklemlerde daha uzun süre
kal›rken, uzun yar› ömürlüler sinoviyal s›v›dan yar› ömürleri ile orant›l› bir sürede kaybolurlar10,14.

Non-streoidal antiinflamatuar ilaçlarla olan
tedavide yan etkiler
Bu ilaçlara karﬂ› ciddi yan etkiler (ﬂekil 1), yaﬂl› hastalarda
daha çok görülür ve bu yüzden yaﬂl› hastalarda daha düﬂük
baﬂlang›ç doz seçilmesi gerekir10.
Gastrointestinal yan etkiler
NSA‹‹’lar› kullanan hastalar›n yaklaﬂ›k %20’sinin tolere edemedi¤i anoreksi, bulant›, dispepsi, kar›n a¤r›s› ve diyare gibi genel semptomlar3 d›ﬂ›nda, bu ilaçlar› düzenli kullananlarda %15-30 oran›nda gastrik veya intestinal ülser ortaya ç›kabilir. Ülserasyona, hayat› tehdit eden bir kanama eﬂlik
edebilir, anemiye neden olabilir. Geniﬂ ölçekli karﬂ›laﬂt›rmal› çal›ﬂmalar yap›lmam›ﬂ olmakla birlikte, geleneksel NSA‹
ilaç kullanan kiﬂilerde ciddi gastrointestinal olaylar riskinin,
kullanmayanlara göre 3 kat artt›¤› bildirilmiﬂtir. Epidemiyolojik çal›ﬂmalar, kardiyoprofilaksi amac›yla uygulanan düﬂük
doz aspirin ile birlikte NSA‹ ilaçlar kullan›ld›¤›nda, gastrointestinal sistem (G‹S) yan etkilerinin sinerjik olarak artt›¤›n› göstermiﬂtir10. Yaﬂl›, kad›n, romatoid artriti olan, G‹S kanama öyküsü olan, antitrombotik veya kortikostreoid ajan
kullanan ve yüksek doz NSA‹ ilaç kullanan kiﬂiler bu yan etkilere daha yatk›n popülasyondur3. Yap›lan klinik araﬂt›rmalarda Rofekoksib (VIGOR çal›ﬂmas›) ve lumirakoksib
(TARGET çal›ﬂmas›) ile ciddi gastrointestinal olaylarda
azalma olurken15, selekoksib (CLASS çal›ﬂmas›) ile bir azalma görülmemiﬂtir16.
NSA‹‹’lar, gastrik epitelyum hücrelerinde COX-1 inhibisyona neden olurlar. Mukozal kan ak›m›n›, ba¤›rsakta mukusun salg›lanmas›n› art›rarak sitoprotektif etki gösteren PGI2,
PGE2, ve PGD2 bask›lanmas›na neden olurlar. Bu etki oral,
parenteral ya da transdermal uygulanan tüm preparatlarda
görülür. Ayr›ca oral uygulanan ajanlar lokal irritasyon ile
asidin gastrik mukozaya geriye diffüze olmalar›na yol açarak
doku hasar›na neden olurlar10. San›ld›¤›n›n aksine sadece
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COX-1’in de¤il, COX-2’nin de tek baﬂ›na uzun süreli inhibisyonu ya da genlerinin silinmesi durumunda gastrik patoloji oldu¤unu gösteren baz› kan›tlar vard›r. COX inhibisyonu ile yola¤›n lipooksijenaz taraf›na kaymas› da NSA‹ ilaçlarla tedavi edilen hastalarda ülsere katk›da bulunabilir.
PGE1 analo¤u mizoprostol ve proton pompas› inhibitörlerinin (omeprazol, pantoprazol, lansoprazol vb.) NSA‹ ilaçlar
ile eﬂ zamanl› olarak uygulanmas›, duodenal ve gastrik inhibisyonun önlenmesinde yararl› olabilir10,17.
Kardiyovasküler yan etkiler
NSA‹ ilaçlar›n aspirin d›ﬂ›nda kardiyoprofilaksi sa¤lad›klar›
düﬂünülmemektedir. Naproksen alan baz› hastalarda de¤iﬂken olmakla birlikte trombosit inhibisyonu beklenebilece¤i
bildirilmiﬂtir. Fakat naproksenin kardiyoprofilaksideki kontrollü de¤erlendirilmesi yap›lmam›ﬂt›r ve naproksen bu
amaçla aspirinin yerine kullan›lmamal›d›r10,18,19.
Selektif COX-2 inhibitörleri, inflamasyon ve ilgili semptomlar›n tedavisinde non-selektif NSA‹‹’ler kadar ya da onlardan daha fazla etkilidirler. Endotel hücrelerinden PGI2 oluﬂumunu bask›larken, trombosit inhibisyonunda bir de¤iﬂiklik oluﬂturmazlar. PGI2’nin, TXA2’nin kardiyovasküler etkilerini s›n›rland›rd›¤› bilinen bir durumdur. Bu da selektif inhibitörlerin tromboz riskini art›rabilece¤ine iﬂaret eder.
COX-2 selektif inhibisyonunun en önemli sonuçlar›, endotelyal yüzeyde dengenin protrombotik/antitrombotik yönüne kaymas›d›r. Myokard iskemi ve infarktüsünde COX2 upregülasyonunun koruyucu etkisinin kayb› ile tromboza
olan yatk›nl›k meydana geldi¤i öne sürülmüﬂtür (ﬂekil 1).
Özellikle tromboz riski taﬂ›yan romatoid artrit hastalar›nda
bu durum önemlidir3,10,20,21.
Kardiyovasküler yan etkilerle ilgili klinik araﬂt›rmalar
Genelde G‹S yan etkileri görmek ad›na yap›lan araﬂt›rmalar
s›ras›nda KVS yan etkilerle ilgili bulgular elde edilmiﬂtir ve
farkl› NSA‹ ilaçlarla yap›lan bu çal›ﬂmalardan al›nan sonuçlarda hastan›n bazal riskinin oldukça önemli oldu¤u görülmüﬂtür3.
‹laç pazar›ndan çekilmiﬂ rofekoksib ile G‹S yan etkileri görmek için yap›lan ilk çal›ﬂmada (V‹GOR)22, rofekoksib, G‹
kanama riskini naproksene (kuvvetli COX1 inhibitörü) k›yasla düﬂürürken, myokard infarktüs (M‹) oran›n›
(%0.4/y›l) artt›rd›¤› görülmüﬂtür (naproksen ile bu
oran=%0.1/y›l). Plasebo ile karﬂ›laﬂt›rmal› bir baﬂka rofekoksib çal›ﬂmas›nda (APPROVE)23 ise, KVS etkilerde iki kat art›ﬂ görülmüﬂtür. Bunu takip eden klinik araﬂt›rmada (APC
çal›ﬂmas›)24, selekoksib, plasebo ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ ve burada
benzer olarak vasküler olaylar›n artt›¤› görülmüﬂtür25. Selekoksibin, ibuprofen ve diklofenak ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› uzun
dönem artrit güvenlik çal›ﬂmas›nda16, gruplar aras›nda kardiyovasküler yan etkiler aç›s›ndan bir farkl›l›k görülmemiﬂtir.
Fakat kanama selekoksibe göre ibuprofen ve diklofenakda
daha fazla olmuﬂtur3. Uzun dönem artrit hastalar›nda kullan›lan eterokoksib (COX-2 selektif) ve diklofenak (COX-2
selektivitesi az) ile yap›lan çal›ﬂmada (MEDAL)26 bu yönde
bir fark saptanmam›ﬂt›r.
2006’da Kearney ve çal›ﬂma ekibi27 geleneksel NSA‹‹ ve selektif COX-2 inhibitörlerini birbirleri ile ve plasebo ile k›yaslayan 138 randomize çal›ﬂman›n meta-analiz sonuçlar›n›
yay›nlam›ﬂlard›r. Primer sonuç, M‹, serebrovasküler olay veya ölüm olarak tan›mlanan ciddi vasküler olaylar insidans›nda selektif COX-2 inihibitörleri aras›nda anlaml› bir heterojenite olmaks›z›n plaseboya k›yasla %42 art›ﬂ ﬂeklinde olmuﬂtur. Bu sonuçlar daha çok artm›ﬂ M‹ ﬂeklinde meydana

gelmiﬂtir. Vasküler olaylar›n yaklaﬂ›k 2/3’u uzun dönem çal›ﬂmalarda (ortalama 139 hafta) görülmüﬂtür (selektif
COX2 inhibitörleri ile oran % 45 dir). Tüm çal›ﬂmalarda, selektif COX-2 inhibitörleri ile geleneksel (non-selektif)
NSA‹’lar›n oran› benzer olmakla birlikte, naproksen ile karﬂ›laﬂt›r›lmal› çal›ﬂmalar hetorojenite göstermiﬂtir. Selektif
COX-2 inhibitörleri ve yüksek doz ibuprofen ve diklofenak
tedavilerinde vasküler olaylar riskinde art›ﬂ görülürken bu
naproksen için geçerli olmam›ﬂt›r. Aspirin ile birlikte kullan›ld›klar›nda asetominofen, diklofenak, rofekoksib etkileﬂmez iken ibuprofen, aspirinin aterotrombotik olaylara karﬂ›
koruyucu etkisini azaltm›ﬂt›r3.
Garsia Rodrigez ve arkadaﬂlar›n›n28 yapt›¤› retrospektif kohort bir çal›ﬂmada, genel popülasyonda M‹ riski ile farkl›
NSA‹‹’lerin kullan›m frekans›, dozu ve süresi aras›ndaki iliﬂki de¤erlendirilmiﬂtir. Sonuç olarak M‹ riskinin NSA‹‹’lerin
düzenli kullan›m› ile artt›¤› ve bu riskin, tedavinin pozoloji
ve süresi ile iliﬂkili oldu¤u görülmüﬂtür. COX-2 ba¤›ml›
prostasiklin inhibisyon büyüklü¤ünün, artm›ﬂ M‹ riskini
temsil eden esas faktör olabilece¤i görüﬂünde yazarlar birleﬂmiﬂtir. Bu özelli¤in ço¤u geleneksel NSA‹‹ ve selektif
COX-2 inhibitörleri için geçerli oldu¤u ve tam kanda COX2 konsantrasyon ölçümünün, söz konusu ilaçlar›n KVS riskini belirlemede kullan›labilir bir de¤er olabilece¤i ileri sürülmüﬂtür3,27,29.
Son zamanlarda Trelle ve arkadaﬂlar›n›n, 31 araﬂt›rma ve
115.000 den fazla hastada 7 tane NSA‹ ilac›n güvenli¤i ile
ilgili bir network meta-analiz çal›ﬂmas›nda, KVS riskleri ile
ilgili bir de¤erlendirme yap›lm›ﬂt›r30. Bu çal›ﬂmada, plasebo
ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda en yüksek M‹ riski rofekoksib’te bulunmuﬂ bunu lumirakoksib takip etmiﬂtir. ‹nme riskini en
çok ibuprofen, daha sonra diklofenak göstermiﬂtir. Kardiyovasküler ölüm riski ile eterokoksib ve diklofenak iliﬂkisi
fazla bulunmuﬂtur. Her ne kadar belirsizlikler ve araﬂt›rma
ilaçlar›n›n herhangi birisinin kardiyovasküler yönden güvenilir oldu¤unu ileri sürmek için az kan›t olsa da bu çal›ﬂmada naproksen’inin en az zararl› oldu¤u belirtilmiﬂtir.
Arteriel hipertansiyon
90 klinik çal›ﬂmadan fazlas›n› kapsayan iki büyük meta-analiz31,32, NSA‹‹’lerin kan bas›nc›n› art›rabildi¤ini göstermiﬂtir.
Bu meta-analizlerin her ikisinde de söz konusu ilaçlar hipertansiyon hastalar›nda daha yüksek bir art›ﬂ yapm›ﬂt›r. Pope
ve arkadaﬂlar›31, indometasin in ortalama kan bas›nc›nda anlaml› olarak, piroksikam›n ise daha az oranda bir art›ﬂ (3.53.7 mmHg) yapt›¤›n› rapor etmiﬂlerdir.
Johnson ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› bir baﬂka meta-analizde32
ise, NSA‹‹’lerin ortalama supin kan bas›nc›n› 5 mm Hg bas›nc›nda artt›rd›¤› gösterilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada piroksikam
en yüksek (6.2 mm Hg), aspirin ve sulindak ise en az art›ﬂ› yapm›ﬂt›r. ‹ndometasin ve ibuprofen’in ise orta derecede etkileri olmuﬂtur. NSA‹ ilaçlar, etki mekanizmalar› vazodilatatör PG’lerin sentezi ile iliﬂkili olan diüretikler, anjiotensin konverting enzim inhibitörleri ve beta blokerler gibi antihipertansif ajanlarla etkileﬂim gösterirken, kalsiyum
kanal blokerleri ve anjiotensin 2 reseptör antagonistleri ile
bu etkileﬂim daha az olmuﬂtur3.
Serebrovasküler olaylar
Selektif COX-2 inhibitörlerinin kullan›ld›¤› klinik çal›ﬂmalar, baﬂka herhangi bir risk olmaks›z›n kardioyovasküler
olaylar ile serebrovasküler olaylar›n birlikteli¤ini göstermiﬂtir33. Kearney ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› bir meta-analiz çal›ﬂmas›nda27 ise NSA‹‹ ile serebrovasküler olaylarda bir farkl›l›k
görülmemiﬂtir.

Haag ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› bir baﬂka çal›ﬂmada34, düzenli olarak non-selektif NSA‹‹ ve selektif COX-2 inhibitör
kullananlar›n yüksek oranda inme riski gösterdi¤i bildirilmiﬂtir. Oran›n COX-2 inhibitörlerinde non-selektiflere göre daha fazla oldu¤u ve selektif COX-1 inhibitörleri kullan›c›lar›nda ise görülmedi¤i rapor edilmiﬂtir. Bu sonuçlar paralelinde, genel olarak araﬂt›r›c›lar, inme riskinin selektif
NSA‹‹ kullananlarda daha fazla oldu¤u görüﬂünde birleﬂmektedirler3.
Kalp yetmezli¤i
Sodyum ve su retansiyonu olan kardiyovasküler hastal›¤›n›
kontrol etmek için diüretik alan hastalarda NSA‹‹’lar, kalp
yetmezli¤i geliﬂme olas›l›¤›n› artt›rm›ﬂt›r. 55 ve daha üzeri
yaﬂta olan 10.000 kiﬂide yap›lan bir çal›ﬂmada diüretiklerle
birlikte NSA‹ ajanlar›n kullan›ld›¤› kiﬂilerde kalp yetmezli¤ine ba¤l› olarak hastaneye yat›ﬂlar›n iki kat artt›¤› görülmüﬂtür. Öyküsünde kalp yetmezli¤i bulunan hastalar yüksek
risk göstermiﬂtir35.
Böbrek yan etkileri
COX-1’in etkisi ile böbre¤in farkl› bölgelerinden salg›lanan
prostasiklin, PGE2 ve PGD2 gibi hemostatik PG’ler, damarlar› dilate eder, böbrek damar direncini azalt›r ve organ perfüzyonunu art›r›r. Bu durum, intramedüller bölgede kan
ak›m›n›n renal korteksden nefronlara tekrar da¤›l›m›na yol
açar. Söz konusu mekanizmalar›n inhibisyonu total böbrek
perfüzyonunun azalmas›na neden olur, bu da akut renal vazokonstriksiyon, meduller iskemi ve belirli koﬂullarda akut
böbrek yetmezli¤i (ABY) ile sonuçlan›r3.
Ek olarak PGE2 ve PGF2α, diüretik ve natriüretik etkilere
arac› olurken PGE2 ve PGI2, vazopressinin etkisini antagonize eder. Glomerulusda üretilen her iki PG de glomerular
filtrasyon oran›n› sa¤lamaya katk›da bulunurlar. Kalp yetmezli¤i ve hipovolemik durumlarda, renal perfüzyon azalmas›nda kendini ayarlayan bir mekanizma meydana getirirler. Azalm›ﬂ renal kan ak›m› ve böbrek hemodinamik de¤iﬂikliklerine olan yan›tlar, sempatik sinir sistem arac›l› vazokonstriksiyon ve sodyum-su retansiyonu ile sonuçlanan renin-anjiotensin- aldosteron sisteminin uyar›lmas› ﬂeklindedir. Bu durumlarda PG’ler, normal bir kan ak›m›n› garantilemek ve böbre¤in akut fonksiyonel bozulmas›n› önlemek
üzere böbrek damar yap›s›n›n kompansatuvar dilatasyonunu organize eder. Ayn› zamanda noradrenalinin sal›n›m›n›
azaltarak vazodilatasyonu kolaylaﬂt›r›rlar. Renal perfüzyonu
azalm›ﬂ özellikle yüksek riskli hastarda NSA‹‹’ lara ba¤l› olarak böbrek fonksiyonunun bozulmas›, PG’ler arac›l› olan bu
düzenleyici mekanizmalar›n›n zay›flamas› nedeniyledir3.
Sodyum-su retansiyonu ve ödemi, NSA‹‹’ lerin yan etkileridir, genellikle ›l›ml› ve subklinik seyreder. Semptomatik
ödemin görülme s›kl›¤›, %3-5 dir. NSA‹ ilaçlar›n neden oldu¤u di¤er bir yan etki hiperkalemidir. Söz konusu ilaçlar,
PG’lerin arac› oldu¤u renin sal›n›m›n›, aldosteron oluﬂumunu ve sonras›nda potasyum salg›lanmas›n› azalt›rlar. Azalm›ﬂ
glomerular ak›m varl›¤›nda NSA‹‹’lar taraf›ndan PG’lerin
natriüretik ve diüretik etkilerinin engellenmesi, distal nefronda sodyum-potasyum de¤iﬂiminde bir azalma ile böbrek
tubulüsünde sodyum ve su rearbsiyonunu art›rabilir. Hiperkalemi geliﬂtirmeye daha duyarl› hastalar, ayn› anda potasyum deste¤i, potasyum koruyucu diüretikler ve/veya ACE
inhibitörleri alan, bunlara ek olarak bazal böbrek disfonksiyonu, kalp yetmezli¤i veya diyabetes mellitusu olan kiﬂilerdir.
NSA‹‹’lar taraf›ndan indüklenen böbrek komplikasyonlar›
bu ilaçlar›n kesilmesi ile birlikte geriye dönebilir. Bununla
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birlikte iliﬂkili z›t durumlar›n varl›¤›nda nadiren akut böbrek
disfonksiyonu, nefrotik sendrom, interstisyel nefrit veya renal papiller nekroz meydana gelebilir3.
Analjezik Nefropatisi
Böbrek tübülüsünün konsantre etme kapasitesinin azald›¤›,
steril piyüri bulunan yavaﬂ ilerleyen bir böbrek yetmezli¤idir. Uzun süreli yüksek dozlarda NSA‹ ilaç kombinasyonlar›n›n kullan›lmas› ve s›k idrar yolu enfeksiyonu geçirilmesi
risk faktörlerindendir10.
Aﬂ›r› duyarl›l›k
Baz› bireyler aspirin ve NSA‹‹’lere karﬂ› aﬂ›r› duyarl›l›k (vazomotor rinitden ﬂoka kadar uzayabilen belirtiler) gösterebilir. Aspirin intolerans› çapraz duyarl›l›k nedeniyle di¤er
NSA‹‹ ilaçlar için de bir kontrendikasyon oluﬂturabilir. Bu
durum, ast›m, nazal polip veya kronik ürtikeri bulunan hastalar›n %10-25’inde ve sa¤l›kl› görünen bireylerin %1’inde
görülebilir. Aspirin aﬂ›r› duyarl›l›¤›na lökotrien biyosentezinin artmas› eﬂlik etmektedir10.
Aspirin Direnci
Aspirinle ortaya ç›kan tüm tedavi baﬂar›s›zl›klar› aspirin direnci ad›n› al›r. Bununla ilgili kesin mekanizmalar bilinmemektedir. COX-1’in genetik direnci ile ilgili de¤iﬂkenler
olabilece¤i bildirilmiﬂ fakat klinik sonuçlarla iliﬂkisi kesin ortaya konmam›ﬂt›r10.
Gebelik ve Laktasyon
Do¤umdan önce myometrium COX-2 ekspresyonu indüklenir ve do¤um sonras› myometriumdaki PGE2 ve PGF2α
düzeyi artar. NSA‹ ilaçlar›n insanlarda gestasyonu uzatt›¤›
gösterilmiﬂtir. Fakat in utero duktus arteriozusun kapanmas› ve fötal dolaﬂ›m›n bozulmas›na eﬂlik edebilece¤inden
erken do¤umu önlemek gibi bir amaçla kullan›lmas› önerilmez. Ayr›ca aspirin ve di¤er NSA‹‹’lar postpartum hemoroji riskini art›rabilir. Bu nedenle gebelik, özellikle de terme
yak›nsa tüm NSA‹‹’lar›n kullan›m› rölatif bir kontrendikasyon teﬂkil eder10.

Non-streoidal antiinflamatuvar
ilaçlarla etkileﬂimler
Epidemiyolojik çal›ﬂmalar, kardiyoprotektif amaçla kullan›lan düﬂük doz aspirin ile birlikte al›nan NSA‹ ilaçlar›n, G‹
olaylar s›kl›¤›n› artt›rd›¤›n› göstermiﬂtir10. Kesin kan›tlanmam›ﬂ olmakla birlikte ibuprofenin, aspirinin geriye dönüﬂümsüz trombosit inhibisyonunu önledi¤i gözlenmiﬂtir15,16.
NSA‹ ilaçlar, vazodilatör ve natriüretik prostaglandinlerin

üretimini engelleyerek ACE inhibitörlerinin etkili¤ini azaltabilirler. Söz konusu ilaçlar›n kombine kullan›lmalar› yaﬂl›,
hipertansif, diyabetik veya iskemik hastal›¤› bulunan hastalarda senkopa açan bradikardiye neden olabilir. Kortikostreoid ilaçlarla yada varfarin ile kullan›mlar› G‹ ülser s›kl›¤›n› yada kanama riskini art›r›r. Varfarin, sülfonilüre grubu hipoglisemik ajanlar ve metotreksat gibi ilaçlarla birlikte
verildiklerinde plazma proteinlerinden ilaçlar› ay›rmalar› nedeniyle toksisisteye neden olabilirler.

Non-streoidal antiinflamatuvar ilaçlarla
karﬂ› alternatif yaklaﬂ›mlar
COX-2 inhibitörleri kullan›m› ile kardiyovasküler yan etkiler görülmesinden sonra, söz konusu etkileri olmaks›z›n
G‹S yan etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen tedavi aray›ﬂlar› baﬂlam›ﬂt›r. Fitzgerald ve arkadaﬂlar› taraf›ndan yap›lan
bir çal›ﬂma36, mikrozamal PGE sentaz-1’in çekici bir hedef
oldu¤unu ileri sürerken, yine NO-donör gruplar› içeren
NSA‹‹’lar, azalm›ﬂ G‹S yan etkileri ile birlikte etkili bir yang› tedavisi elde etmek üzere geliﬂtirilmiﬂlerdir37. NO’in vazodilatasyon ve trombosit agregasyonun inhibisyonu gibi
KVS aç›dan yararl› etkileri olmas› söz konusu bileﬂiklerin geliﬂmesi için kuvvetli bir uyar› olmuﬂ ve geleneksel NSA‹‹’lara göre daha yüksek güven sa¤lam›ﬂt›r. Bu konu ile ilgili olarak en çok aspirin, naproksen ve diklofenak gibi NSA‹‹’ lar
araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalar›n ço¤unda organik nitratlar veya nitrosotioller NO-donör grup olarak kullan›lm›ﬂt›r37,38,39.
Azalm›ﬂ KVS ve G‹S yan etkileri ile birlikte iyi bir antiinflamatuvar oluﬂturma potansiyelleri ile COX ve LOX enzimlerinin dual inhibitörleri40 ve romatoid artrit gibi yang›sal durumlar› tedavi etmede oldukça baﬂar›l› olan TNFα’y› hedefleyen matriks metalloproteinaz inhibitörleri41,42 de bu konu
ile ilgili alternatif aray›ﬂ çabalar›n›n sonuçlar›nda üretilen bileﬂikler olmuﬂtur1.
Bir NSA‹ ilaç seçiminde, ilac›n etkisi, güvenli¤i, maliyeti yan›nda hasta ile ilgili olarak kiﬂinin kulland›¤› di¤er ilaçlar, eﬂlik eden hastal›klar, tedaviye uyuncu gibi faktörlerin bir arada de¤erlendirilmesi gerekir. Tüm hastalar için en iyi olan
bir NSA‹ ilaç yoktur, fakat yukar›daki faktörler göz önünde
bulundurularak kiﬂiye özel kullan›labilecek bir NSA‹ ilaç
olabilir. Hasta ve ilac›n özellikleri bir arada de¤erlendirilerek yap›lacak bir uygulama, NSA‹ tedavisinde en sa¤l›kl›
yaklaﬂ›m olacakt›r.
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