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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) Hip-
pocrates, 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 madde-
si salisin olarak tan›mland› ve 1860’lar-
da 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 konu-
su ajanlar›n keflifleri oldukça erken dö-
nemlerde olmas›na ra¤men aspirin ve
indometasin gibi ilaçlar›n analjezik-an-
tiinflamatuvar 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›ka-
r›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, roma-

toid artrit ve kas-iskelet sistemi hastal›k-

lar›nda s›kl›kla kullan›lan ilaçlardand›r.

Antiinflamatuvar etkilerinin yan›nda, et-

kilerine karfl› tolerans oluflmamas› ve ba-

¤›ml›l›k yapmamalar›, bu grup ilaçlar›n

terapötik de¤erini art›rm›flt›r. Fakat fark-

l› fliddette ve önemli say›labilecek yan et-

kiler oluflturmalar› da k›smen kullan›m-

lar›n› s›n›rlam›flt›r2,3. 

Heterojen bir da¤›l›m gösteren bu ilaç-

lar› aspirin, selektif ve non-selektif
siklooksijenaz inhibitörleri olarak ola-

rak gruplamak mümkündür (Tablo 1).

Aspirin en eski ve üzerinde en çok arafl-

t›rma yap›lm›fl bir NSA‹ ilaç olmas›n›n

yan›nda, kardiovasküler sistem (KVS) ve

serebrovasküler hastal›kta düflük dozlar-

da kullan›lan bir ajan olarak da ayr› bir

önemi vard›r1.

Tablo1. Sikloksijenaz selektifliklerine
göre non-streoidal antiinflamatuvar
ilaçlar 

Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar

Non-selektif            Selektif 
(COX-1 ve COX-2       (COX-2

inhibitörleri)        inhibitörleri)
Aspirin Rofekoksib

Asetominofen Valdekoksib

‹ndometasin Parekoksib

Naproksen Selekoksib

Sulindak Eterokoksib

Diklofenak Lumirakoksib

Piroksikam

Meloksikam

Ketoprofen

Non-streoidal antiinflamatuvar
ilaçlar›n  etki mekanizmalar›
NSA‹ ilaçlar›n terapötik etkileri, ilgili
enzimatik aktiviteleri etkileyerek pros-
taglandin (PG) sentezini inhibe etmele-
rine ba¤l›d›r. Çeflitli uyar›lara yan›t ola-
rak hücre membran›ndaki fosfolipidler,
fosfolipaz A2 enzimi arac›l›¤› ile hidroli-
ze olarak sitoplazmada araflidonik asit
(AA) serbestleflmesine neden olurlar.
AA, siklooksigenaz (COX) ve lipooksige-
naz (LOX) enzim yolaklar›nda bir subs-
trat olarak fonksiyon görür. PGI2 (pros-
tasiklin), PD2, PGE2, PG2α gibi pros-
taglandinler 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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nes Agency) da, ilgili konuda  FDA kararlar› ile hemen he-

men ayn› do¤rultuda görüfl bildirerek NSA‹‹’lar›n  yarar-

risk oranlar› konusunda net bir aç›klama  getirdi1. 

COX-1, gastrointestinal (G‹) mukozan›n korunmas›nda,

böbrek kan ak›m›n›n kontrolünde, homeostazisde, otoim-

mun 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 izo-

form olarak eksprese edilmektedir ve sitoprotektif prostag-

landin 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› bölge-

lerinde yap›sal olarak da eksprese edilmektedir ve endotel

hücrelerinde gerilme kuvvetleri taraf›ndan indüklenmekte-

dir. Bunlar shear (y›rt›lma)  stresine yan›t olarak prostasiklin

salg›larlar. COX-2 blokaj› ise prostasiklin sentez inhibisyo-

nu ile sonuçlan›r10.

COX enzimlerinin kardiyovasküler homeoastazisinde

önemli rolleri vard›r. Esas olarak trombositlerde COX-1 ak-

tivitesi ile sentezlenen TXA2, trombosit agregasyonu, vazo-

konstriksiyon ve düz kas hücrelerinin profilasyonuna neden

olur. Di¤er taraftan makrovasküler endotelyal hücrelerde

COX-2 aktivitesinin arac›l›k etti¤i prostasiklin sentezi bu et-

kilerle 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 upregülasyo-

nunun, PGE2 ve PGI2’ lar›n arac›l›k etti¤i  kardiyak koruyu-

cu 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 asetomi-

nofenin analjezik ve antipiretik etkisi yan›nda antiinflamatu-

var etkisi yoktur2. 

Söz konusu ilaçlar›n  a¤r› kesici etkileri, daha çok periferik

(PGI2 ve PGE2 gibi hiperaljezik  mediatörlerin inhibisyo-

nu) olmakla birlikte k›smen de SSS’da a¤r› ile ilgili sinaps-

larda 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 perifer-

den gelen duysal sinir uçlar›ndaki sinapslarda nöromedi-

atörlerin sal›verilmesini art›ran ve inici (adrenerjik) yolakla-

r›n etkisini azaltan prostaglandinleri etkilemifl olurlar2.

NSA‹‹’lar›n antipiretik etkileri ise, doku hasar›, inflamas-

yon, greft reddi, malignite gibi atefle neden olan olaylarda-

ki sitokinler arac›l›¤› ile hipotalamusta termoregülatör mer-

kezde sentezi artan ve ayn› zamanda cAMP art›fl›na neden

olarak ›s›y› fazlalaflt›ran PGE2’nin inhibisyonu nedeniyle-

dir2,10.

NSA‹‹’lar›n antiinflamatuvar  etkisine COX inhibisyonu d›-

fl›nda, sitokinler ve aktif oksijen radikalleri ile etkileflme, po-

limorfonükleer lökositlerin inhibisyonu, lizozom membra-

n›n›n stabilizasyonu gibi süreçlerdeki rolü de katk›da bulu-

nabilir. 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 oy-

narlar ve inflamasyonda henüz bilinmeyen baflka endojen

maddelerin de önemli katk›s› vard›r. Bu yüzden NSA‹ ilaç-

lar›n etkisini kapsaml› bir flekilde bir tek varsay›mla aç›kla-

mak mümkün de¤ildir2.    

Non-streoidal antiinflamatuvar ilaçlar›n
tedavide kullan›mlar›
NSA‹‹’lerin pek ço¤u analjezik, antipiretik ve antiinflama-

tuvar 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 yapar-

lar. Bafl a¤r›s›, myalji, artralji, difl a¤r›s› gibi genellikle lokal

iltihabi reaksiyona ba¤l› a¤r› çeflitlerinde kullan›l›rlar. Mak-

simum etkileri opioidlerinkinden çok daha az olsa da, opi-

yatlar›n istenmeyen yan etkilerine (solunum depresyonu, fi-

ziksel 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 organlar-

dan kaynaklanan a¤r› bu ilaçlarla ço¤unlukla geçmez. Bu-

nun bir istisnas› menstruel a¤r›d›r. Mensturasyon s›ras›nda

endometriumdan sal›nan prostaglandinler fliddetli krampla-

ra 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 as-

pirin kullan›m›n› s›n›rland›rm›flt›r10 . Parasetamol Reye sen-

dromundan 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¤u-

nun romatoid artritde, seronegatif spondiloartropatilerde

(örn. psöriatik artritis ve inflamatuvar barsak hastal›¤› ile

birlikte olan artritler), osteoartritler, lokalize kas-iskelet sen-

dromlar› (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 indo-
metasin 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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1991 de COX enziminin iki izoformu gösterilmifltir ve bun-

lar, COX-1 ve COX-2 olarak adland›r›lm›flt›r. Bu iki enzi-

min kimyasal yap›lar› ve aminoasit sekanslar›ndaki homolo-

jinin % 60’› benzer olmakla birlikte farkl› genler taraf›ndan

kodland›¤› gösterilmifltir. COX-1, normal doku ve hücreler-

de bulunan yap›sal formdur. COX-2 ise sitokin ve inflama-

tuvar mediyatörlerin neden oldu¤u inflamasyonda rol oyna-

yan indüklenebilir formudur1. 2002 y›llar›nda Ayr›ca Sim-
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mons ve arkadafllar›4 taraf›ndan köpeklerde, COX-1 in bir al-

ternatif 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 Needle-

man, Simmons ve Herschman grubu bildirmifltir 5,6,7. Böylece

bu keflif, antiinflamatuvar PG’lerin yap›sal COX-1 yoluyla, ak-

sine 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 etkile-

ri azalm›fl, fakat antiinflamatuvar ve analjezik etkileri ön plana

geçen COX-2 inhibitörlerini gelifltirmek için yo¤un çal›flmala-

ra bafllam›flt›r. 1999’larda ilk COX-2 selektif inhibitörü sele-
koksib (Celebrex®Searle ve Pfizer-) piyasaya ç›kt›. Bunu rofe-
koksib (Vioxx®-Merck) izledi. 15 ay gibi k›sa bir süre içinde

bu ilaçlar›n piyasaya ç›kmas› ile milyar dolar› bulan sat›fllar ol-

du1.

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›fl-

malarda 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. Selekoksi-
bin 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¤i-

ni bildirmelerini üreticilerden istedi. EMA (European Medici-

Uyar›
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gelmifltir. Vasküler olaylar›n yaklafl›k 2/3’u uzun dönem ça-

l›flmalarda (ortalama 139 hafta) görülmüfltür (selektif

COX2 inhibitörleri ile oran % 45 dir). Tüm çal›flmalarda, se-

lektif COX-2 inhibitörleri ile geleneksel (non-selektif)

NSA‹’lar›n oran› benzer olmakla birlikte, naproksen ile kar-

fl›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 kulla-

n›ld›klar›nda asetominofen, diklofenak, rofekoksib etkilefl-

mez iken ibuprofen, aspirinin aterotrombotik olaylara karfl›

koruyucu etkisini azaltm›flt›r3.

Garsia Rodrigez ve arkadafllar›n›n28 yapt›¤› retrospektif ko-

hort bir çal›flmada, genel popülasyonda M‹ riski ile farkl›

NSA‹‹’lerin kullan›m frekans›, dozu ve süresi aras›ndaki ilifl-

ki 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 bir-

leflmifltir. Bu özelli¤in ço¤u geleneksel NSA‹‹ ve selektif

COX-2 inhibitörleri için geçerli oldu¤u ve tam kanda COX-

2 konsantrasyon ölçümünün, söz konusu ilaçlar›n KVS ris-

kini belirlemede kullan›labilir bir de¤er olabilece¤i ileri sü-

rülmüfltür3,27,29. 
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 bu-
lunmufl bunu lumirakoksib takip etmifltir. ‹nme riskini en
çok  ibuprofen, daha sonra  diklofenak göstermifltir. Kardi-
yovasküler ölüm riski ile eterokoksib ve diklofenak iliflkisi
fazla bulunmufltur. Her ne kadar belirsizlikler ve araflt›rma
ilaçlar›n›n herhangi birisinin kardiyovasküler yönden güve-
nilir oldu¤unu ileri sürmek için az kan›t olsa da bu çal›flma-
da naproksen’inin en az zararl› oldu¤u belirtilmifltir.
Arteriel hipertansiyon 
90 klinik çal›flmadan fazlas›n› kapsayan iki büyük meta-ana-
liz31,32, NSA‹‹’lerin kan bas›nc›n› art›rabildi¤ini göstermifltir.
Bu meta-analizlerin her ikisinde de söz konusu ilaçlar hiper-
tansiyon hastalar›nda daha yüksek bir art›fl yapm›flt›r. Pope
ve arkadafllar›31, indometasin in ortalama kan bas›nc›nda an-
laml› olarak, piroksikam›n ise daha az oranda bir art›fl (3.5-
3.7 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 ba-
s›nc›nda artt›rd›¤› gösterilmifltir. Bu çal›flmada piroksikam
en yüksek (6.2 mm Hg), aspirin ve sulindak ise en az ar-
t›fl› yapm›flt›r. ‹ndometasin ve ibuprofen’in ise orta derece-
de etkileri olmufltur. NSA‹ ilaçlar, etki mekanizmalar› vazo-
dilatatör PG’lerin sentezi ile iliflkili olan diüretikler, anji-
otensin konverting enzim inhibitörleri ve beta blokerler gi-
bi 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›flma-
lar, baflka herhangi bir risk olmaks›z›n kardioyovasküler
olaylar ile serebrovasküler olaylar›n birlikteli¤ini göstermifl-
tir33. Kearney ve arkadafllar›n›n yapt›¤› bir meta-analiz çal›fl-
mas›nda27 ise NSA‹‹ ile serebrovasküler olaylarda bir farkl›l›k
görülmemifltir. 

Haag ve arkadafllar›n›n yapt›¤› bir baflka çal›flmada34, düzen-

li olarak non-selektif NSA‹‹ ve selektif COX-2 inhibitör

kullananlar›n yüksek oranda inme riski gösterdi¤i bildiril-

mifltir. Oran›n COX-2 inhibitörlerinde non-selektiflere gö-

re daha fazla oldu¤u ve selektif COX-1 inhibitörleri kullan›-

c›lar›nda ise görülmedi¤i rapor edilmifltir. Bu sonuçlar para-

lelinde, genel olarak araflt›r›c›lar, inme riskinin selektif

NSA‹‹ kullananlarda daha fazla oldu¤u görüflünde birlefl-

mektedirler3.

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¤i-

ne ba¤l› olarak hastaneye yat›fllar›n iki kat artt›¤› görülmüfl-

tür. 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, damar-

lar› dilate eder, böbrek damar direncini azalt›r ve organ per-

füzyonunu 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 va-

zokonstriksiyon, 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 antago-

nize eder. Glomerulusda üretilen her iki PG de glomerular

filtrasyon oran›n› sa¤lamaya katk›da bulunurlar. Kalp yet-

mezli¤i ve hipovolemik durumlarda, renal perfüzyon azal-

mas›nda kendini ayarlayan bir mekanizma meydana getirir-

ler. Azalm›fl renal kan ak›m› ve böbrek hemodinamik de¤i-

flikliklerine olan yan›tlar, sempatik sinir sistem arac›l› vazo-

konstriksiyon ve sodyum-su retansiyonu ile sonuçlanan re-

nin-anjiotensin- aldosteron sisteminin uyar›lmas› fleklinde-

dir. Bu durumlarda PG’ler, normal bir kan ak›m›n› garanti-

lemek ve böbre¤in akut fonksiyonel bozulmas›n› önlemek

üzere böbrek damar yap›s›n›n kompansatuvar dilatasyonu-

nu 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› ola-

rak böbrek fonksiyonunun bozulmas›, PG’ler arac›l› olan bu

düzenleyici mekanizmalar›n›n zay›flamas› nedeniyledir3. 

Sodyum-su retansiyonu ve ödemi, NSA‹‹’ lerin yan etkile-

ridir, genellikle ›l›ml› ve subklinik seyreder. Semptomatik

ödemin görülme s›kl›¤›, %3-5 dir. NSA‹ ilaçlar›n neden ol-

du¤u di¤er bir yan etki hiperkalemidir. Söz konusu ilaçlar,

PG’lerin arac› oldu¤u renin sal›n›m›n›, aldosteron oluflumu-

nu 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 nef-

ronda sodyum-potasyum de¤ifliminde bir azalma ile böbrek

tubulüsünde sodyum ve su rearbsiyonunu art›rabilir. Hiper-

kalemi gelifltirmeye daha duyarl› hastalar, ayn› anda potas-

yum deste¤i, potasyum koruyucu diüretikler ve/veya ACE

inhibitörleri alan, bunlara ek olarak bazal böbrek disfonksi-

yonu, kalp yetmezli¤i veya diyabetes mellitusu olan kiflilerdir.

NSA‹‹’lar taraf›ndan indüklenen böbrek komplikasyonlar›

bu ilaçlar›n kesilmesi ile birlikte geriye dönebilir. Bununla

oldu¤u sistemik mastositoz, böbrek COX-2 enziminin in-

düklendi¤i ve PGE2 biyosentezinin artt›¤› Bartter sendro-

mu, aspirin ve/veya NSA‹ ilaçlar›n kullan›m potansiyelleri-

nin aktif araflt›rma alt›nda oldu¤u bir alan olan kanser ke-

moprofilaksisisi, 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 metaboli-

ze olan nabumeton haricinde NSA‹‹’lar›n hepsi zay›f orga-

nik asitlerdir. Ço¤u  gastrointestinal kanaldan h›zla ve tama-

men emilirler, 1-4 saat içinde doruk konsantrasyonlara ula-

fl›rlar. Besinler emilimi geciktirme e¤iliminde olmakla birlik-

te doruk konsantrasyonu etkilemezler. Ço¤u iyi emilen bu

ilaçlar›n biyoyararlan›m›n› g›dalar genelde de¤ifltirmez. Ba-

z›lar› faz I’i takiben Faz II mekanizmalar› ile, baz›lar› ise sa-

dece 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 gir-

mekle birlikte, en son at›l›m yollar›ndan en önemlisi böb-

reklerdir. Tekrarlayan dozlardan sonra sinoviyal s›v›da bulu-

nabilirler. K›sa yar› ömürlüler eklemlerde daha uzun süre

kal›rken, uzun yar› ömürlüler sinoviyal s›v›dan yar› ömürle-

ri 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 ede-

medi¤i anoreksi, bulant›, dispepsi, kar›n a¤r›s› ve diyare gi-

bi genel semptomlar3 d›fl›nda, bu ilaçlar› düzenli kullanan-

larda %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›rma-

l› çal›flmalar yap›lmam›fl olmakla birlikte, geleneksel NSA‹

ilaç kullanan kiflilerde ciddi gastrointestinal olaylar riskinin,

kullanmayanlara göre 3 kat artt›¤› bildirilmifltir. Epidemiyo-

lojik çal›flmalar, kardiyoprofilaksi amac›yla uygulanan düflük

doz aspirin ile birlikte NSA‹ ilaçlar kullan›ld›¤›nda, gastro-

intestinal sistem (G‹S) yan etkilerinin sinerjik olarak artt›¤›-

n› göstermifltir10. Yafll›, kad›n, romatoid artriti olan, G‹S ka-

nama öyküsü olan, antitrombotik veya kortikostreoid ajan

kullanan ve yüksek doz NSA‹ ilaç kullanan kifliler bu yan et-

kilere daha yatk›n popülasyondur3. Yap›lan klinik araflt›rma-

larda Rofekoksib (VIGOR çal›flmas›) ve lumirakoksib
(TARGET çal›flmas›) ile ciddi gastrointestinal olaylarda

azalma olurken15, selekoksib (CLASS çal›flmas›) ile bir azal-

ma görülmemifltir16. 

NSA‹‹’lar, gastrik epitelyum hücrelerinde COX-1 inhibis-

yona neden olurlar. Mukozal kan ak›m›n›, ba¤›rsakta muku-

sun 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

COX-1’in de¤il, COX-2’nin de tek bafl›na uzun süreli inhi-

bisyonu ya da genlerinin silinmesi durumunda gastrik pato-

loji oldu¤unu gösteren baz› kan›tlar vard›r. COX inhibisyo-

nu ile yola¤›n lipooksijenaz taraf›na kaymas› da NSA‹ ilaç-

larla tedavi edilen hastalarda ülsere katk›da bulunabilir.

PGE1 analo¤u mizoprostol ve proton pompas› inhibitörleri-

nin (omeprazol, pantoprazol, lansoprazol vb.) NSA‹ ilaçlar

ile efl zamanl› olarak uygulanmas›, duodenal ve gastrik inhi-

bisyonun önlenmesinde yararl› olabilir10,17. 

Kardiyovasküler yan etkiler
NSA‹ ilaçlar›n aspirin d›fl›nda kardiyoprofilaksi sa¤lad›klar›

düflünülmemektedir. Naproksen alan baz› hastalarda de¤ifl-

ken olmakla birlikte trombosit inhibisyonu beklenebilece¤i

bildirilmifltir. Fakat naproksenin kardiyoprofilaksideki kon-

trollü 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 semptom-

lar›n tedavisinde non-selektif NSA‹‹’ler kadar ya da onlar-

dan daha fazla etkilidirler. Endotel hücrelerinden PGI2 olu-

flumunu bask›larken, trombosit inhibisyonunda bir de¤iflik-

lik oluflturmazlar. PGI2’nin, TXA2’nin kardiyovasküler etki-

lerini s›n›rland›rd›¤› bilinen bir durumdur. Bu da selektif in-

hibitörlerin tromboz riskini art›rabilece¤ine iflaret eder.

COX-2 selektif inhibisyonunun en önemli sonuçlar›, endo-

telyal yüzeyde dengenin protrombotik/antitrombotik yö-

nüne kaymas›d›r. Myokard iskemi ve infarktüsünde  COX-

2 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 sonuç-

larda  hastan›n bazal riskinin oldukça önemli oldu¤u görül-

müfltür3.  

‹laç pazar›ndan çekilmifl rofekoksib ile G‹S yan etkileri gör-

mek 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 rofekok-
sib çal›flmas›nda (APPROVE)23 ise, KVS etkilerde iki kat ar-

t›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. Sele-
koksibin, ibuprofen ve diklofenak ile karfl›laflt›r›ld›¤›  uzun

dönem artrit güvenlik çal›flmas›nda16, gruplar aras›nda kardi-

yovasküler 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 kulla-

n›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 se-

lektif 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 ve-

ya ölüm olarak tan›mlanan ciddi vasküler olaylar insidans›n-

da selektif COX-2 inihibitörleri aras›nda anlaml› bir hetero-

jenite olmaks›z›n plaseboya k›yasla %42 art›fl fleklinde ol-

mufltur. Bu sonuçlar daha çok artm›fl M‹ fleklinde meydana

kapak ve icler 2011-1  6/7/11  5:01 PM  Page 4



77

11. Shinmura K., Tang XL., Wang Y., Xuan YT., Liu SQ.,
Takano H., Bhatnagar A., Bolli R. Cyclooxygenase-2
mediates the cardioprotective effects of the late phase of
ischemic preconditioning conscious rabbits. Proc Natl
Acad Sci USA. 2000; 97: 10197-202.    

12. Bolli R., Shinmura K., Tang XL., Kodani E., Xuan YT.,
Guo Y., Dawn B. Discovery of a new function of
cyclooxigenase (COX-2): COX-2 is a cardioprotective
protein that alleviates ischemia/reperfusion injury and
mediates the late phase of preconditioning. Cardiovasc Res.
2002; 55: 506-19.    

13. Glasgow JF., Middleton B. Reye syndrome-insights on
causation and prognosis. Arch.Dis.Child. 2001; 85:351-53. 

14. Furst DE., Ulrich RW., Altamisano CV. Nonsteroidal 
Anti-inflammatory Drugs, Disease- Modifying
Antirheumatic Drugs, Nonopioid Analgesics and Drugs
Used in Gout. Basic and Clinical Pharmacology, 11.edition,
ed:Katzung BG., McGraw-Hills,Singapore,2009; 621-42. 

15. Schnitzer TJ., Burmester GR., Mysler E., Hochberg MC.,
Doherty M., Ehrsam E., Gitton X., Krammer G., Mellein
B., Matchaba P., Gimona A., Hawkey CJ. Comparison of
lumiracoxib with naproxen and ibuprofen in the
Therapeutic Arthritis Research and gastrointestinal Event
Trial (TARGET), reduction in ulcer complications:
randomised controlled trial. Lancet.2004;364:665-74. 

16. Silverstein FE., Faich G., Goldstein JL., Simon LS., Pincus
T., Whelton A., Makuch R., Eisen G., Agrawal NM.,
Stenson WF., Burr AM., Zhao WW., Kent JD., Lefkowith
JB., Verburg KM., Geis GS.., Gastrointestinal toxicity with
celecoxib vs. nonstreoidal antiinflammatory drugs for os-
teoarthritis and rheumatoid arthritis: the CLASS study: a
randomized controlled trial. Celecoxib long-term arthritis
safety study. JAMA,2000;284:1247-55. 

17. Sigthorsson G., Simpson RJ., Walley M., Anthony A.,
Foster R., Hotz-Behoftsitz C., Palizban A., Pombo J.,
Watts J., Morham SG., Bjarnason I. COX-1 and 2,
intestinal integrity, and pathogenesis of nonstreoidal anti-
inflammatory drug enteropathy in mice. Gastroenterology.
2002;122:1913-23. 

18. Capone MI., Tacconelli S., Sciulli MG., Grana M.,
Ricciotti E., Minuz P., Di Gregorio P., Merciaro G.,
Patrono C., Patrignani P. Clinical pharmacology of
platelet, monocyte, and vascular cylooxygenase inhibition
by naproxen and low-dose aspirin in healthy subjects.
Circulation. 2004; 109:1468-71. 

19. Garcia Rodriguez LA., Varas-Lorenzo C., Maguire A.,
Gonzalez-Perez A. Nonsteroidal drugs and the risk of my
ocardial infarction in the general population. Circulation.
2004; 109:3000-6. 

20. Abraham NS., El-Sereg HB., Hartman C., Richardson P.,
Deswal A. Cyclooxygenase-2 selectivity of non-steroidal
anti-inflammatory drugs and the risk of myocardial in
farction and cerebrovascular accident. Aliment Phamarcol
Ther. 2007; 25: 913-24. 

21. Bhatt DL., Scheiman J., Abraham NS., Antman EM.,
Chan FK., Furberg CD., Johnson DA., Mahaffey KW.,
Quigley EM. ACCF/ACG/AHA 2008 Expert consensus
document on reducing the gastrointestinal risks of an
tiplatelet therapy and NSAID Use: a report of the
American College of Cardiology Foundation task Force on
Clinical Expert Consensus Documents. Circulation.
2008;118; 1894-909. 

22. Bombardier C., Laine L., Reicin A., Shapiro D., Burgos-
Vargas R., Davis B, Day R., Ferraz MB., Hawkey CJ.,
Hochberg MC., Kvien TK., Schnitzer TJ for the VIGOR
Study Group. Comparison of upper gastrointestinal
toxicity of rofecoxib and naproxen in patients with
rheumatoid arthritis. N Engl J Med. 2000; 343: 1520-8.  

23. Bresalier RS., Sandler RS., Quan H., Bolognese JA.,
Oxenius B., Horgan K., Lines C., Riddell R., Morton D.,
Lanas A., Konstam MA., Baron JA. Cardiovascular events
associated with rofecoxib in a colorectal adenoma chemo
prevention trial. N Engl J Med. 2005; 352: 1092-102.  

24. Grosser T., Fries S, FitzGerald GA. Biological basis for the
cardiovascular consequences of COX-2 inihibition:
therapeutic challenges and opportunities. J Clin Invest. 
2006; 116: 4-15. 

25. Solomon SD., McMurray JJ., Pfeiffer MA., Wittes J.,

Fowler R., Finn P., Anderson WF., Zauber A., Hawk E.
Cardiovascular risk associated with celecoxib in a clinical
trial for colorectal adenoma prevention. N Engl J Med.
2005; 352: 1071-80. 

26. Cannon CP., Curtis SP., Bolognese JA., Laine L. MEDAL
Steering Committee. Clinical trial design and pacients de
mographics of the Multinational Etoricoxib and Diclofenac
Arthritis Long-Term (MEDAL) study program: cardio
vascular outcomes with etoricoxib versus diclofenac in
patients with osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Am
Heart J. 2006; 152: 237-45.  

27. Kearney PM., Baigent C., Godwin J., Hall H., Emberson
JR., Patrono C. Do selective cyclo-oxygenase-2 inhibitors 
and traditional non-steroidal anti-inflammatory drugs
increase the risk of atherothrombosis? Meta-analysis of
randomised trials. BMJ. 2006; 332: 1302-8. 

28. Garcia Rodriguez LA., Tacconeli S., Pratignani P. Role of
dose pontency in the prediction of risk of myocardial in
farction associated with nosnteroidal anti-inflammatory
drugs in the general population. J Am Coll Cardiol. 2008;
52: 1628-36. 

29. McGettingan P., Henry D.Cardiovascular risk and
inhibition of cyclooxygenase: a systematic rewiew of the
observational studies of selective and nonselective inhibitors
of cyclooxygenase 2. JAMA. 2006; 296 (13): 1633-44.   

30. Trelle S, Reichenbach S, Wandel S, Hildebrand P,
Tschannen B, Villiger PM, Egger M, Jüni P. Cardiovascular
safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs: network
meta-analysis. BMJ. 2011 Jan 11;342:c7086. doi:
10.1136/bmj.c7086. 

31. Pope JE., Anderson JJ., Felson DT. A meta-analysis of the
effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs on blood
pressure. Arch Intern Med. 1993; 153: 477-84. 

32. Jonhson AG., Nguyen TV., Day RO. Do nonsteroidal anti-
inflammatory drugs on affect blood pressure? A meta-
analysis. Ann Intern Med. 1994; 121 (4): 289-300.   

33. Andersonh F., Schade R., Suissa S., Garbe E. Cyclooxygenase-
2 selective nosteroidal anti-inflammatory drugs and the risk
of ischemia. Stroke. 2006; 37 (7): 1725-30. 

34. Haag Mendel DM., Michiel JB., Hofman A., Koudstaal
PJ., Breteler Monique MB., Stricker Bruno HC.
Cycloxygenase selectivity of nonsteroidal anti-in
flammatory drugs and risk of stroke. Arch Inter Med. 
2008; 168 (11): 1219-24.  

35. Heerdink ER., Leufkens HG., Herings RMC., Ottervanger
JP., Stricker BH., Bakker A. NSAIDs associated with
incresead risk of congestive heart failure in elderly patients
taking diuretics. Arch Intern Med. 1998; 158: 1108-12.  

36. Cheng Y., Wang, M., Yu Y., Lawson J., Funk CD.,
Fitzgerald GA.Cyclooxygenases, microsomal prostaglandin
E synthase-1, and cardiovascular function. J Clin
Invest.2006;116:1391-99. 

37. Wallace JL., Ignarro LJ. Fiorucci S. Potential cardio
protective actions of NOreleasing aspirin. Nat. Rev. Drug
Disc. 2002;1: 375-82. 

38. Muscara MN., McNight W., Del Soldato P., Wallace J L.
Effects of a nitric oxidereleasing naproxen derivative on hy
pertension and gastric damage induced by chronic nitric
oxide inhibition in the rat. Pharmacol Lett. 1998;62:235-40.

39. Bandarage UK., Chen L., Fang X., Garvey D S., Glavin A.,
Janero DR, Letts LG., Mercer G J., Saha J K., Schroeder J
D., Shumway MJ., Tam S W. Nitrosothiol esters of di
clofenac:synthesis and pharmacological chracterization as
gastrointestinal-sparing prodrugs. J Med Chem. 2000;.43:
4005-16. 

40. Charlier C., Michaux C.Dual inhibition of cyclooxygenase-
2 (COX-2) and 5-lipoxygenase (5-LOX) as a new strategy
to provide safer nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Eur
J Med Chem. 2003; 38: 645-59. 

41. Hu J., Van den Steen P E.,  Sang QX.,  Opdenakker G.
Matrix metalloproteinase inhibitors as therapy for in
flammatory and vascular diseases. Nat Rev Drug Disc.
2007; 6:480-97. 

42. Palladino M A., Bahjat F R. Theodorakis E A., Moldaver L
L. Anti-TNF-· therapies: the next generation. 2003;Nat
Rev Drug Disc, 2:736-46. 

66

Kaynaklar

1. Rao PNP., Knaus EE. Evolution of nonstroidal anti-in

flammatory drug (NSAIDs): Cyclooxygenase (COX) in

hibition and beyond. J Pharm Pharmaceut Sci. 2008; 11

(2): 81-110 
2. Melli M., Kayaalp, S.O. Non-streoidal antiinflamatuvar

ilaçlar. Rasyonel Tedavi Yönünden T›bbi Farmakoloji, 12.
Bask›, ed: Kayaalp S.O., Pelikan Yay›nc›l›k, Ankara, 2009;
837-70. 

3. Batlouni M. Nonstreoidal anti-inflammatory drugs: cardio
vascular, cerbrovascular and renal Effects. Arq Bras Cardiol.
2010; 94 (4): 522-29. 

4. Vane JR., Botting RM. Mechanism of action of nons
teroidal antiinflammatory drugs. Am J. Med. 1998;104:413-21. 

5. Masferrer JL., Zweifel BS., Seibert K., Needleman P.
Selective regulation of cellular cyclooxygenase by dexam
ethasone and endotoxin in mice. J Clin Invest.

1990;86:1375-79,
6. Xie WL., Chipman JG., Robertson DL., Erikson RL.

Simmons DL. Expression of a mitogen-responsive gene
encoding prostaglandin synthase is regulated by mRNA
splicing. Proc Natl Acad Sci USA. 1991; 88 (7):2692-96. 

7. Kujubu DA., Herschman HR. Dexamethasone inhibits
mitogen induction of the TIS10 prostaglandin synthase/
cyclooxygenase gene. J Biol Chem, 1992;267:7991-94. 

8. Mukherjee D., Nissen SE., Topol EJ. Risk of cardiovascular
events associated with selective COX-2 inhibitors. JAMA.
2001; 286:954-59. 

9. FitzGerald G.A., Patrona C. The coxib, selective inhibitors
of cyclooxygenase-2. N.Engl.J.Med.2001; 345:433-42.

10. Burke A., Smyth EM., Fitzgerald GA. Analgesic-
Antipyretic; Pharmacotherapy of Gout. The Pharmacological
Basis of Therapeutics, eleventh edition, ed: Brunton LL.,
Lazo JS., Parker KL, McGraw-Hill,USA,2009; 671-717.  

7

birlikte iliflkili z›t durumlar›n varl›¤›nda nadiren akut böbrek

disfonksiyonu, nefrotik sendrom, interstisyel nefrit veya re-

nal papiller nekroz meydana gelebilir3.

Analjezik Nefropatisi
Böbrek tübülüsünün konsantre etme kapasitesinin azald›¤›,

steril piyüri bulunan yavafl ilerleyen bir böbrek yetmezli¤i-

dir. Uzun süreli yüksek dozlarda NSA‹ ilaç kombinasyonla-

r›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 (va-

zomotor rinitden floka kadar uzayabilen belirtiler) göstere-

bilir. 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 has-

talar›n %10-25’inde ve sa¤l›kl› görünen bireylerin %1’inde

görülebilir.  Aspirin afl›r› duyarl›l›¤›na lökotrien biyosentezi-

nin artmas› efllik etmektedir10.

Aspirin Direnci 
Aspirinle ortaya ç›kan tüm tedavi baflar›s›zl›klar› aspirin di-

renci ad›n› al›r. Bununla ilgili kesin mekanizmalar bilinme-

mektedir. COX-1’in genetik direnci ile ilgili de¤iflkenler

olabilece¤i bildirilmifl fakat klinik sonuçlarla iliflkisi kesin or-

taya konmam›flt›r10.

Gebelik ve Laktasyon
Do¤umdan önce myometrium COX-2 ekspresyonu indük-

lenir ve do¤um sonras› myometriumdaki PGE2 ve PGF2α
düzeyi artar. NSA‹ ilaçlar›n insanlarda gestasyonu uzatt›¤›

gösterilmifltir.  Fakat in utero duktus arteriozusun kapan-

mas› ve fötal dolafl›m›n bozulmas›na efllik edebilece¤inden

erken do¤umu önlemek gibi bir amaçla kullan›lmas› öneril-

mez. Ayr›ca aspirin ve di¤er NSA‹‹’lar postpartum hemoro-

ji riskini art›rabilir. Bu nedenle gebelik, özellikle de terme

yak›nsa tüm NSA‹‹’lar›n kullan›m› rölatif bir kontrendikas-

yon 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›tlan-

mam›fl olmakla birlikte ibuprofenin, aspirinin geriye dönü-

flümsüz trombosit inhibisyonunu önledi¤i gözlenmifltir15,16.

NSA‹ ilaçlar, vazodilatör ve natriüretik prostaglandinlerin

üretimini engelleyerek ACE inhibitörlerinin etkili¤ini azal-

tabilirler. Söz konusu ilaçlar›n kombine kullan›lmalar› yafll›,

hipertansif, diyabetik veya iskemik hastal›¤› bulunan hasta-

larda senkopa açan bradikardiye neden olabilir. Kortikos-

treoid ilaçlarla yada varfarin ile kullan›mlar› G‹ ülser s›kl›-

¤›n› yada kanama riskini art›r›r. Varfarin, sülfonilüre gru-

bu hipoglisemik ajanlar ve metotreksat gibi ilaçlarla birlikte

verildiklerinde plazma proteinlerinden ilaçlar› ay›rmalar› ne-

deniyle toksisisteye neden olabilirler. 

Non-streoidal antiinflamatuvar ilaçlarla 
karfl› alternatif yaklafl›mlar
COX-2 inhibitörleri  kullan›m› ile kardiyovasküler yan etki-

ler görülmesinden sonra, söz konusu etkileri olmaks›z›n

G‹S yan etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen tedavi aray›fl-

lar› 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 yan-

g› tedavisi elde etmek üzere gelifltirilmifllerdir37. NO’in va-

zodilatasyon ve trombosit agregasyonun inhibisyonu gibi

KVS aç›dan yararl› etkileri olmas› söz konusu bilefliklerin ge-

liflmesi için kuvvetli bir uyar› olmufl ve geleneksel NSA‹‹’la-

ra göre daha yüksek güven sa¤lam›flt›r. Bu konu ile ilgili ola-

rak en çok aspirin, naproksen ve diklofenak gibi NSA‹‹’ lar

araflt›r›lm›flt›r. Bu çal›flmalar›n ço¤unda organik nitratlar ve-

ya nitrosotioller NO-donör grup olarak kullan›lm›flt›r37,38,39.

Azalm›fl KVS ve G‹S yan etkileri ile birlikte iyi bir antiinfla-

matuvar oluflturma potansiyelleri ile COX ve LOX enzimle-

rinin dual inhibitörleri40 ve  romatoid artrit gibi yang›sal du-

rumlar› tedavi etmede oldukça baflar›l› olan TNFα’y› hedef-

leyen matriks metalloproteinaz inhibitörleri41,42 de bu konu

ile ilgili alternatif aray›fl çabalar›n›n sonuçlar›nda üretilen bi-

leflikler olmufltur1.

Bir NSA‹ ilaç seçiminde, ilac›n etkisi, güvenli¤i, maliyeti ya-

n›nda hasta ile ilgili olarak kiflinin kulland›¤› di¤er ilaçlar, efl-

lik eden hastal›klar, tedaviye uyuncu gibi  faktörlerin bir ara-

da 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¤erlendirile-

rek yap›lacak bir uygulama, NSA‹ tedavisinde en sa¤l›kl›

yaklafl›m olacakt›r.
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