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“Vücutta kontrol altına alınması zor iki duygu vardır. Aşk ve ağrı”

David B. Morris; The Culture of Pain, 1991

3



❑ Kuvvetli bir doku harabiyetine bağlı olan yada olmayan,

insanın geçmişte edindiği, subjektif, primitif protektif

deneyimleri ile ilgili sensoryal ve emosyonel bir duygu

❑ Hekime başvuru nedenleri arasında ilk sırada

❑ NSAİİ antibiyotiklerden sonra en sık reçete edilen

Ağrı
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DOKU  HARABİYETİ   NEDENLİ  AĞRI   
OLUŞMASI
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HÜCRE 

HASARI

ARAŞİDONİK
ASİT

LLİPOOKSİJENAZ SİKLOOKSİJENAZ

LÖKOTRİEN PROSTAGLANDİN

Sinir uçlarının
hassaslaşması

Vazodilatasyon
Kapiller permeabilite artışı

Mikrodolaşımın bozulması Sinir köklerine bası

ÖDEM



❑ Dokudan salınanlar

Serotonin, Histamin, Lökotrienler

Prostaglandinler

❑ Plazmadan salınanlar

Kininler

❑ Sinir uçlarından salınanlar

Substans P

6



NSAİİ

❑1860 salisilik asit 

❑Aspirin tableti 1898

❑1971 Dr. John Wyane siklooksijenaz enzimi

❑1976 prostoglandin endoperoksit sentetaz (siklooksijenaz = COX)

❑COX-1 1991, COX-2 1992

(Funk ve ark. 1991, Hla ve Neilson 1992)
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NSAİİ
❑Analjezik, antipiretik, anti-inflamatuar

❑Anti-inflamatuar etkinliği <glukokortikoidler

❑Analjezik etkileri <narkotik analjezikler

❑Ağrıda sensoriyal duyuyu inhibe etmezler

❑ Kronik ve somatik ağrılar NSAİİ’ lar tarafından daha iyi kontrol edilirler
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❑ Çoğu zayıf asidik

❑ Mide ve bağırsak mukozasından iyi emilirler 

❑ Plazma proteinlerine çok yüksek oranda bağlanırlar (tipik 

olarak  > % 95)

❑ Genellikle albümine bağlanarak taşınırlar

❑ Karaciğerde oksidasyon ve konjugasyon ile inaktif

metabolitlerine metabolize olurlar 

❑ İdrarla atılırlar

NSAİİ
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KİMYASAL YAPILARINA GÖRE 
1.   Salisilatlar: Asetil salisilik asit, Salisilik asit, Sodyum 

salisilat, Metil salisilat, Diflunisal

2.   Paraaminofenol Türevleri: Asetaminofen (parasetamol)

3.   Pirazolon Türevleri: Aminopirin, Propifenazon, 
Metamizol sodyum, Fenilbutazon, Oksifenbutazon

4.   Profenler (fenilpropiyonik asid türevleri): İbuprofen, 
Naproksen, Fenbufen, Tiaprofenik asit, Ketoprofen, 
Fenoprofen kalsiyum

5.   Fenilasetik asit türevleri: Diklofenak sodyum, 
Nabumeton, Fenklofenak
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KİMYASAL YAPILARINA GÖRE 

6.   İndolasetik asit türevleri: İndometazin, Asemetazin, 
Tolmetin, Ketorolak, Trometamol, Sulindak

7.   Fenamik asit türevleri: Mefenamik asit, Flufenamik
asit, Etofenamat

8.   Oksikamlar: Piroksikam, Tenoksikam ,Meloksikam, 
Prokuazon, Azapropazon, Lornoksikam

9.   COX-2 İnhibitörleri: Selekoksib, Rofekoksib, 
Valdekoksib, Nimesulid, Meloksikam, Etodolak
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YARILANMA ÖMÜRLERİNE GÖRE
❑ Uzun yarı ömürlü olanlar                                    

(10-12 saat)

1. Azopropazon

2. Diflunisal

3. Perbufen

4. Nabumeton

5. Naproksen

6. Oksaprazosin

7. Fenilbutazon

8. Piroksikam

❑ Kısa yarı ömürlü olanlar

(6 saat den az)

1. Diklofenak

2. Etodolak

3. Fenoprofen

4. Flufenamik Asit

5. Flurbiprofen

6. İbuprofen

7. İndometazin

8. Ketoprofen

9. Pirprofen

10.Traprofenik asit

11.Tolmetin
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cox

13

❑ COX-1 enzimi trombositler de dahil olmak üzere organizmadaki birçok 
dokuda

❑ COX-2 enzimi  doku hasarının olduğu alanda aktive olmaları sonucu 
inflamasyon yapan hücreler (PMNL, monositler, makrofajlar, fibroblast)

❑ COX-3 enzimi  ise sadece SSS de



❑ Gastrik mukozayı korurlar (PGE2 ve PGI2 )

- Gastrik asid sekresyonunun azalması
- Bikarbonat ve mukus sekresyonunun artması
- Gastrik mukoza kan akımının artması

❑ Trombosit agregasyonuna neden olurlar (TxA2 )

❑ Böbreklerde vazodilatasyon ve renal kan akımını        

sağlarlar (PGE2 ve PGI2 )   

❑ Uterusun kasılmasına neden olurlar

Cox-1 enzimi aracılığıyla oluşan 
prostaglandinler
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❑ İnflamasyon oluşumuna aracılık ederler

❑ Ağrı uyarılarına karşı reseptörlerin duyarlılığını artırırlar

❑ Vücut sıcaklığının artmasına neden olurlar

❑ Böbrek fonksiyonunu düzenlerler

Cox-2 enzimi aracılığıyla oluşan 
prostaglandinler

15



COX-1 üzerinde daha fazla selektif olan NSAİİ’ lar
İndometazin, Sulindak, Aspirin,Piroksikam,İbuprofen

Mefenamik asit

COX-1 ve COX-2 üzerinde aynı ölçüde inhibisyon
yapan NSAİİ’ lar

Diklofenak,  Naproksen

Selektif COX-2 inhibitörleri
Selekoksib, Rofekoksib, Valdekoksib, Nimesulid, 

Meloksikam, Etodolak
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GİS 

❑ En sık yan etkileri GİS

❑ Anoreksiya, bulantı-kusma, diyare, dispepsi, karın ağrısı

❑ Gastrit veya ülseri olan hastalarda   %15-30 daha sık

❑ H. pylori, alkol kullanımı, steroid kullanımı riski
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GİS

❑ COX-1 selektif ilaçlar prostoglandinleri inhibe ederek (öz. 

PGI2 ve PGE2) GİS mukozasının korunma mekanizmasını 

bozarlar 

❑ Lokal irritasyona bağlı ülser oluşumu 

❑COX-2 selektif ilaçlarda bu yan etkiler daha az
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KVS

❑ Hipertansiyon

❑ MI 

❑ Selektif COX-2 inhibitörleri PGI2 yi inhibe ederken 

Tromboksan inhibisyonu yapmazlar

❑ Bu nedenle Selektif COX-2 inhibisyonu yapan  NSAİİ 

kullanan  hastalarda MI ve SVO riskinde rölatif bir artış 

olur*
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GÜS

❑ Su ve tuz tutulumuna bağlı doku ödemi

❑ Akut tübüler nekroz

❑ İnterstisyel nefrit

❑ ABY

❑ Nefrotik sendrom

❑ Hipertansiyon

❑ Hiperkalemi
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GÜS

❑ KKY, Siroz, KBY li hastalarda 

❑ Analjezik nefropati; yavaş seyir gösteren, renal tüplerde 

konsantrasyon yeteneğinin azaldığı, steril piyürinin

görüldüğü bir hastalık

❑ Yüksek dozda ve kombine NSAİİ kullanımında risk 

artmaktadır
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SSS

❑ Baş ağrısı

❑ Baş dönmesi 

❑ Konfüzyon

❑ Depresyon

❑ Hiperventilasyon ( salisilatlar )
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HEMATOLOJİK

❑Agranülositoz

❑Hemolitik anemi

❑Trombositopeni

❑Pansitopeni

❑Trombosit fonksiyon bozukluğu
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HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARI

❑ Astım

❑ Vazomotor rinit

❑ Anjiyoödem

❑ Ürtiker

❑ Larinks ödemi

❑ Flushing

❑ Hipotansiyon 

❑ Şok 
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İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

❑ Gastrointestinal yan etkileri NSAİİ, antikoagülan,  

heparin kullanımı ve alkol alınmasıyla artar

❑ Lityum, metotreksat, valproik asit ve siklosporinin

serum düzeyleri ve toksisiteleri artar

❑Beta-adrenerjik blokerlerin antihipertansif etkileri 

azalır

❑ Loop-diüretiklerinin natriüretik etkileri azalır
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ASETİL SALİSİLİK ASİT 

3 terapotik doz aralığına sahiptir

1.  < 300 mg/gün → trombosit agregasyonunu inhibe ederek 

kanama zamanını uzatır 

2.  300-2400 mg/gün → antipiretik ve analjezik etki 

3.  2400-4000 mg/gün → anti-inflamatuar etki 
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NAPROKSEN

❑Plazma  yarılanma ömrü 14 saattir

❑Plasentadan geçer

❑Yan etkilerinin görülme sıklığı indometazine benzer

27



NAPROKSEN

❑Plazma  yarılanma ömrü 14 saattir

❑Plasentadan geçer

❑Yan etkilerinin görülme sıklığı indometazine benzer

28



İBUPROFEN

❑ Plazma yarılanma ömrü 2 saattir

❑ Ductus arteriosus’ un kapanması için kullanılabilir

❑ MI riskini attırır
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DİKLOFENAK

❑ Analjezik, anti-inflamatuar ve antipiretiktir

❑ Etki gücü diğer birçok NSAİİ’tan daha fazladır

❑ Oftalmik solusyonları katarakt ameliyatı sonrası 

postoperatif inflamasyonun tedavisinde kullanılır

❑ Biyoyararlanımı %30-70’ dir
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İNDOMETAZİN

❑ Analjezik, anti-inflamatuar ve antipiretiktir

❑ Relatif selektif COX 1 inhibitörüdür

❑ PMNL’ lerin motilitesini ve mukopolisakkaritlerin

sentezini inhibe eder

❑ Antihipertansif ilaçların etkisini antagonize eder
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COX2 İNHİBİTÖRLERİ
❑ Koksibler ( selektif )

-Selekoksib
-Rofekoksib
-Valdekoksib

❑ Nimesulid
❑ Meloksikam ( rölatif selektif )
❑ Etodolak
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KOKSİBLER

❑ Selektif COX2 inhibitörleridir

❑ GİS’de belirgin yan etki oluşturmazlar 

❑ Kardiyovasküler trombotik etkilidirler

❑MI ve inme riskinde artışa neden olurlar

❑ Ciddi KVS hastalıklarında kontrendikedirler
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SELEKOKSİB

❑ Absorbsiyonu yiyeceklerle azalır

❑ Yarılanma ömrü 11 saattir

❑ Plazma proteinlerine kuvvetli bağlanır
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MELOKSİKAM
❑ Rölatif COX 2 selektiftir

❑ COX2 selektif ürünler içinde en uzun yarılanma ömrüne 

sahip olanıdır

❑ GİS yan etki insidansı diğer oksikamlara oranla daha 

düşüktür 

❑Günlük dozu 15mg aşmamalıdır
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NİMESULİD

❑ Zayıf bir PG sentez inhibitörü

❑ Rölatif selektif COX-2 inhibitörü

❑ Lökosit fonksiyonunu inhibe eder

❑ Aspirin ve diğer NSAİİ’ lara hipersensivitesi olanlarda tercih
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K-İlaç Listesi
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 Etkinlik:

 Çoğunlukla etkililik temel alınarak seçim yapılır

 Güvenlik:

 Hastanelere başvuruların %10 u ilaçların yan etkilerinden kaynaklanmakta

 Yan etkiler ise ancak ortaya çıktıklarında önemseniyor
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 Uygunluk:

 Kontrendikasyonlar

 Komorbidite

 Hastanın durumu

 Hamilelik ve emzirme

 Yiyecekler ve ilaçlarla etkileşim

 Yaş

 Tablet ve sıvı formülasyonlar

 Maliyet:

 En uygun ilaç, en pahalı ilaç olabilir ve temin edilemeyebilir

 Ödenmiyor ya da kısmen ödeniyor olabilir

 Toplam maliyet
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