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I 

ÖN SÖZ 

Değerli Bilim İnsanları, 
 

Canlılar için en değerli hazine “sağlık”tır. 
2019 yılının başından itibaren tüm dünyayı etkileyen COVID-19 

pandemi süreci, insan sağlığını olumsuz etkilemeye devam etmektedir. 

Sağlık çalışanları bu süreçte kendi sağlığını  tehlikeye atarak toplum 

sağlığını korumaya çalışmaktadır.  Hayatımızın her alanında, spordan 

ticarete, ekonomiden eğitime kadar kısıtlamanın olduğu bu dönemde, 

bilime katkı sunarak bu değerli çalışmaların insanlığın yararına 

sunulması, kitabın önemini bir kat daha arttırmaktadır.  
Bu süreçte “Sağlık Çalışanları” özveriyle yürüttüğü görev 

alkışlamaya değer, hayranlık uyandıran bir hizmettir.  Her dönemde 

olduğu gibi sağlık hizmeti sunumu, bu dönemde de önemini katlayarak 

artırmıştır ve bunu tüm dünyaya göstermiştir.  
Sağlık alanında sunulan hizmetlerin tamamı çok kıymetlidir. 

Ancak cerrahi bilimlerle ilgili bu güzel çalışmaların bir araya getirilerek 

kitap halinde yayınlanması bilgiye ulaşımda bilim camiasına ve okurlara 

kolaylık sağlayacaktır şüphesiz.  
“Cerrahi Tıp Bilimleri’nde Tıbbi Tanı ve Tedavi Yöntemleri” 

başlıklı kitabımızı siz değerli bilim insanları ve okurlarımıza sunmanın 

gururunu yaşıyoruz. 
Başta tüm yazarlar olmak üzere,  görevini özveri ile yerine getiren 

sayın hakemlerimize ve yayın koordinatörlerine teşekkürü bir borç biliriz. 
 

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Kafadar ve Dr. Ercan Kurt 
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BÖLÜM I 
 

KRONİK VENÖZ YETMEZLİK VE VARİS TEDAVİSİNDE 

GELENEKSEL VE GÜNCEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ 

Traditional and Current Methods Inchronıc Venous Insufficiency and 

Varicose Treatment 

Cengiz Güven 
(Dr.Öğr.Üyesi )Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 

                                        0000-0001-9693-434X 

           

1. GİRİŞ  

Tanım 
Varis özellikle alt extremiteler için kullanılan bir terimdir ve 

venlerdeki geri dönüşümsüz genişlemeleri tanımlar. Genellikle venlerdeki 

valvüler yetmezlik ve ven duvarındaki elastikiyet kaybı sonucu oluşur. 

Valvüler yetmezlik kanın venlerde retrograt akımına, göllenmesine ve 

basınç artışına neden olur. Bu da zaman içinde venlerde genişleme ve pake 

oluşumu ile karakterize gözle görünür bir klinik duruma sebep olur (1). 

          Etyoloji  

          İleri yaş, obesite, sedanter yaşam tarzı, ikiden fazla gebelik, aile 

öyküsü, sigara, travma, arteriyo-venöz malformasyonlar, geçirilmiş venöz 

tromboemboli risk faktörleri arasında sayılır (2).  

          Prevalans 

          Prevalansı çalışılan popülasyona bağlı değişmekle birlikte toplumun 

yaklaşık %50’sini etkiler. Çeşitli epidemiyolojik çalışmalarda erkeklerde 

%2-56, kadınlar arasında %1-72 arasında değişmektedir.  Etkisinin zayıf 

olması ve klinik prezentasyonunun eksik tanınması sebebiyle sağlık 

hizmeti sağlayıcıları tarafından çoğu kez göz ardı edilir (3-5). Varisin ileri 

evrelerinde oluşan venöz ülserler dünya nüfusunun yaklaşık %1-2’sini 

etkiler ve uzun süreli klinik ve ekonomik etkileri vardır (6). 

          Fizyopatoloji 

          Temel fizyopatoloji, venöz valvuler yetmezlik ve kas pompası 

disfonksiyonu sonucu gelişen reflü ve/veya venöz akış yolundaki 

tıkanıklık nedeniyle oluşan venöz hipertansiyondur (7). Arteriyel sistemde 

kalbin pompa görevi ile hareket eden kan venöz sistemde bu görevi kas 

pompası almıştır. Özellikle soleal sinüslerde olan venöz kan deposu kas 

pompasının en önemli kısmını oluşturur. Ayakta hareketsiz duran bir 

insanda ayak bileğindeki venöz basınç yaklaşık 80-120 mm/Hg 

değerindedir. Hareketle, valv yetmezliği olmayan ve yeterli kas pompası 
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sağlayan şahıslarda bu değer yaklaşık 30 mm/Hg’a düşer. Ancak venöz 

yetmezlik var ise bu basınç düşmesi sağlanamaz. Özellikle derin ve 

yüzeyel sistem arasındaki perforan venlerde de yetmezlik var ise, bu basınç 

yüzeyel venöz sisteme ve derideki mikrosirkülasyona iletilir (8). Sonuç 

olarak bu durum; venöz hipertansiyon, telenjektazi ve venöz ülsere kadar 

giden geniş bir klinik prezentasyon şeklinde karşımıza çıkar. 

          Alt Ekstremite Venöz Anatomisi 

          Venöz yetmezlik ve varis 

tedavisini anlamak için anatomi 

ve varyasyonlarını bilmek 

gerekir. 2001-2005 yılları 

arasında Uluslararası 

Disiplinlerarası Komiteye göre 

alt extremite venöz sistemi derin 

venöz sistem, yüzeyel venöz 

sistem ve bu iki sistemi birbirine 

bağlayan perforan venöz 

sistemden oluşur (Resim 1). 

Yüzeyel venler derin fasia 

üzerinde subkutan dokunun içinde yer alır. Derin venler arterlere eşlik eder 

ve onlarla aynı ismi alır. Perforan venler ise derin fasyayı delerek yüzeyel 

ve derin sistemi birbirine bağlar (9, 10). Yüzeyel venöz sistemin, aynı 

zamanda vucudun en uzun veni büyük safen ven (vena saphena 

magna)’dır. Ayak sırtındaki venöz arkın medialinden başlar, medial 

malleolün anteriorundan bacağa ulaşır (Resim 2). Tibia medialinden yukarı 

yükselerek inguinal bölgede inguinal ligamentin 2-4 m distalinde ana 

femoral vene dökülür. 

Resim 1: Yüzeyel ve derin kompartman 

ve vasküler ilişkileri 
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          Küçük safen ven (vena saphena parva) ayak sırtında lateralden 

başlar. lateral malleolün posterolateralinden yükarı çıkarak çoğunlukla 

popliteal vene dökülür (%60). Küçük safen ven bazen büyük safen vene 

(%20), bazen de ana femoral vene dökülür (%20) (Resim 3). Derin venler 

arterlere eşlik ederler ve onlarla aynı ismi alırlar. Derin venöz sistem; iliak 

ven, ana femoral ven, femoral ven, derin femoral ven, popliteal ven, 

peroneal ven ve tibial ven olarak 7 ana başlıkta incelenir (11). 

 

          Venöz Kapaklar 

          Venöz istemdeki en önemli unsurlardan biridir. Görevleri kanın tek 

yönde akışını sağlamak ve retrograt 

akımı önlemektir. Biküspit yapıdadırlar 

(Resim 4). Venöz kan akışı yüzeyel 

venlerden derin venlere doğrudur. 

Ancak ayak sırtındaki venlerde durum 

tam tersidir. yani venöz akım yönü derin 

venlerden yüzeyel venlere doğrudur. 

Variköz venler genellikle yüzeyel ve 

derin venöz sistemdeki kapak 

yetmezliğinden oluşur. İnferior vena 

cava, common iliyak ven ve internal 

iliyak vende kapak bulunmaz. 

Eksternal iliyak ven, ana femoral ven, süperfisiyal femoral ven ve popliteal 

vende genellikle 1 tane kapak bulunur. Büyük safen vende 9-24 adet, 

küçük safen vende ise 4-13 adet kapak bulunur (12). 

Resim 2:Vena saphena magna ve 

peforan venler Resim 3: Vena saphena parva 

Resim 4:Venöz kapakçıklar ve 

çalışma mekanizmaları 
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          Kronik venöz yetmezliğinde sınıflama: En son revize edilen ve en 

sık kullanılan sınıflama CEAP (Klinik, Etyolojik, Anatomik ve 

Patofizyolojik) sınıflamasıdır (13). 

 

          CEAP klinik sınıflama 

          C 0: görülür veya palpe edilebilir bir venöz 

patoloji yoktur 

          C 1: retiküler veya telenjektazik venlerle karak-

terizedir (Resim 5-6) 

C2 : varüköz venler vardır (Resim 7) 

          C3: ödem mevcuttur 

          C4: atrofik ekstremiteler veya lipodermatosk-

lerozis vardır. 

          C5: iyileşmiş venöz ülser vardır 

          C6: aktif venöz ülser vardır 

          S: semptomatik varisler; huzursuz bacaklar, ağrı, 

ağırlık hissi, gerginlik 

          A: asemptomatik 

 

         CEAP etyolojik sınıflama 

          Ec: konjenital varis 

          Ep: primer varis 

          Es: sekonder (posttromboflebitik) 

          En: nedeni bilinmeyen 

          CEAP anatomik sınıflama 

          As: yüzeyel venler 

          Ap: perforan venler 

          Ad: derin venler 

          An: venöz konum tanımlanamayan 

         CEAP patofizyolojik sınıflama 

          Pr: reflü mevcut 

          Po: obstrüksiyon vardır 

          Pr-o: reflü ve obstrüksiyon vardır 

          Pn: tanımlanabilir venöz patoloji yoktur 

          Pratik uygulamada daha çok CEAP Klinik 

sınıflama kullanılır 

 

           2. Klinik Bulgular 

          Varis hastalarının çoğu asemptomatiktir. 

Genellikle başka bir hastalığa ait bulgu olabilme 

kaygısı veya özellikle bayanlar olmak üzere 

Resim 5:Telenjektazik     

varis 

Resim 6: Retiküler varis 

Resim 7: Trunkal varis 
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kozmetik kaygı nedeniyle hekime başvurur. En sık semptom ağrıdır. Sabah 

olmayan, akşama doğru giderek artan ağrı tipiktir. Ağırlık, gerginlik, 

ödem, kaşıntı yanma hissi diğer semptomlardır. Ayakta durmakla 

semptomlar artar. Ağrı ayakta durmakla arter, ilgili ekstremite elevasyonu 

ile azalır. İleri evrelerde özellikle ayak bileği çevresinde artan renk 

değişikliği (hiperpigmentasyon)  ve venöz ülserler gelişir. 

          3. Tanı 

          Genellikle fizik muayene yeterlidir. Abbulatuar venöz basınç 

ölçümleri, duplex ultrasonografi (USG), renkli doppler USG, assendan-

dessendan venografi, özellikle perforan ven yetmezliği ve obstrüksiyonun 

tanısı için MR (magnetik rezonans) venografi ve abdominal kitle tanısı 

amacıyla batın USG ve BT (bilgisayarlı tomografi) tanı amacıyla 

kullanılan testlerdir. 

          4. Tedavi 

          KVY te tedavide amaç; semptomların giderilmesi, kapak 

fonksiyonlarının yeniden kazandırılması, trombozun ve kan akış 

patolojilerinin önlenmesi ve ülserlerin iyileştirilmesidir. Tedavi üç başlık 

altında toplanır; 

          *Konservatif tedavi 

          *Medikal tedavi  

          *Cerrahi (geleneksel veya minimal invaziv) tedavi 

 

          4.1. Konservatif Tedavi 

          Hastalığın seyrini yavaşlatma ve semptomları azaltmaya dayanır. 

Yaşam tarzı değişikliği, uygun spor tercihi, uygun kıyafet seçimi ve 

kompresyon desteği hastalığın seyrini yavaşlatarak semptomları azaltır. 

Uygun egzersizler, özellikle düzenli yürüyüş, kas pompasını çalıştırarak 

intermittant kompresyon ile kanın yukarı doğru hareketlenmesini sağlar. 

Gün içerisinde 3-4 kez 30’ar dakikalık elevasyon venöz dönüşü artırarak 

semptomları hafifletebilir. Yine vazokonstrüksiyon ve antiinflamatuar 

özelliklerinden dolayı soğuk uygulama veya soğuk duş alma ve parmak 

topuk hareketi gibi anti-staz egzersizler şikâyetlerde azalma sağlar. 

Tavsiye edilen sporlar, ritmik yürüyüş ve yüzme gibi sporlardır. Tenis, top 

oyunları ve ağırlık kaldırma gibi sporlar karın içi basıncını artırmak, bacak 

venlerindeki kanda ani dalgalanmalara sebep olduğundan tavsiye edilmez 

(13). Elastik bandaj veya kompresyon çorapları ven üzerine baskı ile çapını 

küçültür. Valv yaprakçıklarını birbirine yaklaştırır. Kan akımını yüzeyden 

derine akmasını sağlar, venöz basıncını düşürür. Venöz pompa etkisini 

artırarak venöz göllenmeyi azaltır, yaşam kalitesini artırır (14, 15). 

Hastanın klinik durumuna göre çeşitli basınçlarda kompresyon çorapları 
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kullanılabilir. Ancak 10-20 mmHg basıçtaki çorap venöz yetmezlik 

tedavisi için yeterlidir (16). 

          4.2. Medikal tedavi 

          Antioksidan etki ile venöz yetmezliğin ödem ve semptomlarını 

azaltır. Venöz tonus ve lenfatik drenajı artırırlar ve antiinflamatuar etki ile 

cilt oksijen parsiyel basıncını artırırlar.  Bu amaçla kullanılan ilaçlar 

şunlardır. 

 

          1-Doğal ürünler 
         * Kumarin türevi  (α-benzopirones) 

          *Flavonoidler(γ-benzopyrones) 

          *Saponinler(at kestanesi ve ruscus  ekstreleri) 

 

          2-Sentetik ürünler 

          *Kalsiyum dobesilat, 

          *Naftazon 

          *Benzaron 

          *Pentoksifilin 

          *Prostoglandin-E ve prostasiklin analogları  

          Konservatif ve medikal tedavi ödemi azaltarak mikrosirkülasyonu 

artırırlar ve semptomlarda rahatlama sağlarlarlar. Unutulmamalıdır ki 

varisleri ortadan kaldırmazlar. Kozmetik düzeltme ve progresyonu 

önlemezler. Bu ilaçlar beraber kullanıldıklarında kompresyon tedavisinin 

etkisini artırırlar (17, 18). 

          4.3. Cerrahi tedavi 

          Geleneksel cerrahi tedavi ve seçilmiş uygun hastalarda minimal 

invaziv tedavi seçenekleri mevcuttur. 

 

          Minimal invaziv yöntemler 

          Kronik venöz yetmezlik tedavisinde kullanılan iki ana ablasyon 

yöntemi bulunmaktadır 

 

          1-Endovenöz termal ablasyon yöntemleri (EVTA) 

          Teknik olarak uygulama yöntemleri birbirine benzer. En önemli 

avantajları minimal invaziv yöntemle herhangi bir cerrahi kesiye intiyaç 

duyulmaması, genel veya spinal anesteziye ihtiyaç duyulmadan tümesan 

anestezi ile uygulanabilmesidir. Yapılan meta analizlerde EVTA nin nüks 

oranları, klasik cerrahi tedaviye göre daha düşüktür (19). Günümüzde 

kullanılan 3 EVTA yöntemi bulunmaktadır. 

          a) Endovenöz lazer ablasyon(EVLA) 

          b) Radyofrekans ablasyon(RF)  

          c) Endovenöz buhar ablasyon (EVSA) 
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          2-Kimyasal endovenöz ablasyon yöntemleri 

          Isı ve tümesan anesteziye ihtiyaç duymayan non-termal ve non-

tümesan yöntemlerdir. 

          a) Köpük skleroterapi 

          b) Mekano-kimyasal endovenöz ablasyon(MOCA) 

          c) Glue ile endovenöz ablasyon 

 

          Endovenöz lşazer ablasyon (EVLA) 

          En sık kullanılan minimal invaziv yöntemlerden biridir. Birçok 

ülkede Standart cerrahi tedavi yöntemi olan yüksek ligasyon ve stripping 

tedavisinin yerini almıştır (20). Hızla gelişen bu tedavi yönteminde daha 

önceleri 810, 940, 980 nm dalga boylarında lazer kullanılırken hali hazırda 

1064, 1320, 1470, 1500 ve 1940 nm dalga boyunda lazer 

kullanılabilmektedir. Teorik olarak lazerin su absorbsiyonu ne kadar 

yüksek, gücü (W) ne kadar düşük ise, damar kapama özelliği o kadar güçlü, 

yan etkileri ise o kadar azdır (20, 21). 

          İşlem ameliyathane steril şartlarında uygulanır. Uygun boyama ve 

steril örtünmeyi takiben işlem yapılacak damarın etrafına tümesan anestezi 

uygulanır ve küçük doz sedasyon gerektirir. Tümesan anestezi de amaç 

çevre dokuları ısı etkisinden korumak, özellikle sinir hasarını önlemektir. 

Tümesan anestezi yapıldıktan sonra çoğunlukla diz altı safen venden 16-

18 no anjiyo iğnesi ile girilir. Bu iğne içerisinden guide gönderilir. Lazer 

kateteri guide üzerinden femorosafenal bileşkenin 2 cm altına kadar 

gönderilir. Damar çapına göre kateter belli bir hızda çekilerek ve safen 

hattına kompresyon uygulanarak safen ven ablasyonu sağlanır (Resim 8) 

(21). 

 

 
Resim 8: Endovenöz lazer /Radyofrekans ablasyon 
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Bazen bu işlem skleroterapi ile kombine edilir. Tüm prosedür yaklaşık 20-

30’dk sürer ve hasta aynı gün taburcu edilir. Hastaların 2-4 hafta elastik 

kompresyon çoraplarını giymeleri tavsiye edilir. EVLA işlemi genellikle 

düşük komplikasyonlara sahiptir. Postoperatif ağrı, safen hattında ekimoz,  

parestezi, yüzeyel tromboflebit, sinir hasarı ve nadiren derin ven trombozu 

görülebileceği literatür taramasında kaydedilmiştir (22). 

          4.4. Radyofrekans ablasyon (RF) 

          Uygulama tekniği olarak EVLA ya benzer. Steril ameliyathane 

ortamında hasta hazırlandıktan sonra işlem yapılacak damarın etrafına 

tümesan anestezi uygulanır. İhtiyaç halinde düşük doz sedasyon 

uygulanabilir. USG rehberliğinde damar kanüle edilir. Sheath (kılıf) 

yerleştirilir. Kılıf içerisinden gönderilen yaklaşık 2,33 mm lik kateter 

femorosafenal bileşkenin 2 cm distaline kadar ilerletilir. Sistemin 

çalıştırılmasıyla radyofrekans akımı dairesel homojen matrix 

denaturasyonuna neden olur. Sonuç kullanılan markaya göre 85-120 °C lik 

ısılarla endotel harabiyeti ile safen venin ablasyonudur (Resim 8). 

Kullanılan kateterin ucundaki elektrotlar şemsiye tarzında damar duvarına 

temas halindedir. Ablasyon yapılırken USG rehberliğinde dışarıdan 

kompresyon uygulanması işlemin etkinliğini artırır. Kullanılan markaya 

göre değişmekle birlikte belirli zaman aralıklarında belirli cm uzunluktaki 

dafen ven ablasyonu sağlanır. İşlem sonrası aynı gün taburcu olan 

hastaların en az 2 hafta 20-30 mmHg’lık kompresyon çorabı giymeleri 

önerilir (23). 20 yılı aşkın bir zamandır yayınlanmış birçok vaka serisinde 

RF in varisli damarların tedavisinde başarı ile kullanılabileceği 

gösterilmiştir. Vaka serilerinde %83 ile %99,6’lık başarı oranları rapor 

edilmiştir. safen hattında kızarıklık, ağrı, geçici tromboflebit ve derin ven 

trombozu gibi yan etkileri vardır (24-29). 

          4.5. Buhar ablasyon (EVSA) 

          Mekanizması; maksimum 120°C ile venöz yapıda endotel hasarı 

oluşturarak damar ablasyonu sağlamaktır. Uygulama yöntemi EVLA ve 

RF e benzerlik gösterir. Perivenöz  tümesan anestezi ile diz seviyesi veya 

üzerinden safen ven delinir. 1,2 mm çapındaki buhar kateteri vene 

yerleştirilen iğne içerisinden (kılıfa ihtiyaç duyulmadan) safenofemoral 

bileşkenin 2-3 cm distaline kadar ilerletilir. Sistem çalıştırıldıktan sonra 

kateter ucu küçük buhar kabarcıkları salgılar. Bu arada kateter geri 

çekilerek safen boylu boyunca ablate edilir. İşlemin ilk 4 cm sinde sistem 

buhar kabarcıkları birkaç cm ileriye atılabileceğinden USG eşliğinde 

kompresyon uygulanır. 

          En büyük avantajı tedavi edilecek damar için 2ml’lik steril suyun 

yeterli olması ve sabit 120 °C ile çalışabilmesidir. EVLA ve RF e göre 

nispeten ince olan kateter (1,2 mm), kılıf veya klavuz tele ihtiyaç 
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duyulmadan kolaylıkla uygulanabilir. Yapılan bir araştırmada bu yöntemin 

etkinlik ve güvenlik açısından varis tedavisinde uygulanabilir, etkili ve 

basit bir yöntem olduğunu göstermiştir (30). 

          4.6. Foam (köpük ) skleroterapi 

          Son yıllarda yaygın kullanılan bir yöntemdir. Sklerozan madde özel 

bir enjektör ile veya üçlü musluk ile uygun oranda hava ile karıştırılarak 

bir köpük elde edilir. Bu köpük daha çok 1-4 mm çapındaki venlere 

uygulanır. Daha çok kozmetik amaçla kullanılan bir yöntemdir. Bu işlemde 

amaç ven içerisine sklerozan bir madde enjekte edilerek endotel hasarı 

oluşturmak ve venin fibrotik bir doku haline dönüştürmektir. Genellikle 

orta ve küçük çaptaki venler için kullanılsa da 4-8 mm arası çaptaki venlere 

de kullanılmıştır (31). Skleroterapiden sonra 48 saat kompresyon bandajı 

uygulanması ve 2-4 hafta kompresyon çorabı kullanılması tedavi 

etkinliğini artırır. Kaşıntı, migren atakları, mide bulantısı nadiren derin ven 

trombozu ve pulmoner emboli gibi komplikasyonlar bildirilmiştir (31, 32). 

Herhangi bir cerrahi kesi gerektirmemesi, anesteziye ihtiyaç duyulmaması, 

cerrahi tedaviye göre daha az kozmetik problemler oluşması ve 

hospitalizasyon gerektirmemesi gibi avantajları vardır. Kozmetik sonuçları 

memnuniyet vericidir (Resim 9). Geçici skotom ve migren atakları, bazı 

hastalarda mikroemboli tespit edilmesi nedeniyle trunkal varislerde 

önermeyen yayınlar olmuştur (33).  

 

Resim 9: Skleroterapi ve kozmetik sonuç 

          4.7. Mekanokimyasal ablasyon (MOCA) 

          Yüzeyel venöz yetmezlikte kullanılan non-termal non-tümesan 

ablasyon yöntemidir. Bu yöntemde endovenöz ablasyon ve USG eşliğinde 

köpük skleroterapinin dezavantajlarının giderilmesi amaçlanmıştır. Dönen 

bir tel ile endotel hasarı oluşturup aynı anda kateter yardımıyla sklerozan 

madde enjeksiyonu yapılması esasına dayanır (Resim 10). 
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          Ekimoz, kanama, tromboflebit, hiperpigmen-tasyon ve nadiren derin 

ven trombozu ve pulmoner emboli gibi 

komplikasyonlar bildirilmiştir. Bir 

yıllık başarı oranları EVTA ile 

benzerlik gösterir. Ancak EVTA da 

görülen sinir hasarı MOCA da 

görülmez. Aynı zamanda işe dönüş ve 

günlük aktivitelere başlama zamanı 

daha kısadır (34). 

         

        4.8. Glue ile endovenöz ablasyon 

        Yüzeyel venöz yetmezlikte kullanılan diğer bir non-termal non-

tümesan ablasyon yöntemidir. Teknik olarak doku yapıştırıcısı 

siyanoakrilatın venöz yapının içine verilerek fibrozis oluşumu ile damar 

ablasyonu sağlanır (Resim 11). Damar diz üstü veya diz altı uygun 

seviyede ponksiyon edilir. Guide üzerinden kılavuz tel yerleştirilir. Teslim 

kateteri kılavuz tel üzerinden USG eşliğinde safeno-femoral bileşkenin 2-

3 cm distaline kadar ilerletilir. Daha sonra safeno-femoral bileşkeden 

itibaren kompresyon uygulanarak kademeli olarak siyanoakrilat glu safen 

vene özel bir tabanca ile verilir. İşlem sonrası genellikle masada yapılan 

kontrolde safen venin kapandığı görülür. Komplikasyonları MOCA ile 

benzerlikler gösterir. 

 
Resim 11: Glue ile safen ven ablasyonu 

 

     4.9. Geleneksel cerrahi tedavi 

          Geleneksel cerrahi tedavide amaç venöz hipertansiyona neden olan 

tüm variköz venlerin çıkartılması, ideal kozmetik sonuç elde edilmesi ve 

minimum komplikasyondur. Cerrahi seçenek hastadan hastaya değişir. 

Resim 10: Mekanokimyasal ablasyon 
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          a) Yüksek ligasyon: Safenofemoral kaçağa bağlı venöz 

hipertansiyonda endikedir. Bu hastalarda genellikle venöz hipertansiyon 

vardır. Ancak variköz pakeler yoktur. Hasta da huzursuz bacak, ödem ve 

ağrıdan şikâyetçidir. Teknik safenofemoral bileşkeden safen venin 

dallarıyla ligasyonuna dayanır (şekil koy).Lokal anestezi ile yapılabilir. 

Buradaki en önemli püf noktası mümkün olduğu kadar safen venin derin 

femoral vene döküldüğü yerden ligasyonu ve güdük bırakılmamasıdır. 

Aksi taktirde güdük bölgesinde bırakılan safende meydana gelen staz derin 

ven trombozu ve pulmoner emboli gibi ciddi komplikasyonlara sebep 

olabilir (Resim 12). 

Yüksek ligasyondaki en büyük avantaj intakt olan ve uygun çaptaki safen 

venin ileride baypass cerrahisi için greft olarak korunmasıdır.  

          b) Yüksek ligasyon +pake exisyonu: Yüksek ligasyona küçük 

kesilerle mini flebektominin eklenmesidir. Venöz hipertansiyon ve yaygın 

variköz pake durumlarında kullanılır. 11 no keskin uç bistüri ile pakelerin 

üzerinden açılan yaklaşık 2 mm lik kesilerden hook yardımıyla pakelere 

neden olan venler çıkartılarak ligatüre edilir. Spinal anestezi altında 

uygulanır. 

         c) Büyük safen venin yüksek ligasyonu ve komple strppingi: 
Spinal anestezi gerektirir. Safenofemoral bileşkeden safen ven güdük 

bırakılmadan dallarıyla birlikte ligatüre edilir ve trasekte edilir. 

Medial malleolün yaklaşık 10 cm 

proksimalinden veya diz altı yaklaşık 4 

parmak distalinden safen ven bulunur. 

Ligatüre edilerek transekte edilir. 

Distal safen ven içerisinden ucunda 

safen ven çapına göre seçilen ve mermi 

veya zeytin denilen bir tel geçirilir ve 

proksimal safen venden çıkartılır. 

Distal kısmı safen vene bağlanır. 

İnguinal bölgeden stripper çekilerek 

safen ven dallarıyla çıkartılır. Perforan 

venlerdeki kanama için yaklaşık 10 dk safen ven hattına kompresyon 

uygulanır. 

           d) Segmental stripping+pake eksizyonu: Safenofemoral 

yetmezlik yok ise uygulanır. Patolojik safen ven strippingi yapılır. pakeler 

de miniflebektomi yöntemi ile ligatüre edilir. 

          e) Kısa safen ven stripping veya ligasyonu: vena saphena parva 

popliteal vene döküldüğü yerden ligatüre edilir. Gerekirse stripping 

uygulanabilir.  

Resim 12: Safen yüksek ligasyon 
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          f) Perforan ven cerrahisi: Minimal invaziv yöntemlerin buluşu ile 

neredeyse tarihi değer kazanan ve önceleri perforan yetmezlikte kullanılan 

Linton ve endoskopik subfasiyal cerrahi teknikler mevcut idi. Ancak 

günümüzde USG rehberliğinde minimal invaziv yöntemler tercih 

edilmektedir. 

          g) Spesifik cerrahi teknikler: Venöz yetmezliğe neden olan 

kapaklara yönelik cerrahilerdir.  

          * Kapak rekonstrüksiyonu: İnternal veya eksternal valvuloplasti 

şeklinde yapılabilir 

İnternal valvuloplastide koapte olmayan kapaklar uygun süturlarla askıya 

alınarak kapakların tekrar koapte olması sağlanır. Eksternal 

valvuloplastide ise kapak etrafına sarılan bir dakron felt ile kapağın tekrar 

koapte olması sağlanır (35). 

          *Ven kapak interpozisyonu: Ven kapak yapısının onarıma izin 

vermeyecek şekilde bozulması nedeniyle ven kapağı veya kompetan kapak 

içeren aksiller ven, profundafemoris venlerden ven segment 

traspozisyonları literatür taramasında yapılmış yöntemlerdir (36-38). 

          *Otojen ven kapak oluşturulması: Monokasp oluşturulması 

esasına dayanır. Yaklaşık 4 cmlik safen ven femoral ven içine çevrilir. 

Fizyolojik kan akımı ile açılan kapak geriye olan kan akımı ile kapanır. 

          Bunların dışında yapay venöz kapak replasmanları denenmiştir. 

Dakron veya politetrafloroetilen greftlerden yapılmış bu kapakçıklar ömür 

boyu antikoagulasyona rağmen tromboz riski taşırlar (39). 

          5.Sonuç 

Sonuç olarak kronik venöz yetmezlik ve varis tedavisinde detaylı 

bir inceleme ve tetkik sonrası en uygun yöntem kullanılmalıdır. Hastalık 

yoktur hasta vardır prensibiyle kişiye en uygun tedavi yöntemi 

seçilmelidir. 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 Kronik otitismedia (KOM) orta kulak mukozasının ve mastoid 

boşlukların kronik enfeksiyonu ve enflamasyonu ile karakterize 

bir hastalıktır. İnsidansı %14-62, prevelans ise %2-52 arasında 

değişmektedir (1). 

Östaki tüpü disfonksiyonu altta yatan esas mekanizma olarak öne 

sürülmüş olmasına rağmen KOM’un etyopatogenezi henüz tam olarak 

netleşmiş değildir. KOM gelişmesine katkıda bulunabilecek diğer faktörler 

arasında erkek cinsiyet, konjenital orta yüz deformiteleri, Downsendromu, 

beslenme tipi, çevresel faktörler, tekrarlayan otitismedia, düşük 

sosyoekonomik durum, sigara maruziyeti, alerji, nazofarengeal hastalıklar 

(adenoidhipertrofi), üst solunum yolu enfeksiyonları (rinosinüzit), immün 

sistem hastalıkları ve gastroözofageal reflü yer alır.; S. Aureus, P. 

aeruginosa, Difteroidler, Hemofilusİnfluenza, Streptokoklar sıklıkla izole 

edilen mikroorganizmalardır. Enterik gram negatif ve anaerobik bakteriler 

ise daha az olarak KOM’a neden olmaktadır (2).  

KOM tipik olarak persistan bir hastalıktır. Enfeksiyon aktif, 

intermitan ve inaktif dönemler göstererek sürebilir. En sık başvuru 

şikayetleri işitme kaybı ve kulak akıntısıdır. KOM, bazı olgular sessiz 

olabileceği gibi çocuklarda agresif seyredebilir. Geri dönüşümsüz sekellere 

ve ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenlerle çocuklarda KOM’un 

erken tanı ve tedavisi önem arzetmektedir. Çocuklarda KOM için klinik, 

sosyodemografik ve sosyoekonomik risk faktörlerinin bilinmesi bu 
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hastalığın erken tanısında ve önleyici stratejiler geliştirilmesi açılarından 

yarar sağlayabilir. Çocuklarda KOM ile ilişkili risk faktörleri ile ilgili 

bilimsel veri literatürde sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı çocuklarda KOM ile 

ilişkili klinik, sosyodemografik ve sosyoekonomik risk faktörlerini 

belirlemektir. 

2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Kronik Otitis Media  

2.1.1. Tanım ve Sınıflama 

medikal tedavi ile tamamen düzelmeyen ve üç aydan daha uzun 

süreli KOM olarak tanımlanmaktadır ve sık görülen çocukluk çağı 

enfeksiyon hastalıkları arasında yer almaktadır. Hastaların çoğunda otore ve 

işitme kaybı yakınması mevcut iken, nadiren yakınma ve belirti olmayabilir. 

Çoğu kez hastalar timpan zarı perforasyonu olduğunu genel muayene 

esnasında öğrenirler. KOM basit-benign ve ilerleyici-destruktif şeklinde 

kendini gösterebilir (5). KOM, orta kulağın uzun süreli enfeksiyonuna bağlı 

timpanik membran perforasyonu sonucu dış kulak yolundan süpüratif akıntı 

ile karakterizedir. Sıklıkla timpanik membran perforasyonu, kulak akıntısı ve 

işitme kaybı ile karakterize özelliğe sahiptir (2, 3).  

Otitismedia farklı şekillerde sınıflandırılabilir.  

Sınıflandırma:  

1-Süreye göre; akut veya kronik otitismedia,  

2-Salgının özelliğine göre; süpüratif ve non-süpüratifotitismedia,  

3-Efüzyonlu otitismedia,  

4-Neden olan organizmaya göre; bakterial ve spesifik otitismedia 

(tüberküler ve sifilitik otitismedia) gibi farklı sınıflandırma mevcuttur (4). 

KOM attikoantral ve tubotimpanik özelliklerine göre değerlendirilir 

(5).   

I. Tubotimpanik hastalık: ÜSYE ile östaki tüpü veya dış kulak 

kanalıyla enfekte olması sonucu akıntılı dönem içerir. Bu tipte Orta kulak 

mukozası hiperemik ve ödemlidir, seröz veya serö-müköz akıntı izlenebilir. 

Sık tekrarlayan enfeksiyonun kontrol altına alınamaması durumlarında 

kronikleşir. Dış kulak yolunda granülasyon dokusu ve polip oluşumu 

görülebilir.. Perforasyonun yeri ve büyüklüğüne bağlı olarak işitme kaybı 

olur 

a. Geçici perforasyon sendromu: Timpanik zarda perforasyondan 

dolayı orta kulak mukozası genellikle enfekte, nemli ve hiperemiktir. 

Reküren  enfeksiyon nedeniyle mukozada ödemin yanı sıra pürülan veya  

mukoid akıntı gözlenir.  
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b. Kalıcı mukozal hastalık: Karakteristiği tubotimpanik olup 

agresif özellikleri ön plandadır. Mukoza hipertrofik ve daha ödemli olup, 

timpan zardaki perforasyon geniştir. Kemikçikleri örten mukoza ödemli ve 

hiperemiktir ve bazen de nekroz gelişebilir.    

i. Tubal Tip: sıklıkla burunda ve nazofarenkste enfeksiyon olan 

hastalarda görülür. Timpan zarı ön alt kadranda perforasyon ve bol 

mukopürülan akıntı ile karakterizedir.  

ii. Timpanik tip: Bu hasta grubunda orta dereceli işitme kaybı ve 

mukopürülan özellikte tekrarlayan akıntı görülür. Orta kulak mukozası 

hipertrofik ve ödemli olup, Pars tensada büyük bir defekt olması ile 

karakterizedir.     

iii. Timpanomastoid tip: Perforasyon sıklıkla timpan zarının arka 

üst kısımda olup kötü kokulu pürülan akıntı eşlik eder ve mukoza ödemlidir. 

Kötü kokulu akıntı kolesteatomu düşündürmelidir (6).    

II. Attikoantral hastalık: Timpan zarında pars flaksida tutulumu ön 

plandadaır. Oluşan geriçekilme kesesi veya perforasyonlar kolesteatoma 

sebep olduğu için prognoz daha kötüdür. 

KOM ayrıca klinikopatolojik olarak  

1) Aktif Skuamöz,  

2) Aktif Mukozal,  

3) İnaktif Skuamöz,  

4) İnaktif mukozal olarak da sınıflandırılabilir. 
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Tablo 1. Kronik otitismedianınkliniko-patolojik sınıflaması  (7)                                                 

KOM Sınıflaması Eşdeğeri Otoskopik Bulgular 

Aktif (skuamöz)           

 

Aktif (mukozal) 

 

İnaktif (skuamöz) 

 

 

İnaktif  (mukozal) 

 

İyileşmiş 

Kolesteatom 

 

--------- 

 

Retraksiyon 

 

 

Perforasyon 

 

İyileşmiş perforasyon 

Pars tensa/flaksidanınretraksiyonu, 

debris ve irin 

Orta kulak mukozasının 

enflamasyonu, timpanikmembranın 

pars tensadaperforasyonu 

Genellikle pars tensa veya 

flaksidanınposterio-süperiorunda da 

retraksiyon 

Pars tensanın kalıcı perforasyonu, 

temiz orta kulak mukozası 

Timpanoskleroz, perforasyon veya 

retraksiyon olmadan kulak zarının 

incelmesi veya opasifikasyonu 

 

 

2.1.2. KOM Epidemiyolojisi  

KOM sıklığı ile ilgili güvenilir veriler yoktur. Fliss ve ark. (7)  

israil’de 15 yaş altı çocuklarda KOM sıklığını 39/100.000 bulmuştur. Kaya 

ve ark. (8) kırsal bölgelerdeki ilkokul çocuklarında KOM prevalansı yüksek 

bulunmuştur. Akut ve serözotitismedianın erken tanı ve tedavisi KOM 

insidansında ciddi azalmaya sebep olur (7).  

2.1.3. KOM’da Etiyoloji ve Risk Faktörleri 

KOM’un etiyolojisi net olarak bilinmemektedir. Östaki tüpü 

disfonksiyonu tüm otitismedia tiplerinde olduğu gibi KOM’da da en çok 

neden olarak gösterilmektedir. Kötü çevre koşulları, beslenme, üst solunum 

yolu enfeksiyonu (ÜSYE), sigara içimi, kalabalık ortamda yaşam sık olmasa 

da KOM insidansını arttırdığı bilinmektedir. KOM mikrobiyolojisine 

bakıldığında P. aeruginosa %27, S. aureus %24, S. epidermidis %9, proteus 

suları %7, beta hemolitik streptokoklar %7, H. influenza %6, Enterokoklar 

%4 oranında tespit edilmiştir. Ancak bunlar sıklıkla mikst olarak 

bulunmaktadır (5). KOM'da risk faktörleri: 1. Irk ve genetik faktörler,  2. 

Kraniofasialanomaliler, 3.Sosyoekonomik durum kötülüğü, 4. Yetersiz 

sağlık hizmetleri, 5. Tekrarlayan otitis media, 6. Reküren üst solunum yolu 

enfeksiyonu, 7. Bağışıklık sistemi bozuklukları, 8. Lenf nodü hiperplazi (9). 

KOM gelişmesinde öne sürülen risk faktörleri Tablo 3’de 

özetlenmiştir.   
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Tablo 3. Kronik otitismediapatogenezinde yer alan faktörler   

1. Irk ve genetik faktörler 

2. Kraniofasialanomaliler 

3. Kötü sosyoekonomik durum 

4. Kötü ve yetersiz sağlık hizmetleri 

5. Rekürrenotitismedia 

6. Sık üst solunum yolu enfeksiyonu 

7. Bağışıklık sistemi bozuklukları 

8. Lenfoidhiperplazi 

 

Tablo 2. Otitismediaya sebep olan mikroorganizmalar 

İzole edilen bakteri Vaka sayısı (n=118) 

Pseudomonasaeruginosa 

S.aureus 

Difteroidler 

S.pneumonia 

H.influenza 

Bacteroides 

Candidaalbicans 

Candidaparapsilosis 

Enterococcus 

Actinobacter 

S.epidermidis 

Morganelamorgagnii 

Providenciastuartilii 

Klebsiella  türleri 

Proteus  türleri 

Serratiamarcescenses 

Moraxella 

P.cepacia 

56 

18 

8 

7 

6 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Providenciarettgeri 

P.maltophlia 

1 

1 

 

2.1.4. KOM'un Klinik Devreleri 

KOM da, klinik bulgu ve belirtilerine  göre 4 ayrı devre bulunur 

1. Aktif Devre: Otore ile karakterize olan devredir. Orta kulak 

mukozası şiş tir. KOM' un tipine göre orta kulakta granülasyon dokusu, 

epitel döküntüler ve polipoidgörüntü ile karşılaşılabilir (8,11).   

2. İntermittant Devre: Tekrarlayan kıntı  ve ÜSYE, allerji atakları 

sonucunda oluşur. ÜSYE geçince akıntı durur. Akıntı olduğunda orta kulak 

mukozası şiştir (8,11).  

3. İnaktif Devre: Bu devrede kulak akıntısı yoktur. Hasta önce 

kulağının aktığını ama yıllardır akıntı olmadığını söyler. Genellikle delik 

santraldir ve orta kulak kurudur. Kulak zarına bakıldığında, perforasyon 

kenarları incelmiş, epitelle kaplanmıştır. Bu devrede östaki tüpü açıktır ve 

hafif derecede iletim tipi işitme kaybı olur (8,11).   

4. Sikatrisyel Devre:  Kronik otitin  şifa bulduğu dönemdir. 

Enfeksiyon iyileşmiş ve fibrotik dokular bırakmıştır. Kemikçiklerde erime, 

orta kulaktaki yapışıklıklar ve timpanoskleroz sebebiyle bu hastalarda ileri 

dereceli iletim tipi işitme kaybı vardır. Kolesteatomlu kronik otitis 

medialılarda hastalık inaktif ya da sikatrisyel evreye geçmez. Kısa sürede 

aktif devreye girer ve cerrahi yapılmazsa komplikasyonlara sebep olur (8).    

2.1.5. KOM’da Histopatoloji 

KOM'da etiyolojide birçok neden vardır. Öyküde genelde 

çocuklukta geçirilen kulak iltihabı atakları var. Bundan dolayı mukosilier 

aktivite bozulur, mukozal metaplazi gelişir ve sonunda geri dönüşümsüz 

mukozal değişiklikler olur. Mukoza, yuvarlak hücre infiltrasyonu sonucu 

ödemlenir. Bazal membrandaki şişliğe bağlı olarak polipler gelişebilir. 

Silyalıkolumnar hücrelerin artışıyla mukozalmetaplazi gelişebilir (9). 

KOM’da metaplazi mukoperiosteumda sınırlıdır. Bunun dışına taşması, 

osteit ve kemik erimesi  komplikasyon olarak kabul edilir.  

2.1.6. KOM’da Semptomatoloji 

KOM’un en yaygın 2 semptomu vardır. Bunlar; aralıklı veya sürekli 

kulak akıntısı ve işitme kaybıdır. Genel kural olarak hafif vakalarda otore 

fazladır ama pürülan değildir. Ciddi vakalarda ise otore genellikle azdır, 

fakat pürülandır. Bazen otoskopide polipler gözlenebilir ve polip ciddi 

patolojileri gizleyebilir (örneğin: kolesteatom gibi). Hastalarda aynı zamanda 

timpanikmembran (TM) perforasyonu sonucu işitme kaybı da gözlenebilir. 

İşitme kaybı genellikle orta derecedir. Fakat ossikülerdejenerasyonun olduğu 
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vakalarda işitme kaybı ciddi boyutlara ulaşabilir ve yaklaşık 50-70 d B kayıp 

olabilir . 

KOM da ağrı olmaz. Ağrı olsa bile genellikle komplikasyonların 

belirtisidir. Akıntı hastayı doktora getiren en önemli semptomdur. Akıntı 

genellikle kötü kokuludur. İşitme kaybı önemli bir belirtidir. İşitme kaybı 

genellikle iletim tipi olup bazen mix tip kayıp da görülebilir. Akıntı ve az 

işitme kaybı olması hastanın doktora gelmesini geciktirebilir. KOM da 

görülen başka önemli semptom kanamadır. Granülasyon ve polip varlığında 

görülebilir.  KOM da enfeksiyon materyali veya toksinler iç kullak 

yapılarına geçerse baş dönmesi ve sensörinöral kayıp da yapabilir (10). 

2.1.7. KOM’da Tanı 

KOM da tanı hastanın öyküsü, klinik muayene ve görüntüleme 

yöntemleri ile konulur. Önceki kulak hastalığı ve geçirmiş olduğu cerrahiler 

sorgulanmalıdır. KOM bazı hastalarda tesadüfen saptanabilir ancak ana 

belirti akıntı ve işitme azlığıdır. Buna ek olarak  hastalar kulak akıntısı, nazal 

konjesyon ve ÜSYE  dan şikayetçi olabilir. Kolesteatom varlığında otore 

kötü kokulu ve kanlı olabilir. Bazı bulgular komplikasyonların habercisi 

olabilir. Bunlar; başağrısı, nistagmus, baş dönmesi, fasiyal paralizi, 

sensörinöral işitme kaybı, meninksiritasyon bulguları ve santral sinir sistemi 

bulgularıdır. Yüksek çözünürlüklü temporal CT bazen orta kulak ve 

çevredeki yapılar, kemikçik zincir, kolesteatom veya granülasyon dokusu 

intratemporal veya intrakranialkomplikasyonlarhakında önemli ipuçları 

verebilir (10). 

2.1.8. KOM’da Tedavi 

KOM’da tedavinin ana hedefi; enfeksiyonu temizlemek,  kuru ve 

havalanabilen bir kulak sağlamak ve işitmeyi rekonstrükte etmektir. 

Konservatif tedavi topikal damlaları ve sudan korunma şeklinde yapılabilir. 

Bu damlalar steroidli kinolonlar olmamalı ve ototoksik olmamalıdır. Kinolon 

içeren damlalar veya oral antibiyotiklerin KOM’da diğer antibiyotiklerden 

daha etkili olduğunu gösteren çok sayıda çalışma mevcuttur. Alcoholborique 

gibi antiseptik damlalar ve aminoglikozit gibi antibıyotıklı damlalar 

ototoksiketki yapabilirler. 

KOM da cerrahi tedavi seçenekleri olarak; Radikal mastoidektomi, 

modifiye radikal mastoidektomi, mastoid obliterasyon teknikleri, 

mringoplasti, mastoidektomisiztimpanoplasti, mastoidektomilitimpanoplasti 

yapılabilir. Cerrahinin tipi kronik otitin yaygınlık derecesi ve 

komplikasyonların olup-olmadığına bakılarak karar verilir. 

2.2. Süpüratif Otitis Medianın Komplikasyonları  

Supuratifotitismediakomplikasyonlarıintrakranial (İK) ve 

intratemporal olarak ikiye ayrılabilir (3). KOM’unkomplikasyonları Tablo 

4’de özetlenmiştir. 
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Tablo 4 

                      KOMPLİKASYONLAR 

İNTRAKRANİAL  EKSTRAKRANİAL 

. Beyin Apsesi  

. Menenjit 

. Epidural Apse  

. Subdural ampiyem 

 

.Lateral Sinus Trombozu 

.Otitik Hidrosefalus 

 

A) İntratemporal 

    . Labirentit  

    .Fasiyal Paralizi 

    . Mastoidit 

    . Labirent Fistülü 

    . Petrozit 

B) Ekstratemporal 

  . Subperiostal Apse  

  . Zigomatik Apse  

  . Bezold Apsesi 

  . Postaurikular Apse 
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1. GİRİŞ 

1.1. Tarihçe  

İnsanda paratroid bezlerini ilk olarak 1880 yılında   bir tıp 

öğrencisi olan Ivor Sandstrom (İsveç, Upsala), tanımlamış, “glandulae 

parathyroidea” olarak adlandırmış ancak fonksiyonlarını ortaya 

koyamamıştır (1). İlk başarılı paratiroidektomi (konvansiyonel bilateral 

eksplorasyon) 1925 yılında, Felix Mandl tarafından (Avusturya,Viyana) 

yapılmıştır.Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk paratiroidektomiyi 1926 

yılında, EJ Lewis (Chicago Cook Country Hastanesi’nde) yapmıştır (2). 

Amerika Birleşik Devletleri’nde hiperparatiroidizm nedeni ile ilk başarılı 

paratiroidektomi, 1928 yılında, Dr. Isaac Olch tarafından (St Louis’ de 

Barnes Hastanesi’nde) yapılmıştır. (3, 4). 1960’ların ortasında çok kanallı 

oto analizörün gelişimi, serum kalsiyum seviyelerinin hızlı ve ucuz bir 

şekilde ölçülmesini kolaylaştırmıştır. 1970 yılında, pratikte serum Ca 

ölçümü yaygın hale geldikten sonra, hastaların birçoğu insidental olarak 

saptanan hiperkalsemi ile tanı almıştır (5). 

1.2. Embriyoloji 

İnsan baş / boyun gelişiminin çoğu, gelişimin dördüncü ile beşinci 

haftalarında ortaya çıkan faringeal keselerin çerçevesinden 

kaynaklanır. Toplam altı faringeal kese vardır.  Paratiroidlerin, timusun ve 

tiroid bezinin bir kısmı üçüncü ve dördüncü keselerden 

gelişirler. Faringeal keseler endodermden köken alırlar (6).  

1.2.1. Üçüncü Faringeal Kese- Üçüncü faringeal kese, dorsal ve 

ventral kanatlara ayrılır.Dorsal kanadından alt paratiroid bezi köken 

alırken, ventral kanattan  timus köken alır.  

1.2.2. Dördüncü Faringeal Kese- Dördüncü faringeal kese, 

dorsal ve ventral kanatlara ayrılır. Dorsal kanattan üst paratiroid bezi 
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köken alır. Nispeten daha uzun olan seyri nedeniyle, alt paratiroidin son 

konumu daha değişkendir dolayısıyla ektopik paratiroid dokusu, iniş yolu 

boyunca karotis kılıfı, troid bezinin içinde veya üst mediastende olabilir 

(7).  

1.3. Histoloji 

Paratiroid bezleri, ana hücreler ve oksifil hücreler olmak üzere iki 

hücre tipinden oluşur (8). 

Ana Hücreler – Ana hücreler, PTH sentezi ve salgılanmasından 

sorumludur ve paratiroidlerin fonksiyonel hücreleridir.  

Oksifil Hücreler- Oksifil hücrelerin işlevleri ne olduğu tam olarak 

anlaşılamamıştır. Ancak bazı araştırmalar ikincil hiperparatiroidizm 

vakalarında PTH ürettiklerini ileri sürmüştür (9).  Mikroskobik olarak ana 

hücrelerden daha büyüktür ve yaşla birlikte miktarları artar. 

1.4. Anatomi 

 Paratiroid bezlerinin ortalama boyutu 5 x 3 x 1 mm’dir. Her bir 

bezin ağırlığı ortalama 35-40 mg’dır. Az sayıda varyasyon bulunmakla 

beraber insanlarda çoğunlukla 4 paratiroid bezi vardır. Bezlerin genellikle 

ikisi altta, ikisi de üstte bulunur. Paratiroidler mediasten gibi ektopik 

yerleşimde de görülebilir. Ayrıca boyun orta hattı, trakea arkası, farenks 

veya çene köşesi gibi ektopik yerleşimleri olmakla birlikte; çok nadirdir 

(%1). Paratiroid bezlerinin arteriyel kanlanmaları inferior tiroid arterinden 

olur. Üst paratiroidler %15 oranında süperior tiroid arterinden ya da %5 

oranında bu iki arterin anastomozlarından beslenirler.  Venöz drenajları 

süperior, orta ve inferior tiroid venlerine olur. Bu venler de derin juguler 

vene dökülür. Lenfatik drenaj ise tiroid ve timus bezlerinden gelenlerle 

birlikte derin servikal lenf nodlarına ve paratrakeal lenf bezlerine 

olmaktadır (10, 11). 

1.5. Fizyoloji 

Paratiroid bezleri, kalsiyum homeostazında hayati bir rol oynar. 

Serum kalsiyum seviyesini algılayan kalsiyuma duyarlı reseptörler 

(CaSR'ler) içerirler. Hipokalsemi durumlarında bezler, serum 

kalsiyumunu artırmak için PTH salgılanmasını artırır. Artan serum fosfat, 

azalmış aktif D vitamini seviyeleri ve hipomagnezemi durumları da PTH 

salgılanmasını uyarır. Yüksek serum kalsiyumu, düşük serum fosfat 

seviyeleri ve şiddetli hipomagnezemi, PTH sekresyonunun azalmasına 

neden olur (12, 13).  

Paratiroid Hormonu (PTH) Fizyolojisi 

Paratiroid hormonunun ilk sentezi, paratiroid bezi içinde pre-pro-

PTH (115 amino asitli bir polipeptid) olarak gerçekleşir. Daha sonra pro-

PTH'ye (90-amino asitler) bölünür. İkinci bir bölünme, yaklaşık 3 
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dakikalık bir yarı ömre sahip 84 amino asitli olgun bir PTH'ye yol açar ve 

serum kalsiyumunun hızlı bir şekilde düzenlenmesini sağlar. PTH etkisi 

böbrekler, kemikler ve GI üzerinde gösterir. (12,14) 

 Böbrekte PTH Etkisi- Çoklu etkiler 

o Distal kıvrımlı tübülde artmış kalsiyum emilimi 

o Proksimal kıvrımlı tübülde artan fosfat atılımı 

o D vitamininin aktif formu olan kalsitriol' ün artan aktivasyonu 

 Kemiklerde PTH Etkisi- Osteoklast farklılaşmasına yol açan 

RANKL'ın uyarılması 

o Artmış kemik rezorpsiyonu- artan serum kalsiyum ve fosfatı 

 Bağırsaklarda PTH Etkisi- Artmış kalsitriole ikincil dolaylı 

etki 

o İnce bağırsakta artan kalsiyum emilimi 

1.6. Primer Hiperparatirodizm 

1.6.1. İnsidans 

PHPT üçüncü en sık endokrin hastalıktır. Primer 

hiperparatiroidizmin en yaygın klinik görünümü, çeşitli nedenlerle yapılan 

(osteoporoz gibi) rutin biyokimyasal tarama ile saptanan asemptomatik 

hiperkalsemidir.Amerika Birleşik Devletlerinde, 1998 ile 2010 yılları 

arasında tahmini primer hiperparatiroidizm insidansı, yılda 100.000‘de 50 

kişidir.  Primer hiperparatiroidizm her yaşta ortaya çıkabilsede, vakaların 

büyük çoğunluğu 50-65 yaş arasındaki kişilerde ortaya çıkar. İnsidansı 

kadınlarda iki kat fazladır (15). 

1.6.2.  Etiyoloji 

 Adenom 

Tek adenomlar, primer hiperparatiroidizm vakalarının yüzde 80 ila 

85'ini oluştururken çift adenomlar %2-5 ni oluşturur (16). Çoğu adenom, 

ana hücrelerden köken alırken bazı adenomlar oksifil hücrelerden köken 

alır. Oksifil hücrelerden kaynaklanan adenomlar genellikle ana hücre 

adenomlarından daha büyüktür. PTH salgılayan adenomlar bazen timus 

bezinde de bulunur, bu tümörlerin, embriyogenez sırasında göç eden 

paratiroid hücrelerinden geliştiği düşünülmektedir (17). 

Glandüler hiperplazi 

Çoklu bez hiperplazisi, primer hiperparatiroidizm vakalarının 

yaklaşık yüzde 6'sından sorumludur. Bezler genellikle ana hücrelerden 

oluşur. Berrak hücre hiperplazisi çok nadirdir ve üst bezlerin alt bezlerden 

daha büyük olduğu tek formdur (16). 
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Karsinom 

Paratiroid karsinomları, hiperparatiroidizm vakalarının yüzde 1 ila 

2'sini oluşturur (16).  

1.6.3.  Diğerleri 

1.6.4.  Ailevi hiperparatiroidizm 

Hiperparatiroidizmin kalıtsal formları nadirdir. Ailesel 

hiperparatiroidizmin en yaygın nedeni, çoklu endokrin neoplazi (MEN) tip 

1 ve MEN2A sendromunun bir parçasıdır. Ailesel hipokalsiürik 

hiperkalsemi (FHH) ve neonatal şiddetli hiperparatiroidizm de ailesel 

hiperparatiroidizmin diğer nedenleridir. (18 ,19). 

1.6.5.  Klinik  

Primer hiperparatiroidizmin (PHPT) en yaygın klinik görünümü, 

rutin biyokimyasal tarama ile saptanan asemptomatik hiperkalsemidir.  

1.6.6.  Asemptomatik primer hiperparatiroidizm 

Batı ülkelerinde PHPT'li hastaların %80'in serum kalsiyumunun 

rutin ölçülmesi sırasında saptanan yüksek kalsiyum değerli hastalar 

oluşturmaktadır (20). Bu hastalar genellikle asemptomatiktir. 

Asemptomatik hastaların çoğunda ortalama serum kalsiyum 

konsantrasyonu, normal aralığın 1.0 mg/dL'sinden (0.25 mmol /L) yüksek 

değildir. Çoğu hastada, serum kalsiyum ve PTH seviyeleri sabit kalır.  

1.6.7. Normokalsemik primer hiperparatiroidizm 

Kemik yoğunluğu veya diğer durumlar için tarama yapılan 

kişilerde (PTH) seviyeleri yüksek ancak kalsiyum değerleri normaldir. Bu 

tanı 2009 yılında, PHPT’ in bir fenotipi olarak kabul edilmiştir (21).  

Hiperparatiroidizmin tüm ikincil nedenleri dışlanmalı ve iyonize kalsiyum 

seviyeleri normal olmalıdır (22).  

1.6.8.  Paratiroid krizi 

Paratiroid krizi nadirdir; hafif PHPT'si olan tedavi edilmemiş 

hastaların riski yüzde 1 ila 2 olarak tahmin edilmiştir. Paratiroid krizi, 

genellikle 15 mg/dL'nin (3,8 mmol/L) üzerindeki serum kalsiyum 

konsantrasyonlarında ortaya çıkar ve özellikle merkezi sinir sisteminde 

disfonksiyona yol açar (23).  

1.6.9.  Klasik primer hiperparatiroidizm 

PHPT'nin klasik semptomları ve bulguları, PTH ve 

hiperkalseminin etkilerine bağlıdır. Hiperparatiroidizmin en önemli 

bulguları nefrolitiazis ve kemik hastalığıdır; her ikisi de uzun süreli PTH 

fazlalığından kaynaklanmaktadır (20).  
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Hiperkalsemide anoreksi, mide bulantısı, kabızlık, polidipsi ve 

poliüri olabilir. Kemik hastalığı ve taş hastalığı, PHPT'nin klasik belirtileri 

olmasına rağmen, klinik paratiroid kemik hastalığı (osteitis fibrosa cystica) 

nadiren görülmektedir (hastaların yüzde 5'inden azı) ve nefrolitiazis 

insidansı da son yıllarda azalmıştır (20).  Bununla birlikte PHPT'li 

hastalarda D vitamini eksikliği yaygındır (22).  D vitamini düşüklüğünün 

yaygın olduğu ülkelerde, PHPT şiddetli kemik ve taş hastalığı ile ortaya 

çıkabilir.  

Osteitis fibrosa sistika; PHPT ‘de kemik hastalığı osteitis fibrosa 

cystica'dır Şiddetli hastalıkta, özellikle paratiroid karsinomu olanlarda 

ortaya çıkar. 

 Nefrolitiazis; Nefrolitiazis, PHPT'nin klasik böbrek bulgusudur 

(24).  Nefrolitiazis, PHPT'li hastaların yaklaşık yüzde 15 ila 20'sinde 

görülür [1]; tersine, nefrolitiazisi olan hastaların yaklaşık yüzde 5'inde 

hiperparatiroidizm vardır (20).  

 Nöromüsküler; PHPT'li hastalar arasında güçsüzlük ve 

yorgunluk şikayetleri yaygındır. PHPT'de tip II kas liflerinin atrofisi ile 

karakterize bir nöromüsküler sendrom görülmüştür (25).   

 Nöropsikiyatrik rahatsızlıklar; Uyuşukluk, depresif ruh hali, 

psikoz, azalmış sosyal etkileşim ve bilişsel işlev bozukluğunu gibi 

nörodavranışsal semptomlar genel popülasyona göre PHPT'li hastalarda 

daha sık ortaya çıkmaktadır (26).  

 Kardiyovasküler sistem; PHPT, hipertansiyon, aritmi, 

ventriküler hipertrofi ve vasküler ve kapak kalsifikasyonu dahil olmak 

üzere kardiyovasküler hastalıkla ilişkili olabilir (27).  

Vücut ağırlığı ve glikoz metabolizmasında anormallikler; 

PHPT çalışmalarının bazılarında bozulmuş glukoz toleransı ve tip 2 

diyabet bildirilmiştir (28).  

Romatolojik belirtiler; Klasik semptomatik PHPT'li hastalarda 

hiperürisemi ve gut, eklem içinde pirofosfat kristalleri ile psödogout ve 

eklem kıkırdağının kireçlenmesi (kondrokalsinoz) gibi birçok romatolojik 

anormallik nadirde olsa ortaya çıkabilir (29). 

1.6.10. Tanı  

Hiperparatiroidizmden genellikle yüksek serum kalsiyumu 

nedeniyle şüphelenilir. Serum paratiroid hormonu (PTH) konsantrasyonu 

ölçülerek tanı konur.  

1.6.11. Laboratuvar 

Serum kalsiyum düzeyi; Hiperkalsemi saptanırsa varlığını 

doğrulamak için serum kalsiyumu tekrar çalışılmalıdır (30).  
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Serum pth düzeyi; Hiperparatiroidizmi teşhis etmek için, intakt 

paratiroid hormonu (PTH) (ikinci nesil PTH testi) veya PTH 1-84 testleri 

(üçüncü nesil) serum kalsiyum seviyesi ile birlikte ölçülmelidir (31). 

Yüksek pth; PHPT'li hastaların yaklaşık %80-90'ında serum PTH 

konsantrasyonları yüksektir. Paratiroid kanseri ve böbrek yetmezliği ile 

ilişkili ikincil hiperparatiroidizmin aksine, PHPT'deki yükselme derecesi, 

genellikle normalin üst sınırının iki katıdır. 

 Normal aralık içinde pth; Hastaların %10-20'si, yalnızca 

minimum düzeyde yüksek veya normal olan serum PTH değerlerine 

sahiptir (15).  

Normal aralığın alt sınırında pth; PTH normal aralığın altında 

veya alt ucunda olduğunda, hiperkalsemi için başka nedenler 

araştırılmalıdır (32). 

24 saatlik idrarda kalsiyum; 24 saatlik üriner kalsiyum atılımının 

ölçülmesi, PHPT tanısı için her zaman gerekli değildir, ancak 

asemptomatik PHPT'li hastalarda renal komplikasyon riskini 

değerlendirmek için bakılır. PHPT'li hastaların yaklaşık yüzde 40'ı 

hiperkalsiüriktir.  

 Serum 25-hidroksivitamin D düzeyi; PHPT'li hastalar normal 

bireylere göre daha yüksek oranda 25 (OH) D'yi (kalsidiol) 1-25 

dihidroksivitamin D'ye (kalsitriol) dönüştürür. 1-25 dihidroksivitamin D 

serum konsantrasyonları bu nedenle normalin üst sınırlarında veya yüksek 

olabilir. 

 Diğer laboratuvar bulguları; PHPT olan hastalarda, serum 

fosfat konsantrasyonları düşüktür çünkü PTH, fosfatın proksimal tübüler 

reabsorbsiyonunu inhibe ederek fosfat atılımının artmasına neden olur. 

Magnezyumun renal tübüler reabsorbsiyonu PTH tarafından uyarılır, 

ancak hiperkalsemi tarafından inhibe edilir.  

1.6.12. Görüntüleme yöntemleri 

PHPT ‘de görüntüleme çalışmaları primer hiperparatiroidizmin 

biyokimyasal olarak doğrulanmasından sonra ve operatif yaklaşımı 

planlamaya yardımcı olmak için kullanılır. 

Ultrasonografi; Boyun ultrasonografisi (US) hiperparatrodizm 

saptanan olgular da ilk başvurulacak görüntüleme yöntemidir.US ile 

lokalizasyon tesbiti yapılabilir. Paratiroid adenomlarının sonografik 

özellikleri arasında homojen hipoekojenite bulunur. US’nin büyümüş 

paratiroid bezlerini tespit etme hassasiyeti yüzde 72 ile 89 arasında 

değişmektedir (33).  

Sestamibi sintigrafisi; Teknesyum-99 m-metoksiizobutilizonitril 

(99mTc-sestamibi veya MIBI ilk kardiyak patolojilerin için kullanılırken 
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paratiroid adenomlarında yoğunlaştığı tespit edilmiş ve daha sonra 

paratroid adenomlarının teşhisinde kullanılmaya başlanmıştır. 99mTc-

sestamibi, tiroid ve paratiroid dokusundaki hücrelerin mitokondrileri 

tarafından alınır, radyoaktif madde paratiroid bezlerindeki mitokondriden 

zengin berrak hücreler tarafından tiroid dokusuna göre daha uzun süre 

tutulur. Sestamibi sintigrafisi %12-25 olguda yalancı negatif sonuç 

verebilir (34).  

 Spect; Sestamibi tek foton emisyonlu bilgisayarlı tomografi 

(SPECT veya MIBI-SPECT), yüksek çözünürlüklü görüntüleme sağlayan 

ve sestamibi taramasının performansını artıran üç boyutlu bir sestamibi 

taramasıdır. SPECT ile anormal paratiroid bezlerini tanımlama hassasiyeti 

(sestamibi sintigrafisi için yüzde 71 ila 79 iken) %92- 98'dir (35). 

Mrg; Özelikle reoperatif cerrahi için, MRG anormal paratiroid 

dokusunu lokalize etmek için yararlı invaziv olmayan, iyotlu kontrast veya 

iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalınmaya bir tetkiktir. MRG 'nin anormal 

paratiroid dokusu için bildirilen hassasiyeti yüzde 40 ila 85 arasındadır 

(36). 

1.6.13. Tedavi 

Semptomatik 

Semptomatik PHPT (nefrolitiazis, kırıklar, semptomatik 

hiperkalsemi) olan hastalarda tek tedavi cerrahidir. Paratiroidektomi, 

hastalığı iyileştiren, böbrek taşı riskini azaltan, kemik mineral 

yoğunluğunu iyileştiren ve kırık riskini azaltabilen ve yaşam kalitesi 

ölçümlerini iyileştiren etkili bir tedavidir (37).  

 Asemptomatik 

Asemptomatik bireylerin insidansının yüksek olması, bu 

popülasyonda cerrahi müdahale gerekliliği ve zamanlaması sorusunu 

gündeme getirmiştir. Bu hastalarda, hiperkalsiüri, kemik hastalığı ve / veya 

nefrolitiyazis gibi durumlar ortaya çıkarsa cerrahi tedaviden fayda görürler 

(38). Fakat uzun vadeli, gözlemsel veriler ve randomize çalışma verileri, 

asemptomatik PHPT'li hastaların çoğunun ameliyat olmadan güvenle takip 

edilebileceğini açıkça göstermektedir (39). 

 Ameliyat endikasyonları 

Hastaların ameliyat için aşağıdaki kriterlerden en az birini 

karşılaması gerekir: 

 Serum kalsiyum konsantrasyonu 1.0 mg/dL (0.25 mmol/L) 

fazla yükselen veya normalin üst sınırının üzerinde 

 İskelet sistemi endikasyonları 
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o Kalça, lomber omurga veya distal yarıçapta, tepe kemik 

kütlesinin altında 2,5 standart sapmadan daha fazla olan kemik yoğunluğu 

(T-skoru <-2,5). 

o Önceki asemptomatik vertebra kırığı (radyografi, bilgisayarlı 

tomografi [CT], manyetik rezonans görüntüleme [MRI] veya vertebral 

kırık değerlendirmesi ile). 

 Renal sistem endikasyonları 

o Tahmini glomerüler filtrasyon hızı (eGFR) <60 mL / dak. 

o Yirmi dört saatlik idrar kalsiyum> 400 mg / gün (> 10 mmol / 

gün). Bazı uzmanlar, üriner kalsiyum atılımı> 400 mg / gün olanlarda 

ameliyat hakkında karar vermek için bir taş risk profilinin yararlı bir 

yardımcı olduğunu öne sürmektedir, ancak bunu destekleyecek veriler 

sınırlıdır. 

o Radyografi, ultrason veya BT ile nefrolitiazis veya 

nefrokalsinoz. 

 50 yaşın altında olmak 

Non-operatif tedavi 

Ameliyat tavsiye edilmiyorsa, yeterli izleme ile destekleyici 

önleyici tedbirlerin önerilmesi uygundur. Ameliyat geçirmeyen 

asemptomatik hastalar, hiperkalseminin kötüleşmesi, böbrek yetmezliği ve 

kemik kaybı için uzun süreli izleme gerektirir. Bu bulgulardan herhangi 

birinin gelişimi, hastalığın ilerlemesini ve cerrahi müdahale ihtiyacını 

gösterir. Serum kalsiyum ve kreatinin ve kemik yoğunluğunu (kalça, 

omurga ve önkol) her bir ila iki yılda bir izlem ile takip edilir.  Hastalığın 

ilerlemesi meydana gelirse cerrahi önerilir.  

Ameliyat olmayan hastalarda; 

 Tiazid diüretik ve lityum karbonat tedavisi, hacim azalması, uzun 

süreli yatak istirahati veya hareketsizlik ve yüksek kalsiyum diyet (> 1000 

mg / gün) kaçınmak. 

 Kemik erimesini en aza indirmek için fiziksel aktivite 

 Nefrolitiazis riskini en aza indirmek için yeterli hidrasyon (günde 

en az altı ila sekiz bardak su)  

 Orta derecede kalsiyum alımını (1000 mg/gün). 

 En az 20 veya 30 ng / mL (50 veya 75 mmol/L) serum 25-

hidroksivitamin D (25 [OH] D) seviyesini korumak için orta düzeyde D 

vitamini alımını (günlük 400 ila 800 uluslararası birim)  

Cerrahi prosedür 

PHPT'de standart cerrahi yaklaşım bilateral boyun 

eksplorasyonudur. Ancak son yıllarda, artan deneyim, gelişmiş 

görüntüleme modaliteleri ve intraoperatif paratiroid hormonu tetkiki 

(IOPTH) gibi yardımcı metodların kullanımı ile minimal invaziv 
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paratiroidektomi (MIP) tekniği tercih edilen prosedür olarak ön plana 

çıkmıştır. (40). MIP’nin başarısı, preoperatif doğru lokalizasyon 

çalışmasına bağlıdır. Bilateral boyun eksplorasyonu ve MIP'nin kür 

oranları, deneyimli bir paratiroid cerrahı tarafından ve uygun hasta 

popülasyonunda MIP uygulandığında benzerdir (yüzde 95 ila 98'e karşılık 

yüzde 96 ila 100). Her ikisinde de komplikasyon oranları, deneyimli bir 

paratiroid cerrahı tarafından yapıldığında düşüktür. MIP kullanımının 

artmasının cerrahi riski daha da azaltması beklenmektedir ve bu nedenle 

asemptomatik hastalığı olan hastalarda risk / fayda oranını cerrahiye doğru 

çevirebilir. 
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Omfalomezenterik kanal artığı olan Meckel Divertikülü (MD) 

barsağın sık rastlanılan konjenital anomalilerinden biridir (Resim 1). 

Görülme sıklığı %1.3-2.2 arasındadır (1-4). 1600’lü yıllardan beri tanı ve 

tedavisi ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmaktadır (2). Bu anomalinin 

omfalomezenterik kanal atığı olduğunu ilk tanımlayan 1809 yılında Johann 

Friedrich Meckel’dir (5). 

 

 

 

Resim 1: Meckel Divertikülü (Klinik vaka) 

 

Barsak duvarının 4 katmanı olan mukoza, submukoza, musküler 

tabaka ve serozayı içerdiğinden gerçek bir divertiküldür. Yerleşim yeri % 

70’e yakın olguda, ileoçekal valve yaklaşık 60 cm uzaklıkta, 

antimezenterik yüzdedir. Daha yüksek lokalizasyonlarda da olabilir ancak 

çok nadirdir (6). 
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MD’nün diğer bir adı da 2’ler hastalığıdır (7, 8).  Bunun sebebi: 

-Toplumun % 2’sinde görülmesi 

-Yerleşim yerinin ileoçekal valvden 2 feet uzaklıkta olması 

-Genellikle 2 tip ektopik doku içermesi (mide ve pankreas) 

-2 majör komplikasyona yol açabilmesi (kanama ve perforasyon) 

-Ortalama 2 inç (5 cm) uzunluğunda olmasıdır. 

Semptomatik de asemptomatik de seyredebilen bir divertiküldür. 

Yapısında farklı mukozalar yer alır. Asemptomatik divetiküllerde ektopik 

mukoza insidansı % 15 civarındadır (2, 3, 8-15). Klinik belirti veren 

divertiküllerde bulunan yapılar ise, mide mukozası (%51-95), pankreas 

dokusu (% 5-10), kolon mukozası (% 2), jejunum mukozası (%1) ve 

duodenum mukozasıdır ( %1) (2, 3, 9-16). 

 Populasyonun % 2 sinde bulunan bu divertikül, komplikasyon 

gelişmez ise yaşam boyu fark edilmeyebilir (2, 17). Divertikül olanların 

sadece % 3-4 kadarı komplike olur (16). Komplike olan hastaların % 60’ı 

2 yaş altındadır (18, 19). 

Komplikasyonları: 

-Kanama ( % 32-40) 

-Obstrüksiyon (% 35); invajinasyon veya volvulus sonucu gelişen 

-Divertikülit (% 17-22)   

Kanama ve obstrüksiyon çocuk yaş grubunda, divertikülit ise erişkin 

dönemde ortaya çıkar (20). 

Tanı 

MD komplikasyonlarına bağlı görülen semptomlar genel 

semptomlar olup, farklı hastalıklarda da görülebilir. Bu yüzden tanı 

koymak zordur. Klasik ifade ile çok sık şüphelenilen ancak nadir bulunan 

bir hastalıktır (21).  İleus ve peritonit varlığında laparotomi endikasyonu 

tartışmasızdır. Bu bulgular ile gelen hasta için cerrahi yaklaşım kararında 

sorun yoktur. Ancak kanama ile gelen hastalarda tanı koymak önemli bir 

sorundur. Hemoglobin düzeyi 9 gr/dl altına düşen durumlarda, rektal tuşe, 

endoskopi ve radyolojik değerlendirme ile tanı konulamıyorsa, % 30 

olasılık ile MD karşımıza çıkacaktır. Bunun tanısı için en hızlı yöntem de 

Tc99m sintigrafisidir (22). Mide mukozasına affinitesi olan Tc99m 

perteknetat, mide paryetal hücreleri tarafından depolanır ve lümene salınır. 

Ektopik mide mukozası içeren MD de bu şekilde görüntülenir (Resim 2). 

Sintigrafi ile doğru tanı koyma olasılığı % 90 civarındadır (11, 22-32). 

Yanlış negatif veya pozitiflik olasılığı % 5-10 civarındadır (30-33). 
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Resim 2: Meckel divertikülü sintigrafik görüntüsü 

 

Test öncesi hasta aç bırakılır. N/G dekompresyona alınır ve idrar 

sondası takılır. Bu ön hazırlık sintigrafiden doğru sonuç alma olasığını 

artırır. 

Tc99m perteknetat IV yoldan verilir. Yarı ömrü 6 saat olan madde için 

15, 30, 45 ve 60. dakikalarda görüntüler alınır. Sintigrafi sonucu negatif 

olsa da, MD ön tanısı hala geçerli ise test tekrarlanabilir.  

Komplikasyonlar 

• Kanama 

 

MD’ nde en sık görülen komplikasyon kanamadır. Sebebi, divetikül 

yapısındaki ektopik mide mukozasından salgılanan asit ve pepsinojenin 

ileum mukozasında ülserasyona yol açmasıdır(13). Bu ülserasyonlar da 

bölgesel arterlerde erozyona yol açar ve sonucunda şiddetli rektal 

kanamalar olur.  

5 yaş altındaki çocuklarda meydana gelen kanamalar, hipovolemik 

şok tablosuna yol açabilecek düzeyde olabilir (2, 7). Kanama klasik olarak 

ağrısızdır. Rektal kanama koyu kırmızı renktedir ve vişne çürüğü rengi 

olarak tariflenir. Minör kanamalar ise melena şeklinde görülebilir. Ancak 

sıklıkla MD kanaması masif, tek seferde ve hipovolemik şoka sokacak 

kadar şiddetlidir. Hikaye derinleştirilirse daha önce de dönem dönem 

kanamaların olduğu öğrenilebilir. MD’nde kronik kanama nadirdir. Bu 

durumda hasta karşımıza demir eksikliği anemisi ile gelebilir (2). 

Hastaların % 60’ında, genellikle başvuruda hemoglobin düzeyi 8 gr/dl 

civarındadır. Şiddetli kanamalarda ise 3-5 gr/dl seviyelerine kadar 

düşebilir. 
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• İntestinal obstrüksiyon 

MD olan hastalar, % 35 civarında, karşımıza ince barsak 

obstrüksiyonu bulguları ile gelir. Batın distansiyonu, safralı kusma ve gaz 

gayta çıkışı olmaması gibi klasik bulgular vardır. 

• İnvajinasyon: Divertikül bu hastalarda ‘’leading point’’ haline 

gelerek invajinasyonu başlatabilir. MD’nde en sık obstrüksiyon sebebi 

budur (33, 34). Hasta, 10-15 dakikada bir tekrarlayan karın ağrısı ağrı, 

çilek jölesi şeklinde rektal kanama, safralı kusma gibi invajinasyon şikayet 

ve bulguları ile karşımıza gelir. 

• Apandisit oluş mekanizması gibi lümenin tıkanması sonucu 

divertikülit oluşabilir. Bu durum da perforasyon ile sonuçlanabilir. 

Sonrasında oluşan fibröz bantlar da obstrüksiyon oluşturur. 

• Mezodivertiküler bant veya umblikusa yapışık kalan sol vitellin 

arter artığı altından ince barsaklar herniye olabilir. Bunun sonucunda da 

yine intestinal obstrüksiyon bulguları ortaya çıkar(34,14). 

• Littre Hernisi: İnguinal herni kesesinde MD varlığı ve sıkışması 

sonucu obstrüksiyon meydana gelebilir (35). 

• Volvulus: MD distalinin karın ön duvarına fibröz bir bant ile 

yapışması ve barsakların, bu yapının ekseni etrafında dönmesi sonucu 

volvulus meydana gelebilir (14). 

 

• İnflamasyon (Divertikülit) 

MD tabanı apendiks tabanına göre geniştir. Bu sebeple tıkanıklığa 

bağlı divertikülit gelişme olasılığı düşüktür. Ancak divertikülit olduğunda 

hasta karşımıza klasik apandisit bulguları ile gelebilir. Apandisit ön tanısı 

ile opere edilen ve apendiksin normal bulunduğu olgularda mutlaka MD 

de akılda tutulmalı ve araştırılmalıdır. 

• Perforasyon 

MD peptik ülserasyon veya inflamasyon sonucu perfore olabilir. 

Bunun sonucunda peritonit gelişir. Divertikülit olgularında %36 civarında 

perforasyon ile karşılaşılır(16, 18, 20). Genellikle bu hastalarda yaygın bir 

peritonitten ziyade, lokalize abseler vardır. 

Tedavi 

MD’nde kanamalar genellikle müdahalesiz durur. Acil cerrahi 

girişim gerekmez. Ancak bu hastalarda temel tedavi hastanın 

hemodinamisini dengeye getirmektir. Bu durumlarda hastanın oral alımı 

kesilir. Uygun intravenöz mayi tedavisi ve gerektiğinde kan tranfüzyonu 

yapılır. Genel durumu düzelen hastalarda tanı için tetkik ve radyolojik 

çalışmalara başlamak daha uygundur.  

Tc99m perteknetat sintigrafisi ile tanı konulan hastalar için elektif 

şartlarda operasyon planlanır. Sintigrafi sonucunun negatif gelmesi MD 

olmadığı anlamına gelmez. Hasta takibe alınmalıdır. Bu hastalar için ikinci 

bir kanama olduğu durumlarda ise tanısal laparotomi endikasyonu vardır 
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(2, 7). Laparoskopi tanı ve tedavide kullanılabilecek diğer bir seçenektir 

(36). 

Operasyon Tekniği: Göbek altı sağ transvers kesi (Rockey-Davis 

İnsizyon) ile batına girilir ve ileoçekal valv bulunur.  Valvin 150 cm 

proksimaline kadar ileal segment eksplore edilir. Divertikülü besleyen 

arter ve venler bulunarak bağlanır. Ektopik gastrik mukozanın tamamen 

çıkarılması gerekir. Bunun için de 2 taraflı oblik eksizyon yapılmalıdır. 

Oluşan defekt transvers planda iki sıra suture edilerek kapatılır. Divertikül 

geniş tabanlı ise MD de içine alınacak şekilde segmenter ileum 

rezeksiyonu yapılmalıdır (Resim 3).  

 

 
Resim 3: Divertikül eksizyonu ve segmenter rezeksiyon 

 

Çok dar tabanlı MD’nde ise apendektomi benzeri bir yaklaşım ile 

divertikül eksize edilebilir. Aynı seansta apendektomi de yapılır. 

 

Post operatif dönemde karşılaşılabilecek en sık komplikasyon 

yapışıklıktır (% 5-10) (2). 

Başka bir sebep ile yapılan laparotomi sırasında karşılaşılan 

MD’nün çıkarılması veya bırakılması konusunda net bir ortak fikir 

oluşmamıştır. Ancak elektif divertikülektomilerde mortalite oranı sıfır iken 

komplike olmuş durumlarda % 1-10 arasında olduğu görülmüştür (37).   
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Elektif divertikülektomi endikasyonları: 

• Ektopik doku içerme olasılığı yüksek olan 2cm den daha geniş 

tabana sahip olan divertiküller  

• Divertikülit gelişme riski yüksek tabanı çok dar olan divertiküller. 

• Vitellin kanal artıklarının olduğu divertiküller. 

• Özellikle palpable ektopik doku içeren divertiküller sayılmıştır (2, 

33). 
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Giriş 

Meckel divertikülü, sindirim sisteminin en sık rastlanan doğumsal 

anomalisiolup, omfalomezenterik kanalın intrauterin hayatta 7.ve 8. 

haftalarda kapanmaması sonucu meydana gelir (1,2). Görülme sıklığı %2-

3 düzeyindedir (3). Çoğu asemptomatik olup kanama, obstrüksiyon, 

inflamasyon gibi sebeplerle semptomatik hale gelebilir (%4-6) (4,5). 

Çocuk yaş grubunda, en sık bağırsak tıkanıklığı ve kanama ile kendini 

gösterir. Hayatı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilir. Çalışmada, akut 

apandisit ön tanısıyla ameliyata alınan ve akut apandisite eşlik eden 

torsiyone Meckel divertikülitli olgu sunuldu. 

Olgu  

On bir yaşındaki erkek hasta, üç gün önce başlayan, şiddeti 

değişmeden devam eden, umblikus  çevresinden sağ alt kadrana yerleşen 

karın ağrısı ve bulantı yakınmalarıyla acil servise başvurdu. Hastanın 

kusması yoktu. Daha önce benzer şikayeti olmayan hastanın aile 

anamnezinde de özellik yoktu. Fizik muayenede, batın sağ alt kadranda 

hassasiyet, defans ve rebaund mevcuttu. Diğer sistem muayenelerinde 

patolojik bulgu yoktu. Tansiyonu 110/70 mmHg, kalp tepe atımı 72/dak, 

solunum sayısı 24/dak, ateşi 36,5 0C (aksiller) idi. Laboratuvar 

incelemelerinde; beyaz küresi 10000/mm3, biyokimyasal değerleri ve tam 

idrar tetkikinde patoloji yoktu. Karın ultrasonografisinde ödemli ve 

komprese olmayan 7,6 mm çapında apendiks saptandı. Hasta bu muayene 

ve tetkiklerin sonucu göz önünde bulundurularak, akut karın ön tanısıyla 

ameliyata alındı. Ameliyatta apendiksin yangılı olduğu ve distalinden ince 

bağırsak ansına yapıştığı saptandı. Apendiksin yapışık olduğu ince 

bağırsak ansı açıldığında, yapışıklığın ileoçekal valvin 45-50 cm ön 

kısmında bulunan yangılı Meckel divertikülü olduğu görüldü. Divertikül 

dar olan tabanından 360 derce torsiyone idi. Distalinin dolaşımı bozulmuş 
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ve nekroze görünümde idi. Detorsiyone edildi (Resim 1). Usulune uygun 

apendektomi ve takiben Meckel divertikülünü de içerecek şekilde ince 

barsak rezeksiyon-anastomozu yapılarak operasyon sonlandırıldı.  

Hastaya, ameliyat sonrası ampisilin+sulbaktam 100 mg/kg/gün + 

metranidazol 30 mg/kg/gün ve amikasin sulfat 15 mg/kg/gün başlandı. Beş 

gün antibiyoterapisine devam edilen hastaya oral rejim başlandı. Tolere 

etmesi üzerine post operatif 7. gün şifa ile taburcu edildi.  

 

 
Resim 1: Olgunun detorsiyone edilmiş, gangrene Meckel divertikülü  (Ok torsiyon bölgesini gösteriyor).  

 

Histopatolojik incelenmede; apendektomi materyali akut 

apandisit, Meckel divertikülü kayıtlı örnek ise submukozada ödem ve 

serozada kronik özgül olmayan iltihabi reaksiyon içeren ince bağırsak 

duvarı olarak bildirildi. 

Tartışma 

Meckel divertikülü sindirim sisteminin en sık doğumsal 

anomalisidir. %2 görülme sıklığı vardır. Hastaların %80’i semptomsuzdur. 

Çocukluk döneminde en sık semptom ağrısız, abondan rektal kanama iken 

erişkinlerde en sık barsak tıkanmasıdır. Komplikasyonları arasında 

volvulus,  intussusepsiyon,  inkarsere herni ve malignite sayılabilir. 

Meckel divertikülünün aksiyel torsiyonuna bağlı gangren oluşması 

özellikle çocuklarda çok az rastlanan bir komplikasyondur (6-13).  

Bildirilen vaka sayısı, 35 yılda çocuk yaş grubunda 8, yetişkin yaş 

grubunda ise 16’dır (13). Meckel divertikülü aksiyel torsiyonu nonspesifik 

karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma ile gelebilir. Radyolojik tanı 

yöntemleri ile ameliyat öncesi dönemde divertikül tanısı koymak oldukça 

zordur (3). Meckel divertikülü Tc-99m perteknetata yüksek sensitivite ve 



spesifite ile gösterilebilmektedir (4,5). Semptom veren hastalarda batın 

tomografisi ve ultrasonografi ile komplikasyonları ortaya koyma imkanı 

vardır. Sunulan olgu dahil 10 çocuk olgu (15 ay-14yaş ve 2’si kız, 8’si 

erkek) nonspesifik karın ağrısı, iştahsızlık, bulantı ve kusma şikayetleri ile 

başvurmuş ve akut karın nedeni ile volvulus, ileus, dublikasyon kisti ve 

perfore apandisit ön tanıları opere edilmiştir (6-13).  Ultrasonografi yapılan 

olgularda komprese edilemeyen kistik kitle, batın tomografisi kesitlerinde 

ise kontrast madde tutmayan kistik kitle ve ince barsak benzeri dilate kitle 

görülmüş olmasına rağmen ameliyat öncesi Meckel divertikülü tanısı 

konulamamıştır (6-9,13). Bu olgulara ameliyat öncesi dönemde sintigrafi 

çekilememiştir (6-13). Acil şartlarda uygulanması zor olan sintigrafi ile, 

özellikle gangrenli olgularda sonuç almak oldukça zordur. 

Meckel divertikülü semptom veriyor ise tedavisi divertikülün 

eksize edilmesidir. Ancak birçok hastalığın semptomları ile Meckel 

divertikülü semptomları karışabilir. Bu sebeple ameliyat öncesinde Meckel 

divertikülü tanısı koymak oldukça güçtür. Hastalar sıklıkla akut batın ön 

tanısı ile operasyona alınmakta ve tanıları perioperatif  konulmaktadır. 

Akut karın ön tanısı ile opere edilecek hastalarda Meckel divertikülü ve 

komplikasyonları ayırıcı tanıda her zaman akılda tutulmalıdır. Hastanın 

kliniğini açıklayabilecek bir patoloji bulunamamışsa, hasta mutlaka 

Meckel divertikülü açısından tetkik edilmelidir. Akut batın ile gelen 

olgularda aksiyel Meckel divertikül torsiyonu ve gangreni sürpriz olarak 

karşımıza çıkabileceği unutulmamalıdır. 
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1. İlaçların Hedef Doku Odaklaması   

İlaçEtkin maddelerinin vücudun spesifik bölgelerine seçici olarak 

taşınmasına ''hedefleme'' ya da hedefe yöneltme denilebilir (1).  

Hedeflendirme çalışmaları konvansiyonel ilaçlarda yapılabildiği gibi 

biyoteknolojik veya gen kökenli madde ya da biyolojik aktif ajanlar ile de 

yapılabilir. Konvansiyonel tedavide görülen olumsuzlukları elimine 

etmek, toksik ve immünojen özelliklerini azaltmak ya da gidermek 

amaçlanabilir. Hücresel düzeyde taşımayı arttırmak, distribüsyon 

esnasında, biyolojik sıvılardaki konsantrasyonlarını düzenlemek ve salım 

kinetiklerini optimize etmek amacıyla uygulanabilir (2). Bu hedefleme ile 

ilaçların farmakokinetikleri (PK) ve farmakodinamileri (PD) az veya çok 

istenilen istikamete yönlendirilebilir. Böylece ilaç miktarının azaltılması, 

verilişinin kolaylaştırılması, etkileşiminin en aza indirilmesi gibi 

optimum verimlilikler sağlanabilir. Bu amaç günümüz 

farmakodinamisine katkı sağlayacağı kadar farmako-ekonomi için de 

önemli bir hedef oluşturur. Akciğere enfektif hastalıklarının hemen 

tamamı antibiyotik tedavisi üzerine kuruludur. Bakteriyel hastalıklar 

akciğer üzerinde geçici enfeksiyon sorunu dışında baskıcı ve progresif 

(KOAH, kronik fibrozis, bronşektazi gibi) fonksiyon kaybına da neden 

olurlar.  

Makrolid antibiyotiklerin antibakteriyel etkinliklerinin yanı sıra 

antienflamatuar ve immunmodülatör etkileri de antibakteriyel etkiye ilave 

edildiğinde inhalasyon yoluyla daha verimli olmaları beklenir.Çözelti 

veya kuru toz şeklinde aerosoller akciğerlere uygun formda 

hazırlanabilirler ise daha verimli bir tedavi mümkün olabilir. Makrofajlar, 
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akciğer epiteli ve alveollar üzerinde yapılan çalışmalardan elde edilen 

veriler birçok ilacın inhale kullanılabileceğine işaret etmektedir (3). 

Moleküllerin stabilitesini arttırmak, azaltmak ve yönlendirmek 

suretiyle molekül bağımlı advers/ciddi advers reaksiyonları minimize 

etmek tedavinin en etkili kuralıdır. Bununla birlikte daha düşük dozda 

bütün organizmaya dağılımını önleyerek özgün ve güvenli bir tedavi 

sağlamak amaçlanır. Hedefleme temelde birkaç farklı şekilde yapılabilir. 

Konvansiyonel olarak kullanılan bir ilacın hedef dokuya özel taşıyıcı 

sistemlerle taşınması molekülün fiziko-kimyasal özelliklerini değiştirmek 

suretiyle geçişinin kolaylaştırılması, hücre içine girişi kolaylaştıran 

enzimatik, mikro- partiküler veya modifiye sistemlerle de yapılabilir (4). 

Çözünebilir sentetik polimerler vasıtasıyla dolaşımda kalış süresini 

uzatmak, antikor, folat transferrin ve peptidler gibi hedefleme yeteneğini 

arttırmak, özgün kılmak, pH, ısı gibi uyarıcıya duyarlı bileşenlerin 

kopolimer yardımıyla duyarlılığı arttırmak, EDTA, deferroksamin’de 

olduğu gibi etkin madde taşıyıcı sisteme bir kontrast kısım eklemek 

suretiyle yapılabilir (5).  

İlaçlar fiziksel özelliklerine, veriliş yollarına bağlı olarak da 

yönlendirilebilir. Çok büyük mikro partiküller (>150 µ) tümörlü 

dokularda emboli oluşturmak amaçlı kullanılmıştır. Örneğin 5-florourasil, 

kitosan parçacıklara yüklenerek kemoemboli oluşturulmuştur. Yine SC 

verilen antitümör ilaçlar lenf nodüllerinde tutulduğu için bu bölgedeki 

metastazı önleme amaçlı kullanılır. Çok küçük (3-10 µ büyüklüğünde) 

partiküllerin pulmoner yönlendirilmesi mümkün olmuştur. Dolayısı ile 3 

µ çapındaki antikanser ilaçlar kullanılmıştır. Temel bir kural olarak 5-10 

µ partiküller İV verildiğinde akciğerde tutulduğu için streptomisin, 

rifampisin gibi tüberküloz ilaçlarında denenmiştir. Ancak daha büyük 

partiküllere sahip örneğin mitomisin-C böbreklerde tutulmaktadır (6).  

Bu tür pasif yönlendirmenin dışında molekül yüzeyinin lipofilik / 

hidrofilik yapısı, yüzeysel yükü, reseptörü düzenlemek suretiyle inove 

etmek mümkün olabilir. Belki plazma fiziği ile de bu işlem yapılabilir. 

Yüzey modifikasyon tekniği olarak konjugasyon ile küçük moleküller, 

proteinler, peptidler, antikorlar ve polimerler aktif hedefleme ligandları 

ile nanopartikül yüzeyine fiziko-kimyasal konjugasyonları yapılmaktadır. 

Bu modül birçok şekilde yapılabilir. Polietilen glikol (PEG) çeşitleri, 

fosfotidiletanolamin, Poloksamer çeşitleri, biyoadezif maddelerden 

kitosan, izopropilsiyanoakrilat, polisorbat ve poly-l-lisin kullanılır. Bazen 

de polisorbat-80 ve poloksamer-188 gibi anyonik karakterde malzemeler 

kullanılır. Nanopartikül membranında özgün reseptörleri taşıyan hücreye 

ulaştırılır. Hücre içine penetre olunca enkapsüle ajan hedef hücreye 

kontrollü ve istenirse uzatılmış formülü libere eder. Yapı, şekil ve 

metotları sürekli geliştirilen bu hedefleme aracıları ilaç taşıyıcı 
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sistemlerin güncel bilime dolayısı ile sağlık refahına önemli katkılar 

yapacağı aşikardır (7).  

Hedefleme potansiyeli ile sellüler penetrasyon kabiliyetinin 

arttırılması molekülü maskelemek suretiyle risklerini azalttığı gibi 

biyoaktif savunma sistemlerinden (RES, makrofaj,vd.) korunmayı da 

sağlar. Bu durum; sınırsız biyoteknolojik inovasyon alanları açacağı gibi 

sağlık refahına spesifik, sorunsuz, modüler ve optimum bir tedavi imkânı 

da bahşedecektir. 

1.1.İnhaler İlaç Kinetiği 

İlaç moleküllerinin belirli reseptörlere özgün kılınması ya da 

vücudun belirli dokularında etkinlik göstermek üzere hedeflenmesi 

sofistike bir iş ve bağlı işlemler zincirinden oluşur. Burada ilaç 

molekülünün özelliği önem taşıdığı kadar hedef organ hastalığın karakteri 

ve taşıyıcı sistem de en az o kadar önemlidir. Dolayısıyla her dokuya ilaç 

hedeflemek günümüz teknolojisi ile yapılabilmesi mümkün olmadığı gibi 

alıcı dokunun da tıpkı konvansiyonel ilaçlar gibi az veya çok bir 

dağıtımının olabileceği bilinen bir gerçektir. İşte bunun için doku 

hedeflemesi yapılırken göz, akciğer, eklemler, gastrointestinal kanal veya 

kanalın bir bölümü, lezyon içleri, idrar kesesi, beyin ventrikülleri, lenf 

nodülleri, intravasküler hedefler, ekstravasküler özel hücre hedeflemesi 

gibi. Burada her hedefin kendine özgü yapısı, geçişken olduğu çevre 

dokuları, innervasyonu, vaskülarizasyonu, biyodegradasyon kapasitesi ve 

kabiliyeti vardır. Dolayısı ile günümüz bilimi ile optimuma yakın modüle 

edilebilen ana hedeflere ilişkin uygulamalar sınırlıdır.   

 Günümüzde salbutamol, salmeterol, formoterol, indacaterol, 

olodaterol, terbutalin, ipratropium bromid, tiotropium bromid, 

aklidinyum bromid, glikopironyum bromid, umeklidinyum bromid(kuru 

toz), nedokromil, sodyum kromoglikat, budesonid, beklametazon, 

ciclesonid, flutikazon propionat, mometazon furoat gibi tekil ilaçların 

inhale farmasötik formları mevcuttur (8). Bileşim ilaç olarak da 

flutikazon& salmeterol, budesonid&formoterol, flutikazon&vilanterol, 

beklametazon&formoterol, flutikazon&formoterol gibi farmasötik 

şekiller mevcut olup daha ziyade akciğerlere direk verilebilen moleküller 

için önemlidir (9, 10).  Neticede primer olarak solunum yolları ile 

kardiyovasküler hastalıklar için akciğere verilmek üzere belli 

konsantrasyon ve hacimde farmasötik inhale müstahzarlar kullanıla 

gelmektedir.  

Tüberküloz, hormon yerine koyma tedavisi, kemoterapide lokal 

hedefleme üzerinde çokça çalışılmış ve ürünleri olan alanlardır (2). 

Özellikle akciğer üzerinden inhalasyon sadece akciğer hastalıkları için 

değil yüksek kan konsantrasyonu sağlamak için de kullanılabilir bir 

yöntemdir. Ancak bu amaçla büyük miktar madde verilmesi mümkün 
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değildir. Akciğer farmakokinetiği şimdiye kadar çalışılan parenteral ve 

enteral kinetiklerden daha farklıdır. Enteral yollarla verilen ilaçlar 

absorbsiyon hızı, ajanın çözünme özelliği, gastrointestinal sıvıda 

çözünebilirliliği çözülmeden sonra bağırsağın metabolizması, 

mikrobiyota etkisi, taşıyıcıların afinitesi portal vende taşınmanın yanısıra 

hepatositlerde taşıyıcı kapasitenin durumu ilk geçiş etkisi gibi 

biyoyararlanımı belirleyen birçok faktörden etkilenir. Solunum yoluyla 

yapılacak ilaç tedavisi sistemik ilaçkonsantrasyonu gerekmiyor ise çok 

kıymetlidir.  Sistemik etkileşim için güvenlik sağlanmış olmakla beraber 

hedef doku ilaçkonsantrasyonu çok düşük bir doz ile sağlanmış olur.  

Buradaki tek problem kinetik süreçleri idare etmektir. İlacı veren cihazın 

ilaç miktarını ve optimizasyon ayarlaması kadar akciğerin karmaşık 

farmakokinetik süreçleri de önemlidir (11).  

İletken havayolları ince, naif mimarisi ve alveoller dahil olmak 

üzere morfolojik yapısı ve barındırdığı özel sıvı için ilaç kinetiği 

düzenlenmek zorundadır. Farmakokinetik prosesler olarak sistemik 

uygulamadan farklı olan bu kısım şu şekilde izah edilir. İlaç partikülü 

özelliği, damlacık birikimi, solunum yolları ve akciğerde ilacın 

çözünmesi, mukosiliyer klirens, alveolar boşlukta makrofaj klirensi, 

çözünmüş ilacın akciğer dokusu tarafından absorpsiyonu, ilacın dokuda 

tutulması metabolizasyonu ve akciğer dokusundan sistemik dolaşıma 

absorptif ilaç perfüzyon klirensi aşamalarını kapsar. Bu Pulmoner PK 

karmaşıklığı belirlemek önem arz eder. Solunan molekülün akciğer 

mikrodiyalizi ile pulmoner doku konsantrasyonunu ölçmek standart bir 

klinik uygulama olarak mümkün değildir (12). Dolayısıyla inhalasyon 

sonrası çoklu absorptif süreçlerin tamamını modellemek ve bu modelleri 

doğrulamak hiç de kolay olmayacaktır. Böylece eğer ilacın enteral ve 

parenteral kullanımı mevcut ise kıyaslamak suretiyle üzerinden bir hesap 

mümkündür. Ancak inhalasyon üzerinden sistemik etkinliği de istenilen 

bir molekülün PK’sini karakterize etmek için hem pulmoner hem de 

sistemik PK'in aynı anda değerlendirilmesi gerekir. Solunan ilaçların 

inhalasyonu takip eden ilk güçlüğü, ilaç partiküllerinin veya 

damlacıklarının cihazda, ağız-boğaz bölgesinde, iletken hava yollarında 

ve alveolar boşlukta birikmesidir. Akciğerde biriken toplam fraksiyon 

"akciğer dozu" olarak düşünülebilir ancak ‘’pulmoner birikim’’ ifadesi 

bütün büyük, küçük hava yolları ile alveolar boşluk ve epitel yüzey 

birikimini ifade eder (11,13). Akciğer dozu da pulmoner birikim 

paternleri de aerodinamik partikül boyutuna, yüküne bağlı olduğu gibi 

inhalasyon akışına, cihaz özelliklerine ve hastalıkla ilgili faktörlere de 

bağlıdır (13). Bunun için ajanın fiziko kimyasal özellikleri etkili olmasa 

bile ağız-boğaz bölgesine takılan kısmın yutulacağı ve üst solunum 

yollarında takılıp akciğere ulaşamamış partiküllerin de ekshale edileceği 

bilinir. Bu; aerodinamik çapı önemli kılar (2, 11).  
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Yapılan çalışmalar göstermiştir ki 0,5-5 μ aerodinamik çapa sahip 

ilaç partiküllerinin akciğerde akümülasyon potansiyeli büyüktür. 

Ortalama 2-3 μaerodinamik çapın altındakiler alveolar birikimi ve 

geçişleri stabil iken > 5 μpartiküllerin ileti yollarında takılıp kalırlar. Bu 

büyük partiküller ağız boğaz bölgesini için terapötik değer ifade etse de 

pulmoner aktivitesinden söz etmek çok güçtür (14). Daha küçük 

aerodinamik partiküllerin hava akışıyla eylemsiz kalmalarını 

/savrulmaları/ önlemek ve kendilerinden istifade etmek amacıyla nefesin 

tutulması yoluyla onlar da çökertilip emdirilmek suretiyle etkin ve 

yararlanılabilir hale getirilebilir. Bu difüzyonel birikim (Brown hareketi) 

çok küçük çaplı hava yollarında ve alveollerde biriken < 1μ ve altı 

parçacıklara ilişkin bir durumdur. Çoğunlukla istenilen bir durum da 

değildir. Optimum efikasite için bronkodilatör, mukolitik, ekspektoran, 

uygun kortikosteroid, antihistaminik gibi ek modüllerin kombinasyonu da 

düşünülebilir. 

Akciğere biriken ilaç parçacıkları öncelikle epitel astar sıvısı 

içinde çözünür. Bu süreç ilaç formülüne, fiziko-kimyasal özelliklerine ve 

doku fizyolojik faktörlerine bağlıdır. Normal olarak hava yolları bifazik 

jel-sulu bir mukus tabakası ile kaplıdır. Alveoller, alveolar epitel sıvısı ve 

pulmoner yüzey aktif madde ile sarılıdır. Büyük çaplı hava yollarından 

küçüğe doğru azalan pulmoner astar sıvısının kalınlığı, değişen yapısı ve 

içeriği ile ilacın çözünmesini etkiler. Alveolar hücreler tarafından üretilen 

yüzey aktif maddeler yüzey gerilimini azaltıp çözünmeyi kolaylaştırırken 

mukus tabası partiküller için bir bariyer işlevi görür. Epitelyal astar 

sıvısında pulmoner çözünme absorpsiyon için mutlak gereklidir (15). 

Ancak burada inhale ilacın özellikleri önem taşır. Şöyle ki; 

çözündürülmüş ilaçlar, pulmoner astar sıvısına hızla yayılabilirken, inhale 

tozlar için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Zira çözünürlük, partikül 

madde emilimi için çok önemlidir. Bu hız sınırlayıcı bir aşamadır. Bu da   

mukosiliyer süpürme faaliyetinden etkilenir. Pulmoner retansiyonda 

yavaş çözünme özelliğinde hidrofobik karakterli bir ilacın kalış süresi de 

uzar. Bunun için β 2 agonistler yüksek çözünürlüğe sahip iken inhaler 

kortikosteroidler daha yavaş çözünme eğiliminde moleküller olarak 

karakterize edilirler (16).  

İlaç partikülünün biyoyararlanımı doza ve akciğere özgü 

temizleme süreçlerine (klerens) bağlıdır. Burada mukosiliyer klirens esas 

aktördür. Mukosiliyer klirensle farinkse taşınan ilaçpartikülleri yutulur ve 

GİS’e geçer. Bu taşınma esnasında bir kısım ilaç molekülü de emilerek 

üst solunum yollarında daha uzun süre etkili olabilir. Aynı şekilde etkisiz 

hale de getirilebilir. Ancak mukosiliyer klirens de molekülün 

karakterizasyonundan ve dokunun fizyo-patolojisinden etkilenir. Öte 

yandan alveolar makrofajlar partikülleri fagosite ederek akciğeri drene 

eden lenf düğümlerine taşırlar. Buna makrofaj klirensi mukosiliyer 
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klirenstan çok daha yavaştır. İnhaleilaçların çözünen kısmında ilaç 

efikasitesini etkileyecek düzeyde yüksek değilse ihmal edilebilir (16). 

Hava yolları klirensinden başarıyla kaçıp epitel astar sıvısında 

çözünen ilaç çeşitli mekanizmaların kontrolü altındaki akciğer dokusuna 

geçebilir. Bu mekanizmalar ilaca bağlı olduğu kadar fizyo-patolojiye de 

bağımlı parametrelerdir. Küçük hidrofilik bileşikler epitel boyunca 

difüzyon ve diğer mikro transportif sistemlerle, bir kısım partikül apoptoz 

yollu geçerler. Lipofilik moleküllerin epitel hücrelerinden pasif 

transselüler difüzyonla hızla emildiği kabul edilir. Absorpsiyon yüzeyi 

alveolar boşlukta çok büyük iken hava yollarında daha küçük bir yüzeyde 

gerçekleşir. Bu alveolar emilimi eşsiz kılar (2). 

Genel olarak, çözünmüş ilacın emiliminin alveollerde hızlı 

olduğu, yüzey alanı, perfüzyon ve epitel kalınlığındaki farklılıklar 

nedeniyle iletken hava yollarında yavaş olduğu kabul edilir. Elbette her 

iki durum da doku fizyo-patolojisinden etkilenir. Uzun etkili muskarinik 

reseptör antagonistleri ile uzun etkili β2 agonistler pulmoner doku 

geçirgenliği düşük olmalarından dolayı akciğer retansiyonunun uzun 

olması ile açıklanabilir. Pulmoner uzun süre tutma, lipit çift katman 

bariyerine, reseptör hızına, bronkodilatörlerle sağlanan etkiye ve 

pulmoner esterleştirmeye bağlıdır. Pulmoner retensiyon merkezi dağılıma 

ilaç aktarımında bulunabileceği gibi metabolizasyon kapasitesinin 

aşılması, CYP1A1, 2E2 gibi sigara dumanı ile ilişkilendirilen enzimler 

gibi bir risk de taşır (7). 

Alveolar konsantrasyon epitelin yapısı gereği sistemik dolaşıma 

daha çok geçme ve dengeleme eğiliminde iken trakeobronşiyal aks 

retensiyona daha yatkındır. Alveollardan sistemik dolaşıma geçiş de 

pulmoner ilaç klirensi olarak kabul edilir. Bu üç durum da doz 

stabilizasyonunda önemlidir.  

Pulmoner yollu ilaç kullanımının ilk örnekleri olmalarından 

dolayı bronkodilatörler (albuterol, metoproterenol, levalbuterol, 

pirbuterol), kortikosteroidler (budesonid, flutikazon, mometazon, 

siklesonid, beklometazon), KOAH idame tedavilerinde kullanılan ilaçlar 

(muskarinik antikolinerjiklerden glikopironyum) PK’leri yapılmış ve 

çokça çalışılmış ürünlerdir (12). Bunların iyi anlaşılmasıyla 

kemoterapötiklerin de bu yollu optimize edilmeleri olasıdır. Albuterolün 

1,5, 3,0 ve 6,0 μ çaplı aerosolize yapılarında çap ile merkezi dolaşıma 

geçmenin ters orantılı çap ile pulmoner retansiyonun ise doğru orantılı 

olduğu bilinen prototip bir moleküldür. Partikül çapı büyüdükçe 

pulmoner yollarda alt kısımlara inmenin zorlaştığı söylenebilir. Bunun 

yanı sıra β 2 agonistlerdeki pulmoner birikim paternleri, sadece akciğer 

dozu veya küçük partikül yapılar üzerinden değil hedef lokasyon ve 

hastalıklı alan açısından optimize edilebilir. 
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İnhale kortikosteroidlerin etkinliği Astım veya KOAH 

hastalarında inhalasyonu takiben flutikazonun plazma konsantrasyonları 

astım ve KOAH hastalarında sağlıklı bireylere kıyasla düşüktür. 

Flutikazon için dokuya ilişkin fizyo-patolojik faktörlerin ilaç PK ve 

dinamiği üzerinde güçlü etkili olduğunun kanıtıdır. Bu durum budesonid 

için hastalar ile sağlıklı gönüllülerde benzerdir. Bu; flutikazon 

propiyonatın çözünme hızının düşük olmasından dolayı mukosiliyer 

klirens tarafından daha çok temizlendiği ve sonuçta retansiyonun 

düştüğünü açıklar (17). Bu iki farklı moleküler hareket sistemik 

konsantrasyonu değiştireceği öngörülebilir. Flutikazonun yavaş 

çözünmesi merkezi kompartman konsantrasyonunu düşürür. Diğer 

taraftan hızlı çözünmeye eğilimli olan ilaçlar daha yüksek bir akciğer 

konsantrasyonu sağlar ki tedavide bu hız önemlidir. Bundan dolayıdır ki 

kortikosteroidler KOAH ve astımda etkili olma hızı bakımından 

flutikazona tercih nedenidir. Pulmoner obstrüksiyonda bu yaşamsal bir 

değere sahiptir. Olodaterol için sağlıklı ve hasta bireylerdeki durumun 

biri birine çok yakındır. KOAH ve astımdaki volüm ile sağlıklı 

gönüllülerdeki volüm farklı olmakla beraber benzer etkinliğin olması 

yavaş emilim sonucu kalış süresinin uzadığı anlamına gelir. Dolayısıyla 

daha yavaş emilimin, hastalarda merkezi birikimin oluşmasının bir 

sonucu olduğu ve böylece daha uzun bir pulmoner kalış süresi 

yakalandığı söylenebilir. İnhalasyon yoluyla ilaç uygulama yolundaki 

karmaşık zorlukların akciğerin ve bununla ilişkili kinetik süreçlerin 

sağlam bir şekilde anlaşılmasını gerektirir (12).  Ayrıca, tüm pulmoner 

kinetik süreçler karmaşıktır. Bütün pulmoner kinetik süreçler, akciğer 

dozu gibi yalnızca tek bir sürecin veya parametrenin dikkate alınması ile 

anlaşılamaz. Bütün güçlüklerine rağmen kortikosteroidlerden flutikazon, 

mometazon, beklametazon, siklesonid, budesonid, triamsinolon asetonid, 

flunisolid, prednizolon inhaler farmasötik formları üretilmiş veya patent 

aşamasındadır. Antibiyotiklerden örneğin aminoglikozidler bu amaçla tek 

başına veya kombinasyonlar halinde çalışılmıştır. Tobramisin, amikasin, 

amikasin+fosfomisin, amikasin + tobramisin, levofloksasin, vankomisin, 

rifampisin üzerinde çalışılmış olup günümüzde bir kısmının müstahzarları 

piyasada mevcuttur (4, 18, 19).  Makrolidlerden de eritromisin, CLA ve 

AZT için inhaler aerosol toz veya sıvı aerosol formlar çok uzak değildir 

(3, 20, 21). 

1.2. İnhaler Klaritromisin ve Azitromisin  

Azitromisin ve klaritromisin diğer makrolidler gibi yapılarında 

12-14-16 üyeli makrosiklik lakton halkası (aglikon) taşırlar. Gram (+) ve 

gram (-) enfeksiyonların tedavisinde enteral, parenteral kullanıldıkları 

gibi topikal (örn: göz damlası) olarak da kullanılmaktadırlar. AZT ve 

CLA, 125, 250, ve 500 mg tablet (tb), film kaplı tb, süspansiyon için toz, 

çözelti için toz ve İV formları ile, hızlı salınımlı, uzatılmış salınımlı, 
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normal tabletleri ve sulandırılabilir granül formları mevcuttur. Ayrıca 

AZT’in oftalmik ve topikal etkili farmasötik formları vardır (22). Etki 

mekanizmaları ribozomlarda protein sentezini bozmaya bağlı 50S alt 

birimi inhibisyon ile gerçekleşir. Her ikisi de tüberküloz (Tbc) 

bakterilerine karşı da eritromisinden yaklaşık 8 kat daha aktif oldukları 

için Tbc terapötik indeksinde yer alırlar. Başta pnömoni yapan 

streptokoklar, Haemophylus influenza olmak üzere Bordetella pertussis'in 

neden olduğu boğmaca, lejyoner hastalığı, Corynebacterium 

diphtheriae'ye bağlı difteri taşıyıcılığı, Mycoplasma pneumoniae'ye bağlı 

solunum yolu enfeksiyonları gibi bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde 

ve romatizmal ateşi önleme amaçlı kullanılma alanı bulurlar. 

Dermatolojik bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde, Entamoeba 

histolytica gibi gastrointestinal sistem sorunlarında reçetelenirler. Genital 

sistem enfeksiyonlarından N. gonorrheae tedavisinde frengide 

(Treponema pallidum), klamidya enfeksiyonları tedavisinde, nongonokok 

üretritte, Listeria monocytogenes'in neden olduğu listeriyoz ile diğer 

duyarlı bakteriyel enfeksiyonlarda kullanım alanı bulurlar. Covid-19 gibi 

salgınlarda sekonder bakteriyel pnömoniyi engellemede bugün için çok 

popülerdirler. 

AZT ve CLA semisentetik makrolit antibiyotiklerdir. Dünyada 

mevcut farmasötik formları enteral ve parenteral kullanılmaktadır. AZT 

ve CLA piyasada mevcut farmasötik şekillerinin farmakokinetiği PK ve 

farmakodinamiği PD iyi düzeyde bilinmektedir. Solunum sistemine olan 

afinitesi, orada akümüle olmasına, dolayısıyla solunum yolları bakteriyel 

hastalıklarında sıkça kullanılmasında tercih sebebi olmaktadır. Özellikle 

Covid-19’dan sonra ikisinin de inhaler olarak kullanılabilir yeni bir 

farmasötik şeklinin geliştirilme imkânı sorgulanmaktadır (23). Böylelikle 

AZT ve CLA sistemik yükünde bir azalma, hepatorenal etkilerinden 

kurtulma, doz ve ilaç etkileşimini azaltma imkânı doğacaktır. AZT ve 

CLA inhaler formu geliştirilip uygulanması halinde ilaç sadece 

akciğerlere verileceğinden dolaşıma geçen miktarı önemsiz düzeyde 

kalacaktır. Bu da tedavide, ilacı hedef dokuya odaklama, yan etkilerini 

azaltma ve etkileşimini en aza indirme imkânı sağlayacaktır. İlacın dozu 

azalacağı gibi rasyonel kullanımı da sağlanmış olacaktır. AZT ve CLA 

semisentetik yapısının sağladığı avantaj ile inhaler formülasyonlarının 

etkinliği uzatılabileceği gibi hızlı biyodegradasyonları da önlenebilecektir 

(25). 

Yakın zamanda kolesterol, PLGA, tween 80 ve niozom gibi 

değişik materyaller kullanılarak CLA ve AZT karakterize edilmiştir (26).  

Niosomal yapıların hem hidrofilik hem de lipofilik ilaçları veziküler 

şekilde hücre zarında tutabildikleri, hedef dokuda daha yüksek 

konsantrasyon ve daha uzun etki süresi elde edilebildiği görülmüştür. 
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AZT oral uygulamadan sonra 31,1 L / kg kararlı durum dağılım 

hacmine sahip ve proteinlere bağlanması değişken ve düzensizdir (%7-

51). AZT metabolizasyon sonucunda kısmen değişmeden başlıca 

eliminasyon yolu biliyer atılımdır. 7-10 günlük dozun sadece % 6'sı idrar 

ile değişmemiş olarak atılır. Güvenlik indeksi sıçanlarda oral LD50 > 

2000 mg/kg olarak olarak oldukça iyidir. AZT ve CLA nın önemli 

farmakolojik özellikleri tablo 1 de karşılaştırılmıştır (17). 

AZT ve CLA etki spektrumu ve farmakokinetiği hakkında 

yapılmış pek çok çalışma mevcuttur. Akciğer dokusu başta olmak üzere 

yüksek konsantrasyona ulaşması, asit pH da stabil olmaları, yarılanma 

süresi ve fagositik hücrelerde yüksek konsantrasyona ulaşmaları solunum 

yolu enfeksiyonlarının tedavisinde onları eşsiz kılar. Yağ ve kas 

dokusunda daha düşük konsantrasyonda bulunmakla beraber özellikle 

solunum yollarının tamamında, lenfositlere yüksek afiniteye sahiptirler. 

AZT ve CLA normal dozlarda doku dağılım hacmi sırasıyla 23 ve 4 L / 

kg’dır. Özellikle solunum yolları epiteli ve makrofajlarda birikimleri 

normal serum konsantrasyonunun 8-50 katı hatta daha fazla miktardadır 

(25).  

Tablo 1. AZT ve CLA önemli farmakolojik özellikleri 

İlaç LD50 rat 

(mg/Kg) 

T ½ 

(Saat) 

Cmax 

(µg/mL) 

Proteinlere 

bağlanma(%) 

Dağılım 

hacmi(L/Kg) 

AUC 

(mg/Saat/L) 

Biyoyararlanım  

(%) 

Atılım 

(%) 

AZT >2000 4-11 0,44-

0,24 

7-40 23-31,1 4,1 37 30-55 

CLA 1270 35-

40 

6,8 40-70 3-4 2-3,4 52-55 30-40 

Türetilmiş olduğu eritromisinden etki spektrumu bakımından 

geniş olması, genetik bakımından daha düşük yan etkiye sahip olmaları 

ile solunum yolları bütün doku ve sekretlerinde akümüle olmaları 

karakteristiktir. AZT karaciğer CYP enzim indüksiyonu bakımından hem 

eritromisinden hem de kıyaslanan CLA’den düşük derecede etkinlik ile 

metabolizasyon aşaması bakımından daha üstün kabul edilir. AZT ve 

CLA orta kulak iltihabı farenjit, tonsillit, zatürre, yolcu ishali, bağırsak 

enfeksiyonları cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarda yalnız başına ve 

sıtmada hidroksiklorokin birlikte kullanılmaktadır. Yaygın yan etki 

olarak mide bulantısı kusma ishal CLA da daha çok olmak üzere QT 

uzamasına neden olurlar. Gastroenterik içeriğin florasını bozdukların 

mikrobiyata olumsuz etkilenir. Nadir de olsa pseudomembranöz 

enterokolit yaparlar. Clostridium difficile'nin neden olduğu bir tür ishale 

neden olmaları ile bilinirler (16, 27).  

1.2.1. Klaritromisin ve Azitromisinin Covid-19’da Kullanımı 

İlaç molekülünün biyolojik sistemlerde istenen yere spesifik 

olarak ulaşması için sofistike yöntemler denenmektedir. İlacın hedef 
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dokuyan yüksek konsantrasyonda gönderilmesi yüksek terapötik etki elde 

edilmesi yan etkilerinin düşürülmesi ve bütün organizmaya yük 

edilmemesi hususları üzerinde uğraşılan konulardandır. İlaçların oral 

yolla verilmesi hem emilimi hem biyotransformasyonu ciddi anlamda 

etkilemektedir. AZT ve CLA solunum yolu enfeksiyonlarında kullanılan 

ikinci kuşak makrolidlerdir. Kendilerinin neden olduğu ishal, kusma, 

bulantı, intestinal sorunlar, baş ve karın ağrısı ile biyoyararlanımın düşük 

olması üzerinde birçok farklı taşıyıcı kullanılarak tekrar düzenlenmesini 

gerektirmiştir. Formülasyonların stabilitesinin arttırılması ve hedef 

dokuya yönlendirilmeleri önemli bir konudur. Bu amaçla üzerinde 

çalışılan moleküllerin içerisinde AZT başta olmak üzere CLA de 

mevcuttur. Moleküler düzeyde tasarım, kondanse etme, geçiş 

güzergahına uyumlu ve verimli hale getirilmesi üzerinde çaba sarf 

edilmektedir (10). 

Yakın zamanda (2019) bütün dünyayı sarsan SARS-CoV-2' 

pandemisinde makrolidlerden AZT, CLA, kinolonlardan siprofloksasin, 

levofloksasin, moksifloksasinden yararlanılmıştır.Mukolitik olarak 

asetilsistein, ambroksol ile solunum yolları intrasellüler etkili antiviral 

ajanlardan daha fazla olmak üzere pulmoner afinitesi olan çok farklı grup 

ilaçlardan daha çok yararlanılmaya başlanmıştır. Biyoteknolojik ürünler 

gündem olmuştur. Covid-19’da virüsün veya sekonder bakterilerin neden 

olduğu solunum yolu sekonder bakteriyel enfeksiyonlarının yol açtığı 

pnömoni için AZT daha yaygın olmak üzere CLA’da kullanılmaktadır. 

Dünyanın alarm durumunda olduğu COVID-19 enfeksiyonu yaşanan bu 

dönemde makrolidlerin bu iki üyesi bilim çevrelerinin radarına girmiştir. 

Azitromisin pnömoni için yaygın kullanılmak üzere tedavi protokollerine 

girmiştir. AZT ve CLA’nın hidroksiklorokin gibi asit ortam yaratarak 

importin (İMP alfa ve beta 1) aracılı viral girişi engellediği 

düşünülmektedir. Bu özelliğiyle yeni coronavirüs enfeksiyonuna karşı 

hem in-vivo hem de in-vitro kullanılmakta hem de üzerinde 

çalışılmaktadır. Solunum yolu dokularında 120 saate kadar uzun 

etkinliğinin tespiti solunum yolu enfeksiyonlarında kullanılan diğer 

antibiyotiklerle kıyaslandığında üstün verimliliği ve uzun süre kalıcı 

etkileri ile eşsiz birer moleküllerdir.  Azitromisin 500 ve 1000 mg / gün 

kullanımlarında yapılan bronş yıkama sıvılarında kullanımdan sonraki 

204 saate kadar bulunabildiği farmakokinetik olarak akciğer 

konsantrasyonunun kan serum konsantrasyonunun çok üzerinde olması 

ile akciğer enfeksiyonlarında tedaviyi optimize ettiği gösterilmiştir (28).  

Ardışık beş gün 500 mg X 2 doz CLA rejimi oluşturulan tedavi 

sürecinde plazma, epitel sıvısı ile alveolar makrofajlar farmakokinetik 

açıdan karşılaştırılmıştır. Klaritromisinin 12 saat arayla 500 mg dozda 

verilmesi durumunda 5. dozdan sonra kan konsantrasyon platosu 

yakalandığı, makrolid sınıfının bütün antibakteriyellerinin birbirine yakın 
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etkiye sahip olmakla beraber özellikle CLA için söylenebilecek her 

yoldan kullanımı ideal bir antibiyotik olduğu ifadesi çok kıymetlidir. 

Bunun yanı sıra biyoyararlanımı, ideal doz aralıkları, metabolitinin 

antibakteriyel olarak aktif olması, yüksek düzeyde doku birikimi, 

özellikle solunum yolları enfeksiyonlarına neden olan S. pneumoniae, H. 

influenzae, M. catarrhalis ile S. aureus gibi bakterilere karşı etkinliğe ve 

postantibiyotik etkiye sahiptir. Kan ve doku dağılımı dengeli olmakla 

beraber endosellüler yataklarda etkinliği, enfeksiyon bölgesine 

ulaşmadaki kararlılığı, interstisyel sıvıda uzun süre kalması ve her 

kompartmanda antibakteriyel etkinliğinin metaboliti ile tam ve güvenli 

olması uygun pozolojisi ile uyumlu olup bu özellikleri ile iyi bir 

antienfektiftir (29).  

1.3. İnhaler Farmasötik Formların Terapötik Değeri 

Antibiyotiklerin farklı farmasötik şekillerinin araştırılması 

1940'lardan beri yapılmaktadır. İn-vitro çalışmaların yanı sıra inhale 

edilen partiküllerin büyüklükleri veya nanopartikül halinde kullanımları 

canlı hayvan deneylerinde mukozal bariyerleri nasıl aşabileceklerinin 

araştırılması önemlidir. Antineoplastik özellik taşıyan ajanların da kanser 

araştırmalarında aerosol denemeleri bilinmektedir.  

AZT ve CLA’in de içinde olduğu antibakteriyellerin gerek tek 

başına gerekse diğer bir kısım ilaçla beraber inhaler olarak verilmesi 

üzerinde kombine araştırmalar yapılmıştır. Farmasötik form 

değişikliğinin hedef organa odaklanması çalışmaları covid-19 sonrasında 

daha bir önem kazanmıştır (23). AZT ve CLA enteral yoldan iyi 

emilmekle beraber ilk geçiş metabolizması nedeniyle oral kullanılan 

dozun sırasıyla sadece %7-38 -%50 -55'i biyoyararlanımda 

değerlendirilir. Her ikisi de eritromisinden daha iyi bir farmakokinetiğe 

sahip ve emilim açısından daha tutarlı oldukları kesindir. Oral 

biyoyararlanım, tuz formatına, mide asiditesine, besinlere, komorbiditeye 

ve diğer ilaçların varlığına karşı etkilenir. AZT çok az etkilenirken CLA 

daha fazla etkilenir. Her ikisi suda çözünmezler, metanol, etanol, DMSO, 

asetonitril, dimetilformamid ve asetonda çözünürler. Acı tadları 

makrolidlere özgüdür. Organizmada yaygın olarak dağılırlar. Vücutta 

değişken bir dağılım hacmine sahiptirler (sırasıyla 26-31,1-3-4 L/Kg). 

CLA oral dozun yaklaşık %22'si değişmeden %18'i kısmen veya 

tamamen değişerek idrar ile atılır. %4 civarındaki bir kısmı ise feçes ile 

atılır. Klaritromisinin vücutta eliminasyon yarı ömrü doza ve zamana 

bağımlı olmakla beraber 2,7 ile 4,8 saat arasında değişir. Sağlıklı 

gönüllülerde vücuttan temizlenme durumu 29-58 L/saat aralığındadır. 

Oral olarak verilen CLA öncelikle bağırsaklardan sonra da karaciğerde 

büyük çoğunluğu CYP3A4 tarafından metabolize edilir. Başlıca ana aktif 

metaboliti üç ayrı metabolik yoldan 8 farklı metabolit arasında 14 

hidroksi CLA formudur. Bu metabolitlerin tamamı karaciğerde enzimatik 
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olarak oluşur. Kendi ana metabolizasyon yolağı gibi ana metabolitlere de 

CYP3A4 aracılık eder. Bu enzimatik mekanizmanın CLA’nin yaklaşık 

%39’unu (geri dönüşümlü veya dönüşümsüz oto inhibisyonu nedeniyle) 

kararlı durum konsantrasyonunda azalmaya neden olduğu bilinmektedir. 

Yetişkinlerde günde 2 kez 500 mg olarak kullanıldığında MIC; 0,25 ila 

1,0 g/mL'yi geçmediği bilinmektedir. CLA’in 500 mg/kg dozda 

verildiğinde CYP3A4 aktivitesinin stabil iken dozun yükselmesi enzim 

aktivitesini değiştirir. Bu dozda verildiğinde patojenler için istenilen MİC 

> 0,25 mg/L değerini fazlasıyla (1mg/L) sağlamaktadır (30). 

Klaritromisin biyoyararlanımı için belirleyici en kritik hız 

sınırlama adımı çözünürlüğüdür. Yapılmış çalışmalarda yüksek pH’da 

düşük çözünürlüğe sahip olduğu, ideal çözünürlüğün pH 4 te yakalandığı, 

CLA’in kombine edildiği farklı tuz şekillerinde (sitrat) emiliminin 5,0 ve 

6, 8 pH’da gerçekleştiği bilinmektedir (25). CLA hazırlanan farmasötik 

formlarının oda sıcaklığında 4 ay boyunca stabilitesini %97 oranında 

koruduğunu, ortamda nem oranının artmasına bağlı bozulmanın 

hızlandığı bilinmektedir. Kullanılan taşıyıcı tuz miktarına bağlı olarak 

emilimin ve kan konsantrasyonunu etkileyecek ciddi değişimlerin 

olmadığı kanıtlanmıştır. Klaritromisin 500 mg oral terapötik dozda 

kullanıldığında plazma pik konsantrasyonunun 2.41 ile 2.85 μg/mL dir. 

Doku ve plazmada tespitinde yöntem olarak HPLC, Elektrokimyasal UV-

Floresan teknikler, LC-MS/MS kullanılabilir (31,32). Ancak kullanılacak 

cihaza göre ekstraksiyon prosedürlerinin değiştiğini LC-MS/MS ile tespit 

ve validasyonun metot olarak daha iyi olduğu da bir gerçektir. Bazı 

araştırmacılara göre CLA’in plazmada 24 saatte % 83’ten daha fazla 

stabil kaldığını ve konsantrasyonunun sık kullanılan ilaçlardan olan 

asetaminofen, ibuprofen, aspirin, ranitidin, nikotinik asitten etkilenmeden 

tespit edilebildiği söylenmiştir. Sonuç olarak 500 mg dozda alınmasından 

2 sat sonra ölçülebilen CLA düzeyinin 2,4 μg/mL olduğu ifade edilebilir 

(32). 

Kolistin, aztreonam, tobramisin, gentamisin, amikasin 

nebulizasyon ile verildiklerinde akciğer lokal konsantrasyonlarının çok 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bunlarda AUC nebulizasyon ile 

verilen ilaçta 1,113 kat yüksek tespit edilmiştir. Benzer şekilde plazma 

yarılanma ömürleri de 1,54 ve 1,23 saat olarak uzamıştır. Yüksek 

biyoyararlanımı olan siprofloksasin ve moksifloksasinin İV ve 

nebulizasyon ile akciğer hedef konsantrasyonları birbirine çok yakın 

bulunmuştur. Yüksek dozda verilmesi durumunda tamamı emilir ve İV 

uygulama ile karşılaştırılabilir duruma gelir. Hedef organlarda 

nebulizasyonun İV veriliş ile çok yakın konsantrasyonlara ulaştığı 

belirtilmiştir. Kolistinin ancak % 5 sistemik dolaşıma katılmakla beraber 

yeterli konsantrasyonu sağladığı bilinmektedir. Yine sefoksitin 

kemoterapötik olarak nebulizasyon şeklinde kullanılmıştır. Nebulizasyon 



65 

ile verilen bu ajanların hem akciğer konsantrasyonları hem de 

biyoyararlanımları İV verilişten çok daha yüksek ve etkisi 6 kat daha 

uzun olmuştur (20, 33,).  

Önceki çalışma ve patentlemelere bakıldığında aerosolizasyona 

uygun ilaçların daha ziyade toz formları olmak üzere bir kısım ilacın 

inhaler verilmek üzere hazırlandığını kısmen ruhsat alınabildiğini 

görmekteyiz (9, 12). Antibiyotik olarak kullanılan vankomisin, rifampin, 

kolistin, tobramisin, CLA, hormon olarak kullanımı olan somun 

kalsitonini, insülin, immunsupressör olarak kullanılagelen siklosporin ve 

takrolimus, yine bir antibiyotik olan siprofloksasinin efervesan ve kuru 

toz olarak hazırlanmış farmasötik formları mevcuttur. Diğer 

antibiyotiklerden aminoglikozidler, rifampisinler, kinolonlardan 

ofloksasin ve moksifloksasin, beta agonist ve steroidlerden albuterol, 

budesonid, beklametazon ve flutikazon toz formülasyonları üzerine 

yapılmış çalışmalar ve patentlemeler bulunmaktadır (5, 16). Bu 

çalışmalardan çıkarılacak sonuç; inhaler ilaç formlarının mümkün 

olduğudur. Sayılanların dışında da piyasada mevcut inhaler formlar 

mevcuttur. Belki bu durumu daha iyi anlamak için AZT ve CLA başta 

olmak üzere inhaler ilaç farmaötik formları üzerinde yapılmış kritik bir 

kısım çalışmaları vermek faydalı olacaktır. 

AZT’in aerosol verilebilir formülasyonu ile akciğer 

enfeksiyonlarında (özellikle Pseudomonas grubu) sistemik kullanılan 

ilaçların yetersiz kaldığı inhaler veya aerosol şeklinde ilaçların verilerek 

tedavinin verimli hale getirilmesi etkinlik ve güvenlik profili bakımından 

önemlidir.Kistik fibroziste akciğerlerde oluşan biyofilmlerin tedavisi için 

çok fonksiyonlu formülasyonların hazırlanması mümkündür. Bu tür 

çalışmada N-asetilsistein ile antibiyotiklerden AZT, tobramisin, 

siprofloksasini kuru toz olarak birlikte formülü edilebilir. Laboratuvar 

ortamında Pseudomonas aeruginosa biyofilm tabakası oluşturularak 

üzerine denenmiş, AZT en yüksek oranda bakteriyel büyüme inhibisyon 

zonu meydana getirdiği bildirilmiştir. Mukus oluşturan akciğer 

enfeksiyonlarında N- asetilsistein ile AZT inhaler verilmesi halinde iyi 

sonuçlar elde edilebileceği in-vitro olarak da olsa mümkündür (34).   

Oral ve inhaler formlarda AZT’i kıyaslandığında, akciğer 

fonksiyonları, yaşam kaliteleri ve ağırlıkları belirgin olarak farklı 

görülecektir. Nebulize AZT alanlarda salbutamol ile de desteklenmesi 

durumunda önemli ölçüde iyi sonuçlar elde edildiği rapor edilmiştir.  

Azitromisinin fizikokimyasal özelliklerini spreyle kurutma 

yöntemi kullanarak inhaler aerolizasyon için karakterize edilebilir. Lösin 

üzerinden karakterize edilecek 1–5 μm çapındaki AZT moleküllerini 3 

μm den küçük inhale edilebilir olarak formüle edilebilmekte ve 

doğrulanmaktadır. L-lösin içinde AZT’in in-vitro çözünmesi üzerine 
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etkileri değerlendirilebilmektedir. Azitromisinin L-lösin ile iyi özellikler 

gösterdiği in-vitro olarak kanıtlanmış ve biyoyararlanımının iyileştirilerek 

kullanılabileceğini belirtilmiştir (21). Bazı araştırmacılar tedavisi son 

derece zor olan Mycobacterium abscessus kronik hastalarında CLA’i İV 

olarak kullanmak yerine aerosol olarak kullandıklarında 1,147 kez daha 

yüksek akciğer konsantrasyonu elde ettiklerini bildirmişlerdir (19).  

Solunum yolu enfeksiyonlarını tedavi amacıyla kullanılan CLA 

ve AZT farmakokinetik ve farmakodinamik aktivitesi alerjik veya başka 

bir nedenden dolayı penisilin kullanamayanlarda ikincil ve daha güçlü bir 

alternatif olarak tonsillit, farenjit için sefalosporinler kadar etkili olduğu 

belirtilmiştir.  281 hastada klinik başarı oranları kıyaslandığında sefaklor 

ve CLA sırasıyla %86 ve %90 oranında başarılı bulunmuştur. Ayrıca 169 

çocuk hastada oral süspansiyon olarak üst solunum yolu 

enfeksiyonlarında CLA’in amoksisilin kadar etkili olduğu, 

kullanıldığında amoksisilin ve klavunata eşdeğer terapötik memnuniyet 

sağladığı tespit edilmiştir. Yine 238 pediatrik hastada akut otitis media 

tedavi indeksi değerlendirmesinde 10 günlük kullanım boyunca kulak 

sıvısına geçme oranının CLA’de en yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Hemofilus influenza’ya karşı AZT ile kıyaslandığında daha iyi olduğu 

gösterilmiştir. ABD ve Kanada'da amoksisilinin başarısız olduğu bu gibi 

enfeksiyonlarda CLA tercihinin ilk sırada olduğu belirtilmiştir. Maksiller 

sinüzit hastaları için 497 poliklinik hastası üzerinde yapılan tek kör 

randomize bir çalışmada değerlendirildiğinde; Staphylococcus aureus, 

Haemophylus influenza, Moraxella catarrhalis klinik tedavi ve iyileştirme 

başarısı CLA için % 97'nin üzerinde bulunmuştur (17).  

Levofloksasin ile CLA’in tedavi güçlerinin 236 hasta üzerinde 

karşılaştırıldığı bir çalışmada tedavi güçlerinin sırasıyla % 93 ve % 96 ile 

birbirine çok yakın olduğu görülmüştür. Baş ağrısı olan 12 yaşından 

büyük 437 hasta üzerinde bakteriyel sinüzit teşhisi sonrası CLA 

kullanımında tedavi > % 96 olarak gerçekleşmiştir (33, 35).  

Yine toplum kökenli pnömonilerde makrolidler özelde CLA ve 

AZT önemli ve çok değerli bir preparatlardır. CLA 3352 kişi üzerinde 11 

randomize kontrollü çalışmada kullanılmış, solunum yolu 

enfeksiyonlarında oldukça etkili bir antibakteriyel olduğu bu anlamda çok 

kıymetli olduğu, belirtilmiştir.  Makrolidler ile tedavi edilmeyenlere 

kıyasla %3 kadar mutlak ölüm riskini azalttığı, KOAH alevlenmelerinde 

en az kinolonlar kadar değerli olduklarını, özelde CLA’in çok daha 

önemli olduğu belirtilmiştir. Yapılan çalışmalarda CLA ile tedavi sonrası 

florada tekrar kolonize olmanın 6 hafta mümkün görünmediğini, AZT 

için bu sürenin 1 hafta olduğunu dolayısıyla makrolit direncinin ortaya 

çıkmasının da buna bağlı olduğu anlaşılmıştır. Sağlıklı gönüllülerde 250 

ve 500 mg günde iki sefer ardışık verilen CLA ve aktif metabolitine 
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ilişkin değerlerde metabolitin de CLA’in neredeyse yarısı kadar aktif 

olduğu ve MİC’a etkisinin önemli olması önemli bir üstünlüktür (19, 36). 

Klaritromisinin diğer makrolidler gibi statinler ile kullanımında 

CYP3A4 enzim etkinliğinden dolayı rabdomiyoliz başta olmak üzere 

ciddi sorunları oluşturabildiğini, dolayısıyla CLA sistemik verilmesinin 

kendine özgü sorunlara neden olduğunu belirtilmiştir. CLA’in statinler ile 

organik anyon transport polipeptitleri (OATP) OATP1B1 üzerinden 

etkileştiği de bilinir. Bütün statinler ile OATP ve CYP 3A4, 2C9 

üzerinden akciğer kanseri rezistans proteinleri ile etkileşmesi 

gösterilmiştir. CLA’in statinleri karaciğerde enzimatik düzeyde en 

yüksek miktarda inhibe eden makrolit olduğu, en çok simvastatin ile 

etkileştiği ve simvastatin etkisini 10 kata kadar yükselttiği kanıtlanmıştır. 

Rabdomiyoliz şüphesi olan 14 tanesi ölümcül 2 si miyopati olmak üzere 

16 adet ilaç advers reaksiyonu CLA ile statinler arasındaki etkileşimden 

kaynaklandığı gösterilmiştir. CYP ve diğer enzimler üzerinde statinlere 

olan etkisi terapötik bütün dozlarda görülmüştür. İki ilacın kombinasyonu 

durumunda CYP3A4 enzim t ½’sinin ortalama 10 ile 140 saat arasında 

uzar ve enzimin tekrar eski aktivitesini kazanabilmesi için 23-29 güne 

ihtiyaç vardır (37).   

Oseltamivir fosfat lipozomal kuru toz inhaler formu karakterize 

edilerek sıçanlar üzerinde kullanılmış ve kullanılan lipozomal yapının 

parenteral enjeksiyon yerine inhaler verilmesi şeklinde kullanılabileceği 

gösterilmiştir. Yine ethionamid ile yapılan bir çalışmada Poly lacticco-

glycolic acid (PLGA) ile hazırlanan kuru toz ethionamid  

nanopartiküllerin akciğere geçişleri üzerine yapılmış bir çalışmada; 

PLGA 50:50 kaplı nanopartiküllerin 24 saat boyunca ethionamid 

salgıladıkları tespit edilmiştir. Erkek ve dişi karışık 36 adet wistar sıçana 

etionamidi insan dozu üzerinden hesaplayarak inhaler uygulada 

plazmaMİC > 2g/mL olarak bulunmuştur. Sıçan için eşdeğer doz 

hesaplaması insan dozundan uyarlanmış 6,4 mg/kg vücut ağırlığı ile 

advers etki görülmemiştir. İlacın pulmoner yoldan tatbiki için insanlarda 

kullanılan mono-doz inhaler ve nazal insüflatörlerin modifiye edilmiş 

şekilleri kullanılarak ethionamid uygulandığında doku ethionamid düzeyi 

1,79 μg/mL değerinin 24 saat boyunca> %98 üzerinde bulunmuş, saf 

ethionamidde ise sadece 6 saat bu konsantrasyon %99 oranında 

sağlanmıştır (26, 38).  

Solunabilir mikro partikül formunda CLA mikro partikülleri lösin 

ve kitosan ile hazırlanıp LC-MS/MS ile doğrulanmış kuru toz mikro 

partiküllerin (1,8 μm) aerodinamik davranışları, bronşiyal hücrelerdeki 

güvenlik ve antibakteriyel etkinliği P. aeruginosa, E. coli, Staph. aureus 

üzerinde değerlendirilmiştir. Aerosolizasyon performansı bakımından 

antimikrobiyal aktivitesinin tam olduğu, CLA’in pulmoner yolla 

kullanılabileceği belirtilmiştir.  Çalışmada nanopartiküllerin 0-3 μ 
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arasında ortalama 101 nm ile 2,5 μm aralığında olan partiküllerin 

akciğerlerin daha derin bölgelerinde birikmeye uygun olduklarını 

ispatlamışlardır. Akciğer epitel katmanı boyunca ilk dozdan itibaren 120. 

dakikaya kadar yavaş verilmek üzere yapılan dozlamada 24 saat sonra 8.7 

± 1.7 μg / cm2'ye ulaşmışlardır. Böylece antibakteriyellerin inhaler olarak 

direk akciğere verilmesi doz bakımından düşüş sağlayacağı gibi sistemik 

ilaç advers etkilerinin azaltılmasında, hepato-renal yükünün 

düşürülmesinde hepatik enzimlere yük edilmeden atılımının 

gerçekleşebileceğini göstermişlerdir. Budesonid ve salbutamol 

kullanılması durumunda mikropartiküllerin epiteliyal penetrasyonunun 

arttığını, sonuç olarak P. aeruginosa, E.coli, ve Staph. aureus ile yapılan 

bu çalışmada bronşlarda etkin ve yeterli bir CLA akümülasyonu 

sağlanabildiğini kanıtlamışlardır. Araştırmacılar antienfektif olarak 

tedavide daha düşük dozda etkili olarak bu türden lokal kullanımların 

olabileceğini belirtmişlerdir (14). 

1.4. İnhaler İlaçlarda Dozlam  

İnhaler olarak kullanılacak biyolojik ürünler için doz ayarlaması 

kompleksmakromoleküllerin fizikokimyasal özelliklerine bağlı olduğu 

bilinmektedir. Bu da farmakolojik mekanizmaları etkilediği için 

formülasyonun ve hedef konsantrasyonun buna göre düzenlenmesini 

gerektirir. İnhaler partiküller kullanılacak ise pulmoner epitele ulaşan ilaç 

konsantrasyonu, cihazın verimliliği ve ilaç molekülü üzerindeki 

mühendislik maharetleri önemlidir. Verimlilik sadece ilacın molekülü 

üzerindeki mühendislik özellikleri ile sınırlandırılamaz. Bireysel farklılık, 

pulmoner fizyo-patoloji, epitel durumu, mukosiliyer rezistans, alveoler 

makrofaj reaksiyonları, bronko-alveoler sıvı, bu sıvı ile ekstrasellüler 

sıvılar arasındaki iletim, transsellüler veya reseptör aracılı geçiş durumu 

da önemlidir. Akciğer dokusundaki birikim; proteinlere bağlanma, efluks 

proteinleri gibi birçok faktörlerden de etkilenir. İn vitro modeller ile in 

vivo koşullar arasında ciddi farklılıklar olmakla beraber gelecekte bu tür 

lokal ilaç uygulamalarının çok önemli olacağı da gözden uzak değildir.  

Dornaz alfa (Pulmozyme®) tedavisinin kistik fibrozise faydalı olduğu 

gösterilmiştir. Gerçekte inhaler ilaç farmakokinetiği enteral ve parenteral 

kullanım kinetiğinden daha kompleks değildir. Her birinin kendine göre 

güçlükleri ve minimalize edilebilir ilaç-etki bağıntısı yaklaşımları vardır. 

Birçok fonksiyona bağlı olmakla beraber akciğer farmakokinetiği enteral 

kinetikten daha basit ve daha verimli görünmektedir. Tıpkı enteral ve 

parenteral ilaç verilmesinde olduğu gibi total inhale dozu; 

ilaçkonsantrasyonu (mg/L cinsinden), maruziyet süresi (dakika cinsinden) 

ve dakikadaki respiratuvar volümün (respiratory minute volume, RMV) 

çarpımından elde edilebilir.  Tıpkı toksikokinetik çalışma örneklerinde 

olduğu gibi hesaplanabilir. Şöyleki; 

Total İnhale doz (TİD)= C(mg/L) X T(dakika) X RMV(L/dakika) 
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Kilogram başına akciğerin günlük depo edebildiği ilaç miktarını 

(mg) ise; total inhale dozu (TİD) akciğerde birikme faktörü ile çarparak 

vücut ağırlığına bölümü ile elde etmek mümkündür. Burada akciğerlerde 

birikme faktörünü (deposition factor, DF) (depo edilen doz/total inhale 

doz) X 100 şeklinde formüle etmek gerekir. Bu; trekeo-bronşiyal + 

pulmoner birikimin toplamıdır.  

Şöyleki; DF = (Depo doz/İnh.Doz) X 100 

Günlük Kg canlı ağırlık başına akciğerlerde biriken doz (ABD) 

miktarı; 

ABD = C*T.RMV*DF / BW  

Birikme faktörü (DF) tür bağımlı olmadığı gibi partikül karakteri 

ve büyüklüğü ile aerodinamik özelliklerine bağımlıdır. Hava yollarının 

geometrisi akciğerlerde birikimi (deposition factor (DF) etkiler. Başka bir 

ifade ile akciğerlerde ilaçkonsantrasyonu hava yolları geometrisine 

bağlıdır. Bunun dışında ilacın partikül büyüklüğü aerodinamik özellikleri 

diğer etkenlerdir. FDA bu değerleri sıçan için % 10, köpek ve maymun 

için %25-30 ve insan için % 40 olarak belirlemiştir.  Bu DF faktörü 

tahmini olup zorunlu değildir. Ancak özgün ajanın gerçek pulmoner 

birikim kısmını yansıtması bakımından önemlidir. Farmasötik aerosol 

tespitinde önem arz eden şey; sıçanlarda sadece burun yoluyla maruziyet 

şekillendirilebildiğinden dozimetri açısından güçlükler ihtiva etmesidir. 

Ancak parçacık boyutları 1 ile 4 μm aralığında tutulması ve diğer 

hesaplamaların da iyi yapılması şartıyla verimli hale getirilebilir. 

Akciğerlerde biriken dozun belirlenmesi için genellikle akciğeri ölçmek 

tercih edilen bir yöntemdir. İnhaler olarak verilen bir ilacın İV kinetiği ile 

kıyaslamak eğer sistemik dağılım isteniyorsa oldukça zor olmakla 

beraber gerekli olabilir. Şayet toksikolojik parametreler de araştırılacaksa 

NOAEL üzerinden yapılabilir. Burada ardışık olmak kaydıyla vücut 

yüzey alanı dönüşüm faktörü ile maksimum başlangıç dozu belirlenerek 

güvenlik faktörü de 10 olarak alınabilir (3). 

İlaçların akciğere geçişlerini tahmin edebilmek üzerine 

lipofiliteleri farklı 7 bileşiğin deneysel olarak akciğere geçişini tespit 

ederek insanlarda nasıl bir model oluşturulması gerektiği üzerinde 

çalışmalar mevcuttur (11).  Gerek deneysel modellerde ve hücre kültürü 

üzerinde gerekse sıçan izole akciğeri üzerinde mekanik fonksiyonları 

korunmak kaydıyla perfüzyonun; basınç, epitel bariyeri, ilacın 

ekstrasellüler sıvı kompartmanlarından geçişi ve ilaç verilen cihazın 

hangi miktarda mikronize partikülleri ulaştırabildiği ana belirleyicilerdir. 

Hedef dokuya hangi özellikteki partikülün ulaştığı, dolaşma ne kadar 

karıştığının belirlenmesi karmaşık farmakokinetik çalışmalar gerektirir.  

Formoterol, terbutaline, metoprolol, propranolol, imipramin, dextran ve 

mannitol üzerinde yapılan çalışmalarda imipramin, metoprolol ve 
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propranololun hidrofilik bileşiklerden daha hızlı emildikleri 

kanıtlanmıştır. İzole akciğere verilen ilaçlar 90 dk içerisinde çoğunnun 

geri alınabildiği gösterilmiştir. Absorptif madde transferi intratrehal 

olarak perfüzata 90 dakika içerisinde en yüksek transfer olandan en düşük 

transfere doğru sırasıyla metoprolol (%65), imipramin (%58), terbutalin 

(%52), mannitol (%51), propranolol (%47) olmak üzere etkinlik için 

yeterli konsantrasyonda bulunurken dekstran (%10) son derece düşük 

bulunmuştur. Bu durumu sadece molekül büyüklüğü ile açıklamak yerine 

lipofilitesi, sofistike hazırlanma tekniği ve absorpsiyon kinetiği gibi 

birçok parametre ile izah edilebilir.  Hücre kültürü ile in vivo çalışmalar 

arasında oldukça yüksek bir benzerlik vardır.Fizikokimyasal özellikleri 

çok iyi olan bazı moleküllerin inhaler olarak yeterli performansa 

ulaşmada zorluk yaşayabileceği yeni modellerin üretilmesi gerektiği 

söylenebilir (11). 

Tüberküloz için kullanılan 7 ilacın farklı terapötik rejimlerde 

akciğer geçişinin modellenmesi çalışmış konulardandır.  Bu amaçla 

rifamisin, izoniazit, etambutol, eritromisin, CLA, itrakonazol ve 

pirazinamid modellenmiştir. Dinamik afinitesi, istikrarlı tutunmasıyla 

pulmoner doku geçişinde CLA verimli bulunmuştur. Bu tür modellerin 

tüberküloz ilaçlarının akciğere alınmasını tahmini noktasında yeni bir 

yaklaşım sergiledikleri kesindir. Bu modellerin zaman içinde bütün 

solunum yolu hastalıklarında kullanılması uzak bir ihtimal değildir.  Çok 

kompartmanlı bir akciğer modelinde pasif difüzyonu taklit edecek bir 

simülatör meydana getirilebilmesi simülasyonu yapay öğrenme ile daha 

iyi düzeyde modelleyebilir. Simülasyonların verilecek olan ilaçların canlı 

dokuda farmakokinetik tahmin ve varsayımlarına öncülük edeceğini 

tahmin etmek zor değildir (2).  

Amfoterisin-B hedef dokuda ilaçkonsantrasyonunu arttırabilmek 

için Amfoterisin-B’yi nebulizasyon ile dişi sıçanlarda denenmiştir. 

Dakikada 10 L üreten bir nebulizatör ile 60 dk bir kafeste nebulize 

etmişlerdir. Toplam 10 günlük tedavide enfekte edilen hayvanlarda 

yapılan değerlendirmelerde Amfoterisin-B inhale olarak verilen ratlarda 

akciğer ilaçkonsantrasyonu, hayatta kalma süresi, akciğerin genel 

durumu, iyileşme hızının İV verilişten daha iyi olduğunu tespit 

etmişlerdir (39).  

Mikobakteriyel akciğer enfeksiyonunda akciğer doku epiteli ve 

sıvısında CLA konsantrasyonuna duyarlılık bronkoskopi ile 8 hastadan 

alınmış mikro örneklerde değerlendirilmiştir. Günde 400 mg tedavi 

dozunda kan konsantrasyonu 8 mg/mL elde edilmiştir. Bu konsantrasyon 

da kritik kırılma noktasının üzerinde bulunmuştur. Ancak 800 mg /gün 

CLA alan hasta grubunda ortalama 8 mg/ml’nin çok üzerinde bir 

konsantrasyon elde edilmiştir ki bu tedavi dozunun yeterli olduğu 

anlamına gelir. Klaritromisinin hem kendisinin hem de aktif metabolitinin 
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akciğerlerde konsantre olma oranına bağlı olarak % Tbc lezyon 

miktarında düşüş ile korele olduğu görülmüştür. İntrasellüler pH 

konsantrasyonunun ekstrasellüler ortamdan düşük olması makrolidlerin 

hücre içine akümülasyonlarının daha yoğun olmasını sağlar. CLA 800 

mg/gün verilen hastaların CLA ve aktif metabolitinin konsantrasyonu 400 

mg/gün/doz CLA verilenlere oranla çok daha yüksek olduğu, aralarında 

lineer bir ilişkinin ise olmadığı görülmüştür. Miktar olarak 400 mg/gün 

ve üzerindeki doz tedavi edici olarak akciğerlerde yeterli MİC’i sağladığı 

ve hastalık olmayan bronşlara transbronşiyal geçişi önlediği 

kanıtlanmıştır (2, 36).  

AZT ve özellikle CLA uzatılmış formülasyonları ko-morbid 

hastalarda örneğin HİV’li hastalarda 24 saatte bir kullanımını uygun bir 

polimerle kaplama ilemümkün olabilirse 1000 mg/gün tek doz olarak 

kullanılabilirler. Bu durum muhtemelen tedavi etkinliğini, 

biyoyararlanımını konvansiyonel kullanımdan daha iyi hale getirebilir 

(40).  

   Agresif akciğer tümörlerinde inhaler tedavinin koşulsuz çok iyi 

sağ kalım sağladığı gösterilmiştir. İnhale topotekan tedavilerinin A549 

(bazal alveolar adenokarsinom) kaynaklı akciğer tümörlerinin yükünü 

azalttığı tespit edilmiştir. İV ve inhaler verilen topotekanın akciğer tümör 

regresyonu üzerinde etkisi (ağırlık üzerinden) sırasıyla normalden 1,9 kat 

% 47 ve 9,7 kat % 90 olarak gerçekleşmiştir. En heyecan verici kısmını 

ise 1 mg / kg solunan topotekan ile 2 mg/kg IV'den çok daha iyi bir 

etkinlik elde edilmesidir. Çalışmada hematolojik parametreler İV 

kullanımdan daha iyi durumda olduğu görülmüş ve herhangi bir 

hematopoietik toksisite belirtisine de rastlanmamıştır.  2,9 μ çapındaki 

inhaler topotekan kullanımı ile ilaç miktarı düşürülmüş, etkin doku 

konsantrasyonu yükseltilmiştir. Bütün kanser ilaçlarının akciğere yönelik 

ya da diğer lokal dokulara yönelik tedavilerinin mümkünse hedef dokuya 

direkt uygulanarak o bölgedeki konsantrasyonunun arttırılması şeklinde 

olması gerektiğini akciğerler üzerinden metastaz yapan kanser türleri 

inhaler tedavilerin öncelikli düşünülmesi gerekir (41).   

Yine bazı araştırıcılar aminoglikozidlerden amikasin ve 

gentamisin nebulizasyonunun farmakokinetik davranışlarını sıçanların 

plazma ve pulmoner epitelinde test etmişlerdir. Konsantrasyon zaman 

eğrisini sırasıyla 871 ve 160 kez daha yüksek bulmuşlardır. Dolayısıyla 

gentamisin ve amikasin için nebulizasyonda kullanımın terapötik 

optimizasyon için mümkün olduğunu bildirmişlerdir. Nebülizasyonda 

kullanılan amikasin akciğer epitelinde plazmaya oranla 871 kat, 

gentamisinin aynı şekilde 160 kat, tobramisinin 315 kat daha fazla 

yoğunlaştığını tespit etmişlerdir. Plazma yarılanma ömrü amikasin ve 

gentamisin için İV uygulamada sırasıyla 0.40 ve 0,49 saat iken nebülize 
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verildiğinde bunun yaklaşık olarak 5 katı uzunluğunda olduğunu tespit 

etmişlerdir (16).  

Kliniklerde izole edilmiş S. pneumoniae karşı AZT, CLA ve 

eritromisini denenmiş, minimum inhibitör konsantrasyonu en düşük 

olanın CLA olarak bulunmuştur. Klaritromisin, midazolam ve digoksin 

ile yapılan fizyolojik bazlı farmakokinetik çalışmada 3 ilacın birlikte 

kullanıldığında fizyolojik temelli bir farmakokinetik tahmin modelinde 

etkileşimlerinden dolayı dozlarının % 74-88 oranında azaltılması 

gerektiği gösterilmiştir. İlaç etkileşimi fizyolojik temelli bütün vücut 

farmakokinetiği yapılan araştırmalarda CLA enzimatik düzeyde diğer iki 

ilaçla etkileşiminin önemli olduğu görülmüştür (38). 

Makrolit biyoyararlanımındaki engellerin aşılması çalışmaları 

sıçanlar üzerinde deneysel olarak yapılmıştır. Oral biyoyararlanımı 

eritromisin, CLA, roksitromisin ve telitromisin için sırasıyla % 14, % 36, 

% 36 ve % 25 olarak bulunmuştur. Intra duodenal dozlama şeklinde 

emilimlerin 1,3 ile 3 kat arttığı gösterilmiştir. Portal ven uygulamasını 

takip eden ilk geçiş etkisinden en az etkilenen roksitromisin; %10’ dan 

daha fazla etkilenmiştir. Klaritromisin ise % 20 düzeyinde etkilenmiştir. 

Bu makrolidlerin oral ve intradoudenal kinetikleri çalışılmıştır. İlaçların 

tamamı İV 2 mg/ kg denk gelecek şekilde 10 mg/kg oral ve 10 mg/kg 

intradoudenal verilmiştir. Eritromisin, CLA, roksitromisin, telitromisinin 

ilaç klerensini sırasıyla 105,1 / 64,0/ 16,9/ 111,0 mL/dk/kg, dağılım 

hacmini 6,2 / 5,7/ 3,3/ 8,7 L/kg, ilaç yarı ömrünü (t1/2) 1/ 1,3/ 5,0/ 1,2 saat 

olduğu tespit edilmiştir. İlaç fraksiyonunun oral ve intradoudenal 

verildiğinde CLA için sırasıyla % 36, % 47olarak meydana geldiği 

görülmüştür. Burada CLA’in çok yüksek bir sistemik emilime sahip ve 

64 mL/dakika/kg ile yaklaşık %75 hepatik akış gösterdiği kanıtlanmıştır. 

Çalışmada eritromisin ve CLA gastrointestinal sistem instabilitesi, 

hepatik ekstraksiyon ve intestinal ilk geçiş etkisine bağlı 

biyoyararlanımının değiştiği, dağılım hacminin yüksek olmasından dolayı 

sistemik biyo-eliminasyonunun oral yoldan dezavantaja neden olduğu 

belirtilmiştir (42). 

Klaritromisin için PKve PD ilişkileri ile dozaj rejimi arasındaki 

ilişki incelenmiş ve CLA etkinliğinin eritromisinin 2 ile 33 katı daha iyi 

olduğu kanıtlanmıştır. H. influenzae ve N. gonorrhea hariç diğerlerine 

karşı MİC ≤ 2 mg/L olarak tespit edilmiştir. Çalışmada oral 500 mg doz 

12 saat arayla verildiğinde sıçan homojenize akciğer dokusunda kendisi 

ve metabolitinin konsantrasyonları sırasıyla 54,3 ve 5,1 mg/kg olarak 

tespit edilmiştir. Sağlıklı erişkin gönüllülerde 500 mg tek doz CLA ve 

aktif metaboliti14-hidroksiklaritromisin farmakokinetik verileri 

karşılaştırılmıştır. Çalışmada 12 sağlıklı gönüllüde 250 mg ile 500 mg 

CLA’in günde iki defa 5 ardışık gün verilme sonrasında yapılan 

farmakokinetiğinde 250 mg için 1. Gün parametre değerleri Cmax: 
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0,94mg/L, Tmax;2,07 saat, T1/2: 3,33 saat, AUC (0-12):5,21mg/L/saat, aynı 

sıralama ile 1. Gün 500mg doz için; 2,01mg/L, 2,25 saat, 4,17 saat, AUC 

tespit edilmez iken, 250mg doz için 5. Gün değerleri; Cmax:1,23 mg/L, 

Tmax:2,1saat, T1/2: 4 saat, AUC: 7,85 mg/L/saat olurken, 500 mg doz için 

5. Gün değerleri; Cmax:2,33saat, Tmax: 2,33 saat, T1/2: 4,41saat ve AUC: 

18,32 mg/L/saat olarak bulmuşlardır (43).  

Açık randomize çapraz bir çalışmada 12 sağlıklı gönüllüye 500 

mg X 1 ve 250 mg X 2 dozda CLA vererek kan ve tükürük örneklerinde 

CLA ve 14-hidroksi CLA düzeylerine bakılmş, 5. gününde serum CLA 

Cmax seviyesi 250 mg için 1,23 mg/L, 500 mg doz için 2,33 mg/L, aynı 

sıra ile PMNL’de 13,6 mg/L ve   28,7 mg/L tükürükte ise 250 ve 500mg 

için eşit olmak üzere 0,29 mg/L olarak tespit edilmiştir. Buna göre her iki 

dozaj rejiminde (250 mg-500 mg) hücre içi ve hücre dışı 

penetrasyonlarının hızlı ve çok iyi olduğu, 24 saat sonunda bu seviyelerin 

MİC düzeyine düştüğü ifade edilmiştir (44). 

Klaritromisin ve aktif metabolitinin postantibiyotik etkisi epitel 

hücre sıvısında denemiş CLA’nın epitel hücre sıvısında yoğunlaştığı 

tespit edilmiştir. CLA’nın AZT’den daha güçlü PAE oluşturduğunu ve 

bunun da doz bağımlı olduğu gösterilmiştir. 

Antienfektif ajanların pulmoner epitel sıvısına geçişini ve 

odaklanması çalışmalarında makrolitlerin akciğer dokusunda 

yoğunlaştıklarının fark edildiği 1995’ten sonra en çok CLA ve AZT 

çalışılmıştır. 28 gün boyunca 250 mg X 4 eritromisin verilen hastalarda 

son doz verildikten 8 saat sonra ölçülen 2,4 µg/mL lik akciğer epitel ilaç 

yoğunluğu önemli görülmüştür. Orta düzeyde kronik bronşitli 8 hastada 

300 mg X 2 dozda 5 gün roksitromisin kullanım sonrasında akciğer epitel 

konsantrasyonu 1,7 µg/mL düzeyinde plazma ilaç düzeyi bunun sadece % 

17'si kadar tespit edilebilmiştir. Kronik solunum yolları enfeksiyonu olan 

hastalarda kullanılan roksitromisin için plazma ve akciğer epitel ilaç 

yoğunlukları sırasıyla 1,56-4,77 µg/mL olarak bulunmuştur. 3 ay 

boyunca 300 mg X 3 roksitromisin alan benzer hastalarda plazma ve 

akciğer epitel ilaç miktarları sırasıyla, 2,55 ve 8,78 µg/mL düzeyinde 

tespit edilmiştir. Diritromisin akciğer epitel konsantrasyonu çok yüksek 

tespit edilen ilk makrolit antibakteriyel olup kronik bronşitinde alevlenme 

olan bireylerde diritromisin ile yapılan tedavinin 24-72 saat sonrasında 

ölçülen kan ve akciğer doku konsantrasyonları sırasıyla 1,57 ve 2,25 

µg/mL olmuştur. Moditromisin oral 400 mg tek doz halinde verilen 

hastalarda akciğer epitel ilaç konsantrasyonu 2 -24 saate kadar değişken 

olmakla beraber 5,8 ile 16,7µg/mL yüzeyleri arasındadır.  

İki adet tek doz CLA çalışmasında akciğer epitel konsantrasyonu 

ilk 6 saat içinde ölçülebilir düzeylerdedir. Hızlı salımlı formülasyonunda 

500 mg'lık 4 ardışık doz çalışmasında CLA plazma ve intrapulmoner 
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konsantrasyonu son dozdan 4 saat sonra 20,46 ile 32,4 µg/mL düzeyinde 

ve 12 saat sonra ise 15,1 ile 48,6µg/mL düzeyinde ölçülmüştür. Bu 

tespitler esnasında yapılan plazma ilaç konsantrasyonu ölçümünde 4 saat 

sonrasında 10 ile 60 kat daha düşük (2,0-3,96µg/mL) olduğu 

görülmüştür. 12 saat sonra ise 0,8 ile 1,22 µg/mL arasında tespit 

edilmiştir (44).   

Yine kendi aktif metaboliti olan 14- hidroksi CLA akciğer epitel 

doku konsantrasyonu (1,2-15,9µg/mL) kan ilaç konsantrasyonundan (0,4-

6,41µg/mL) üç kat yüksek bulunmuştur. Uzatılmış salımlı CLA 

formülasyonundan 1000 mg/gün doz ile başlanıp 5. ve son dozdan 9 saat 

sonra akciğer epitel doku konsantrasyonu 11,50 µg/mL, 24 saat sonra ise 

6,80 µg/mL olarak ölçülmüştür. Aynı sıralamayla olmak üzere plazma 

konsantrasyonu ise 2,22 µg/mL ve 0,75µg/mL olarak tespit edilmiştir. 

Dolayısı ile CLA’in hızlı veya yavaş salımlı formülasyonlarında ilaç 

kesildikten sonra da akciğer epitelinde uzun bir postantibiyotik etkinin 

devam ettiği kanıtlanmıştır. Akciğer enfeksiyonlarında makrolid 

tercihinin yeterli miktarda ilaç MİC’i sağladığı bilinmektedir. Her ne 

kadar in vitro göstergelerde AZT’in daha potens ve terapötik eğilimi 

CLA’dan daha güçlü görünüyorsa da tedavi ve deneysel çalışmalarda 

CLA ile başarılabilen terapötik başarı daha iyidir (29).  

Respiratuvar yol enfeksiyonlarında florokinolonlar da akciğer 

afinitelerinden dolayı tercih edilir. Siprofloksasin için epitel doku 

konsantrasyonunun plazma konsantrasyonuna oranı yüksek dozlarda 

değişik olmakla beraber epitel dokuda ilaç akümülasyonu plazmadan 

daha fazladır. Yine başka bir florokinolon olan moksifloksasin tekli 

tozlarda akciğer konsantrasyonunun plazma konsantrasyonuna oranı ile 

çoklu dozlardaki aynı oran değişken olmakla beraber 2 ile 4 kat 

arasındadır. 400 mg /gün moksifloksasin verilmiş yaşlı hastalarda ilaç 

kesildikten 4. ve 24. saat plazma ilaç konsantrasyonları 3,23 µg/mL-0,78 

µg/mL, akciğer epitel sıvısında ise 11,66 µg/mL-5,71µg/mL olarak 

gerçekleşmiştir. Şayet proteine bağlanma düzeyi %50 civarında olursa 

akciğer epitel ilaç konsantrasyonu plazma ilaç konsantrasyonundan 2,5-

3,5 kat daha fazla olacaktır. Bakterisidal aktivitesi, ilaç plazma seviyesi, 

akciğer doku konsantrasyonu, bakteriyel eradikasyon düzeyi, koruma 

amaçlı kullanımdaki başarısı ve direnç oluşum durumları göz önünde 

bulundurulduğunda moksifloksasinin respiratuvar yol enfeksiyonlarına 

karşı etkinliğinin nispeten düşük görülebilir (33).  

Aminoglikozidler, beta laktamlar ve glikopeptit yapıdaki 

antibakteriyeller total plazma konsantrasyonundan daha düşük ya da eşit 

miktarda akciğer epiteline penetre olur. Bu gruplarda genelde 

antibakteriyel verildikten kısa bir süre sonra akciğer epitel dokusu 

konsantrasyonu plazma konsantrasyonu civarında seyreder. Bu durum 

vankomisin televansin, oritavansin için de geçerlidir. Öte taraftan başta 
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makrolidler olmak üzere ketolidler, florokinolonlar, plazma 

konsantrasyonları akciğer epitel konsantrasyonlarından daha düşüktür. 

Bunlar akciğer epitel dokusunda daha çok bulunma eğilimine sahiptirler. 

Bu tür antibiyotikleri akciğer enfeksiyonlarının tedavisinde farklı yöntem 

ve metotlarla daha verimli kullanılabilmesi imkân dahilindedir. 

Antibakteriyellerin plazmadan akciğere doğru neden hareket ettikleri ve 

niçin daha fazla buralarda biriktikleri ve bunun tedavi protokollerinde 

nasıl kullanılabileceği üzerinde daha çok çalışma yapılmalıdır. 

İntrapulmoner ilaç verimliliği konusunda daha sofistike mühendislik 

çalışmaları bu alana ilişkin memnuniyet verici bir tedavi protokolü 

sunabilir. 

1.4.1. Sistemik Etkinlik İçin Aerosolizasyon 

Sistemik etkinlik için inhale terapötik ajanların in-vivo, in-vitro 

ve ex-vivo modellerinin pulmoner absorpsiyon ve dispozisyona etkileri 

üzerine karşılaştırmalı çalışmalar yapılmıştır (7). Akciğer üzerinden 

sistemik bir emilim sağlanabilmesi için mukosiliyer klirens, fagositoz, 

epitel bariyerler, akciğer içi metabolizasyon, ajanın makromoleküler 

özellikleri, ilaç emilimini desteklemeyen veya emici olmayan boşluklar, 

akciğer ile dolaşım arasındaki geçiş kinetiği ve klerensin büyük önem 

taşıdığı tespit edilmiştir. Akciğerler üzerinden ilaçların taşınması 

amacıyla; toz partikül taşıyıcı insüflatör, kontrollü inhaler dozlama, özel 

yapım havalandırma sistemi ile maruziyet ve trakeo-bronşiyal veriliş 

yollarından çeşitli mühendislik marifetleri olan değişik ilaçlar 

denenmiştir. Bu metotlarda molekülün durumu ve emilimin kontrolü son 

derece önemli bulunmuştur. Nazal aerosol yolla uygulamalardaki tek risk 

alveollere kadar ulaşan bölgede tutunacak ilaç miktarının hesaplamalarda 

net olarak tespit edilememesidir. Bu durum güvenlik indeksi dar olan 

ilaçlar için görece büyük sorun teşkil edebilir. Bronşiyal mukozaya 

yapışma ve emilimin engellenmesi bir başka risk olarak görülmektedir.  

Akciğerlerde emilim, akciğer volümüne bağlı olduğu gibi pre-bronşiyal 

ağız-burun mukozasında biriken ilaç miktarının biyoyararlanım 

yetersizliği gibi sorunlu yönleri vardır. İnsülinin 1,4 μm toz aerosolleri 

kullanılarak yapılmış çalışmalarda çok iyi bir emilim ve yeterince kan 

konsantrasyonu sağlanabilmektedir. Akciğer tedavileri için ilaçların 

aerosol kullanımı nazotrehal/orotrehal olarak tavşanlarda, köpeklerde, 

koyunlarda ve maymunlarda denenmiş ve ilaç verimliliğinin iyi olduğu 

tespit edilmiştir.  Bu tür hayvan deneyleri ile yapılacak sofistike 

denemelerin geçmişte insülinde olduğu gibi başlıca akciğer 

hastalıklarında ve belki de sistemik sorunlarda kullanılabilir olmasını 

sağlayabilir.  

Amoksisilin, CLA, vanoprazan veya metronidazol kullanarak H. 

pylori üzerine faz-1 açık randomize çapraz bir çalışmada üçlü 

kombinasyonların farmakokinetikleri ve etkileşimleri ele alınmıştır.  Üçlü 
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tedavi (CLA, vanoprazan ve amoksisilin) ile yapılan sağaltımda; CLA 

plazma konsantrasyonu tek başına CLA konsantrasyondan 1,450 kat 

yüksek bulunmuştur. CLA’in terapötik etkisini arttırmak ve doz bağımlı 

yan etkilerini azaltmak amacıyla nanopartikül fazlı formülasyon ve 

karakterizasyonları üzerinde yapılan çalışmalarda CLA yüklü kitosan 

nanopartiküllerinin, terapötik etki için   umut verici olduğu, uygun ilaç 

farmasötik şekli olabileceği belirtilmiştir (6,45).   

İnhaler antienfektif kemoterapötiklerin respiratuvar yol 

enfeksiyonlarında kullanım başarısı ve değişimleri üzerine pulmoner 

farmakokinetik ve güvenlikleri karşılaştırılmıştır. Bakteriyel 

enfeksiyonlarda kullanılan tobramisin, aztreonam, kolistin, anti viral 

zanamivir, laninamivir, antifungal pentamidin ve amfoterisin B bu 

amaçla çalışılmıştır. Solunum yolu enfeksiyonlarında antienfektiflerin 

inhalasyon yoluyla kullanımının ana avantajı birincil enfeksiyon 

bölgesindeki yüksek miktarda ilaç konsantrasyonunun sağlanması, 

sistemik toksisite riskinin mümkün mertebe en düşük düzeye indirilmesi, 

sistemik kullanıma ilişkin PK/PD orantısızlığından meydana gelebilecek 

yan etkilerden uzaklaşılmasıdır. Komplikasyon riskinin düşürülmesi, 

kritik hastalarda etkili, hızlı müdahale amacıyla inhale uygulanacak tüm 

yeni ürünlerin geliştirilmesine önayak olunmasıdır. Bunların önümüzdeki 

dönemde değerli terapötik seçenekleri oluşturacakları kesin gibidir. 

Öncelikli olarak gentamisin, klindamisin, AZT, CLA, telitromisin 

aerolizasyon için geliştirilmeye çalışılan antibakteriyellerdir. Olası en sık 

görülebilecek yan etki olarak orofarenjiyal irritasyon, öksürük, büyük 

moleküllerin akciğerlerde çökmesi, bronkokonstrüksiyon ve inflamasyon 

sayılabilir. Ancak sistemik kullanımla kıyaslandığında uzun süreli 

etkilerinin daha güvenli ve tolere edilebilir olduğunu söylemek gerekir. 

Direkt inhalasyon ile verilecek ilaçların olası yan etkileri 

biyomühendislik becerileri ile çözülebilir görünmektedir.  

CLA’in çalışma yeteneğinin test edilmesi üzerine kurgulanmış 

tek ve çoklu doz oral CLA’in yumuşak dokulara dağılımı mikrodiyaliz ile 

çalışılmıştır. Ortalama plazma proteinlerine bağlanma oranı 250 mg’lık 

tek doz için % 71,3 ve 500 mg’lık doz için de % 76,9 olarak tespit 

edilmiştir. Mikrodiyaliz ile CLA için vivo kas ve adipoz dokudan geri 

kazanım değerleri sırasıyla % 57,7 ve % 54,3 olarak gerçekleşmiştir. 

CLA’in 250 mg’lık tek oral doz için total plazma konsantrasyonu 1,09 

mg/L ve plazma bağımsız ilaç konsantrasyonu ise 0,31 mg/L’dir. Tmax’ı 

2,6 saat, t1/2 ise 1,9 saat olarak bulunmuştur. Tek dozdan sonra terminal 

fazda ilaç dağılımı hacmini 94 L ve total klerensi 37,2 L/saat olarak tespit 

edilmiştir. 500 mg eritromisin uygulamadan sonra kararlı durumdaki 

maximum plazma ilaç konsantrasyonu 2,21mg/L bu konsantrasyona 

ulaşmak için geçen süre (Tmax)3,2 saat, t1/2’si 3,7 saat, maksimum dağılım 

hacmini 126,5 L, total klerensi ise 18,7 L/saat olarak tespit edilmiştir. Bu 
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çalışmanın kısa süreli olmasından dolayı endikasyon içerisindeki bazı 

bakteriler için yeterli uzunlukta ve popülasyon seçeneğinde olmamakla 

beraber CLA’in doğrusal olmayan bir farmakokinetiği olduğu 

görülmüştür. 

1.5. İnhaler Nanopartiküllerin Laboratuvar Tespiti 

Rifampisin, CLA ve metabolitlerinin kanda tespitleri LC–MS/MS 

kullanılarak yapılıp valide edilebilir. Buna ilişkin metotlar ile CLA’in 

yüksek doğrulukta oldukça kullanışlı tespit yöntemleri geliştirilmiş ve 

doğrulanmıştır. CLA’in ve metabolitlerinin ortam sıcaklığında yaklaşık 2 

ay kadar stabilitelerini koruyabildikleri bilinir. CLA ve 14-OH-CLA’in 2 

ay boyunca bu şartlarda depolanmaktan etkilenmediği gösterilmiştir. 

Kurumuş kan lekeleri ile plazmada CLA ve metabolitlerinin analizleri 

bakımından fark olmadığı gösterilmiştir. Sağlıklı bireylerin plazmasında 

CLA geri eldesi amacıyla geliştirilmiş bazı yöntemlerin farmakokinetik 

olarak uygulanabilir olduğu kanıtlanmıştır (18).  

Klaritromisinin hidroksi metabolitlerinin CLA’e oranı tespit 

edilmeye çalışılmıştır. CLA ana molekül ve parçalanma ürünlerinin 

metabolizasyon boyunca oranlarının yükseldiği, karaciğer mikrozomal 

enzimlerindeki fenotipik varyasyonların farklı metabolit oranlarının 

şekillenmesine neden olduğu bulunmuştur. CLA için kendi 

metabolitlerinin ekskresyonunun kendisinden daha geç meydana geldiği 

tespit edilmiştir. CLA’nin kendi aktif ve pasif metabolitlerine oranı 14-R-

OH-CLA/ CLA, absorpsiyon fazında 0,64 ten başlayıp 3,15 e kadar ve 

eliminasyon aşamasında 14-S-OH-CLA/ CLA 0,04 ten başlayarak 0,18 e 

kadar değişken bir durum ortaya koymuştur.Eksperimental olarak CLA 

yüklü ultra ince PLGA nanopartikülleri Sprague-Dawley ratlarda (250–

300 g) İV enjeksiyonundan sonra sıçan plazmasında 8 saat sonra elde 

edilebilirliği doğrulanmıştır.İlaç salım kontrolünde kullanılan pH bağımlı 

reversibl solubl gastro rezistans bir polimer olan eudragit CLA 

karakterize etmede kullanılmış ve HPLC/MS–MS kullanılarak test ve 

doğrulaması yapılmıştır.  Emülsiyon solvent evaporasyonu ile hazırlanan 

CLA yüklü eudragit kürecikleri gastrik pH ilaç dissolüsyon ve 

absorpsiyonunu değiştirdiği gösterilmiştir. Bu işlem ile maksimum 

konsantrasyon zamanının (Tmax) normal CLA’den yaklaşık 3 kat daha 

uzun olduğu kanıtlanmıştır (26, 46). 

Sıçanlarda nebülize antimikrobiyal ajanların biyofarmasötik 

karakterizasyonu siprofloksasin, moksifloksasin ve grepafloksasinde 

denenmiştir. İV ve nebulize ilaç verilmesi sonrasında bronkoalveoler 

lavaj, akciğer epitel sıvısı (ELF) ilaçkonsantrasyonları ölçülmüş ve İV 

yolla ELF’de oluşturulan ilaç konsantrasyonu inhale verilen ilaçlara 

kıyasla daha düşük olmuştur. Bu çalışma florokinolonun akciğer epitel 

sıvısı ilaçkonsantrasyonlarının, muhtemelen pulmoner bariyer 
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seviyesinde akıntı taşıyıcılarının varlığına bağlı olarak plazma ilaç 

konsantrasyonlarından birkaç kat daha yüksektir. Ancak bu verilerle İV 

uygulamaya kıyasla florokinolon nebulizasyonu biyofarmasötik majör 

avantajı gösterilemez (33). 

1.6. Aerosol Karakterizasyonunun Önemi 

İyi mühendislik maharetleri kullanılarak hazırlanacak tobramisin 

ve aztreonam solunabilir kuru toz formülasyonları kistik fibroziste 

kullanılabilir. Fakat nebülizer veya inhaler ilaç alım aparatları optimum 

verim sağlayabilmelidir. İnhaler olarak kuru toz yerine sıvı verilmesi hem 

iletim etkinliğini hem konsantrasyonu daha iyi sağlanabilir. Solunabilir 

formları olan/üzerinde çalışılan amikasin, fosfomisin-amikasin, 

fosfomisin-tobramisin, aztreonam, siprofloksasin, kolistin, levofloksasin, 

amfoterisin-B, rifampisin, seftazidim ve vankomisin bu alanda 

kullanılacak ürünlerdir. Inhaler antibiyotikler güçlü astım ilaçlarının 

aksine çok daha düşük dozlarda MİC değerini sağladıkları için daha 

küçük hacimde kullanılmak durumundadırlar. Lokal verildikleri için MİC 

konsantrasyonları daha uzun süre sağlanabileceğinden rezistans gelişme 

olasılığı da düşer.  

Burada belki de tek sorun cihazların verimliliğidir. Sofistike bir 

yaklaşım, iyi bir mühendislik ve doğrulanabilir fiziki parametreler kilit 

noktalar gibi durmaktadır.  Böylece tedavi süresi kısalır, hastalık yükü 

azalır ve sağlık refahı sağlanabilir. Tobramisin örneğinde olduğu gibi 

aminoglikozidlerin ototoksik ve nefrotoksik etkilerinden inhaler yol 

aracılığı ile kaçınılabilir.   

Bu kritik alan yatay bir araştırma seyri ile çalışılırken COVİD-

19’da görülen akciğer semptomları bugün için bu alanı süper cazip bir 

çalışma zeminine dönüştürmüştür. Gelecek perspektifi olarak da mevcut 

inhale antibiyotik tedavisinin başarılı olduğu kronik fibroziste uzun 

vadeyi kısalttığı kanıtlanmıştır. Lipozomal formülasyonlar daha avantajlı 

gibi durmaktadır. Gerek toz formülasyonlar gerek yüksek 

konsantrasyonlu likit formülasyonlar ve bunların hızlı ve yüksek dozda 

kullanılacak farklı bileşimleri önümüzdeki dekatta daha önemli hale 

gelecektir. Aminoglikozit antibiyotiklerden amikasin inhalasyon yoluyla 

verildiğinde bronşiyal sekresyonlardaki seviyeleri serumdakinin 1000 

katından daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu da tedavide İV verilen 

amikasinden 3000 kat fazla bir matematiksel etkiye yol açtığı gibi 

aminoglikozidlerin bilinen kötü yan etkilerinden de korunmuş olur.  

Siprofloksasinin kronik fibroziste kronik kolonizasyonu 

geciktirdiği, yaşam kalitesini iyileştirdiği alevlenmeleri bastırdığı, 

hastane yatış oranında azalmaya neden olduğu ortalama yaşam süresini 

uzattığı bilinmekte ve kullanılmaktadır. Siprofloksasin için İV verilen ilaç 

ile karşılaştırıldığında yaklaşık 50 kat fazla biriktiğini ve inhaler verilen 
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siprofloksasinin oral verilerine kıyaslandığında yan etki olarak ancak % 

3-5'ini meydana getirdiği görülmüştür. Bronkodilatörler ile ön tedavi 

yapılması durumunda belki daha etkili olabilir. Bulaşıcı akciğer 

enfeksiyonlarının tamamı için sofistike mühendisliklerle geliştirilecek 

akciğer spesifik inhale formları önümüzdeki dönemde bu tip hastalıkların 

önüne geçmede önemli rol oynayacağı kanaati mevcuttur. Özellikle bu tip 

ürünlerin lipozomal fraksiyonları ilacın tadını ve kokusunu da 

maskeliyerek uzun salınımlı ve birkaç ilacı birlikte verebilme imkânı da 

sağlayabilir. Değişik yağlı taşıt fosfolipitler ile yapılan uzun süreli salımlı 

siprofloksasin inhaler preparatları gün boyunca yeterli konsantrasyonu 

sağladığı, yine tavşanlarda ortalama yarılanma ömrünün 8,3-10,2 saat 

arasında değiştiği bilinmektedir. İV verilen ilacın ise yarılanma ömrünün 

tek dozdan sonra 1,90 saat ve 13. dozdan sonra da 2,49 saat olduğu 

kanıtlanmıştır.   

İnhaler olarak lipozomal hazırlanan ilaç kapsüllerinin uzun süre 

stabilitelerini korudukları ve nebulizasyona maruz kaldıktan sonra 

nebulizatörde kalan kısımların 24 ay boyunca buzdolabında 

saklandıklarında %99 oranında değişime uğramadıkları, oda 

sıcaklıklığında bir aydan fazla bir zamanda %95 stabilitelerini 

koruduklarını ve her iki durumda da yapılan analizlerde ilaç geri 

kazanımının % 95 olduğu belirtilmiştir.  

Sıçanlarda ve köpeklerde preklinik çalışmalar intratrehal, aerosol 

şeklinde değişik maruziyet yolları ve süreleri denenmiştir. Hücre 

kültürleri üzerinde lipozomal enkapsüle ilaçların 1,0-2,0 µg/mL 

aralığında spektrumundaki bakterilere % 99 etkili olduğu görülmüştür. 

Patojenlere (örn. F. tularensis, Y. pestis, C. burnetii’ye) karşı maruziyet 

sonrası profilaktik olarak 24 saatten daha uzun süre etkili olduğu 

bulunmuştur.  F. tularensis’e karşı tek dozla % 100 etkili bulunmuştur. 24 

saatlik akciğer minimum inhibitör konsantrasyonu oral verilen dozdan 80 

kat daha yüksek tespit edilmiştir (50 mg/kg). Bu durum profilaktik olarak 

ilaç kullanım süresinin 14 günden çok daha kısa olacağı anlamı 

taşımaktadır.  

Akut Q ateşi için önerilen tedavi, 2-3 hafta boyunca her 12 saatte 

bir 100 mg oral doksisiklin; kronik Q ateşi için 12 saatte bir 100 mg oral 

doksisiklin ve 8 saatte bir 200 mg hidroksiklorokin genel bir tedavi 

modeli olarak kullanılmaktadır. Ancak hidroksiklorokin göz üzerinde 

ciddi yan tesirlere sahiptir. Doksisiklin ise her zaman için rezistans 

olasılığı yüksek bir antibakteriyeldir. C. burnetii akut enfeksiyonuna karşı 

farelerde aerosol siprofloksasin kullanıldığında intra nazal günde 1 ve 2 

defa olmak üzere oral kullanımla kıyaslandığında akciğerler ve dalakta 10 

ile 100 kat daha düşük konsantrasyonlarda mikroorganizmaya rastlandığı 

tedavinin 4. gününden itibaren iyileşmede anlamlı farklılığın oluştuğu 

gözlenmiştir. Klinik olarak 20 sağlıklı hastada faz-1 çalışmasında 
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nebülizatöre yüklü 3-9 mL dozda, 3,6-5 µ, 150-450 mg siprofloksasine 

eşdeğer hidroklorür tuzu verildiğinde herhangi bir ciddi yan etkisinin 

olmadığı görülmüştür. Akciğer hacminde 14 günlük kullanım sonrası bir 

değişime neden olmazken bakteriyel yükü ciddi boyutlarda düşürdüğü, 

sistemik yan etkilerinin de görülmediği izlenmiştir. Uzun süreli düşük 

dozda kullanıldığında bile hastalığın alevlenmesi 58 günden 134 güne 

çıkmıştır. Tedavinin 28. gününde ölçülen akciğer hacimleri plasebo ile 

aynı olup, hızlı etkili ve kalıcı olması önemli bulunmuştur.  

Gelecek yakın bir zamanda belki ilaç molekülünün kaplama şekli 

sofistike mühendislik teknolojisi ile akciğere bağlı fiziksel parametrelerin 

güçlüklerinin aşılabilmesi durumunda tedavi protokollerinde çok önemli 

bir yere sahip olacağı hasta refahı sağlamak bakımından çok daha iyi 

ürünler geliştirilebileceği muhakkaktır. Farmasötik bir ürünün 

geliştirilmesinde en değerli amaç, hastaya yarar sağlamasıdır. Klinik 

başarısıdır nirvana.  

Ratlarda CLA 0,2 mg/kg sıvı formu mikro sprey ile aerosol 

kullanılarak akciğer epiteli ve makrofajlardaki düzeyleri araştırılmıştır. 

Akciğer epiteli ile akciğer alveolar makrofajlarında sırasıyla 350 

µg*h/mL  ve 15,441 µg*h/mL olarak ölçülmüştür. Oral subterapötik doza 

eşdeğer inhale edilse bile akciğer epitel sıvısında ve alveoler 

makrofajlarda biyoyararlanım ile MIC90 oral tam dozdan çok yüksektir. 

Bu da göstermektedir ki CLA oral kullanıma nispetle çok daha düşük 

dozda kullanılarak yeterli miktarda akciğer konsantrasyonu 

sağlamaktadır. Yakın zamanda etkili bir yöntem olarak kullanımı 

mümkün olabilir.  

Eksperimental metot-validasyon amacıyla sıçan plazmalarında 

CLA HPLC kullanılarak tespit ve türevlendirmesi yapılabilmektedir. Rat 

plazmasında 0,1-10 μL plazma örneğiile çalışılması durumunda LOD 30 

ng/mL ve LOQ 0.1ng/mL test ve kanıtlaması % 99 doğruluk payı ile 

mümkündür.  

Ribavirin, CLA, itrakonazol ve flukonazol tween-80 kullanılarak 

karakterize edildiğinde antimikrobiyal potenste bir değişim olmadığı 

görülmüştür. Eksperimental olarak deney hayvanlarında oral dozun 1/10 

miktarı ilaç ile yüksek solunum yolları konsantrasyonu sağlanabildiği 

bildirilmiştir. 

Bütün PK güçlüklere rağmen düşük oral biyoyararlanımı ve 

yüksek sistemik klirensi olan ilaçların inhalasyon yollu verilmeleri 

biyoyararlanımı arttırma amaçlı sofistike bir işlem ve eşsiz bir amaçtır. 

Enteral biyoyararlanımı orta düzeyin üzerinde olan ilaçların aerosolize 

edilmeleri sistemik dolaşıma geçecek miktarlarını dramatik dozun üstüne 

çıkarır. Bunun için de oral yollu absorpsiyonu sorunlu, klirensi yüksek, 

t1/2 leri dozlam için arttırılmak istenen ancak hava yolu afinitesi ve 
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özgünlüğü olan moleküllerin seçimi önemlidir. Her ajanın pulmoner 

aerosolize edilmesi diye bir gereksinim olamaz. Özellikle sistemik etki 

amaçlı yapılacak pulmoner ilaç uygulaması için solunum yolları PK’i, 

alveollerden sistemik dağılıma hızlı ve kontrol edilemez geçiş, aerosolize 

farmasötik formun sistemik klirensi ve etkileşimleri kontrolü imkânsız 

hale getirir. Ayrıca, plazma proteinlerine yüksek afinite serbest 

ilaçfraksiyonunda savrulmaya neden olabilir (25).  

Genel olarak, inhaler ilaçlar, solunum yolları doku spesifik 

modüle edildiklerinde etkili olurlar. İnhalasyon cihazı ve cihaz uyumlu 

moleküler karakterizasyon bu meyanda çok değerlidir. Bugün için PK ve 

aerodinamik yapı anlaşılmakla beraber fizyopatolojik parametreler ile 

uyumu daha çok çalışma gerektirecek gibi durmaktadır.  
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