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Antihipertansif tedavide ilaç etkileşimlerine yaklaşım

Antihipertansif tedavide ilaç etkileşimlerinin önemi
Antihipertansif tedavide ilaç etkileşimlerine neden olan faktörler
İlaç etkileşimlerinin temel mekanizmaları
Antihipertansif ilaçlar veya ilaç sınıfları için spesifik olan ilaç
etkileşimleri
Antihipertansif ilaç etkileşimleri ile ilgili vaka sunumları



Antihipertansif tedavide ilaç etkileşimlerinin önemi 

Geniş bir hasta nüfusunu ilgilendirmekte 
Amerika da toplumun %25 hipertansiyonlu
Bunların yarısından fazlası 65 yaş üstü
Her hasta için yılda 15 den fazla reçete doldurulmakta
Her hasta ortalama 4.5 çeşit ilaç almakta
İlaç etkileşimlerine bağlı gelişen olaylar sık
Yan etki sıklığında artış
Antihipertansif ilaçların etkinliğinin azalması



Erişkinlerde hipertansiyonun farkında olma, tedavi alma 
ve kontrol altına alma oranları (%)

1976-1980 1988-1991 1991-1994 1999-2000

Farkında olma    51                       73                     68  70

Tedavi                 31                        55             54            59  

Kontrol               10                        29              27            34



THBHD 2003 yılı prevalans çalışmasına göre

Türkiye de toplumun %31.8 hipertansiyonlu

Farkında olma                                          %40.7
Tedavi   alma                                           %31.1
Kontrol altında olma (ortalama)                  %8.1

(Tedavi alanlarda)      %20.7



Kan basıncının kontrol altına alınmasını engelleyen 
faktörler

Mevcut antihipertansif tedaviye olan uyum eksikliği
Aşırı kilolu olmak
Aşırı tuz alımı
İlaç dozlarının yetersizliği
Obezite, uyku apnesi, böbrek hastalığı, sol ventrikül hipertrofisi
gibi tedaviye cevaplılığı azaltan tıbbı koşulların varlığı
Sekonder hipertansiyon nedenleri: Renal arter stenozu, primer
hiperaldesteronozim, aşırı tuz duyarlılığı, tübüler epitelyal
sodyum kanal anomalileri
İlaç etkileşimleri



Antihipertansif ilaç etkileşimlerinin sıklığını artıran 
faktörler

Fazla sayıda ilaç kullanımı
Olguların yaşı, birlikte başka hastalık bulunması
İlaçların terapotik penceresinin dar olması
İlaçların farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri
(İlaç etkileşimleri ilaçların farmakokinetik ve farmakodinamik 
özellikleri en az %30 değiştirmektedir)



Çok sayıda ilaç alımı ve ileri yaş

HOT çalışmasında optimal kan basıncı kontrolü için gereken 
antihipertansif ilaç kombinasyonlar ve yan etkiler  araştırıldı
Diyastolik kan basıncını <90 mmHg, <85 mmHg, <80mmHg ye 
düşürmek için
Sırası ile %63, %68 ve %74 olguda birden fazla antihipertansif
ilaç gerekti
Birlikte böbrek hastalığı varsa ( ¾ ) çoğu olguda üç veya daha 
fazla ilaç gerekti 
Bu çalışmada olguların ortalama 3.5 çeşit ilaç aldığı ve %25 de 
ilaç yan etkisi saptandı
Altmış beş yaş üstü olgularda 4 çeşitten fazla ilaç alımı ve %40 
yan etki gözlendi



İlaç sayısı ve ilaç etkileşim oranları



Terapotik pencerenin dar olması

Maksimum tedavi dozu ile minimum etkili doz arasında küçük bir 
farkın olması,
Maksimum tedavi dozun üstü yan etki fazlalığı ile birlikte iken,
Minimum etki dozun altı etkisiz tedavi ile birlikte olacaktır,
Bu nedenle terapotik pencere ne kadar dar ise ilaç etkileşimi o 
kadar fazla olması beklenmelidir



İlaçların farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri

İlaçların farmakokinetik özellikleri
Absorpsiyon
Distribüsyon 
Metabolize edilmesi
Elimine edilmesi
İlaçların farmakodinamik özellikleri (farmakolojik etki)
İlaç-Reseptör etkileşimleri   
Additive etki
Antagonistik etki



İlaçların farmakokinetik etkileşimleri

İlaçların farmakokinetik karakterlerini belirlemek kolaydır
Büyük kısmı farmakokinetik özellikleri belirlendikten sonra 
kullanıma girmektedir.
Farmakokinetik özelliklere bağlı ilaç etkileşimleri ve yan etkileri 
çok sık gözlenmemektedir



Biyo elde edilebilirlik

Absorpsiyonun azalması
Yiyecekler
Antiasidler

Absorpsiyonun artması
Greyfurt suyu
İntestinal CYP3A4 nin inhibe edilmesi



İlaçlar ın dağ ıl ım volumu

Vücut volum durumunun değişmesi
Diüretikler

Proteine bağlanma yerleri için yarış olması
Diltizem serbest serum propranolol seviyelerini yaklaşık %50 

artırır



İlaç metabolizması

Ekstrahepatik
Kan akımı
İlaç etkileşimleri
İntrahepatik
Enzim aktivitesi
Genetik polimorfizim
İlaç etkileşimleri

Aktif veya toksik metabolitler



İlaç metabolizmasını etkileyen faktörler

Değişken olanlar
Yaş
Cinsiyet
Genetik
Birlikte bulunan hastalıklar
Sitokrom P450 üzerinden etki



İlaçların eliminasyonu

Böbreklerin ilaç ve metabolit klirensi
Glomerüler filtrasyon
Tubuler sekresyon





Proksimal tubulustan tubul lümenine loop diüretik
sekresyonunu azaltan ilaçlar

Probenecid
NSAİD’ ler
Beta-laktam antibiyotikler
Valporik asid
Metotreksat
Simetidin
Antiviral ajanlar



İlaçların farmakokinetik etkileşimleri

İlaç dozu

Elde edilebilirlilik

Dağılım volumu
Doku                     Sistemik dolaşım               Metabolizma

Atılım



İlaçların farmakodinamik etkileşimleri

Farmakodinamik ilaç etkileşimleri farmakokinetik ilaç
etkileşimlerinden çok daha fazla oluşmaktadır.
Ancak farmakodinamik etkileşimleri karakterize etmek kolay 
değildir.
Çünkü farmakodinamik etkileşimleri mekanizmaları tam 
bilinmemekte ve
Farmakodinamik etkileşimler gibi ölçümleri yapılamamaktadır 



İlaçların doz ve etki ilişkisi



Santral sempatolitiklerin ilaç etkileşimleri (klonidin..)

MSS de depresif etkileri artırır
Alkol
Sedatif ilaçlar

KVS  de negatif inotrop ve kronotrop etkileri artırır
Beta-bloker
Diltizem
Verepamil



Benzenasetonitril grubu ilaç etkileşimleri (verepamil)

Farmakodinamik etkileşimleri
Negatif inotrop ve negatif kronotrop

Beta blokerler
Santral sempatolitikler
Anti-aritmikler
Anestezikler

Farmakokinetik etkileşimleri
Etkisini artıranlar

Simetidin
Etkisini azaltanlar

Rifampisin
Fenobarbital

Diğer ilaç grupları üzerindeki etkileri
Dijital
Teofilin
Siklosporinin plazma düzeylerini artırır



Benzodiazepin grubu ilaç etkileşimleri (Diltiazem..)

Farmakodinamik etkileşimleri
Negatif inotrop ve negatif kronotrop

Beta blokerler
Santral sempatolitikler
Anti-aritmikler
Anestezikler

Farmakokinetik etkileşimleri
CYP 3A4 ile metabolize edilir
CYP 3A4 enzimini inhibe eder

Diltizemin plazma düzeyini artıranlar
Simetidin

Diltizemin plazma düzeyini azaltanlar
Rifampin

Diğer ilaçların üzerindeki etkileri
Siklosporinin AUC %50 artırır 



Dihidropiridin grubu ilaç etkileşimleri (Nifedipin..)

Etkilerini artıran
Greyfrut suyu
Simetidin

Etkilerini azaltan ilaçlar
Fenitoin

Diğer ilaçlarla olan etkileşimleri
Siklosporin
Dijitaller
Kumadinin plazma seviyelerini artırır



Beta-blokerlerin ilaç etkileşimleri

Antihihipertansif etkilerini artıranlar
Simetidin
Kinidin

Antihihipertansif etkilerini azaltanlar
NSAİD ler
Klonidinin tedaviden çekilmesi
Hepatik enzimlerin aktivitesini artıranlar

Diğer ilaçların üzerindeki etkileri 
Hepatik enzimlerin aktivitesini artırarak



Diüretiklerin ilaç etkileşimleri

Etkilerini artıranlar
Tubuluslarda farklı yerlerde etkili olan diüretikler

Etkilerini azaltanlar
NSAİD ler
Steroidler

Diğer ilaçların üzerindeki etkileri
Serum lityum seviyelerinin artması
ACEİ ile hiperkalemi riskinde artış
Beta-blokerlerle DM  ve hiperlipidemi sıklığında artış





ACEİ ve ARB lerin ilaç etkileşimleri

Etkilerini azaltanlar
Antiasidler
Yiyecekler

Diğer ilaçların üzerindeki etkileri
Hiperkalemi (potasyum tutucu diüretikler ve NSAİD)



OLGU-1

Çok sayıda ilaç kullanımı ile birlikte olan 68 yaşında hipertansif erkek 
hasta
Hasta gündüzleri yorgunluk,artmış uyku durumu, sabahları ise artmış
baş ağrısı şikayeti nedeni ile hastaneye yatırılmış

Hasta antihipertansif tedavi tedavi olarak  lisinopril 20mg 2x1, 
hidroklorotiyazid 25mg 1x1, amlodipin 5mg 2x1 alıyormuş. Ayrıca niasin
750 4x1, diazepam10 mg 2-3x1, ranitidin 120 mg 2x1, potasyum klor 
20 mEq/gün şeklinde başka ilaç tedavileri de mevcutmuş.

Hasta yaklaşık üç hafta önce kendini iyi his ettiğini ve bu nedenle 
antihipertansif ilaçlarını kestiğini ifade etmiş

FM:AKB:190/87 mmHg, hasta obez ve sedate görünümde. Kalp ve 
akciğerler normal

LAB: K:5.4 mEq/L, BUN:N, EKG:Sol ventrikül hipertrofisi



Tedavinin karmaşıklığı, artmış ilaç sayısı ve hasta uyumu

Yapılan çalışmalarda hipertansif hastaların yarısı ilk 1 yılda antihipertansif
tedavilerini kestikleri gözlenmiş
İlaçların anlamlı yan etkileri ilaç alımını bozan başlıca faktör olduğu bildirilmiş. 
Ayrıca alınan ilaç sayısının artması, doz aralıklarının sık olması hasta uyumunu 
bozmaktadır.
İlaç kullanmadaki uyumsuzluğun önemli bir kısmını da sağlık hizmeti sunanlarla 
ilgilidir. İlacı yazan,ilacı veren ve kullananlar arasında iletişiminin olmaması, 
kompleks tedavilerin yeterince açıklanmaması, yazılan ilaçların pahalı olması ve 
alınamaması gibi.
Bu olguda diazepam iki hafta içerisinde kesilmiş, hidroklorotiazid 12.5 mg’a
düşürülmüş, ACE ve kalsiyum kanal blokerleri bir kez alınacak şekilde doz 
şeması basitleştirilmiş.
Ayrıca her ilacın üzerine endikasyonları, yan etkileri ve alma zamanı yazılmış, 
Hastaya yardımcı olması konusunda kızı ile görüşülmüş ve iki aylık aralarla 
randevularına getirilmesi sağlamış.
Hastanın kız kardeşine ilaç temin etmek için yardım kuruluşlarına bilgi verilmiş.
İki ay sonra yapılan kontrollerde hastanın kan basıncının normalleştiği. Ayrıca 
gündüz sonmonlans durumu olmadan gece 6-7 saat uyuması sağlanmış.



OLGU-2

22 yaşında daha önce sağlık sorunu bulunmayan kadın hasta
Üç hafta önce baş dönmesi şikayeti başlamış.
Baş dönmesi 15 dakika sürüyormuş. Sessiz bir ortamda 
oturduğu zaman geçiyormuş
Bu şikayetle birlikte bazen baş ağrısı ve bulantı şikayeti de 
oluyormuş
AKB: 152/93 mmHg. Sistemlerin muayenesi normal



Oral kontraseptifler ve hipertansiyon

Oral kontraseptifler duyarlı olgularda hipertansiyona sebep olabilir(%4-
8). Mekanizması tam belli değildir. Genetik duyarlılık suçlanmaktadır. 

Bu ilaçlara bağlı hipertansiyon genelde ilk 4-6 ay içinde gelişmektedir.
Bu nedenle bu tür ilaçlar başlandığında olgular ilk 6 ay hipertansiyon 
yönünden takip edilmelidir 

Oral kontraseptif hipertansiyona sebep olduysa tercihen bu ilaçlar 
kesilmeli ve diğer alternatif kontraseptif yöntemler kullanılmalıdır.

Bu durumda ilk üç ay içerisinde kan basıncı normale dönmelidir. Aksi 
halde hipertansiyona neden olan diğer faktörler araştırılmalıdır.

Eğer oral kontraseptif kullanımı kesilemiyorsa tercihen tiyazid veya 
beta-blokerlerle antihipertansif tedaviye başlanmalıdır.



OLGU-3

Ajite, hipertansif, taşıkardik, hipertermik, 55 yaşında erkek hasta
FM: Nabız:130/dk, solunum:22/dk, TA: 182/100 mmHg, alkol 
kokusu mevcut
Lab: Kan alkol düzeyi: 179mg/dl



Alkol kesilme sendromu

Tremor, anksiyete, bulantı, kusma, aşırı terleme, hiperrefleksi, 
halüsinasyon,deliryum tremens
Alkolik kişilerde alkol alımı kesildikten 6-48 saat sonra ortaya 
çıkar, 24-35 saatte pik yapar
Kan basıncı artışı otonomik hiperstimulasyona bağlanmaktadır
Benzodiyazepinler (BDZ) tedavinin temel taşıdır
Hipertansiyon varsa BDZ lere ek olarak beta-bloker, alfa-2 
agonistleri uygun seçeneklerdir
Bu olguya BDZ’lerin yanında, atenolol verilerek kan basıncı
kontrolu sağlanmış.



OLGU-4

Bulantı, karın ağrısı, diyaforez ve anksiyete şikayeti bulunan 56 
yaşında erkek hasta
Hipertansif olan hasta halen atenolol 50mg, hidroklorotiazid 50 
mg ve 6 aydır kullandığı klonidinin yerine ramipril 2.5 mg 
kullanmaya başlamış
Hasta şikayetlerinin ilacı değiştirildikten sonra başladığını ifade 
etmektedir. Tansiyon kontrolünün sağlanmasında güçlük ortaya 
çıkmış
TA:172/98 mmHg. Nab:98/dk. Solunum:18/dk. Hasta diyaforetik
ve anksiyetik görünümde.
TSH dahil bütün lab değerleri normal



Bu olguda mevcut ani tansiyon yüksekliği hangi klinik 
duruma uymaktadır?

Kan basıncında olan ani yükselme ile kan basıncının tedavi 
öncesi seviyelerini aşması durumuna  “overshoot” hipertansiyon 
adı verilmektedir.

Kan basıncında oluşan ani yükselme ile kan basıncı tedavi öncesi 
seviyelerine çıkmasına ise “rebound” hipertansiyon 
denilmektedir.



Bu olguda klonidinin kesilmesi ile niçin ani tansiyon 
yüksekliği gelişmiş?

Klonidinle birlikte beta-bloker verildiği zaman  klonidinin alfa-2’
nin agonistik etkileri azalmaktadır.Çünkü beta-blokerler beta-2 
reseptörleri antagonize ederek vazokonstrüksiyona yol açmakta 
ve alfa-2’nin yarattığı vazodilatasyon zayıflamaktadır.

Bu nedenle beta-bloker ve klonidin birlikte verildiği zaman kan 
basıncının düşürülmesinde ilave bir katkı yapmamaktadır. 
Olgudaki kötü kan basıncı kontrolü bu durumu doğrulamaktadır.

Üstelik klonidinin tedaviden birden çekildiği zaman büyük 
ihtimalle klonidinin baskıladığı katekolamin salgılanması yeniden 
serbestleşerek overshoot veya rebound hipertansiyona neden 
olabilmektedir.

Ayrıca klonidinin vazodilatatör alfa-2 reseptör agonistliği
biteceğinden beta-blokerlerin beta-2 reseptörleri antagonze
ederek yarattığı periferik vazokonstrüksiyon daha belirgin hale 
gelmektedir.



Rebound veya overshoot hipertansiyonda tedavi

Kesilen ilacın yeniden verilmesi veya
Alfa ve beta reseptör etkili labetolol verilmesi
Bu olguda klonidinin yeniden başlanması ile arteriyel kan 
basıncının kontrol altına alındığı,
Sempatik aktivite bulgu ve semptomlarının kayıp olduğu 
gözlendi



OLGU-5

Şimdiye kadar sağlık sorunu bulunmayan 32 yaşındaki bayan 
olgu 

Baş ağrısı, baş dönmesi ve çarpıntı şikayetleri nedeni ile 
hastaneye baş vurmuş.

Kilo fazlalığı sorunu varmış. Zayıflamaya çalışıyormuş

Fizik muayenede TA:180/105 mmHg. Vücut ağırlığı:68 kg (altı
ayda 81 kg dan 68 kg düşmüş).

Soy geçmişinde DM, dislipidemi ve obezite hikayesi mevcut



Tamamlayıcı alternatif tıp tedavileri ve hipertansiyon

Bu olgu zayıflamak için efedra içeren kısaca OTC olarak 
adlandırılan bitkisel bir ilaç alıyormuş

Efedra sempatik sistemi aktive ederek hipertansiyona neden 
olabilmektedir.

Bu maddeyi içeren bitkisel ürünleri alan olgularda MI ve inme 
gibi ciddi komplikasyonlar gözlenmiş.

Efedraya bağlı olarak gelişen hipertansiyonun bu maddeyi içeren 
ürünleri alımının kesilmesi ile 72 saat içinde normale döndüğü
gözlenmiş.

Hipertansiyon veya diğer kardiyovasküler hastalık riski bulunan 
olgulara efedra içeren zayıflama ürünleri verilmemelidir.



OLGU-6

Yaklaşık olarak 10 yıllık esansiyel hipertansiyonu bulunan 55 
yaşında kadın hasta
Bulantı, kusma ve epigastrik ağrı şikayeti mevcut
Antihipertansif olarak şu anda hidroklorotiyazid alıyormuş
Tanrı’nın tansiyonunu düşüreceğini inanarak ramipril tedavisini 
keşmiş ve dua etmeye başlamış
Fizik muayene TA:145/90 mmHg. Hasta obez görünümde.
Sorgulandığında  kalbine iyi geliyor diye birkaç haftadır coenzim
Q10 adlı bitkisel ilaç aldığı saptanmış



Tamamlayıcı alternatif tıp tedavileri ve antihipertansif
tedaviye hasta uyumu

Tamamlayıcı alternatif tedaviler Amerika da erişkinler tarafından sık 
kullanılmaktadır. Bu ülkede bu tedaviler için yapılan vizit sayısı primer
tedaviler için yapılan vizit sayısını geçmiştir (629 milyon)

Coenzim Q10 mitokontriyal fonksiyonları düzeltmesi yanında 
antioksidan etkileri de bulunmaktadır. 1974 den beri kardiyovasküler
hastalıkların tedavisi amacı ile halk tarafından kullanılmaktadır

Bu maddenin gastrointestinal sistemde gözlenen yan etkileri yanında 
hastanın primer tedavilerini terk etme eğilimi içerisine girmesine neden 
olabilmektedir.

Sonuç olarak tamamlayıcı alternatif tedavilerin önümüzdeki dekatlarda
kullanımları artmaya devam edecek gibi görünmektedir. İnternet 
kullanımının yaygınlaşması bu artışa katkı yapması beklenmektedir.

.



Sonuç

Antihipertansif tedavide ilaç etkileşimleri geniş bir hasta grubunu 
ilgilendirmektedir.
Yan etki sıklığında artış ve tedaviye direnç gelişmesine neden 
olabilmektedir.
İlaç etkileşimleri ilaçların farmakokinetik ve dinamik özellikleri 
üzerinden oluşmaktadır
Bu nedenle ilaçların farmakokinetik ve dinamik özelliklerini iyi 
bilinmesi ve 
Kombine tedaviler birbirleri ile iyi uyum gösteren ilaçlardan 
oluşturulmalıdır.
Oral kontraseptiflerin, alkolün ve alternatif tıp tedavilerinin 
antihipertansif ilaçlarla etkileşimleri olabileceği unutulmamalı ve 
antihipertansif tedavi sırasında bu tedaviler de sorgulanmalıdır.
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