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ÖZ
Yaßlanmayla birlikte sistemik hastal›klar›n art›ß›, yaßl› bireyleri birçok ilac› birlikte kullanmaya maruz b›rakmaktad›r. Yaßl›larda osteoartrite s›k rastlanmas› nedeniyle, osteoartrit tedavisi için nonsteroidal anti-inflamatuar ilaç kullan›m› da yayg›nd›r. Nonsteroidal anti-inflamatuar ilaçlar›n antiinflamatuar ve a¤r› giderici etkilerinin yan›s›ra özellikle kardiyovasküler ve renal olumsuz yan etkileri oldu¤u bilinmektedir.
Bu olumsuz yan etkiler mevcut kardiyovasküler ve renal hastal›klar
söz konusu oldu¤unda daha da olumsuz olabilmekte, üstelik nonsteroidal anti-inflamatuar ilaçlarla birlikte kullan›lan di¤er ilaçlar›n olumsuz etkileßimleri sorunu daha da a¤›rlaßt›rmaktad›r. Bu derlemede, klinisyenler olarak reçeteledi¤imiz nonsteroidal anti-inflamatuar ilaçlar›n
yaßl› hastalar›m›za neler yapabilece¤inin fark›ndal›¤›n› artt›rmak üzere, nonsteroidal anti-inflamatuar ilaçlar›n yaßl›larda ülkemizdeki araßt›rmalarla belirlenmiß en s›k rastlanan hastal›klarla ilißkisi ve birlikte
kullan›lan ilaçlarla etkileßimleri irdelenecektir.
Anahtar sözcükler:Yaßl›lar; Nonsteroidal Anti-inflamatuar ilaçlar NSA‹‹; Yan etkiler; ‹laç etkileßimleri, polifarmasi.
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ABSTRACT
It is well known that elderly patients are frequently exposed to
concomitant drug use due to the increase in systemic diseases with
aging. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs are frequently
prescribed to the elderly in the treatment of osteoarthritis.
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs, along with their
antiinflammatory and analgesic effects, are known to have adverse
effects, more important of which are potential cardiovascular and
renal side effects. These adverse effects worsen in the presence of
cardiovascular and renal diseases, with adverse drug interactions
putting the elderly in a much greater risk. In this review, in order to
increase the awareness of the clinicians on what we are prescribing
is actually doing, the adverse outcomes and interaction between
nonsteroidal anti-inflammatory drugs and other agents used for the
treatment of diseases coommonly seen in the elderly will be
discussed.
Key words: Elderly; Non-steroidal antiinflammatory drugs
NSAIDs; Adverse effects; Drug interactions, Polypharmacy.
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NONSTEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN THE TREATMENT OF OSTEOARTHRITIS IN ELDERLY

G‹R‹Þ
Ülkemizdeki yaßl› popülasyonda (>60 yaß) gerçekleßtirilen, 1944 olgu içeren çok merkezli bir çal›ßmada en s›k karß›laß›lan kronik hastal›klar›n hipertansiyon, osteoartrit, ve kalp
yetmezli¤i oldu¤u ve bu hastal›klar›n incelenen örneklemede
görülme s›kl›¤›n›n s›ras›yla kad›nlarda %36.9, %29.4, ve %14.8,
erkeklerde ise %26.7, %14.5, ve %13.0 oldu¤u belirlenmißtir
(1). Bir baßka çal›ßma da ise, yaßl›lar›n % 84’ünün ilaç kulland›¤› ve kullan›lan ilaçlar aras›nda ilk s›ray› non-steroidal antiinflamatuar ilaçlar›n (NSA‹‹) ald›¤› (%46.3) ve bunu kardiyovasküler sistem ilaçlar›n›n (%37.8) takip ettti¤i belirtilmißtir
(2). Ayr›ca pratisyen hekimlerin 65 yaß ve üzeri kißilere reçete ettikleri ilaçlar›n baß›nda antihipertansifler (%17.6) gelmekte ve bunlar› analjezik/anti-inflamatuar ilaçlar (%16.9) takip etmektedir (3). Bu veriler birçok yaßl›da birkaç sistemik hastal›¤›n birlikte bulunabilece¤i ve polifarmasinin söz konusu oldu¤u sonucuna ißaret etmektedir. NSA‹‹’lar, özellikle yaßl› popülasyonda osteoartritteki a¤r› ve inflamasyonun kontrolü için
s›kl›kla kullan›lmaktad›r. NSA‹‹’lar›n antipiretik, antiinflamatuar ve a¤r› giderici etkilerinin yan›s›ra kardiyovasküler, renal,
hematolojik, dermatolojik ve nörolojik olumsuz yan etkileri oldu¤u bilinmektedir.
Yaßl›larda fizyolojik fonksiyonlarda olußan de¤ißiklikler ve
bununla ilißkili olarak ilaçlar›n farmakodinami¤i (etkileri) ve
farmakokineti¤indeki (absorpsiyonu, at›l›m›) meydana gelebilecek de¤ißiklikler de gözönüne al›nd›¤›nda sistemik hastal›klar› olan ve polifarmasideki geriatrik hastada osteoartrit tedavisinde NSA‹‹ reçetelerken ne denli dikkatli olmak gerekti¤ini
gözler önüne sermektedir.
Osteoartritle birlikte baßka sistemik hastal›klar› olan ve o
hastal›klar› kontrole yönelik baßka ilaç kullanan yaßl› bireylerde osteoartrit tedavisi için kullan›lan NSA‹‹’lar›n di¤er hastal›klar üzerine olumsuz etkilerinin ve di¤er ilaçlarla etkileßimlerinin olumsuz etkilerinin insidans ve prevelanslar› bilinmemektedir.
Bu derlemede, NSA‹‹’lar›n neden olabilece¤i yan etkilerin
ve buna ilave olarak ilaç etkileßimlerinin olumsuz etkiler aç›s›ndan riski çok daha fazla artt›rabilece¤inin fark›ndal›¤›n› artt›rmak amac›yla, NSA‹‹’lar›n yaßl›larda ülkemizdeki araßt›rmalarla belirlenmiß en s›k rastlanan hastal›klarla ilißkisi ve birlikte kullan›lan ilaçlarla etkileßimleri irdelenecektir.

NSA‹‹’lar ve hipertansiyon
Hem osteoartrite ve hem de hipertansiyona yaßl›larda s›kl›kla rastlanmas› nedeniyle NSA‹‹lar ve hipertansiyon aras›ndaki ilißkinin hekimlerce anlaß›lmas› çok önemlidir.
NSA‹‹’lar›n baz› hastalarda arteryal kan bas›nc›n› yükseltti¤i bilinen bir gerçektir.31-50 yaßlar› aras›nda, daha önce hipertansiyonu olmayan 80 020 kad›n içeren bir çal›ßmada, nispeten daha genç olmalar›na ra¤men NSA‹‹ kullan›m›n›n hipertansiyon riskiyle anlaml› ilißkisi oldu¤u belirlenmiß ve NSA‹‹ kullanmayanlarla k›yasland›¤›nda, 22 gün veya daha fazla süreyle
NSA‹‹ kullananlarda relativ risk (RR) 1.86 (%95 güven aral›¤›,
1.51-2.28) olarak bulunmußtur (4). Johnson, NSA‹‹ kullananlar›n antihipertansif tedaviyi gerektirme risklerinin kullanmayanlara k›yasla 1.7 kat daha fazla oldu¤unu ve ayn› zamanda

NSA‹‹ kullananlarda hipertansiyon tan›s› konma riskinin kullanmayanlara k›yasla %40 artm›ß oldu¤unu bildirmektedir(5).
NSA‹‹’lar normotansif bireylerde kan bas›nc›n› artt›rabilece¤i
gibi, mevcut hipertansiyonu olanlar bu olumsuz etki aç›s›ndan
daha riskli görünmektedirler. NSA‹‹’lar›n kan bas›nc›n› artt›r›c› etkileri hipertansiyon krizlerine kadar varabilir (6).
NSA‹‹’lar›n kan bas›nc›na etkilerinden sorumlu kesin mekanizmalar aç›k de¤ildir.Ancak, NSA‹‹’larla kan bas›nc›n›n artmas›nda muhtemelen rol oynayabilecek baz› mekanizmalar ortaya konmußtur. Ana mekanizma prostaglandin (PG) sentezinin inhibisyonu gibi görünmektedir (7,8,9,10).
NSA‹‹lar, “arachidonic acid”in PGlere transformasyonu
için gerekli bir enzim olan “cyclo-oxygenase(COX)”› inhibe
ederek PG sentezini azalt›rlar. Prostaglandinler renal ve sistemik vasküler dilatasyonun, glomerular filtrasyon, tuz ve suyun
tübüler sekresyonu, adrenerjik nörotransmisyon, ve “renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS)” inin normal ißleyißi aç›s›ndan çok önemlidirler. PGlerin azalmas›yla RAAS’in ißleyißinde de¤ißiklikler olur. RAAS kan hacminin, arteryel bas›nc›n,
kardiyak ve vasküler fonksiyonlar›n düzenlenmesinde çok
önemli bir rol oynar. RAAS aktivasyonu için bir çok dokuda
mevcut yol olmakla birlikte, renin serbestlenmesi için en
önemli bölge böbrektir. B1-adrenoreseptörler vas›tas›yla hareket eden sempatik stimülasyon, renal arter hipotansiyonu ve
distal tübüllere azalm›ß sodyum gönderimi böbrekler taraf›ndan renin serbestlenmesini stimüle eder. Renin dolaß›ma kat›lan bir substrat olan “angiotensinogen” üzerine etki gösteren
bir enzimdir. “Angiotensinogen” bir dekapeptid olan angiotensin I’i (AI) olußturmak üzere proteolitik bir ißleme maruz
kal›r. Vasküler endotel, özellikle akci¤erlerde bulunan “angiotensin converting enzyme (ACE)” isimli bir enzime sahiptir
ve bu enzim AI’i bir oktapeptid olan angiotensin II (AII)’ye
transforme eder. AII, AII reseptörleri yoluyla damarlar› büzer
ve damar direncini artt›r›r ve böylece sistemik vasküler direnç
ve arteryel bas›nç artar. AII, böbrekleri sodyum ve s›v› retansiyonu sa¤lamak üzere etkileyen aldesteron serbestlenmesi sa¤lar. Posterior hipofizden, s›v› retansiyonunu artt›rmak üzere
böbrekleri etkileyecek olan vasopressin serbestlenmesini ve
ayn› zamanda beyindeki susama merkezlerini stimüle eder.
AII, ayn› zamanda norepinephrine serbestlenmesini kolaylaßt›r›r ve sinir sonlanmalar›nca norepinephrine geri al›n›m›n› inhibe eder (10,11).
Sonuç olarak, PG inhibisyonu homeostazda de¤ißikliklere
yol açar. Kan hacmi normal oldu¤unda renal PG sentezi düßüktür. Renal fonksiyonun sürdürülmesinde önemli bir fonksiyona sahipmiß gibi görünmezler. Bunun aksine, sistemik dolaß›m›n stabilize olmad›¤› hallerde, kan hacminin veya efektif
kan hacminin bozulmuß oldu¤u durumlarda (yaßl› bireylerde
s›kl›kla olabilece¤i gibi), PGler renal fonksiyon üzerinde telafi
edici bir etki gösterirler. Sirozu, konjestiv kalp yetersizli¤i,
nefrotik sendromu, kan kayb›na ba¤l› kan hacmi azalmas›,
ekstrarenal s›v› kayb› olanlarda veya diüretik kullananlarda
PGler vazodilatasyon, renin sekresyonu, ve tuz ve su at›l›m› gibi renal fonksiyonda önemli rollere sahiptirler. PGler yoluyla
sa¤lanan vazodilatasyon angiotensin II veya norepinephrine’e
cevapolarak gelißen vazokonstriksiyonu zay›flat›r ve renal
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sempatik sinir sisteminin vazokonstriktif etkilerine karß› gelir.Böylece renal sirkülasyonu düzenleyen vazodilatatör ve vazokonstriktör güçler aras›nda bir dengenin kurulmas›na katk›da bulunur. PG ler sodyum at›l›m›n› hem direkt ve hem de indirekt olarak etkilerler.Renal vazodilatasyonun sonucu olarak,
sodyum filtrasyonunu artt›r›rlar. PGler vasopressinin hidroozmik etkilerine karß› gelirler.Renin agonistleri olarak hareket
ederler (9).
Sonuçta, NSA‹‹’lar vas›tas›yla prostaglandinlerin inhibisyonu NSA‹‹’lar renal kan ak›m›n› ve glomerular filtrasyon h›z›n›
azaltarak ve sodyum retansiyonuna neden olarak renal fonksiyonu bozarlar (12).
NSA‹‹lar›n kan bas›nc› üzerindeki etkilerini inceleyen
1966 ve 1990 y›llar› aras›nda gerçekleßtirilen 771 birey içeren
(yaß ortalamas›: 47.6) 50 randomize çal›ßman›n meta-analizinde, randomize, plasebo-kontrollü çal›ßmalar kullan›lan NSA‹‹
tipine göre (piroksikam, indometazin, ibuprofen, tiaprofenik
acid, diklofenak, naproken, flurbiprofen, sulindak, ve aspirin)
analiz edildi¤inde, tüm NSA‹‹’lerin supin ortalama kan bas›nc›n› artt›rd›¤› dikkati çekerken, en olumsuz etki piroksikam, indometazin, ve ibuprofen kullan›lan çal›ßmalarda görülmüß, ancak sadece piroksikam’›n etkisi istatistiksel olarak anlaml› bulunmußtur (ortalama kan bas›nc› art›ß›: 6.2 mm Hg; CI, 0.8 11.5 mm Hg). Aspirin, sulindak, ve flurbiprofen supin ortalama kan bas›nc›nda en düßük art›ßa neden oldu¤u tespit edilmißtir (13). [Ortalama kan bas›nc›=1/3(2x Diastolik kan bas›nc› + sistolik kan bas›nc›) formülüne göre hesaplanmaktad›r].
Benzer bir baßka meta-analizde ise (123 NSA‹‹ tedavi kolu
olan 54 çal›ßmada, %92’si hipertansif, yaß ortalamas› 46 y›l
olan 1324 olgu), NSA‹‹’lar›n kan bas›nc›na etkisinin sadece hipertansiv olgularda görüldü¤ü, ortalama arteryal kan bas›nc›
art›ßlar›n›n “indometazin” için 3.59 mm Hg, “naproksen” için
3.74 mm Hg, ve “piroksikam” için 0.49 mm Hg oldu¤u, kan
bas›nc› azalmalar›n›n ise plasebo için 2.59 mm Hg, “ibuprofen” için 0.83 mm Hg, “aspirin” için 1.76 mm Hg, ve “sulindak” için 0.16 mm Hg oldu¤u belirlenmiß ve k›sa dönem kullan›mda, NSA‹‹’lar›n kan bas›nc› üzerindeki etkileri aç›s›ndan
önemli ölçüde farkl›l›klar gösterdi¤i, incelenen ilaçlar aras›nda, indometazin ve naproksen kan bas›nc›nda en büyük art›ßlara neden olurken, piroksikam, aspirin, ibuprofen, ve sulindak’›n etkilerinin kaydade¤er bulunmad›¤› sonucuna var›lm›ßt›r (14).
Her iki meta-analiz incelenen NSA‹‹lar aras›nda hangisi veya hangilerinin ortalama kan bas›nc›n› daha fazla artt›¤› hakk›nda farkl› sonuçlar bildirmelerine ra¤men, iki meta-analizde
de var›lan ortak sonuç konvansiyonel NSA‹‹lar›n kan bas›nc›n›
olumsuz etkiledi¤i ßeklindedir .Bu meta-analizlerde de¤erlendirilen çal›ßmalardaki olgular›n yaß ortalamalar›n›n nispeten
daha düßük olmas› (46 ve 47.6 y›l) da, renal kan ak›m› ve glomerular filtrasyon h›z›nda de¤ißikler olmas› beklenen daha
yaßl› bireylerde sonucun daha dramatik olabilece¤ini akla getirmektedir.
Yukar›daki meta-analizler son y›llarda kullan›ma giren
COX-2 inhibitörlerinin kan bas›nc› üzerindeki etkilerini araßt›ran çal›ßmalar› içermemektedir.
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65 yaß ve üzerindeki sistemik hipertansiyonu ve osteoartriti olan olgularda “Selekoksib” ve “rofecoxib”in kan bas›nc›
üzerindeki etkilerini inceleyen bir çal›ßmada “rofecoxib” kullananlar›n (543 olgu) %14.9’unda ve “selekoksib” kullananlar›n (549 olgu) ise %6.9’unda >20mmHg sistolik kan bas›nc› art›ß› oldu¤u belirtilmißtir. “Rofekoksib”in ACE inhibitörleri veya beta bloker kullananlarda en fazla sistolik kan bas›nc› art›ß›na neden oldu¤u, oysaki her iki ilaçtan birini kullanan kalsiyum kanal antagonistleri veya diüretik monoterapi uygulanan
olgularda kan bas›nc›nda anlaml› bir de¤ißiklik meydana gelmemißtir(15).
COX-2 metabolitlerinin renal kan ak›m›n›n sürdürülmesi,
renin serbestlenmesi, ve sodyum at›l›m›n›n düzenlenmesinde
rol oynamalar› nedeniyle, COX-2 inhibisyonu baz› bireylerde
geçici olarak idrarda sodyum at›l›m›n› azaltabilir ve kan bas›nc› art›ß›na neden olabilir.Buna ilave olarak, intravasküler hacim azalmas› ve/veya renal hipoperfüzyon durumlar›nda COX2 aktivitesine engel olmak renal kan ak›m› ve glomerular filtrasyon h›z›n›n sürdürülmesinde zararl› etkiler olußturabilir(9)
Sonuç olarak, konvansiyonel NSA‹‹ kullan›m›nda da oldu¤u gibi COX-2 inhibitörleri kullan›m›nda da kan bas›nc›n›n
çok dikkatli takibi ve azalm›ß organ perfüzyonu olanlarda özel
önlemlerin al›nmas› gereklidir. Bir NSA‹‹ ve bir antihipertansif
kullananlar aras›nda konjestiv kalp yetersizli¤i olanlar,hipovolemisi olanlar, karaci¤er veya böbrek hastal›¤› olanlar, ACE inhibitörleri veya diüretik kullananlar kan bas›nc› art›ß› riski aç›s›ndan yüksek risk grubuna girmektedirler(16).
NSA‹‹ kullananlarda yukarda belirtilen miktarlarda kan bas›nc› art›ß›n›n klinik önemine gelince, diastolik kan bas›nc›nda
5 - 6 mm Hg bir art›ß, bir-iki y›l sürdü¤ünde, total strok meydana gelißinde % 67 ve koroner kalp hastal›¤›yla ilißkili olaylar›n meydana gelißinde ise %15 art›ß yaratmaktad›r(17 ).
NSA‹‹ reçetelemeden önce mutlaka arteryal kan bas›nc› ölçümü, hastan›n antihipertansif kullan›m›n›n bilinmesi, baßka
hastal›klar›n›n bilinmesi, NSA‹‹ için en düßük dozun kullan›lmas›, hasta e¤itimi, hastan›n çok dikkatli takibi(klinik olarak
önemli,>veya= 4-5mmHg kan bas›nc› art›ß›nda NSA‹‹ kesilmesi) gerekmektedir.

NSA‹‹ ve antihipertansifler
NSA‹‹’lar ve hipertansiyon ilißkisinin bir baßka yönü NSA‹‹’lar ve antihipertansiv ilaçlar›n etkileßimidir. NSA‹‹’larla prostaglandinlerin olumlu etkilerinin bloke edilmesi birçok antihipertansif ajan›n etkilerinin azalmas›na yol açan bir seri kompleks olay›n meydana gelmesine neden olur(18).
NSA‹‹lar›n kan bas›nc› üzerindeki etkilerini inceleyen, yukarda bahsedilen ilk meta-analizde(13) randomize plasebokontrollü çal›ßmalar popülasyon tipine göre s›n›fland›¤›nda,
NSA‹‹lar›n hipertansif olup ta tek doz veya düzenli antihipertansif kullanan, kontrol alt›nda olmayan hipertansiyonu olan,
normotensif olup ta antihipertansif kullanan, veya kullanmayan beß ayr› grup olguyu içeren tüm çal›ßmalarda supin ortalama kan bas›nc›n› artt›rd›¤› gösterilmißtir. Ancak bu etkinin sadece kontrol alt›nda hipertansiyonu olan hastalar› içeren çal›ßmalarda istatistisel olarak anlaml› bulundu¤u dikkati çekmißtir
(Ort.Art›ß: 5.4 mm Hg; %95 güven aral›¤›: 1.2 - 9.6 mm Hg).

NONSTEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN THE TREATMENT OF OSTEOARTHRITIS IN ELDERLY
NSA‹‹ ile ortaya ç›kan ortalama kan bas›nc› art›ß›n›n tedavi
edilmeyen hipertansif olgular› içeren çal›ßmalarda, sadece
normotensif olgular› içeren çal›ßmalara k›yasla biraz daha fazla oldu¤u belirlenmißtir (2.5 ve 1.1 mm Hg). Antihipertansif tedavi uygulanan çal›ßmalarda, hiçbir antihipertansif ajan verilmeyen çal›ßmalara k›yasla NSA‹‹ tedavisinden sonra kan bas›nc›nda daha büyük bir art›ß dikkat çekmißtir (4.7 ve 1.8 mm
Hg). Bu sonuçlara göre ilk izlenim antihipertansif kullan›p ta
hipertansiyonu kontrol alt›nda olan hastalarda kan bas›nc› art›ß›n›n en fazla oldu¤u ßeklindedir. Bu sonuçlar akla hemen
“NSA‹‹ ve antihipertansifler birbirinin etkisini antagonizemi
ediyor?” sorusunu getirmektedir. Bu soruya cevap olarak, beta-bokerler, vazodilatatörler, ve diüretikler olarak üç ayr› grup
antihipertansif tedavinin uyguland›¤› randomize,plasebo kontrollü çal›ßmalar incelendi¤inde(13), NSA‹‹lar›n tüm antihipertansif ilaç kategorilerinin etkilerini antagonize etti¤i, ancak,
beta –bloker’ler ve vazodilatatörlerin uyguland›¤› çal›ßmalarda, diüretiklerin uyguland›¤› çal›ßmalara k›yasla, NSA‹‹lar›n supin ortalama kan bas›nc›nda önemli ölçüde daha fazla art›ßa
neden oldu¤u belirlenmißtir. NSA‹‹lar›n beta –bloker’ler üzerindeki antagonistik etkilerini gösteren bu art›ß, sadece hem
beta –bloker’ler ve hem de NSA‹‹’lerin birlikte kullan›ld›¤› çal›ßmalarda istatistiksel olarak anlaml›l›k kazanm›ßt›r(Ort. 6.2
mm Hg; %95 güven aral›¤›: CI, 1.0 - 11.4 mm Hg). Bu sonuçlar da, NSA‹‹lar›n ortalama kan bas›nc› aç›s›ndan en olumsuz
etkiyi beta-bloker kullananlarda gösterdi¤i, diüretik ve vazodilatatör kullananlarda ise kan bas›nc› art›ß›n›n daha az oldu¤unu göstermekte, sanki NSA‹‹lar ile birlikte diüretik kullan›m›n›n daha uygun olaca¤› izlenimini vermektedir.Ancak bu yorum çok yan›lt›c›d›r.Bu meta-analizde günümüzde hipertansiyonun kontrolü için en s›k kullan›lan “angiotensin-konverting
enzim (ACE)” inhibitörlerinin ve “kalsium kanal blokker”lerinin kullan›ld›¤› çal›ßmalar›n yer almad›¤› unutulmamal›d›r.
Son y›llarda yap›lan çal›ßmalar, NSA‹‹’lar›n “tiazid” ve “loop” diüretiklerin, “beta-adrenerjik bloker”lerin, “alpha-adrenerjik bloker”lerin, ve “angiotensin-konverting enzim” inhibitörlerinin antihipertansif etkilerini bloke edebildiklerini, santral olarak etki eden “alpha agonist”ler veya “calcium channel
blocker”leriyle interaksiyon olmad›¤›n› bildirmektedirler
(12,18,19,20)
PGler ACE inhibitörlerinin hipotansiv etkisinde de rol oynarlar. ACE ayn› zamanda potent bir vazodilatatör olan bradikininin inaktif metabolitlerine degradasyonunu sa¤lar. Bradikininler siklooksijenaz (COX) yoluyla nitrik okside ve vazodilatatör prostaglandin sentezini stimüle ederler.ACE potent bir
vazodilatatör olan bradikinini inaktive eden kininaz II ile eßde¤erlidir. Bu enzimin ACE inhibitörleriyle bloke edilmesi bradikinin seviyelerinin artmas›na ve sonuçta böbrek ve di¤er dokulardan daha fazla bradikinine ba¤l› vazodilatatuar ve natriüretik prostaglandinlerin serbestlenmesine yol açar. Bu nedenle PG’lerin NSA‹‹’larla inhibisyonunun ACE inhibitörlerinin hipotansiv etkilerine karß› gelece¤i aç›kt›r. Bu nedenle
COX inhibitörleri kardiyovasküler hastal›klarda tehlikeli olabilirler ve/veya ACE inhibitör etkinli¤ine k›smen karß›t hareket
ederler (11).

Hipertansiyonun kontrolü için ACE kullanan hastalar aras›nda ibuprofen kullananlar›n %16.7’sinde, nabumeton kullananlar›n % 5.5’inde, ve selekoksib kullananlar›n %4.6’s›nda, ve
plasebo kullananlar›n %1.1’inde klinik olarak önemli sistolik
kan bas›nc› art›ßlar› görülmüßtür (21).
“Indometazin”in enalapril ile tedavi edilen yaßl›larda kan
bas›nc›n› artt›rd›¤›,ancak amlodipin veya felodipin kullananlarda artt›rmad›¤› gösterilmißtir (22,23).
Hipertansiyonu olan hipertansif hastalarda NSA‹‹ reçetelerken hastan›n hangi antihipertansif ilac› kulland›¤›n›n bilinmesinin önemi aç›kt›r.

NSA‹‹ ve kalp yetersizli¤i
NSA‹‹lar›n prostaglandin sentezini inhibe edici etkileri
konjestiv kalp yetersizli¤ine e¤ilimi olan olgularda kardiyovasküler homeostaz› olumsuz yönde etkileyebilir. Sonuç olarak,
su ve sodyum retansiyonu, renal kan ak›m› ve glomerular filtrasyon h›z›nda azalmalar bu hastalarda zaten stabil olmayan
kardiyovasküler homeostaz› etkileyerek kardiyak dekompansasyona neden olabilir. Hem konvansiyonel NSA‹‹lar ve hem
de COX-2 selektif inhibitörleri renal fonksiyonlarda benzer etkilere sahipolmalar› nedeniyle e¤ilimli hastalarda kalp yetersizli¤i riskini artt›rabilirler (24).
Garcia ve ark., NSA‹‹ kullan›m› ve kalp yetersizli¤i riskini
araßt›rd›klar› bir çal›ßmada, NSA‹‹ reçetelenmesi ile olußan
kalp yetersizli¤i için nispi riskin (RR) 1.6 (%95 güven aral›¤›:1.2-2.1) oldu¤unu, bu riskin NSA‹‹ ile tedavinin ilk ay›nda
daha büyük oldu¤unu, ve tedavi endikasyonundan ba¤›ms›z
oldu¤unu belirtmißlerdir. RR daha önce hipertansiyon, diyabet veya renal hastal›k olanlarda 1.9, olmayanlarda ise 1.3 olarak hesaplanm›ß, ve kalp yetersizli¤ine e¤ilimli olgularda NSA‹‹ tedavisine baßlanmas›n›n kalp yetersizli¤i riskini ikiye katlayabilece¤i belirtilmißtir (25).
Konjestiv kalp yetersizli¤i olan hastalarda uzun süreli NSA‹‹ kullan›m›ndan kaç›n›lmas› gerekti¤ine dair randomize, plasebo-kontrollü klinik çal›ßmalardan elde edilen yüksek seviyeli deliller(seviye I delil) mevcuttur (26).

Aspirin ve hipertansiyon
Özellikle koroner arter hastal›klar› proflaksisinde antitrombotik etkisi nedeniyle yayg›n olarak kullan›lan aspirinin, az da
olsa arteryal tansiyonu artt›r›c› etkileri belirlenmißtir.
Bir çal›ßmada, 44 - 69 yaßlar› aras›nda, aspirin, “parasetamol” veya NSA‹‹’lar kullanan 51 630 kad›n›n 10 579’unda 381
078 insan-y›l› takipte hipertansiyon belirlenmiß, göreceli riskin (OR) (> veya =22gün/ay kullananlar ve hiç kullanmayanlar), aspirin için 1.21 (%95 güven aral›¤›, 1.13- 1.30), acetaminophen için 1.20 (1.08 - 1.33); ve NSA‹‹’lar için 1.35 (1.25 1.46) oldu¤u belirtilmißtir(27).
Profilaktik dozda kullan›lan aspirin(100mg/gün) kan bas›nc›n› art›rmamaktad›r(19).
“Aspirin ne zaman al›nmal›?” sorusuna cevap sa¤layan, hafif hipertansiyonu olan ve tedavi edilmeyen 64 olgu, aspirin
kullanmayan; sabah aspirin alan; gece yatmadan önce aspirin
alan (100mg/gün) üç grup olarak de¤erlendirildi¤inde, 3 ay
sonra, aspirin kullanmayanlarda, anlaml› olmayan hafif kan ba-
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s›nc› azalmas› meydana geldi¤i (< 1.5 mmHg), sabah uyan›nca
aspirin kullananlarda kan bas›nc›nda hiç de¤ißiklik olmad›¤›,
yatmadan önce aspirin kullananlarda ise önemli ölçüde kan
bas›nc› azalmas› (SKB’nda 7 ve DKB’nda 5 mmHg) meydan
geldi¤i gösterilmißtir (28).

Aspirin ve di¤er NSA‹‹lar
Aspirinin serebrovasküler ve kardiovasküler hastal›klar›n
önlenmesinde rolü oldu¤u bilinmektedir.
Son bir iki y›ld›r, NSA‹‹’lar›n aspirinin kardioprotektiv etkilerini inhibe etti¤ini bildiren çal›ßmalar yay›nlanagelmektedir
(29,30). Bu yay›nlar, “NSA‹‹’lar ve aspirinin olumsuz etkileßiminin boyutlar› nedir?” sorusunu akla getirmektedir.
Bir çal›ßmada, aspirinden iki saat önce tek doz ibuprofen
uygulanmas› aspirinin sa¤lad›¤› ireversibl trombosit inhibisyonunu önledi¤i, günde 3 kez, 6 gün süreyle ibuprofen alan hastalarda da, aspirin ilk dozdan önce verilse bile, ayn› durum
gözlendi¤i, aspirinin, parasetamol veya diklofenak ile birlikte
verilmesinin ise normal veya normale yak›n trombosit inhibisyonu sa¤lad›¤›, ve aspirin alan ve NSA‹‹ kullanan hastalar›n,
NSA‹‹ kullanmayan hastalara k›yasla kardiyovasküler olaylar
aç›s›ndan artm›ß risk alt›nda olduklar› belirtilmißtir (31). Bu
bulgular, aspirin ve ibuprofen aras›nda bir farmakodinamik interaksiyonun varl›¤›n› desteklemektedir. Ibuprofen ve aspirinin birlikte kullan›m›n›n emniyeti sorgulanmal›d›r.
Aspirin ve NSA‹‹’lar aras›ndaki olumsuz etkileßimi irdeleyen “Bu abart›l› duruma inanma zaman› m›d›r?” baßl›kl› bir
derlemede, konuyla ilgili yay›nlar›n metodolojik aç›dan tart›ßmal› oldu¤u, bugüne kadarki uygulamalar›m›z› de¤ißtirmemizi
gerektiren aspirin ve NSA‹‹’lar›n birlikte kullan›m›n›n zararlar›na ilißkin delillerin gücü hakk›nda aç›k bir fikir birli¤ine var›lmam›ß oldu¤u, bu konu çözülünceye kadar da en iyi yaklaß›m›n aspirin kullanan hastalarda baßlang›ç tedavisi olarak
NSA‹‹ olmayan bir analjezik tavsiye edilmesi ve NSA‹‹ tedavisi
gerektiren hastalarda ise ibuprofen kullan›m›ndan kaç›n›lmas›
olabilece¤i sonucuna var›lm›ßt›r (32).

NSA‹‹ ve akut renal yetersizlik riski
NSA‹‹larla tedavi edilen hastalarda nefrotoksisite prevalans› düßük olmas›na ra¤men, NSA‹‹’lar›n yayg›n kullan›m› dolay›s›yla yine de birçok hastan›n risk alt›nda olmas› söz konusudur.Normal renal fonksiyon söz konusu oldu¤unda, stabil renal hemodinamik fonksiyonun sürdürülmesinde renal prostaglandin üretiminin rolü nispeten s›n›rl›d›r. Ancak renal hastal›¤›,dehidratasyonu olanlarda ve böbre¤in yaßlanmas›yla birlikte
daha bask›n olarak COX-1 ve potansiyel olarak COX-2 enzim
aktivitesiyle gerçekleßen renal prostaglandin üretiminin yeterlili¤i kompansatuar renal hemodinami¤in aktivasyonunda ana
önem kazan›r. Bu durumlarda NSA‹‹ kullan›m›yla renal PG üretiminin inhibisyonu potansiyel olarak s›v› ve elektrolit düzensizlikleri, akut renal disfonksiyon, nefrotik sendrom, interstisyel nefrit ve renal papiller nekroz gibi birçok ciddi böbrek
problemine yol açabilir (33).
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Yaßl›lar NSA‹‹’lar›n olumsuz renal etkilerine aßa¤›daki nedenlerle daha yatk›nd›rlar(34):
1. Renal fonksiyonlarda yaßa ba¤l› de¤ißiklikler
2. Baz› hastal›klar›n da birlikte bulunmas›(konjestif kalp yetersizli¤i,hepatik siroz, renal yetersizlik
3. Renal fonksiyonu etkileyen di¤er ilaçlar›n birlikte yayg›n
olarak kullan›m› (diuretikler, antihipertansifler)
Bir çal›ßma, renal yetersizlik riski dolay›s›yla indometazin
ve triamteren’in birlikte kullan›m›ndan kaç›n›lmas› gerekti¤ine ißaret etmektedir (35).
Ancak renal hastal›k riski hemen tan›nabilir ve önlenebilir
olmas› nedeniyle düßüktür.

NSA‹‹ ve antikoagulanlar
NSA‹‹’lar›n warfarin kullanlarda kanama riskini artt›rd›¤›
bildirilmißtir.
Varfarin kullanan hastalarda “diklofenak”, “naproksen” ve
“ibuprofen”in “International Normalised Ratio” (INR) üzerindeki etkilerini araßt›ran bir çal›ßmada olgular›n %46’s›nda bir
NSA‹‹’a baßlad›ktan sonra INR’nun terapötik s›n›r›n üst seviyesinin (INR > 3.5 veya 4.0) üzerine ç›kt›¤› gözlenmißtir (36).
COX-2 inhibitörleriyle birlikte warfarin kullan›ld›¤›nda ise
1,2, ve 3. haftalarda yap›lan INR ölçümlerinde “selekoksib”
kullananlarda INR’nun %13, %6, ve %5 oran›nda, “rofekoksib”
kullananlarda ise %5, %9, ve %5 oran›nda artt›¤›, incelenen 16
olgunun 12’sinde klinik olarak anlaml› >veya = %15 INR de¤ißikli¤i tespit edildi¤i bildirilmißtir (37).
Varfarin kullanan hastalarda düzenli INR takibi yap›lmal›d›r.

NSA‹‹ ve “Lityum”
NSA‹‹’lar›n serum “lityum” konsantrasyonlar›n› artt›rd›¤›
bildirilmißtir.Yaßl›larda “Lityum” toksisitesinin, diüretikler,
ACE inhibitörleri, ve NSA‹‹ kullan›m› ve hastaneye kald›r›lma
ile ilißkisini inceleyen bir çal›ßmada, bir “loop” diuretik
(RR=5.5, 95% CI=1.9-16.1) veya bir ACE inhibitorü (RR=7.6,
95% CI=2.6-22.0) kullan›m›yla, tedavinin baßlang›c›ndan sonraki bir ay içinde “lityum” toksisitesi aç›s›ndan dramatik bir art›ß görüldü¤ü, ancak tiazid diüretikleri veya NSA‹‹’lar›n birlikte kullan›m›yla lityum seviyelerinde art›ß olabilmekle birlikte,
bu art›ß›n anlaml› olarak artm›ß hospitalizasyon riski ile ba¤›ms›z olarak ilißkili olmad›¤› bildirilmißtir (38).
Ancak, bir baßka çal›ßmada ise “lityum”, ACE inhibitörleri,
NSA‹‹, ve verapamil’in birlikte kullan›m›n›n muhtemel bir fatal kombinasyon olabilece¤ine ißaret edilmißtir (39).
Bir çal›ßmada, birlikte “selekoksib” veya “rofekoksib” kullan›ld›¤›nda serum lityum konsantrasyonu % 99 ve % 448’e ç›kabilice¤i ve di¤er NSA‹‹’lar ve “lityum” aras›nda da interaksiyonlar bildirilmißtir (40).
Sonuç olarak, NSA‹‹ tedavisi baßlang›c›nda serum “lityum”
konsantrasyonlar› dikkatle izlenmelidir.COX-2 inhibitörlerinin
“lityum” toksisitesine neden olabilece¤i bilinmelidir.

SONUÇ
Yukardaki bilgiler, sistemik hastal›klar› olan ve polifarmasideki geriatrik hastada osteoartrit tedavisinde a¤r›n›n gideril-

NONSTEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN THE TREATMENT OF OSTEOARTHRITIS IN ELDERLY
mesi için yan etkileri olmayan baßka analjezik ilaçlar›n gelißtirilmesi gere¤ine ißaret etmektedir.Klinisyen hastalar›n› tedavi
ederken s›kl›kla birlikte reçetelenen ilaçlarla etkileßimler üzerinde önemle durmal›d›r.
NSA‹‹’lar›n geriatrik hastalardaki yan etkileri ve birlikte
kullan›lan ilaçlarla etkileßimlerinin yaratt›¤› olumsuzluklar rasyonel reçetelendirme ve özellikle yüksek riskli hastalarda çok
dikkatli takip, uygun ilaç seçimi, doz ayarlamas›, ve tedavi süresinin mümkün olabildi¤ince k›sa tutulmas› ile en aza indirgenebilir.
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