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İlaç tedavisi alan bireyler 

• yaş,  
• cinsiyet,  
• beslenme durumları, 
• ilaç ile birlikte aldıkları öğünün/diyetin enerji yoğunluğu 



• makro ve mikro besin ögesi içeriği etkenler, 
• ilaçların hem farmakokinetik (ilaçların emilimi, dağılımı, 

metabolizması ve eliminasyonu süreçlerini içerir), 
• farmakodinamik (ilaçların etki gücü) özellikleri üzerinde rol oynar. 



• Besinler ve besin ögeleri arasındaki etkileşme: 
• - Emilim, 
• - Metabolizma, 
• - Atılım.  



• Kronik hastalıklarda ilaç kullanımı, 
• Malnutrisyon,  
• Katabolik hastalık: Ağırlığın %10 kaybı, 
• Diyet alımın azalması, 
• Enfeksiyon vb. 



İlaç tedavisi ile beraber 

• Beslenme durumunun saptanması, 
• Besin ögelerinin alım durumları, 
• Vücuttaki düzeylerin izlenmesi 

 



• Besin ögeleri, 
• Besinler, 
• Yetersiz beslenme, 



• İlacın: Emilim, metabolizması ve atımına etki 
• İlaçlar: Besin gereksinmesine, emilim ve metabolizmaya etki edebilir. 



• ilaç ile birlikte öğünde yer alan makro besin ögeleri, 
• kan akımını,  
• gastrointestinal motiliteyi veya enzimatik aktiviteyi etkiler, 
• İlaçların biyotransformasyonunu ve dağılımını değiştirebilir. 



sitokrom P450 enzim sistemi 

• Karaciğer, 
• intestinal mukozadaki endoplazmik retikulum hücrelerinde bulunur, 
• ilaç metabolizmasında  önemlidir. 



• Öğünün içerdiği makro besin ögeleri, 
• sistemde yer alan enzimleri uyararır veya inhibe eder, 
• ilaçların metabolizmasını etkileyebilir. 



• birçok diyetsel etken konjugasyon enzimleri, 
• P-glikoproteinler üzerine etki eder, 
• ilaç metabolizmasının değişmesine neden olabilir. 



• ilaç ile birlikte alınan öğünün/diyetin içeriğine bağlı olarak intestinal 
yolda değişiklikler oluşur, 

• ilaçların emilimi ve dağılımını etkileyebilir. 



• Uzun süreli uygulanan diyetler, 
• sonuçta plazma proteinlerinde oluşan değişiklikler, 
• ilacın etkisini olumlu veya olumsuz yönde değiştirebilir. 



• öğünün/diyetin makro besin ögesi içeriği, 
• ilaçlar ile etkileşime neden olan en önemli etkendir. 
• Bu etkileşimlerle ilaçların biyoyararlılığı, ilaçların sistemik dolaşıma 

geçen miktarı azalabilir veya artabilir. 



• tedavi açısından yetersizlik veya artmış toksisite riski oluşabilir.  
• böyle durumlar hastaların tedavi ve iyileşme sürecini olumsuz 

etkileyebilir, 
• hastanede kalış süresinin artmasına neden olabilir, 
• morbitite ve mortalite riskini artırabilir. 



• ilacın özelliğine bağlı olarak,  
• ilaç ile birlikte alınan öğünün enerji yoğunluğu, 
• öğünün makro besin ögesi içeriği, 
• ilacın metabolizmasını olumsuz etkilemeyecek biçimde 

düzenlenmelidir. 



Enerji Yoğunluğu ve İlaç Etkileşimleri 

• Öğünün enerji yoğunluğu gastrik boşalma süresi üzerine etki eder, 
• ilaçların biyoyararlılığının değişmesine neden olabilir.  
• Duedonuma aktarılma hızı: Dakikada 2-4 kal enerji içeriğine sahip 

içerik. 



Sıvı besinler açısından 

• enerji yoğunluğu 1 kal/mL olan sıvı besinler, 
• dakikada 2-2.5 mL hızla boşalır, 
• Sıvı besinler: Enerji yoğunluğu 0.2 kal/mL , 
• sıvı besinler dakikada 10 mL hızla boşalmaktadır. 



• Yüksek enerji yoğunluğuna sahip öğünler: Midede kalma süresi daha 
uzun, 

• İlaçların gastrointestinal sistemdeki geçiş süresini etkiler. 



• Katılımcılar: Yaşları 18-55 arası, 
• Yüksek enerji ve yağ içeriği olan bir kahvaltı öğünü, 
• Sonra dabigatran (antikoagülan) verilmiştir. 



•                    Sonuç:   
• İlacın yüksek enerji ve yağ içeriği olan kahvaltı öğününden sonra 

alınması, 
• İlacın emiliminde gecikmeye neden olmuştur. 



• günlük enerji miktarında kısıtlama yapmak, 
• ilaçların metabolizması üzerinde etkili olabilir.  
• Besin alımında kısıtlama, 
• Vücut ağırlığının korunması için uygulanan diyetler ve ilaç etkileşimi 

ile ilgili çalışmalar yetersizdir. 



Çalışmalar 

• Kronik besin alımında kısıtlama ile amfetaminin duyarlılığında artış 
sonucu oluşan davranış değişiklikleri ile ilgilidir. 

• Amfetamin, santral sinir sistemini uyarıcı ilaçtır. 



• Bu ilaç amacı dışında kullanılmaya, 
• yani suistimal edilme ihtimali oldukça yüksektir.  
• İlacın kullanımı iyi hal oluşumuna neden olabilir, 
• İlaç kullanılırken besin alımında kısıtlama yapmak ilaca karşı duyarlılığı 

arttırabilir. 



• Kronik olarak besin alımında kısıtlamanın yapılması,  
• dopamin reseptör-1 sinyal yolağının yeniden düzenlenmesine neden 

olmaktadır. 
• adaptasyonlar ilacın uyarıcı özelliklerini artırır, 
• özellikle zayıflama diyetleri ilacın kötüye kullanım riskini arttırabilir. 



• hücresel enerji durumu da ilaç metabolizmasını etkiyebilir.  
•      hücresel enerji eksikliği ile birlikte: 
•      aminopirin,  
•      fenazon (antipirin),  
•      teofilin (bronkodilatör) gibi ilaçların klirensi ve eliminasyonunun 

azaldığı bilinmektedir. 



• çok düşük kalorili öğünler/diyetler, 
• vücutta oluşan negatif enerji dengesi, 
• ilaçların metabolizmasını etkiler,  
• toksik etkiler oluşturabilir. 

 



Makro besin ögeleri 

• Karbonhidatlar (CHO), 
• Yağlar, 
• Proteinler. 



• Alım miktarları: Yüksek 
• İşlevleri: Enerji sağlamak  
• İlaç etkileşiminde her biri farklı rol oynamaktadır. 



CHOlar 

• CHO türü, 
• CHO miktarı  
• İlaç metabolize eden enzimler üzerinde etkilidir. 



CHO içeriği yüksek besinler 

• Tahıllar, 
• Patates, 
• Tiripin ve teofilin emilimini etkilemiştir.  



•            Ratlarda nişasta yerine sukroz kullanıldığında: 
• CYP450, 
• b5, 
• NADPH oksidaz, 
• NADPH-CYP C reduktaz, 
• N-metilaz (aminopyrine N-metilaz) 

 



• Fenobarbital oksidaz, 
• Alanin oksidaz, 
• Bifenil oksadaz, 
• Neoprontosil azo reduktaz aktivitelerinde belirgin düşmeler olmuştur. 



Yüksek dozda glukoz alımı 

•           Farelerde: 
• Heksobarbital hidroksilasyonunu düşürmüş, 
• Heksobarbitalın bekleme süresini arttırmıştır.  
•           Bu veri temelinde:  
• %5 glukozun hastalar intravenoz verilmesi, barbiturattan ileri gelen 

bekleme süresini etkileyebilir.  



• Diyetteki değişiklik ilaç biyotransformasyonunu etkileyebilir. 
• İki hafta düşük CHO ve bol proteinli diyet tüketen gönüllülerde: 
• Antiprin ve teofilinin plazma yarılanma ömrü normal diyetle 

beslenenlere göre %35-40 kadar düşmüştür. 



• Bunun tersine diyetteki CHO miktarı arttırılmış ve protein miktarı 
düşürülmüş, 

• Her iki ilacın da yarılanma ömrünün %50-60 kadar arttığı saptanmıştır. 



Sağlıklı bireylerde  

•            Intravenoz beslenme desteği: 
• Glukozdan izokalorik amino asit çözeltisine dönüştürülünce  
• Antiprinin metabolizması artmıştır. 



Astımlı çocuklarda 

• Uzun süreli sabit dozda teofilin tedavisi, 
• Düşük protein yüksek CHOlı diyet ile beslenme, 
• Sonra izokalorik yüksek protein ve düşük CHO’lı diyet  
• Soluk alma krizlerinde düşme ve teofilinin serum düzeyinde artış 

gözlenmiştir. 



CHOların ilaç atımına etkisi 

• Yüksek posalı diyetler, 
• Safra asitlerinde kayıp, 
• Enterohepatik dolaşımdaki ilaçların atımında artış 



Posalı diyet   

• İlaçlar diyet posa bileşenlerine adsorbe edilebilr. 
• Adsorbe olan ilaçlar GI transit geçebilir. 
• Asetaminofen: Emilimi pektin alımı ile gecikmektedir. 



CHOların İlaç Biyoyararlılığına Etkisi 

Diyetin özelliği  Koşul  Etkilenen ilaç  İlacın biyolojik 
etkinliği   

Emilme 
mekanizması Etki mekanizması 

Yüksek selüloz, 
hemiseluloz  

------- ---------- ---------- Düşme  İnce bağırsaklardan geçiş 
süresi hızlanır, 
adsorpsiyona neden olur 

Yüksek CHO 
(%93) 

Açlık  Propranolol  Antihipertansif, 
antiritmik  

Biyoyararlılıkta artış  Dalak kan akımında artış 

Ham posa (5g) Normal diyet  Digoksin  Kardiyotonik  Gecikme  İdrarda atımda %18 düşme 
Buğday kepeği  
(22/g) 

Normal diyet Digoksin Kardiyotonik Gecikme Serum konsantrasyonu 
değişmez  

Normal kahvaltı  
Açlık  Digoksin  Kardiyotonik --------- Besinlerle emilimi gecilir, 

yan etkileri düşer 

Yüksek pektin 
(jöle, hurma) 

Açlık  Asetaminofen  Analjiezik, antipiretik  Düşme  Açlığa göre idrarda atımı 
%35-50 düşer. 

Düşük pektin 
jelatinli tatlı 

Yüksek yağlı, 
proteinli diyet 

Asetaminofen  ----------- ----------- Emilimi diğer diyetler kadar 
düşürür. 

Nişastalı 
krakerler  

----------- Asetaminofen  ------------ ------------ Aminofenol yapısındaki 
Asetaminofen emilimi 
düşer. 

  
 

        
   



CHOların İlaç Biyoyararlılığına Etkisi 

Diyetin özelliği  Koşul  Etkilenen ilaç  İlacın biyolojik 
etkinliği   

Emilme 
mekanizması Etki mekanizması 

Çözünmez 
yüksek posa 

------- Levadopa  Antiparkinson  ---------- Plazma düzeyinde 2 haftadan 
sonra %30 artış, etkinlikte artış 

Yüksek CHOlı ve 
posalı diyet  

Yüksek CHOlı 
ve düşük 
posalı diyet  

Amoksisilin  Antimikrobiyal  Düşme  Çözünmez posa emilimi düşürür, 
olumsuz çevre koşulları olumsuz 
etkiler. 

Yüksek CHOlı 
diyet 

Açlık  Eritromisin streaat  Antibiyotik  Düşme  Mide boşalmasında gecikme,asit 
koşulda ilacın parçalanamasında 
artış 

Buğday kepeği 
eklenmiş  

------- Sulfasalazin  Ulseratif kolit, 
antienfektif  

Düşme  Kalın bağırsaktan geçiş 
süresinde düşme, ilacın aktif 
metabolitinin oluşumunda ve 
etkinliğinde düşme 

Pektin eklenmiş  
(15 g/gün) 

-------- Sefaklor  Antimikrobiyal  Gecikme  ---------- 

Pirinç-ekmekten 
oluşan öğün  

Açlık  Flubiprofen  Antiinflamatuar, 
analjezik 

Gecikme  Mide boşalmasında düşme 

Kıymalı patates 
yemeği  

Açlık  Klaritomisin  Antimikrobik  Emilim ve sistemik 
biyoyararlılıkta 
artış 

-------------- 



Yağlar  

• Lipid grubuna giren bileşikler, 
• Hücre membranlarının yapısında bulunur, 
• Membranlarda enzim sistemlerinin normal aktiviteleri için elzem.    



MFO enzim sistemi aktivitesi düşer 

• Yağdan düşük diyet, 
• Elzem yağ asitlerinden  düşük, 
• Elzem yağ asitlerinden yetersiz, 

 
 



CYP-450 sistemi 

• Diyetteki doymuş asitleri düzeyinin arttırılması, 
• CYP-450 sisteminde önemli farklılık,  
• Fosfolipidler CYP-450 sisteminin aktif yapısı için önemli.   



Hipolipidemik ajanlar  

• Birçok ilaç GI bölgeden yağ ve diğer besin ögelerinin emilimini farklı 
etkiler, 

• Örneğin antibiyotikler: Neomycin, kanamycin 
• Jejunal villilerde morfolojik değişmeler, 
• Yağ emilimine bozulmalar, 
• Bağırsakta safra tuzlarının bağlanarak serum kolesterolünde düşme. 



Aynı etkiye sahip olanlar 

• Kolşisin, 
• Fenindion, 
• p-aminosalisilik asit (PAS), 
• indometasin 



• Kristalize askorbik asit varlığında PAS intestinal semptomlara neden 
olur. 

• Oral kontraseptifler (ostrojen, ostrojen-progesteron) plazma TG 
konsantrasyonunu yükseltir.  



Lipolize neden olanlar 

• Katekolaminler, 
• Metil ksantinler, 
• İştah baskılayıcı amfetaminler 
• Bunlar anoksijeniktir.  



Lipid düşürücü ilaçlar 

• Kan kolesterolüne etki eder, 
• Kolesterol ve safra asit emilimi etkiler, 
• Örneğin: Kolestramin, 
• Β-sitositerol (cytellin), 
• Kolestipol, 
• Neomisin  

 
 



Kolesterol emilimini engelleyenler 

•         Ezetimeb: Sentetik 2-azetidon, 
• Bağırsakta TG etkilemez,  
• kolesterol emilimini engeller, 

 



Niasin-nikotinik asit 

• Yüksek doz: 3-6 g/gün, 
• Serbest yağ asitlerinin dönüşümü azalır, 
• VLDL salınımını engeller, 
• Kolesterol sentezini düşürür, 



Bitki Stanolleri ve Statinleri 

• Statinler: Hidroksimetil glutaril ko-enzim A (HMG-KoA) reduktaz 
inhibitörüdür. 

• Statinler serum LDL seviyesini düşürmek için kullanılır. 
• Diyette: Doymuş yağ, trans yağ, kolesterol alımı düşürülür, 
• Bitki stanolleri ve staninleri de diyete eklenerek kolesterol emilimi 

düşürülür. 
 
 
 
 



• Bitki sterolleri doğal oluşur, 
• Tüketilen yağlarda, kuruyemişlerde, çekirdeklerde bulunur. 
• Bunlar:  28 karbonlu kampesterol, 
• 29 karbonlu  sitesterol ve stigmasterol yapısındadır. 



• Batı tarzı diyette: 100-30 mg/gün bitki sterolleri, 
• 20-50 mg/gün  bitki stanolü bulunur. 



•                Bitki stanolleri ve sterolleri: 
• Margarinler, 
• Salata soslarına katılır. 
• Bitki stanolleri daha az emilmektedir. 
• Hiperkolesterolemi tedavisinde kullanılır. 

 
 
 



Proteinler ve amino asitler 

• Diyet proteini bağırsak, karaciğer ve ince bağırsaklarda ilaç metabolize 
eden enzimlere etki eder, 

• Hayvanlarda: Diyet proteini %12-20 olduğunda enzim sistemine 
optimal etkili bulunmuş. 

• Yetersiz protein alımında: İlaç bağlayan proteinlerde azalma, 



• Protein yetersizliğinde ilaç toksistesinde artış bildirilmiştir. 
• Protein yetersizliğinde hepatik mikrosamal tepkime hızında düşme, 



• Piramidonun demetilasyonu 
• Benzoprinin hidroksilasyonu, 
• Bir hafta proteinsiz veya proteinden düşük diyet alanlarda normal 

beslenenlere göre  düşme gözlenmiştir. 
 



• NADPH’ye bağımlı elektron transport sitemi: 
• Diyette protein alımı ile yakından ilişkili, 
• Proteinsiz, proteinden yetersiz diyette: NADP oksidaz, NADPH-CYP 

450 reduktaz, CY450 ve CYPB5 düzeyleri düşer. 
• Bol proteinli diyetle beslenenlerde yükselir. 



Düşük proteinli diyetler 

• Faz 1 biyotranformasyon hızını düşürür. 



Akut açlık  

• MFO enzim sistemi baskılanabilir, 
• İlacın matabolizması bozulabilir., 



Malnutrisyon  

• Dokularda protein enerji kaynağı olarak kullanılır, 
• İlaçların taşınması olumsuz etkilenir. 



Yüksek proteinli diyetler  
 
• Karaciğerde MFO enzim sisteminin aktivitesini arttırır, 
• İlaç metabolizmasını hızlandırır. 

 



•               Protein içeriği yüksek besinler: 
• Et, 
• Balık, 
• Peynir, 
• Yumurta akı. 
• Tiripin ve teofilin emilimini etkilemiştir. 



İlaçların protein metabolizmasına etkileri 

• İlaçların birçoğu protein ve amino asit metabolizmasını etkiler. 
•         Örneğin: 
• Kortikosteroidler: Kas proteinlerinin yıkılmasını, 
• Glikokortikoidler: Karaciğer proteinlerinin organdan ayrılmasını uyarır. 
• Özellikle kuşing sendromunda. 



•              Değişik hastalık koşularında: 
• Bu ilaçlar protein yıkımına neden olarak glukoza dönüşümü hızlandırır. 
•       Bu durumda: 
• - İdrarda azot atımı artar, 
• - Negatif azot dengesi oluşur, 
• - Kaslarda erime başlar. 

 
 



• - Steroid myopatisi, 
• - Deride incelme, 
• - Lenf dokusunda düşme, 
• - Dolaşım bozukluğu görülebilir. 



Yüksek proteinli diyetler 

• Pozitif azot dengesi sağlanır, 
• Bazı ilaçlar protein sentezini etkiler, 
• Bazı ilaçlar amino asit transferini engeller (Örneğin: Kloramfenikol), 
• Bazı ilaçlar serumda proteinlerin normal taşınma işlevini engeller, 

(Penisillin, sulfanamidler) 



• Tetrasilin: Diüretiklerle birlikte verildiğinde protein metabolizmasını 
etkiler, kan üre seviyesini yükseltir.  

• Oral kontraseptif kullanan kadınlarda amino asit plama seviyeleri 
düşer. 



•           Özellikle: 
• Prolin, 
• Glisin, 
• Alanin, 
• Valin, 



• Lösin, 
• Fenilalanin, 
• Methionin, 
• Trozin  



• Tekrar ilaç kullanımına kadar normal seviyelerine yükselir, 
• Glisin konsantrasyonu ise olduğu gibi kalmaktadır. 



•               L-dopa:  
• Parkinsonlu hastalarda proteinli diyetlerle farmokokinetiği değişir, 
• Bazı sorunların oluşmasına neden olur. 

 



Protein Metabolizmasını Etkileyen İlaçlar  
           İlaçlar                       Etkisi  

Kortikosterodiler  İdrarda azot atımını ve glikoneojenezi arttırır 

Klorofenikol  Protein sentezinde amino asit transferini engeller 

Tetrasiklinler  Protein olmayan idrara azotlarının atımını artırır 

Oral kontraseptifler  Plazma amino asit düzeyini değiştirir 

Indometasin  Amino asit emilimini düşürür 

Neomisin  Amino asit emilimini düşürür 

Insulin  Protein sentezini uyarır 

Troit hormonları  İdrarda azot atımını arttırır 

Salisilatlar  İdrarda amino asit atımını arttırır 



• İlaçlar ile birlikte alınan öğünler,  
• içerdikleri makro besin ögeleri ilaçlar ile etkileşime girer, 
• İlaçların farmakodinamik ve farmakokinetik özelliklerinin değişmesine 

neden olabilir.  



• Vejetaryen diyetler sülfür içeren aminoasitleri yeterince sağlayamaz, 
• Bu nedenle ilaçların özellikle konjugasyon metabolizma basamağı 

etkilenmektedir.  



• Öğünün makro ve mikro besin ögeleri,  
• Öğünün enerji içeriğindeki kısıtlamalar da amfetamin gibi bazı 

stimulan ilaçların duyarlılığını arttırmaktadır. 



• Öğünün enerji yoğunluğunun yüksek olması ilaçların GI transit geçiş 
süresini uzatır, 

• İlacın etki edebileceği süreyi geciktirebilir.  



Sonuç  

• Gelişi güzel ilaç kullanılmamalıdır, 
• İlaçlar: Hekim, eczacıların uyarıları dikate alınarak kullanılmalıdır. 
• Prospektüsleri okunmalıdır.  



• Belirli besinler ve içecekler yüksek miktarlarda tüketiliyorsa ilaçlarla 
etkileşmeleri sorulmalıdır. 



• İlaç tedavisiyle birlikte diyetlerin enerji ve makro besin ögesi 
içeriklerinin dikkata alınması, 

• Hastalara uygun bir beslenme tedavisinin planlanması gerekmektedir. 
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