
İNTRAVENÖZ İLAÇLARIN

ANTAGONİSTLERİ



FLUMAZENİL

Spesifik olarak benzodiazepin reseptörlerinin  kompetitif  antagonistidir.

Benzodiazepinlerin merkezi sinir sistemi üzerindeki etkilerini ortadan 
kaldırır.



Hipnotik etkiyi kısa sürede reverse eder ancak amnezik etki üzerinde 
daha zayıf etkilidir.

Solunum sisteminde tidal volüm ve dakika solunum hacmi normale 
dönmesine rağmen,solunum merkezinin  co2 ye  olan hassasiyeti azalmış 
olduğundan, hasta etkili solunum yapamıyor olabilir. Hasta yakın gözlem 
altında tutulmalıdır.



Antikonvülzan olarak benzodiazepin kullanıldığında veya trisiklik
antidepresan zehirlenmelerinde flumazenil konvülsiyon ataklarına sebep 
olabilir.

Midazolam ve ketaminin birlikte kullanıldığı hastalarda derlenmede 
disfori ve halüsinasyonları arttırabilir.

Bulantı ve kusma yapabilir.



Uzun süre benzodiazepin kullanan sedasyon halindeki hastaya ve 
ilaç bağımlılarının çekilme semptomlarını tedavi ederken hızla  
verildiğinde  anksiyeteye sebep olur.

Kafa travması veya beyin cerrahisi geçiren hastalarda beyin içi 
basınç artışına sebep olabilir.



Kullanımı:

Hasta tamamen uyanıncaya kadar yavaş infüzyon ile 0.2mg/dk. 
uygulanır. Total doz 0.6-1mg.

Hızla metabolize olduğu için sedasyonun geri dönmesi  olasılığı vardır. 
Hasta 1-2 saat gözlenmeli gerekirse 0.5mg/ saat lik sürekli infüzyon uzun 
etkili benzodiazepinlerden sonra hastaya uygulanabilir.

Karaciğer yetmeziğinde etkisi uzar.



NALOXON

Opioid antagonistleri;kimyasal olarak ana bileşikten bir metil molekülü 
çıkartılarak spesifik antagonistler elde edilir.

Bu yolla :

mofin-nallorfin,levorfanol-levallarfanol, nalokson-naltrekson elde edilir.

Hepsi mü reseptörü üzerinde yüksek oranda ,diğer reseptörler üzerinde 
daha az oranda etkilidirler.



• Nalokson da mü reseptörleri üzerinde enfazla etkili ajandır.tüm 
agonistleri reseptörlerinden  ayırarak etkilerini tersine çevirir. 

• Genellile yüksek doz opioidlerin sebep olduğu respiratuar
depresyonu tedavi etmek için kullanılır.

• Ayrıca titre edilerek,opioidlerin neden olduğu

bulantı ,kaşıntı ve konstipasyon için de kullanılır.



• Analjezik etki, klinik dozlarda korunur. Opioidlerle yapılan  
Spinal veya epidural anestezinin yan etkileri için de 
kullanılabilir.

• Opioid aşırı dozuna bağlı bilinç kaybını reverse etmek için 
kullanılır



kullanımı

• İv. Yoldan yavaş olarak 0.04mg/ml.olarak seyreltilen naloxon, spontan
solunum geri gelene dek 0.5-1 mikrogram/kg dozunda her 3-5 dakika 
aralıklarla uygulanmalıdır.

• Etki  süresi 30-45 dakika olduğu için uzun etkili opioidler için 4-
5mikrogram/kg/saat dozunda sürekli infüzyon olarak uygulanabilir.

• Ayrıca im. Yoldan uzun etkili opioidlerin reversi için iv yolun 2 katı 
miktarda  verilebilir.



• Yeni doğanlarda solunum depresyonu için 10mikrogram/kg 
dozunda 2 dk aralarla tekrarlanarak uygulanabilir.

• Bağımlı annenin bebeğinde verildiğinde çekilme sndromuna
benzer etkiler yapacağı için esas tedavi bebeğin mekanik 
ventilasyon desteğine bağlanmasıdır.

• Non opioidlerin reversi için kullanılmaz.



Yan etkiler

• Opioid anestezinin hızla reverse edilmesi,sempatik stimülasyona bağlı 
olarak

• Taşikardi

• Ventriküler irritabilite

• Hipertansiyon

• Pulmoner ödem oluşur.



NÖROMUSCULER BLOKERLER

GENEL ANESTEZİDE KULLANILAN  KAS GEVŞETİCİ 
İLAÇLAR



Nöromusculer blokerlerin sınıflanması

• Depolarizan olanlar:
• Kürar
• Süksinil kolin
• Non depolarizan olanlar:
• Pankuronyum
• Vekuronyum
• Rocuronyum
• Atracurium
• Sisatracurium
• mivacurium



Depolarizan nöromusculer blokerler:

• Süksinil kolin: 

Faz I blok ; önce fascikülasyon ardından kontraksiyon,sonunda gevşeme

Faz II blok ;  Dual blok da denir.  Depolarizan bir nöromusculer blokerin
uzun süren tekrarlayan dozlarda kullanımı ile görülür. Hücre zarı 
potansiyeli normale dönmesine rağmen iletim blokludur. 
Nondepolarizan bloker varmış  gibi görünür.



Süksinil kolin

• Depolarizan ajanların günümüzde tek kullanılan üyesidir. Yine de çok 
tercih edilmez.

• Etki 30 -60 sn. de başlar ve 5-10 dk. Sürer.

• Plazma  esterazları ile yıkılır.  Yıkılımı dokulardan geçerken çok hızlı 
olduğu için verilen dozun ancak %10 u snaptik aralığa ulaşır.



Süksinil kolinin organ sistemlerine etkisi:

• MSS : Kafa içi basıncı yükseltir.

• DOLAŞIM SİST : Aritmi . Kardiak arrest

• KARACİĞER: pseudokolin esteraz salınımını etkileyen durumlarda,uzun 
süreli kronik hepatitte, sirozun ilerleyen safhalarında ,kc.metastas yapan 
tümörlerde etkinliği%70 oranında azalır.

• BÖBREK : potasyum seviyeleri yüksek seyreden renal yetmezlikte 
kullanılmaz.



Süksinilkolin’in yan etkileri

• Hiperpotasemi

• Kas ağrıları

• Göz içi basınç artışı

• Kafa içi basınç artışı

• Karın içi basınç artışı

• Çene kaslarında spazm(Masseter spazmı)

• Malign hipertermi



Süksinilkolinin kontrendikasyonları

• Hiperkalemi
• Yanıklar (Total vücut yüzeyinin %35 ini aşan 3.)
• Ciddi kas travması
• Kas hastalıkları ve hasarları
• Nörolojik hasarlar
• Ciddi sepsis
• Malign hipertermi öyküsü
• Allerji
• 8 yaş altı çocuklar
• Pseudokolinesteraz ın genetik defektleri



Nondepolarizan Nöromusculer Blokerler

Sinir-kas kavşağında asetilkolin ile yarışarak onun yerine 
reseptöre  bağlanıp ion kanallarının kapalı kalmasına, 
böylelikle iletimin kasa ulaşamayıp, kasın gevşemesine yol 
açarak etkili olurlar.



• Reseptör ile bağlanma geri dönüşümlüdür.

• Nondepolarizanlar ile oluşan blokda fasciculasyon yani faz I  görülmez.

• Sedatif,hipnotik,amnezik,analjezik etkileri yok.



Farmakokinetik özellikleri

• Yağda çözünürlükleri azdır. Bu sebeple beyin,renal tübüler epitel ve 
plasenta gibi bariyerleri aşamazlar. Fetüse ulaşamazlar.

• Eliminasyon:  değişiklik gösterir. Karaciğer,böbrek,plazma esterazları
,Hoffmann eliminasyonu ile metabolize olarak yıkılırlar.



Genel farmakolojik özellikler 1

• Isı:  Hipotermide etkileri uzar. Metabolizmaları yavaşladığı ve atılımı 
zaman aldığı için.

• Asit-baz dengesi:  Solunumsal asidozda blokaj uzar.

• Elektrolit değişiklikleri:  Hipokalemi ve hiperkalemi etkilerini arttır. 
Hipermagnezemide de etkileri artar



• Yenidoğanlar snaps gelişimler tamamlanmamış olduğundan daha 
hassastırlar fakat extrasellüler sıvı hacimleri fazla olduğundan doz 
gereksinimlerini azaltmak gerekmez.

• İlaç etkileşimi: snaps aralığında etkili olan pek çok ilaç ile birlikte 
kullanıldıklarında etkileri uzar.



• Karaciğer ve böbrek yetmezliğinde indüksiyon dozlarını yüksek , 
idamede düşük dozda kullanılmalıdır.

• Kas grupları farklı etkilenir .Önce diafragma,çene ,yüz ve larynx kasları 
etkilenir. Glottis daha geç etkilenir. Göz çevresi kasları etkilendiğinde 
entübasyon için yeterli derinlik oluşmuş demektir.



Genel farmakolojik özelliker 2

• Merkezi sinir sistemi üzerine etkileri yoktur.

• Dolaşım sistemi: Kalp kası üzerine direkt etkileri yoktur. Histamin
salgılatıcı özelliği ile taşikardi taparlar. (pankuronyum,atrakuryum)

• Karaciğer ve bilier sistem: metabolizması karaciğer üzerinden olanlarda 
etki süreleri uzar. Yetmezlikte Atraküryum tercih edilir. 



• Böbrekler: Pankuronyum,veküronyumve rokuronyum etki süreleri uzar. 
Atrakuryum kullanılabilir.

• Yaşlılar: dolaşım zamanı uzun olduğu için etki başlama süresi uzundur 
Atrakuryum yaş ile etkisini değiştirmez.

• Obez hastalar:  hızlı indüksiyonu tercih etmelidir. Regürjitasyon sık 
görülür.

• Allerji : Perioperatif anaflaksinin çoğundan sorumludurlar % 55.Bunun 
da % 37 si süksinilkolin ,%26 sı rokuronyum olarak tesbit edilmiştir.



Etkili uyanma parametreleri

• Spontan solunumun geri geldiğinden emin olmak için: 

• 1- 15ml/kg. tidal volum

• 2- düzenli ve ritmik solunum

• 3- negatif inspiratuar basınç 

• Etkin yutma 

• Etkin öksürebilme

• Sözel uyarı  ile dilini dışarı çıkarabilme,başını 5 saniyeden fazla 
kaldırabiliyor olmak ve gözlerini açabiliyor olmak

• Kuvvetli el sıkma



Nöromuskuler blokerlerin etkilerini ortadan kaldıran 
ajanlar.

• Neostigmin 25-75mikrogr/kg.   5-15 dk

• Pridostigmin

• Edrofonyum

• Atropin 15mikrogr/kg. 2dk.

• Glikopirolat

• Sugammadex 2-4mg/kg.  1-2 dk.



İNHALASYON AJANLARI



Sıvı hale getirilmiş uçucu (volatil) gazlar ile de anestezi 
oluşturmak mümkündür.

Modern anestezi cihazlarında vaporizatör  yardımı ile hastaya 
istenen yoğunlukta verilir.

Etkilerini merkezi  ve periferik sinir sisteminde belirli 
reseptörler üzerinden (NMDA VE GABA)



İDEAL GAZ ANESTEZİĞİN ÖZELLİKLERİ

• İndüksiyon ve uyanma hızlı olmalı

• Hava yollarında irritasyon yapmamalı

• Yanıcı ve patlayıcı olmamalı

• Anestezi devresi ve soda lime ile etkileşmemeli

• Analjezi ve kas gevşetici özellikleri de olmalı

• Vücutta metabolize olmamalı,akciğerler yolu ile atımalı



 Toksik etki göstermemeli
 Kalp ve solunum sisteminde minimal etkili olmalı

Toksik etki göstermemeli
• Kalp ve solunum sisteminde minimal etkili olmalı
• Kafa içi basıncı arttırmamalı
• Epileptik nöbete sebep olmamalı
• Bronkodilatasyon yapmalı
• Standart vaporizatörlere uygun olmalı
• Ekonomik olmalı.
 tırmamalı
 Epileptik nöbete sebep olmamalı
 Bronkodilatasyon yapmalı
 Standart vaporizatörlere uygun olmalı
 Ekonomik olmalı.



Gaz anestezikler

• Azot protoksit

• Xenon

• Halotan

• İsofluran

• Enfluran

• Sevofluran

• Desfluran



FARMAKOLOJİK PRENSİPLER

• Farmakoloji vücuda uygulanan ilaç moleküllerinin  
kimyasal,fiziksel ve biolojik olarak nasıl hareket ettiklerini

• Etki mekanizmalarını

• Dozlarını

• Olası ve kesin yan etkilerini

• Diğer maddeler ile etkileşimlerini inceler.

• Bunları da iki başlık altında toplayabiliriz.



farmakokinetik

• Absorbsiyon(emilim): ilacın veriliş yolundan kan akımına 
karışması sürecidir.

• Distribüsyon(dağılım): vücutta dağılımını etkileyen faktörler

• Biotransformasyon(Parçalanma): etkisiz hale geliş 

• Ekskresyon(atılım):vücuttan atılım



farmakodinamik

• İlaçlar vücutta nasıl etki gösterir?

• Doz –Cevap 

• Potens

• Efificacy

• Terapötik aralık

• Reseptörler



İnhalasyon ajanlarının farmakokinetiği

• İnspire edilen gaz konsantrasyonunu etkileyen faktörler: Taze 
gaz akımhızı,solunum hacmi,solunum devresinin 
hacmi,absorbanlar.

• Alveoler konsantrasyonu etkileyen faktörler: Alveol içindeki gaz 
parsiyel basıncı,gazın kanda erirliği,alveoler kan akımı,alveol ve 
venöz kan arasındaki gaz parsiyel basınç farkı.

• Arteryel kan konsantrasyonunu etkileyen faktörler: ventilasyon-
perfüzyon uygusuzluğu,sağ-sol şantlar,bronşial ventilasyon,tek 
akciğer ventilasyonu



eliminasyon

Gazların biotransformasyonu çok azdır.

Alveolden eliminasyonu etkileyen faktörler:

*tekrar solunumun olmaması (rebreathing)

*taze gaz akım hızı

*anestezi devresinin hacmi

*ventilasyon hızı

*gaz erirliğinin düşük olması

*beyin kan akımı



MAK

Minimal Alveoler Konsantrasyon:

• İnhalasyon anesteziklerinin etkinliğini karşılaştırmakta 
kullanılan bir kavramdır.

• Deneklerin % 50 sinde 1 atmosfer basınç altında cerrahi 
insizyona motor yanıtsızlık oluşturan alveoler anestezik gaz 
yoğunluğudur.



MAK I ETKİLEYEN FAKTÖRLER

• ISI : Azalır.  42 derecenin üzerinde artar. 

• YAŞ : Gençlerde artar,yaşlılarda azalır

• ANEMİ: Hct < %10 azalır

• KAN BASINCI : OAB <40mmHg ise azalır

• PaO2 : <40mm Hg ise azalır.

• PaCO2 :>95mmHg ise azalır



 ALKOL : Akut kullanımda azalır,a

 ELEKTROLİTLER 

 GEBELİK: Azal

 İLAÇLAR

ALKOL : Akut kullanımda azalır,kronikte artar
ELEKTROLİTLER : Na ve Ca değerleri önemli
GEBELİK: Azalır.
İLAÇLAR


