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EDİTÖRÜN ÖNSÖZÜ

Kronik hastalıkların prevelansları toplumda her geçen gün artmakta ve buna bağlı olarak da sürekli ilaç
kullanmaya ihtiyaç duyan hastaların sayısı artmaktadır. Ülkemizde de birçok kronik hastalığa sahip birey
bulunmakta olup, özellikle Tip‐2 diyabete sahip hasta sayımız maalesef giderek artmaktadır. Bunun dışında
hipertansiyon ve diğer kardiyovasküler rahatsızlıklar, depresyon tedavisi, yaşlılık döneminde görülen
Parkinson hastalığı vb. hastalıklara bağlı olarak ilaç kullanımı giderek artmaktadır.
Söz konusu hastalar bu endikasyonları için ilaçlarını uzun süre kullandıklarından dolayı ilaçlarıyla ilgili yeterli
bilgiye görece sahiptirler ve uyunçları yüksektir. Ancak bu kronik hastalıklara eşlik eden akut hastalıklar
olduğunda bu bireylerin kullandıkları ilaç sayısı bir anda artmakta ve bu da hastalardaki farmakodinamik
ve farmakokinetik süreçleri etkilemektedir. Bu sebeplere bağlı olarak birçok farklı klinik sonuç meydana
çıkar. Örneğin; oral kontraseptif kullananlarda tedavi başarısızlığı, varfarin gibi oral antikoagülanlar
kullananlarda kanama gibi yan etkilerde artış veya insülin kullanan diyabetlilerde doz ayarlaması
yapılmaması sonucu hiperglisemi gelişmesi bunlara örnek olabilir. Dolayısıyla hekimler kronik hastalıklara
sahip bireylerin akut bir hastalık geçirdiği ‘hasta günlerinde’ dikkat etmesi gereken bazı ilkeler
bulunmaktadır.
Ülkemizde sağlık çalışanlarımızı ve halkımızı bu konuda bilinçlendirmek adına Akılcı İlaç Kullanımı
Bülteni’nin Ağustos 2018 sayısında “Hasta Günlerde İlaç Yönetimi” makalesinin çevirisi yapılmıştır.
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HASTA GÜNLERDE İLAÇ YÖNETİMİ
Özet
Hastalar, komorbidite veya ilaç kullanımı nedeniyle akut hastalık sırasında advers ilaç olaylarına karşı
duyarlı olabilirler. Akut hastalık esnasında, belli ilaçların reçete edildiği hastalarda hasta dikkatli izlenmeli
veya doz ayarlaması yapılmalıdır.
Advers ilaç olayları riskini en aza indirmek için hastalığın şiddeti, hastalığın öngörülen süresi, ilacın sınıfı
düşünülmelidir.
Hipovolemi riski varsa metformin, diüretikler ve sodyum glikoz ko‐transporter 2 inhibitörleri gibi bazı
ilaçların geçici olarak ertelenmesi gerekebilir.
Kronik böbrek hastalığı olanlar, fizyolojik rezervlerindeki limitler nedeniyle akut böbrek hasarı riski
altındadır. Bu ilaç kullanımı ile artabilir.
İnsülin ve kortikosteroidler için dozda geçici artışlar gerekebilir.
Yoksunluk sendromları, emilim bozukluğu nedeniyle dopamin agonistleri, antidepresanlar ve analjezikler
gibi kontrollü salınımlı ilaçlarla ortaya çıkabilir.
Hasta günlerinde ilaç kullanımı için bir eylem planı gerekebilir. Akut hastalıktan sonra etkiyi sürdürmek için
oral kontraseptiflerin ek dozları hakkında hastaların eğitimi önemlidir.

Giriş
Eşzamanlı hastalık sırasında, hastaların zaten kullandıkları bir ilaç varsa bu hastalık sırasında eklenen
ilaçların da kullanımına bağlı olarak advers ilaç olayı riski artabilir. Hastalık sırasında ilacın sürekli kullanımı
veya aniden kesilmesi hastaya zarar verebilir. Örneğin hasta günlerde antihipertansif ajan kullanımının
devam etmesiyle akut hastalıkla ilişkili hipotansiyon bir araya gelebilir. Doz ayarlaması düşünülmesi
gereken faktörler ilacın tipi, formülasyonu, farmakokinetiği, hastalık süresi ve komorbiditelerdir.

Patofizyoloji
Önemli hastalıklarla ilişkili farmakokinetik faktörlerin anlaşılması risk altındaki hastaları tahmin etmek ve
yönetmede yararlıdır. İlaç absorbsiyonu, dağılımı, metabolizması ve atılımındaki değişiklikler kritik hastalığı
olan kişilerde iyi iyi bir şekilde araştırılırlar ve dolayısıyla sağlık çalışanlarının bu konuda bilgileri daha
fazladır. Ne yazık ki şiddeti daha az olan hastalıklarda kullanılan düzenli ilaçların reçete edilmesine rehberlik
edecek veri azdır. Bir hastanın hipovolemi altında olduğunu gösteren yaygın semptomlar arasında
anoreksi, ishal, kusma ve ateş vardır. Hastalığın çeşidine ve hastanın duyarlılığına bağlı olarak renal
disfonksiyon meydana gelebilir. Bu ilaçların atılımını azaltabilir, akümülasyona ve toksisiteye neden olabilir.
Ağır gastroenterit, azalan bağırsak geçiş süresi ve azalan ilaç emilimi nedeniyle biyoyararlanımı azaltabilir,
buna bağlı olarak da bazı ilaçlar bir miktar doz artışına ihtiyaç duyabilir.
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Hastalık kısa ömürlü ve nispeten küçük olduğunda fizyolojideki ve farmakokinetikteki değişikliklerin çoğu
ilaçlarda ve hastalarda problem yaratmaz. Doz ayarlaması ve advers sonuçların izlenmesi ile ilgili hasta
tavsiyesinin gerekli olabileceği istisnalar vardır.

Önemli Komorbiditeler
Araya giren hastalık olduğunda kronik böbrek hastalığı olan hastalar belirli riskler taşıyabilir. Hipovolemiye
neden olan koşullar böbrek homeostatik rezervi azalanlarda akut böbrek hasarı riskini artırır. Bu potansiyel
olarak renin‐anjiyotensin sistem inhibitörleri (ACE inhibitörleri, sartanlar vb.) gibi renal homeostazı bozan
ilaçlarla artabilir.
Birleşik Krallık kılavuzları1 akut böbrek hasarı riski olan hastalarda, sıvı dengesi bozulduğunda hastaların
hasta günlerinin yönetimine eşlik eder. Kılavuz hastaların renin‐anjiyotensin sistemi inhibitörleri,
diüretikler, non‐steroidal antienflamatuvar ilaçlar, metformin veya böbrekten atılan sülfonilürelerin;
kusma, ishal (hafif değilse), ateş, terleme ve titreme olduğunda kullanmamalarını önerir.
Bozulmuş sıvı dengesine normal homeostatik cevabın verilmesini engelleyen diğer komorbiditeler ise
diyabet ve konjestif kalp yetmezliğidir. Ek olarak, normal homeostatik hormon yanıtları diyabette glisemik
kontrolü etkileyebilir. Kortikosteroitlere bağlı olarak gerçekleşen hipotalamik‐pituiter‐adrenal eksenin
baskılanması durumu ya da adrenal yetmezlikler, strese karşı hormon yanıtının bozulmasına neden olabilir.

Kontrollü Salım Preparatları
Kontrollü salım formülasyonu olan ilaçlar ağır ishalde biyoyarlarlanımın azalmasına daha duyarlı olabilir.2
Bazı ilaçlar için bu kesilme ve yoksunluk sendromu ile ilişkilidir (Tablo).3‐4 Bu durum tahmin edilebilir ve
kaçınılabilir olabilir. Bununla alakalı önemli sorunlardan biri kısa süreli işlev gören ilaçların kontrollü salınım
yapan formülasyonlarıdır. Plazma konsantrasyonlarında düşüş yaşandığında hastanın fonksiyonel durumu
azalmaktadır (Örneğin; opioidlerin ve dopamin agonistlerinin kontrollü salım preparatları).

Renin‐Angiotensin Sistem İnhibitörleri
Kan hacmi azaldığında anjiyotensin II'deki bir artış, proksimal tübülden sodyum emilimini, aldosteron
sentezini ve susama, böbrek perfüzyonunu ve glomerüler filtrasyon oranını korumak için birlikte hareket
ederler. Hipovolemiye neden olan hastalıklar böbrek perfüzyonunu azaltabilir. Hipovolemiye verilen
normal fizyolojik yanıt ACE inhibitörleri ve sartanlar tarafından bozulduğunda, bu ilaçları alan hastalar akut
böbrek hasarı riski altındadır.
İngiltere Ulusal Sağlık Enstitüsü kılavuzunu hazırlarken araya giren hastalık olduğunda renin anjiyotensin
sistem inhibitörlerinden sakınılmasını öneren ilgili bir yayında bulunmamıştır. Ancak renin‐anjiyotensin
sistem inhibitörlerinin kullanımına devam edilmesiyle ortaya çıkabilecek olan akut böbrek hasarı riski,
kullanımına ara verilmesiyle ortaya çıkabilecek olan potansiyel kardiyovasküler hasara ağır basar.5
5
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Kılavuzlar ishal, kusma, hipotansiyon veya majör enfeksiyon hastalıkları sırasında hastalar tam anlamıyla
düzelene kadar renin‐anjiyotensin sistem inhibitörleri kullanımına ara verilmesini tavsiye etmektedir.5
KDIGO kılavuzu dehidratasyona neden olan bir hastalık sırasında renin‐anjiyotensin sistemi inhibitörü alan
hastaların böbrek fonksiyonunun ve serum potasyumunun izlenmesini önermektedir.6 Belirsizlik göz
önüne alındığında, bu ilaçları durumu iyi olmayan hastalarda kullanmamak mantıklı gelmektedir.
Bu tavsiye mantıklı gelse de diğer koşullarda renin‐anjiyotensin sistem inhibitörlerinin kesilmesini
destekleyen veriler çelişkilidir. Cerrahi operasyon geçiren hastaların bulunduğu gözlemsel çalışmaların
meta‐analizinde, hemodinamide olası değişiklikler olduğunda renin‐anjiyotensin sistem inhibitörleri
ameliyat sonrası akut böbrek hasarını ve mortalite oranlarını artırdığı bulunmuştur.7 Bununla birlikte
randomize kontrollü bir çalışmada (normal bazal kreatinini olan hastalarda)8 ve bir meta analizde renin
anjiyotensin sistem inhibitörlerinin koruyucu olduğu önerilmiştir.9 Daha yaygın kullanılan renin‐
anjiyotensin sistem inhibitörleri oldukça uzun bir yarı ömre sahiptir, dolayısıyla ilaç birkaç gün kesildiğinde
hızlı bir etki ile kesilme olmaz.
Renin‐anjiyotensin sistem inhibitörlerinin yararları, yıllar boyunca tedaviyi takip eden kardiyak ve vasküler
yeniden şekillenmeyi sağlar. Ayrıca, renin‐anjiyotensin inhibitörlerinin kesilmesinden sonra aşırı ilaç
kullanımına bağlı hipertansiyon oluşmaz. Daha fazla veri elde edilinceye kadar eşzamanlı hastalıkları olan
hastalarda renin‐anjiyotensin sistem inhibitörlerini semptomlar düzelene kadar kullanmamak akılcı
olacaktır.

Diüretikler
Diüretikler, böbrek fonksiyon bozukluğuna neden olabilen ve elektrolitleri dengesini değiştirebilen volum
kaybını sağlar. Bu, eşzamanlı hastalıkları olan hastalarda daha da şiddetlenebilir. Kalp yetmezliği için ACE
inhibitörü ile spironolakton reçete edilen yaşlı hastalarda yapılan retrospektif bir çalışmada, eşzamanlı
hastalığı olanlarda ağır böbrek yetmezliği ve hiperkalemi riskini artırdığını gösterilmiştir. Çalışma
spironolaktonun dehidratasyonla ilgili hastalık durumunda geçici kesilmesini önermektedir.10
Dehidratasyon veya hipotansiyon riski olan hastalarda, spironolakton ve muhtemelen diğer diüretikler
geçici olarak kesilmelidir.

Merkezi Etkili Antihipertansifler
Antihipertansiflerin birçoğu, azalan absorbsiyondan kaynaklanan geçici subterapötik konsantrasyona bağlı
olarak gerçekleşen ribaund hipertansiyon veya başka komplikasyonlarla (birkaç önemli istisna dışında)
ilişkili değildir.
Klonidin alpha2 ve imidazolin reseptörü reseptöründe agonist iken, moksidin ağırlıklı olarak l1 imidazolin
reseptörü üzerinde etki eder.11 İkisi de sempatik kuvveti azaltarak kan basıncını düşürür. Klonidinin aniden
kesilmesi ile ilişkili ortaya çıkan ribaund hipertansiyon tedaviden önceki değerlerden bile yüksek
hipertansiyona neden olur.12 Bu risk moksinidin ile daha az olabilir.13,14 Ribaund hipertansiyonu hasta
uygun beta bloker aldığında alfa reseptörlerinin de uyarılmasına bağlı olarak daha belirgin olur.15 Hasta
6
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günlerde rutin olarak klonidin ve moksinidinin çekilmesini önermiyoruz, fakat ilacın biyoyararlanımı
azalabileceğinden kan basıncı izlenmelidir.

Tablo: Eş Zamanlı Hastaklıklarda Yan Etki Görülen Ilaçlar
İlacın Sınıfı

İlaç Örneği

Eşzamanlı Hastalıktan
Kaynaklanan Problemler

Potansiyel Advers Sonuç

Analjezikler

Hidromorfin,
morfin, oksikodon,
tramadol

Kontrollü salım
formülasyonların
absorbsiyonunun azalması,
veya bilinçli kesilmesi

Morfin,
hidromorfon

Renal disfonksiyonda klerensin
azalması, birikme ve toksisite
riski

Ağrının alevlenmesi
Opioid yoksunluk
sendromu – disfori,
huzursuzluk, tükürük
salgılama, mide bulantısı,
karın ağrısı ve ishal
Opioid toksisitesi

Venlafaksin,
desvenlafaksin

Kontrollü salım
formülasyonların
absorbsiyonunun azalması,
veya bilinçli kesilmesi

Antidepresanlar

Geri çekilme sendromu‐
ajitasyon, anksiyete,
diyare, fasikülasyon,
duyumsal rahatsızlık (şok
benzeri sendrom, titreme,
baş dönmesi ve kusma)
Anjina alevlenmesi
Ribaund hipertansiyon,
aritmilerle ilgili çelişen
veriler3
Akut böbrek yetmezliği ve
hiperkalemi

Antihipertansifler Kontrollü salınımlı
metoprolol

Absorbsiyonun azalması veya
veya bilinçli kesilmesi

Renin‐anjiyotensin
inhibitörleri

Bozulmuş fizyolojik hemostaz,
böbrek perfüzyonunun
bozulması

Diüretikler

Hipovoleminin alevlenmesi ve
değiştirilmiş elektrolit atılımı

Dehidratasyon ve
elektrolit dengesizliği

Klonidin veya
moksonidin

Absorbsiyonun azalması veya
bilinçli kesilmesinin neden
olduğu merkezi inhibitör
etkinin yoksunluğu

Taşikardi ve hipertansiyon

Levodopa ile
karbidopa veya
benserazidin

Kontrollü salım
formülasyonların
absorbsiyonunun azalması,
veya bilinçli kesilmesi

Motor fonksiyonda azalma
Akut yoksunlukla birlikte
bağlı nöroleptik malign
sendromlara ait vaka
raporları (ateş, mental

Parkinson İlaçları
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durumun bozulması,
rabdomiyoliz, rijidite)
Durum Stabilize
Ediciler

Lityum

Renal disfonksiyonda
klirensinin azalması, birikme ve
toksisite riski

Antikoagülanlar

Varfarin,
rivanoksaban,
apiksaban,
dabigatran

Absorbsiyonun azalması veya
veya bilinçli kesilmesi

Dabigatran,
rivanoksaban,
apiksaban
Varfarin

Böbrek fonksiyon
bozukluğunda birikim riski

Antiaritmikler

Antiepileptikler

Antidiyabetikler

Oral alımın bozulmasının K
vitamini eksikliğine katkısı

Lityum toksisitesi – mide
bulantısı, konfüzyon, kas
zayıflığı, hissizlik,
hiperrefleksi, miyoklonik
gerginlik, dizartri, nöbetler
Azalmış antikoagülan etki
ve artmış tromboz riski

Antikoagülan aktivitenin
artmasıyla kanama
komplikasyonları
Antikoagülan aktivitenin
artmasıyla kanama
komplikasyonları
Antikoagülan aktivitenin
artmasıyla kanama
komplikasyonları

Varfarin,
rivanoksaban,
apiksaban

İlaçların atılımını azaltan
antiinfektiflerin eşzamanlı
uygulanması, örneğin
eritromisin (varfarin,
rivanoksaban, apiksaban),
siprofloksasin (varfarin) veya
flukonazol(varfarin)

Disopramid,
flekainid, sotalol,
digoksin
Sotalol, digoksin

Absorbsiyonun azalması veya
veya bilinçli kesilmesi

Karbamazepin,
valproat, fenitoin,
levetirasetam,
topiramat
Sodyum‐glukoz ko‐
transport 2
inhibitörleri
Metformin

Absorbsiyonun azalması veya
veya bilinçli kesilmesi

Renal disfonksiyonla klirensin
azalması birikim ve toksisiteye
neden olur

Mide bulantısı, anoreksi,
laktik asidoz

İnsülin,
sülfonilüreler

Alınan miktar ve düzenleyici
hormonun yanıtıyla (insülin ve
sülfonilüreler) veya renal

Hipoglisemi veya
hiperglisemi

Renal disfonksiyonda atılımın
azalması

Hipovoleminin alevlenmesi ve
elektrolit kaybı

Antiaritmik aktivitenin
azalması ve hayatı tehdit
eden aritmiler
Bradikardi (sotalol ve
digoksin) ve hiperkalemi
(digoksin)
Serum
konsantrasyonunun
azalması ve nöbet riskinin
artması
Dehidratasyon ve
elektrolit dengesizliği
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disfonksiyonda klirensin
azalmasıyla oluşan birikim ve
toksisite (glibenklamid,
glimepirid) sonucu uygunsuz
doz
Oral
Kontraseptifler

Östrojen ve
progesteron
kombinasyonları

Absorbsiyonun azalması veya
veya bilinçli kesilmesi

Kontraseptif başarısızlık

Beta Blokerler
Beta blokerlerinin ani kesilmesi, ribaund hipertansiyona neden olabilir. Koroner arter hastalığı olmayan
hastalarda bile akut koroner sendrom bildirilmiştir.16‐17 Bunların riski ilacın yarı ömrü ve reseptörün down‐
regülasyonun ölçüsü ile ters ilişkili görünmektedir.

Diyabet İlaçları
Diyabet ilaçlarını kendi düzenleyebilen hastalar, hasta günlerinde kullanacağı ilaç yönetim planına sahip
olmalıdır. Kendi kan şekerini izlemeyen hastalara, hasta olduklarında doktorlarını görmeleri tavsiye
edilmelidir.

İnsulin
Eş zamanlı hastalık sırasında, karşı‐düzenleyici hormonların, özellikle de kortizolün yükselmesi nedeniyle
artan insülin ihtiyacı vardır. Bu nedenle insülin dozunda geçici değişiklik gerekebilir. Besin alımı azalmasına
rağmen insülin tip 1 ve tip 2 diyabette kesilmemelidir.
Tip 1 diyabetliler için kılavuzlar kan glikozunun yüksek seyretmesi durumunda her 2‐4 saatte bir kısa etkili
insülin dozları uygulanmasını önermektedir. Eklenen iki ek insülin dozundan sonra kan şekeri ve kan
ketonlarında bir düzelme olmazsa, medikal gözlem gerekmektedir.19 Hastalar, kan glukozu izlemesinin
sıklığını artırmalı ve glukometresi uygunsa kan ketonlarını düzenli ölçmelidir.
Tip 2 diyabette, hastalar akut hastalık döneminde günde 3‐4 kez kan şekeri izlemelidir. İzlemler sürekli
olarak 15 mmol/L'nin üzerindeyse, uzun veya orta etkili insülinin sabah dozunu % 10‐20 oranında artırmak
gerekebilir. Kısa etkili insülin alan kişiler için, dozun kan şekeri ölçümleri ve beslenmedeki karbonhidrat
alımınına göre ayarlanması gerekecektir.
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Metformin
Hastalık sırasında hastalar laktik asidoz riskini azaltmak için metformin kesmelidir. Öncüsü olan fenformin
ile laktik asidoz riski daha güçlü ilişkili olmasına rağmen, metformin ile de laktik asidoz olguları
bildirilmiştir.21 Gözlemsel çalışmalar eşzamanlı hastalık sırasında özellikle de kusma, ishal ve akut böbrek
hasarı durumunda daha sık görülebileceğini söylemektedir.22 Metformin hipoglisemiye neden olmaz,
ancak böbrek fonksiyon bozukluğu riskini artırabilecek bulantı, kusma ve ishal gibi semptomları
şiddetlendirebilir. Kusma ve ishal, laktik asidozun erken belirtileri olabilir ve acil araştırılmalıdır.22

Sülfonilüreler
Eşzamanlı ağır hastalığı olan hastaların genellikle kan glikozunda bir artış vardır. Sülfonilürelerin kullanımı
hiperglisemi ve hiperosmolar sendrom riskini sınırlayabilir. Bununla birlikte, şiddetli anoreksiya ve
gastroenteritin kalori alımını azalttığı durumlarda kan glukozunun azalması mümkündür. Hastalara
sülfonilüre kullanımının hipoglisemi riskini arttırdığı söylenmeli ve sülfonilüreyi kesmek için düşük bir eşik
değerinin yetebileceği ve düşük kan şekeri ölçümleri geliştirmeleri gerektiğinde tıbbi yardıma ihtiyaç
duyacakları söylenmelidir. Sülfonilüre veya repaglinid alanlar, tedaviye devam etmeli ve kan glukoz takibini
en az iki kez artırmalıdır (kahvaltı öncesi de dâhil olmak üzere, yemeklerden önce). Bu aktif metabolitleri
böbreklerden salgılanan glibenklamid ve glimepirid için daha dikkatle yapılmalı ve kan glikozunun daha
yakından izlenmelidir.23,24

Glukagon Benzeri Peptid‐1 (GLP‐1) Analogları Ve Dipeptidil Peptidaz‐4 İnhibitörleri
Glukagon benzeri peptid‐1 analoglarının gastrointestinal yan etkileri olsa da, hipoglisemi veya laktik asidoz
veya böbrek yetmezliği gibi komplikasyonlar ile ilişkili olmadıklarından akut hastalıkta güvenli kabul
edilirler.25,26 Bunun nedeni, glukoz düzenleyici mekanizma yoluyla insülin salımını uyarmalarıdır.
Dipeptidil peptidaz‐4 inhibitörleri (DPP‐4 veya gliptinler) de güvenli kabul edilir. Endojen glukagon benzeri
peptit‐1'in metabolizmasını inhibe ederek etki eder. Bu ilaç sınıflarından herhangi birini alan hastalarda,
akut karın ağrısının, ek hastalığın bir parçası olabileceği gibi ayrıca ilaca bağlı pankreatite bağlı da
olabileceğinin düşünülmesi gerekir.

Sodyum‐Glikoz Ko‐Transporter 2 İnhibitörleri
Sodyum‐glikoz ko‐transporter 2 (SGLT2) inhibitörleri, ozmotik diüretik etkiye sahiptir ve dehidrasyonu
kötüleştirebileceğinden kesilmelidir. Ayrıca, öglisemik ketoasidoz ile ilişkilidir ve bu nedenle diyabetik
ketoasidoz gelişimine katkıda bulunabilir.

Kortikosteroidler
Kortikosteroid (prednizolon ≥ 5 mg/gün veya eşdeğeri) alan hastalarda hipotalamik‐hipofiz‐adrenal aks ve
şiddetli hastalığa verilen yanıt baskılanır. Kortikosteroid dozları, hipoadrenal durumdan hemodinamik
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kararsızlığı önlemek, normal fizyolojik cevabı taklit etmek için artırılmalıdır. Örneğin, akut hastalıkta steroid
dozunu artırma yöntemleri şunlardır:
• dozu 50‐75 mg/gün hidrokortizon eşdeğerine (veya prednizolon 12.5–20 mg/gün) arttırın27
• hastalar kendini daha iyi hissettiklerinde normal dozuna dönmeden önce iki gün boyunca dozu ikiye
katlayın.28
Oral tedavi ciddi diyare veya kusma açısından risk altında ise, parenteral hidrokortizon gerekli olabilir.28
Mineralokortikoidlerin ayarlanmasına gerek yoktur.

Digoksin
Kusma ve ishal, iki mekanizma ile digoksin toksisitesine neden olabilir. Öncelikle gastroenterit, digoksinin
etkisini artıran hipokalemi ile sonuçlanabilir. İkincisi, hipovolemiyle ilişkili glomerüler filtrasyon oranının
azalması digoksin klirensini azaltır. Digoksin toksisitesi, bulantı ve kusma olarak belirti verebilir, bu da
hipovolemi ve hipokalemiyi daha da şiddetlendirebilir. Normal böbrek fonksiyonunda uzun bir yarılanma
ömrüne sahiptir, bu nedenle ciddi gastroenteritlerde 1‐2 gün boyunca digoksin almaktan sakınmak
güvenlidir. Belirtilen terapötik referans aralığı 0.6–2.6 nmol /L iken,29 şu anki tavsiye edilen durum daha
düşük dozlar kullanmak ve terapötik aralıktaki daha düşük hedef konsantrasyonu amaçlamaktır.

Oral Kontrasepsiyon
Oral kontraseptiflerin (kombine ve sadece progestojen için) diyare ile etki kaybı bildirilmiş, bu muhtemelen
oral kontraseptifin absorpsiyonun bozulması ve subterapötik hormon seviyeleri ile ilgilidir. Kullanımı
unutulan haplar için uygulanan rehber aynı zamanda eşlik eden hastalıklar sırasında da uygulanabilir.

Kombine Oral Kontraseptif Hapları
Hastalıktan sadece bir doz etkilenmişse, semptomlar durduğunda hap alınmalı ve daha sonra ilacın geri
kalanı her zamanki gibi kullanılmaya devam etmelidir. Aynı gün iki dozun alınması gerekebilir. Ek
kontrasepsiyon gerekli değildir.29
Hastalık iki veya daha fazla ilaç alma gününe denk geliyorsa, kontrasepsiyon etkilenecektir. Son unutulan
hap, hastalığın sonunda alınmalı ve daha sonra paketin geri kalanı her zamanki gibi kullanılmalıdır.
Önümüzdeki yedi gün için bariyer kontrasepsiyon gereklidir. Kontrasepsiyonun sağlandığından emin olmak
için takip eden yedi gün boyunca aktif haplar alınmalıdır. Bu, hapın kullanılmadığı süreyi atlamayı ve bir
sonraki paketin aktif haplarını başlatmayı gerektirebilir.29

Progestojen – Sadece Hap
Hastalık üç saatten uzun sürerse, doğum kontrolün etkisi etkilenecektir. Hastalık biter bitmez bir sonraki
hap alınmalıdır (bu, aynı günde iki hap alınması anlamına gelebilir). Önümüzdeki iki gün bariyer
kontrasepsiyon kullanılmalıdır.30
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Diğer İlaçlar
Tedaviye ara vermenin tedaviyle ilgili olumsuz sonuçlara neden olabileceği birçok başka ilaç sınıfı vardır
(Tabloya bakınız). Akut hastalığın kısa bir döneminde bu ilaçları değişmeyen bir doz rejimi ile kullanımına
devam etmek, hastaları advers olaylara açık hale getirmez. Semptomları sürekli ya da ciddi elektrolit
düzensizliğine ya da akut böbrek hasarına neden olacak kadar şiddetli olan bir hastada, serum
elektrolitlerinin ve böbrek fonksiyonlarının erken değerlendirmesi erken teşhis ve müdahaleye sebep
olabilir.
HIV için antiretroviral gibi kronik antimikrobiyal tedavi alan insanlar, mümkünse bunları devam
ettirmelidir. Bu, enfeksiyonun kontrolünü kaybetme riskinini ve antimikrobiyal direncin ortaya çıkma
olasılığını azaltır.

Sonuç
Akut hastalık, ilaç farmakokinetiğinde önemli değişikliklere yol açabilir, bu da ya advers ilaç olaylarına
neden olabilir ya da hastalığı güçlendirebilir. Nispeten sağlıklı bireylerde, farmakokinetikteki değişiklikler
genellikle kısa sürelidir ve klinik olarak anlamlı değildir. Bununla birlikte, bazı hastalar ciddi bir yan etki riski
taşırlar. Bu nedenle ilaç rejimlerine ve komorbiditelerine göre bunları tanımlamak önemlidir.
Farmakokinetik ve potansiyel komplikasyonların prensiplerini anlamak, klinisyenlerin hastalara daha iyi
bilgi sağlamasına ve “hasta günlerde” daha kapsamlı planlamalar yapmalarına yardımcı olur. Bu, uzun
süreli ilaç uyuncunu ve kronik hastalık yönetimini iyileştirebilir.
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