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NSA‹ ‹LAÇLARIN KRON‹K A⁄RI TEDAV‹S‹NDE YER‹
Erdem N. DUMAN*

A¤r›, kiﬂinin yaﬂam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir
duyudur. Uluslararas› A¤r› Araﬂt›rmalar› Örgütü (IASP),
a¤r›y› “vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, gerçek veya olas› bir doku hasar› ile birlikte olan, insan›n geçmiﬂteki deneyimleriyle de ilgili, emosyonel ve sensoryel,
hoﬂ olmayan bir duyu” olarak tan›mlamaktad›r.
A¤r› yak›nmas›, doktora baﬂvuru nedenleri aras›nda ilk s›ray› almaktad›r. Böylece analjezikler antibiyotiklerden
sonra en s›k reçete edilen ilaçlar olmaktad›r ve analjezikler içinde en çok nonsteroid antienflamatuar ilaçlar
(NSA‹‹) kullan›lmaktad›r.
NSA‹‹’lar ço¤unlukla analjezik, antipiretik, antienflamatuar etkileri nedeni ile kullan›lmaktad›rlar. Bu etkileri nedeniyle akut a¤r›l›, ateﬂli ve enflamasyonlu durumlarda
kullan›ld›klar› gibi, kronik a¤r›l› durumlarda analjezik ve
antienflamatuar özelliklerinden faydalan›l›r. Baz›lar› daha
çok analjezik, baz›lar› antienflamatuar, baz›lar› da hem
analjezik hem de antienflamatuar özellikler gösterir. Özellikle bel a¤r›s›, baﬂ-diﬂ a¤r›s›, posttravmatik a¤r›lar, dismenore, kanser a¤r›s›, artritler,gut, tendinit, spondilit gibi
durumlarda endikedirler. Toplumda NSA‹‹ kullan›m prevalans› % 5 olarak hesaplanmaktad›r (1).
Enflamasyonda iki enzim yola¤› aktive olmaktad›r:
1.) Siklooksijenaz (COX) 2.) Lipoksijenaz. COX enzim
aktivitesi ile membran fosfolipitlerinden prostaglandin
sentezine giden yol kontrol edilmekte olup bu enzimin
NSA‹‹ ile inhibisyonu yoluyla prostaglandin sentezi, lipoksijenaz yoluyla lökotrienlerin sentezi inhibe edilmektedir.
Enflamasyonun inhibisyonunda klasik NSA‹‹'lar›n bask›lad›¤› baﬂl›ca yol COX inhibisyonudur (1-3).
COX enziminin iki izoformu vard›r: yap›sal (COX-1) ve indüklenebilir (COX-2) izoformlar›. Son y›llarda bir COX-3
izoformundan da bahsedilmektedir. Yap›sal siklooksijenaz
(COX-1) damar endoteli, gastrik mukoza, trombositler ve
renal tubulusler gibi birçok hücrede hücresel homeostazda önemli fonksiyonu olan primer enzim formu olarak bulunmaktad›r Fizyolojik koﬂullarda COX-1 aktif durumdad›r ve vasküler homeostazis, gastrik fonksiyonlar, trombosit aktivitesi ve renal fonksiyonlar gibi fizyolojik yan›tlar›
düzenleyen prostaglandinlerin üretimini sa¤lar. ‹ndüklenebilir siklooksijenaz (COX-2) normal fizyolojik durumlarda
dokularda saptanamaz. Ancak, herhangi bir enflamasyon
durumunda dokularda indüklenir, enflamasyona yan›t ola*

rak ortaya ç›kar. COX-2 enflamasyon, a¤r› ve ateﬂ oluﬂturan prostaglandinlerin üretiminde rol oynar. NSA‹‹’ler etkilerini ve yan etkilerini bu enzimlerin inhibisyonu yoluyla
gösterirler. NSA‹‹’lerin ço¤u çeﬂitli derecelerde hem COX1 hem de COX-2’yi inhibe ederler. Böylece hem istenen etkiler hem de yan etkiler farkl› düzeylerde ortaya ç›kar. Selektif COX-2 inhibitörleri,COX-2’yi COX-1’e göre daha
fazla inhibe etmekte fakat yüksek dozlarda COX-1 inhibisyonu artmaktad›r. COX-1’e ba¤l› yan etkilerden kaç›nabilmek için son y›llarda spesifik COX-2 inhibitörleri geliﬂtirilmiﬂtir. COX-2 inhibitörlerinin geliﬂtirilmesindeki amaç,
a¤r› ve hiperaljezi ile ilgili prostaglandinlerin oluﬂumunun
engellenmesi ve böylelikle gastrointestinal sistem mukozas›, böbrekler ve damarlardaki prostaglandin formasyonlar›n› etkilememek ve normal fonksiyonlar›n›n korunmas›n›
sa¤lamakt›r. Fakat uzun süreli çal›ﬂmalarda gözlenen kardiak problemler nedeniyle baz› preparatlar piyasadan çekilmiﬂtir (3).
NSA‹‹’lerin büyükçe bir k›sm›n›n, S(+) ve R(-) adl› enantiomerleri (izomerleri) mevcuttur (4). Genellikle S(+)
enantiomer, COX inhibe edici aktiviteye sahiptir (5,6).
Yaln›zca S(+) enantiomer içeren NSA‹‹’lerin güvenilirlik
profilinin yüksek oldu¤u çal›ﬂmalarla ispatlanm›ﬂt›r (5,6).
NSA‹‹’lerin Genel Etki Mekanizmalar›:
1.) COX inhibisyonu, prostoglandin sentezinin bask›lanmas›,
2.) Lipoksijenaz inhibisyonu: Lökotrien sentezinin bask›lanmas›,
3.) Süperoksit üretiminin bask›lanmas›,
4.) Lizozomal enzim sal›n›m›n›n bask›lanmas›,
5.) Hidrojen peroksit yap›m›n›n inhibisyonu,
6.) Hücre membran›nda fosfolipaz-C aktivitesinin inhibisyonu,
7. ) K›k›rdak metabolizmas›na etki, kondroprotektif ya da
kondrodestrüktif etki,
8. ) Lenfoit transformasyonu ve DNA sentezinin azalt›lmas›,
9.) Santral analjezik etki,
10.) Bradikinine ba¤l› enflamatuar olaylar›n bask›lanmas›,
11.) Plazma proteinlerinden antienflamatuvar etkili peptit
oluﬂturulmas›,
12.) Nötrofil agreasyonu ve aktivasyonu için gerekli olan
sinyallerin inhibisyonu,
13.) Granülosit-monosit migrasyon ve fagositozunun inhibisyonu (1).
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Bu grup ilaçlar›n farmakokinetik özelliklerine bak›ld›¤›nda ﬂöyle genellenebilir: Mide-barsak kanal›nda emilimleri
iyidir. Karaci¤erde ilk geçiﬂ mekanizmalar› düﬂüktür. Yüksek oranda albümine ba¤lan›rlar ve da¤›l›m hacimleri düﬂüktür. Baz›lar›n›n sinoviumda birikme özellikleri vard›r.
Kronik böbrek yetmezli¤inde at›l›mlar› azal›r (2).

NSA‹‹’LER‹N ANALJEZ‹K ETK‹LER‹
Eskiden analjezik etkinin, periferik nosiseptif yan›tlar›n
modülasyonu arac›l›¤› ile oldu¤u kabul ediliyordu. Fakat
yeni veriler santral ve periferik olarak iki tür etkinin varl›¤›n› ortaya koymaktad›r (7). Periferik olarak; hücre hasar› sonucunda sal›nan siklooksijenaz ve lipoksijenaz yolaklar›n›n ürünleri, prostaglandin ve lökotrienlerin oluﬂumuna neden olur. Prostaglandinler nosiseptörleri ›s›, mekanik ve kimyasal a¤r›l› uyaranlara karﬂ› duyarl›laﬂt›r›r
(8). NSA‹‹’ler, prostaglandin ve lökotrienlerin inhibisyonu
ile analjeziyi sa¤lar. Son y›llarda NSA‹‹’lerin santral sinir
sisteminde de etkileri ortaya konmuﬂtur. NSA‹‹’lerin santral sinir sisteminde (SSS) de¤iﬂik bölgelere etkileri vard›r.
Hayvanlarda spinal düzeyde etki ederek P maddesi ve NMetil D-Aspartat (NMDA) etkisiyle oluﬂan hiperaljeziyi
azalt›rlar. NSA‹‹’ler kan beyin bariyerini geçebilmekte ve
SSS’ de a¤r› inhibisyonu ile ilgili opioid iliﬂkili noradrenerjik yolaklarda prostaglandin oluﬂumunu engellemektedir (9). Hayvan modellerinde NSA‹‹’lerin etki yerinin hipotalamus, talamus ve periakuaduktal gri madde oldu¤u
gösterilmiﬂtir (10). Buna ek olarak naloksan ile diklofenak›n analjezik etkisinin antagonize edilebildi¤inin gösterilmesi ve eroin ba¤›ml›lar›nda diklofenak ile kesilme bulgular›n›n azalt›lmas›, NSA‹‹’lerin baz› etkilerini santral opioid mekanizmalar› yoluyla gösterdi¤ini düﬂündürmektedir
(11). Ayr›ca, NSA‹‹’lerin nitrik oksid ve serotoninle analjezi oluﬂturmada önemli rolü oldu¤u gösterilmiﬂtir (12).
NSA‹‹’lerin S›n›flamas›: S›n›flama Tablo-I’de görülmektedir.
NSA‹‹’lerin Yan Etkileri:
1. Gastrointestinal; dispepsi, gastrik erozyon,
peptik ülser, üst GIS kanamas›, barsak enflamasyonu
2. Üriner; glomerüler filtrasyonda azalma, akut
böbrek yetmezli¤i, papiller nekroz
3. Pulmoner ; bronkospazm, ast›m provokasyonu,
pnömonitis
4. Kardiyovasküler; s›v› retansiyonu, hipertansiyon, kalp yetmezli¤i, anjinal a¤r›lar›n artmas› gibi daha
çok su ve tuz retansiyonuna ba¤l› yüklenme bulgular›.
Uzun süre yüksek dozlarda kullan›m sonucu asidoz.
5. Nöropsikiyatrik; baﬂ a¤r›s›, baﬂ dönmesi, huzursuzluklar, epilepsi provokasyonu, aseptik menenjit
6. Dermatolojik; ürtiker, lökositoklastik vaskülit,
eritema multiforme, ilaç erupsiyonu
7. Hematolojik; kanamaya e¤ilim, aplastik anemi,
trombositopeni, agranülositoz
8. Hepatik; toksik hepatit, kolestatik sar›l›k, karaci¤er yetmezli¤i (1,2,13).

NSA‹‹'lLER‹N D‹⁄ER ‹LAÇLARLA
ETK‹LEﬁ‹MLER‹
Bir çok NSA‹‹ plazma proteinlerine yüksek oranda ba¤lan›r ve di¤er bir çok ilac› ba¤lanma yerinden ay›rarak plazmadaki serbest fraksiyonlar›n› art›rabilir. Baz› ilaçlar da
NSA‹‹’lerin emilimlerini ve at›l›mlar›n› etkileyebilirler.
1. Oral antikoagülanlar›n etkisini art›r›rlar
2. Lityumun at›l›m›n› azalt›rlar
3. Oral hipoglisemiklerin etkisini art›r›rlar
4. Fenitoin düzeyini art›r›rlar
5. Digoksin düzeyini art›r›rlar
6. Antihipertansiflerin etkilerini azalt›rlar (ACE
inhibitörü, beta bloker, Ca kanal inhibitörleri)
7. Diüretiklerin etkilerini azalt›rlar
8. Aminoglikozidlerin düzeyini art›r›rlar
9. Antasitler emilimlerini yavaﬂlat›r
10. Probenesid bu ilaçlar›n at›l›m›n› yavaﬂlat›r
11. Barbitüratlar bu ilaçlar›n metabolik klirensini art›r›r
12. Kafein emilim h›zlar›n› art›r›r
13. Kolestiramin emilimlerini yavaﬂlat›r (1,2).

NSA‹‹ KULLANIMINDA D‹KKAT ED‹LMES‹
GEREKEN DURUMLAR:
1.) NSA‹‹’ler tavan etkiye sahiptirler. Yani tedavi dozunun üzerine ç›k›ld›¤›nda analjezik etki artmamas›na ra¤men, yan etkiler artar. Kullan›lacak NSA‹‹ için önerilen
dozlar dikkate al›nmal›d›r.
2.) NSA‹‹’lere yan›t, henüz aç›klanamayan nedenlerle kiﬂiden kiﬂiye farkl›l›k göstermektedir. Bu yüzden bir NSA‹‹’den faydalanamayan ya da yan etkileri nedeniyle kullanamayan bir kiﬂi, di¤er bir NSA‹‹’den fayda görebilir.
3.) Birden fazla NSA‹‹’nin birlikte kullan›m› etkinli¤i art›rmad›¤› gibi toksisite olas›l›¤›n› art›rmaktad›r.
4.) Baﬂlang›çta ilac›n etkisini ve hastan›n tolerans›n› saptamak aç›s›ndan tedaviye düﬂük dozla baﬂlamak uygun
olur.
5.) Uzun süreli ve/veya yüksek doz kullan›mlarda, 2 haftada bir d›ﬂk›da gizli kan, 2 ayda bir idrar ve BUN, kreatinin düzeyi izlenmelidir
6.) Yan etkilere karﬂ› uyan›k olabilmek için kullan›mdan
önce dikkatli bir anamnez al›nmal› ve gastrointestinal yak›nmas›, koagülasyon bozuklu¤u, hepatik ya da renal yetmezli¤i, konjestif kalp yetmezli¤i olanlarda, nazal polip,
anjioödem veya bronkospazm öyküsü olanlarda, daha önce
bu grup ilaçlardan birine karﬂ› aﬂ›r› duyarl›k reaksiyonu
göstermiﬂ olanlarda dikkatli olunmal› ya da kullan›lmamal›d›r
7.) Gebelerde kullan›m› önerilmez (teratojenite, kanamalar). Do¤umda da kullan›lmamal›d›r (do¤um baﬂlang›c›n›
geciktirir ve eylemi uzat›r).
8.) Kullan›lan ilac›n etkileri bilinmelidir. Analjezik etkileri daha güçlü oldu¤u bilinen ibuprofen, etodolak, ketorolak
gibi baz› NSA‹ ilaçlar daha çok analjezik olarak tercih
edilirken, indometazin ve tolmetin gibi preparatlar antienflamatuar olarak, diklofenak, naproksen gibi preparatlar da hem analjezik hem de antienflamatuar olarak kulla-
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n›l›rlar (10).
9.) NSA‹‹’ler düzenli zaman aral›klar› ile, a¤r› baﬂlamadan al›nmal›d›r.

NSA‹‹’LER‹N AVANTAJLARI:
Ba¤›ml›l›k, tolerans oluﬂturmazlar; solunum depresyonuna, sedasyona neden olmazlar; bulant›, kusma, konstipasyon, üriner retansiyona neden olmazlar; periferde a¤r› iletimini durdururlar ve enflamatuar yan›t› azalt›rlar; uykuyu pek etkilemezler ve psikolojik aktiviteyi bask›lamazlar;
baﬂka grup analjeziklerle sinerjistik etki gösterirler.

NSA‹‹’LER‹N KRON‹K A⁄RIDA
KULLANIMLARI:
Artritler: S›k görülen artritler olan osteoartritin prevalans› %10-20, romatoid artritin ise %1-2 olup bu hastalar›n
en az yar›s› NSA‹‹ kullanmaktad›r. Ayr›ca ankilozan
spondilit, psöryatik artrit, Reiter sendromu gibi durumlarda da kullan›l›r. Enflamasyonun ön planda oldu¤u bu a¤r› tipinde temel tedavi NSA‹‹’ler iledir. Antienflamatuar
özellikleri fazla olan NSA‹‹’ler öncelikle tercih edilir (örne¤in; indometazin, naproksen, diklofenak, tolmetin, sulindak, piroksikam v.s.). Yaln›z bu hastalarda uzun süreli
kullan›m gerekece¤inden yan etkiler aç›s›ndan dikkatli
olunmal›d›r. Gastrointestinal problemleri önlemek için gerekli önlemler al›nmal›d›r (proton pompa inhibitörleri, misoprostol v.s) (14). COX-2 spesifik olmayan NSA‹ ilaçlar
içerisinde gastrointestinal toksisite aç›s›ndan en az risk
içerenler; nabumeton, etodolak ve sulindak, orta derece
riski olanlar; diklofenak, ibuprofen, ketoprofen, aspirin,
naproksen, yüksek riskli olanlar ise flurbiprofen, piroksikam, fenoprofen ve indometazin olarak gösterilmiﬂtir. Hepatik ve renal yönden takipleri yap›lmal›d›r. Bu hastalar
ço¤u zaman yaﬂl› olduklar›ndan, yar›lanma ömrü k›sa
NSA‹‹’ler tercih edilmeli, ilaçlar düﬂük dozda baﬂlanmal›
ve doz yavaﬂ art›r›lmal›d›r. Hipertansiyon, kalp yetmezli¤i
göz önünde bulundurulmal›d›r (2).
Gut: Gut tedavisinde kullan›lan spesifik ilaçlar d›ﬂ›nda, a¤r› ve enflamasyon için NSA‹‹’ler de kullan›l›r. ‹ndometazin ürikozürik etki göstermez fakat güçlü antienflamatuar
etkisi nedeniyle akut gut nöbetinin tedavisinde kullan›l›r.
Yüksek dozda iki günlük bir uygulama genellikle yeterli
olur. Naproksen günde 750 mg dozda, iki günlük tedaviyle etkili olur. Piroksikam, sulindak, fenoprofen, ibuprofen
de yüksek doz s›n›r›nda kullan›labilirler. Salisilatlar gut
tedavisinde kullan›lmaz, yüksek dozda ürik asit retansiyonuna neden olabilirler ve nöbeti daha da kötüleﬂtirebilirler
(2).
Kanser: A¤r›, yaﬂam kalitesi üzerindeki etkileri nedeniyle
onkolojideki en önemli problemlerden biridir. Kanser a¤r›lar›n›n tedavisinde NSA‹‹’lerin kullan›m› yayg›n olarak
kabul görmektedir. Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) hem hafif
ve orta ﬂiddetteki a¤r›larda tek baﬂlar›na hem de orta
ve ﬂiddetli a¤r›larda opioidlerle birlikte kombinasyonla
kullan›mlar›n› önermektedir. Tümörün kemi¤e metastaz›nda özellikle endikedirler ve bazen kemik metastaz›n›n
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Tablo-I: NSA‹‹’lerin S›n›flamas›:
A. Kimyasal yap›lar›na göre
I. Karboksilik asitler:
a. Salisilik asit ve esterleri
b. Antranilik asit türevleri: Flufenamikasit,
mefenamikasit
II. Asetik Asitler:
a. Fenilasetik Asit: Diklofenak, fenklofenak
b. Karbo ve heterosiklik asitler: ‹ndometazin,
etodolak, sulindak, tolmetin
III. Propronik asitler: ‹buprofen, ketoprofen, flur
biprofen, suprofen, naproksen, fenoprofen,
tiaprofenik asit
IV. Fenamik Asitler: flufenamik asit, mefenamik
asit, meklofenamik asit
V. Enolik Asitler:
a. Pirazolonlar: fenilbutazon, oksifenbutazon,
azapropazon
b. Oksikamlar: piroksikam, tenoksikam,
lornoksikam, meloksikam
VI. Nonasidik Ajanlar: prokuazon, traramid,
pflunizol, nabumeton
B.Yar› Ömürlerine Göre
I. Uzun yar› ömürlü ilaçlar (10-12 saat):
Azapropazon, Diflunisal, Nabumeton, Naproksen,
Oksaprazosin, Fenilbutazon, Piroksikam
II. K›sa yar› ömürlü ilaçlar (6 saat den az)
Diklofenak, Etodolak, Fenoprofen, Flufenamik
asit, Flurbiprofen, ‹buprofen, Indometazin,
Ketoprofen, Tiaprofenik asit, Tolmetin
C. COX inhibisyonuna göre
I. Kompetitif, zamana ba¤l›, irreversibl
inhibitörler: aspirin
II. Kompetitif, zamana ba¤l›, reversibl inhibitörler:
indometasin, flurbiprofen, diklofenak
III. Kompetitif, basit, reversibl inhibitörler:
ibuprofen, piroksikam, flufenamat, sulindak,
mefenamik asit, naproksen
D. COX enzimine ilgisine göre:
I. COX1 Spesifik Ajanlar: Düﬂük doz Aspirin gibi,
COX-2 inhibisyonu yapmadan COX-1
inhibisyonu yapanlar
II.COX Nonspesifik Ajanlar: Konvansiyonel
NSA‹‹’ler, her iki enzimi de inhibe edenler.
(naproksen, diklofenak, ketoprofen,
deksketoprofen, piroksikam, lornoksikam, …)
III. COX-2 Selektif Ajanlar: COX-2’ye selektivitesi
COX-1’den daha fazla olanlar (meloksikam,
nabumeton, nimesulid, etodolak..)
IV. COX-2 Spesifik Ajanlar: Klinik olarak anlaml›
COX-1 inhibisyonuna neden olmayan ajanlar
(selekoksib, rofekoksib, valdekoksib, etorikoksib..)
ilerlemesini de yavaﬂlatabilirler (14).
Bel a¤r›s›: Disk hernisi, ankilozan spondilit, tümörün vertebra metastaz›, baﬂar›s›z bel cerrahisi, spondilolistezis gi-
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bi kronik bel a¤r›s› durumlar›nda NSA‹‹’ler ilk seçenektir
(15).
Migren: Atak baﬂlang›c›nda NSA‹‹’ler ilk tercih ilaçlardand›r. Özellikle aspirin 900-1000 mg ve naproksen 500800 mg. dozda tavsiye edilir. Beraberinde verilen metoklopramid etkiyi art›rmaktad›r (14).
Gerilim tipi baﬂ a¤r›s›: Ataklar s›ras›nda NSA‹‹’ler yararl› olmaktad›r. Kronik tipinde de NSA‹’ler etkili olmaktad›r (14).
Fibromiyalji: Özellikle antidepresanlarla birlikte NSA‹‹’lerin kullan›m› a¤r› ﬂiddetini oldukça azaltmaktad›r
(14).

BAZI GÜNCEL NSA‹’LER:
Naproksen: Aspirinden 20 kez güçlüdür. Yan etkiler aç›s›ndan en iyi tolere edilen ajanlardan biridir. Analjezik ve
antienflamatuar etkileri yüksektir. A¤r›l› ve enflamasyonlu durumlar›n hemen hepsinde kullan›labilir. Absorbsiyonu
besinler taraf›ndan yavaﬂlat›l›r, fakat azalt›lmaz, tam olarak absorbe edilir. S(+) enantiomerdir. Magnezyum ve
aluminyumlu antasitler absorbsiyonu azalt›r, bikarbonat
art›r›r. Oral antikoagülanlar, fenitoin ve sülfonilüre grubu
ilaçlarla etkileﬂir. Günlük doz 550-1100 mg.d›r, 2 doza
bölünerek verilir.
Diklofenak: Analjezik, antipiretik, antienflamatuar özellikleri olan bu ilaç, indometazin, naproksen ve ço¤u NSA‹‹’den daha güçlüdür. Yiyecekler emilim h›z›n› yavaﬂlat›r
ancak emilim miktar›n› de¤iﬂtirmez. Al›nd›ktan sonra sinovyal s›v›da birikir, bu nedenle terapötik etkisi plazma
yar› ömründen çok daha uzundur. En çok gastrointestinal
yan etkileri gözlenir. Karaci¤er aminotransferazlar› yükselebilir, ilk 8 hafta takip edilmelidir, düﬂmezse ilaç kesilmelidir. Yine de en güvenilir NSA‹‹’lerden biridir. Sodyum
ve potasyum tuzlar› mevcuttur. Günlük dozu 75-150
mg.d›r, 2-3 doza bölünerek verilir.
Etodolak: COX-2 enzimini selektif olarak COX-1’den çok
daha fazla inhibe eder. Bu nedenle gastrik yan etki insidans› çok daha azd›r. Trombosit fonksiyonunu da fazla etkilemez. Ürikozürik bir ajand›r. Günlük dozu 600-800
mg.d›r, 2 doza bölünerek verilir.
Meloksikam: COX-2’yi COX-1’e göre 10 kat daha fazla inhibe etmektedir. Bu yüzden gastrointestinal yan etkileri
daha azd›r. COX-1 inhibisyonu ise büyük oranda doza ve
ilaç düzeyindeki bireysel de¤iﬂkenli¤e ba¤l›d›r. Günlük dozu 7,5-15 mg.d›r, günde 1 kez verilir.
Lornoksikam: Parenteral (özellikle ‹V) kullan›labilen az
say›daki NSA‹‹’lerden biridir. Oral ve parenteral uygulamadan sonra hemen hemen tamam› absorbe olur. Vücutta
tamamen inaktif metabolitlere metabolize olur. Piroksikam, tenoksikam, indometazin ve diklofenaka göre daha
potenttir. Analjezik aktivitesinin bir k›sm›n›n santral sinir

sistemi yoluyla oldu¤u düﬂünülmektedir. Oldukça k›sa bir
plazma yar› ömrüne sahiptir. (3-5 saat) Farmakokineti¤i
yaﬂla hiç de¤iﬂmemektedir, bu yüzden yaﬂl›larda dozda bir
de¤iﬂiklik yapmaya gerek yoktur. Günlük dozu 8-16
mg.d›r, 2-3 doza bölünerek verilir.
Ketoprofen: Etkisi ibuprofeninkilere benzer, yan etkileri
biraz daha fazlad›r. Antienflamatuar etkisi indometazine
yak›nd›r. Günlük dozu 100-200 mg.d›r, 3-4 doza
bölünerek verilir.
Deksketoprofen: Ketoprofenin S(+) enantiomeridir. Bu
yüzden yan etkileri daha azd›r. Periferik ve santral analjezik etkiye sahiptir. Emilimi h›zl› oldu¤undan etkisi çabuk
baﬂlar. Bioyararlan›m› yüksektir. G›da ve antiasit al›m›
bioyararlan›m› azaltmaz. Günlük dozu 50-75 mg.d›r, 3-4
doza bölünerek verilir.
Piroksikam: Naproksen kadar etkilidir. Etki süresinin
uzun olmas› günde 1 kez uygulanabilmesini sa¤lar. Yan etkileri özellikle yaﬂl›larda ibuprofenden daha fazlad›r.
Günlük dozu 10-40 mg.d›r.
‹buprofen: Analjezik ve antipiretik özellikleri daha fazlad›r. En az yan etkili ajanlardan biridir. Aspirinle hemen
hemen eﬂit güçtedir. Özellikle çocuklarda a¤r› ve ateﬂ için
s›kl›kla kullan›lmaktad›r. Günlük dozu 1200-2400 mg.d›r,
3-4 doza bölünerek verilir.
Flurbiprofen: Etkisi naproksenden biraz daha fazla, gastrointestinal yan etkileri ise ibuprofenden biraz daha fazlad›r. Günlük dozu 150-300 mg.d›r,3-4 doza bölünerek
verilir.
‹ndometazin: Antienflamatuar etkisi, analjezik etkisinden
daha fazlad›r. Furosemid, tiazid diüretikler, beta blokerler, ACE inhibitörlerinin antihipertansif etkilerini azaltabilir. Gastrointestinal yan etkilerinin yan› s›ra uzun süre
kullan›mda %25 oranda frontal baﬂ a¤r›s› görülür. Ayr›ca
vertigo, sersemlik hissi ve mental konfüzyon gibi santral
sinir sistemi yan etkileri de görülebilir. Günlük dozu 50200 mg’d›r, 2 ya da 3 doza bölünerek verilir.
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