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siklooksigenaz enzimi aracılığıyla prostaglandinler (PG), 
prostasiklinler ve tromboksanlar oluşmaktadır. NSAİİ’lar sik-
looksigenaz enzimini bloke ederek prostaglandinler, prosta-
siklinler ve tromboksanların oluşmasını engellemektedir. Bu 
süreç Şekil 1’de özetlenmiştir.

Prostaglandinler; 

• Epitel hücrelerinden musin, bikarbonat ve fosfolipid sal-
gısını uyarmak,

• Lokal vazodilatasyon yoluyla mukozal kan akımını artır-
mak ve oksijen dağılımını sağlamak,

• Epitelyal hücre migrasyonunu artırarak lüminal yüzeyin 
restorasyonunu sağlamak,

• Epitelyal hücre proliferasyonunu artırmak,

• Apopitozu inhibe etmek yoluyla mide mukozasının ko-
runmasında önemli etkilere sahiptirler. PG-E2 ayrıca gast-
rik asit sekresyonunu inhibe eder.

Nitrik oksit de prostaglandinlere benzer etkiye sahiptir. NSA-
İİ’lar nükleer faktör-kappa-B üzerinden nitrik oksit sentetazı 
inhibe ederek nitrik oksit üretimini azaltırlar. Böylece mide 
savunma faktörlerini zaafa uğratarak ve agresif faktörleri artı-
rarak gastrointestinal toksisiteye yol açarlar. 

Non-steroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ); anti-infla-
matuvar, analjezik ve antipiretik özellikleri olan çok 
farklı kimyasal yapılara sahip olmalarına karşın ben-

zer etkinlik gösteren geniş bir ilaç grubudur. Kimyasal yapı-
larına göre asidik yapıda olan ve olmayan ile koksibler olarak 
sınıflanmaktadırlar. Bloke ettikleri siklooksigenaz (COX) en-
zimine göre de  COX-1, COX-2 ve COX-3 olarak da sınıflandı-
rılmaktadırlar. 

1. COX-1 spesifik ajanlar: Düşük doz Aspirin gibi, COX-2 
inhibisyonu yapmadan COX-1 inhibisyonu yaparlar.

2. COX non-spesifik ajanlar: Konvansiyonel NSAİİ’ler, 
her iki enzimi de inhibe ederler.

3. COX-2 selektif ajanlar: Klinik terapötik dozlarda insan 
ve hayvanda COX-2 inhibisyonu yaparken, artan dozlarda 
belirginleşen COX-1 inhibisyonuna neden olurlar (melok-
sikam, nabumetane, nimesulid vb).

4. COX-2 spesifik ajanlar: Maksimum terapötik dozda 
dahi klinik olarak anlamlı COX-1 inhibisyonuna neden 
olmayan ajanlardır (selekoksib, rofekoksib vb).

Hücre membran fosfolipitlerinden fosfolipaz A2 enzimi 
aracılığıyla araşidonik asit oluşmaktadır. Araşidonik asitten 
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kılavuzda hastaları risk gruplarına göre sınıflamıştır (2). Bu 
sınıflama Tablo 2’te gösterilmiştir.

Helicobacter pylori (H. pylori) NSAİİ’ların GİS toksisitesi 
açısından ek ve bağımsız bir risk faktörüdür. H. pylori era-
dikasyonunun NSAİİ’la ilişkili peptik ülser sıklığını azalttığını 
gösteren çok sayıda çalışma vardır (3-6). Maastricht IV ve V 
Konsensus raporunda NSAİİ ve H. pylori birlikteliği ile ilgili 
öneriler de H. pylori eradikasyonunun hem peptik ülser ge-
lişme riskini azalttığı hem de antiagregan tedavi alan hastalar-
da kanama riskini düşürdüğü vurgulanmaktadır (7,8).

NSAİİ’ların yol açtığı GİS hasarını önlemede ve tedavide has-
talar hem kardiyak hem de gastrointestinal risk durumlarına 
göre birlikte ele alınmaktadır. Buna göre Amerikan Gastro-
enteroloji Koleji Kılavuzu (2009) aşağıdaki algoritmayı öner-
mektedir (Tablo 3).

Genel bir tanım yapacak olursak NSAİİ’lar ağrının ve infla-
masyonun olduğu her yerde kullanılabilir. Tablo 1’de sık kul-
lanıldığı durumlar özetlenmiştir.

Bütün NSAİİ’ların gastrointestinal (GİS) toksisitesi aynı de-
ğildir. COX-2 olanların genel olarak GİS toksisitesi daha hafif 
olmakla birlikte kardiyak ve serebrovasküler tromboembolik 
yan etkileri yüzünden kullanımdan çekilmişlerdir. 2004 yılın-
da yapılmış bir çalışmada GİS toksisitesi açısından indometa-
sin ve naproksen en yüksek, ibuprofen ve meloksikam en dü-
şük riskli olarak bulunmuştur (1). Aynı çalışmada ilacın dozu 
arttıkça toksisitenin de arttığı ortaya konulmuştur. Üç aydan 
fazla süreyle kullanımda toksisite riski azalmaktadır. NSAİİ 
kullanan her hasta GİS toksisitesi yönünden benzer risklere 
sahip değildir. Amerikan Gastroenteroloji Koleji (American 
College of Gastroenterology-ACG) 2009 yılında yayınladığı 

Şekil 1. NSAİİ’ların etki mekanizması
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- Kolon adenomlarının geriletilmesi 

- Post-ERCP (endoskopik retrograd kolanjiyopankreatog-
rafi) pankreatitinin önlenmesi olarak sıralanabilir. 

Gerek klasik NSAİİ’lar gerekse koksiblerle yapılan çalışma-
larda kolon kanseri kemo-prevansiyonunda etkili oldukları 
gösterilmiştir(9-11). Aspirinle yapılan çalışmalarda ise doz ve 
kullanım süresi arttıkça etkinin daha belirgin olduğu gösteril-
miştir. Sulindac, aspirin ve koksiblerle yapılan başka çalışma-
larda da gerek familyal adenomatosis poliposis te gerekse po-
liposis sendromları dışındaki kolon poliplerinde hem polip 
sayısında hem de polip çapında azalma olduğu gösterilmiştir. 
Ancak bu etkinin bu poliplerin primer tedavisinin(total ko-
lektomi, polipektomi, vb) yerini alamayacağı vurgulanmış-
tır(12,13).

Post - ERCP pankreatitinin önlenmesinde işlem öncesi rektal 
olarak verilen indometasin veya diclofenac’ın etkili olduğu 
bildirilmektedir. Bu çalışmalarda ilaçların rektal yolla veril-
mesinin daha etkili olduğu bildirilmiştir. Ayrıca pankreatiti 
önlemede indometasin ve diklofenac’ın diğer NSAİİ lara göre 
daha üstün olduğu gösterilmiştir (14-16). Bir başka çalışma-
da da  post-ERCP pankreatitinden korunmada rektal yoldan 
verilen indometacin’in pankreas kanalına geçici stent konul-
masından daha üstün olduğu gösterilmiştir (17).

Sonuç olarak uzun süreli NSAİİ kullanılmasının zorunlu ol-
duğu durumlarda hastaların risk faktörlerinin belirlenmesi 
ve buna göre tedavinin düzenlenmesi gastrointestinal yan 
etkilerin önlenmesinde çok önemlidir. NSAİİ’ın gastroente-
rolojide tedavi amaçlı kullanımı ise primer tedaviden ziyade 
yardımcı tedavi olarak değerlendirilmelidir.

Uzun süreli NSAİİ tedavisi düşünülüyorsa bütün hastalar 
riskine bakılmaksızın H. pylori yönünden test edilmeli ve 
pozitifse tedavi edilmelidir. Yüksek kardiyovasküler hastalık 
(KVSH) risk durumunda yüksek gastrointestinal risk yoksa 
kardiyoprotektif etkisi olan naproksen önerilmektedir.

NSAİİ’lar gastrointestinal sistemde toksik etkilere yol açma-
larına karşın tedavide kullanıldıkları alanlar da mevcuttur. 
Bunlar;

- Kolon kanserinin kemoprevansiyonu

•  Osteoartrit •  Kolik renal

•  Romatoid artrit, gut artriti, vb •  Dismenore

•  Tendinit, bursit •  Antipiretik

•  Miyalji

Tablo 1. NSAİİ’ların klasik kullanım alanları

Yüksek risk 

• Komplike peptik ülser öyküsü olan hastalar

• Multiple (>2) risk faktörleri olan hastalar

Orta dereceli risk  (1-2 risk faktörü olanlar)

• Yaş >65 

• Yüksek doz NSAİİ tedavi

• Komplike olmayan peptik ülser öyküsü olanlar

• Eş zamanlı aspirin (düşük doz dahil), glukokortikoidler ve antiko-
agülan kullanımı

Düşük risk

• Risk faktörü olmayanlar

Helicobacter pylori ek ve bağımsız bir risk faktörüdür.

Tablo 2. Amerikan Gastroenteroloji Koleji Kılavuzu 
(2009)

Gastrointestinal Risk Düzeyi

 Düşük Orta Yüksek 

Düşük KVSH risk NSAİİ (En etkin olabilecek NSAİİ+PPİ veya Mümkünse alternatif tedaviler
(DDA kullanmıyor) en düşük dozda) Misoprostol COX2+PPİ veya

Yüksek KVSH risk Naproksen+ PPİ veya Naproksen+ PPİ veya     Misoprostol NSAİİ ve            
(DDA kullanıyor) Misoprostol Misoprostol                      COX2 kullanılmaz.

NSAİİ: Non-steroid antiinflamatuvar ilaç.  DDA: Düşük doz aspirin.  PPİ: Proton pompa inhibitörü.  KVSH: Kardiyovasküler hastalık.

Tablo 3. NSAİİ ilişkili peptik ülser komplikasyonlarının önlenmesi için uygulanacak tedaviler
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