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MAKROLİDLER

 Makrosiklik lakton çekirdeği içerdikleri 

için makrolid adını almışlardır.

 En yaygın kullanılan ve ilk bulunanı 

eritromisindir. 

 Eritromisin derivesi antibiyotikler ile ilgili 

bazı problemler nedeniyle yeni 

makrolidler üretilmiştir. 



Kimyasal yapı

 14-15-16 atom 

içeren 

makrosiklik

lakton halkası ve 

buna glikozid

bağları ile 

bağlanmış şeker 

vardır.



14 Üyeli 15 üyeli(Makrolid

halkasına bir N 

atomu)

16 üyeli

Eritromisin Azitromisin Spiramisin(ilk üye)

Oleandomisin Josamisin

Roksitromisin Miokamisin

Klaritromisin Rokitamisin

Diritromisin Kitasamisin

Fluritromisin Midekamisin

Tilmikosin



Etki mekanizması

 Protein sentezini 
engeller.

 Bakteri 
ribozomunun 50s 
alt birimine 
bağlanarak aynı 
yere t-RNA 
molekülünün 
bağlanmasını ve 
peptid zincirinin 
uzamasını önler.



 Linkozamidler ve kloramfenikol
makrolidlerin bağlandığı yere bağlanır. 
Birbirlerinin bakteri ribozomundaki hedef 
noktalara bağlanmasını kompetisyon
yoluyla önlerler.  Antibakteriyel etkinliği 
antagonize ederler.

 Bakterinin türüne, üreme dönemine, 
yoğunluğuna göre;

◦ Bakteriostatik

◦ Bakterisid



Antimikrobiyal etkinlik

ERİTROMİSİN KLARİTROMİSİN AZİTROMİSİN

Gr(+) kok (Staf.,Pnömokok,  ABHS) X 2-4 X 2-4 

Legionella pneumophilia benzer benzer

MSSA tedavi sırasında R

Neisseria menengitidis/gonore X4

Bordatella pertussis

Hemofilus influenza

Mikoplazma türleri

Klamidya benzer

Riketsiya türleri

C. jejuni benzer

C. diptheriae

C. minutissimum

MRSA  daima R



 Eritromisin dirençli streptokok ve 
stafilokoklar klaritromisin ve azitromisine
de dirençlidir.

 Klaritromisinin Gr(–) bakteri etkinliği 
eritromisine benzer.

 Klaritromisinin H. influenza üzerine 
etkinliği, metaboliti olan 14-OH 
klaritromisinden daha azdır.



 Makrolidlerin enterobacteriaceae ailesine 

etkinliği yetersizdir. 

 Azitromisin ve klaritromisinin

L. pneumophilia’ya etkinliği eritromisine

eşdeğerdir. 

 Makrolid antibiyotikler M. tuberculosis’e etkisi 

yetersizdir.  Ancak klaritromisinin M. leprae’ye

etkinliği vardır.  Bu açıdan eritromisin ve 

azitromisine üstünlük gösterir.



 M. pneumoniae

 C. pneumoniae

 C. trochomatis

 U. urealyticum

Azitromisin

Klaritromisin

Eritromisin
İyi etkinlik

Klaritromisin

Azitromisin
Daha iyi



 Roksitromisinin birçok patojene karşı 

etkinliği eritromisine benzerdir

 Klinik uygulamada eritromisine üstünlük 

sağlar.

 Diritromisin bir önilaçtır(eritromisilamin).

 Serum düzeyleri düşük olmasına karşın 

doku düzeyleri yüksektir. 



 S. pneumoniae

 H. influenza

 M. catarhalise

 L. pneumoniae

 M. pneumoniae

 C. pneumoniae

X 4-8 ↓

Daha az

Diritromisin



Antibiyotik dışı etkiler

 Gastrointestinal motiliteyi arttır (14 

üyeliler).

 Antiinflamatuar etki.

 Bakteriyel virulans mekanizmalarına etki



Direnç Mekanizması

1. Antibiyotiğin  hedefinde değişiklik 

oluşması (en sık)

2. Antibiyotiğin inaktive edilmesi

3. Antibiyotiğin aktif olarak hücre dışına 

pompalanması (efluks)



1) Antibiyotiğin  hedefinde değişiklik oluşması;

 Bakteri ribozomunun 50s alt biriminin 23s 
RNA’sındaki adenin,  metilaz enzimi ile 
metillenir.  Böylece makrolid antibiyotiğin 
hedefine bağlanması engellenir.  

 Makrolid –linkozamid-streptograminlere
dirençli hale gelmesinden dolayı buna MLS 
direnci de denir.

 MLS direnci indüklenebilir ve yapısal olmak 
üzere iki şekilde görülür.



2) Antibiyotiğin inaktive edilmesi;

 Enterobacteriaceae spp.

3) Eflux pompa sistemi;

 Gr(+) bakterilerde görülür

 S. pyogenes, S. pneumoniae, C grubu 

streptokok’larda görülür.



Farmakokinetik özellikler
 Oral yoldan uygulandıktan sonra KC’e ulaşır. 

Esas olarak safraya geçer. Barsaklardan
reabsorbe olarak enterohepatik dolaşıma 
katılır.

 Makrolidler periferik kanda ölçülebilir 
düzeylere ulaşmadan önce safra yoluyla 
ekskresyon başlar.

 Baz eritromisin aside dayanıksızdır.

 Oral alındığında mide asiditesinden
etkilenmemesi için tuz veya ester şeklinde 
hazırlanmıştır. 



TUZ ESTER

Eritromisin stearat Eritromisin etilsüksinat(im)

Eritromisin estolat Eritromisin glukoheptonat(iv)

Eritromisin laktobionat(iv)

 Aç karna alındığında 3 saat içinde 

maksimum konsantrasyona ulaşır

 Hücre içine kolay girer ve hücre içi bazı 

bakterilere etkilidir



 SSS ve BOS’a enfeksiyon varlığında bile 

geçişi yeterli değildir.

 Plesantaya ve anne sütüne geçer.

 Oral        %2-5

 İV           %12-15

 Böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması 

gerekmez 

Böbrek ile atılır



 Roksitromisin daha lipofiliktir.  Aside daha 

dayanıklı ve daha iyi emilir.  

 Spiramisin fetal dokulara geçişi çok iyidir.



 Klaritromisin;

oOral absorbsiyonu çok iyidir.

oKC’de oksidasyon ve hidroliz ile metabolize

edilir.

oEn önemli metaboliti 14-OH klaritromisinin

de antibakteriyel etkinliği vardır.

o%20’si değişmeden idrarla atılır

o%10-15’i  OH metaboliti şeklinde atılır

oBöbrek yetmezliğinde doz ayarı gerekir. 

oVücuda iyi dağılır



 Azitromisin;

oOral biyoyararlanımı en düşük olandır (%37).

oGıda ile alınırsa biyoyarlanımı daha da azalır 

(%50 ↓). (Aç karna)

oMg ve Al içeren antiasitler ile birlikte 

kullanılmaz.

oDokulara iyi dağılır;

oBalgam ve akciğerde doku konsantrasyonu 

serumun x 10-100 ↑

oAlveolar makrofaj ve nötrofil lökositlerde de 

çok yüksek konsantrasyonlarda bulunur.



İlaç Ağızdan

tek doz 

(gr)

Emilme 

oranı 

(%)

Ortalama

en yüksek 

serum 

düzeyi 

mg/l

Serum

proteinler

ine 

bağlanma

Yarılanma 

ömrü           

( saat)

İdrar ile 

atılım 

(%)

Klaritromisin 0,25 50 1.0 72 4-5 20

Roksitromisin 0,15 60 6.0 96 10 7

Azitromisin 0.5 35 0,4 20 12 5

Eritromisin 0,5 20 1,8 60 2 2-5



Klinik kullanım

 Eritromisin;

o4x500 mg/gün                    (oral/ iv/ im)

oM. pneumoniae pnömonisi

oLegionella pnömonisi

oDifteri

oPertussis

oC. trochomatis pnömonisi/ konjunktiviti

oGebelikte klamidyal pelvik enfeksiyon

oBasilli anjiyomatozis

oEritrazma



oEritromisinin iyi emilmemesi nedeniyle 

eritromisinin yerini azitromisin, klaritromisin

ve roksitromisin almıştır.

oOral kullanımda estolat tuzu tercih edilmez. 

(kolestatik hepatit riski)

oBoğmacanın erken dönem tedavisinde ve 

temas sonrası profilakside kullanılır.

oC. jejuni gastroenteritinde dışkıdan 

mikroorganizma eradikasyonu sağlar.



oPreoperatif olarak kolorektal profilakside

neomisin + oral eritromisin kullanımı septik 

komplikasyonları önler

oPenisilin allerjisi durumunda, kızıl,  erizipel,  A 

grubu streptokok tonsilliti ve romatizmal ateş 

ve infektif endokardit profilaksisinde

penisilinlere alternatiftirler.

oCiddi stafilokok enfeksiyonlarında hiçbir 

zaman tercih edilmez.



 Klaritromisin;

o2x500 mg

oEritromisinin kullanıldığı tüm endikasyonlar

oAIDS’li hastaların fırsatçı enfeksiyonlarında 

(MAK, T. gondii ensefaliti) tedavide kullanılır.

oHelicobacter pylori enfeksiyonlarında 

endikedir.



 Azitromisin

oİlk gün1gr po diğer günler 250 mg/gün

oEritromisinin kullanıldığı tüm endikasyonlar

oAvantajı; yan etkilerinin az ve doz aralıklarının 

uzun oluşudur.

oC. Trochomatis, U. Urealyticum’a bağlı 

nongonokoksik üretritte 1 gr tek doz 

uygulaması vardır.

oAIDS hastalarının fırsatçı enfeksiyonlarında da 

kullanılır.



 Roksitromisin/oleandromisin

oEritromisin ile aynı etki spektrumu ve klinik 
uygulama

 Spiramisin;

oGebe kadınlarda toksoplazma enfeksiyonunun 
tedavisinde kullanılır. 

o2gr/gün dozla 6-8 saat aralarla 3-4 hafta süre 
ile uygulanır. 

oGebelik sonlanana kadar 2 haftalık ilaçsız 
dönemleri takiben aynı şema tekrarlanır



Yan etkileri

1.İrritatif yan etkileri;

a) GİS yan etkileri doza bağlıdır (oral, iv). 

Abdominal kramp, bulantı, kusma, diare

görülür (14 üyeli makrolid GİS motiliteyi

arttırmasına bağlı)

b) Tromboflebit iv uygulamada görülür (250 

cc sıvı içinde dilüe edilip yavaş infüzyonla

verilir). 



2.  Allerjik reaksiyonlar: (cilt döküntüleri, 

ateş, eozinofili)

3. Kolestatik hepatit:  eritromisin estolat

preperatı ile gelişir. Nadiren görülür. İlaç 

kesilirse geri döner. 

4. Geçici işitme kaybı:  böbrek yetmezliği 

olan yaşlı hastalarda yüksek doz alımına 

bağlı olarak ortaya çıkar. 



5. KVS : ventriküler taşikardi, aritmi, QT 

uzaması

6. Psödomembranöz enterokolit

 Azitromisin ve klaritromisinin yan etki gelişimi 

nadirdir. 



İlaç etkileşimleri

 KC’de P450 enzim fonksiyonlarını bozar 

ve ilaç metabolizmasını yavaşlatır. 

 Teofilin, varfarin, metilprednizolon, 

bromokriptin, karbamazepin, siklosporinin

serum konsantrasyonlarını arttırarak 

toksik yan etkilerinin arttırır. 

 16 üyeli makrolidlerin (spiramisin) KC’de

demetilasyona uğramadıklarında teofilin

ile etkileşime girmez. 



LİNKOZAMİDLER
 Linkozamidler makrolidlerden kimyasal  olarak 

farklı  değildir. 

 Etki mekanizmaları etki alanları ve farmakolojileri 
açısından ortak özelliklere sahiptirler. 

 Bu grubun ilk ilacı linkomisindir. 

 1962 ; streptomyces lincolnensis’ten elde edilmiştir. 

 Linkomisin ; piranozit şekerine  bir amid ile 
bağlamış olan bir amino asittir.

 Klindamisine göre daha az emilmesi nedeni ile 
tarihi önemi vardır



Klindamisin

 Linkomisinin 7-OH grubu yerine Cl atomu 

yerleştirilmesi ile klindamisin elde edilmiştir. 

 7-Kloro-7-deoksi -linkozamin



Etki şekli

 Bakterilerin 50s ribozomal alt birimlerine 

bağlanarak protein sentezini inhibe

ederler. 

 Bakteriostatik etkili antibiyotiklerdir. 



Etki spektrumu

 Streptococcus pyogenes

 Streptococcus viridans

 Streptococcus durans

 Streptococcus bovis

 Gardnerella vaginalis

 Bacillus anthracis

 Mycoplasma hominis



 Anaeroblar arasında 

antibiyotiğe en duyarlı 

olanlar;

o Bacteriodes

o Fusoacterium

o Actinomyces türleri

o Peptostreptokoklar

o Anaerob stafilokoklar 

o Propionibakteriler

o Campylobacter fetus

o Clostridium perfringes

 Güçlü 

antianaerobiktir



Dirençli bakteriler 

 Diğer clostridium türleri

 Enterekoklar

 Listeria spp. 

 Neisseria spp.

 Aerop gram (-) basiller 

 Mycoplasma pneumoniae

 Ureaplasma urealyticum



Direnç mekanizması

Makrolidlere benzer şekildedir. 



Farmakokinetik

 Klindamisin oral yoldan alındıktan sonra 
GİS’ten % 90 oranında absorbe edilir. 

 Klindamisin pik serum düzeylerine , 
linkomisinden daha erken ulaşır ve pik 
serum düzeyi linkomisinden en az iki kat 
daha yüksektir. 

 Klindamisinin gıdalarla birlikte alınması 
oral absorbsiyonunu etkilemez

 Linkomisinin absorbsiyonu gıdalar ile 
azalır. 



 Linkozamidler doku ve vücut sıvılarına iyi 

penetre olurlar.  Ancak BOS’a geçmez. 

(Akciğer, karaciğer, safra, kemik, eklem ve 

prostat dokusu)

 Klindamisin lökositlere ve makrofaj

içerisine aktif olarak girer ve bu hücreler 

içerisinde yüksek konsantrasyonlara 

ulaşırlar. 



 Yarılanma ömrü: 2.5 saat

 Klindamisinin % 90’nı karaciğerde                                                                
metabolize olur.

 KC fonksiyon bozukluğu olanlarda 
klindamisin yarı ömrünün uzamasına rağmen 
toksik birikim olmaz. 

 Hafif ve orta derecede renal yetmezliği 
olanlarda doz ayarlaması gerekmez.

 Ağır KC ve renal yetmezliklerde doz 
ayarlaması yapılır. 



Yan etkiler

 Oral: % 20 vakada diare

 Linkomisin ve klindamisinin kullanımını 

önemli ölçüde sınırlayan en önemli toksik

yan etki psödomemranöz enterokolittir. 

(%1-10)

 Kaşıntı,  döküntü,  ürtiker gibi hafif allerjik

belirtiler görülebilir.

 Nöromusküler bloke eden ilaçların 

etkinliğini arttırabilirler.



Klinik kullanım
 Linkozamidler ilk seçenek ilaç olarak 

anaerob enfeksiyonların tedavisinde tercih 

edilirler. (Ampiyem, akciğer apsesi, peritonit, 

batın içi apseler, jinekolojik pelvik

enfeksiyonlar)

 İnflamatuvar akne,

 Diş kaynaklı orofasiyal infeksiyonlar,

 Gr(+) koklara bağlı solunum yolu enf.



 Gr(+) koklara bağlı solunum yolu enf.

 Kemiğe iyi nüfuz ettiği için;

◦ Osteomyelit

◦ Septik artrit,

◦ Sinüzit

◦ Mastoidit’ de.



 Anaerob bakterilere bağlı 

AC absesi,

Mastit ve yumuşak doku infeksiyonları,

Dekubitus ülserlerine karşı da kullanılırlar.

(SSS’ne geçiş iyi olmadığı için beyin 
abselerinde kullanılmazlar)



Uygulama ve dozaj

 Linkomisin im 2 x 600 mg (3x 600 mg)

 Klindamisin oral 4 x 150-300 mg 

iv  3 x 600 mg



KLORAMFENİKOL

 1947; Streptomyces venezuelae’den izole 

edilmiş ilk kez tifüs salgınında 

kullanılmıştır.

 Kloramfenikol bir fenilalanin türevidir. 

 Çok acı, çok stabil ve lipofiliktir.

 Süksinat ve palmitat olarak iki esteri 

vardır. 



Etki mekanizması

 Bakteriostatik etkilidir

 Bakteri ribozomunun 70s RNA’sının 50s 

alt birimine bağlanır.

 Protein sentezini inhibe eder. 



Etki spektrumu

 Gr(+), Gr(-), sporsuz anaerobların

(bacteriodes, fusobacterium, 

peptostreptokok)     çoğuna etkilidir. 

 N. menengitidis

 H. influenza

 C. diphteriae

 B. pertussis

 V. cholerae

 D grubu streptokok, MRSA hariç Gr(+) kok



 Direnç gelişme mekanizması;

1. Asetil transferaz enzimi oluşturarak 

(plazmid)

o Salmonella shigella spp.

2. Bakteri hücre duvarı geçirgenliğinin 

azalması

o E. Coli, Pseudomonas spp.



Farmakokinetik

 Tüm antibiyotikler içinde en lipofilik olandır

 dokulara ve vücut sıvılarına yüksek 
konsantrasyonlarda dağılır.

 BOS, plevra, periton, sinovia sıvılarındaki ilaç 
yoğunluğu serumdakinin %50’si kadardır.

 Menejitte BOS’a geçiş neredeyse serumla 
aynıdır.

 Göz kamera sıvısı lenste tedavi edici 
yoğunluğa ulaşır. 

 Plasenta ve anne sütüne geçiş serumun %30-
80’i kadardır. 



 Oral kullanımdan sonra yaklaşık tümü 

hızla emilir. 

 KC’de glukronil metabolitine dönüşerek 

%90 oranında metabolize edilir. 

 KC yetmezliğinde doz ayarı gerekir. 



Yan etkileri

A. Hematolojik toksisite

1. Direk toksik etki

o Dozla ilişkilidir. Serum yoğunluğu > 25 mg/l 

o Geri dönüşlüdür.

o Anemi, trombositopeni, lökopeni

o Genel olarak BK sayısı < 4000 mm3 veya 

PMNL < %40 durumunda ilaç kesilmelidir. 



2. İdiosenkrazik etki ;

oDoza ve tedavi süresine bağlı değildir. 

oPansitopeni şeklinde gözlenen fatal aplastik

anemi tablosu gelişir. 

oTek doz uygulama sonrasında veya tedavi 

bitiminden yıllar sonra bile ortaya çıkabilir. 



B. Gri bebek sendromu

o Yeni doğanda nadiren de erişkinde görülür. 

o KC glukronil transferaz enzim eksikliğine 

bağlı olarak serum ilaç düzeyinin artmasına 

bağlı olarak gözlenir. 

C. GİS yan etkileri; bulantı, kusma, diare

D. Allerjik reaksiyonlar; 

E. Nörotoksisite; optik nörit, periferik nörit.



Klinik kullanım

 50 mg/kg/gün 4x1

 Toksik etkileri nedeniyle enfeksiyon 

tedavisinde ilk seçenek ilaç değildir.

 Başka ilaçların tolere edilemediği duyarlı 

etkenlerin neden olduğu durumlarda 

kullanılır(tifo, paratifo, salmonella

menenjiti, beyin apsesi, riketsiyoz, 

melleidoz, göz enfeksiyonlarının lokal 

tedavisinde).



İlaç etkileşimleri

 P450 enzim sistemini irreversible inhibe

eder. 

 Kumarin, fenitoin, klorpropamid, 

tolbutamid gibi ilaçların yarı ömürlerini 

uzatır.



TEŞEKKÜRLER


