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• Santral sinir sistemindeki nöronları direkt olarak 
veya disinhibisyon suretiyle stimüle eden ilaçlar, 
somato-motor fonksiyonlar ve ruhsal durumlardan 
hangisini belirgin şekilde etkilediklerine göre iki ana 
gruba ayrılırlar:  

1) Konvülsiyon yapıcı ilaçlar veya klinikte kullanılış 
amaçlarını yansıtan bir deyimle analeptik ilaçlar.  

2) Psikostimülan ilaçlar (amfetaminler) 

- Analeptik olarak kullanılan ve konvülsiyon yapıcı 
etkinliği belirgin olan kafein ve yapıca benzeri bir 
ilaç olan teofilin 1. gruptadır.  

- Amfetaminler, iştah kesici santral etkileri nedeniyle 
obezite tedavisinde bir zamanlar kullanılmıştır.  

- Bunlar yerine günümüzde diğer kilo kaybettiren 
ilaçlar kullanılır.  



1. KONVÜLSİYON  YAPICI  İLAÇLAR 

(ANALEPTİKLER) 

• Bu grup ilaçlar mutad dozlarda analeptik etki yaparlar 
ve bunlardan bir kısmı klinikte bu etkisi nedeniyle 
kullanılırlar.  

• Yüksek dozda yaygın stimülasyona ve grand mal tipi 
epilepside görülenlere benzeyen jeneralize 
konvülsiyonlara neden olurlar.  

• Analeptik ilaçlar bugün kısıtlı ölçüde ve solunum 
merkezini uyarmak için kullanılırlar.  

• Örn: Striknin, pikrotoksin, pentilentetrazol, niketamid, 
doksapram.  



• Terapötik dozlarda verildiklerinde aşağıdaki etkileri 
oluştururlar: 

 

- Solunumun hız ve derinliğini artırabilirler.  

- Solunum merkezi genel anastezikler, 
hipnosedatifler ve alkol gibi genel depresan ilaçlar 
tarafından, fazla olmamak koşuluyla, inhibe edilmiş 
durumda ise, sözkonusu ilaçların yaptığı stimülasyon 
daha belirgin olur.  

- İnhibe edilmiş durumdaki solunum merkezini 
stimüle eden ve böylece solunumu hızlandıran 
ilaçlara analeptik İlaçlar denilir. 



Kardiyovasküler Sistem 

- Buna bağlı olarak kalp-damar sistemi üzerindeki 
sempatik etkinliği artırırlar ve kan basıncını 
yükseltirler. 

- Kalp üzerinde, sempatik etkinliğin artmasından 
beklenen stimüle edici etki, bu ilaçların vagal etkisi 
tarafından maskelenebilir.  

- Bu iki etki arasındaki dengeye göre bradikardi (vagal 
etkiyle) veya taşikardi ortaya çıkar; yüksek dozda 
verildiklerinde genellikle ikinci etki görülür.  

- Ayrıca kalpte, olasılıkla santral etkileri sonucu, ritm 
bozuklukları yaparlar (aritmojenik etki).  

- Ayrıca bulantı ve kusmaya da neden olur. 



• Başlıca kullanılış yerleri kronik obstrüktif akciğer 
hastalığı veya solunum merkezinin hafif depresyonu 
ile birlikte olan zehirlenmelerde meydana gelen 
ventilasyon yetersizliğinin tedavisidir.  

• Genel anestezi bittikten sonra gerektiğinde 
postoperatif ventilasyonun yeterli düzeyde tutulması 
için kullanılabilirler.  

• Ancak bütün bu klinik durumlarda, burundan 
intermitent pozitif basınçlı ventilasyon dahil hastaya 
mekanik ventilasyonla destek verilmesi ilaçla 
solunumun stimüle edilmesine tercih edilir.  

• Onun için analeptik ilaçların kullanılışı artık çok 
azalmıştır.  



KAFEİN  ve  TEOFİLİN 

 

 

• Metilksantin türevi alkaloidlerdir, sentezle de elde 
edilirler.  

• Bir çay fincanı hazır kahve 90 mg ve çay 50 mg kadar 
kafein içerir. 

• Analeptik olarak kafein kullanılır; yenidoğan hariç 
teofilin bu amaçla kullanılmaz.  

 

 

  



 

 

    SSS üzerindeki etkileri: 

 

• Metilksantinlerin stimülan etkisi, SSS’nden salınan ve 
inhibitör etkili bir nörotransmitter olan adenozini 
antagonize etmelerine bağlıdır. 

 

• Adenozin postsinaptik inhibisyon yapar: ayrıca 
presinaptik inhibisyon da yaparak nörotransmiter 
salıverilmesini inhibe eder.  

 



• Kafein bazı analjezik ilaç müstahzarlarına eklenir, ancak 
kendisinin analjezik etkisi yoktur. 

• Kafein ve teofilin beyin sapındaki solunum merkezini 
güçlü şekilde uyarırlar.  

• İkisi de yüksek dozda konvülsiyon oluştururlar.  

• Yüksek dozda, diğer stimülan ilaçlar gibi santral 
etkileriyle bulantı ve kusma yaparlar.  

• Kafein'in terapötik indeksi teofilininkinden daha 
yüksektir. 

• Bu ilaçlar solunum merkezinin karbon diokside 
duyarlığını artırırlar.  

• Barbitüratlar, diğer hipnotikler ve opioidlere bağlı 
solunum depresyonunda ufak dozdaki kafein bile uyarıcı 
etki yapabilir.  

 



 

 

• Kafein, ağızdan 200-400 mg dozunda alındığında 

psikostimülan etkinlik gösterir; vijilansı (zihinsel 

çevikliği) ve dikkati artırır, yorgunluğu azaltır.  

 

• Kafeinin bu etkileri amfetaminin ve hatta 

efedrininkilere göre oldukça zayıf kalır.  

   



 

• Kafein yüksek dozda injekte edildiğinde 

insanda anksiyete oluşturur. Panik bozukluğu 

olan hastalar bu etkiye özellikle duyarlıdırlar.  

• Kafein manik-depresif ve şizofrenik belirtileri 

de artırabilir.  



Teofilin 

• Fosfodiesteraz inhibisyonu ve adenozin 
antagonizmi ile bronş dilatasyonu yapar.  

• Eozinofillerin ve T-lenfositlerin sayısını 
azaltarak immünomodülatör etkilerinin olduğu 
son çalışmalarda belirtilmektedir.  

• Diyafragma kontraktilitesini ve mukosiliyer 
klirensi artırır 



  

    Teofilin ve kafein,  

- Kalpte belirgin pozitif inotrop ve pozitif kronotrop etki 

yaparlar.  

- Kalp debisini ve oksijen tüketimini arttırırlar.  

- Koroner kan akımını arttırırlar.  

- Aritmi oluşturabilirler.  

- Damarlarda genellikle genişleme yaparlar; periferik 

damar rezistansını düşürürler.  

 

 



 

• Teofilin bronş düz kaslarını  güçlü bir şekilde 
gevşetir. 

• Teofilin ve kafein midede asid ve pepsin salgısını 
artırırlar.  

• Kafein ve teofilin  yenidoğanda periyodik solunum ve 
apneyi düzeltmek için kullanılır.  

• Bu iki ilacın eliminasyon yarılanma ömrü, 
yenidoğanda erişkindekinin beş katıdır.  



Almitrin bismezilat (Vectarion) 

• Arteriyel kemoreseptörleri stimüle ederek 
solunum merkezini indirekt biçimde uyaran bir 
ilaçtır.  

• Ayrıca vazokonstriktör etkisi vardır.  

• Kronik obstrüktif akciğer hastalığında 
hipoksemiyi düzeltmek için kullanılır. 

• Kafein dışında, halen Türkiye'de pazarlanmış 
olan tek analeptiktir.   



2. AMFETAMİNLER 

• Amfetaminler sempatomimetik ilaçların bir bölümünü 
oluştururlar.  

• Periferik etkileri yönünden diğer sempatomimetik 
ilaçlara benzerler.  

• Liposolübilitelerinin fazlalığı nedeniyle SSS'ne kolay 
nüfuz ederler ve belirgin psikostimülan etki 
oluştururlar. 

•  Amfetaminler SSS'de kortikal, limbik ve striatal 
bölgelerde dopaminerjik sinir uçlarından dopamin 
salıverilmesini artırırlar ve re-uptake'ini inhibe ederler; 
böylece dopaminerjik aşırımı güçlendirirler.  

• Ayrıca, dopamini yıkan monoamin oksidaz (MAO) 
üzerinde zayıf inhibitör etki gösterirler 



SSS ile ilgili etkileri:  

• Amfetamin insanda psişik eksitasyon ve öfori yapar, 
yorgunluk ve uyku halini azaltır. Fiziksel ve mental 
performansı arttırır.  

• Fiziksel performansı artırması nedeniyle bütün sportif 
yarışmalarda doping yapmak için kötüye 
kullanılabilir.  

• Amfetaminlerin yaptığı diğer bir etki türü iştahı 
azaltmalarıdır (anorektik veya anoreksijenik etki).  

 

 

 



Periferik etkileri:  

- Amfetaminler periferde adrenerjik sinir uçlarından 
noradrenalin salıvermek suretiyle indirekt 
sempatomimetik etkiler oluştururlar. 

- Bazal metabolizmayı (oksijen tüketimini) artırırlar.  

- Kalbi stimüle ederler; damarları büzerler ve kan 
basıncını özellikle doz yüksekse artırırlar. Hipertermi 
oluştururlar. 

Akut zehirlenme:  

- Şiddetli eksitasyon hali ve sempatomimetik etkiler 
ortaya çıkar: hiperpireksi, kalpte ritrn bozuklukları, 
hipertansiyon ve daha sonra dolaşım kolapsı gibi.  

- Kronik amfetamin alan kimselerde daha sık olarak 
görülen bir toksik psikoz tipi, akut zehirlenme 
hallerinde de ortaya çıkabilir.  

- Bu, halüsinasyonlarla birlikte oluşan ve hiperaktif 
paranoid şizofreniye benzeyen bir durumdur. 



Amfetamin suistimali ve bağımlılığı:  

• Amfetaminler içinde en fazla suistimal edilen bir 
madde Captagon ticari adıyla bilinen fenetilin 
tabletidir.  

• p-Kloroamfetamin ve diğer halojenli amfetaminlerin 
ve Avrupa ülkelerinde nisbeten fazla suistimal edilen 
metilendioksimetamfetamin (MDMA, Ecstasy) ve 
benzeri  türevlerin, deney hayvanlarında beyinde 
serotonerjik sinir uçlarını tahrip eden güçlü 
nörotoksinler olduğu uzun bir süreden beri 
bilinmektedir.  



Kullanışları: 

i) İştah kesici olarak 

ii) Narkolepsi  

iii) Dikkat eksikliği hastalığı  

iv) Bazı epilepsi türlerinde ve Parkinson 

hastalarında yardımcı ilaç olarak  
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