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kafein

Süt, dondurma, şerbet ya da marmelat 

Alkol

Alkol, kafein, greyfurt suyu

Kafein

Greyfurt

Meyan (Glycyrrhiza glabra L.) preparatları ,greyfurt veya greyfurt 

suyu

,,,,,,

Alkol

Alkol, C vitamini, folik asit (ekmek, mısır gevreği, yeşil yapraklı 

sebzeler, brokoli, ıspanak,bezelye, portakal, mercimek), demir (Tüm 

kırmızı etler, kuru baklagiller, koyu yeşil sebzeler, domates, pekmez)

,,,,,,

Greyfurt suyu

AlkolAtropin

Atorvastatain (tarden)

Asiklovir (asimplex flakon)

Asetil salıslık asit (ecopirin)

Aripiprazol (abizol tablet)

Sitokrom p450 enzimlerinde inhibisyon ve ilacın etkisinin çok uzun süre 

devam etmesi ,toksik etkiler gözlenmesi

Alkolle birlikte kullanılmamalıdır

Alkolle birlikte kullanılmamalıdır. Alkol, serum asetil salisilik asit seviyesini 

%50 - %100 oranında arttırmaktadır.diğer belirtilen besinler ialcın etkisini 

azaltır.

Sıvı alımı arttırılmalıdır

Aktif kömürün etkinliği azalabileceğinden, süt, dondurma, şerbet ya da 

marmelat ile karıştırılmamalıdır.

Alkolle birlikte kullanılmamalıdır.

Alkolle birlikte kullanılmamalıdır.Aşırı miktarda kahve veya çay gibi kafein 

içeren içeceklerin tüketiminden kaçınılmalıdır. Greyfurt suyu ile birlikte 

alınmamalıdır.

Kafein alımı sınırlandırılmalıdır.

Greyfurt veya greyfurt suyu ile birlikte alınmamalıdır. Greyfurt ile birlikte 

alındığında serum seviyelerinde önemli artışa sebep olacağından birlikte 

kullanılmamalıdır.
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Adenozin (ADOZIN IV ENJEKSIYON VE 

INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN AMPUL)

KULLANILAN İLAÇ ETKİLEŞİM SONUCU

Kafein alımı sınırlandırılmalıdır. Kafein içeren besin ve içeceklerden uzak 

durulmalıdır.

Meyan (Glycyrrhiza glabra L.) preparatları birlikte kullanılmamalıdır.Greyfurt 

veya greyfurt suyu ile birlikte alındığında serum seviyelerinde önemli artışa 

sebep olacağından birlikte kullanılmamalıdır.

Aç karnına alınmalıdır

Alkol kullanımından kaçınılmalıdır. Merkezi sinir sistemi etkilerini 

artırabilir.besinlerle birlikte alındığında biyoyararlanımı etkilenmemektedir.

Allopurinol (urikoliz)

Aktif kömür (optimaven)

Ampisilin-sulbaktam (sulcid)

Amlodipin (norvasc)

Amiodaron (AMIDOVIN ampul)

Aminofilin (aminocardol)

Alprazolam (xanax)
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Aluminyum ve magnezyum içeren antiasit preperatları

Vitamin c, yeşil çay

Süt ve süt ürünleri, kalsiyumdan zengin besinler (pekmez, susam, 

fındık, fıstık, kurutulmuş meyveler, kuru baklagiller, yeşil yapraklı 

sebzeler)

,,,,,,

,,,,,,

,,,,,

Kafein,süt ve süt ürünleri,kalsiyum içeren gıda ve preparatlar,demir, 

Alüminyum tuzları ve antiasitler

Bayberry (defne), Blue cohosh (Caulophyllum thalictroides (L.) ), 

Capsicum(Cayenne,Red Pepper), Ephedra, Zencefil (Ginger), 

Ginseng, Kola, Meyan kökü gibi bitkiler veya bunları içeren 

preparatlar, potasyum

,,,,,,

Carvexal tb(karvedilol)

Cales (betametazon)

C vitamini

Bortezomib

Azitromisin (azro,azitro)

Cytotect tb(misoprostol)

Coversyl-plus (perindopril-indapamid)

Ciprasid tb (siprofloksasain)

Cetryn 10 mg tb(setirizin)

Cefaks tb (sefuroksim)

Bayberry (defne), Blue cohosh (Caulophyllum thalictroides (L.) ), Capsicum 

(Cayenne,Red Pepper), Ephedra, Zencefil (Ginger), Ginseng, Kola, Meyan 

kökü gibi bitkiler veya bunları içeren preparatlar antihipertansif etkiyi 

azaltacağı için birlikte kullanılmamalıdır. Potasyum atılımı azalabilir. 

Potasyum tuzu içeren gıda veya preparatların kullanımı hiperkalemi riskini 

arttırır.

Diyare etkisini azaltmak için yemeklerle birlikte alınması önerilir.

Absorbsiyonu arttırmak için besinlerle birlikte alınmalıdır.

Alkolle birlikte kullanılmamalıdır.

Aşırı miktarda kahve veya çay gibi kafein içeren içeceklerin tüketiminden 

kaçınılmalıdır. Alınmadan önce 2 saat boyunca veya alındıktan sonra 6 saat 

boyunca süt ve süt ürünleri, kalsiyum içeren gıda (pekmez, susam, fındık, 

fıstık, kurutulmuş meyveler, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler) ve 

preparatlar, demir, aluminyum tuzları ve antiasitlerden kaçınılmalıdır. Bol su 

ile alınmalıdır.

Aluminyum veya magnezyum içeren antiasit preparatları veya gıda takviyeleri 

ile birlikte kullanılmamalıdır. Yemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra 

alınmalıdır.

Vitamin C (askorbik asit) içeren gıda, multivitamin ve preparatlardan 

kaçınılmalıdır. Askorbik asit bortezomibin terapötik etkisini azaltabilir. Yeşil 

çay, bortezomibin antineoplastik etkisini azaltır. Yeşil çay ekstreleri ve yeşil 

çay içeren gıda takviyeleri ile birlikte alınmamalıdır.

Etki azalması

GİS İritasyonunu azaltmak için yemekle birlikte alınmalıdır.

Besinlerle birlikte alındığında biyoyararlanımı etkilenmemektedir ancak 

absorbsiyon hızı azalır.
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Alkol, greyfurt suyu

Alkol,Bayberry (defne), Blue cohosh (Caulophyllum thalictroides 

(L.) ), Capsicum(Cayenne,Red Pepper), Ephedra, Zencefil (Ginger), 

Ginseng, Kola, Meyan kökü gibi bitkiler veya bunları içeren 

preparatlar ,potasyum

Süt ve süt ürünleri,kalsiyumdan zengin besinler(pekmez,susam, 

fındık,fıstık,kurutulmuş meyveler,kuru baklagiller,yeşil yapraklı 

sebzeler)

Alkol, süt

Alkol, greyfurt ve greyfurt suyu, kafein

Alkol,Meyan (Glycyrrhiza glabra L.) preparatları 

Avokado,sodyum,süt ve süt ürünleri, kalsiyum içeren gıda ve 

preparatlar, demir, aluminyum tuzları ve 

antiasitler,potasyum,Sarımsak (Allium sativum), Zencefil (Zingiber 

officinale), Ginkgo (Ginkgo Biloba) ve At kestanesi (Aesculus 

hippocastanum) besinleri ve preparatları,meyan kökü

Alkol

Meyan (Glycyrrhiza glabra L.) preparatları

Depakin (sodyum valproat)

Demir Preparatları

Delix 5mg tb (ramipril)

Deksamethazon (dekort)

Damperidon (motilium,motis)

Diltiazem (diltizem)

Diklofenak sodyum(voltaren)

Digoxin 

Dideral 40mg tb (propranolol)

Diazepam (diazem)

Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır. GIS irrigasyonunu önlemek için tok 

alınmalı.

Meyan (Glycyrrhiza glabra L.) preparatları birlikte kullanılmamalıdır.

Alkol ve süt ile birlikte kullanılmamalıdır

Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır. Aşırı miktarda kahve veya çay gibi kafein 

içeren içeceklerin tüketiminden kaçınılmalıdır. Greyfurt veya greyfurt suyu ile 

birlikte alındığında serum seviyelerinde önemli artışa sebep olacağından 

birlikte kullanılmamalıdır.

Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır. Meyan (Glycyrrhiza glabra L.) preparatları 

birlikte kullanılmamalıdır.

Avokado ile birlikte kullanılmamalıdır. Kepekli ve yüksek lifli gıdalardan 

kaçınılmalıdır. Hekim tarafından aksi belirtilmedikçe fazla tuz/sodyum 

alımından kaçınılmalıdır. Alınmadan önce 2 saat boyunca veya alındıktan 

sonra 6 saat boyunca süt ve süt ürünleri, kalsiyum içeren gıda ve preparatlar, 

demir, aluminyum tuzları ve antiasitlerden kaçınılmalıdır. Potasyum tuzu 

içeren preparatlarla birlikte kullanılmamalıdır. Sarımsak (Allium sativum), 

Zencefil (Zingiber officinale), Ginkgo (Ginkgo Biloba) ve At kestanesi 

(Aesculus hippocastanum) besinleri ve preparatlarının alımı kısıtlanmalıdır. 

meyan kökü kontrendikedir.

Yemekten 15 dakika veya yarım saat önce alınmalıdır.

Diyare etkisini azaltmak için yemeklerle birlikte alınması önerilir.

Alkol, ramiprilin vazodilatör etkisini artırabilir. Alkolle birlikte 

kullanılmasından kaçınılmalıdır.Bayberry (defne), Blue cohosh (Caulophyllum 

thalictroides (L.) ), Capsicum(Cayenne,Red Pepper), Ephedra, Zencefil 

(Ginger), Ginseng, Kola, Meyan kökü gibi bitkiler veya bunları içeren 

preparatlar antihipertansif etkiyi azaltacağı için birlikte 

kullanılmamalıdır.Ramipril, potasyum atılımını azaltır. Potasyum içeren gıda 

alımı hiperkalemi riskini arttırır.

Demir etkisi azalır.
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Kafein

Alkol, Meyan (Glycyrrhiza glabra L.) preparatları 

,,,,,

Alkol

Alkol

Alkol

Danshen, Dong quai (Melek otu), Evening primrose oil (Çuha çiçeği 

yağı), Ginkgo Biloba, Policosanol (Polikozanol), Willow bark (Söğüt 

kabuğu) içeren preparatlar

,,,,,,,,

Alkol, kalsiyum, aluminyum, magnezyum veya demir içeren 

preparatlar 

Greyfurt

Alkol, kafein

Alkol

Süt, yoğurt

,,,,,

Alkol,sodyum/tuz

Alkol

Dyloxia 30mg kap (duloksetin)

Dramamine (dimenhidrinat)

Doksorubisin

Doksazosin (cardura)

Dipiridamol (tromboliz)

Etoposid

Epitoin (fenitoin sodyum)

Epirubisin

Enoksaparin (enox)

Endol kap (indometazin)

Furosemid (lasix)

Fluorouracil

Flukonozol (candisept,flukopol)

Fentanil sitrat (talinat)

Famotidin (famodin)

Gliklazid (diamicron)

Uzun süreli kulanımda vitamin B ihtiyacı artabilir.

Alkol İle birlikte kullanılmamalıdır. Hekim tarafından aksi belirtilmedikçe 

fazla tuz/sodyum alımından kaçınılmalıdır.

Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır.

Alındıktan sonra 2 saat boyunca kalsiyum, aluminyum, magnezyum veya demir 

içeren preparatlar kullanılmamalıdır.Alkolle birlikte kullanılmamalıdır.

Greyfurt veya greyfurt suyu ile birlikte alındığında serum seviyelerinde önemli 

artışa sebep olacağından birlikte kullanılmamalıdır.

Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır. Kafein alımı sınırlandırılmalıdır.

Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır.

Etki azalması

Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır.

Alkol ile birlikte kullanımı hepatotoksisite riskini artırabilir. Alkolle birlikte 

alınmamalıdır.

Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır.

Danshen, Dong quai (Melek otu), Evening primrose oil (Çuha çiçeği yağı), 

Ginkgo Biloba, Policosanol (Polikozanol), Willow bark (Söğüt kabuğu) içeren 

preparatlardan kaçınılmalıdır.

Ürin ve ürik asit atılımına yardımcı olması için sıvı alımı arttırılmalıdır.

Kahve ve çay tüketimi etkiyi azaltır.

Alkolle birlikte kullanılmamalıdır.Meyan (Glycyrrhiza glabra L.) preparatları 

birlikte kullanılmamalıdır.

Ürin ve ürik asit atılımına yardımcı olması için sıvı alımı arttırılmalıdır.
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Alkol

Alkol, kafein

Alkol

Alkol, Meyan (Glycyrrhiza glabra L.) preparatları, kafein, greyfurt 

suyu

Potasyum, Bayberry (defne), Blue cohosh (Caulophyllum 

thalictroides (L.) ), Capsicum(Cayenne,Red Pepper), Ephedra, 

Zencefil (Ginger), Ginseng, Kola, Meyan kökü gibi bitkiler veya 

bunları içeren preparatlar,sodyum alımı

Alkol,greyfurt veya greyfurt suyu,St. John's Wort (Sarı kantaron) 

preparatları 

Ekinezya

Alkol, greyfurt ve greyfurt suyu

Ekinezya

,,,,,,,,,,

Alkol,kafein

İsoptin (verapamil)

İbubrufen (dorifen)

Haloperidol (norodol)

Gliserol trinitrat (perlinganit)

Kladribin

Ketiapin (ketya, quet)

Karboplatin

Karbamazepin (karazepin)

Kapril (kaptopril)

Klonezapam (rivotril)

Klindamisin (klın)

Alkol ve greyfurt suyu ile birlikte alınmamalıdır.

Ekinezya ile birlikte kullanıldığında etkide azalma gözlenmiştir.

Yemeklerle birlikte alınmalıdır.

Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır. Aşırı miktarda kahve veya çay gibi kafein 

içeren içeceklerin tüketiminden kaçınılmalıdır.

Alkol kullanımından kaçınılmalıdır. Merkezi sinir sistemi etkilerini artırabilir. 

Besinlerle birlikte alındığında plazma pik konsantrasyonu önemli derecere 

azalır ve 30-60 dakika gecikir. Absorbsiyon miktarı değişmez.Gastrik 

iritasyonu önlemek için yemeklerle birlikte alınmalıdır.

Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır. Aşırı miktarda kahve veya çay gibi kafein 

içeren içeceklerin tüketiminden kaçınılmalıdır. Meyan (Glycyrrhiza glabra L.) 

preparatları birlikte kullanılmamalıdır. Greyfurt suyu ile birlikte alınmamalıdır.

Potasyum atılımı azalabilir. Potasyum tuzu içeren 

gıda(muz,kayısı,turunçgiller,patates) veya preparatların kullanımı hiperkalemi 

riskini arttırır.Bayberry (defne), Blue cohosh (Caulophyllum thalictroides (L.) 

), Capsicum(Cayenne,Red Pepper), Ephedra, Zencefil (Ginger), Ginseng, 

Kola, Meyan kökü gibi bitkiler veya bunları içeren preparatlar antihipertansif 

etkiyi azaltacağı için birlikte kullanılmamalıdır. Yüksek tuz(sodyum)alımı 

antihipertansif etkiyi azaltabilir.
Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır. Greyfurt ile birlikte alındığında serum 

seviyelerinde önemli artışa sebep olacağından birlikte kullanılmamalıdır. St. 

John's Wort (Sarı kantaron) preparatları ile birlikte kullanıldığında 

karbamazepin metabolizması artar. Biyoyararlanımı arttırmak ve irritasyonu 

azaltmak için yemeklerle birlikte alınmalıdır.

Ekinezya ile birlikte kullanıldığında etkide azalma gözlenmiştir.

Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır

Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır. Kafein kullanımı sınırlandırılmalıdır.
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Alkol

Alkol

Alkol

Portakal suyu

Alkol, kafein

Alkol, meyan (glycyrrhiza glabra) preperatları, magnezyum, folat, 

vitamin b6, vit.b12, demir, çinko, florür

Alkol

Alkol,Meyan (Glycyrrhiza glabra L.) preparatları

Süt, kafein

Alkol

Greyfurt ve greyfurt suyu

,,,,,,

Alkol,süt ve süt ürünleri, kalsiyum içeren gıda ve preparatlar, demir, 

aluminyum tuzları ve antiasitler, magnezyum, demir

Alkol

Lansoprazol (lansazol)

Kolşisin

Klorpromazin (largactil)

Metoprolol (beloc,saneloc)

Metoklopramid (metpamid)

Metildopa (ALFAMET tb)

Luminaletten (fenobarbital)

Levofloksasin (lefox)

Monodoks (doksisiklin)

Moksifloksasin (atafloks tb)

Midazolam (sedozolam)

Metronidazol (flagyl)

Metotreksat

Morfin

Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır. Alınmadan önce 2 saat boyunca veya 

alındıktan sonra 6 saat boyunca süt ve süt ürünleri, kalsiyum içeren gıda ve 

preparatlar, demir, aluminyum tuzları ve antiasitlerden kaçınılmalıdır. Bol su 

ile alınmalıdır. Alındıktan sonra 2 saat boyunca kalsiyum, aluminyum, 

magnezyum veya demir içeren preparatlar kullanılmamalıdır.

Bol su ile alınmalıdır

Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır

Alkolle birlikte kullanımdan kaçınılmalıdır. Yemeklerden yarım saat sonra 

alınmalıdır. !!!

Alkol veMeyan (Glycyrrhiza glabra L.) preparatları ile birlikte 

kullanılmamalıdır.

Süt ve kafein alımı sınırlandırılmalıdır.

Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır.

Greyfurt veya greyfurt suyu ile birlikte alındığında serum seviyelerinde önemli 

artışa sebep olacağından birlikte kullanılmamalıdır.

Ürik asit seviyesini arttıracağı için alkol kullanımından kaçınılmalıdır. Bol su 

ile alınmalıdır.

Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır.

Portakal suyu plazma seviyelerini düşürdüğü için birlikte kullanılmamalıdır.

Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır. Aşırı miktarda kahve veya çay gibi kafein 

içeren içeceklerin tüketiminden kaçınılmalıdır.

Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır. Meyan (Glycyrrhiza glabra L.) preparatları 

birlikte kullanılmamalıdır. Magnezyum, Folat, Vitamin B6, Vitamin B12 alımı 

arttırılmalıdır. Multivitamin preparatları kullanılabilir. Alındıktan sonra 2 saat 

boyunca demir, çinko veya florür içeren besin veya preparatlar 

kullanılmamalıdır.

Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır.
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Düzce Atatürk Devlet Hastanesi                                                                                                                  

İLAÇ-BESİN ETKİLEŞİMLERİ LİSTESİ

KULLANILAN İLAÇ ETKİLEŞİM SONUCU

Alkol

Alkol

Ekinezya, greyfurt, greyfurt suyu

Alkol

Kafein

Alkol

Alkol, kafein

Alkol, greyfurt suyu,St. John's Wort (Sarı Kantaron) preparatları 

,,,,,,,,

Ekinezya

Alkol, potasyum

,,,,,,,

K vitamini,e vitamini,alkol,St. John's Wort (Sarı Kantaron) 

preparatları ,k vitamini,Sarımsak (Allium sativum), Zencefil 

(Zingiber officinale), Ginkgo (Ginkgo Biloba) ve At kestanesi 

(Aesculus hippocastanum) besinleri ve preparatları

Parasetamol

Paklitaksel

Olanzapin (rexapin,olnegis)

Nitrogliserin (nitrolingual pump)

Siklofosfamid

Sertralin (seralin)

Progestan (progesteron)

Petidin (petisel)

Pentoksifilin (trentilin, Onpent)

K vitamini antikoagülanların etkisini azaltır. E vitamini kanama riskini azaltır. 

Alkolle birlikte kullanılmamalıdır. St. John's Wort (Sarı Kantaron) preparatları 

birlikte kullanılmamalıdır. K vitamini içeren gıda (Yeşil yapraklı sebzeler) ve 

preparatlarla birlikte alınmamalıdır.Sarımsak (Allium sativum), Zencefil 

(Zingiber officinale), Ginkgo (Ginkgo Biloba) ve At kestanesi (Aesculus 

hippocastanum) besinleri ve preparatlarının alımı kısıtlanmalıdır.

Warfarin (coumadin,warfmadin)

Tamsulosin (tamprost)

Spironolokton (ALDACTONE-A tb)

Sisplatin

Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır. St. John's Wort (Sarı Kantaron) 

preparatları birlikte kullanılmamalıdır. Greyfurt suyu ile birlikte alınmamalıdır.

Günde en az 2-3 litre su içilmelidir.İritasyonu azaltmak için yemekle birlikte 

alınmalıdır.

Ekinezya ile birlikte kullanıldığında etkide azalma gözlenmiştir.

Alkolle birlikte kullanılmamalıdır. Besinlerle birlikte kullanımı 

biyoyararlanımı artırmaktadır. Potasyum atılımı azalabilir. Potasyum tuzu 

içeren gıda ve preperatların kullanımı hiperkalemiye neden olabilir.

Her gün aynı öğünde, yemekten yarım saat sonra alınmalıdır. Yemekle birlikte 

alımı plazma seviyesini en aza indirir.

Ekinezya ile birlikte kullanılmamalıdır. Greyfurt veya greyfurt suyu ile birlikte 

alındığında serum seviyelerinde önemli artışa sebep olacağından birlikte 

kullanılmamalıdır.

Birlikte kullanımı hepatotoksisite riskini artırır. Alkolle birlikte alınmamalıdır.

Kafein alımı sınırlandırılmalıdır.

Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır

Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır. Aşırı miktarda kahve veya çay gibi kafein 

içeren içeceklerin tüketiminden kaçınılmalıdır.

Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır

Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır.


