
RTDRize Tıp Dergisi 2021;1(1):1-2

VAKA SUNUMUVAKA SUNUMU

Benign Prostat Hiperplazisi Sebebiyle Tamsulosin Kullanan 
Hastanın Limon Suyu İçmesi Sonrası Gelişen Senkop Olgusu

A case of syncope developed after drinking lemon juice in a patient 
using tamsulosin due to benign prostatic hyperplasia.
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Olgu sunumu
47 yaşında erkek hasta akşam yemeği sonrası, benign 

prostat hiperplazisi (BPH) sebebiyle, uzun etkili alfa-1 

bloker olan tamsulosin 0.4 mg alımından 30 dakika 

sonra, 1 bardak limon suyu içmesi sonrası aniden şuur 

kaybı ve bayılma  ile acil kliniğimize başvurdu. 

Hikayesinde, yaklaşık 5 yıldır BPH hikayesi vardı ve 

alfa-1 bloker olan tamsulosin 0.4 mg yavaş salınımlı 

formunu   kullanmaktaydı. Fizik muayenesinde, bilinç 

kapalı, hipotansif (kan basıncı: 60/40 mm hg), nabız: 

110/dk. kardiyak muayenesi: kalp sesleri normal 

saptandı. Elektrokardiyografisinde (ekg); normal 

sinus ritminde ve taşikardik saptandı. Rutin 

biyokimya, kardiyak enzimleri, ekokardiyografisi 

normal sınırlarda saptandı. Hastaya ilaç- gıda 

etkileşimi (tamsulosin- limon suyu etkileşimi) sonrası 

gelişen hipotansiyon ve senkop tanısı konulup, 

izotonik sıvı ve destek tedavisi yapıldı. Şuuru açıldı, 

hipotansiyon düzeldi. Hatanın takibinde klinik 

durumu stabil seyretti. medikal tedavi ve önerilerle   

taburcu edildi.

Sonuç:
Tamsulos�n g�b� uzun etk�l� alfa 1 bloker �laç kullanan 

BPH hastalarının, narenc�ye suyu (l�mon suyu ) alımı 

sonrası senkopa varan c�dd� h�potans�f ataklar olacağı 

unutulmamalı, �laç etk�leş�mler� gözardı ed�lme-

mel�d�r.

Tartışma
Ben�gn prostat h�perplaz�s� (BPH) yaşlı erkeklerde en 

sık görülen hastalıktır. BPH semptomları arasında sık 

�drara çıkma, ac�l tenesmus ve gece �drara çıkma, zayıf 

ve kes�nt�l� �drar akışı ve mesanen�n eks�k boşalması 

h�ss� bulunur. Alfa-1 adrenerj�k reseptör antagon�stler� 

ve 5 a-redüktaz �nh�b�törler�, BPH'de kullanılan en 

öneml� �laç gruplarını oluşturur. Uygun şek�lde tedav� 

Özet
Ben�gn prostat h�perplaz�s� (BPH) yaşlı erkeklerde en sık görülen 

hastalıktır.. Alfa-1 adrenerj�k reseptör antagon�stler� ve 5 a-redüktaz 

�nh�b�törler�, BPH'de kullanılan en öneml� �laç gruplarını oluşturur. Uygun 

şek�lde tedav� ed�len BPH hastaları, kullandıkları �laçlar �le bazı 

y�yecekler�n bel�rl� b�leşenler� arasındak� etk�leş�mler olab�lmekted�r.  

Tüket�len gıda, alkol ve meyve sularının, BPH �ç�n �laçların farmakok�net�ğ� 

ve farmakod�nam�ğ� üzer�ndek� potans�yel etk�ler� sonucu h�potans�yon ve 

�stenmeyen yan etk�ler oluşab�lmekted�r.
Alfuzos�n, tamsulos�n ve s�lodos�n, greyfurt suyu ve narenc�ye �le olası 

etk�leş�mler� neden�yle, �laçların olumsuz etk�ler�n� artırab�l�r. Bu şek�lde 

Alfa-1 adrenerj�k reseptör antagon�stler�n�n  ortostat�k h�potans�yona yol 

açtığı b�l�nmekted�r.
Bizim olgumuzda, 47 yaşında erkek hasta, benign prostat hiperplazisi (BPH) 

sebebiyle, uzun etkili alfa-1 bloker olan tamsulosin ve sonrasında limon 

suyu içmesi sonrası aniden şuur kaybı ve bayılma  meydana gelmiş ve 

yukardaki mekanizmayı açıklayan ilaç etkileşimine örnek bir olgu 

sunumudur.



ed�len BPH hastaları, kullandıkları �laçlar �le bazı 

y�yecekler  etk�leşeb�lmekted�r.  Tüket�len gıda, 

alkol ve meyve sularının, BPH �ç�n kullanılan 

�laçların farmakok�net�ğ� ve farmakod�nam�ğ� 

üzer�ndek� potans�yel etk�ler� sonucu h�potans�yon ve 

�stenmeyen yan etk�ler oluşab�lmekted�r.

Alfuzos�n, doksazos�n, tamsulos�n ve s�lodos�n g�b� 

uzun salınımlı Alfa-1 adrenerj�k reseptör antagon�st 

formlarının, farmakok�net�ğ� gıdaya duyarlı olduğu 

�y� b�l�nmekted�r. Alfuzos�n, tamsulos�n ve s�lodos�n, 

greyfurt suyu ve narenc�ye �le olası etk�leş�mler� 

neden�yle, �laçların olumsuz etk�ler�n� artırab�l�r. Bu 

şek�lde Alfa-1 adrenerj�k reseptör antagon�stler�n�n  

ortostat�k h�potans�yona yol açtığı b�l�nmekted�r (1).
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Abstract
Benign prostatic hyperplasia (BPH) is the most common disease in elderly men. Alpha-1 adrenergic 

receptor antagonists and 5α-reductase inhibitors constitute the most important drug groups used in BPH. 

BPH patients who are properly treated may have interactions between the medications they use and certain 

components of some foods. Hypotension and unwanted side effects may occur as a result of the potential 

effects of food, alcohol and fruit juices consumed on the pharmacokinetics and pharma-codynamics of 

drugs for BPH. Alfuzosin, tamsulosin, and silodosin may increase the adverse effects of medications due to 

their possible interactions with grapefruit juice and citrus fruits. In this way, Alpha-1 adrenergic receptor 

antagonists are known to cause orthostatic hypotension. In our case, a 47-year-old male patient, a sudden 

loss of consciousness and fainting occurred after drinking tamsulosin, a long-acting alpha-1 blocker, and 

lemon juice due to benign prostatic hyperplasia (BPH), and this is an example of the drug interaction that 

explains the above mechanism.
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