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Sanayileşme olgusunun en çok değişime uğrattığı mesleklerden biri 
kuşkusuz eczacılıktır. Havan'ın işlevini yitirmesiyle, eczacılık ve ecza-
cı, deyim yerindeyse yeni bir kimlik arayışına itilmiş; mesleğin ve ecza-
cının kendisini yeniden tanımlaması zcrunluğu doğmuştur. Bu arayış ecza-
cılık mesleğini ve eczacıyı ülkemizde ve her yerde kaçınılmaz biçimde bu-
nalıma sürüklemiştir. Eczacılığın multidisipliner bir bilim dalı olması, 
eczacının kendisini yeniden tanımlamasında zorluk yaratan faktörlerden 
biridir. Eczacı ne yalnız bir tıp insanı, ne biyolog ve kimyacıdır, ama 
hepsinden birer parça ve aynı zamanda hepsinin bir sentezidir. Eczacılı-
ğın bir anlamda -zayıflığı olan multidisipliner karakteri aynı zamanda 
onun en büyük zenginliğidir de. Dünyanın her yerinde Eczacılık mesleği bu 
zenginliğini kullanarak yeniden bir netliğe kavuşmaya çalışmakta ve bunu 
başarmaktadır da. İnanıyoruz ki eczacılığın sorunlu günleri, olumlu deği-
şimlerin, yenileşmelerin ve atılımların tohumlarını barındıran gerçekte 
verimli bir dönemdir; ve eczacılık multidisipliner potansiyelini akıllıca 
değerlendirebilirse, bu dönemden zenginleşmiş ve güçlenmiş Dİarak çıkacak-
tır. 

Elinizde tuttuğunuz kitap, fi.Ü. Eczacılık Fakültesinin öğretim üye 
ve yardımcıları tarafından Fakültemizin 25. yılında meslekdaşlarına ecza-
cılık mesleğinin yeni açılımlarını ve olanaklarını sunmak üzere hazırlan-
mıştır. Burada eczacılık mesleğinin bir eczanenin sınırlarından kanser te-
davisine, potansiyel ilaç kaynağı olabilecek bitkilerin incelenmesine, Far-
masötik teknolojinin modern yöntemlerine, ilâç organizma etkileşimlerine 
dek değişen geniş bir spektruma açılışını görmek mümkündür. 

Olası hataları hoş göreceğinizi umarken, kitaba emeği geçen herkese 
teşekkür ederim. 

Erendiz ATASÜ 
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ECZACILIKTA VOLTAMETRi 
VOLTAMMETRY IN PHARMACY 

İnci BİRYOLX 

SUMMARY 

In recent years voltammetric technics have been applied as fast,sensitive 
and in some cases as direct methods of analysis in the fields related to pharmacy. 
Because raost of them can be applied with reather simple and coraperatively unexpensive 
instruraents the voltammetric methodes have advantage över some others.In this paper 
some examples are given about the use of voltammetric technics for the determination 
of active materials in pharmaceutical preperations,in biological fluids and in 
metabolites and about the use of these methods in cancer researches and in clinical 
analysis within the last ten years. 

Polarografi 1922 yılında Jaroslav Heyrovski tarafından geliştirilmiş ve ana-
lizi yapılacak çözelti içerisinde polarizlenebilen bir elektrodun akım potansiyel 
ilişkisinin incelenmesine dayanan elektrokimyasal bir yöntemdir.Polarizasyon olayını 
garantilemek için elektrodun boyutları küçük olmalıdır.Polarografide bu elektrot bir 
kapiler borunun ucundan damlayan bir cıva damlacığıdır.Daha genel bir terim olan vol-
tametri ise her tip polarizlenebilen elektrodu kapsamına alır ve akım-potansiyel iliş-
kisinden başka cevapları da içerir. 

Voltametrik yöntemlerin pek çok modifikasyonu geliştirilmiş.duyarlı aletler 
yapılmış ,bu yöntemler geniş bir uygulama alanı bulmuşlardır. 

Osilografik polarografi,stripping (sıyırma) yöntemleri,diferansiyel puls 
polarografisi,hidrodinamik voltametri gibi gelişmiş yöntemler,karbon elektrotlarla 
oksidatif çalışmalar son yıllarda eczacılık dalında gittikçe artan uygulama alanı 
bulmakta ve pek çok araştırıcı tarafından yöntemin önemi vurgulanmaktadır.Bu çalış-
mada son 10 yılda eczacılığı ilgilendiren voltametrik çalışmaları gösteren örnekler 
derlenmiştir.Voltametrik yöntemlerin eczacılıktaki uygulamaları şöylece sınıflandırı-
labilir. 

1. Farmasötik preparatlarda ve biyolojik materyalde tayin: 
Farmasötik preparatlardaki ve biyolojik sistemlerdeki aktif bileşenlerin, 
safsızlıklarm, ara, ürünlerin, metabolitlerin tayini. 

2. Klinik Uygulamalar 
3. Kanser araştırmalarında voltametrik yöntemler. 

FARMASÖTİK PREPARATLARDA VE BİYOLOJİK MATERYALDE 
TAYİN 

Polarografinin farmasötik analizlere uygulanmaya başlaması 1930'lara 
kadar dayanır.Çünkü çok kompleks bir karışım içerisinde olsalar bile aktif 
maddelerin analizinin bu yöntemle yapılabileceği saptanmıştır.Pek çok fizyolojik 
aktif ve farmasötik önemi olan bileşik polarografik olarak da aktiflik göstermek-
tedir.Doğal kaynaklı maddelerin analizi söz konusu olduğunda ortamda bulunan bitki 
bileşenlerinin analizi etkilemediği ve kanda ve serumdaki proteinin çalışmayı en-
gellemediği gözlenmiştir.Bu yöntem çoğunlukla Doğu Avrupa ülkelerinde sık sık kul-
lanılmıştır. (1,2) son uygulamalarda özellikle diferensiyel puls polarografisi bu 
tip ilaç tayinlerinde çok kullanılmaktadır. 

xTemel Eczacılık Bilimleri Bölümü 
Analitik Kimya A n a m Dalı 
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Bu yöntemde çalışma elektroduna normal dc potansiyeli (ramp'ı) uygulanır. 
Bunun üzerine cıva damlasının ömrünün sonuna yaklaşıldığında sabit küçük 
potansiyel pulsları (50 mV kadar) kısa bir süre için (yaklaşık 0,05 sn ka-
dar) bindirilir.Akımda pulsu uygulamadan önce ve puls periyodunun sonunda-
ki değişiklikler kaydedilir.Elde edilen polarogram pik şeklindedir.Pik a-
kımı diğer faktörler yanında pulsun genliğine, transfer edilen elektron 
sayısına ve elektrot reaksiyonunun tersinirlik derecesine bağlıdır.Diferen-
siyel puls piki transfer edilen elektron sayısı arttıkça büyUr ve keskinle-
şir,olayın irreversibliği arttıkça da küçülür ve yayvanlaşır.Diferensiyel 
puls polarografisinin dc polarografisir.e üstünlüğü eser miktarda ilaç ana-
lizlerinde tayin sınırını genişletmesidir.Bu yöntem nitro grubu içeren mad-
delerin analizine çok uygulanmıştır.Çünkü bu grup oldukça az negatif potan-
siyellerde indirgenmekte ve 4-6 elektronlu bir redüksiyon olayı göstermek-
tedir (3,4).Diferansiyel puls tekniği yalnız damlayan cıva elektroda değil 
katı elektrotlara da uygulanarak anodik oksidasyonla tayinler yapılmaktadır. 
Bu teknikle son yıllarda yapılan çalışmalara örnek olarak bazı Purin türevle-
rinin stasyoner camsı .karbon elektrotla (Glassy carbon) tayinleri gösterile-
bilir (5,6). Bu çalışalarda bu gruptan Antiviral yeni bir ilacın,9- (1,3-
Dihidroxy-2-propoxy methyl guanine'in, direkt tayini yapılmıştır fakat böyle 
azotlu heterosiklik bileşikler polinükleik asitlerin ve ATP ve GTP gibi biyo-
lojik önemi olan maddelerin de başlıca bileşenleri olduğundan ve bunların elekt-
rokimyasal ve enzimatik oksidasyon mekanizmalarının aynı olduğu öne sürüldüğün-
den (7) bu tip çalışmalar özellikle önem taşımaktadır. 

Sıyırma (Stripping) tekniği de (8,9) duyarlı bir teknik olup ilaç ana-
lizlerinde kullanılmaktadır.Bu yöntemde incelenen madde cıva veya katı elektrot 
üzerinde toplanır sonra yeniden çözülür (sıyrılır) ve elde edilen çözeltideki 
konsantrasyonu orijinal çözeltidekinden daha fazla olur. 

Analiz ya sıyırma sırasında yapılan ölçümlere veya sıyırma işlemi ile 
elde edilmiş derişik çözeltideki elektroanalitik ölçümlere dayanır.Sıyırma vol-
tametrisinde incelenen madde ya elektrot yüzeyinde adsorblanma yolu ile veya cı-
va üzerinde az çözünen bileşik veya kompleksler oluşturmak suretiyle anodik ola-
rak veya seçilen bir metalin aşırısı ile kompleks oluşturarak ön deriştirmeye uğ-
ratılabilir sonra da voltametrik olarak tayin edilebilir.Burada çok az madde mik-
tarı tayin edilebileceğinden biyolojik sıvılardaki tayinler için uygun bir yöntem-
dir. Bu yöntem tiyoamidlerin ilaçlarda ve biyolojik sıvılagdaki miktarlarının ve me-
tabolitlerinin tayinlerine (10) uygulanmış ve madde 2.10 M konsantrasyona kadar 
tayin edilebilmiştir-Tiyoüre bileşikleri (11) diferansiyel puls katodik sıyırma 
voltametrisi ile 10 M dan daha düşük konsantrasyonlarda tayin edileğilmiş^iyobar-
bütiratlar (12) doğrusal tarama katodik sıyırma voltametrisi ile 10 - 10 M kon-
santrasyona kadar tayin edilebilmiştir. 

Bromazepam gibi,indirgenebilen metal iyonları ile kompleksler oluşturan pre-
paratlar ve bromlu antikonvulsant sedatif karbrornal ve kontraseptiv etinil 
ostradiolün, 2 merkapto etanol'un, seks hormonlarının ve kardiyak glikozitlerin 
tayinlerine de sıyırma voltametrisi uygulanmıştır (13,14,15,16) 

KLİNİK UYGULAMALAR 
Voltametrik yöntemlerin klinik analizlere uygulanması Doğu Avrupa ülkele-

rinde uzun yıllardır süregelmektedir.Proteinlerin elektrokimyasal reaksiyonları 
bu yöntemle incelenmektedir (17,18,19).Bunlardan yararlanıp bazı teşhisler yapıl-
maktadır .Vücut sıvıları,genellikle serum,0,1 M amonyak tamponu ve 10 M CoII veya 
CoIII ile karıştırılıp polarogramı alındığında proteindeki -SH ve -S-S- grupları 
ile CoII protein komplekslerine bağlı olarak katalitik hidrojen çıkışı ve çift dalga 
görülmektedir.Bu deneyler yardımı ile teşhis edilebilen bazı hastalıklar ateşli ro-
matik hastalıklar.serabrospinalfluid bileşiminde değişiklik yapan hastalıklar,lipoid 
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nefrosis infektious hepatitis,Cirrhosis,Nephritis,Neprosis Hepntic cirrhosis, 
sindirim yolları ve pankreas karsinoması,kronik romatizma,barsak tüberkülozu 
gibi hastalıklardır.Ayrıca solunum fizyolojisiyle ilgili olarak voltametrik 
oksijen tayinleri de yapılmaktadır (20-30). 

Hemen hemen bütün adrenerjik nörotransmitterler ya amino grubu veya fe-
ndik gruplar içerirler ve katı elektrotlarla oksitlenebilirler.Bazı hallerde 
bu maddelerin seviyelerini minyatür elektrotlar kullanarak sürekli invivo öl-
çümlerle tayin etme olanağı vardır (24,25).Böyle direkt tayinden başka nörot-
ransmiterler beyin materyalinden ekstrakte edilip ayrılarak da voltametrik o-
larak tayin edilmektedir (26).Özellikle in vivo ölçümler önem taşımaktadır. 
Bu alanda aletler.elektrotlar geliştirilmektedir (27,28). 

KANSER ARAŞTIRMALARINDA VOLTAMETRİK YÖNTEMLER 

Modern toplumlardaki kanser olaylarının çoğu çevresel faktörlerin etki-
siyle oluşmaktadır.İçilen sudaki,solunulan havadaki ve yenilen yiyecekteki tok-
sik kimyasal maddeler kansere neden olmaktadırlar.Bu nedenle çevredeki kimyasal 
karsinojen maddelerin miktarlarını duyarlı ve çabuk ölçebilmek için analiz yön-
temleri gereklidir.Bunlardan birisi voltametridir.Bu yöntem yalnız miktar tayi-
ninde değil karsinojen maddelerin kimyasal tabiatları ile biyolojik etkileri a-
rasında ilgi kurulmasında da kullanılmaktadır.Kimyasal korsinojenleri şu şekil-
de sıralamak mümkündür (literatür 13, s.423-34): 
1)4 VEYA DAHA FAZLA KAYNAŞMIŞ HALKADAN OLUŞAN POLİSİKLİK HİDROKARBONLAR: 

Bunların klasik polarografi ile yeterli duyarlıkla tayin edilemedikleri 
fakat camsı karbon elektrotla diferensiyel puls voltametrisi uygulanarak gayet 
duyarlı tayin edilebildikleri literatürde kayıtlıdır (29). 
2) ARÖMATİK AMİNLER: 

2 veya daha fazla benzen halkası içeren aromatik aminler ve bunlarla il-
gili nitro bileşikleri 2 veya daha fazla kaynaşmış veya C-C ayrılmış halkalı a-
romatik aminler genellikle karsinojendir.Bunlar grafit pasta elektrotla anodik 
diferansiyel puls voltametrisi ile tayin edilebilmektedir(30). 
3) AZO BİLEŞİKLERİ: 

Azo bileşiklerinin toksisitesi muhtemelen bunların amino içeren metabolit-
lere indirgenmesi ile ilgilidir. 

Farelerde karaciğer tümörü meydana getiren azobileşikleri polarografik(31) 
ve puls polarografik(32) tayin edilmiştir. 
4) NITR0Z0 BİLEŞİKLERİ: 

Bu sınıftaki bileşikler özellikle N-nitroz aminler son yıllarda üzerinde 
en çok durulan maddelerdir.Çünkü bunlar değişen miktarlarda havada, suda, yiye-
ceklerde, sigara dumanında kosmetiklerde bulunmaktadır.Bu nedenle bunların duyar-
lıklı tayini için uygun bir analiz yöntemi gereklidir.Son yıllarda bunların puls 
polarografisi ile duyarlı tayinleri yapılmıştır (33,34,35).Bu bileşikler asidik 
ortamda 4'e lu bir redüksiyonla asimetrik hidrazine indirgenmektedir.Diferansiyel 
puls tekniğinde keskin bir pik elde edilerek yüksek bir duyarlıkla tayin edilebil-
mektedirler .Çevre materyalinden tayin için ayrıca bunların ekstraksiyonu,ayrılması 
ve temizlenmesi için de en iyi yöntemlerin bulunması gerekmektedir. 
5) ORGANİK BİYOLOJİK ALKİLLENDİRİCİLER: 

Bu sınıfta epoksitler,klormetileterler,aziridinler, alkan sulfanot esterle-
ri gibi nülUeik asit ve proteinlere alkil grubu katan maddeler yer almaktadır.Bu ö-
zellik azo ve nitrozo bileşiklerinin çoğunda da vardır.Bu sınıfta polarografik 
yöntemlerle duyarlı olarak tayin edilebilen tek grup aflatoksinlerdir.Aflatoksin 

ve G2'nin polarografik davranışları incelenmiştir ve aflatoksin B. 'in 
çeşitli yiyeceklerde diferansiyel puls polarografisi ile tayini için duyarlı bir 
yöntem geliştirilmiştir.(36). 
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6) RADYOAKTİF MADDELER: 
İyonlaştırıcı radyasyon yayınlayan bütün radyoaktif maddeler yüksek 

derecede karsinojen olup bunlar radyokimyasal analiz yöntemleri ile tayin 
edilirler. 
7) İNORGANİK BİLEŞİKLER: 

Krom nikel ve bunların tuzlarının insanlar için karsinojenik olduğu 
öne sürülmektedir.Kobalt,demiroksit,selenyum,silisyum tozu ve çinkonun hay-
vanlarda kanser yaptığına dair kanıtlar olmakla birlikte insanlardaki durum 
henüz açık değildir.Arsenik,berilyum,kadmiyum,kurşun asetat ve cıvanın uzun 
sürede karsinojenik etkileri olduğu öne sürülmektedir.Bunların polarografik 
tayinleri eskiden beri yapılagelmektedir. 
8) DİĞER MADDELER: 

Bu sınıfta yer alan tiyoüre fenil tiyoüre gibi maddelerin voltametrik 
analizleri 1.Bölümde anlatıldı(ll). 

Bazı doğal kaynaklı maddeler örneğin mikotoksinler yüksek derecede kar-
sinojeniktirler.Bu sınıfta aflatoksinlerjnitomisinler ve griseofulvinler yera-
lır.Mitomisin B ve mitomisin C'nin elektrokimyasal davranışları Rao ve arkadaş-
ları tarafından incelenmiştir (36,37).Asılı cıva eletrotla tek ve çok katlı vol-
tametrik tarama yolu ile yapılan çalışmada mitomisinlerin in vivo muhtemal etki 
mekanizmaları açıklanmıştır.Voltametrik kanser araştırmaları sonucunda elde edi-
len önemli bilgileri şöylece sıralayabiliriz. 

-Polisiklik aromatik aminlerin Dimetilformamit veya Dimetil sülfoksit i-
çerisindeki redüksiyon potansiyelleri,ne kadar pozitifse karsinojenik etkileri 
o kadar fazladır (38).Yapı bakımından benzeyen polisiklik aromatik heterosiklik 
maddeler için durum biraz daha karmaşıktır (39). 

-Aromatik azo tuzlarının karsinojenitesi bunların indirgenme kolaylığına 
ve oluşan ürünlere bağlıdır (31,32). 
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2.ULUSLARARASI İLAÇ ANALİZLERİ SEMPOZYUMUNUN ARDINDAN 
ON THE 2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON DRUG ANALYSİS 

Zühre ŞENTÜRK x 

SUMMKRY 

In this article the author reviews her observations about the 
2nd Internatioal Symposium on Drug Analysis held in Brussels,27-30.May,1986 

Belçika Farmasötik Bilimler Derneği tarafından düzenlenen 2.Uluslar 
arası İlaç Analizleri Sempozyumu 27-30 Mayıs 1986 tarihleri arasında Brüksel 
Louvain Katolik Üniversitesi kampüsü salonlarında yapıldı.Bu sempozyumun ilki 
yine Brüksel'de 7-10 Haziran 1983 tarihinde düzenlenmişti. 

Türkiye de dahil olmak üze::a 33 ülkeden 340 araştırmacının katıldığı 
sempozyumda 4 gün boyunca 5 çağrılı Mldiril2 konferans, sözlü ve poster şeklinde 
olmak üzere 191 bildiri sunuldu. 

Sempozyum,27 Mayıs sabahı Louvain Katolik Üniversitesinden Profesör 
R.Bouche tarafından yapılan konuşma ileotümıma açıldı.Sempozyumda sunulan tüm 
çalışmalar genel olarak şu konuları kapsamaktaydı: 

1- ilaç Analizinde Temel Konular 
2- Farmasötik Preparatlarm Analizi 
3- Doğal ve Sentetik Hammaddelerde Kalite Kontrolü 
4- İlaçların Biyolojik Ortamlarda Tayini 
5- İlaç Analizlerinde Otomasyon 
Sempozyum süresince verilen çağrılı bildiriler şunlardı : 
"İlaç Analizleri-Niçin ?" C.A.Johnson-İngiltere 
"Radyoreseptör Denemelerinde Temel Görüşler" J.P.Cano-Fransa 
"Yeni İlaç Etken Maddelerinin Molekül Yapısının Tayini ve Saflık 
Analizi" J.Van Rompay-Belçika 
"İlaç Analizlerinde HPLC ile Sağlanan Otomasyon" U.A.TH.Brir.kman-
Hollanda 
"Çözünme Deneylerinde ve Biyoyararlılıkta Analitik Teknikler" 
J.W.Munson-A.B.D. 

- Konferans ise e: 
"Steroidlerin ve Organik Asitlerin Biyoanalitik Mass Spektrometrisi" 
A.P.D Leenheet-Belçika 
"Eczacılık Endüstrisinde Termal Analizlerin Uygulaması" 
D.Giron-İsviçre 
"İyon çifti Likit Kromatografisi" B.VJesterlıınd-İsviçre 
"İlaçlarda ve Biyolojik Aktif Bileşiklerde Lüminesans Deneyler" 
G.G.Guibault-A.B.D. 
"Voltametride Kullanılan Modifiye Elektrotlardaki Yeni Gelişmeler" 
G.J.Patriarche-Belçika 
"Raman ve Mikroraman Spektroskopisiyle İlaç Analizleri" 
V .Huong-Fransa 

emel Eczacılık Bilimleri Bölümü 
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"Aminoasıdlerin ve Polipeptitlerin Analizinde Yüksek Basınçlı 
İnce Tabaka Kromatografisinin/OPLC/Kullanılması" 
G.Szepesi-Macaristan 
"İnce Tabaka Spektroelektrokimyası" 
W. R.Heineman-A.B.D. 
"İlaç Analizlerinde (FlowInyection Analysis) /FIA/nın Uygulaması" 
W.P.Van Bennekom-Hollanda 
"Gaz Kromatografik Analizlerde İşlem Görmemiş Biyolojik Numunelerde 
İlaçların Direkt Olarak Türevlerinin Oluşturulması" 
J.Vessman-İsveç 
"İlaç Analizlerine X-Ray Difraktometrik Tekniklerin Uygulaması" 
C.J.De Ranter-Belçika 
"İmmunoassay'de Yeni Yöntemler" 
H.W.Holy-Belçika 

Sözlü ve poster şeklinde bildirilerin sunulmasına dört gün bo-
yunca devam edildi.Poster yazarları her günün sonunda çalışmaları hakkında 
beş dakika süreyle konuşmaya davet edildiler,daha sonra poster konuları tar-
tışmaya açıldı.Tartışmalar şu başlıklar altında toplanmıştı: Elektroanalitik 
Yöntemler,HPLC'de Spesifik Yöntemler.Otomasyon,Farmakope ve Referans Standartlar. 

Sempozyuma Türkiye'den üç çalışma katılmıştı : 
1-"Voltanmetric Determination of Some Antihistamincis" 
İ.Biryol,Z.Şentürk 

2-"Comparative Stability of Some Selected Cephalosporins in Aqueous 
Solutions With Cathode Ray Polarography and HijJıPerformance Liguid 
Chromatography", F.İ.Morgil, T.Gürkan, İ.Fedai, A.Kestek, B.Aksu, Y.Alper. 

3-"Comparison of Spectrophotometric and Polarographic Methods Used 
In the Determination of Cephalosporins", F.İ.Morgil, S.Ayçan, İ.Fedai, 
Y.Alper, B.Aksu, A.Kestek. 

2.Uluslararası İlaç Analizleri Sempozyumu'nun ardından şunu ra-
hatlıkla söyleyebiliriz ki, ilaç analizi demek yalnızca farmasötik prepa-
ratlarm analizi demek değildir.Biyokimyasal analizler (1-4), klinik ana-
lizler (5-8), biyolojik ortamlarda yapılan analizler (9-13),metabolit ça-
lışmaları (14-17), farmakokinetik çalışmalar (18-21).yöntem geliştirme(22-23) 
de ilaç analizi kapsamına girmektedir.Bu konudaki çalışmaların eczacı,hekim, 
kimyacı ve fizikçi gibi değişik meslek gruplarının işbirliği ile yürütüldüğü 
gözlenmiştir. 

Sempozyum süresince izleyebildiğimiz çalışmalardan edindiğimiz 
sonuçları şöyle sıralayabiliriz: 

İlaç analizlerinde,klinik analizlerde ve metabolit çalışmalarında 
ucuz ve taşınabilir aletlerle çalışılabilir olması nedeniyle elektroanalitik 
yöntemlerden olan voltametri oldukça önem kazanmıştır.Daha önceki yıllarda 
polarografik analizler ağırlıktayken modifiye katı elektrotların gelişmesi 
ile tetraredilebilirlik ve duyarlık artmış ve daha geniş oksidasyon olaylarını 
kapsayan bir alanda voltametrik yöntemlerin uygulanması mümkün olmuştur(24-30). 

Son yıllarda yapılan analiz çalışmalarında sıklıkla kullanılan yön-
temlerin başında HPLC gelmektedir (31-36). 

Derivatif spektrofotometrik yöntemlerle ilaç analizlerinde yüksek 
duyarlıkla kesin ayırma sağlanmakta ve bu yöntemler hızlı ve güvenilir kalite 
kontrolünde son derece uygun olmaktadır (37-38). 

Özellikle polimorf analizlerinde Raman Spektroskobik çalışmaların 
IR Spektrometrisi'ne göre daha üstün olduğu görülmektedir (39-41). 

İlaç analizlerinde bilgisayar kullanımı son yıllarda ağırlık ka-
zanmıştır (42-45). 

Endüstri,üniversite.kontrol laboratuvarları ve hastane kesiminden 
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araştırıcıları bir araya toplayarak analitik teknikleri tartışmayı a-
maçlayan sempozyum,bunu büyük ölçüde başarmış olarak 30 Mayıs akşamı sona erdi. 
Bir üçüncüsüne daha fazla sayıda ve birimler arası yapılacak ortak çalışmalarla 
katılabilmek ümidiyle. 
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KATI KARIŞIMLARDA İLAÇLARIN DAYANIKLILIĞI 
STABİLİTY OF DRUGS İN SOLİD MİXTURES 

Feyyaz ONURx 

SUMMARY 

The degradation of pharmaceutical compounds in solid mixtures can be 
deterrained by thermal analytical techniques more confidentially and more 
precisely in comparison with ordinary spectroscopic methods. 

Pek çok farmasötik maddenin sulu çözeltilerindeki bozunmalarının geniş 
biçimde incelenmesine karşılık katı fazdaki bozunmaları için çok az çalışma 
yapıldığı bilinmektedir (1). Katı farmasötik maddelerde bu tür araştırmalar 
için uygun analitik teknikler kullanılmıştır. Bunlar; diferansiyel tarama kalo-
rimetresi (differential scanning calorimetry) (DSC), termal gravimetrik analiz 
(TGA) ve diferansiyel termal analiz (DTA)'dir. Adı geçen tekniklerin uygulanma-
sında ve geliştirilmesinde örnek ilaç hammaddesi olarak bir çalışma aspirin se-
çilmiştir. Buna göre; 

Daha önceki çalışmalarda katı aspirinin hidroliz hızının rutubetle orantı-
lı olduğu (2) fakat elde edilen sonuçların hidroliz bileşiklerinin karmaşıklığı 
ve oluşan salisilik asidin süblime olarak ortamlardan uzaklaşması (3) nedeni ile 
tartışılabilir olduğu gösterilmiştir. Katkı maddelerininde bu hidrolize etkisi in-
celenmiş olup (4) antiasitlerin varlığı ve diğer tablet katkı maddelerinin aspiri-
nin parçalanma hızını etkilediği bulunuştur (1,5).Örneğin,Kalsiyum karbonat çok az 
bir bozunmaya (I sene sonra %4,4) neden olurken, sodyum hidrojen karbonat bu işle-
mi çok daha hızlı olarak (44 hafta sonra %100) gerçekleştirmektedir.Dilüe edicile-
rin varlığında ise bozunma tabletin rutubet miktarı ve sertliğine bağlı olmaktadır. 
Ayrıca metal iyonun tabiatı da bozunmada rol oynamaktadır. 

Tabletin bileşimindeki etken maddeler örneğin fenilefrin HCL (6) ve kodein 
(7) açillenmeye neden olmakta (1,8) buna karşılık kafein,kodeinfosfat ve kininsül-
fat varlığında stable kalmaktadır (9). Fenilefrin HCL olayında ortama nişasta ve 
magnezyum ilavesi aspirinin bozunma hızını azaltmaktadır.Kodein ile ise reaksiyon 
kinetiği karmaşık olup herhangi bir hız derecesine bağlı olmamaktadır. 

Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda aspirinin katı haldeki parçalanması olu-
şan salisilik asid üzerinden UV ve visible spektroskopisi yöntemleri ile tayin e-
dilebilmiştir (2,5,8). Ama bu deneyler sonraki hidroliz (10) veya yukarıda da bah-
sedildiği gibi katkı maddeleri nedeniyle etkilenmektedir.Görüldüğü gibi bu tayin-
ler aspirin miktarındaki azalma yerine bozunma sonucunda oluşan salisilikaside gö-
re yapılmakta ve önceden belirtildiği gibi bu sonuçlar kesin olmamaktadır. Bu ne-
denle aspirinin katı fazdaki parçalanması termal analitik yöntemler ile araştırıl-
mıştır. 

DSC literatürlerine göre aspirin 138' C de erimeye karşılık gelen kesin bir 
endoterm göstermekte, DTA de de aynı sonuç alınmaktadır (11). formülasyonlarında 
da görülmekte olup bu salisilikasidin erime noktasına (158—169'C) çok yakın bir 
değerdir (DSC termogrammda 166,8'C de geniş bir endorme neden olmaktadır). 160'C 
de numune sıvı halde bulunmaktadır bu,endotermin aspirinin parçalanmasına karşılık 
geldiği düşüncesini ortaya çıkarmaktadır.Termal gravimetrik analiz (TGA) bu düşün-
ceye aynı sıcaklıktaki büyük 
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ağırlık kaybı oluşunu göstererek kuvvetlendirmektedir.Gerçekten kayıp o-
luşan asetik asitten daha fazladır,bu salisilik asidin bir kısmının uçtuğunu 
göstermektedir. 

Aspirinin DSC ve TGA termogramında erime noktasındaki bu tesin, endoterm 
yardımıyla katı karışımlardaki parçalanma miktarının tayini kolay güvenli ve 
doğrudan yapılabilmiştir.Böylece termal analitik yöntemler ile katı halde bozun-
ma miktarlarının hesaplanabileceği anlaşılmaktadır. 
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"Stability of Aspirin in Solid Mixtures" 
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adlı çalışmalar hareketle derlenmiştir. 



İYON SEÇİCİ ELEKTRODLAR İLE İLAÇ ANALİZİ 
ION SELECTİVE ELECTRODES İN DRUG-SUBSTANCES ANALYSİS 

Cem YÜCESOY* 

SUMMARY 

The ion-selective electrode is an electrochemical sensor characterized 
by a selective response to a particular ionic species.The serious development in 
this field in the last 15 years has been quickly follovred by applications in inor-
ganic analysis, biomedical analysis and more recently in the pharmaceutical field. 

An important advantage of ion-selective electrodes is that, they can, in 
principle, be designed for any ionic species. 

İyon Seçici Elektrodlar(İSE),belli bir iyon cinsine selektif olarak cevap 
veren elektrokimyasal alıcılardır(Sensor).Hücre membranı üzerinde yapılan araştır-
maların bir yan ürünü olarak geliştirilmişlerdir.Bu elektrodlarla tayin,iki çözel-
tiyi birbirinden ayıran bir iyon seçici membran üzerindeki potansiyel değişiminin 
ölçümüne dayandığından "Membran Elektrodlar" olarak ta isimlendirilirler. 

İlk İSE,1906 yılında+yapılşn H+ selektif cam elektroddur.(1).Uzunca bir a-
radan sonra 1957 yılında Na ve K selektif elektrodlar yapılmış (2) ve bu tarih-
ten sonra İSE imalatında sayı,cins ve kalite yönünden çok hızlı bir gelişme mey-
dana gelmiştir.Bu gelişmenin sonucu olarak inorganik analizi takiben biyomedikal 
analizde ve son olarak ta farmasötik analizde İSE'lar kullanılmaya başlanmıştır(3) 

İSE ile analiz (4), 
komple ölçüm düzeneği maliyeti açısından diğer yöntemlerden çok daha ucuzdur 
(Şekil 1). 

GİRİŞ VE YÖNTEMİN ÖZELLİKLERİ 

a 
Stnting R*f*r«nc« EUctrod* EI«ctrod> 

b 

pH/mV 
Malar "C 

Şekil. 1 : Ölçüm Düzeneğinin Şematik Diagramı 
a) İyon Seçici Elektrod, b) Referans Elektrodu, 
c) Potansiyometri, d) Numune Çözeltisi 

x Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü 
Analitik Kimya Ana Bilim Dalı 
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Çoğu zaman filtrasyon,distilasyon,ekstrasyon gibi zaman alıcı numune hazırlama 
işlemlerine gerek kalmamaktadır. 

Ölçüm için reaktif ilavesi gibi numunenin özelliklerini bozucu bir iş-
leme gerek olmaması bu alıcılarla tayin edilemiyen diğer iyonların bu tayini ta-
kiben Atomik Absorpsiyon Spektrometrisi gibi başka analiz yöntemleriyle in-
celenmesine imkan vermektedir. 
Yöntemle 0,05;^ ml gibi küçük numune hacımlarında bile analiz yapmak mümkündür. 
Ölçümler 3-10 mol/litre gibi geniş bir konsantrasyon aralığında yapılabilir ve 
çok kısa bir sürede sonuş alınır. 
Analiz teşhis sınırı 10 -10 mol/litre arasındadır. 
İSE'ların dönüm noktası indikatörü olarak kullanılmaları halinde<% 1 hatayla ta-
yin yapılabilir. 

Bu avantajlarına karşılık yöntemin zayıf tarafları da vardır: 
Elektrodlarm hepsi yüksek selektiviteye sahip değildir.Ekseriya ölçüm çözeltisi-
nin bileşimini kabaca bilmek gerekmektedir.Böylece elektrodun cevap verdiği diğer 
iyonların bozucu etki göstermeleri uygun tedbirlerle (kompleksleştirme,çöktürme ve-
ya iyon değiştirme) engellenir. 

Yüksek değerlikli iyonlar için özel elektrodlar geliştirilmesi imkanı potan-
siyel ölçümlerindeki telafi edilemiyen bir dezavantajla sınırlanmıştır.Şöyle ki bir 
değerlikli bir iyonun aktifliğinin 10 kat artmasıyla takriben 59 mV luk bir potansi-
yel değişimi gözlenirken,iki değerlikli bir iyonda 29 mV,üç değerlikli bir iyonda 
19 mV ve dört değerlikli bir iyonda sadece 14,5 mV civarında bir değişme olur. 
(Bak.SJ3:Nernst denklemi ve Şekil 2). 

Şekil. 2 : a,b) Bir ve iki değerlikli katyonlar için cevap eğrileri. 
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Elektrokimyasal nedenlerle ölçüm ancak 0,1-0,5 mV'luk bir hassasiyetle yapı-
labileceğinden yüksek değerlikli iyonlarda daha belirgin bir hata ortaya çıkar. 
(%hata=4 z ^ E (5)). 
Formüldende görüleceği gibi mesela 0,1 mV hassasiyetle ölçüm yapıldığında bir 
değerlikli iyonlar %0,4 hatayla tayin edilebilirler.Fakat bu, Al3+ La 3 + gibi yük-
sek değerlikli iyonların ancak kabaca tayin edilebilecekleri anlamına gelmez.Çün-
kü bu iyonlar genellikle indirekt olarak tayin edilirler (Çoğunlukla miktarı İSE 
ile ölçülen bir reaktifle titre edilirler).Bu durumda hata volumetrik analizlerde 
alışılmış olan %0,l-0,5 sınırları içerisindedir. 

TEORİ (6) 
ELEKTROD POTANSİYELİ 

Elektrodun selektif olarak cevap verdiği iyonun aktifliğiyle ölçülen potan-
siyel arasındaki bağıntıyı NERNST denklemi verir: 

2,303 RT 
E=Eq ± — ai 

ı 

E=Ölçülen potansiyel 
E=Sistemin standart potansiyeli 
0 2,303 RT 
S=—^—p = Nernst faktörü veya elektrod eğimi 

i 
Zi=İyonun yükü ve işareti 
F =Faraday sabiti 
R =Gaz sabiti 
T =Mutlâk sıcaklık(°K) 
2,303=Tabii logaritmadan ondalık logaritmaya çevirme faktörü 
a=Numune çözeltisindeki iyonun aktifliği 
1 

Şekil. 3 : a) Anyon-selektif elektrod, b) Katyon-selektif Elektrod 
İçin cevap eğrileri 

Formülde Nernst faktörünün işareti katyonlar için (+) anyonlar için (-) 
olur.Bu,aktiflik arttıkça katyon spesifik elektrodlarm potansiyelinin yükseldiği, 
anyon spesifik elektrodlarm potansiyelinin alçaldığı anlamına gelir (Şekil 3). 
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2.İYON AKTİFLİĞİ 

İyon aktifliği ile konsantrasyon arasındaki bağıntı 
ai = fj • C^ şeklindedir. 
f̂  = Aktiflik katsayısı (Çözeltinin iyon şiddetine ve ortamdaki iyonların cin-
sine bağlıdır (Şekil.4). 
CL = İyon konsantrasyonu 

f, 
1 : i ! 
> \ ! 

: ı x i 
i 1 \ i 1 \ / : | V 

1 • 1 
1 

Şekil. 4 : Ca++ iyonları için Aktiflik katsayısı ile şiddeti arasındaki bağıntı. 

Aktiflik Katsayısı, - log = ı +1g}c 11/2 formülünden hesaplanır. 
Z^ = İyonun yükü 
A,B = Çözücü ve sıcaklığa bağlı sabitler 
k = Hidratize iyonun efektif büyüklüğüne bağlı olan parametre 
I = İyon şiddeti(I=0,5 Z| . C.) 
3.AKTİFLİK ÖLÇÜMÜ 

Çözünürlük çarpımı,kompleks oluşum sabiti gibi reaksiyon dengelerinin 
incelenmesi yanında biyomedikal ölçümlerde de iyon aktifliğinin bilinmesi is-
tenir. Bu durumda aktiflik standart çözeltileçiyle bir kalibrasyon eğrisi çizil-
dikten sonra numune ölçümüne geçilir.Fakat H nm aksine diğer iyonlar için in-
ternasyonal geçerliliği olan aktiflik standartları halen hazırlanamamıştır.Bu 
konudaki çalışmalar devam etmektedir. 
4.KONSANTRASYON ÖLÇÜMÜ 

Analizi yapılan numunelerdeki iyon cinsleri ve konsantrasyonları genellik-
le bilinemediğinden iyon şiddeti (I) ve dolayısıyla aktiflik katsayısından (f^ 
hareketle konsantrasyonun hesaplanması (CL= a i/f i) çoğu zaman müm-
kün değildir.Bu durumda konsantrasyon ölçümü için bir takım yöntemler kullanılır. 
(Şekil.5) 
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• octivit conctn r . trotıon 

/ 
/ / 

İA »"• 10-5 O'4 «S B-* C-1 CuSQ»(>«/l) 

Şekil. 5 : CuSÔ  çözeltisinde potansiyelin konsantrasyon ve aktifliğe bağımlılığı 
4.1. Direkt Potansiyometrik Yöntemler 
4.1.1 İyonik Şiddetin Sabit Hale Getirilmesi Metodu 

Hem numune,hem de standart seri çözeltilerine konsantre bir çözelti ilave 
edilerek bütün çözeltilerde iyonik şiddetin dolayısıyla aktiflik katsayısının 
(f.) sabit kalması sağlanır.Böylece ölçülen E ile C. arasında direkt bir bağıntı 
sağlanmış olur. 

Bu amaçla kullanılan çözeltilere ISA çözeltileri (İonic StrengthAdjustor) 
denir.ISA çözeltileri,İSE'un çapraz hassasiyet göstermediği iyonlardan meydana 
gelen bir tuzdan hazırlanırlar.Bazen de numunedeki ölçüme bozucu etki gösteren 
iyonları çöktürücü ve kompleks içine alıcı bileşikler ilavesiyle hazırlanarak ta-
yinin hassasiyeti artırma amacıyla da kullanılırlar. 
4.1.2.Standart Katma Metodu 

Belli hacımdaki (V ) numuneye tayin edilecek iyondan belli miktarda ilave 
edilir .Meydana gelen potansiyel değişiminden (ÛE) yararlanarak bilinmeyen konsant-
rasyon hesaplanır (C ). 
4.1.3.Diğer Metodlar 

Tayin amacıyla standart çözeltiye numune katma,Gran Metodu,differensiyal ve 
null-point potensiyometri metodları da kullanılabilir. 
4.2. Potansiyometrik Titrasyon 

Tayin edilmek istenen iyon uygun bir bileşikle titre edilir.Söz konusu iyona 
veya titre edici bileşiğe selektif cevap veren bir elektroddan yararlanarak titre 
edici sarfiyatına (V) karşı okunan E değerleri grafiğe geçirilir (Şekil 6). 

Şekil. 6 : Potansiyo-
metrik Titrasyon Eğrisi 
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Bu yöntem çok daha hassas sonuçlar verir.Çünkü elektrod potansiyelindeki 
kaymalar dolayısıyla Direkt Potansiyometri'de hata oranı daha yüksektir. 
5. Bozucu Etkiler 

İSE numunede bulunan başka iyonlara da cevap verebilir.Bu durum "Çapraz Has-
sasiyet" olarak isimlendirilir ve hataya sebep olursam ve sıvı membran elektrod-
larda çapraz hassasiyet ,bozucu etkili iyonun membran içerisine girmesi ve elekt-
rod üzerinde potansiyel oluşumuna katkıda bulunmasıyla meydana gelir.Oluşan po-
tansiyel Nicolsky denklemiyle verilir. 

2-303 RT ( / j 
E _ E o ^ F 1 1 J • 3j 1 J 

1 J 

Selektivite sabiti (Ne kadar küçükse elektrod selektivitesi o kadar yüksektir.) 
a^ = Ölçülen iyonun aktifliği 
â  = Bozucu iyonun aktifliği 
Z i = Ölçülen iyonun değerliği 
Zj = Bozucu etkili iyonun değerliği 

Birden fazla iyona çapraz hassasiyeti varsa formül 

~ı 
şeklini alır. 
n=0rtamdaki bozucu etki yapan iyon cinsi sayısı. 
Kristal membranlı elektrodlarda ise başka bir tür bozucu etki meydana gelir. 

Bozucu iyon membran bileşenleriyle çözünür kompleksler veya az çözünen bileşikler 
verebilir. 2.durumda K. ..membran materyalinin çözünürlük çarpımının yeni oluşan bi-
leşiğin çözünürlük çarpimına bölünmesiyle elde edilir. 

t 
Örnek: Bromür elektrodun klorür içeren numune için K. . si. 

S p AgBr 
B̂r~/Cl~ ~ „ 

s p AgCİ 

6. Elektrodun Cevap Verme Süresi 
Temel Elektrodlarla çalışıldığında (Bak.S17) hücre potansiyeli 1 dakika içe-

risinde ölçülebilir.Enzim elektrodları gibi sensitize elektrodların (Bak.SJ7) cevap 
verme süresi ise yarım saate kadar uzayabilir. 

Süre, numune konsantrasyonu arttıkça kısalır, viskozluğu arttıkça uzar.Numunenin 
karıştırılması da ölçüm süresini kısaltır. 

ELEKTRODLAR (3,4,5) 
İSE'lar kabaca elektroaktif maddenin fiziksel durumuna göre sınıflandırılırlar. 

1. Temel Elektrod Cinsleri 
1.1.Katı Membranlı Elektrodlar 
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1.1.1 Homojen Katı Membranlı Elektrodlar 
Cam elektrodlar, tek kristalden (LaF- gibi) meydana gelen elektrodlar, 

az çözünen kristalin bir maddeden (Ag2S,Ag2S+AgBr gibi) meydana gelen elektrod-
lar bu gruba dahil edilirler. 
1.1.2.Heterojen Katı Membranlı Elektrodlar 

İyi preslenemeyen elektroaktif maddelerin PVC, silikon kauçuğu gibi inert 
bir matriks içinde dağıtılmasıyla meydana gelmişlerdir (Agl + silikon kauçuğu gibi). 
1.2. Sıvı Membranlı Elektrodlar 

Membran suyla karışmayan bir organik çözücüden meydana gelir.Çözücü poröz 
bir yapı içinde muhafaza edilmektedir ve iyonların selektif olarak membrandan 
geçmesine izin veren kompleksleyici bir ajan (yüklü veya yüksüz) içerir.Yüklü 
kompleksleyici ajanlara örnek olarak kuvaterner amonyum katyonları,tetr afenil borat 
anyonu: yüksüz kompleksleyici ajanlara örnek olarak ise makrosiklik bir antibiyotik 
olan valinomycin gösterilebilir. 
2.Sensitize Elektrodlar 

Temel Elektrod cinsleri üzerine bir membran veya madde tabakası ilavesiyle 
meydana gelirler.Bu ilave tabaka sayesinde elektrodun selektivitesi artar veya de-
ğişir. 
2.1. Gaz Elektrodları 

Genellikle gazın H20 ile iyon oluşturmak üzere verdiği reaksiyonlara dayanırlar. 

C02 + H20 HC03 
HF + H20 
HCN + H,0 B 0 + 

<=• o 

+ H 
+ F_ 

+ cır 

Oluşan iyonlar kendilerine selektif olarak cevap veren elektrodla ölçülürler. 
Yukarıdaki örneklerde sırayla cam elektrod,fluorür elektrod ve gümüş elektrod 
kullanılır. 

2.2.Enzim Elektrodları 
Bu elektrodlar organik bileşiklerin tayininde kullanılırlar.Organik molekül 

selektif enzimle katalizlenen bir reaksiyon sonucunda ya spesifik elektrodu olan 
bir iyon açığa çıkarır,ya da bu iyon ortamda kullanılarak tüketilir. 

Üre Elektrodu : ü r e g z + 
Co(NH2)2 + 2H20 > 2 M 4 + 2 H C ° 3 

Katalizör olarak enzim kullanılması reaksiyonun sıcaklık ve pH yönünden daha 
ılımlı şartlarda ve az miktarda madde varlığında gerçekleşmesini sağlar.Bunun ya-
nında uygun enzimin seçilmesiyle reaksiyon belli bir madde için çok spesifik hale 
getirilebilir. 

Elektrodun hazırlanması için bilinen katyon selektif cam elektrodlardan biri 
alınır,fotopolimerizasyona uğratılmış akrilamid jel matriks içindeki enzimle kap_ 
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Mekanik açıdan sağlamlığı artırmak için jel,naylon bir ağ veya selofan tabaka-
sıyla fikse edilir.Bu işleme enzimin immobilize edilmesi denir. 
2.3.Bakteri Elektrodları (5) 

Enzim elektrodlarının dezavantajı dayanıklılıklarının az olmasıdır. 
Bu yüzden enzimi içinde bulunduğu organizmadan izole etmeden kullanmak dü-
şünülmüştür (Şekil.7). 

• : pH alM-rod* -.X X X X X X X i 
b : lnt«rn«f •t»ctrf(yt« -f 
c: BM mambrtn»-»---̂ *—\ * ^ 
d : b.ct.n.l !»»«' -T # „•' » 

L 0 

• : dialytil m*mbranc -j 0 j o fubttral* & baeUrla • MH. 

Şekil. 7 : Bakteri Elektrodunun Şematik Diağramı 

2.4.Doku Elektrodları (5) 
Bakteriler gibi memeli dokularının da enzim içerdiği düşünülerek bunlar-

dan elektrod yapımında faydalanılmıştır. 
İSE İLE İLAÇ ANALİZİ (3) 

1. Dissosiye Halojen İçeren Bileşikler 
Birçok ilaç etken maddesi iyonize olabilir halojen tuzları halindedir.Bu 

bileşikleri halojen selektif elektrodlarla direkt olarak tayin etmek mümkündür. 
Bu gruba örnek olarak morfin ve diğer alkaloidler.mikrobiyolojik tayinleri çok 
uzun süren birçok antibiyotik; kristal viyole.metilen mavisi gibi tıbbi boyalar 
dahil edilebilirler. 
2. Dissosiye Olmayan Halojen İçeren Bileşikler 

Yine çok sayıda ilaç etken maddesi ise yapısında bir veya daha fazla iyonize 
olmayan halojen içermektedir.Bu bileşiklerdeki halojenler mineralize hale getiril-
dikten sonra yine halojen selektif elektrodlar yardımıyla tayin edilebilirler. 

Mineralizasyon için en çok bileşiğin oksijenle yakılmasına dayanan SCHÖNIGER 
metodu (7) kullanılır.Bunun yanında tek halojen içeren bazı bileşiklere alkali 
hidroksitlerle ısıtarak mineralize etme yöntemi (3) de (Alkali mineralizasyon) uy-
gulanır . Schöniger metodunun uygulandığı bileşiklere örnek olarak 
a) Klorpromazin hidroklorür.klortetrasiklin hidroklorür gibi hem iyonize hem de i-
yonize olmayan halojen içeren bileşikler 
b) DDT.iyodoklorhidroksikinolin gibi sadece ionize olmayan halojen içeren bileşikler 
gösterilebilir. 
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3. Diğer Yöntemler 
Halojen üzerinden tayin yanında bileşik için selektif olan elektrodlar 

da kullanılabilir : 
Sodyum fenobarbital (hipnotik), farmasötik preparatlarda genellikle eks-

traksiyonu takiben spektrofotometrik olarak ölçülür (U.S.Farmakopesi). Bunun 
yanında Fluorimetri, Kulometri, Sıvı Kromatografisi gibi yöntemlerle de ta-
yin mümkündür.Fakat bu yöntemlerin hepsi de komplike yöntemlerdir.Fenobarbi-
tal selektif elektrodla ise (Elektrod,trikaprilmetilamonyum klorürün fenobar-
bitşlle ijron çifti kompleksi oluşturmasına dayanarak hazırlanmıştır) 
1 0 - 1 0 M konsantrasyonları arasında kolaylıkla ve hassasiyetle tayin 
yapılabilir.Alınan belli miktarda numune suyla belli hacıma seyreltilir. 
pII,lC 2 M NaOH ile 9.6'ya ayarlandıktan sonra çözeltinin potansiyeli feno-
barbital selektif elektodla ölçülür.Sonuç,standart çözeltilerle karşılaş-
tırılır. U.S.P.yönteminin 4 saat kadar zaman almasına karşılık bu yöntem 
çok kısa zamanda sonuç verir. 

Sefalosporin (antibiyotik) ise bakteri elektoduyla ölçülür.Citrobakter 
freundii sefalosporinaz enzimini üçetir. Bu enzim de sefalosporinin parça-
lanmasını katalizler.Açığa çıkan H üzerinden cam elektodla miktar tayini 
yapılır. 

Bazı bileşikler ise indirekt olarak tavin edilirler: 
Pentaeritritol tetranitratjn(vazodilatör) Hg-H2S0^ karışımıyla verdiği 
reaksiyon sonucu açığa çıkan Hg (I) iyonları ayarlı iyodür çözeltisiyle titre 
edilir.Ölçüm elektrodu olarak iyodür selektif elektrod kullanılır. 
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C VİTAMİNİNİN ANTİATEROJENİK VE 
ANTİKANSEROJEN ETKİLERİ 

ANTIATHEROGENİC AND ANTICANCEROGEN 
EFFECTS OF VİTAMİN C 

Serpil NEBİOGLUx Fügen AKTAN31" 

SUMMARY 

Vitamin C should be taken additional to the diet since human, guinea 
pig and other primates could not synthetize it.So that, there must be a saturated 
level of ascorbate available to use. 

Recently, the studies about vitamin C has focused on its antiatherogenic 
and anticancerogen effects. Ascorbate increases the catabolism of cholesterol in 
to the bile acids and mobilies cholesterol and triglycerides from the tissues.In 
other words ascorbate provides antiatherogenic mechanism. 

Newly ascorbate is widely used for cancer treatment. Vitamin C in high doses 
provides a cytotoxic effect against malign tumors and a fibrose barriers against 
neoplastic invasion. 

İlk kez 1928'de Albert Györgyi ve King tarafından izole edilip,adına anti-
skorbütik anlamında askorbik asit (AA) denilen C vitamini insanlar da dahil bazı 
memelilerde sentezlenememektedir (l).Bu nedenle besinsel olarak dışarıdan alınma-
sı gerekmektedir.Bugün için günde 45 mg lık AA dozunun normal kişilerde, skorbütü 
önlemede yeterli olduğu belirtilmiştir.Ancak bu dozun,hastalıkları daha iyi kont-
rol altına alıp, daha sağlıklı bir yaşam sağlayıp sağlayamayacağı hala tartışılan 
güncel konulardandır. 1966'da Stone günde 3-5 g ı.Linus Pauling ise 250-4000 mg .ı 
önermiştir (2). Buradaki alt sınırın, insanların çoğunda tübüler mekanizmanın satü-
rasyonunu sağlayacak, AA'in kan ve dokulardaki konsantrasyonunu arttıracak düzey 
olduğu kabul edilmektedir (2,3). 

Son yıllarda yapılan çalışmalar AA'in antiaterojenik ve antikanserojen etki-
leri üzerinde yoğunlaşmıştır.Zaitsev ve arkadaşları, AA'in arteriyel kolesterolün 
mobilizasyonunda ve kolesterolün safra asitlerine katabolizasyonunda hızlandırıcı 
rol oynadığını ve böylece kalb hastalıklarında koruyucu görevinin olduğunu belirt-
mişlerdir. (4). Kolesterolün safra asitlerine dönüşürken uğradığı 1 hidroksilas-
yon kademesinde AA'in, stokrom Pacq ile etkileşerek İcL- hidroksilaz enziminde ya-
rattığı 9;.'""'vite art.̂ iinda.dolayı kolesterol katabolizmasını hızlandırdığı açıklan-
mıştır (5,6). Bunun yanı sıra araştırmacılar, AA'in lesitin kolesterol açil trans-
feraz (LCAT) ve lipoprotein lipaz (LPL) enzim aktivitelerinde artış yarattığını da 
ortaya koymuşlar ve böylece gözlenen p- lipoprotein düzeylerinde yükselme ile fi-
ye preB- lipoprotein seviyelerinde azalma sonucu antiaterojenik hareketlerin bir kez 
daha desteklendiğini savunmuşlardır (6,7). 

AA'in günlük hayatta en çok kullanımı antiviral ve antibakteriyel etkisine 
dayanmaktadır. C vitamininin hem kan lökositleri ve retiküloendotelial sistemin 
makrofajları tarafından yapılan fagositozis için gerekli olduğu,hem de interferon 
yapımını arttırdığı ve böylece immün cevap modülasyonunda rol oynadığı vurgulanmış-
tır. (8,9). İmmün cevap mekanizmasında AA etkisinin, geçikmiş olan hücresel bağışık-
lığın indüklenmesi suretiyle oluştuğu belirtilmiştir.Ayrıca Lewinin açıkladığı gibi 
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sentez esnasında disülfit bağlarının oluşmasını sağladığından, AA'in immün-
globulinler yapımında yani hümoral immün cevap mekanizmasındaki etkinliğide 
ortaya konmuştur (10)-.Böylece fazla miktarda alınan C vitamininin viral ve 
bakteriyel hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde etkili olduğu tartışıl-
maz bir şekilde açıklanmıştır. 

Son yıllarda özellikle AA'in kanser hastalarında, hastanın direncini 
sağlayan birçok mekanizma yanında, kanser hücre sitotoksisitesinde önemli rol 
oynayabileceğine ilişkin bazı bulgular elde edilmiş, antiviral aktivitesinden 
dolayı virüsler tarafından oluşturulan insan kanser türlerinde koruyucu ajan 
olduğu belirtilmiştir (2,10,11).Böylece Pauling ve Came ron'un çalışmaların-
da da vurgulandığı gibi çok yüksek dozlarda C vitamini alınmasının kanserli 
hastaların tedavisinde yararlı̂ olabileceği konusunda tartışmalar yapılmıştır. 
(12).Bu arada hiç bir spesifik tedaviye cevap vermeyen insan kanseri türlerin-
de düzenli büyük dozlarda verilen C vitamininin yarar sağladığına ilişkin kli-
nik araştırmalar yayınlanmıştır(13).Bu amaçla 10-15g / gün AA dozu terminal 
safhadaki kanserli hasta tedavisinde kullanılmaktadır. 

Pauling ve Cameron AA'in kanserdeki yerini işaret ederken,malign sal-
dırıdan sorumlu olan lizozomal glikozidazların feedback inhibisyonunda gerek-
li olduğunu ve malign hücrelere karşı seçici bir sitotoksik etki oluşturduğunu 
savunmuşlardır. C vitamininin alımının artmasıyla intersellüler yapının daya-
nıklılığı da artmaktadır. Askorbat tümörlerin etrafında koruyucu bir kapsül o-
luşturmakta, böylece neoplastik işgale karşı fibröz bir engel meydana gelmekte-
dir. Bu ve immün mekanizmayı destekleyici rollerinden dolayı malign tümörler et-
rafında oluşturulan infiltrasyon ve metastaz ile meydana gelen akıma karşı doku-
nun dayanıklılığı fazlalaşmaktadır (13,14). 

İnsan için bu kadar önemli olan vitamin C'nin her an için organizmada kul-
lanılmaya hazır miktarda bulunması gerekmektedir.1985 yılında,yaşları 20-26 ara-
sında olan A.Ü.Eczacılık Fakültesi ve G.Ü.Eczacılık Fakültesi öğrencilerinde yapı-
lan kan,plazma ve lökosit AA düzeyitaramasında,bu değerlerde gözlenen düşüklüğün 
günde 2 g C vitamini tabletlerinin 2 ay alınması ile bu değerlerin normale döndü-
ğü gösterilmiş ve bu C vitamini miktarının emniyetli sınırlarda olduğuna karar ve-
rilmiştir. 

Çalışma sonunda diyete ilave AA alımının yararlı olacağı vurgulanmıştır.(15). 
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INTERFERON VE KANSER 
INTERFERON AND CANCER 

Serpil NEBİOĞLU* 

SUMMARY 
Interferon, the body's most rapidly protthjced defence protein is 

synthetized in tissues wiiıich are stimulated by foreighn substances.Three 
distinct types of interferon may be produced in the body. 

Recent medical studies indicate that interferon is promising a 
treatment of virüs infections and cancer. 

Çağımızda en basit enfeksiyonlardan ölümcül olanlarına kadar pek çok 
hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların zamanla yan etkileri ortaya çık-
maktadır. Bu nedenle araştırıcılar, vücudun doğal korunma mekanizmalarının e-
ûıemanları olan biyolojik ilaçlarla yönelmektedir .İşte İnterferon bu tür ilaç-
lardan biridir. 

İnterferon adı,virüs,bakteri,yabancı hücre ve makromolekül veya sayısız 
benzeri ajanlara karşı vücudu en hızlı bir şekilde savunmak amacı ile salınan 
bir protein gurubunu tanımlamaktadır.Salınan interferon, etrafında bulunan hüc-
releri uyarakak virüs çoğalmasını, immün cevabı,hücre büyümesini ve diğer hüc-
re fonksiyonlarını regüle eden bazı proteinlerin yapımını sağlamaktadır.Vücutta 
uyarılan hücreye ve uyarıya bağlı olarak en az 3 ayrı tip interferon bulunmakta-
dır. Değişik İnterferonların molekül ağırlıkları da 15.000 den 70.000'e kadar de-
ğişmektedir (1) . 

Son yıllarda yapılan çalışmalar İnterferonun viral enfeksiyonlar ve bel-
kide kanser ve otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği ümidini do-
ğurmaktadır . Çok çeşitli interferonlar olduğuna göre bunların sınıflandırılması, 
primer yapısına ve biyolojik aktivitesine göre olmalıdır.Ancak İnterferonların 
doğal fizyolojik rolleri henüz tam kesin olarak açıklanamamaktadır. 

Bir hücrede interferon sentezi, yabancı bir ajanla uyarılma sonucu gerçek-
leşir, Bu ajan hücredeki genleri interferon sentezi için uyarır.Sentezlenen inter-
feron hücreden salınır ve yeni hücrelerin uyarılmasını sağlar.Normalde interferon 
büyük miktarlarda sentezlenmez.Ancak yabancı bir uyarı sonucu sentezi artar.İnter-
feron biyosentezi uyarı devam ettiği sürece görülür, uyarı kalkınca sentez yavaş-
lar. 
İnterferon Tipleri: 

Lokosit,fibroblast ve inimin interferon olmak üzere 3 tip insan interferonu 
tanımlanmıştır.Bu farklı tipleri uyaran yabancı ajanlar, ve bunların fizyolojik 
rolleri de farklıdır(2).İnterferonun hücre yüzeyindeki reseptöre bağlanması ile 
bazı hücresel proteinlerin yapımı da uyarılmaktadır.Bu proteinler direkt veya in-
direkt olarak virüslerin çoğalmasını önler, İmmün cevabı etkiler, hücre büyümesini 
azaltır ve interferonun etkisinin artması için gerekli mekanizmaları uyarır-Virüs 
çoğalmasının inhibisyonu interferonun en iyi anlaşılabilen etkisi olmuştur. 

Son 10 yılda yapılan çalışmalarda Aktive T-lenfositleri tarafından lenfokin-
lerden salman gama-interferonun antitümör etkisi olduğunu gösterecek çeşitli bul-
gular elde edilmiştir.Gama interferon kompleks bir antineoplastik ve anti viral 
aktivite göstermekte, Tümör hücreleri üzerine sitolitik etkiyerek hücre proliferas 
yonunu önlemekte, Hücrelerindeki antikor üretimi için yardımcı olmakta, makrofajla 
rı aktive etmekte ve invivo ve invitro olarak immün cevabı artırmaktadır(3). Bu 
özelliklerinden dolayı hastanın tümöre karşı dayanıklılığının modülasyonunda önem 
kazanmaktadır.Giovarelli ve arkadaşları tarafından Balb/c farelerde yapay olarak 
oluşturulan fibrosarkomaya karşı başarı ile kullanılmıştır. 
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Yine yeni bir insan interferon türü olan interferon-alfa C, terminal 
safhadaki lösemilerde kullanılmaktadır.(4). 

Bu örneklerin sayısını artırmak mümkündür.Burada esas önemli olan ko-
nu İnterferonun tümör hücrelerinin büyümesini inhibe ederken , normal hücre 
büyümesine etki etmemesidir(1). Tümör inhibisyonu ya doğrudan tümör hücresi-
nin inhibisyonu , ya da vücudun makrofaj , lenfosit gibi immün hücrelerinin 
aktivasyonu ile olmaktadır.(5,6,7). 

Görüldüğü gibi interferon ölümcül bir hastalığın tedavisinde insanlı-
ğa ümit vermektedir. 
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A VİTAMİNİ VE KANSER 
VİTAMİN A AND CANCER 

Zeliha KOÇERx 

SUMMARY 

Vitamin A is essential for growth,reproduction and vision.It also 
profoundly influences the regalation of celi proliferation and differenti-
ation of the epithelial tissues.and can inhibit tumour development in many 
experimental systems.This has raised the intriguing possibility that Vita-
min A or its analogs might be used clinically to prevent or treat some 
types of cancer.In this article.the effects of Vitamin A on cancer were 
briefly reviewed. 

A vitamini görme,büyüme ve üreme fonksiyonları için esansiyel olan 
vitaminlerden birisidir.Bunların yanısıra epitel doku hücrelerinin çoğalma 
ve farklılaşmasında büyük ölçüde etkili olduğu da bilinmektedir.A vitamini 
terimi,birbiri ile ilişkili biyolojik olarak aktif bir grup bileşiği (re-
tinol,retinal,retinoik asit) tanımlamak amacı ile kullanılır.Bu bileşikle-
rin herbiri hedef organa bağlı olarak yukarıda sözü edilen farklı işlev-
lerde rol oynamaktadır.Diğer vitaminler gibi A vitamininin de organizmaya 
diyetle alınması gerekmektedir.Karotenoid pigmentleri taşıyan bitkilerde 
bulunan B-karoten bu vitaminin ön maddesidir.B-karoten, ince bağırsaklarda 
retinal ve retinole çevrilir.A vitamininin biyolojik olarak aktif şekilleri 
ile birlikte sentetik analogları retinoidler olarak bilinir. 

İlk defa 1925 yılında Wolbach ve Howe,Avitamini eksikliği olan sıçan-
larda farklılaşmış olgun epitel hücrelerinin, yassı keratinize hücrelerle yer 
değiştirdiğini gözlemişlerdir (1).- Bu çalışma ile birlikte hücre farklılaşma 
ve çoğalmasında etkin olan faktörlerin neler olabileceği sorusuna yanıtların 
araştırılmasına başlanmıştır.Böylece temel olarak bir hücre farklılaşması bo-
zukluğu olan kanserin tedavisi için umut ışıkları belirmiş ve normal hücrele-
rin yanısıra kanserli hücreler de bu konudaki araştırmaların kapsamına alın-
mışlardır. A vitamininin kanserdeki etkisinin incelenmesine yönelik araştır-
maları başlıca, laboratuvar hayvanları ile yapılan çalışmalar, insan kanında 
yapılan çalışmalar, immünolojik çalışmalar ve A vitamini etkisinin moleküler 
düzeyde araştırılmasına ilişkin çalışmalar olmak üzere birkaç grupta topla-
mak olasıdır. 

Deney hayvanları ile in vivo ve in vitro çalışmalar yapılmaktadır. 
Pekçok çalışmada sıçan, fare ve hamsterlerde özellikle çeşitli kimyasal kar-
sinojenlerin ve iyonize radyasyonun neden olduğu akciğer,karaciğer,deri,mide, 
uterus,meme kanserlerinde A vitamini ve analoglarının inhibitör etkisi olduğu 
saptanmıştır (2,3,4).Bu araştırmalardan elde edilen bulgular,insanlarda en a-
zından kanserden korunmada retinoidlerden yararlanabilme fikrinin doğmasına 
yol açmıştır. 

İkinci grup araştırmalar, insan kanı A vitamini düzeylerinin bazı kanser 
türleri için bir risk faktörü olup olamıyacağı düşüncesine yanıtların araştırıl-
dığı çalışmalardır.Böyle çalışmalarda insan karsinojenezisinde A vitaminin 
olası koruyucu etkisi,hasta ve sağlıklı kişilerin genellikle serum retinol 
düzeyleri karşılaştırılarak değerlendirilmektedir.Kişilerin diyetle aldığı 
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A vitamini miktarı gözardı edilmeksizin varılan sonuçlar arasında çelişki 
vardır.Bu konuda çalışan araştırmacıların bir kısmı, hasta ve sağlıklı de-
neklerin serum retinol düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulamadıklarını 
belirtirken,hasta serumlarında retinol düzeyinin bir miktar azalmasını has-
tanın rahatsızlığı nedeni ile diyetle yeterli miktarda A vitamini alamaması-
na bağlamaktadırlar (5,6). Araştırmacıların büyük bir çoğunluğu ise bazı kan-
ser vak'alarmda hasta serumu retinol düzeylerinin anlamlı bir şekilde azaldı-
ğını saptamışlardır (7,8). 

Pekçok ülkede geniş popülasyonlarda yapılan retrospektif ve prospektif 
epidemiyolojik araştırmalar sonucunda da ikinci grup çalışmalarda olduğu gibi 
birbiri ile çelişen sonuçlar alınmaktadır.Ancak epidemiyolojik çalışmalar yapan 
araştırmacı gruplarının çoğu diyetle alman A vitamininin bazı kanser türlerinde 
koruyucu etkisi olabileceği kanısındadırlar (9,10). 

Kanser sırrını çözmeye çalışan araştırmacıların ilgilerinin yoğunlaştığı 
bir başka bilim dalı immünolojidir.Bu konuya ilişkin immünolojik çalışmalarla 
bazı retinoidlerin immün cevabı stimüle ettiği gösterilmiştir.Ancak diğer konu-
larda olduğu gibi bu konuda da araştırmacılar kesin yargıya varmak için henüz 
zamanın erken olduğu görüşündedirler (11,12). 

A vitamininin moleküler düzeydeki etkilerinin açıklığa kavuşturulabilmesi-
ne yönelik son grup araştırmalar da ise gerek normal,gerekse,kanserli hücre,doku 
ve organ kültürleri kullanılmaktadır.Araştırmacıların bir kısmı organizmada A vi-
tamininin glikozillenme reaksiyonlarında görev aldığını iddia ederken,bir diğer 
kısmı gen anlamlandırılmasmın değiştirildiğini bildirmektedirler .Glikozillenme 
reaksiyonları sonucunda glikozaminoglikanlar.proteoglikanlar,glikoproteinler ve 
glikolipidler gibi hücre yüzey bileşenlerinden olan glikokonjugatların sentezi-
nin değişimi ya da uyarımı söz konusudur.Böylece dokularda intersellüler etkileş-
me,adezyon ve agregasyon olaylarında değişiklikler meydana gelmekte ve en son ba-
samakta hücrede farklılaşmalar olmaktadır.Organizmada A vitamini eksikliğinde bu 
vitamin sayesinde düzenlenen glikozillenme reaksiyonları bozulacak,hücrede anor-
mal farklılaşmalar meydana gelecektir(13,14). 

A vitamininin gen anlamlandırılmasını değiştirdiği görüşüne ilişkin iki 
farklı yaklaşım vardır.Bunlardan birincisinde A vitamininin steroid bir hormon 
gibi davrandığı kabul edilmektedir.Serumda ve hücre içinde spesifik retinol ve 
retinoik asit bağlayıcı proteinlerle birlikte taşınan A vitamini hücrede çekir-
değe girdikten sonra kromatin ağındaki özel yere bağlanarak gen anlamlandırılma-
sını etkilemektedir (7,15). Steroid benzeri mekanizmaya alternatif görüşte,reti-
noidlerin cAMP ye bağımlı ve bağımsız protein kinazlarla etkişmek suretiyle gen 
anlamlandırılmasını kontrol ettikleri ileri sürülmekte, bu yolla hücre farklılaş-
ma ve çoğalmasında değişiklikler olduğu bildirilmektedir (16). 

Sonuç olarak, yapılan her tip çalışmada birbirinden farklı sonuçlar alınma-
sına karşın, A vitamininin bazı kanser türlerinde koruyucu hatta yüksek dozda kul-
lanıldığında tedavi edici olabileceği kanısı yaygındır (17) .An;ak özellikle tedavi 
konusunda bu düşüncenin hemen arkasından akla gelen ilk soru A vitamininin orga-
nizmadaki toksisitesinin nasıl önlenebileceğidir .Bilindiği gibi yüksek dozda alman 
A vitamininin toksik etkileri vardır.Bu durumda son yıllarda araştırmaların yoğun-
laştığı şekilde,toksik etkisi olmayan, A vitamini analoglarmm sentezi (18,19) bel-
ki de bu sorunu da ortadan kaldıracak ve kanser tedavisinde bir adım daha ilerleme 
sağlanmış olacaktır. 
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İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE KLİNİK FARMAKOLOJİ 
DRUG INTERACTİONS AND CLİNİCAL PHARMACOLOGY 

Orhan ALTINKURT* 

SÜMMARY 

The importance of drug interactions is emphasized in this short article 

Bilindiği gibi,kimyasal madde toplumu olan vucudla,vucuda giren ve ilaç 
denen kimyasal madde arasında,vücutta birçok Fiziko-Kimyasal olaylar geçer. 

Hasta veya sağlıklıda, Çocuk veya yaşlıda, kadın veya erkekte, soğuk ve-
yasıcak iklimde, ilaç etkisinde farklılıklar görülür. Bu önemli özellikler göz-
önünde tutulurken, daima hatırlanması gereken, hekim tarafından hastanın duruı-
muyla ilgili yazılan birkaç ilaç arasında da etkileşmelerin olabileceğidir. 

Kalp hastalarının; Digital, Diüretik kullanımına katılacak diğer ilacın 
sodyum, kalsiyum tuzlarının da dijital etkisinde yön değiştirici, artırıcı,azal-
tıcı etkidiği bilinen bir hakikattir. 

Bunun gibi: Kortikosteroid, Hormon, Oral Kontraseptif, Antiepileptik,Anal-
jezik, Betablöker veya başka gurup ilaçlar da aynı proteine bağlanma veya aynı tip 
etki gösterme veya midede yok olma gibi özellikleride zararlı veya yararlı olabi-
lir. 

Bu temel Farmakolojik bilgilerin,bilhassa insan sağlığını korumak için geli-
şen yeni ve açık özellikleri gösterici,klinik farmakolojiyle pekiştirilmesi gere-
kir. 

Bu suretle bilgili insanlar yetiştirilmekle boşuna ilaç, zaman ve para sar-
fı da önlenecektir. 
xEczacılık Meslek Bilimleri Bölümü 
Farmakoloji Anabilim Dalı 

KLİNİK ECZACILIK : TÜRKİYE'DE YENİ BİR YAKLAŞIM 
CLİNİCAL PHARMACY : A FRESH APPROACH IN TURKEY 

Eriş ASİLX ve V.Melih ALTAN3™ 
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SUMMARY 

The effective and safe use of drugs is seriously impeded by the lack 
of clinical pharmacologists and clinical pharmacists, especially in the 
developing countries. In this article, authors review their observations 
about the clinical pharmacy programme of the Albany College of Pharmacy of 
Union University and discuss the reality of this concept in Turkey. 

1964 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayınlanan bir ö-
nergede "İlaçların etkin ve güvenilir bir şekilde kullanılmasını engelle-
yen en önemli faktörün yeterli sayıda klinik farmakolojistin sağlık hizmet-
lerinde görev almaması" gösterilmiştir (1). Aradan geçen 20 yıla yakın sü-
rede WH0 tarafından organize edilen çeşitli çalışma grupları, komisyonlar 
ve bunların yayınladığı çok sayıda teknik rapora karşın özellikle gelişmek-
te olan bir çok ülkede durum pek de değişmiş görünmemektedir.Laurence ve 
Bennett "klinik farmakoloji bölümünden yoksun bir tıp fakültesinin gerçek 
bir tıp eğitimi veremiyeceğini" Qne sürmektedirler (2,3). Gerekliliği kuş-
kuya yer vermeyecek biçimde kanıtlanmış bu disiplinin günümüzde Türkiye de 
dahil bir çok ülkede hak ettiği yeri bulamamış olması gerçekten ilginçtir. 
Gelişmiş ülkelerde bile bazı tıp fakülteleri gerek lisans gerekse lisansüs-
tü klinik farmakoloji programlarını henüz oluşturamamış ya da bu alanda araş-
tırma yapacak ünitelerini kuramamış durumdadırlar.Böylece VJHO'nun önerileri 
gözardı edilmiş ve sağlık hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesinde klinik 
farmakolojist eksikliğinin doğurduğu açık, klinik eczacılarla doldurulmaya 
başlanmıştır. Özünde,klinik farmasi ve tedavi kavramının doğmasına yol açan 
en önemli etken de klinik farmakolojistlerin sayıca yetersiz olması,yanısıra 
bunların çoğunluğunun "hasta bakım ve izlenmesi" olayına gerçek katkıda bulun-
mamasıdır. Gerçekten de klinik farmakolojistlerin büyük çoğunluğu sağlık hiz-
metlerinde görev almak yerine ilaç firmaları için araştırma yapmayı yeğlemek-
tedirler. Bu nedenle insan yaşamının çok büyük değer taşıdığı gelişmiş ülkeler-
de hemen hemen tüm hastaneler, etkin bir tedavi yapabilmek ve tedavide ilaçlar-
rın rasyonel bir şekilde kullanımını sağlayabilmek için klinik eczacıların yar-
dımına gereksinim duymaktadırlar. Sözü edilen ülkelerde klinik eczacılar.hekim-
lerle birlikte vizite çıkmakta ve onlara gereksindikleri konularda bir tür da-
nışmanlık yapmaktadırlar. Bu ülkelerde hekimin,klinik gözlemleri dışında,ilaca 
ilişkin pek çok konuda yeterli bilgiye sahip olmaması ne kadar doğalsa ilacı en 
iyi bilmesi gereken klinik eczacıların rasyonel tedavi yapılabilmesi için onla-
ra yardımcı olması da o ölçüde olağan varsayılmaktadır. Kuşkusuz eczacıların 
sözü edilen görevlerini yerine getirebilmeleri için,bu yeni görevlerinin gerek-
tirdiği bilgilerle donatılması ilk koşuldur.Bu konuya biraz açıklık getirebilmek 
amacıyla A.B.D'de klinik eczacılık programını .en iyi yürüten kuruluşlardan birin-
deki uygulamalardan söz etmenin yararlı olacağı kanısındayız. 

Bu yılın başında A.B.D'nin New York eyaletindeki "Albany College of 
Pharmacyvof Union University"nin klinik eczacılık programında yaklaşık bir ay sü-
ren gözlem ve incelemelerde bulunduk. Sözü edilen fakülte aşağıda belirtilen prog-
ramından da anlaşılacağı gibi eğitimde ağırlığı klinik eczacı yetiştirmeye yönelik 
derslere vermektedir.Çok kısaca tanımlamak gerekirse klinik eczacılık programı 
"Hasta bakım ve izlenmesine yönelik eczacılık uygulamasına ilişkin temel kavramları" 
içermektedir. Sözü edilen programda klinik eczacılık servislerinin işlevi,klinikler-
le olan iletişim,tedavideki sorunlar.hastalıkların tanı ve izlenmesine ilişkin bil-
gilerde aktarılmakta ve sonuçta hasta bakım ve izlenmesinde optimal etkinliği sağ-
layabilmek için rasyonel ilaç kullanımı öğretilmektedir.Aşağıda bu fakültenin lisans 
programındaki derslerin yıllara göre dağılımı verilmektedir.(4). 
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ilk Yıl 

Dersler 
Biyoloji 
Genel Kimya 
Matematik 
Edebiyata Başlangıç 
Dilbilgisi 
Eczacılığa Yönlendirme 
Seçimli Dersler 

Saat/Hafta 
Güz Y.Y. Bahar Y.Y. 

Kredisiz 

Toplam 17 17 

ikinci Yıl 

Dersler 
Genel Fizik 
Organik Kimya 
Edebiyat 
Ekonomi 
Eczacılığa Başlangıç 
Farmasötik Hesaplamalar 
Psikoloji 

Saat/Hafta 
Güz Y.Y. Bahar Y.Y. 

Toplam 15 17 
Üçüncü Yıl 

Saat/Hafta 
Dersler Güz Y.Y. Bahar Y.Y. 
Farmasötik Teknoloji 3 3 
İnsan Anatomi ve Fizyolojisi A A 
Mikrobiyoloji A 0 
İmmünolojiye Başlangıç (Pratiği seçimli) 0 3/4 
Biyokimya (Pratiği seçimli) 3/4 0 
Mesleki Uygulama 0 3 
Seçimli Dersler 3 3 

Toplam 17/18 17/18 

Dördüncü Yıl 

Dersler 
Farmasötik Teknoloji 
Biyofarmasötik ve Farmakokinetik 

alama 

Saat/Hafta 
Güz Y.Y. Bahar Y.Y. 
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Dördüncü Yıl 
Saat/Hafta 

Dersler Güz Y.Y. Bahar Y.Y. 
Medisinal Kimya 3 3 
Klinik Farmasi ve Tedavi 3 3 
Seçimli Dersler O 3 

Toplam 16 17 

Beşinci Yıl 
Beşinci yıl eğitimi sırasında öğrencilerin yarısı güz yarıyılında aşağı-

da belirtilen dersleri alırken öteki yarısı Mesleki Deneyim Programına katılmak-
tadırlar .Bahar yarıyılında ise her iki grup yer değiştirmektedir. 

Saat/Hafta 
Dersler Güz Y.Y. Bahar Y.Y. 
Klinik Farmasi ve Tedavi 3 3 
Eczacılık Mevzuatı 2 2 
Eczacılık İşletmeciliği 3 3 
Seçimli Dersler 9 9 

Toplam 17 17 
Mesleki Deneyim Proğramı 15 15 

Mesleki Deneyim Proğramı çerçevesinde öğrenciler fakülte tarafından sap-
tanan belirli hastanelerin eczane ve kliniklerinde ve ayrıca çevredeki çeşitli 
eczanelerde çalışmaktadırlar.Çalışma süresi hastanelerde 6, eczanelerde ise 5 
haftadır. Ancak 1986-87 öğretim yılından itibaren hastanelerde geçirilen süre-
nin 10 haftaya çıkarılması kararlaştırılmıştır. Sözü edilen programın öngördü-
ğü amaçlardan biri hastanelerin infeksiyon hastalıkları, kardiyoloji, hema 
toloji, onkoloji, psikiatri, yoğun bakım vs gibi bölümlerinde öğrencilere kli-
nik eczacılık prensiplerini ve uygulamasını öğretmektir.Kliniklerdeki çalışma-
lar sırasında öğrenciler tıp fakültesi öğrencileriyle birlikte her gün vizit-
lere çıkmakta, kendilerine verilen hastalara ilişkin "vaka takdimi" hazırlayıp 
hocalarıyla tartışmakta ve konferanslara katılmaktadırlar.Böylece hastanın tê  
davisi,.bakım ve izlenmesi konularında deneyim kazanma ve uygulanan tedaviye 
ilişkin yorum yapabilme olanağı bulmaktadırlar.Öte yandan hastane eczanelerinin 
sağlık hizmetlerindeki geleneksel işlevi,yatan ve ayakta tedavi gören hastaların 
ilaçlarının hazırlanması,dağıtımı ve parenteral karışımlarının yapımı ile ecza-
ne işletmeciliği de bu program içinde öğretilmektedir.Çevredeki eczanelerdeki 
yaptıkları staj sırasında ise öğrenciler reçete hazırlama ilaç etkileşmelerini 
gözlemleme hasta ve hekimlerle iletişim kurma ve yönetim konularında deneyim 
kazanmaktadırlar. 

Eğitim Programı kapsamında seçimli derslerde önemli yer tutmaktadır. Seçim-
li dersler aşağıda gösterilmiştir: 
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Dersler 
Galenik Farmasi 
Klinik Farmasi 
Radyofarmasi 
İlaçların Yolaçtığı Hastalıklar 
Steril Ürünler 
Cerrahi Malzeme 
Endüstriyel Farmasi 
Eczacılıkta Bilgisayar 
Klinik Onkoloji 
İlaç Suistimali ve Tedavi 
Eczacılıkta Pazarlama 
İnsan Cinselliği 
Radyoizotoplar 
İstatistik 
Kantitatif Analiz 
Fiziksel Kimya I 
Fiziksel Kimya II 
Kalitatif Organik Analiz 
İlaç Analizi 
Edebiyat ve Toplum 
Felsefeye Başlangıç 
Politik ve Sosyal Teori 
Çağdaş Politika 
Sosyal Eczacılık 
Farmakoterapi I 
Farmakoterapi II 

Saat/hafta Alındığı Yıl 
3 3 
3 5 
3 5 
3 5 
3 5 
3 5 
3 5 
3 4,5 
2 4,5 
3 3,4 
3 3 
3 3,4 
3 3,-5 
3 2,3,4,5 
4 3 
4 3 
4 3 
3 3 
3 3 
3 1,2,3 
3 1,2,3 
3 1,2,3 
3 1,2,3 
3 1,2,3 
2 
2 

Yukarıda ana hatlarıyla belirtilen eğitimi tamamladıktan sonra klinikler 
de görev alan eczacılar rasyonel tedavinin temel unsurlarından biri olarak işlev 
görmektedirler.Gerçekten eğitimleri süresince en sık rastlanan hastalıklar ve 
bunların ilaçla tedavisine ilişkin bilgilerle donatılan eczacılar hasta bakım 
ve izlenmesinin etkin bir biçimde yapılabilmesi için hekime en büyük desteği 
sağlamaktadırlar. Klinik eczacılar, ilaç seçimi ve tedavi sırasında ortaya çıkan 
ilaca ilişkin sorunların çözümünde hekimlere azımsanmayacak ölçüde yardım etmek-
tedirler.ABD gibi sağlık hizmetlerinin son derece titiz uygulandığı bir ülkede ta-
nı ve tedavideki yanlış bir uygulama hekimin mesleki kariyerini çok olumsuz yönde 
etkilemektedir.Bizzat hekimler bu tehlikeyi göze almamak için yanlarına klinik 
eczacı almadan vizitlere çıkmamaktadırlar. Klinik eczacıların yardımına en çok 
gerek duyulan konular ise genelde şöyle sıralanmaktadırlar*:' 

a.İlacın dozu,yan etkileri 
b.İlacın farmokinetiği (Absorbsiyon, dağılım, biyotransformasyon ve atılım) 
c.İlaç-ilaç etkileşmeleri, 
d.İlaç-besin etkileşmeleri. 
Klinik eczacılar vizitlerde programlanmış hesap makineleriyle dolaşmakta 

ve ilaç etkisini değiştiren faktörlere göre bireysel doz saptamaları yapmaktadırlar. 
Ayrıca, hekimin tanısına göre öngördüğü bir ilaç grubundan tedavide optimum yarar 
sağlayacak ajanın seçimide çoğu kez eczacılar tarafından yapılmaktadır.Hastaneler-
de klinik eczacılar tarafından yönetilen ilaç bilgi danışma merkezleri ilaçlara 
ilişkin tüm sorunlara çözümler getirmektedir.Yine hastanelerde kullanılan intra-
venöz çözelti karışımlarının hazırlanmasında en yetkin kişiler eczacılardır. 

Ülkemizde özellikle son 10-15 yıl içinde eczacı fazlalığından ve en önem-
lisi eczacılık mesleğinin eski saygınlığını yitirdiğinden söz edilmektedir.Bu 
görüşe katılmamak olanaksızdır. Kaldı ki, son yıllarda düzenlenen panellerde de 



33 

hep bu konu ön plana çıkarılmış ve eczacıya eski saygınlığının yeniden kazan-
dırılması için neler yapılması gerektiği tartışılmıştır. Bu noktadan hareket-
le birçok gelişmiş ülkenin bile yeni atıldığı bu alana ülkemizdeki eczacıla-
rında yönlendirilmesi "eczacıya eski saygınlığını kazandırma " çabalarına so-
mut bir katkıda bulunacaktır. ABD'de eczacılığın 1985 yılının "en saygın mes-
leği" seçilmesi de yukarıdaki yaklaşımın fazla hayalci olmadığının bir kanıtı-
dır. Gerçektende Albany Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin hemen tümünün tak-
tıkları yakalıklarda yazılı "Eczacılık:Yaşam kurtaran meslek" sözcükleri de 
bu öğrencilerin meslekleri ile' ne kadar onur duyduğunu göstermektedir. Şurası 
da vurgulanmalıdır ki; Ülkemizde klinik eczacılık uygulamasına başlanması yal-
nızca bu mesleğe yeni bir kişilik arama çabası ile sınırlı kalmayacak yanısıra 
etkin ve güvenli' tedavi yapılabilmesi için gerekli bir boşluğun da doldurulma-
sını sağlayacaktır. 

Ülkemizde çeşitli nedenlerle, birçok tıp fakültesinin özlenen eğitimi 
vermekten uzak olduğunu söylemek olasıdır. Bu bağlamda farmakoloji derslerinin 
de yeterli ağırlıkta olmaması özellikle pratisyen hekimlerin bilgi eksikliği 
nedeniyle bir boşluk içerisine düşmelerine ve çok ilaçla tedaviye yönelmeleri-
ne yol açmaktadır. Bu ise hem tedavinin sağlığı hemde ekonomisi açısından 
önemli sorunlar doğurmaktadır. Bu aşamada hekimle eczacının işbirliği hasta 
bakım ve izlenmesinde doğması olası birçok sorunun da üstesinden gelinmesini 
sağlayacaktır. Doğaldır-ki, eczacıların bu yeni işlevlerinde başarılı olabil-
meleri için, eczacılık fakülteleri eğitim programlarında yeni düzenlemelere 
gerek vardır.Bu amaçla yapılması gereken teknik çalışmaların ayrıntısı bu ya-
zının konusunu aşmaktadır. Ancak, olaya ülke koşulları da gözönüne alınarak 
gerçekçi biçimde yaklaşmak gereklidir. Yeni de olsa, klinik eczacılığın uygu-
lanmasında ilk basamaklar olan "ilaç bilgi danışma merkezi " kurma girişimle-
rinin başlamış olması sevindiricidir. Sonuç olarak, klinik eczacılığın ülke-
mizde uygulanması, eczacılığın yeniden çok saygın bir meslek haline getiril-
mesinden öte etkin ve güvenli tedavi yapılabilmesi için kesin bir gereksinim-
dir; görüşündeyiz. 
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KALP GLİKOZİDLERİ İLE OLASI ETKİLEŞMELER 
PROBABLE İNTERACTİONS WİTH KaRDİAC GLİCOZİDES 

Canan NEBİGİLX Nuray YILDIZOĞLU* 

SUMMARY 
Cardiac glicosides are widely used in the treatment of congestive 

heart failure associated with atrial fibrilation. Ali digitalis preparations 
have comparably low margins of safety and ali can cause similarly severe 
toxic reactions. Interactions with other subtances have been found to explain 
observations of resistance or increased sensitivity to treatment with cardiac 
glycosides. 

We have therefore focused attention predominantly on clinically inceres-
ting interaccions. 

Kalp glikozidlerinin toksik ve terapötik dozları arasındaki oran olduk-
ça küçük olup kalp ve/veya kalp dışındaki organlar üzerindeki yan tesirler 
ilacın terapötik tesirleri ile ilgili etkilerinin şiddetlenmesinden ileri ge-
lir. Çeşitli faktörler doğrudan veya ilacın farmakokinetiğıni değiştirerek 
miyokardm digitale duyarlılığını azaltır veya çoğaltırlar. Kombine tedavide 
kardiak glikozidlerin diğer ilaçlarla birlikte verilmesi sonucu farmakokine-
tik ve/veya farmakodinamik etkileşmeler görülebilir.Bu konuda in vitro ça-
lışmalar olduğu gibi,.klinik çalışmalar da vardır. 

FARMAKOKİNETİK ETKİLEŞMELER 
I-ABSORPSİYON DÜZEYİNDE ETKİLEŞMELER:Kardiak glikozidlerinin GI sistemde absorp-
siyonu sırasında çeşitli maddelerle etkileşmeleri geniş olarak incelenmiştir.Gli-
kozitlerden lipofilliği fazla olan digitoksin,mide,barsak kanalından tam veya ta-
ma yakın derecede (%90-100) absorbe edilir. 

Lipofilliği daha düşük alan digoksin genellikle %60-80 oranında ince bar-
sağm proksimal kısmından absorbe edilir. 
1-Kimyasal Etkileşmeler: 
la.Hidronyum iyonu:İn vitro çalışmalarda digitalis ve scilla glikozitlerinin 

kimyasal koşullarda hidrojen iyonunun aktivasyonu ile etkilerinin azaldığı sap-
tanmıştır. PH:1 ve 37'C'de digoksin ve digitoksinin parçalandığı.yarılanma öm-
rünün yaklaşık 15 dakika olduğü saptanmıştır.Buna karşın PH:2'de ise yarılanma 
ömrü 10 kez daha uzamıştır (1).Hidronyum iyonu B -metildigoksini de hidrolize 
ederek inaktivasyonuna neden olur (2). 
Glikozidlerin ve hidroliz ürünlerinin intrinsik aktiviteleri ve farmakokinetik-
lerinin farklılığından dolayı in vitro bulguların klinik uygulaması oldukça güç-
tür.Klinikte deneysel koşulların provakasyonu ile (hastanın sol tarafına yatırı-
larak gastrik boşalmanın azaltılması(3),Pentagastrin injeksiyonu ile gastrik sek-
resyonun stümüle edilmesi(4) gibi oral verilen digoksinin hidrolizinin arttığı bil-
dirilmiştir.Normal koşullar altında ise GI lümende digoksinin ve digitoksinin hid-
rolizinin çok fazla olmadığı gösterilmiştir.(5,6).Diğer kardiak glikozidlerinin 
insanda asid hidrolizi sonunda aktivitelerini kaybettikleri kesin kanıtlanmış de-
ğildir .Gastrik aspirasyonda B-metildigoksin solüsyonunda verilişinden sonra %20 
hidroliz ürünleri oluşmuştur (7).Aklorhidrili hastalarda Proscillaridin A'nın tek 
bir dozunun oral verilişinden 12 saat sonra plazma konsantrasyonunun normal birey-
lere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır (2). 
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Yine antiasid verilen hastalara A,5 saat sonra Lanotosit C verildiğinde gli-
kgzidin asid hidrolizinin ortadan kalktığı görülmüştür(8). 
"lb.Enzim ftktivitesi:İnsan digestif enzimlerinin kardiak glikozidlere karşı 
çok fazla etkili olup olmadığı bilinmemektedir. Buna karşın barsakta var olan 
enterokok bakteri enzimlerinin Lanatosid C'nin aktivasyonunu azalttığı saptan-
mıştır(9). Lanatosit C oral verilişinden sonra bu enzimler tarafından asetil 
digoksine ve digoksine dönüşür. 
2-Fiziksel etkileşmeler: 
2a.Aktiî kömür:Kardiak glikc-idler invitro ortamda aktif kömüre yüksek oran-

da bağlanırlar.İnsanda digoksin verilişinden sonra 2g aktif Kömür verilmesi 
ile glikozidlerin polaritesi artar ve glikozid absorpsiyonu azalir(10).Digok-
sin verilişinden 1 saat sonra bile 50g aktif kömür verilmesi digoksinin absorb-
siyonunu azaltır(ll). 
2b.Anyon değiştirici reçineler:Kolestiramin söfra asidlerine bağlanma yetene-

ğinden dolayı terapötik olarak kullanılmaktadır.İnvitro koşullarda kollestirami-
nin digoksin digitoksini adsorbladığl saptanmıştır. (13).Kollestiramin digoksin 
ile birlikte verildiğinde digoksinin biyoyararlanımını %20-30 oranında azaltır. 
Bu oran kolestiraminin dozuna bağlıdır.Digoksinden 8 saat sonra kolestiraminin 
verilişi bu etkileşmeyikısmen azaltır (14). 
2c.Antiasid ve Antidiyaretik ilaçlarla etkileşmeler: İn vitro çalışmalarda ka-

olin ve pektin içeren antiasid ve antidiyaretik preparatlarm digital glikozid-
lerinin biyoyararlanımını azalttıkları gözlenmiştir. (15).Yüksek doz da bu ilaç-
ların digoksinle kombine kullanılması, digoksinin absorpsiyonunu azaltmaktadır. 
(16). Alüminyum ve magnezyum içeren antiasidlerin kullanılması ise digoksinin 
absorpsiyon hızını azaltmaktadır(16). İnsanlarda yapılan bu çalışmada olaydan 
metallerin adsorplama kapasiteleri sorumludur.Antiasidlerin normal dozunun digok-
sinle etkileşmediği yolunda çalışmalarda vardır(17). Kaolin ve pektin içeren pre-
paratlar digoksinin biyoyararlanımını yaklaşık %A0 azaltmaktadır(18). Bu etkileş-
me preparatlarm digoksin verilişinden yaklaşık 2 saat sonra verilmesi ile önle-
nilebilir(l6). Bu önlemi antiasidler içinde almakta yarar vardır. 
3-Fizyolojik Etkileşmeler : 
3a.Gastrik boşalma zamanı ve intestinal motilite: Besinler gastrik boşalma za-

manını uzatacağından digoksinin absorpsiyonunu geçiktirirler (19). Digoksin ve 
Lanotosit C'nin yemeklerden önce veya sonra alınmasının total absorpsiyonu etki-
lemediği görülmüştür (20). Propantelin gibi motiliteyi artırıcı maddelerin digok-
sin solüsyonunun biyoyararlanımını değiştirmediği (21) Antikolinerjik bir madde 
olan oksifensiklimin ile motilitenin azaltılmasına Lanotosit C solüsyonunun ab-
sorpsiyonunu değiştirmemiştir(8). Motilite artışları (22) digoksin tabletlerinin 
dissolüsyonunu artırması yönünden faydalıdır. Diğer yandan digoksinin vücutta ka-
lış süresini azaltacağı için biyoyararlanımını azaltabilir. Motilite azalması di-
goksin tabletlerinin dissolüsyonunu geciktirdiği gibi, GI kanalda kalma süresinide 
uzatacağı için biyoyararlanımı artacaktır. 

3b.Mukoza Hasarı : Radyoterapiden sonra intestinal mukozada hasar oluşumu digok-
sin absorpsiyonunu azaltmaktadır (23). Neomisin intestinal duvarı zedeliyerek mal-
absorpsiyona neden olduğu için digoksinin absorpsiyonunu %A2 azaltmaktadır (2A). 
Digoksinin PAS ile birlikte verilişi aynı mekanizma ile biyoyararlanımının %20 azal-
masına neden olur(25). Sülfasalazin oral verilen digoksinin ektisini %20 azaltmış-
tır .Antiinflamatuvar olarak kullanılan bu ilaç da mukoza hasarı yaparak digoksin 
absorbsiyonunu azaltmış olabilir(26). 
II-DİĞER SİSTEMLERDE ETKİLEŞMELER: 
Kalp glikozidlerinin vücutta dağılımı oldukça yaygındır.Belli dokulara karşı daha 
fazla affinite gösterirler. 
1.Plazma proteinlerine bağlanma:Digitoksinin plazma proteinlerine bağlanma oranı 

%90dır(27).Digoksinde bu oran %27 kadardır.Digitoksinin plazma proteinlerine bağla-
nışının değiştirilmesi vücutta serbest ilaç volümünü arttıracağı için etkininde şid-
detlenmesini neden olur (28). Heparinin hemodializ sırasında injeksiyonu digitoksi-
nin serbest fraksiyonlarında geçici bir artışa neden olur (29). Yine desetilamidaron'da 
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digoksinin serbest plazma konsantrasyonunu arttırır (30). 
2.Dokuya Bağlanma : Digoksin ve diğer.kalp glikozidleri kalp ve çizgili kas 

dokusunda fazlaca toplanırlar. Çizgili kas kitlesinin büyüklüğü nedeni ile gli-
kozidlerin büyük bir kısmı vücutta bu dokuda toplanırlar (31). Kinidin,potasyum 
ve spironolakton,kalp glikozidlerinin dokudaki bağlanma yerleri ile etkileşirler. 
Kinidin : Digoksinin plazma konsantrasyonunu arttırarak sanal dağılım hacmini ve 
renal klirensini azaltarak etkileşir (32). Kinidin uygulanmaya başladıktan 24 sa-
at sonra plazma digoksin düzeyi artar ve 4 günde maksimuma ulaşır. Kinidinin bu 
etkisinin digoksine iskelet kaslarındaki bağlanma yerinden kısmen ayırarak ser-
best hale getirmesine bağlı olduğu sanılmaktadır (33). Kinidinin digitoksinle et-
kileşmediği bilinmektedir. (34). Kinidin digoksinin plazma konsantrasyonunu doza 
bağımlı olarak arttırır (35). Buna karşı terapötik dozunda (1.2 mg)bile digoksi-
nin plazma konsantrasyonunu 290 oranında arttırmaktadır(36). Digoksinin serum kon-
santrasyonu kinidin ile artmış olan hastalarda kinidinin kesilmesi durumunda digok-
sinin dozunu arttırmak gerekebilir(37), Kombine tedavide digoksinin idame dozunun 
%50 azaltılması ile rasyonel bir çözüm bulunmuştur (35). Kinidinin digoksinin sant-
ral kompartman volümünü azalttığına ilişkin deneysel bulgularda vardır (33). Tüm bu 
bulgulara karşı insan eritrositlerinde (38) digoksinin,koyun miyokardında ise ova-
bainin dağılımı üzerine kinidinin belirli bir etkisinin olmadığına dair çalışmalar-
da bulunmaktadır(35). 
Potasyum : İn vitro deneylerde potasyum ile kalp glikozidlerinin Na , K - ATP-aza 
bağlanmak için yarıştıkları saptanmış (39) ve ekstrasellüler potasyumun digitalin 
hücrelere bağlanışını azalttığı gösterilmiştir. Köpeklerde in vivo koşullarda ya-
pılan bir çok çalışmada potasyumun etkileri gözlemlenmiş fakat koşulların farklılığı 
nedeni ile tam olarak anlaşılamamıştır (40). Digijallerin hücre membranında iyontrans-
portunu etkileyerek ekstrasellüler konpartmanda K iyonunu azalttığı bilinmektedir. 
Terapötik dozlarda bile eritrositler üzerinde yapılan çalışmalarda dijitallerin bu 
etkisi gösterilmiştir(41). 
Spironolakton:Digoksinin dokulara bağlanışını azaltır.Sekiz kişilik bir grupta 5 
günlük spirinolakton tedavisinden sonra digoksinin verilişi, glikozidin plazma kon-
santrasyonunda bir artışa neden olmuştur(42). 
3-Metabolizma üzerinde etkileşmeler:Digoksinin büyük bir kısmı karaciğer mikrozo-

mal enzimleri tarafından metabolize edilerek elimine edilir.Fenitoin(43).Fenobarbi-
tal (44)ve Rifampin(45,46)gibi karaciğer mikroenzimlerini indükleyen ilaçlar digi-
toksinin eliminasyonunu hızlandırırlar.Digoksinin eliminasyonu böbrekler aracılığı 
ile olduğu için bu ilaçlarla etkileşmesi olanaksızdır. 
Fenitoin:Digitaİlerden kaynaklanan aritmilerin önlenilmesindeki yararlı etkisi bu 
ilaçların kullanımı sırasında ortaya çıkan istenmeyen etkiye baskındır. 
Fenobarbita1:Karaciğerde digitoksinin digoksine dönüşünü hızlandırır ve idrarda di-
goksin olarak atılımını 6kat artırır. 
Rifampin:Digitoksin ile etkileşmesine ait klinikte yeterli veriler olup-birlikte 
kullanımı halinde digitoksinin serum düzeyi azalır. 
4-Eliminasyon:Digoksinin %80den fazlası böbreklerden değişmeden atılır.Digitoksi-

nin %55i karaciğerden metabolize edilerek atılır. 
4a.Renal atılım:Kalp glikozidlerinin atılımı idrar PH değişikliklerinden etki-

lenmez(47).Furosemid,Kinidin,Potasyum ve spironolakton digoksinin renal atılımını 
engellerler. 
Furosemid:Bir diüretik ilaç olan Furosemid digoksinin renal tübüllerde reabsorbsi-
yonunu azaltarak idrarla atılımını artırır(48).Furosemid verildiği zaman digoksinin 
glomerüler filtrasyon hızı da azalır(49).Buna karşın Furosemidin normal klinik kul-
lanımında ne digoksinin ne de B-metildigoksin net renal atılımını değiştiremediğini 
bildiren gözlemlerde vardır(50,(51). 
L-Dopanm da, mekanizmasının kesin bilinmemesine karşın digoksinin tübüler sekres-
yonunu artırarak plazma düzeyini azalttığı sanılmaktadır(52). 
Kinidin:Digoksinin total vücut klirensini azaltır(35).Digoksinin böbreklerden atılı-mında fıangı mekanizmayı etkilediği bilinmemektedir. 
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Sadece böbreklerden atılımını engellediği gösterilmiştir. 
Potasyum:Hipokalemili hastalarda digoksinin tübüler sekresyonunda bir azalma 
gözlemlenmiştir. (38).Hastalar normokalemik yapıldığında tübüler sekresyon 
artmıştır.Bu bulgular tübüler sekresyon için kompetitisyonun söz konusu olduğu 
şeklinde yorumlanmıştır. 
Spironolakton:Digoksinin renal tübüllerden sekresyonunu inhibe eder.Renal ve 
total klirensini 1/4 oranında azaltır.Digitoksinin ise yarılanma ömrünü %20 a-
zaltır (53). 

4b. Safraya atılım ve enterohepatik siklus:Digitoksinin safra ile atılımı 
yüksek oranda olduğundan dolayı safra akımını değiştiren ilaçlarla önemli öl-
çüde etkileşir.Digitoksin verilen sıçan ve kobaylara kolestiramin injeksiyonu, 
digitoksinin vücutta kalış süresini artırmıştır (54).İnsanda ise kolestiramin 
digitoksinin yarılanma ömrünü kısaltır ve kardiyak fonksiyonunu azaltır.Digitok-
sinin enterohepatik siklusa girişini de önleyen kolestiramin digitoksinin atılı-
mını kolaylaştırır (55).Digoksin ve digitoksin ile safra asidleri kolestiramin 
üzerindeki bağlanma yerleri için yarışıyor olabilirler.Buna bağlı olarak koles-
tiraminin kalp glikozidlerini GI kanalda bağlıyarak ilacın absorpsiyonunu engel-
lediği söylenilebilir (56).Aktif kömürün günde 3 kez verilmesinden sonra kalp gli-
kozidlerinin plazma düzeyinin %40 azaldığı bildirilmiştir (57).Bu etkileşme digi-
tallerin veya metabolitlerinin enterohepatik siklusa girişinin aktif kömür tara-
fından absorplanarak önlenildiği şeklinde açıklanmıştır (58).Aktif kömür ve koles-
tiramin digital zehirlenmesinde,ilacın bağırsaklardan reabsorpsiyonunu önlemek ama-
cıyla kullanılmaktadır. 
FARMAKODİNAMİK ETKİLEŞMELER : 
1-Kalp glikozidlerinin fonksiyonunu etkileyen iyonlar : 
Kalp glikozidleri miyokard hücrelerinde Na+-K+-ATP azı inhibe ederek hücresel K+ 

iyonun düzeyine azaltırken,Na iyonu düzeyine artırırlar. Ayrıca kalsiyum kanal-
larının hızlı açılıp kapanmasını sağlarlar. Bütün bu biyokimyasal mekanizmalar 
kalp glikozidlerinin pozitif inotropik etkisi ile ilgilidir (59). 
Potasyum :Miyokardiyal potasyum fazlalığı atrium ve subnodal sistemde iletimi a-
zaltır, otomatiseyi deprese eder. Klinikte hiperkalemi sırasında digital tedavi-
si görmeyen hastajar̂ a bile iletimin engellenildiği görülmüştür (60). Ekstra sel-
lüler potasyum,Na -K ATP az için digitallerle yarışır. Hipokalemi olayının digi-
tal intoksikasyonunun şiddetlenmesinde büyük katkısı vardır.Digitale bağlı arit-
milerin önlenilmesinde hastalara potasyum verilmesi klinik yarar sağlamaktadır. 
Potasyumun inotropik yanıtı azalttığı in vitro çalışmalarda gösterilmesine karşın 
klinik bir önemi yoktur (61). 
Magnezyum :Normal potasyum homeostazı için gereklidir. Magnezyum fazlalığı hiper-
kalemide görülen tabloya benzer iletim bozukluğu oluşturur(62).Magnezyumun digital-
lerin oluşturduğu aritmileri önlediği saptanmıştır(63).Buna karşın hipomagnesemiada 
kalbin digitallere duyarlılığının arttığı belirlenememiştir(64). 
Sodyum :Kalpte elektrofizyolojik olaylardan sorumlu olan sodyum miyokardda digital-
lerin bağlanmasını etkiler.Hipoatremide bağlanmanın azaldığı saptanmıştır(65).Kli-
nik önemi kesin bilinmemektedir. 
Kalsiyum :Hiperkalemi sırasında vetriküler otomatisite artmıştır(66).İzole purkin-
je lifleri üzerinde digitallerin toksik konsantrasyonlarında kalsiyum, son-potansi-
yal depolarizasyonunu artırır(67).Kalp glikozidlerinin toksik ve terapötik etkileri 
kalsiyum antagonisti olan Di-sodyum-EDTA ile antagonize edilebilir(68).Hiperkalsemi 
nin digitallerin toksisite riskini artırdığı bilinmektedir. 
Lityum :Membran sodyum pompası ile etkileşen lityumun klinikte digitallerle etkileş 
mesi konusunda yeterli araştırma yapılmamıştır(69). 
Kalp glikozidlerinin fonksiyonları asid-baz dengesi ile de etkileşir.Alkalozis 

digital toksisitesini artırır(70).Respiratuar asidoziste digitallerin aritmojenik 
etkileri artar.Bu etki kateşolaminlerin aktivasyonundaki artışa bağlı olabilir(71). 
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2-Diüretikler: 
Konjestif kalp hastalıklarının tedavisinde yalnız kullanıldığı gibi digitallerle-
de kombine kullanılmaktadır. 
2a.Potasyum kaybı yapan diüretikler:Bu grup ilaçlar (tiazidler.etakrinik asid, 

furosemid, Civalı diüretikler)ile glikozidlerin kombinasyonu aritmilerin insidan-
smı artırmıştır(72).Bu ilaçlar hipokalemiye neden olarak kontraktiliteyi artırır-
larTiazidler hiperkalsemi de oluşturarak toksisite eğilimini artırırlar(73). 
2b.Potasyum tutucu diüretikler: (spironolakton ve triamteren)Laboratuvar çalış-

malarında digitallerle antagonizma gösterdikleri saptanmıştır. 
Terapötik dozda bu etkileşmenin klinik önemi yoktur.Hipokalemi yapmadıklarından 
dolayı digitallerle kombinasyonda seçici özellik gösterirler. 
3.Otonom Sinir Sistemini Etkileyen İlaçlarla Etkileşmeler: 
3a.Sempatomimetik aminler:kalpte hem B̂ hem de B2 adrenerjik reseptörler bulunur. 

İnotropik etkiye aracılık eden B-̂ reseptörleri daha çok sinüs nodunda ve ventrikül-
lerde bulunur.B2reseptörleri ise kronotropik etkiden sorumlu olup bir çok nodda 
bulunur(74).Köpeklerde B̂ agonisti olan prenatrenol ile ovabain pozitif etki oluş-
masında additif etkileşirler(75).Kalp glikozidleri ile kateşolaminler aritmojenik 
etkiyi potansiyalize ederler.Kalp glikozidleri tedavi edilen hastalarda bronkodi-
latör aminlerin inhalasyonunda B̂  stimülanlarm minimal dozda kullanılması gerekir. 
(76). 2 

3b.B adrenerjik blokörler: Bu ilaçlar kalp hızını azaltabildikleri gibi kalp gli-
kozidlerinin neden oldukları aritmileride önlerler.Klinikte bu şekilde kullanımla-
rı oldukça yaygındır(77).Bazı araştırıcılar kalp glikozitlerinin B blokörlerin et-
kilerini önlediklerini ileri sürmüşlerdir(78).B blokasyonu sırasında digitallerin 
reseptörlerine bağlanmalarında azalma saptanmıştır.İki ilacın kombinasyonu diastol 
süresini uzatarak mitral stenozlu hastalarda oldukça yararlı sonuçlar oluşturabilir 
Kalbin kontraktilitesini artırmalarına karşın infaktüsün akut fazında kullanımı 
kontrendike olmayan (79)digitaller ile B blokörler koroner iskemi de yararlı kombi-
nasyonlar oluştururlar(80).B blokörlerle kombinasyon,digitallerin yapmış olduğu EKG 
değişikliklerini maskeleyebilirler (81). 
3c.adrenerjik blokörler:Prazosin ve Fentolaminin glikozidlerle kullanımı yarar-

lı olabilir.Vazodilatör etkileri kardiyak performansı azaltır ve diüreze neden ola-
bilir. 
3d.Adrenerjik Nöron Blokörleri: Rezerpin tek başına aritmojenik etkilidir.Digi-

tallerle birlikte kullanılması vagal tonüsün indirek artışına bağlı olarak aritmi 
oluşturur. Ayrıca rezerpinlenmiş hayvanlarda glikozidlere tolerans gelişmiştir (82) 
Digitalize hastalarda ise rezerpin bradikardi ve hipotansiyon yapabilir (83).Bunun 
dışında klinikte önemli bir etkileşme görülmemiştir. 
3e.Kolinerjik ve antikolinerjiklerle etkileşmeler: Kalp glikozidleri küçük dozlar 

da parasempatik tonüsü artırırlar ve bradikardi oluştururlar bu etkileri Atropin i-
le ortadan kaldırılır (84). 
4-Diğer Kalp-Damar Sistemi İlaçları İle Etkileşmeler: 
4a.Antiaritmik ilaçlar:Kinidin ile digoksinin klinikte birlikte kullanımının gü-

venli olduğuna dair yayınlar (85)varsa da genelde kombinasyonun digital intoksikas-
yonuna neden olduğu, iletim bozukluğunu artırdığı kabul edilmektedir (86). Toksisi-
teden sakınmak için digoksin dozu azaltılmalıdır. 
Lidokain genellikle digital intoksikasyonunda atrioventriküler iletimi önler.Feni-
toin glikozidlerin santral sinir sistemi üzerindeki etkilerinide önler (87). 
4b.Kalsiyum kanal blokörleri: Antiaritmik ve aynı zamanda antianginal bir ilaç 

olarak verapamilin kalp glikozidlerinin aritmik etkilerini antagonize ettiği AV 
iletiyi azalttığı bilinmektedir (88). Digitallere rezistans atrial fibrilasyonla-
rın tedavisinde kullanılmaktadır.Klinikte verapamil ile digoksinin zıt etkileşmesi 
nadir görülür (89). 
5-Hormonlarla Etkileşmeler: + 
Insülin;Na ve K un h creden geçişinde önemli bir regülatördür (90).Bu nedenle 
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insülinin konjestif kalp hastalığının tedavisinde yararlı olacağı tartışılmak-
tadır.Kalp glikozidleri ile tedavi edilen hastalara glikoz infüzyonu+hipokale-
miye yol açar ve aritmilere neden olur, Glikozid intoksikasyonunda K 'un %5'lik 
glukoz çözeltisi içinde değilde şalin içinde verilmesi önerilir (83). 
Tiroid hormonları;Tirotoksik hastalarda glikozidlerin renal klirensi vê veya vü-
cut klirensi artmıştır (91).Ayrıca tiroid fonksiyonları ile hücrede Na -K-ATP 
azın fonksiyonları arasında bir korelasyon vardır.Hipertiroidili hastalarda kalp 
glikozidlerine duyarlılık azalmıştır ve bu nedenle dozun artırılması gerekir (92). 
Hipertiroidli hastalarda ise dozu azaltmak gerekir (93). 
6-Diğer İlaçlarla Etkileşmeler: 
6a.Ksantinler:Bronkospazm tedavisinde kullanılan teofillin kalp glikozidleri-

nin pozitif inotropik etkilerini farklı mekanizmalarla potansiyalize eder(94,95). 
öb.Trisiklikantidepresanlar: İmipramin terapötik dozda kinidin benzeri antiarit-

mik etki gösterir.Kalp glikozidleri ile birlikte verilmesi kontraktilite artışını 
potansiyelize eder (96). 
öc.Anestezikler:Klinikte kullanılan inhalasyon anestezikleri ile digitaller ara-

sında önemli bir etkileşme yoktur.Anestiklerin ritim bozukluğu yaptıkları düşünü-
lürse glikozidlerle birlikte kullanımında disritmi kontrol etmek zor olabiliç. 
Preanestezik medikasyonda kullanılan süksinil kolin miyokard hücrelerinden K 
hızla uzaklaştırarak digital toksikasyonuna neden olabilir.Ayrıca vagal tonusu 
artırdığı için bradikardi oluşumunu artırabilir(97). 
6d.Aspirin:Digoksin kullanan kardiak hastalara 0,25mg/günde aspirin verilerek 

digoksin düzeylerine bakıldığında serum digoksin düzeylerinin artmış olduğu göz-
lemlenmiştir(98).Bu etkileşme lgramm üzerindeki Aspirin dozu ile daha da belir-
ginleşmiştir .Etki mekanizması kesin olarak bilinmemekle birlikte Aspirinin digok-
sinin renal klirensini değiştirdiği sanılmaktadır. 
6e.Doksurubin:Antineoplastik bir ilaç olup kardiyomiyopati yapma insidensi faz-

ladır .Miyokard hücrelerinde Ca** kanallarını bloke eder.Digitalize hastalarda bu 
ilacın kardiotoksik etkileri ortadan kalkmıştır.Bu nedenle klinikte birlikte kul-
lanımının yaralı olacağı iddia edilmektedir(99,100). 
SONUÇ : 
Literatürde bulunan ilaç etkileşmelerinin çoğu invitro ya da hayvan deneyleri olup 
klinik çalışmalar az sayıda ve sınırlı sayıda insan üzerinde yapılmıştır. İlaçla 
tedavide ilaçlar arasındaki olası etkileşmelerin .bilinmesi özellikle güvenlik sı-
nırları dar olan kalp glikozidleri gibi ilaçların toksisite riskini ortadan kaldır-
ması açısından önemli olacağı inancındayız. 
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ENDORFİNLER VE EKZERSİZ 
ENDORPHİNS AND EXERClSE 

Nuray YILDIZ0ĞLUx Canan NEBİGİLX 
SUMMARY 

Most studies have demonstrated that serum concentrations of endogenous 
opioids, in particular B —endorphin and B —lipotropin, increase in response 
to both acute exercise and training programmes. Elevated serum B -endorphin 
concentrations induced by exercise have been linked to several psychological 
and physiological changes, including mood state changes and1exercise-induced 
euphoria', altered pain perception, me, strual disturbances in female athletes, 
and the stress responses of numerous hormones (GH, ACTH, prolactin, catechol-
amines and cortisol). However, whether the observed increases in peripheral 
endorphin concentrations are sufficient to cause immediate mood changes, create 
menstrual cycle dysfonction or alter pain perception is stili not resolved. 

This article reviews the present evidence on exercise and the endogenous 
opioids, and examines their involvement in a number of videly disparate 
physiological process. 

x Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü 
Farmakoloji Ana Bilim Dalı 
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Bulunuşlarından bu yana endojen opioidler Tıp Dünyası'nm yoğun bir şekilde 
ilgisini çekerken spor hekimliği de bu endojen maddelerin eksersiz ile olan ilişki-
sini çözmeye yönelmiştir.Son yıllarda eksersiz ile oluşan endokrin yanıtlar ve bu-
na bağlı olarak da fizyolojik adaptasyon üzerinde çok sayıda makale yayınlanmıştır. 
Eksersiz sırasında oluşan fizyolojik ve biyokimyasal değişimlerin hormonal değişim-
lerle paralel yürüdüğünü gösteren çalışmalar bulunmasına karşın varılan sonuçların 
bir kısmı çelişkilidir.Deney tasarımları ,uygulanımları, ölçüm teknikleri ve endo-
krin kontrol sistemlerinin karmaşıklığı araştırmalardaki zorluklardan bir kaçını 
teşkil etmektedir.Gerek akut eksersiz, gerekse antrenman düzeyinde yapılan araştır-
maların pek azının deney tasarımları benzerlik gösterdiğinden, bu çalışmaların bir-
birleri ile direk olarak karşılaştırılmaları mümkün olmamaktadır.0 nedenle bu der-
lemede karşılaştırmadan çok veriler sunulmuştur. 

ENDOJEN OPİOİDLERİK TARİHÇESİ 
Opiatlarm analjezik etkileri yaklaşık bin yıldır bilinmesine karşın, opio-

id reseptörlerin varlığı ancak 1970'li yıllarda gösterilmiştir (1,2). 1974 de Tere-
nius (3),75'de de Hughes (4) endojen opioidlerin varlığına ilişkin bazı kanıtlar 
ortaya atmışlar, kısa bir süre sonra da Hughes ve Kosterlitz iki pentapeptid opioid 
olan Metionin ve Lösin Enkefalin'i izole etmişlerdir (5). Daha önceleri 1964 de Li 
ön hipofizden 91 amınoasid içeren bir maddeyi izole etmiş ve adipolizis etkinliğin-
den dolayı bu maddeyeB-lipotropin -dini vermiştir (6). Daha sonraları metionin 
enkefalindeki aminoasid dizilimini B-lipotropin molekülünde de bulunduğu anlaşılmış 
ve B-lipotropin'in metionin enkefalin içeren 31 aminoasidlik rezidüsünün etkin opi-
oid aktivitesi olduğu saptanarak bu maddeye B-endorfin (endojen morfin) adı veril-
miştir(7). Enzimatik yıkılmaya dayanıklı olduğundan B-endorfin'in enkefaünlerden 
daha kuvvetli opioid etkinliğe sahip olduğu anlaşılmıştır. 

1979 da 3.sınıf endojen opioid peptidler olan Dinorfin'ler tanımlanmıştır 
(8). Bu maddeler günümüzde bilinen en güçlü opioid peptidlerdir. 

OPİOİDLER'İN GENEL ETKİLERİ 
Opioid ailesi hormon, nörohormon ve nörotransmiter olarak bir çok biyolojik 

işlevde görev almaktadır.Çeşitli etkileri reseptör antagonisti Naloxon kullanılarak 
belirlenmiştir. Bu etkiler Toblo 1 de özetlenmiştir. 

Tablo 1: Endojen Opioidlerin Genel Etkileri 

Etkiler Referans 
Analjezi 9 
Katalepsi/epilepsi 9,10 
Bellek:Pasif sakınım yanıtında artma 11 
Hipotermi 12 

ENDOJEN OPİOİDLER'İN EKZERSİZ İLE İLİŞKİSİ 
Akut ekzersiz uygulayan kişilerde yapılan araştırmaların çoğunda serum endo-

jen opioid düzeyleri—özellikle B-lipotropin ve/veya B -endorfin—nin yükseldiği 
bildirilmiştir(21,22,23,24,25,26,27). 

İştah Kontrolü 
Seksüel Davranışta Azalma 
Kan Basıncı Regülasyonu 
Solunum Depresyonu 
Glukoregülasyon 
Hormonal Etkiler 

13,14,15 
16 
17 
18 
19 
20 
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Bazılarında bu artışın 5 kata kadar çıktığı bildirilmiştir.Buna karşın Farrell 
ve ark., uzun mesafe koşucularında böyle bir değişimi gözlememişlerdir (24).An-
cak bu araştırmacıların deney koşulları diğerlerinden farklıdır, şöyleki ; ça-
lışmada denekler koşu zorluklarına göre manipule edilmiş ayak pedalı ile test 
edilmişlerdir,buna ek olarak da denek sayısı çok az tutulmuştur (n:6). 

Carr ve ark., 7 bayan sporcuda antrenman düzeyinde şöyle bir araştırma 
gerçekleştirdiler (23). Sporcular önce 8 hafta süreli yoğun bir antrenman prog-
ramına alındılar. Bu program her gün zorunlu ekzersizleri, bisiklete binmeyi ve 
haftanın 6 gününde 1 saat koşuyu içeriyordu.Sporcuların eksersiz aktiviteleri 
her gün 20 dakikadan başlıyarak her hafta sırayla 30, 40 ve 45 dakikaya çıkarıl-
dı ve son 4 hafta 45 dakika ile devam edildi. Sonuçta B -endorfin ve B-lipotropin 
düzeylerindeki artışların yüksek olduğu saptandı. 

Bir grup araştırıcı ise seks farklılığının bu konudaki rolünü araştırmış-
tır. Colt ve ark., Farrell ve ark., Gambert ve ark., erkeklerde B-endorf in veB-
lipotropin düzeylerindeki artışın kadınlardan daha yüksek olduğunu bildirmişler-
dir (28,24,29). Ancak erkek ve kadınları karşılaştırarak yapılan çalışmalar azdır. 

1.Menstruel Siklus'e Etki : 
Endojen opioidlerin hipofiz hormonlarının salınımını sağlayan hipotalamik 

mekanizmaları etkilediği bilinmektedir (30). Stubbs ve ark., Santen ve ark., hem 
erkek hem de kadınlarda opioidlerin hipotalamik hipofizer sistemden LH salınımını 
inhibe ettiğini göstermişlerdir (31,32). Bu olayın muhtemelen menstruel siklüs bo-
yunca gonadotropin salgılanmasının düzenlenmesine katkısı vardır(33,34,35). Bu ve 
benzeri verilere göre, opioid kontrolünün, siklüsün farklı fazları boyunca değişim 
ler gösterdiği saptanmıştır (36,37,38). Rhesus maymunlarında yapılan ilk çalışmala 
ra göre, hipofiz portal dolaşımdaB-endorfin düzeyleri menstruel siklus boyunca de 
ğişmektedir (39). Bu da muhtemelen ovarian steroid düzeylerindeki değişimlerle ger 
çekleşmektedir.Son yapılan araştırmalarda kadın atletlerde menstruel bozuklukların 
fazlalığı dikkati çekmektedir. Bu bozukluklar siklus düzeninde bozukluk, disfonksi 
yonel uterus kanamaları, sekonder amenore ve luteal faz yetersizliği gibi çeşitli 
şekillerde ortaya çıkmaktadır (40,41,42,43). Akut zorlu ekzersizlerde kadınlarda 
B-endorfin düzeyleri artmaktadır, ancak LH salınım inhibisyonu için bu artışın 
normal düzeylerden 2 yada 3 kat fazla olması gerektiği bildirilmiştir (44). Şimdi-
ki araştırmalar endojen opioidlerin menstruel siklusdeki rollerini kesin olarak a-
çıklanması için yetersizdir. 

2.Ağrı Kontrolü ve Pozitif Ruh Hali Değişimleri : 
Bazı çalışmalar,serum B-endorfin düzeyleri ile ekzersiz süresince oluşan po 

zitif ruh hali değişimleri ve de öfori arasında bir ilişki olduğunu vurgulamakta-
dır. Yine ekzersiz boyunca artmış opioid düzeylerinin ağrı tolerasındaki artmadan 
sorumlu olduğunu bildirir çalışmalar bulunmaktadır (21,45). Araştırıcılara göre bu 
durum, ekzersiz süresince ağrı oluşturan metabolitlerin oluşmasına karşı bir reak-
siyondur. Hair ve ark., bir mil koşan atletlerde ağrı eşiğinin yükseldiğini göster 
mişlerdir (46). Koşuculara daha önceden opiat antagonisti noloxon verildiğinde ek 
sersizin oluşturduğu analjezi tamamen önlenmiştir. Bu çalışma hem kadın hem de er-
keklerde gerçekleştirilmiş,seks farklılığı gözlenmemiştir. 

Pozitif ruh hali değişimlerinin B-endorfin veB-lipotropin düzeylerindeki 
artışa bağlı olduğunu gösterir araştırmalarda gerilim, anksiyete, yorgunluk ve zi-
hin karmaşıklığı değerlendirilmiştir. Ekzersizin bu parametreleri azalttığı göz-
lenmiştir (24,29,27,47). Buna karşın ,Bahrke ve Morgan ekzersizin, anksiyete a-
zalmasında meditasyon ve benzeri diğer metodlardan daha etkin olmadığını bildir-
mişlerdir (48). 

3.Stres 
Endojen opioidler, stresden sorumlu hormonların serum düzeylerini düzen-

lemektedir. Bu hormonlar Tablo 2'de gösterilmiştir. 
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Tablo 2 : Morfin, B-endorfin ve Naloxon'un insanda bazal hormon 

düzeylerine etkileri (49) 
(İ: azalma, S: artma, -: etkisiz) 

Hormon Morfin B -endorfin Naloxon 
ACTH-kortizol i i S 
LH i i S 
Prolaktin S S -

GH - veya S - veya İ 

Bu hormonlardan AL'IH- adrenal korteksi uyararak glukokortıkoıaıerın 
salınımına neden olmaktadır.Glukokortikoidler ekzersiz sırasında glukoneoge-
nezi arttırmakta, gerekli glukozun kullanımını sağlamaktadır (50). Benzer şe-
kilde fiziksel aktivite sırasında sempatik sinir sistemi aşırı derecede akti-
ve olmakta ve aktivitenin yoğunluğuna bağlı olarak adrenal medulladan sempa-
tik boşalım gerçekleşmektedir (51). Akut stres yanıtı olarak ACTH'm salınımı 
ile birlikte aynı anda B-endorfinlerin de ön hipofizden salınımlarmın gerçek-
leşmesi, bu endojen opioidlerin stres yanıtda rol oynadıklarını düşündürmekte-
dir (52), (Şekil 1). 

Tipik stresden sorumlu hormonlar olan GH ve Prolaktin'in de ekzersiz 
sırasında salmdığı gösterilmiştir. Moretti, atlet deneklerinde bu iki hormo-
nun salınımını Naloxon ile önlemiştir (53).Özellikle çok uzun süreli bir şekil-
de antrenman yapan sporcularda bu hormonların salınımları çok belirgin olarak 
gerçekleşmektedir. 

4. Solunum Regülasyonu : 
Opioidlerin ekzersizdeki rolleri üzerine ortaya atılan en son varsayım 

solunum düzenlenmesi üzerindedir. Opioid reseptör antagonisti Naloxon'un,venti-
lasyonu belirgin bir şekilde arttırdığı, diğer bir deyişle endojen opioidlerin 
ventilasyonu deprese ettiğine ilişkin az çalışma bulunmaktadır (54,55). Opioid-
lerin ve reseptörlerinin ve yine enkefalin benzeri bazı peptidlerin karotid ya-
pıdaki tip 1 glomus hücrelerinde bulunma lan, bu endojen maddelerin C02 ve hipok-
siye bağlı olarak solunum regülasyonunda rol ovnamaları varsavımını doğrulamak-
tadır . 

Şekil 1. Stresle oluşan CRF (korti-
kotropin faktör) salınımı ve 
a) ön hipofizden ACTH ile en-
dorfinlerin birlikte salınım-
ları, b) Santral sinir siste-
mi aktivasypnu sonucu adrenal 
medulladan adrenalin ve norad-
renalin salınımı (49). 

Eksersiz 

Kortizol 

Adrenalin Noradrenalin 
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SONUÇ 
Yukarıda açıklandığı gibi, opioid peptidlerin ekzersize ilişkin 

rolleri üzerindeki bazı çelişkili sonuçlar ve değişik yorumlar, deney 
tasarımlarının farklılıkları, uygulanılan teknikler ve endokrin kontrol 
sistemlerinin karmaşıklığından kaynaklanmaktadır.Buna ek olarak günümüz-
de Naloxon'dan daha spesifik antagonistlere gereksinim vardır.Naloxon'uıı 
en büyük dezavantajı farklı dozlarda farklı etkiler oluşturmasıdır. 

Gerek morfin, gerekse endojen opioidlerin endokrin işlevler üze-
rindeki etkilerinin aynı olması (tablo 2) nedeniyle söz konusu opioid 
peptidlerin ekzersizdeki metabolik yanıt ve hormonal değişiklerde rol 
oynamaları beklenen sonuçtur, ancak, periferik dolaşımda artan endojen 
opioid düzeylerinin fizyolojik ve psikolojik parametrelerdeki değişimler-
den ne derece sorumlu oldukları henüz aydmlatılamamıştır. 
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ENTERİK NÖROPEPTİDLER 
ENTERİC NEUROPEPTİDES 

Can PEKİNERX V.Melih ALTAN* 

SUMMARY 

A large number of peptides have been found in intestinal nerves över the 
past 10 to 12 years. Besides many similar peptides have been identified in cent-
ral nervous system, peripheral nerves and in endocrine cells. Ali these peptides 
have been shown to have a multiplicity of biological actions. They are released 
by specific physiological stimmuli and they mediate some specific effects on tar-
get cells. 

The distribution, pharmacological effects and possible functions of ente-
ric neuropeptides are reviewed in this article. 

Kısa bir süre öncesine kadar, organizmanın istem dışı işlevlerinin deneti-
minin kolinerjik ve adrenerjik sinirler aracılığıyla yapıldığı sanılmaktaydı. Oy-
sa ki, artık bu sinirlere ek olarak, ancak onlar kadar yaygın olmayan bazı sinir-
lerin bulunduğuna dair kanıtlar elde edilmiştir. Sonuç olarak, bazı organların 
"non-adrenerjik" sinirlerle innerve edildiği ileri sürülmüştür. Bu sava kanıt o-
larak da, kolinerjik ve adrenerjik sinirlerin bloke edilmesinden sonra organın 
sinir uyarımına verdiği yanıtın tümüyle kaybolmaması gösterilmiştir. Artık günü-
müzde, bazı hayvan türlerinde yapılan incelemelerden elde edilen bulgular püriner-
jik, dopaminerjik ve peptiderjik sinirlerin varlığını kanıtlamaktadır (1). 

Özellikle geçen 10 yıl içerisinde intestinal sinirlerinde çok sayıda pepti-
din varlığı bulunmuştur. Bu çalışmalar endokrin hücreleri, periferik sinirler ve 
SSS'deki çeşitli peptidlerin saptanmasıyla paralel gitmiştir. Tüm bu peptidlerin 
çok çeşitli biyolojik etkinlikleri olduğu da gösterilmiştir ve spesifik fizyolojik 
uyarılarla salınıp bazı spesifik etkilere aracılık ettikleri bilinmektedir.(2) Mide-
barsak kanalının işlevlerinin düzenlenmesinde sinirlerin yanısıra enterik nöropeptid-
ler de rol almaktadır.Bu yapıyı etkileyen sinirler intrinsik ve ekstrinsik sinirler 
olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır: İntrinsik sinirler:Nöron gövdelerinin tümü mide-
barsak çeperi içinde yerleşmiştir. Bu nöronların içinde en yaygın grubu, longitüdi-
nal ve sirküler kas tabakaları arasında yer alan Myenterik pleksus ve submukoza ta-
bakasında yer alan Meissner pleksusunun ana öğelerini oluşturan parasempatik gangli-
yon hücreleri oluşturmaktadır.(1) Yapılan araştırmalarda submukozal pleksustaki nö-
ronların çoğunluğunun ve myenterik pleksustaki nöronların yarısından çoğunun bir ya 
da daha çok peptid içerdikleri gösterilmiştir.(2,3) Submukozal nöronların %50 kada-
rı Asetil kolin içerir ve çoğunlukla bir ya da daha çok peptidle birlikte bulunur.M-
yenterik nöronların ise %20 kadarı Asetilkolin içermektedir.(4) Adrenerjik liflerin 
ise, intrinsik nöronların presinaptik inhibisyon kontrolü yaptıkları pleksus perife-
rinde yoğunlaştıkları belirlenmiştir.(5) Mide-barsak kanalına gelen Ekstrinsik sinir-
ler: a) Pregangliyoner parasempatik sinirler, b) Postgangliyoner parasempatik sinir-
ler. c) Non-kolinerjik ve non-adrenerjik sinirlerdir. 

Barsağı innerve eden sinirlerde de non-kolinerjik ve non-adrenerjik sinirler 
vardır. Ancak çeşitli özellikleri nedeniyle enterik sinir sistemi,otonom sinir sis-
teminden ayrılır ve ayrı bir sınıflamayı gerekli kilar(6) Çünkü SSS'den fiilen ba-
ğımsız olması nedeniyle, enterik sinir sistemi, sindirim işlevi ve lümen içerikle-
rinin ileri atılmasını düzenleyebilmektedir. Diğer bir önemli özelliği ise nöron 
tipleri ve nörotransmitterlerin büyük çeşitliliğidir. Nöronlar farmakolojik olarak 
kas, endotel, mukoza ve sinir hücrelerinde etkinliklerine göre kolinerjik ya da non-
koliner iik, eksisatör ve inhibitör nöronlar olarak sınıflandırıldığı zaman çeşitli-
likler aaha belirgindir. 

x Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü 
Farmakoloji Anabilim Dalı 
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Yine nöronlar nörotransmitter ve nöromodülatör içeriklerine dayanılarak sınıf-
landırıldıklarında çeşitlilik daha da fazla ortaya çıkmaktadır.(7) 

Karın organlarını innerve eden çeşitli sinirlerin nörotransmitter ola-
rak peptid içerdikleri ve bu peptidleri salıverdikleri iırmunohistokimyasal yön-
temlerle gösterilmiştir.(8) Kısaca, bugün nöropeptid kavramından sinirsel doku-
larda bulunan ve bu dokularda nörotransmitter ya da nöromodülatör işlevi olan 
peptid yapılı bileşikler anlaşılmaktadır. Bu maddeler peptid yapısında oldukla-
rından, biyosentezleri temel olarak protein sentezinin özelliklerini taşır. Ge-
nel olarak, nöropeptidlerin vücut içinde sinirsel dokularda,büyük protein yapı-
lı prekürsörlerden enzimatik parçalanmayla oluştuğu ve bu prekürsör proteinin 
biyosentezinin normal protein sentezi aşamalarından geçtiği varsayılmaktadır. 
(9) Nöronlarda sentezlenen nöropeptid ya da genel anlamda proteinlerin hücre so-
masından mikrotübüller aracılığıyla taşındığı gözlemlenmiştir.(10,11,12) İntraak-
sonal olarak taşınan nöropeptidlerin daha sonra sinir uçlarından ekzositoz ile 
salıverildiğine inanılmaktadır(13) 

Barsağa gelen çeşitli sinirlerde varlıkları gösterilen peptidlerin başlı-
caları şunlardır : Vazoaktif intestinal peptid (VIP) 

Enkefalin ve Dinorfin 
Substans P (SP) 
CCK-8 (Kolesistokinin) 
Bombesin 
Somatostatin 

VİP : VİP ilk kez 1970 yılında domuz ince bağırsağından izole edilmiştir. 
Başlangıçta bir barsak hormonu olduğu sanılmıştır(lA). Daha sonra yapısı aydın-
latılarak 28 amino asit içeren oldukça bazik bir polipeptid olduğu ve yapıca bir 
barsak hormonu olan sekretin ve glukagona benzediği görülmüştür(15). Gastrointes-
tinal kanal, bronş, barsak ve damar düz kaslarını gevşetir. Bu nedenle vazodila-
tör etki gösterir. Yapılan araştırmalarla VİP'in, SSS'in çeşitli bölgelerinde bu-
lunduğu da gösterilmiştir. VİP, sirküler düz kasta güçlü gevşetici etkinlik gös-
teren belki de tek nöropeptid mediyatördür (16,17,18,19). Gastrointestinal kanal, 
safra kesesi, mesane, üretra, jetinal kanal, özefagus, trakea, oddi sfinkteri çe-
perindeki sinir pleksuslarmın VİPerjik nöronlardan zengin olduğu saptanmıştır. 
Sözü edilen bu yapıları innerve eden VİPerjik nöronlardan salman VİP gevşemeye 
neden olmaktadır(7). VİP'in çeşitli düz kaslarda oluşturduğu gevşetici etkinin me-
kanizmasına ilişkin çalışmalar; gevşemede cAMP nin de rolü olduğunu düşündürmektedir 
Gerçekten de, izole mide hücrelerinde yapılan deneyler VİP reseptörlerinin gevşeme 
ye aracılık ettiğini göstermiştir. Bu gevşeme, hücre içi cAMP konsantrasyonunu ar-
tıran fosfodiesteraz inhibitörlerinin eşik altı konsantrasyonlarıyla artmaktadır. 
(7) Araştırmalar sonucunda VİP'in yalnızca VİPerjik nöronlardan değil ter ve tük-
rük bezlerine giden sempatik kolinerjik sinir uçlarından Asetilkolin ile birlik-
te ko-transmitter olarak salıverildiği de saptanmıştır. Bu sinirlerden salıveri-
len Asetilkolinin ter salgısının artmasından, VİP'in ise buna eşlik eden vazodi-
latasyondan sorumlu olduğu öne sürülmüştür. Aslında bu görüşü kanıtlayan deneysel 
bulgular da vardır. Çünkü sözü edilen vazodilatasyon atropinle önlenememektedir. 
Ayrıca sakral parasempatik sinirler içinde penise gelen non-kolinerjik, nonadre-
renerjik sinirlerin bir kısmının VİPerjik nöronlar olduğu ve bu sinirlerden salı-
nan VİP'in penis ereksiyonundan sorumlu olduğuna da inanılmaktadır.(20) 

VİP'in bazı patolojik olaylarda da rolü olduğu bilinmektedir. Bazı barsak 
ve endokrin pankreas tümörü ile bazı feokromasitoma olgularında aşırı miktarda 
VİP ya da somatostatin salgılanır. VİPoma olarak bilinen bu tümörlerin hemen hep-
si VİP tarafından oluşturulmaktadır (21). 
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ENKEFALİN ve DİNORFİN : 
Opiat reseptörleri ve enkefalinler aslında beyin dokusunda bulunmuşlar-

dır.Ancak immünohistokimyasal çalışmalarla enkefalinlerin yaygın bir dağılım 
göstererek gastrointestinal sistem, pankreas hücrelerinde ve periferik sinir-
lerde yer aldığı saptanmıştır. 

Beyinde bazı bölgelerin elektriksel uyarımının ağrı duyumsamayı ortadan 
kaldırması ve bu analjezik etkinin morfin antagonisti Naloxonla önlenebilmesi 
opioit reseptörlerinin ağrı ile ilgili sinir yollarında düzenleyici bir fizyo-
lojik rollerinin olduğunu düşündürmüştür. Bu düşünceden hareketle araştırıcı-
lar beyinde morjin reseptörleriyle etkileşen endojen bir maddenin varlığını 
kanıtlamaya yönelik çalışmalara başlamışlardır. Başka bir deyimle morfin ve 
benzeri bileşiklerin tıpkı muskarin ve nikotinin Asetilkolin'in etkisini tak-
lit ettiği gibi bu endojen bileşiklerin etkilerini taklit ettiklerini öne sür-
müşlerdir^). Gerçekten de 1970'lerin başında SSS'de morfin ve benzeri ilaç-
ların etkilediği reseptörlerin varlığının radyoligand bağlama yöntemleriyle 
gösterilmesi, SSS'de opiad benzeri endojen nöromediyatörlerinin varlığını çok 
güçlü bir şekilde kanıtlayan bulgu olmuştur. Nihayet 1975'de domuz beyninden 
Met-ve Leu-Enkefalin isimli iki pentapeptid izole edilmiştir. Enkefalinlerin 
bulunmasını B-endorfin ve Dinorfin'in bulunuşu izlemiştir. Opiaterjik reseptör-
ler aracılığıyla SSS'de etki oluşturan bu peptidlere "endojen opioid peptidler" 
ya da "endorfinler"adı verilmiştir.(22,23) 

Bugünkü sınıflandırmaya göre beş tip opiad reseptörü bilinmektedir: 
Bunlar Mü, Delta, Kappa, Sigma ve Epsilon reseptörleri olup; 

a) MU Reseptörleri : Ağrı ile ilgili sinir yollarında fonksiyonel önemleri 
vardır. 

b) Delta Reseptörleri:Heyecan ve duygulanım ile ilgili ruhsal olaylarda rol 
oynarlar. 

c) Kappa Reseptörleri:Bu reseptörler bilinçlilik derecesini etkilerler. 
d) Sigma Reseptörleri:Morfin ve benzeriilaçlarm psikomimetik etkilerine 

aracılık ettikleri sanılmaktadır. 
e) Epsilon " :Fonksiyonel önemleri henüz aydınlatılmamıştır.(20,22,23). 

İlginç olarak Mi, Kappa ve Sigma reseptörlerinin periferde de varlıkları 
saptanmıştır. MU reseptörleri üzerinde kobay ileumunda ilaçlarınetkileşmeleri in-
celendiğinde, bu preparatla elektriksel uyarının parasempatik nöronları uyararak 
kasılma yaptığı ve MU agonistlerinin de sinir ucundan Asetilkolin salınımını in-
hibe ederek kasılmayı azalttıkları görülmüştür (24,25). Bu etkinin sonucu olarak 
da barsağın peristaltik hareketleri azalmaktadır.Morfin ve benzeri maddelerin bu 
etkilerinden ilginç olarak farmakoloji laboratuvarlarmda anajezik etkinin saptan-
masında yararlanılmaktadır.(22)Şöyle ki; kobay ileumunun elektrikle uyarılmış post-
ganlionik parasempetik sinir uçlarından Asetilkolin salınımını morfinin azalttığı 
bilinirken,analjezik etkili morfin benzeri ilaçların kobay ileumunun elektriksel 
uyarıma verdiği yanıtları deprese edici etkisiyle insandaki analjezik etkinlikleri 
arasında bir ilişki olduğu gösterilmiştir. Bu noktadan hareketle kobay ileumundaki 
morfin reseptörleri ile beyinde ağrı oluşumunda rol alan reseptörlerin birbirine 
benzer ya da aynı oldukları düşünülmüştür.Gerçekten de özellikle ağrı yolları ile 
ilgili beyin bölgelerinde bulunduğu bilinen Mü reseptörlerinin, barsakta da bulun-
dukları belirlenmiştir.Gastrointestinal sistemde de yer aldıkları bilinen enkefalin-
lerin,barsaktaki bu MU ve Kappa reseptörlerini aktive ederek inhibisyona, ve sigma 
reseptörlerini aktive etmeleriyle de kontraksiyona neden oldukları bilinmektedir 
(24).Sonuç olarak; in vitro deneylerle Met-ve Leu-enkefalinlerin izole kobay ileumu-
nun peristaltik hareketlerini azaltıcı etkileri, bu endojen opioitlerin asıl etkile-
rinin kolinerjik sinirlerin boşalımını azaltmaları olduğunu göstermektedir. 
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SUBSTANS P: 
SP'nin barsak düz kasındaki uyarıcı ve vazodepresör etkisi, doku ekst-

raktlarında Asetilkolinin dağılımı araştırılırken 1931'de bulunmuştur.(26) Bu 
madde Asetilkolinden etkilerinin atropin tarafından bloke edilememesiyle'ayrı-
lır. Bugüne kadar incelenen tüm omurgalıların barsak ve sinir dokularının SP i-
çerdiği gösterilmiştir (27). Gastrointestinal sistemde en çok musküler muko-
zada olmak üzere barsak duvarının bütün tabakalarında SP bulunmaktadır.Auerbach 
ve Meissner pleksuslarındaki nöronların soma ve aksonlarında SP gösterilmiştir(28). 
Ayrıca duodenum ve kolon mukoza hücrelerinin sitoplazmasmda da varlıkları saptan-
mıştır. 

SP tüm gastrointestinal kasları kastırıcı etkiye sahiptir.(26) Barsak sinir 
pleksusunun neden olduğu peristaltik hareketler üzerine uyarıcı etkisinden ötürü 
fizyolojik olarak peristaltizmi düzenleyen bir lokal hormon rolü oynadığı sanıl-
maktadır. Ayrıca mide barsak mukozasının enterokromafin hücrelerinin tümörü olan 
karsinoid sendromunun da olası nöromediyatörü olduğu düşünülmektedir.(29,30) Çe-
şitli araştırıcılar SP'nin barsağın spontan aktivitesi için gerekli stimülan bir 
faktör olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Bu savı destekleyen bir kanıt ise,insan-
da hipertonik glükoz solüsyonu uygulanması sonrasında,İntestinal motilite artışıy-
la birlikte barsak segmentlerinde SP içeriğinin artmasıdır. SP, damar düz kasla-
rındaki gevşetici etkisiyle geçici kan basıncı düşmesine de neden olur.Ancak hipo-
tansif etkisinin fizyolojik rolüyle ilgili çok az bulgu vardır(31,32). Kardiyovas-
küler kontrol mekanizmalarında rolü olabileceği ileri sürülmüştür. Son zamanlarda 
baro ve kemoreseptör aferentlerindeki nörotransmitterin SP olduğuna ilişkin kanıt-
lar da artmaktadır. Ayrıca barsakta bulunduğu gösterilen non-kolinerjik nön-adre-
nerjik eksitatör nörotransmitterin SP olabileceği ileri sürülmüştür. SP'nin inf-
lamatuvar yanıtın dört ana belirtisine neden olduğu ve lokal vazodilatasyon,kapi-
ler permeabilitede artış, ağrı, lökosit migrasyonu ve birikimi yaptığı da bilin-
mektedir.Mast hücrelerinden histamin açığa çıkarıcı etkisi yönünden bradikininden 
daha etkindir(33).Bu nedenle,SP'nin bradikinin ve histaminin aracı olduğu bazı pa-
tolojik durumlarda da rolü olabileceği düşünülmektedir. 

SP'nin gerçek fizyolojik rollerinin ve çeşitli fizyopatolojik durumlardaki 
katkılarının ortaya konması için belki de en büyük eksiklik yıkımının bilinmemesi 
ve spesifik bir antagonistinin bulunamamış olmasıdır.Selektif bir SP antagonisti 
bu maddenin reseptörlerinin dağılımı hakkında da yol gösterecektir(34). 
KOLESİSTOKİNİN (CCK-8) : 

Hem bir dolaşım hormonu hem de bir nöropeptiddir(7).1928'de bulunmuş 1973'de 
de izole edilmiştir(35,36).Barsak bölgelerine göre kastırıcı etkisi değişmektedir. 
Yiyecekler ve midede yarı hazmedilmiş besinlerdeki aminoasitlerin varlığı CCK salı-
nımı için uyarıcıdır.Safra kesesini ve safra yollarını direkt olarak etkiliyerek 
kasar ve Oddi sfinkterini gevşetir.Böylece safranın duıdenuma boşalmasını sağlar. 
Ayrıca pankreasın dış salgısını artırır.Fakat midenin asit salgısını azaltır(15,37). 

CCK'in dopamin ve endojen opioid sistemle de bağlantısı vardır. Şöyle ki,şi-
zofreni vakalarında beynin çeşitli bilgilerindeki CCK düzeyleri düşük bulunmuştur. 
Bilindiği gibi şizofreninin temelindeki ruhsal olay düşünme bozukluğudur. Kişide 
gerçekleri yanlış yorumlama,saptırma,halüsinasyonlar, tutarsız basit davranışlar 
gözlenir. Bu noktada şu yaklaşımda bulunabiliriz: Nöropeptid biyosentezinde DNA, 
mRNA ve tRNA'nm önemi bilinmektedir. 0 halde nöropeptid sentezi genetik bozuklar-
la gerek nitelik gerekse nicelik yönünden bozulabilir.Hatta bu noktadan hareketle 
mental ve nörolojik bozuklukların genetik kökenli olduğu söylenebilir.Gerçektende 
bazı psikiyatrlar şizofreniyi tamamen kalıtsal bir hastalık olarak kabul edip bel-
li bir genle nakledilen bir peptid yetersizliği olduğunu söylerler. Normal kimse-
ler arasında şizofreni oranı %0,85 iken, şizofrenik ailelerde bu oran %16,4'e yük-
selmektedir. Eğer ana ve babadan her ikiside Şizofren olursa bunların çocuklarının 
%68,1 oranında şizofren olması beklenebilir(38). 
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Gerçekten de şizofreni etiyolojisi hakkındaki biyolojik nitelikli çe-
şitli hipotezlere göre,beyindeki bir aktif endojen peptidin azalmış ya da 
çoğalmış olmasının şizofreninin nedeni olup olamıyacağı üzerinde durulmakta-
dır. Bu yaklaşım biyolojik psikiyatrinin en etkin uğraşlarından birini oluş-
turmaktadır. Sonuçta buğun en fazla desteklenen teoriye göre şizofreni; beyin-
de dopaminerjik sistem etkinliğinin artmasına bağlanmaktadır.Bu nedenle günü-
müzde şizofreni tedavisinde dopamin antagonisti ilaçlar kullanılmaktadır.(39) 
Yapılan bazı çalışmalar, CCK'in dopamin antagonisti rol oynayabileceğini gös-
termiştir (40).Şöyle ki; şizofreni patajonezisinin oluştuğu yer olduğu sanı-
lan mezolimbik bölgedeki A10 dopamin nöronlarının morfin aktive etmektedir(41, 
42). Bu nedenle endojen opioid sistemi (EOS) aşırı aktivitesi şizofrenik belir-
tileri arttırmak eğilimindedir. Bunun tersine,naloxon'un bu hastalıkta EOS'in 
olası aşırı aktivitesini düzelttiği bazı çalışmalarla gösterilmiştir(43).Bu yüz-
den CCK'in dopamin salınımını azaltıp EOS'in antagonisti gibi rol oynaması ola-
sıdır(40). Gerçekten de CCK'in EOS'in antagonisti olduğu analjezi durumunda gös-
terilmiştir. 

BOMBESİN : 
Bazı Avrupa türü kurbalarm derilerinden elde edilmiş tetradekapeptid ya-

pılı bir nöropeptiddir.Memelilerde gastrik asid sekresyonunu sağlamaktadır.Gast-
rik asit sekresyonu atropin ve metiamid ile bloke edilebilmektedir. Fakat meti-
amid plazmada bombesin tarafından oluşturulan gastrin düzeyi artışını bloke et-
memektedir. (15) Periferde barsak cidarından salgılanan bu nöropeptidin sindirim 
fizyolojisi bakımından önemi tam aydınlatılmamıştır. 

SOMATOSTATİN : 
Bir tetradeka peptiddir.(44) Mide-barsak kanalı mukozasında epiteliyal 

nitelikteki hücrelerden salgılanan somatostatin,dış salgı bezlerinin salgısını 
gastrin ve HCL'de dahil olmak üzere azaltır ve düz kasları gevşetir. Bu etkinli-
ğini .myenterik kolinerjik nöronlardan asetilkolin salınımını inhibe edip.inhibi-
tör nöronların etkinliğini arttırarak göstermektedir (7,16). Barsak motiİitesinin 
düzenlenmesinde olası rolü olduğu sanılmaktadır (45). 

Somatostatin Growth hormon, glukagon ve insülin salınımını önlemektedir. 
(46). Somatostatinin hem glukagon hemde insülin salınımını önlemesi bazı araştı-
rıcılar arasında diabeteş mellitus'un bihormonal bir hastalık olabileceğini dü-
şündürmüştür .Bu noktadan hareketle bazı araştırıcılar diabetes mellitus'ta olu-
şan hiperglisemi ve ketoasidozis patogenezinde insülin eksikliği kadar glukagon 
fazlalığının da rolü olabileceğini ileri sürmektedirler.Eğer bu görüşün doğrulu-
ğu kanıtlanırsa insüline bağımlı diyabetiklerin tedavisinde gelecekte somatosta-
tin oldukça önemli bir yere sahip olabilir. Şöyle ki; insüline bağımlı olmayan 
diyabetiklerde somatostatin terapötik amaçla kullanılamaz.Çünkü glukagon ve in-
sülinin her ikisini birden azaltmaktadır.Bu nedenle kan şekerini düşük tutamaz. 
Oysa ki insülin bağımlılarda kullanılabilir.Çünkü bu kişilerde zaten insülin sa-
lınımı yoktur. Böyle kişilerde insülin salgılanamadığından glukagon düzeyi düşü-
rülüp etkili olunabilir.Bu özelliği bilinen somatostatinin terapötik etkinliği-
nin değerlendirilmesi başlangıç aşamasındadır.Ancak elde edilen sonuçlar,kıinik 
kullanılabilirliğinin fazla ve çeşitli yan etkilerinden ötürü kısıtlı olacağını 
göstermektedir.Kullanımını engelleyen nedenlerden biri, IV yolla verildiğinde 2 
dakika gibi çok kısa bir yarı ömre sahip olmasıdır.Ayrıca insülin ve glukagon ya-
nında growth hormon ve tirotropik hormonların salınımını da azalttığı için pedi-
atrik bir hastada sorun yaratabilir.Diğer bir yan etkisi ise; insanda trombosit 
agregasyonu azalmasına ve fibrin degretasyonu ürünlerinin artmasına neden ola-
bilmesidir(47).Bu nedenlerden ötürü ilaç olarak kullanılabilmesi için daha uzun 
etkili ve daha spesifik etkileri olan homologlarının hazırlanması gerekmektedir. 
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Sonuç olarak; nöronların çokluğu, nörotransmitterlerin çeşitliliğine karşın, 
nöropeptidlerin özelliklerinin belirlenmesi, spesifik antagonistlerinin bulun-
ması ve yolakların irrıminohistokimyasal olarak hassas çizimi, barsak sinir sis-
temini düzenyelici işlevlerine ilişkin özelliklerini daha da belirginleştire-
ceklerdir. 
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ENDOJEN DİGİTAL 
ENDOGENOUS DİGİTALİS 

V.Melih ALTAN* Nuray YILDIZOĞLU* ve Yusuf ÖZTÜRK* 

SUMMARY 

Last year was the 200th anniversary of the publication of W.Withering's 
famous book "An account of the Foxglove and some of its medical uses", that 
opened an important chapter in pharmacology.Cardiac glycosides are stili the 
most potent inotropic substances used in the treatment of congestive heart 
failure associated with atrial fibrillation.Their exact mechanism of action 
is+as+yet undetermined but there is eyidence for the concept that the enzyme 
Na /K -ATPase acts as a receptor for them.This rises the question "Why should 
maranalian cells have a receptor for a vegetable extract" In this article we 
review the evidence for a circulating "endogenous digitalis ?" with a role in 
blood volume regulation. 

Geçtiğimiz yıl,William Withering'in farmakoloji'de önemli bir dönem açan 
ünlü kitabın yaymlanışmın ikiyüzüncü yıldönümü, çok sayıda ülkede seminer, 
toplantı ve konferanslarla kutlandı.Withering, 1785 yılında "An Account of the 
Foxglove and Some of Its Medical Uses" adı ile yayınladığı kitabında Digitalis 
purpurea'nm etkilerine ve ve terapötik kullanılışına ilişkin genel bir değer-
lendirme yapmıştır (1).Bilindiği gibi,kardiak glikozidler başta digitalis tür-
leri olmak üzere çeşitli bitkilerden elde edilen, kimyasal yapıları birbirine 
çok benzeyen, kalp üzerinde nitel olarak aynı etkileri gösteren ve esas olarak 
atrium fibrilasyonu ile kombine konjestif kalp yetmezliğinin tedavisinde kulla-
nılan ilaçlardır.(2). Bunlara kardiotonik glikozid ya da digital adı verilir. 
Bitkiye Digitalis purpurea adı Alman araştırıcı Fuchs tarafından 1542 yılında 
verilmiştir. Aslında,bitki yaklaşık 700 yıldır tedavide kullanılmaktadır,çünkü 
1200'lü yıllarda Galler'de yayınlanan bir farmakopede "Foxglove adıyla yer al-
^Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara üniversitesi 
xxEczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, Farmakoloji Anabilim Dalı,Anadolu Üniversitesi 
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Bitkiye adını veren Fuchs'un bazı yayınlarında bitkiden elde edilen ekstrelerin 
diliretik etkisinden söz etmesi, 16.yüzyılda bile Avrupa'nın en azından bir bölü-
münde terapötik değerinin bilindiğini göstermektedir (3). Withering ünlü kitabın-
da, yüksükotu ekstrelerinin özellikle kalp yetmezliğindeki yararlı etkilerinden 
ve aynı zamanda yüksek dozlarının oluşturduğu tehlikelerden söz etmekteydi.Withe-
ring'in monografi, kalp yetmezliği olan hastalarda droğun dozunu optimize etme ça-
balarını yansıtmaktaydı ve belki de bilimsel gereklerin ve prensiplerin o eamana 
dek ilk kez bir drog için uygulandığı oldukça geniş çaplı bir araştırmaydı (4). 
Withering araştırmasında, digitalis ekstrelerinin sık aralıklarla yinelenmemesi 
gerektiğini de vurgulamaktaydı. Withering'in bu gözlemlerinden, bitkinin içerdiği 
etken maddelerin eliminasyon yarılanma ömürlerinin uzun olması nedeniyle birikme 
potansiyeli taşıdığından da haberdar olduğu anlaşılmaktadır. Ne var ki, özellikle 
ivedi durumlarda, yüksek dozda ilaçla yükleme yapılarak kısa bir süre içinde plaz-
mada terapötik konsantrasyonlara ulaşılması gerektiğini ilk öngören 1915 yılında 
Eggleston olmuştur (5). Vlithering'in hastalarına hazırladığı ekstreler bir olası-
lıkla, terapötik etkinliklerini suda eriyen ve çabucak absorbe olabilen 16-Formil-
gitoksin (gitaloxin)'e borçludur. Aslında D. purpurea'nın en iyi bilinen glikozidi 
digitoksin'dir.Bitkideki konsantrasyonu da gitaloksin ile aynıdır. Ancak, suda az 
eridiğinden, geriye dönüp bakıldığında, Witherin'in hazırladığı infüzyonlara gita-
loksin ile eşdeğer oranda geçme şansının oldukça az olduğu görülmektedir.Sonrasın-
da yapılan araştırmalarla, digitalis türü bitkilerin yapraklarında, günümüzde tıpta 
saflaştırılmış ilaç olarak kullanılan glikozidlerin prekürsörlerinin bulunduğu ve 
bunların enzimatik hidrolizle kardiyonotik glikozidlere dönüştüğü anlaşılmıştır.Bu 
noktadan hareketle,digoksin ve digitoksin sırasıyla 1928 ve 1930 da izole edilerek 
saflaştırılmıştır (6). 

Vlithering'in zamanında olduğu gibi günümüzde de kardiotonik glikozidlerin 
dozu, terapötik indekslerinin düşük olması nedeniyle oldukça titiz bir düzenleme-
yi gerektirmektedir.Bununla birlikte, radyoimmünoesey gibi çok duyarlı yöntemlerle 
serumdaki ölçümlerinin yapılabilmesi de digital toksisitesinin önlenmesinde olduk-
ça önemli bir aşama olmuştur.Digoksin ve asetil-ile metil-türevleri günümüzde en çok 
kullanılan kardionotik glikozidlerdendir. 

Son yıllarda araştırıcılar kalp yetmezliğinde, organizmada eksilebilen endo-
jen bir maddenin varlığından söz etmektedir. İlk kez 1950'lerde kalp yetmezliği sı-
rısanda digital benzeri endojen bir maddenin azalabileceği varsayım olarak ileri sü-
rülmüş ve dışarıdan verilen digitalin sözü edilen endojen maddenin yerini aldığı sa-
vunulmuştur^ ,8) .Gerçekten,bu yaklaşımdan hareketle yoğunlaştırılan araştırmalar.de-
ğişik laboratuvar hayvanlarının plazma,beyin ve kalplerinde digital bsızeri ştkişlik gös-
teren bir maddenin varlığını kanıtlamıştır (7,9,10).Sözü edilen madde, Na /K -ATPaz'ı 
güçlü bir şekilde inhibe etmekte, digital glikozidleri için özgün antikorlarla bağla-
nabilmekte, ve etkinliği KCI ile antagonize edilebilmektedir. Özellikle son yirmi yıl 
içinde araştırıcılar sodyumun organizmadan atılımında ve ekstraselüler sıvının regü-
lasyonunda rol oynayan bin hümoral faktörün(aldosteron ve angiotensin'in dışında) var-
lığını kanıtlamaya, özelliklerini aydınlatmaya çabalamaktadırlar. Santral hipervolemi_ 
ye yanıt olarak salıverilen ve kan dolaşımına geçtiği sanılan bu faktörün natriürezi 
uyararak sodyum ve su dengesini düzenlediği düşünülmüktedir. Aslında bu rol için gü-
nümüzde geçerli iki aday vardır. Bunlardan biri, memelilerin adrial dokusunda sapta-
nan natriüretik etkili bir peptiddir. Atrial Natriüretik Peptid (ANP) adı verilen bu 
maddenin aminoasit dizilimide aydınlatılmıştır (11).Dolaşımdaki ANP'nin saptanmasına 
olanak veren radyoimmünoesey yöntemlerinin geliştirilmesinden sonra yapılan araştır-
malar, hipervolemik insan ve sıçanların plazmasında ANP-benzeri immünoreaktivitenin 
arttığını göstermiştir (12). Aıjayjardan ikincisi ise hipotalamustan salıverilen ve 
böbrek tubulus hücrelerinde Na /K -ATPaz'ı inhibe ederek sodyum transportunu engelle-
yen digital-benzeri maddedir (13,14). Ne varki, sözü edilen maddenin organizmada be-
lirtilen işlevi gördüğüne ilişkin ciddi kuşkularda yok değildir. Bu nedenle Withering' 
in ekzojen digitale ilişkin gözlemlerinin 200.yılında ve ANP'nin bulunuşunun ışığı al-
tında, endojen digitalin "olabilirliği"konusunda eldeki deneysel bulguları gözden ge-
çirmenin yararlı olacağı kanısındayız. 
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Kan basıncı artışıyla sağlanan natriürezis ve angiotensin-aldosteron sis-
teminin , sodyum atılımının düzenlenmesinde oynadıkları rol etki mekanizmaları gü-
nümüzde iyice anlaşılmış bulunmaktadır. Aldosteron ve angiotensin dışındaki üçün-
cü bir hümoral faktöründe sodyum atılımının düzenlenmesine katkıda bulunabileceği 
yaklaşımı hipervolemik köpeklerle yapılan deneylerden kaynaklanmaktadır (13). Gru-
ber ve ark.,köpeklerin plazma hacimlerini arttırarak yürüttükleri deneylerde ekstra -
selüler sıvı hacminin artışına koşut olarak endojen bir maddenin salgılandığını göz-
lemlemişler ve bu maddeye "Endoxin"adını vermişlerdir(15). Renal sodyum a|ıljmını 
kısmen düzenlediğini öne sürdükleri bu maddenin biyolojik etkinliğini, Na /K -ATPaz'ı 
ölçüt alıp, palzma ve idrarda göstermişlerdir. Aslında endojen digitalin salınmasına 
yol açan majör stimulus total kan hacmindeki artıştan çok intratorakik kan hacmin-
deki artıştır. İnsanların boyunlarına kadar su içine daldırılması plazma sıvısının 
alt ekstremitelerden hareketlenmesine ve böylece intratorakik kan hacmmda yaklaşık 
%10'luk bir artışa yol açar. Bu tür yöntemler kullanılarak intratorakik kan hacmi 
arttırılmış gönüllülerde idrarla sodyum atılımının artmasıda bu görüşü desteklemek-
tedir (16). 

Endojen digitalin varlığına ilişkin deneysel kanıtlar arana dursun, bazı a-
raştırıcılar, endojen digital ile endojen opiatları karşılaştırarak olaya felsefi 
düzeyde yorumlar da getirmektedirler. Bilindiği gibi 1970'lerin başında SSS'de mor-
fin ve benzeri ilaçların etkilediği opiaterjik reseptörlerin varlığının gösterilmesi, 
beyindeki bazı bölgelerin elektriksel uyarımı sonucu analjezi oluşması ve bunun opi-
oid antagonistleri ile önlenebilmesi SSS'de opiat-benzeri endojen nöromediatörlerin 
bulunduğunun öngörülmesine yol açmıştır. Sonrasında, beyinden met-enkefalin ve lö-en-
kefalin adı yerilen iki peptid izole edilmiş ve bunların ağrı ile ilgili sinir yolla-
rında nöromediatör görevi yaptıkları kanıtlanmıştır. Stres durumlarında gelişen 
fizyolojik analjezi ve akupunktur ile oluşan analjezi bu peptidlerin opiaterjik re-
septörleri etkilemesinin sonucudur.Endojen digital kavramına da bu noktadan yakla-
şılmaktadır .Na /K -ATPaz enzimi, kardiak glikozidler için yüksek afiniteli bağlan-
ma yerleri taşımaktadır.Terapötik dozlarla vücut sıvılarında oluşan konsantrasyon-
larda kardiak glikozidlerin bu enzime reversibl ve doyurulabilir biçimde bağlanarak 
inhibe ettikleri trityum ile işaretlenmiş digoksin ile yapılan deşeyjerde gösteril-
miştir .Kardiak glikozidlerin pozitif inotropik etkinlikleriyle Na /K -ATPaz enzimi-
ni inhibe etme güçleri arasında çok yakın bir ilişki olmasına dayanarak sözü edilen 
enzimin kardiak glikozidlerin reseptörü olduğu öne sürülmektedir.Bu savı doğru var-
saydığımızda hemen akla şu soru takılmaktadır : "Neden insan organizması, bitkisel 
kaynaklı glikozidler için, hücrelerinde reseptör bulundursunlar ? " Opiat örneğin-
den yola çıkıldığında bu soru hiç .mantıksız görünmemektedir. 1969|da+ Kramer ve 
ark., plazma hacmi arttırılmış sıçanların böbreklerinde kortikal Na /K -ATPaz akti-
vitesinin belirgin ölçüde azaldığını saptamışlardır (17). 1977'de ise Gonick ve şrk+, 
hipervolemik sıçanların plazmasından, kurbağada deriden sodyum transportunu,Na /K -
ATPaz'ı inhibe ederek engelleyen düşük molekül ağırlıklı bir madde izole etmişlerdir 
(18). Gruber ve ark., 1980'de köpek plazmasından "Endoxin" ad̂ .nı+verdikleri maddeyi 
izole etmişler ve bu maddenin domuz beyninden izole edilen Na /K -ATPaz'ı in vitro 
deneylerde inhibe ettiğini ayrıca özgün digoksin antikorları için çapraz-reaksiyon 
gösterdiğini saptamışlardır (15). De Wardener ve grubu ise sağlıklı gönüllülerden 
oluşan deneklerine değişik oranda tuz içeren diyetler uygulamış vş yüksek konsantras-
yonlarda tuz içeren diyet uygulanan deneklerin plazmalarındaki Na /K -ATPaz inhibi-
törü miktarının, düşük tuz içerenlerinkine oranla 25 kez fazla olduğunu gözlemlemiş-
lerdir (19). 

Eğer plazma hacmındaki artış endojen digitalin salınımma yol açan bir uyarı 
ise; volumün patolojik olarak atttığı durumlarda da bu maddenin plazma düzeylerinin 
yüksek olması beklenir. 1964'de Welt ve ark., kronik renal yetmezliği olan hastaların 
eritrositlerinde yüksek intraselüler sodyum konsantrasyonu saptamış ve bu anomalinin, 
sağlıklı bireylerin eritrositlerine aktarılabileceğini göstermiştir (20). Gerçekten 
de, sağlıklı bireylerin eritrositleri renal yetmezliği olan hastaların plazması ile 
inkübe edildiğinde onların eritrosinlerinin Na içeriği de yükselmektedir. 
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De Wardener ve MacGregor, esansiyel hipertansiyonun patogenezinde, en azından 
başlangıç aşamasında santral hipervoleminin rol oynadığı görüşündedirler (21). 
Bu görüşe bazı araştırıcılar tarafından karşı çıkılmasına karşın esansiyel hiper-
tansiyonlu hastaların eritrosit ve lökositlerinde sodyum transportunun azaldığı-
na ilişkin çok sayıda yayın vardır ve de sodyum transportundaki bozukluk normo-
tensif bireylerin lökositlerine inkübasyon yoluyla aktarılabilmektedir (22).Kaldı 
ki, MacGregor ve Hşmlyn grupları, farklı yöntemler kullanarak hipertansif hastala-
rın plazmasında Na /K -ATPaz inhibitörü konsantrasyonunun normotensif kontrollere 
oranla belirgin ölçüde yüksek olduğunu saptamışlardır (23,24). Öte yandan Devynck 
ve ark, da, esansiyel hipertansiyonlu hastaların plazmasından izole ettikleri bir 
faktörün radyoizotopla işaretli ouabain ile eritrositlerdeki bağlanma yerleri için 
yarıştığını bildirmişlerdir (25). 

Bir bütün olarak ele alındığında sayılan deneysel bulgular endojen digital 
ya da endojen digital-benzeri maddeye ilişkin çarpıcı kanıtlar ortaya koymaktadır. 
Bu deneysel gözlemlere karşın inhibitör faktör bazı özellikleri açısından hala tam 
olarak aydınlatılabilmiş değildir.Kesin kimyasal yapısı da bilinmemektedir.Organiz-
madan idrarla atılmakta ve idrar ile plazmanın Sephadex kolonunda fraksiyonlandırıl-
masıyla biri düşük' öteki yüksek molekül ağırlıklı iki inhibitör faktör izole edil-
mektedir (14). Yüksek molekül ağırlıklı (yaklaşık 30000) faktörün etkinliği daha az-
dır ve düşük molekül ağırlıklı (yaklaşık 500) faktörün prekursörü olduğu sanılmakta-
dır. Etkinliğini asid hidrolizden ve ısıtıldıktan sonra da koruyabilmekte, ancak ö-
zelliklerini daha fazla aydınlatmaya yönelik girişimler çelişkili sonuçlar alınması-
na yol açmaktadır (24,25). 

Araştırmaların bu aşamasında şu tür bir soru da akla gelebilir : "Elimizde 
ANP olduğuna göre endojen digital-benzeri bir maddeyi aramanın gereği var mıcjırj " 
Aslında soruya olumlu yanıt vermek daha akla yakın gelmektedir.Çünkü ANP, Na /K -
ATPaz'ı inhibe etmemekte ve böylece plazma hacmi arttırılmış hayvanların plazmasın-
da elde edilen yüksek inhibitör etkinliğin nedenini açıklamakta yetersiz kalmakta-
dır. Kaldı ki, endojen digital periferik damarların konstriksiyonuna, ANP ise dila-
tasyonuna neden olmaktadır. Bu nedenle Sagnella ve MacGregor biri vazodilatör öteki 
vazopresör etkili bu iki natriüretik faktörün elektrolit ve kan basıncı homeostazını 
birlikte denetleyebileceğini öne sürmüşlerdir (26,27) (Tablo I.). 

Tablo I. Endojen digital ve ANP'nin bazı özelliklerinin 
karşılaştırılması 

Endojen digital ANP 

Yapısı 
Yapım Yeri 

? (mol.ağ. 500) 
? Hipotalamus 

28 aminoasidli peptid 
Atrial dokudaki salgı 
granülleri 
? (Na+/K+-ATPaz'ı 
inhibe etmez) 
Vazodilatasyon 

Biyokimyasal Etkileri Na+/K+-ATPaz'ı 

Damar Yataklarındaki Etkisi 
Eliminasyon 

inhibe eder 
Vazokonstriksiyon 
İdrarla atılır Plazmada yıkılır 
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Yukarıda belirtilenlerin ışığında, aldosteron dışında bir humoral faktörün 
sodyum homeostazında rolü olduğuna ilişkin çok sayıda kanıt bulunduğu söylenebi-
lir. Sözü edilen faktörlerden biri olan ANP ile oldukça fazla deneysel bulgu da 
toplanmış bulunmaktadır. ANP'nin etki şeklinin ve salınmasına yol açan faktörle-
rin daha iyi aydınlatılabilmesi, artık yalnızca bir zaman sorunudur. Buna ek ola-
rak, öteki yayınlar da bir endojen digital-benzeri maddenin varlığını vurgulamak-
tadır. Bu iki natriüretik faktör birbirlerinden farklıdır ancak büyük olasılıkla 
birbirlerinin işlevlerini tamamlayıcı özellikler taşımaktadır. Ne var ki, endojen 
digitale ilişkin bazı kuşkular da halen gündemdedir. Bu kuşkuların odak noktasını 
ise endojen digital üzerinde uzun yıllar çalışılmasına karşın hala yapısının ay-
dınlatılmamış olması oluşturmaktadır. Eğer, bu konudaki tüm yayınların doğruluğu 
kabul edilirse, endojen digi|aljn ekzojen kardiak glikozidlerin birçok etkisini pay-
laştığı görülür. Örneğin; Na /K -ATPaz inhibisyonuna bağlı olarak hücre membranın-
dan sodyum transportunun engellenmesi, radyoaktif maddeyle işaretlenmiş kardiak 
glikozidlerin reseptöre bağlanmasının ve digoksin antikorları ile çapraz-reaksiyo-
nun inhibisyonu gibi. Bu noktadan hareketle Wilkins, sayılan verilere dayanarak, 
plazma ve plazma fraksiyonlarından maddenin yapısının şimdiye dek aydınlatılmış ol-
ması gerektiğini savunmaktadır. ANP'nin izolasyonu ve aminoasid diziliminin saptan-
masında gösterilen çabukluğun, endojen digital için henüz başarılamamış olmasının, 
"endojen digital" kavramına biraz kuşku düşürdüğünü belirtmektedir (28). Ancak Sag-
nella ve MacGregor ise, sözü edilen gecikmenin teknik bazı sorunlardan kaynaklandı-
ğını ve olaya kuşkuyla bakılmasını gerektirmediğini savunmaktadırlar. Ayrıca Farma-
koloji ve Endokrinolojinin bu tür örneklerle dolu olduğunu,endojen maddelerin var-
lığına ilişkin bulguların başlangıçta hep duraksamayla karşılandığını ancak yöntem-
lerin geliştirilip bunların sonuçta yapılarının aydınlatıldığını da eklemektedirler 
C29). 

Doğaldır ki; Endojen digital-benzeri maddenin varlığının kuşkuya yer vermeye-
cek biçimde kanıtlanması için daha yoğun çalışmalara gerek vardır. Bu maddenin ka-
rekterinin aydınlatılması ise, konjestif kalp yetmezliğinin tedavisinde önemli bir 
aşama olacaktır. 
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TİROTROPİN SALIVERİCî HORMON VE SANTRAL SİNİR 
SİSTEMİNDEKİ ÇEŞİTLİ ROLLERİ 

TİROTROPİN RELEASİNG HORMON AND DİVERSE ROLES İN THE CNS 

Serap GÜRX U.Melih ALTANX 

SUMMARY 
Regulatory peptides are increasingly gaining importence as potential 

trasmitters and hemostatic agents in the vertebrate CNS. The tripeptide, thyrotropin 
releasing hormon exhibits many properties of neurotrasmittersand neurohormDns. In 
this article, diverse rolesf of TRH in CNS have been dicussed. 

TRH, hipotalamustan salgılanan ve hipofiz ön lobunda tirotropin salgılayan 
hücreleri-stimüle eden bir hormondur. Aynı yerdeki hücrelerde prolaktin salgılan-
masını da arttırır. Hipotalamustan salgılanması tiroid hormonlar ve sinirsel im-
pulslar tarafından kontrol edilir. (1) Kanda dolaşan tiriiodctironin ve tirosin 
düzeyi ön hipofizin hipotalamustan gelen TRH'a duyarlılığını ayarlar. Şöyleki: 
ön hipofizde ilgili hücrelerde (Tirotrof hücreler) sentez edilen bir protein TRH"a 
verilen TSH salgılanması şeklindeki cevabı suprese eder. Kanda dolaşan (T^) ve 
(T^) düzeyi yükselince bu protein oluşumu artar. Hipofizde TSH salgılanmasını ya-
pan tirotrcıf hücreler inhibe edilirler. Bunu algılayan mekanizme hücre nükleusunda 
tiroid hormon reseptörüdür. Bu reseptörlerin aktivasyonu inhibitör protein sentezi-
ni arttırır. (2) 

TRH, hipotalamustan başka santral sinir sisteminin öteki bölümlerinde de bu-
lunur. Beyinde norarenerjik yolakların stimülasyonu, TRH salgılanmasını arttırır. 
Dopaminerjik yada serotenerjik yolakların stimülasyonu ise TRH salgılamasını inhibe 
eder. Hipotalamusta spesifik opioid reseptörlerinin morfin tarafından aktivasyonuda, 
inhibisyonu neden olur. 

TRH, bir tripeptit olup, kimyasal adı: pro-glutamil-histidin-prolin-amiddir. 
Nörohormon işlevi yanında bir nörotransmitter nöro tropik olarakta rol oynar. (1) 

Nörobiolojik yöntemlerin gelişmesi omurgalıların S.S.S'de çok sayıda küçük 
molekül ağırlıklı peptidin izole edilmesini sağlamıştır. Her bulunan yeni peptidin 
S.S.S deki varlığının esprisi ve fizyolojik rolünün aydınlatılmasına yönetil araş-
tırmalar sonuç nörokimyasal iletişimin zaten kopleks Dİan doğasının dahada karma-
şıklaşmasına yol açmıştır. Bazı peptidlerinde biojenik aminler gibi nörotransmitter 
işlevi olduğunun belirlemesi "peptid nöromediatörler kavramının gelişmesine neden 
olmuş ve bu alandaki araştırmalar özellikle son 10 yıldır büyük bir ivme kazanmıştır. 

S.S.S'nin kendi hücreleri arasındaki veya S.S.S ile endokrin sistem arasındaki 
iletişimde ulak Dİarak belirli kimyasal maddeler kullanılır. Bu maddelere "nörcıregü-
latörler" denir. Nöroregülatörler, nörotransmitterler, nörohDrmonlar ve nöromodüla-
törler diye basitçe üç kısma ayrılır. Nörotranmitterler ve nöromodulatörler bir sinaps 
içinde iletişim görevi yapmaları nedeniyle pekçok yönden birbirlerine benzerlerde 
nöromediatörler diye ortak bir ad altında toplanabilirler. Bunlar, birçok yüz Â gibi 
çok kısa bir mesafede mesajı ilettikleri halde, nörohormonlar mesajı daha uzun bir 
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mesafeye iletirler. IMörohormonların, hormonlardan farklı endokrin hücrelerden 
değilde sinir uçlarından salgılanmalarıdır. Bu maddeler. S.S.S ile bazı endokrin 
hücreler veya bazı effektör hücreler arasındaki iletişimi sağlarlar.(4) Klasik 
amin yapılı nöromediatörler sinir ucunda sentez edilen ufak moleküllü maddeler 
oldukları halde peptid nöromediatörler nöronun somasındaki ribozomlarda sentez 
edilir ve bunlar sinir ucuna aksonal akımla birkaç saat süren bir yolculuktan 
sonra taşınırlar peptid yapılı nöromediatörlerin çoğunu hipotalamik hormonlar ve 
hipofiz hormonları diye bilinen maddeler oluşturur. 

Aslında nörotranmitter ve nörohormon ve nöromodulatör kavramlarıda günümüzde 
birbirin içine girmiş bulunmaktadır. Bazı maddelerin hem hormonlara, hemde nörome-
diatörlere benzer özellikleri vardır. Örneğin: renin-angıotensin sisteminin etkin 
maddesi olan angıotensin kimyasal mesajı reninin salgılandığı yer olan böbrekten 
uzağa yani sürrenal karteksine taşıdığı için bir hormondur. Fakat, son zamanlarda 
reninin böbrek dışında da bulunduğu ve bunun aktivasyonu sonucu salıverilen angioten-
sinin lokal etki yaptığı yani otokoid olduğu saptanmıştır. Ayrıca angiotensin içeren 
nöronların S.S.S de varlığı gösterilmiştir. Bu duruma göre angiotesin bir nörome-
diatördür. İşte angiotensin örneğinde olduğu gibi TRH'ta ilk belirlenen işlevi 
nörohormon fonksiyonu dışında bir nörotranmitter ve nörotropik ajana uygun birçok 
özellik sergiler. 

TRH"in hipotalamus-hipofiz düzeyindeki hormonal etkilerine ilişkin araştırma-
lar bulunuşundan hemen sonra, oldukça yoğun bir şekilde sürdürülmüştür. İmminolojik 
ve biokimyasal tekniklerle yapılan araştırmalarla, beyin sapı hücreleri başta ol-
mak üzere, hipotolamus amgdalşid limbik sistem ve periaq aductal gri bölgede ve hipo-
fizde yoğun olarak bulunduğu gösterilmiştir. (6,7) Sıçanlarda bazı setonerjik sinir 
uçlarında SP(substance P) ve TRH~ında bulunduğu saptanmıştır. Bu gözlemden hareketle 
yapılan araştırmalar SP nin, TRI-f receptörlerine bağlanmasını inhibe ettiğini buna 
karşın serotenerjik otoreseptörlerde modülatör etki gösterdiğini ortaya koymuştur. 
(8,9) Bu bulgular, TRH-5HT etkilerinin bazı seksüel davranış kalıplarının belirlen-
mesinde rolü olabileceğini düşündürmektedir. 

S.S.Sideki işlevlerinde önemi solunumu arttırıcı etki, adipsia, kolonik moti-
lite üzerine etkisi ile desteklenmektedir. (6,7) Bunun yanında TRH limbik sistemde 
dopamin salınımma yol açarak motor aktiviteyi arttırır. İMA, 5HT ve Ach turnoverini 
hızlandırır ve ayrıca Ach nin reseptöre bağlanmasını kolaylaştırır. TRH ın güçlü 
analeptik etkinliğide vardır. Bu sözü edilen etkinlik benzodiazepin, barbitürat ve 
etanol gibi depresan ilaçların sedatif etkilerini antagonize etmesi ile gösterile-
bilir. (6,7,İÜ) Bu nedenle TRhfın bir endojen stimülan olduğu düşünülebilir. Ben-
zer şekilde antinDciseptiv aktivite sahiptir. Omurilikte TRH spinal refleksleri 
kolaylaştırır. Öte yandan TRH~ın serebral kortex ve supraspinal dokulardan depolari-
zasyon sonucu salınması, spesifik peptidazlarla inaktive edilmesi ve farmakolojik 
yanıtlarına aracılık eden reseptörlerinin taşıması gereken niteliklerden çoğuna 
sahip olduğunu göstermektedir. 

S.S.S'de TRH'ın eşlik ettiği fonksiyonların çeşitliliği bu peptidin spesifik 
reseptörlerinin beyinde Dİdukça yaygın bir dağılım gösterdiğinin öngörülmesine neden 
olmuştur. Sözü edilen reseptörler büyük bir olasılıkla hücre membranında yerleşmiş-
lerdir. Çünkü araştırmalar, TRH~ın hücre membranlarından geçemediğini ortaya koy -
muştur. TRH reseptörlerinin karekterizasyonunu hedefleyen araştırmalarda önceleri 
( H) TRH tirityumla işaretli TRH kullanılmıştır. Ancak^ bu maddenin nonspesifik bağ-
lanma göstermesi nedeniyle anoloğu olan ( H) (3-Me-His ) TRH (metil histamin TRH) 
tirityumla işaretlenerek çalışmalar sürdürülmüştür. Bu analoğun spesifik bağlanma 
göstermesi insan da dahil birçok omurgalının S.S.S'ninde TRH reseptörlerinin loka-
lizasyonunun ve karekterizasyonunun yapılmasını sağlamıştır. (10,11,12) 
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TRH reseptörleri büyük bir olasılıkla protein yapısındadırlar. Çünkü temperatür 
değişiklikleri, ionik güçler ve sülfidril içeren reaktilerine aşırı duyarlık -gösterir 
ler. (10,11,14) TRH invitro deneylerde,reseptörlsriyİE optimal etkileşmesi O'dadır. 
Bu temperatür dışında örneğin: 5-10"C arasında bile reseptörleriyle etkileşimi, büyük 
ölçüde değişir. Bununla birlikte, sözü edilen temperatürdeki peptid degredasyonuna 
karşı TRH yüksek bağlanma affinitesini muhafaza edebilir. TRH'ın membrandaki resep-
törlerinin bazı TRH analogları ile etkileşebildiği gösterilmiştir. (10,11) Ancak ya-
pısal olarak farklı öteki psikoaktif bileşiklerle etkileşmez. Bu bulgular TRH resep-
törlerinin oldukça yüksek farmakolojik seçiciliğe sahip olduğunu kanıtlamaktadır. TRH 
reseptörlerine bağlanma oranı ile hipofizden tirotropin veprolaktin salgılatıcı etki-
leri arasında, belirgin bir paralellik bulunmasıda reseptörlerin seçiciliğini destek-
leyen bir başka bulgudur. (10) Araştırmalar,TRH reseptörlerinin beyinde heterojen 
bir dağılıma sahip olduğunu ve çeşitli türlerde bu dağılımın farklı olduğunu ortaya 
koymuştur. (10) 

Son yıllarda, otoradyografik yöntemlerle yapılan çalışmalarda bu savı destek-
ler nitelikte sonuçlar vermiştir. (10) Örneğin sıçanda TRH reseptör sıklığı şu şe-
kilde saptanmıştır, (retina-amgdala-pituitary-hypotalamus-hipokampus-spinal cord-
septum-accumbenscerebellum şeklinde giderek azalmaktadır). TRH reseptörlerinin sı-
çandaki bu dağılımı ile TRĤ ın farmakolojik yanıtları belirgin bir paralellik gös-
termektedir. (10,11) Örneğin TRH~ın oldukça iyi bilinen hipofizotropik ve termore-
gülatör etkileri hipotalamus-hipofiz-tiroid ekseninden kaynaklanmaktadır. IMucleus 
accumbens ise TRH"m dopamin salgılatıcı ve motor aktiviteyi başlatıcı etkine aracı-
lık eden bölgedir. TRH'ın ilaçlara bağlı narkazu, inhibe edici etkinliğinin büyük bir 
olasılıkla septo-hipacampal bölge, analeptik ve antiepileptik etkilerinin ise bu 
bölge ile amgdaledeki reseptörler aracılığı ile oluştuğu sanılmaktadır. Ayrıca, 
spinal motonöronal aktivitenin spesifik TRH seceptörleri üzerinde oluştuğu sanılmak-
tadır. (7,8,9,10,15) Spinal TRH receptörleri, S.S.S ve hifizdeki receptörleri ben-
zer özellik gösterir. (10,14,12) TRH receptörlerinin omurilik, orta beyin ve beyin 
sapında da oldukça yaygın dağılım gösterdiği saptanmıştır. Özellikle beyin sapında 
dansitesinin fazla olması TRH~ın düşük dozlarıyla solunum üzerinde oluşturduğu etki-
yi açıklamaktadır. (9) TRH omuriliğin substantia-gelatinosasında da oldukça yüksek 
bir dansite oluşturması peptidin ağrı ve öteki duyusal modalitelerle ilgili sinir 
yollarında modülatör rolü olduğunun ortaya atılmasına yol açmıştır. (12) Çok kısa 
bir süre önce yapılan araştırmalarda TRH ın naloksana duyarlı bir analjezi oluştur-
ması (16) ve acetik acitle oluşturulan urithing (kıvranma)"i (7) önlediğinin gösteril 
meside bu savı destekleyen deneysel bulgulardır. 

TRH~ın S.S.S de çok sayıda etkisi olmasına rağmen, rağmen etki mekanizması tam 
olarak anlaşılmış değildir. Bununla birlikte, hipofizde TRH membran polifosfoinosi-
tollerin hidrolizini yol açarak inositol trifosfat ve diaçilşlisesol oluşturur. 
(17,18) Bunlar TRH etkinliğinde 2.ulak olarak rol oynarlar, inositol tri fosfat (İP^) 
intracellüler Ca salınımını uyarır. TRH sonuçta, Ca aracılığıyla prolaktin salgılan-
masını stimüle eder. (19) Bunun normal durumda fizyolojik önemi yoktur. Bazı hipo-
tiroidizm olgularında aşırı prolaktin salgılanması TRH salgılanmasının artmasına bağ-
lı olabilir. Büyük bir olasılıkla TRH beyinde de böyle bir etkinlik gösterir. Çünkü 
gerek hipofizdeki, gerekse S.S.S'deki TRH receptörleri biokimyasal ve farmakolojik 
özellikleri açısından birbirlerine oldukçâ fazla benzerdir ve son yıllarda bazı ça-
lışmalarda, çeşitli beyin bölgelerinde TRH~ın palifosfoinositolleri hidroliz ettiği 
gösterilmiştir. 

Yine son yıllarda, cAMP ve cGMP~nin TRH'ın beyin ve hipofizde 2.ulakları olabi-
leceğine ilişkin destekleyici nitelikte bulgular elde edilmiştir. Bu bulgular en azın 
dan, bazı TRH reseptörlerinin çeşitli siklazlarla kenetli alabileceğini vede peptidin 
çeşitli etkilerinin farklı intrasellüler sinyallerle ortaya çıkabileceğini düşündür-
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mektedir. Eğer, bu bulguların doğruluğu kabul edilirse TRH için birden fazla reseptör 
tipi bulunduğunu varsaymakta mantıksız bir yaklaşım olmayacaktır. Bilindiği gibi beta 
reseptörlerde membranda üç öğeden oluşan bir molekül komleksinin bir öğesini oluştu-
rur. Bu üç öğe veya alt birim şunlardır: Betareseptör, katalitik birim iç yüzde yer-
leşmiş olan adenilat siklaz enzimi ve ikisinin arasında yer alan protein reseptörün 
aktivasyonu üç alt birimin birbirleriyle etkileşmesi sonucu ve adenilat siklaz enzi-
minin aktivasyonuna sebep olur. Aktive edilen enzim hücre içinde 2.ulak cAMP'nin 
hücredeki miktarının artmasına semep olur. Sonuçta, cAMP çeşitli hücre içi protein 
kinazları aktive eder. Bundan sonraki aşamada hücrenin türüne ve yerine göre çeşitli 
değişiklikler meydana gelir. (21) 

Yaşayan hücreler çevrelerindeki değişikliklere çok hızlı değişikliklere çok 
hızlı reaksiyon gösterirler. Çevresel değişikliklere bir tür uyum olayı olarak nite-
lendirilebilecek bu reaksiyon mekanizmasının esasını ise, protenlerin dinamik turno-
ver artması Dİuşturur. Örneğin: Hipofiz hücrelerinin kronik olarak peptidin etkisine 
maruz bıkarılması, sözü edilen hücrelerde TRH reseptör dansitesini azaltır. (6,7,10) 
Benzer sonuçlar S.S.S'nin çeşitli dokularında ve hipofiz bezinde de elde edilmiştir. 
Şöyleki, sürekli TRH, uygulamasından sonra hipofiz bezinde TSH salgılanması azaldığı 
saptanmıştır. Amigdaloidin stimülasyonu sırasında endojen TRH uzun süreli salgılan-
masıda sonuçta şerek bu dokuda gerekse yakınındaki hipocampusta TRH reseptörlerinin 
douın-regulation nu ile sonuçlanır. Sözü edilen duyarsızlanma büyük bir olasılıkla 
TRH reseptörlerinin bağlanma bölgesinde, prDteinlerininmodifikasyonu sonucu oluşmak-
tadır. Çünkü, peptidin reseptörlerine bağlanabilmesi için sülfidril gruplarının var-
lığının kesinlikle gerekli olduğu sanılmaktadır. (İD,11,14) Bazı benzodiazepinler, 
guanin nükleotidler ve metal katyonlarda (7,14,11,22) bağlanma affinitesini ve bağ-
lanma bölgelerinin sayısını arttırarak TRH reseptörlerinin regülasyonunda rol oynar-
lar hipofizdeki TRH reseptörlerinin sayısını azaltmasına karşın östrojenlerle uzun 
süreli tedavi ve bulbospinal nöronların çıkarılması, adenohipofizal ve spinal motor 
nöron hastalığında resebrospinal sıvıda TRH düzeyleri azalır. (6,7,10) Buna karşın 
Huntington Chorea ve şizofrenide (23) caudat-amgdale*de TRH düzeyleri yükselir. Bu 
noktadan hareketle sözü edilen hastalıklarda TRH reseptörlerininde bazı özellikleri 
ve sıklığının değişmesi olası gözükmektedir. Ancak bu konudaki araştırmalar yeterli 
değildir. 

TRH~ın organizmada yaygın bir dağılım göstermesi peptidin nöronal iletişimdeki 
rolü yanında bazı işlevleride olabileceğini düşündürmektedir. TRH, çabuk farklılaşan 
dokularda büyümeyi stimüle edecek etkinliğe sahip olabilir. Bu nedenle, neonatol or-
ganizmada Glkanal, pankreas1, gonadlar vede cerebellumun gelişmesi sırasında TRH in 
oldukça fazla miktarlarda salındığı düşünülmektedir. Buna ek olarak TRH ın deneysel 
çalışmalarda kolinerjik motornöronların büyüme ve gelişmesini arttırdığı gösterilmiş-
tir. Bu noktadan hareketle invivo olarakta motornöron hastalarında bu tür bir etkin-
liği olduğunu düşünmek pekde mantıksız görünmemektedir. (24) Gerçekten de bu hasta-
larda TRH ve glisin reseptörlerine ve bir büyüme faktörüne karşı antikorların saptan-
ması, hastalıktaki motornöron gelişimindeki bozukluktan sorumlu faktörler Dİarak 
değerlendirilmektedir. 

TRH, belirtilen çok sayıda etkileri nedeniyle ilaç olarak kullanılıp kullanıl-
mayacağı pekçok araştırıcının bugün kafasını işgal etmektedir. Bugün TRH daha çok 
tiroid hastalıklarında bir teşhis olan "TRH stimülasyon testi" için kullanılır. TRH 
ile ön hipofizin tirotrof hücreleri stimüle edildiği zaman serum TSH düzeyinde oluşan 
artma, onun bazal serum TSH düzeyi ile doğru orantılı boyutlarda olur. TRH uygulan-
ması TSH salgılanmasında mevcut eksikliği veya fazlalığı abartılmış bir şekilde or-
taya koyar. Test amacıyla TRH injeksiyonla (IV olarak) bir kez 4ÜÜ-60G mikrogram do-
zunda uygulanır. Normal kimselerde serum TSH düzeyindeki artma 2G-3G dakikada maksi-
muma çıkar. Geriye dönme ise daha yavaş olur ve TSH ancak 2-3 saatte normale döner. 
Böz konusu testte injeksiyondan 30 dakika sonra kbn alınarak TSH ölçülür. Hipotiridizm 
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olgularında serum TSH düzeyinde oluşan cevap şiddetlenmiştir. Hipertiroidizm olgula-
rında ise genellikle normaldekinden azdır. Ancak hipertiroidizmin türüne göre olgu-
ların az veya çok sayıdaki bir bölümünde, teste verilen cevap normal aralıkta bulu-
nabilir. ürneğin: hiperfonksiyonun eşlik ettiği tiroid adenomunda olguların pek çoğunda, 
Graves-Basedouı olgularının yaklaşık % 50 sinde ve multinoduler guvadr olgularının 
ise % 20 sinde bu teste verilen cevaplar normal bulunmuştur. TRH stimülasyon testi, 
hipofiz ön lobunun prolaktin salgılama kapasitesinin ölçülmesinde de kullanılır. Bu 
madde ayrıca tirotropin gibi hipertiroidizmin radyoaktif iyotla tedavisinden önce 
yardımcı ilaç olarak yararlı olabilir. (1) 

Genelde peptidler günümüzde oldukça zayıf ilaç adayları olarak düşünülürler. 
Çünkü, organizmada çok çabuk yıkılırlar ve sonuç olarak bioyararlılıkları çok düşüktür. 
Ancak bu dezavantajlarına karşın TRH ile bazı klinik çalışmalarda elde edilen sonuç-
lar oldukça ümit vericidir. Analeptik özelliklerine dayanarak bazı araştırıcılar 
TRH ı kuramsal bir antidepresan ilaç olarak değerlendirmişlerdir. (25) Bununla birlik-
te, başlangıçtaki çalışmalarda TRH'ın öforik Etkisi saptanmasına karşın hala tartışma-
lıdır. (6,7) Bu konuda çok fazla çalışmaya gErek vardır. TRH'ın şpinoserebeller. lez-
yonlara bağlı oluşan ataksidEki tsrapötik etkinliği ise kuşkuya yer vermeyecek biçimde 
gösterilmiştir. (24,26) Ayrıca I.V. olarak verildiğinde motornöron hastalığında VE 
spinal travmada spasizite ve kas güçsüzlüğünü düzeltir. (24,26) 

TRH~ıh sözü Edilen terapötik etkinliklerinin esas olarak motonöronal TRH resep-
törlerinin stimülasyonu sonucu ortaya çıktığı düşünülmektEdir. Aslında bu görüşü des-
tekleyen klinik bulgular vardır. Örnsğin spinal hasardan sonra oluşan, Spinal hiper-
tansiyon ve kan akımında oluşan artma (26) büyük bir olasılıkla bu sırada oluşumu ar-
tan TRH'ın etkileridir ve bu etkilsr iyileşmEye katkıda bulunabilir. TRH'ın tropik 
Etkileride spinal hasardaki iyileşmEys katkısı olan bir başka faktördür. TRH ın daha 
uzun Btkili analoglarının gEİiştirilmesi yukarıda sayılan hastalıklarda büyük bir 
olasılıkla uygulama alanı bulacaktır. Bununla birlikte TRH ve TRH benzeri maddelerin, 
narkolepsi, hiperaljezi, kolonik paralizi gibi fonksiyon bozukluklarında klinik kul-
lanışının önemi henüz açıklanabilmiş dEğildir. Bu konuda daha fazla klinik çalışmaya 
gerek vardır. 

Bir grup klinikçi ise TRH~narkotik anestszik overdûse unda ve ayrıca opiat 
bağımlılığında terapötik etkinliği olabileceğini öne sürmaKtEdirler. ÖzEİlikle opiat 
bağlılığında kullanılabilecEğine ilişkin iddialar (25) spinal travmadan sonra hiper-
tansiyon VE ağrıyı ve de nörolojik gslişimi naloksana oranla, çok daha iyi kontrol 
edebilmesinden kaynaklanmaktadır. (26) Sonuç olarak TRH~ın bu kntinociseptiv etkisi 
S.S.S'deki etki mekanizmasının bütünüyle açıklanmasından sonra daha sağlam bir şekil-
de değerlendirilebilecektir. Buna yönelik araştırmaların son yıllarda gösterdiği 
hızlı gelişme ise kısa bir süre içinde bu sorunun yanıtını alabileceğimizi göstermek-
tedir. 
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SÜLFONİLÜRE İLAÇLARININ ANTİDİABETİK ETKİSİNİN 
MEKANİZMASI UE TERAPGTİK KULLANIMI 

MECHANISM DF ANTIDIABETIC ACTIÜN AND THERAPEUTIC 
USEFULNESS DF SULFGNYLUREA DRUGS 

Tanju ÖZÇELİKAYX V.Melih ALTANX 

SUMMARY 
Sulfonylureas louer blood glucose by stimulating insülin release. Besides, 

they have been found to have insulin-like effects, to enhance insülin action, 
and to increase the number of insülin receptors. However, it is not unanimously 
accepted that these extrapancretic effects significantly contribute to the 
hlpoglycemic action in the therapy of diabetes. 

in this article, clinicaly important extrapancreatic effects of sulfonylureas 
have been discussed. 

Diabetes mellitus, hiperglisemi, hiperlipemi, glukozüri, polifaji, polidipsi, 
poliüri, ketozis ile tanımlanan bir sendromdur. Birbirinden farklı çeşitli tipleri 
vardır. Bu tiplerin ortak özelliği kısmen veya tamamen insülin eksikliği olmasıdır. 
Bazı diabet tiplerinde ise hedef hücrelerinde insülin reseptör sayısı azalmış veya 
vücutta antireseptör antikorlar oluşmuştur (1). 

İnsülin pankreasın Langerhans adacığının beta hücrelerinde sentezlenip, depo-
lanır ve salınır. Bu salınımın düzenlenmesinde roy oynayan başlıca faktörler şunlar-
dır (2): 

a) Besin öğeleri (Substratlar): Glukoz, Fruktoz, Lösin, Arginin ve yağ asitleri. 
b) Gastrointestinal hormonlar: GİP (Gastrik inhibitör polipeptid), gastrin, 

sekretin, kolesistDkinin ve enteroglukagon. 
c) Glukagon 
d) Diğer hormonlar: Büyüme hormonu, somatomedinler, kortizol adrenalin, 

estrojenler, projesteron, kolesistokinin ve somatomamotrapin. 
e) Sinirsel uyarılar. 
Kan glukoz konsantrasyonunun yükselmasi, insanda, insülin salıverilmesine 

neden olan en önemli stimulustur. Beta hücre membranları üzerinde bulunan glukoza 
özgü glukoreseptörler vasıtasıyla, I.U. glukoz infüzyonu sırasında insülin salıve-
rilme hızındaki artmanın bifazik olduğu saptanmıştır (ŞEKİL 1). 

Eczacılık Meslek Bilimleri Blümü 
Farmakooi Anabilim Dalı 
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HIZLI 

Şekil 1) İ.U.Glukoz înf üzyonundan Sonra ıBifazik 
İnsülin Salınımı 

Salıverilmenin başlangıç dönemi çok kısa sürer ve salıverilme hızı giderek 
azalır. Daha sonra geç gelişen ve oldukça uzun süren bir yükselme daha oluşur. 
Başlangıç döneminde yalnızca önceden depolanmış insülin, ikinci dönemde ise hem 
depolanmış hemde glukozun etkisiyle yeniden sentez edilen insülinin salıverildiği 
düşünülmektedir (3). 

Salınan insülin çizgili kas, miyokard, karaciğer, yağ, fibroblast ve kan hüc 
relerinde kendine özgü spesifik reseptörlere yüksek afiniteli bir şekilde bağlana-
rak glukozun bu hücrelerin içine girişini arttırırlar (4). Çeşitli nedenlere bağlı 
olarak insülin salınımının nisbi veya mutlak bir şekilde azalması glukozun belirli 
hücrelerin membranlarından geçişini önemli ölçüde engeller. Bunun sonucu plazma 
glukoz konsantrasyonunun artmasına bağlı Dİarak hipergliseıtıi gelişir. 

Bugün, şeker hastalığının iki ana tipi vardır. 
1- Juvenil tip diabet (Tip 1 diabet, insüline bağımlı diabet genç tipi diya-

bet): Pankreasın beta hücrelerinin harap olmasına bağlıdır. Hücreleri yıkan faktö-
rün ne olduğu kesinlikle bilinmemektedir.Bazı olgularda virüse bazılarında İSE 
otoimmuniteye bağlı olduğu düşünülmektedir. Kalıtımla yakın bir ilişkisi yoktur. 

2- Erişkin tipi diabet (Tip 2 diabet ., insüline bağımlı olmayan diabet): 
Bu olgularda beta hücrelerinde insülin yapılması ve depolanması bozulmamıştır. 
Salgılanmada genellikle azalma yoktur. Plazma insülin düzeyi azalmış, normal hatta 
artmış bulunabilir. Beta hücrelerinin glukoz haricinde insülin salıverilmesini 
stimüle eden etkenlere verdiği cevap normaldir. Fakat glukoreseptörlerde meydana 
gelen bozukluk sonucu beta hücrelerinin uyarılmasına bağlı başlangıçtaki artma kay 
bölmüştür. Beta hücresi içine geçen glukozun orada diğer stimulanların insülin sal 
gılatıcı etkilerini potansiyelize etme yeteneği azalmıştır. Bir görüşe göre ise 
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belirtilen nedenlerle antiinsüliner sistem egemen duruma geçmiştir ve pankreastan 
insülin salgılanması kan glukDZ düzeyini yükseltmek suretiyle elverdiğince arttır-
maya çalışmaktadır. Bu yüzden erişkin diabetliler genellikle şişmandır. Hastalık 
kalıtımla ilişki gösterir. Diabetli hastaların çoğunluğunu Tip 2 diabetliler oluş-
turmaktadır. insülin gerek Tip 1 gerekse Tip 2 diabet tedavisinde kullanılmaktadır. 
Tip 1 diabette insülin tedavisi esastır ve zorunludur. Erişkin tip diabette ise 
önce diyetle tedavi uygulanır. Bunu yaparken hastanın vücut ağırlığının ideal ağır-
lığa düşürülmesi ve kalori alınımının hastanın gereksinimine göre mümkün olan en 
düşük düzeyde tutulması amaçlanır. Diyetle düzelmeyen hastalarda oral antidiyabe-
tiklerle tedavi denenir. Buda başarılı olmazsa insülin tedavisine geçilir (1). 

Insülinin diabet tedavisindeki güçlü etkinliğine rağmen oral yolla alınama-
ması önemli sakıncalar oluşturmaktadır. Bu nedenle oral yoldan etkili olan antidiabe 
tik ilaçlar kullanılmaktadır. İlk olarak 192ü lerde bitkisel kaynaklı bir alkoloid 
olan dekametilen diguanid (Synthalinfl) maddesi bulunmuştur. Daha sonra bulunan hipog 
lisin A maddeside hipoglisemi oluşturmasına rağmen her iki madde belirgin derecede 
hepatotoksik etki gösterdiklerinde tedaviden kaldırılmışlardır. 1942 yılında tifo 
tedavisi için kullanılan bir sülfonamidin belirgin derecede hipoglisemi oluşturduğu 
gözlenmiştir. Ancak bu etkinin pankreotektomiden sonra ortadan kalktığı saptanmıştır 
Bu gözlemden 1955 yılına kadar diabet tedavisinde yararlanılmamıştır. Bu tarihte 
karbutamid adlı sülfonilüre türevi ilaç tedaviye girmiştir (5). 

Daha sonra bulunan ve karbutamidin yerini alan tolbutamin ve klor propamid 
yapıca karbutamide çok berzerler. Diğer birinci kuşak türevi olan tolazamid ve ase-
tohegzamidde l\l üzerindeki sübstütisyon önceki ilaçlardaki gibi alifatik değil sik-
lik bir gruptur. Bu bileşikler karbutamide göre daha az toksiktirler (6).(Şekil 2) 
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196G ların ortasında ise kitlelerine göre daha güçlü etkinlik gösteren, bu nedenle 
daha ufak dozlarda kullanılan ikinci kuşak sülfonilüreler bulunmuştur (5). 

Sülfonilüre bileşiklerinin etki mekanizması yönünden birbirine benzedikleri 
sanılmaktadır. Fakat kitlelerine göre etki güçleri, absorbsiyon dereceleri, metabo-
lizma hızları, itrah hızları ve buna bağlı olarak doz ve devam süreleri bakımından 
farklılık gösterirler. 

Birinci kuşak sülfonilüre oral antidiabetikler polar nitelikte (anyonik) bi-
leşikler oldukları halde ikinci kuşak sülfonilüreler lipofilik (apolar) bileşikler-
dir. Bunlar mide bağırsak kanalından diğerleri gibi kısmen değil, tamamıyle absorbe 
edildiklerinden ve intrinsik aktiviteleri yüksek olduğundan dolayı ufak miktarda 
kullanılırlar (6). 

Bütün sülfonilüreler plazma albüminine yüksek oranda bağlanırlar. Tolbutamid 
ve benzeri anyonik ilaçlar, albümin üzerindeki polar bağlanma yerlerine bağlandık-
ları halde, ikinci kuşak sülfonilüreler gibi fazla lipofilik ilaçlar, apolar grup-
lara hidrofobik bağlarla bağlanırlar. Yapılan çalışmalar glibenklamidin beta hücre-
lerinin plazma membranına yaygın olarak bağlandığını göstermiştir. Bu sonuç beta 
hücre membranında glibeklamide özgü reseptörlerin bulunabileceğini ve sülfonilürele-
rin akut etkisinin oluşmasında bu reseptörlerin aracılık edebileceğini düşündürmek-
tedir (7,B,9,10,11,12,13,14,15). 

Sülfonilürelerin kliniğe girişinden bu yana yaklaşık otuz yıl geçmiştir, 1950-
1960 yılları arasında yapılan çok sayıda çalışma sülfonilürelerin antidiabetik etki-
lerinin pankreastan insülin salınımını uyarmaları sonucu oluştuğunu öne sürerken, 
sonradan yapılan çalışmalar özellikle kronik tedavi sırasında sülfonilürelerin anti-
diabetik etkilerinin insülin salgılatıcı etkisine bağlı olmadığını ortaya çıkarmıştır. 

İn vivo ve in vitro çalışmalar, sülfonilürelerin, pankreasta DIMA ve protein 
içeriğini arttırmalarına karşın proinsülin sentezini azalttığını göstermiştir (16, 
17,18,19,20). Bu bulgular kronik olarak sülfonilüre ile tedavi edilmiş hayvanların 
pankreasından insülin salıverilmesinin azalmasının nedenini açıklamaktadır (21,22,23). 

Hayvanların ve insanların akut olarak sülfonilürelerle tedavisinin insülin 
salınımını arttırdığı saptanmıştır (24,25,26,27,28). Sülfonilüreler gerek alloxanla 
diabet oluşturulmuş (29), veya pankreotektomi yapılmış hayvanlara (30,31) gerekse 
juvenil tip diabetlilere (25,26,27,28,29,30,31,32) akut olarak verildiğinde bunların 
artmış olan plazma glukoz konsantrasyonlarında herhangi bir azalmaya neden olmadığı, 
dolayısıyla glisemiyi düşürücü etkilerinin ortaya çıkması için pankreasın gerekli 
olduğu anlaşılmıştır. Akut sülfonilüre verilmesini takiben periferal ve portalven 
lerde insülin benzeri aktivitenin ve immunoreaktif insülin düzeyinin arttığı görül-
müştür. Bu durum sülfonilürelerin akut etkilerinin extrapankreatik değil pankreatik 
düzeyde olduğunu doğrular. 

Sülfonilürelerle izole edilmiş pankreasta yapılan çalışmalar, bu ilaçların 
başlangıçtaki insülin salınımını stimüle ettiğini ancak insülin salınımının ikinci 
dönemi üzerine etkisinin yok denecek kadar az olduğunu göstermiştir. 

Sülfonilürelerin glukoz eksikliğinde bile insülin salınımını stimüle edebildiği 
ve glukozun insülin salınımına olan etkisine aracılık ettiği saptanmıştır. Sülfonilüre-
lerin beta hücrelerindeki adenilat siklazı aktive (33,34) ve adenozin 3' 5' monofosfD-
diesterazı inhibe (35,36) etmelerine karşın (her iki olay hücre içi cAMP düzeyini 
arttırır) bu grup ilaçların etki mekanizmalarının bu yolla oluşmadığı sanılmaktadır (18). 
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Hayvanların sülfonilürelerle kronik olarak tedavisi sonucu glukoz ve amino asit-
lerle uyarılmış insülin salınımının azaldığı gösterilmiştir. (21,22,23). Benzer şe-
kilde birçok klinik çalışma sülfonilürelerle kronik olarak tedavi edilmiş diabetli 
hastalarda glukozla uyarılmış insülin salınımının ya azaldığını yada tedavi öncesi 
değeriyle karşılaştırıldığında değişmediğini göstermiştir (37,38,39,40). Sözü edi-
len çalışmalarda sülfonilürelerin insülin salınımını arttıramamaları, öteyandan pank-
reasta insülin sentezinin azalması bu ilaçların kronik antidiabetik etkilerinin beta 
hücreleriyle ilişkili olmadığını destekler niteliktedir. 

Sülfonilürelerin çok sayıda extrapankreatik etkileri vardır. Ancak bu etkilerin 
çoğu ilaçların terapötik kan konsantrasyonlarının üstündeki konsantrasyonlarda ortaya 
çıkmaktadır. Buna ilaveten sözü edilen etkilerin çoğu broken-cell preparatlarında gös-
terilmiştir. Ayrıca sülfonilürelerin intact dokuda hücre membranlarından geçişide 
mümkün görülmemektedir. Bu nedenle erişkin tip diabette, sülfonilürelerin, extrapan-
kreatik etkilerinin klinik açıdan önem taşıyabilmesi için aşağıdaki kriterleri taşıma-
sı gerekir (41). 

1- Etki, sülfonilürelerin kronik tedavide kullanılan dozlarıyla oluşmalıdır. 
2- Etki, sülfonilürelerin ulaşabileceği hücre bölgelerinde oluşmalıdır. 
3- Etki, insülin varlığındada görülebilmelidir. 
Sülfonilürelerin bu kriterleri taşıyan extrapankreatik etkileri: 
1- Kasta, karbonhidrat transportu üzerine insülin etkisini potansiyelize etmesi. 
2- Karaciğer üzerine direct etkisiyle hepatik glukoz outputun azalması. 
3- Karaciğerde insülin etkisini potansiyelize etmesi, 
Sülfonilürelerle ilk yapılan çalışmaların çoğu bu ilaçların insülin duyarlılığı-

nı değiştirip değiştirmediğine yönelikti. İlk defa Mirsky sülfonilürelerin insülinazı 
inhibe ederek metabolizma hızını yavaşlattığını (42), sonraki çalışmalar ise bu etkinin 
terapötik dozun üstündeki dozlarda oluştuğunu göstermiştir (41,42,43). Bu nedenle il-
ginç bir bulgu olmasına karşın terapötik önemden yoksundur. 

Normal yada diabetli hastalara akut sülfonilüre uygulanması açlık kan şekerini 
düşürür. Büna karşın glukoz toleransını ve dışardan verilen insülinin (eksojen insülin) 
duyarlılığını arttırmazlar (44,45,46). Kronik tedavide ise bu ilaçların eksojen insülin 
duyarlılığını arttırdığına ilişkin çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların en 
önemlisi Lebovitz ve arkadaşları tarafından 1978 yılında yapılmıştır (54)(Şekil 3). 
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Ünce gerek normal gerekse Tip 2 diabetli hastalarda insülin duyarlılığı saptanmıştır. 
Her iki gruba 0.1 U/kg. insülin verildiğinde bir dakikada plazmadan uzaklaşan % glu-
koz miktarı K değeri olarak görülmektedir (buda insülin etkisinin göstergesidir). 
Şekil 3 de insüline bağımlı diabetlilerin normal hastalarla karşılaştırıldığında ekso-
jen insülin etkisine belirgin bir rezistans oluşturduğu görülmektedir. 

Benzer şekilde yapılan bir çalışmada da diabetli hastalar iki gruba ayrılmış, 
bir grup yalnız diyet, öteki grup ise diyet ve glipizidle normal plazma glukoz düzey-
lerine ulaşılıncaya kadar, 5-6 hafta tedavi edilmişlerdir (Şekil 4). Daha sonra insü-
lin duyarlılığı yeniden ölçülmüştür. Diabetli hastaların açlık kan şekerlerinin di-
yetle normale döndürülmesinden sonra bile insülin etkisinin değişmediği saptanmıştır. 
Ancak bu hastaların glipizidle normalleştirilmesinin insülin etkisinin artmasıyla 
ilişkili olduğu anlaşılmıştır. Bir başka değişle kronik sülfonilüre tedavisi Tip 2 
diabetli hastalarda insülin duyarlılığını arttırmaktadır. Bu gözlemlerin önemi konuya 
Tip 2 diabetteki metabolik anormallikler değerlendirilerek yaklaşılırsa çok daha belir-
gin hale gelir. Çünkü Tip 2 diabette insülin etkine karşı aşırı bir rezistans söz ko-
nusudur. Bu hastaların İ.V. insüline yanıt olarak çok düşük K değerleri gösterdiğine 
ilişkin çok sayıda araştırma yardır (48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58). 

Şekil 4) 0.1 Ü/kg İ.V. insülin den sonra plazma glukozundaki 
azalma (54). 

Reaven ve arkadaşları insülin etkisini benzer bir grup hastada glukoz, insülin, 
adrenalin, propranolol ün sürekli infüzyonundan sonra steady-state plazma glukoz sevi-
yesini saptıyarak gösterdiler (59,60,61). Araştırıcılar çalışmalarında şu noktaları 
vurguladılar: Pnakreas hasarına bağlı diabetliler ve yeni teşhis edilmiş Tip 1 diabet-
liler insüline normal duyarlılık gösterirler. Buna karşı, Tip 2 diabetliler insüline 
belirgin rezistans gösterirler. Böylece pankreatik insülin içeriğinin biraz azaldığı 
insülin salgılanmasının ise bozulduğu Tip 2 diabet de en önemli metabolik bozukluk in-
sülin etkisine karşı gösterilen duyarsızlıktır. 

Bu noktadan hareketle Tip 2 diabetlilerin sülfonilürelerle kronik tedavisinin 
hastalarda sözü edilen majör bozukluğu kısmen yada bütünüyle düzeltici etkinlik gös-
terdiğini varsaymak oldukça mantıksal bir yaklaşım olacaktır. Bu görüşten hareketle 
yapılan araştırmalar sıçanlarda kronik sülfonilüre tedavisinden sonra hepatik plazma 
membranlarında bulunan insülin reseptörlerinin sayısında büyük ölçüde artış olduğunu 
kanıtlamıştır. 
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1976 da Glefsky ve Reaven klorpropamidin diabetli hastaların monositlerinde de 
insülin reseptör sayısını arttırdığını saptamışlardır. Benzer etki glibenklamidle de 
gözlenmiştir. 

196D yılının başında ABD de 12 üniversite kliniğinin katılmasıyla 8 yıl süren 
bir araştırmada (University Group Diabetes Project) çok sayıda Tip 2 diabetliler de 
tolbutamid, insülin ve fenforminin diyet yada placeboya göre kardiovasküler kompli-
kasyonları ve mortaliteyi önleme yönünden daha üstün olup olmadıkları araştırılmıştır. 
Bu araştırmaların sonuçlarına göre tolbutamid yada fenformin kullanan hastalarda kar-
diovasküler komplikasyon sıklığı ** njprtalite, insülin kullanan yada yalnızca diyet 
tedavisi gören gruptan fazla bulunmuştur. Her ne kadar bu sonuçlar bazı araştırma 
grupları tarafından doğrulanmamışsada oral antidiabetiklerin diabet tedavisinde uzun 
süreli yararlarının bulunduğu konusunda ciddi kuşkular yaratmıştır. Aslında bu çalış-
ma sülfonilürelerin uzun süreli tedavideki yararlarından çok toksik etkilerini amaç-
layan bir incelemedir. 

Tip 2 diabetlilerde kronik sülfonilüre tedavisinin etkilerini değerlendiren 
araştırmalarda vardır. Bernhard ve arkadaşları 1965 de 8538 diabetli üzerinde 6 yıl 
sürdürdüğü çalışmaların _ sonuçlarını yayınlamıştır. 
Sonuçlara göre hastaların % 73.3 sülfonilürelerle oldukça başarılı bir şekilde tedavi 
edilmişlerdir. Tedaviye iyi sonuç veren hastalarda bir takım ortak özellikler saptan-
mıştır. Bu özellikler hastaların: 

a) Vücut ağırlıklarının normal yada normalden fazla olması 
b) 40 yaşında yada daha büyük bir yaşta diabete yakalanmış olmaları 
c) Tedaviye başlandığı anda 5 yıldan daha az süredir diabetli olmaları 
d) Önceden insülin tedavisi yapılmamış yada günde 20 U den daha az dozda insülin 

tedavisi görmüş olmalarıdır. 
Bu çalışmaların sonuçlarına bakarak sülfonilürelerin günümüzde terapötik etkinlikleri-
ne ilişkin şutür yaklaşımlar yapmak olasıdır. 

e) Sülfonilüreler en az birkaç yıl Tip 2 diabetlilerde hipergliseminin kontro-
lünde oldukça başarılı olabilirler. 

f) 5 yıldan daha uzun süreli hastalarda sülfonilürelerin etkinlik derecesi açık 
değildir. 

g) Sülfonilüre kullanımıyla kardiovasküler toksisite arasında bir ilişki bulundu-
ğu kuşkuludur. 

Bugün ki bilgilerimiz içinde sülfonilürelerin kullanımı yalnızca Tip 2 diabetli 
hastalarda mümkündür. Diabiyeti 4G yaşının üstünde oluşmuş hastaların, şişman diabet-
lilerin ve hastalığı yeni teşhis edilmiş kişilerin tedaviye en iyi yanıt veren olgu-
lar olduğu söylenebilir. 

Oral sülfonilüre tedavisinden amaç açlık yada yemekten 2 saat sonraki plazma 
glukoz düzeyini 130 mg/dl den daha aşağıya düşürmesini sağlamaktır. Tip 2 diabetlile-
rin insüline rezistans ve insülin salınmasındaki bozukluktan kaynaklandığının iyice 
anlaşılması bu hastalıkta uygun terapötik seçim yapılmasını kolaylaştırmıştır. Bu ko-
nuda günümüzde en geçerli görüş şudur: 

İnsüline duyarlılık belirgin ölçüde azalmış ama insülin salınmasında çok az bir 
azalma varsa, kesin dlarak sülfonilüre tedavisi uygulanır. Gerek insülin etkisine 
karşı duyarlılıkta gerekse insülin salınımında ufak bir azalma söz konusuysa sıkı bir 
diyet tedavisi yeterlidir. Eğer insüline duyarlılık azalmamış, ancak insülin salınımı 
büyük ölçüde deprese edilmişse (bu durum Tip 1 diabetin özelliğidir) kesin insülin 
tedavisi yapılmalıdır. 

Buraya kadarki bulguların ışığı altında sülfonilürelerin antidişbetik . etkileri-
nin mekanizmasına ilişkin en geçerli hipotez şudur: 
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Tip 2 diabet kendisini insülin etkisine karşı belirgin bir rezistans ve glukoz, 
amino asit gibi besinsel uyaranlara yanıt olarak insülin salınmasındaki bozuklukla 
gösteren bir membran hastalığıdır. Sülfonilüreler tedavinin başlangıcında pankreastan 
insülin salınımını arttırırlar. Ancak kronik tedavi sırasında gerek pankreatik insülin 
sentezini gerekse salıverilmesini azaltırlar. Kronik sülfonilüre tedavisi büyük .bir 
olasılıkla insülin reseptör sayısını arttırarak hücre membranlarının insüline yanıt 
verme yeteneğini yükseltir. Bu nedenle tedavinin her hangi bir aşamasında sülfonilüre-
lerin etkinliği sözü edilen iki aktivitenin o andaki katkısına bağlıdır. Akut tedavide 
bu ilaçlar tarafından insülin salıverilmesi arttırılacak ve insülin etkisini güçlendi-
rerek hiperglisemiyi düşürecektir. Ancak kronik tedavide insülin etkisinin potansiye-
lize edilmesi sülfonilürelerin antidiabetik etkinliğinin primer nedenini oluşturacaktır. 

Bununla birlikte birçok soru yanıtsız kalmıştır. Tip 2 diabette membran defecti-
nin etiyolojisi nedir? Progresif midir? Sülfonilüreler insülin reseptör sayısını nasıl 
arttırmaktadırlar? Bu ve benzer soruların yanıtının verilmesi Tip 2 diabetin etiyolo-
jisinin anlaşılmasını, sülfonilürelerin antidişbetik etkinliğinin mekanizmasının daha 
iyi anlaşılması da, bu hastalıkta daha etkili ilaçların kullanılmasını sağlıyacaktır. 

Tablo 1) Tedavide Kullanılan Sülfonilüre Oral Antidiabetik Preperatlar 

Preparat 
Carbutamid 

Müstahzar 
Invenol (tablet) 

Cholorpropamid 
Tolbutamid Rastinon (tablet) 

Diabiaese (tablet) 
Orabet (tablet) 
Orabines (tablet) 
Orbin (tablet) 

Glibenclamide Benglamid (tablet) 
Diyaben (tablet) 
Euglyben (tablet) 
Gliben (komprime) 

Gliclazide Diamicron (tablet) 

Glipizide Minidiab (kemprime) 

Glibornuride Glutril (tablet) 
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DİABET OLUŞTURAN İLAÇLAR VE KİMYASAL MADDELER 
DRUES AND CHEMİCALS THAT INDUCE DİABETES 

Çimen KARASUX V.Melih ALTANX 

SUMMARY 

It is knoıun that chemicals can produce diabetes in animals. Beta cells of the 
islets of Langerhans appear to be more sensitive to chemical insult than other 
hormone-secreting cells of pancreas. There may be many different mechanisms for the 
chemicals uhich cause beta-cell damage. Until these mechanisms are elucidated, ue 
may remain at risk of exposure to diabetogenic agents. 

Kısaca diabet olarak tanımlanan Diabetes mellitus (şeker hastalığı) gerçekte 
bir hastalık değil, bir sendromdur. Birbirinden oldukça farklı semptomatoloji veren 
çeşitli tipleri vardır. Bu tiplerin ortak özellikleri mutlak ya da nisbi insülin ek-
sikliği olmasıdır. Diabetes mellitus hiperglisemi, hiperlipemi, glukozüri, polifaji, 
polidipsi ve ketozis ile tanımlanır (1). Kan glukoz düzeyi üzerinde etkili olabilen 
pek çok faktör var olduğuna göre diabetin kısmen kalıtsal, kısmen çevresel ve kısmen 
de hormonal etkenlerin beraberce devreye girmesinin bir sonucu olduğu öne sürülebilir. 

Diabetin günümüzde tanımlanan başlıca iki tipi vardır (2). Jüvenil tip diabet, 
başka bir değimle tip-1 ya da insüline bağımlı diabet, pankreasın Langerhans adacık-
larının harab olmasından kaynaklanmaktadır. Hücreleri yıkan unsurların neler olduğu 
sorusu kesinlikle yanıtlanmamıştır. Bazı olgularda virüsler, diğer bazılarında ise 
otoimmüniteye bağlı sonuçlar neden olarak gözükmektedir. İnsüline bağımlı bu diabet 
türü genellikle çocuklarda ve genç yetişkinlerde görülür. 

Erişkin tip diabet ise insüline bağımlı olmayan ya da tip -2 diabet olarak 
adlandırılır. Bu tip olgularda beta hücrelerinde insülin sentezi ve depolanmasında 
herhangi bir defekt gözükmemektedir. Genellikle insülin salgılanmasında da bir bo-
zukluk yoktur. Plazma insülin düzeyi azalmış, normal ve hatta yükselmiş olabilir. 
Bu tip diabetin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte glukoz reseptörlerinde bo-
zukluk olduğu sanılmaktadır. Yapılan araştırmalara göre tüm diabetes mellitus olgu-
larının % 85-90"ını erişkin tipi olguların oluşturduğu saptanmıştır (tablo-1). 

Bazı kimyasal maddelerin deney hayvanlarında diabet oluşturabildiği uzun yıl-
lardan beri bilinmektedir (3). îlk kez 1940*11 yılların başlarında bir siklik üre 
analoğu olan alloksanm tavşanlarda kalıcı diabet oluşturduğu saptanmıştır. Sonrasın-
da alloksanın pankreastan isülin salıveren beta hücrelerini yıkıma uğratarak yani bu 
hücreleri yapısal olarak bozarak sözü edilen etkinliğini ortaya çıkardığı gösterilmiş-
tir (4). Diabetojenik etkisinin bulunmasından bu yana alloksan kalıcı hipergliseminin 
organizmada oluşturduğu çeşitli etkileri araştırmak amacıyla özellikle farmakologlar 
ve tosikologlar tarafından kullanılagelmektedir, Beta hücrelerinde alloksanın oluştur-
duğu sitotoksik etkinin mekanizması sürekli araştırılmasına ve bu konuya ilişkin 
bilgiler gün geçtikçe artmasına karşın, olayın birçok noktası günümüzde bile yete-
rince aydınlatılamamıştır. 
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fllloksandan kısa bir süre sonra IM-metilnitrozüre anoloğu bir bileşik olan 
streptozotosin bulunmuş ve bu maddenin alloksana benzer şekilde, pankreasta insülin 
sentezi yapan beta hücrelerini seçici olarak yıkıma uğrattığı saptanmıştır. Yapılan 
araştırmalar, streptozotosinin yüksek dozda bir kez uygulanmasından sonra, beta 
hücrelerinin komponentlerinde alkilasyona neden olduğunu göstermiş ve de uzun yıllar 
diabetojenik etkinliğinin buna bağlı olduğu sanılmıştır. Buna rağmen daha sonra elde 
edilen deneysel bulgular streptozotosinin etki mekanizmasının sanılandan daha karma-
şık olabileceğini göstermektedir. 

fllloksan ve streptozotosinin yanında az sayıda bazı kimyasal madde de 
diabetojenik kimyasallar olarak nitelendirilmektedir. Bu maddeler beta hücrelerinin 
morfoloji ve işlevini değiştirerek sonuçta karbohidrat metabolizmasının hormonal de-
netiminin kaybolmasına neden olmaktadırlar (tablo-2). Pankreastan insülin salınımını 
inhibe eden fakat beta hücrelerinde morfolojik değişime yol açmayan bazı kimyasallar 
ise söz konusu bu tablonun kapsamı dışında bırakılmıştır. Bunlara örnek olarak,insü-
lin salınımı üzerindeki inhibitör etkinlikleri nedeniyle pankreasın aşırı insülin 
salgılayan tümörlerinin varlığında hipo glisemiyi kontrol etmek amacıyla kullanılan 
diazoksit ve fenitoini verebiliriz. 

Alloksan ve streptozotosinin ortak özellikleri, deney hayvanlarına tek etkin 
doz şeklinde uygulandıklarında bile bile nekroz yapabilmeleridir. Bu bileşiklerin 
diabetojeniketkilerinin farklı mekanizmalarla oluşabileceğine ilişkin bazı deneysel 
bulgular vardır (3).Bunlardan en çarpısı olanı, alloksan ve streptozotocinin deney 
hayvanlarına uygulanmalarından.önceki bir durumla ilgilidir. Şöyleki; deney hayvan-
larına önceden glukoz verilmesi, alloksanla oluşan diabeti önlemekte fakat strepto-
zotosinle oluşan diabette etkili olmamaktadır. Bununla birlikte, bu iki diabetoje-
nik ajanın etki mekanizmalarında bazı ortak özelliklerin varlığına ilişkin deneysel 
bulgular da elde edilmiştir. Bu bulgulardan biri; her iki diabetojenik ajanın diabe-
tojenik dozlarından sonra zamana karşı çizilen kan glukoz düzeyi eğrilerinin 
birbirine koşut ve oldukça benzer olmasıdır. Kaldıki belirli bazı kimyasal maddeler 
hem de streptozotosinin diabetojenik etkinliğini önleyebilmektedir (4). 

Alloksan organizmaya girdiğinde önce dialurik aside indirgenir. Bu madde daha 
sonra otooksidasyona uğrayarak hidrojenperoksit, süperoksit anyonu ve serbest hidrok-
sil radikallerini verir (5). Bu maddeler aşırı sitotoksit bileşiklerdir.Aslında 
söz konusu bu aktif oksijen radikalleri, hücrelerde normal durumda da bir miktar oluş-
maktadır. Ancak süperoksit dismutaz ve katalaz gibi enzimler aktif oksijen radikal-
lerini kısa sürede inaktive ederler. Buna rağmen alloksandan sonra aktif Dksijen 
radikalleri aşırı ve kontrolsüz bir şekilde üretilmekteıtir. Bu gözleme dayanarak araş-
tırıcılar, alloksanın beta hücreleri üzerindeki ilk atağını sözü edilen bu maddelerin 
başlattığı inancındadırlar. Gerçektende süperoksit radikalini elimine eden süperok-
sit dismutaz enziminin, hidrojenperoksit ve lipid peroksitleri elimine eden katalaz ve 
peroksidazların ve dimetilüre gibi radikal söndürücülerin, alloksanın beta hücrelerin-
de yaptığı yıkımı önledikleri gösterilmiştir (6,7). Yapılan çalışmalarda, streptozo-
tosinin oluşturduğu diabetin, aktif oksijen radikalleri üzerinden gerçekleşebileceğine 
ilişkin deneysel bulgular da elde edilmiştir (8). 

Araştırmaların bu aşamasında şöyle bir S D T U akla takılabilir. Gerek alloksan, 
gerekse streptozotosin sitotoksik etkilerini neden öteki hücrelerde değil de yalnız-
ca Largednarz aoacıklarındaki beta hücrelerinde ortaya çıkarmaktadır? Alloksan hem 
beta hücrelerinde hemde öteki bazı hücrelerde yüksek konsantrasyonda toplanabilmek-
tedir (9). Bir başka değimle, beta hücrelerinde olduğu gibi öteki hücrelerde de 
aktif oksijen radikalleri oluşumuna yol açmaktadır. D halde neden öteki hücreler ak-
tif oksijen radikallerinden etkilenmezken beta hücreleri bu maddenin etkisine karşı 
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yüksek duyarlık göstermektedir. Bunun birtek mantıksal yanıtı alabilir. • da: 
beta hücrelerinde aktif oksijen radikallerini inaktive eden enzim sisteminin 
aktivasyonunda herhangi bir defektin bulunabilmesi olasılığıdır. Gerçekten yapı-
lan çalışmalar, beta hücrelerinde aktif oksijen radikallerinin inaktivasyonunda 
rol oynayan glutatyon peroksidaz enziminin etkinliğinde belirgin bir azalma ol-
duğunu göstermiştir. Kaldı ki, alloksanın etkisiyle bu hücrelerde aşırı ue kont-
rolsüz bir şekilde aktif oksijen radikalleri üretilmektedir. 

Streptozotosin ise molekülünde bir glukoz grubu taşımaktadır.Büyük bir ola-
sılıkla içerdiği bu glukoz grubu onun beta hücresine yöneltilmesinde rol oynamak-
tadır. Beta hücresinin glukoza afinitesi çok fazladır. Araştırıcılar streptozoto-
sinin öteki hücrelere oranla beta hücresinde daha fazla toplandığını gözlemişler-
dir (İD). Aslında, streptozotosin ue.alloksanın subselüler yapılar üzerindeki etki 
yerleri henüz tam olarak anlaşılamamıştır. İzole pankreas adacıklarında yapılan 
inuitro deneyler, alloksan ue streptozotosinin beta hücrelerindeki çeşitli organel-
lerin işleulerinde azalmaya da neden olduklarını göstermiştir. Plazma membranı, 
mitokondri, endoplazmik retikulm ve nükleusta bu maddelerle oluşan çeşitli bozuk-
luklar saptanmıştır. Boguist, alloksanın izole mitokondri fonksiyonlarını değiş-
tirdiğini gözlemiş, onun bu özelliği ile sitotoksik etki gösterdiğini öne sürmüş-
tür (11). Asıl ilginç olan nokta, hücre çekirdeğinde oluşan hasardır. Uchigata ue 
arkadaşları gerek alloksan gerekse streptozotosinin DNA hasarına yol açtığı görü-
şündedirler (12). Bu maddelerin etkisiyle hücrede gelişen başlıca anahtar olay, 
piridin nükleotidlerinin tüketilmesidir. Özellikle çekirdek enzimi poli (ADP-riboz) 
sentetazınıaktiue olması ile NAD tüketilmektedir:. Dksido redüksiyon reaksiyonların-
da rol oynayan enzimlerin ko-enzimi olarak göreu alan nikotinamid adenin dinükleoti 
din tüketilmesi tüm hücre fonksiyonlarını bozarak hücrenin ölümüne neden olmaktadır 
Eğer deney hayuanlarına streptozotosin ueya alloksan uygulanmadan önce polu(ADP-
riboz) sentetaz inhibitörü maddeler uerilirse söz konusu bu iki maddenin diabetoje-
nik etkilerini oluşturmadıkları görülür. 

Streptozotosin aynı zamanda geniş spektrumlu antibiyotik etkiye sahiptir 
(13). Bu maddenin deneysel bazı tümörlere karşı anti tümör özellik gösterdiği sap-
tanmıştır (14). 

Lazar ve Kushner tarafından yapılan bir başka çalışmada ise tavşan ve kobay-
ların, streptozotosinin diabetojenik etkisine dirençli oldukları gösterilmiştir 
(15,16). Streptozotosinin diabetojenik etkisinin farklı türlere göre spesifik et-
ki yolaklarını karşılaştırmak olasıdır. Streptozosin karaciğerde NAD tüketilmesi-
ni neden olmaktadır (17). Organizmada NAD sentezi için başlıca iki yolak vardır 
(18,19). İlki nikctinamidden hareketle NAD sentezi; ikincisi ise nikotinik asidden 
olan NAD sentezidir. Bir üçüncü yolak da tiriptofandan hareketle olmaktadır (2Ü,21) 
Bu Sonuncu yolak yalnızca karaciğer ue böbreklerde gerçekleşmektedir. Yapılan araş-
tırmalar, streptozotosinin diabetojenik etkisine duyarlı köpek ue sıçanların niko-
tinamidden hareketle NAD sentezlediklerini göstermiştir (22). Oysa tavşan ve kobay-
lar, nikotinik asitten hareketle NAD sentezlemektedirler (22).İlginç bir bulgu da; 
önceden nikotimanid verilmesinin fare ve sıçanlarda streptozotosin enjeksiyonundan 
sonraki diabetojenik etkiyi önlemesi fakat önceden nikotinik asit verilmesinin aynı 
türlerde streptozotosinin diabetojenik etkisini önlememesidir (17). Söz konusu bu 
gözlemler araştırıcıları şu düşünceye yöneltmiştir: Şöyleki, streptozotosin nikoti-
namidden hareketle olan NAD sentezini bloke etmektedir. Oysa nikotinik asidden 
hareketle olan NAD sentezi üzerinde streptozotosinin hiç bir etkinliği yoktur. Bu 
yolak yani nikotinik asidden NAD sentezi tercihen kobay ve tavşanlarda meydana gel-
diği için bu türler streptozotosinin diabetojenik etkisine dirençli olmaktadırlar. 

Güçlü antihistaminik etkisi yanında antiseratonin etkinliği de olan siprohep-
tadin ve bunun gibi difenil-metil-piperidin çekirdeğine sahip bir seri bileşik 
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yinelenen dozlarda verildiklerinde pankreatik insülinreversibl kaybına neden olmak-
tadırlar (3). Sıçan endokrin pankreasında siproheptadin tarafından oluşturulan de-
ğişiklikler sadece beta hücrelerinde gözlenmiştir. Buna rağmen glukagon salgılayan 
alfa hücreleri, somatostatin salgılayan delta hücreleri ve ilgili diğer hücrelerde 
gözlenmemiştir. Sekiz gün süreyle siproheptadin uygulanan sıçanlarda insülin salı-
veren veziküllerin sayısında önemli ölçüde azalma vegranüllü endoplazmik retikulm-
da yapısal değişiklikler saptanmıştır, flncak ilginç olan nokta sözü edilen değişik-
liklerin ilaç uygulaması kesildikten sonra geri dönmesidir. 

İzole sıçan pankreası ile yapılan deneylerde siproheptadinin proin sülin 
sentezini selektif olarak inhibe ettiği gösterilmiştir (23). Siproheptadin, proin-
sülin sentezini inhibe ettiği dozlarda öteki pankreatik proteinler üzerinde inhibi-
tör etkinlik oluşturmamaktadır. Bu bileşiğin aynı zamanda insülinsalıverilmesi 
üzerinde de inhibitör etkinliği vardır. Ancak bu etkinliği hormon sentezinin inhibis-
yonundan bağımsız bir şekilde oluşmaktadır. Büyük bir olasılıkla da hücre içi kal-
siyum girişinin engellemesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Siproheptadin beta hücrele-
rinde membrandaki kalsiyum kanallarını bloke ederek bu hücrelerden insülin salgılan-
masını inhibe etmektedir (24). 

Siproheptadinin beta hücrelerinde yapısal değişiklik oluşturan dozu, ilacın 
antihistaminik ve antiseratonin enkinliği için gereken dozun yaklaşık elli kat daha 
fazlasıdır. Bu nedenle şurası da vurgulanmalıdır ki ilacın pankreas üzerindeki et-
kinliği, antihistaminik ve antiseratonin etkinliği ile ilişkili değildir. Kaldıki, 
siproheptadinin antihistaminik ve antiseratonin özellik taşımayan bazı metabolitleri 
de beta hücresinde yapısal değişiklikler oluşturabilmektedir. Yapı aktivite çalış-
maları sonunda bu bileşikteki temel toksik yapının 4-difenil-metil-piperidin olduğu 
anlaşılmıştır (25). Siproheptadin ve benzeri bileşiklerin beta hücrelerindeki selek-
tif etkilerinin mekanizması henüz tam olarak bilinmemektedir. Bunlar lipidde eriyen 
öteki aminler gibi organizmada yaygın bir dağılım gösterirler. Fakat beta hücrele-
rinde ilacın spesifik olarak lokalize olduğu da gösterilememiştir. En son bulgulara 
göre siproheptadinin beta hücrelerinde insülin sentezine ilişkin biyokimyasal bir 
prosesi kesintiye uğratarak diabetojenik etkinlik gösterdiği sanılmaktadır. 

İnsanlarda kalıcı diabet yaptığı bilinen iki diabetojenik ajan daha vardır. 
.Kazaen veya kasten, rodendisit olarak kullanılan (\l-3-piridil metil-M1-p-nitrofeni-
lüre türevi olan Vakar alındığında, eğer ajanın nör oto ksik etkisinden dolayı ölüm 
görülmezse, kişilerde insüline bağımlı kalıcı diubet oluşmaktadır (26). 

Vakür, periferal sinir sistemindeki kuvvetli toksik etkisinden dolayı roden-
disit olarak kullanılmaktadır. Buna rağmen söz konusu bu madde maymunlarda dahil 
olmak üzere bir çok laboratuvar hayvanında diabet oluşturmaz. Bu nedenle vakorun 
diabetojenik etkisinin türlere göre tam bir seçiciliği olduğunu söylemek olasıdır. 
Bu konuda yapılan post mortem histolojik çalışmalarda bileşiğin sitotoksik etkisini 
insan pankreasındaki beta hücrelerinde oluşturduğu gösterilmiştir. Vakorun adı ge-
çen sitotoksik etkisinin mekanizması henüz tam olarak bilinmemektedir. Fakat bu 
mekanizmanın, streptozotosinin etki mekanizmasına benzer olduğu düşünülmektedir. Bu 
maddenin nörotoksik etkesine ilişkin kanıtlar da vardır. Zehir rodentlerde periferal 
nöronlarda IMAD tüketimine neden olmaktadır. Vakor verilmeden önce l\IAD prekürsörü 
olan nikatinamidin uygulanması ajanın öldürücü etkisinden hücreleri korumaktadır. 
Günümüzde vakorun diabetojenik etkilerini açıklayan herhangibir hayvansal model yok-
tur. Deney hayvanlarından elde edilen pankreas dokusunda bu ajanın biyokimyasal et-
kilerini güvenilir biçimde incelemek de olası değildir. 

Antitiripanozomal bir ilaç olan pentamidinin de insanlarda diabetojenik etkin-
liği olduğu bulunmuştur. İlacın alındıktan birkaç hafta sonra insüline bağımlı kalıcı 
diabet oluşturduğu bildirilmiştir (27).Pentamidin verilen hastalardan alınan kan 
glukoz örneklerinin incelenmesi sonunda, geçici hipoglisemik ve daimi hiperglisemik 
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durumlar açısından alloksan ue streptozotosinin karakteristik safhalarını içerdiği 
saptanmıştır. Vakor gibi pentamidinin de diabetojenik etkisinin doza bağlı olduğu 
görülmekte ue diabetojenik etkinliğinin immünolojik bazı reaksiyonlarla ilgili ol-
duğu düşünülmektedir. 

Daha yeni bir çalışmada ise antineoplastik etkinliği olan hekzametilmelamin de 
doza bağlı olarak sıçanlarda kalıcı hiperglisemi yaptığı bildirilmiştir (28). Söz ko-
nusu bu etki ilaçla günlük tedauiden dört hafta sonra ortaya çıkmaktadır. Hiperglise-
mi, pankreatik beta hücrelerinde morfolojik değişikliklerle birlikte görülür. Ayrıca 
insülin salıueren ueziküllerin yıkıma uğraması da söz konusudur. İlaçtan sonra beta 
hücrelerinde oluşan değişiklikler reuersibldir. Hekzametilmelaminle beta hücrelerinde 
oluşturulan değişiklikler, siproheptadin tarafından sıçanlarda oluşturulana benzemek-
tedir. Fakat hekzametilmelaminin diabetojenik etki şeklinin siproheptadinin etki şek-
linde olduğu gibi proinsülin inhibe edilmesiyle ilişkili olup olmadığı tam olarak 
anlaşılamamıştır. 

Günümüzde diabetojenik kimyasal maddelere ilişkin araştırmaların çok yoğun 
olduğu söylenemez. Bu aşamada sadece insülin sentezleyen beta hücreleri üzerindeki 
nedeniyle alloksan ue streptozotosin gibi kısa sürede ue de dramatik bir şekilde 
diabet oluşturabilen bazı kimyasal maddeler bilinmektedir. 

Daha önce de belirtildiği gibi tip-1 ue tip-2 diabetin etyoloji ue semptomları 
birbirinden oldukça farklıdır. Kişilerde genetik olarak uar olan bir eğilim, çeşitli 
uiral enfeksiyonlar ya da pankreatik hücrelerdeki immüolojik bazı bozukluklar dışarı-
dan uzun süre maruz kalınan kimyasal maddelerin etkisiyle birleşip büyük bir olosılık-
la diabete neden olabilir. Bu nedenle farmakolog ue toksikologlar günümüzde diabet 
yaptığı bilinen kimyasal maddelerin beta hücreleri üzerindeki etki mekanizmalarına 
ilişkin daha fazla bilgi vermek zorundadırlar. Ancak, söz konusu bu mekanizmalar kesin 
olarak anlaşıldıktan sonra hekzametilmelamin gibi yaklaşık dört hafta ue hatta daha 
uzun sürelerde diabet yapabilecek kimyasal maddelerin de neler olabileceği tanımlana-
bilir. İşte bu mekanizmalar tam olarak açıklanıncaya dek diabetojenik kimyasallara 
maruz kalma riski her zaman var olacaktır. 

Tablo 2: Diabet Oluşturan Bileşikler 

Bileşiğin Adı Kullanım Yeri Diabet Oluşturduğu Türler 

Alloksan Laboratuvar hayvanlarında 
deneysel diabet oluştur-
mak için. 

Bütün türlerde 

Streptozotosin Laboratuvar hayvanlarında 
deneysel diabet oluşturmak 
için. Antikanser ilaç. 

Bütün türlerde 

Siproheptadin Antihistamin-Antiseratonin 
ilaç. 

Sıçan - Fare 

Vakor Rodendisit. İnsan 

Pentamidin Antitiripanozomal ilaç. İnsan 
Hekzametilmelamin Antikanser ilaç. Sıçan 
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Tablo 1: Diabet Türleri 

Primer Diabet: Etiyoloji bilinmiyor Sekonder Diabet: Etiyoloji biliniyor 

Tip-1: Jüvenil 
x Tip-2: Erişkin 

Diğer genetik bozuklukla 
beraber 

Cerrahi 
Hastalık 
İlaçlar 
•toimmünite 

Adacıkların 
hasar görmesi 

Sekonder 
diabet 

| Hormonal 
dengesizlik 
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ETNGFARMAKGGNOZİ 
ETMO PHARMACGGMGSY 

Mekin TANKER* 

SUMMARY 

During recent years, therE has been a reneued interest in phytotherapy; 
thus"Etnopharmacognosy" the fisld of rssearch concerning natural drugs ussd in 
ths etnomedicine, the medical system special for Every human society, has been 
braught foruard. 

The main principles of etnopharmacognosic researches are such as screening 
of historical drugs by modern scientific methDds; determination of active 
principals of the drugs used in historical medical systems and fo'unding a data bank. 

Son yıllarda, tedavide, doğal ürünlerin doğal halleriyİE ilâç olarak kullanıl-
masının artması yeni inceleme ue araştırma konularının ortaya çıkmasına neden olmuş-
tur. 

Doğal ürünlerden, insanın varlığından beri ilâç olarak yararlanılmıştır. Etken 
madde kavramının oluşmasından ve gelişmesinden sonra, doğal yoldan elde edilen etken 
maddelerin az sentetik bileşikler kadar, hatta bazan daha büyük bir oranda müstah-
zarlar içinde yer almaya devam etmiştir. Kullanılan her iki müstahzardan en az birin-
de doğal bir ilâç etken maddesi bulunmaktadır. 

Son yıllarda, etken maddelerin doğrudan kullanımında görülen toksik etkiler, 
insanları belki daha az ve uzun sürede etki eden fakat zararlı olmayan doğal ürünleri 
kullanmaya sevketmiş ve giderek bu bir moda ve belkide bir tedavi biçimi olmaya baş-
lamıştır. Batıda bu kavramı işleyen, dernekler, kulüpler oluşturulmuş ve zamanımızda 
doğuda Çin de görülen doğal tedavi metodlarına batıda da itibar edilir olmuştur. 

Bu gelişmeler doğal tedavi metotlarının daha yaygın olarak kullanıldığı dönem-
lerden başlayarak günümüze kadar ulaşan gelişmeleri incelemek, modern bilgiler ışığı 
altında değerlendirmek gereğini ortaya çıkarmıştır. 

Her insan topluluğunun kendine uygun bir "medikal sistem" oluşturduğu bilin-
mektedir. Yazılı kaynaklarda geçmişten bu güne "medikal sistem" lerin hikayesini 
bulmak, araştırmak mümkündür. Antropûlojistlerin ve misyoner doktorların çalışma ve 
araştırmalarıyla da yazılı olmayan bilgiler derlenmiş bulunmaktadır. 

Bu "medikal sistem" 1er yeni bir disiplini oluşturmuştur: etnomedisin. 
Bir çok ana konulardan oluşan bir disiplin içerisinde tedavide kullanılan bitkiler 
ve diğer doğal biyolojik ürünlerle ilgili konuları kapsayan araştırma alanı da 
"etnofarmakognozi" adını almıştır. 

Tespit edilen medikal sistemler pek çoktur. Bunlardan bazıları geniş topluluk-
lar için geçerlidir bazıları ise bölgesel kalmaktadır. Birbirinden farklı unsurları 
taşıyan ve geniş topluluklarda uygulanan başlıca 5 medikal sistem tesbit edilmiştir: 

xEczacılık Meslek Bilimleri Bölümü 
Farmakognozi Anabilim Dalı 
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Afrika medikai sistemi 
Latin Amerika medikai sistemi 
Ayur-veda sistemi 
Müslüman-Yunani sistem (Greko-Arab sistem) 
Çin medikai sistemi 
Ayrıca çeşitli bölgelerde uygulanan farklı tedavi yöntemleri de mevcuttur: 
Akupunktur ve moksibüsyon (iğneleme ve yakma yoluyla tedavi) 
Çinide kırık tedavisi 
Alleopati (sağlığın korunmasında organizasyon) 
Homöopati 
Naturopati (su ile, telkinle, diyetle, bitkiyle v.b. usullerle tedavi) 
Fal ve eksorsizm (cinlerin yardımıyla tedavi) 
Hipnosis 
Yoga ve meditasyon (tefekkür) 
Gelenekçi ebelik ve kontrasepsiyon 
Etnofarmakognoziyi iyi değerlendirmek için bu medikai sistemlerle tedavi yöntem-

lerini incelemek gerekir. Bu yazımızda yeterli geniş yerimiz olmadığı için, biz sadece 
bölgemizde geçerli Dİan Müslüman-Yunani medikai sistemine kısaca göz atacağız. 

Bu sistem Grek tıbbının Müslümanlar tarafından geliştirilmiş şeklidir.Müsümanlar 
arasında Yunani tıb olarak geçmekle beraber Avrupalı terihçiler Arab tıbbı olarak 
yazarlar. Bu sistem İndo-Pakistan sistemine de uyar. 

Bu sistemin esası Hippocrates'in k fizyolojik sıvı teorisine dayanır. Bu teoriye 
göre insan vücudunda U fizyolojik sıvı vardır. 

Kan 
Balgam (lenf, irin) 
Sarı saf ra 
Siyah safra 
Uzviyet ise şunlardan oluşur: 
1- Arkan (=elementler) kâinattaki bütün maddeler bu kavram içinde mütalaa edilir. 
2- Miz'aç - bedeni davranış 
3- Akhlat - vücudun yapı taşları 
U- A~da - tam gelişmiş ve olgunlaşmış organlar 
5- Ruh - Yaşam gücü, hayat gücü 
6- Kuv a - enerji 
7- Af'al - işlev, faaliyet (Fizyoloji, biyokimyasal proçesler) 
Mizaç, bu sistemde çok önemli bir yer alır. Patolojinin teşhis ve tedavinin 

temelini teşkil eder. 
İnsanlar mizaç olarak birbirinden farklıdır. Mizaç"m modern tanımda karşılığı 

psiko-nöro-endokrinal sistemdir ve her bireyde farklı ve kendine özeldir. Tedavide 
bu göz önüne alınır. 

Galene göre ve Müslüman-Yunani medikai sistemine göre k miz aç vardır. 
Sıcak kanlı (sanguine) 
Soğuk tabiatlı (phlegmatic) 
Titiz (choleric) 
Gamlı (melancholic) 
İnsan mizacında (naturasında) bir değişiklik, insanın sağlığını da etkiler. 

Bu bir denge bozukluğudur. Harmonide bozukluktur. Bunun sonucu olarak vücudun bir veya 
bir çok kısmında patojenik artıklar oluşur. 
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Mizacı, fizyolojik sıvılar tayin eder. 
Kan-sıcak ve nemli 
Balgam - soğuk ve nemli 
Sarı saf ra - sıcak ve kuru 
hara safra - soğuk ve kuru"dur 
Kara safra melankolinin (kara sevdanın) nedeni olarak kabul edilen hayali bir 

sıvıdır. 
İlâçlar mizacı (bünyeyi) etkiler. Eğer sıcak karakterde bir ilâç kullanılırsa, 

vücutta hayati melekelerle etkileşir ve sıcak bir mizaç verir. Bu nedenle, ilâç 
prensip olarak, doğrudan vücudun veya vücudun belli bir organının, ya da bir özel 
sisteminin abnormal patalojik mizacını düzeltmekte kullanılıra 

Medikal sistemler anlaşıldıktan sonra bu sistemlerde kullanılan ilaçlardan 
hangi amaçlarla yararlanıldığı daha iyi kavranacaktır. Medikal sistemlerin incelenme-
sine paralel olarak etnofarmakognozik çalışmalarla şimdiye kadar kullanılmış bulunan 
doğal ürünler ve bunlarla alakalı bilgiler değerlendirilmektedir. 

Etnofarmakognozide yapılan araştırmaları bir kaç grupta toplıyabiliriz. 
1- Eski ilaçlar veya ilaçla ilgili eski gözlemleri modern yöntemlerle değerlen-

direrek yeniden tedavi alanına sokmak. 
Etnofarmakognozi alanında yapılan araştırmalarla birçok yeni ilacın modern 

tedavide kullanımı sağlanmıştır. Bu konuda en geniş araştırmalar Çin drogları üzerinde 
yapılıyor. Gerek batılı gerek uzak doğulu birçok araştırıcı Çin-Kore-Çin Hindi gibi 
bölgelerde 2000 yıldanberi kullanılmakta olan drogları incelemektedirler. 

Çin'in her bölgesinde gelenekçi tıbbın ve herbal medisinin incelenmesi amacıy-
la enterdisipliner komisyonlar kurulmuştur. Çin'de yetişen 5.ÜG0 nin üzerinde takson 
toplanmış ve bir herbaryum oluşturulmuştur. Bunlardan 4676 sı tamamlanmış ve The 
Chinense Materia Medica adıyla 4 ciltlik bir kitap halinde yayınlanmıştır. 

Farmakognozik, Farmakolojik, ve Klinik araştırmalar devam etmekte olup bunlara 
yeni monografiler ilave edilmektedir. 

Bunlara bir iki örnek verelim: 
Artemisia annua herbası Çin'de eskidenberi sıtma ilacı olarak kullanılan bir 

drogtur. Araştırıcılar bu bitkiden Qing Hao Su adını verdikleri bir siskiterpen 
lakton elde ettiler. Bu madde denenen 2099 vakanın 2069 unda etki göstermiştir. Hem 
plasmodium vivax, hem de P. falciparum'a karşı etkilidir. Ging Hao Su bugün bir 
sanayi ürünü olarak elde edilmekte ve müstahzar hazırlanmasında kullanılmaktadır. 
Son yapılan ve 1984 te yayınlanmış çalışmalardan birinde Pueraria lobata bitkisinden 
elde edilen izoflavonoit heterozitlerin (daidzein ve türevlerinin) hipotansif etkide 
olduğu tesbit edilmiş ve klinikte de çok iyi sonuçlar elde edilmiştir. 

Bu örnekler pek çoktur. Çin'de kullanılan ama henüz tam olarak araştırılmamış 
droglara ait bir kaç örnek aşağıda sıralanmıştır. 

Semen Trapae - Trapa natans (kanserde) 
Gallae Vistariae - Vistania floribunda (kanserde) 
Radix Sophorae subprostratae - Sophora subprDstrata (kanserde) 
Semen Cnidii - Cnidium monnieri (kadın seks organ bozukluklarında) 
Radix Angelicae acutilobae - Angelica acutiloba (kadın hastalıklarında) 
Rhizoma Cnidii-Cnidium officinale (kadın hastalıklarında) 
Magusa-Artemisia princeps (Moksibisyon sırasında) 
Semen Zizyphi - Zizyphus jujuba (uykusuzlukta) 
Folia Hydrangei - Hydrangea serrata var. thunbergii (tat verici) 
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Caulis Dendrobi - Dendrobium sp (inse ses) 
Calcyx kaki - Diospyroskaki (hıçkırıkta) 
Lignum santali - Santalum albüm (Gonorede) 
Bir örnek te Türkiye'den verelim. Fırat vadisinde birkaç bölgede yetişen 

Pelargonium endlicherianum bu bölgelerde solucanotu adıyla bilinir ve çiçeklerinin 
yenmesiyle veya köklerinin kaynatılarak içilmesiyle barsak solucanlarına karşı 
kullanılır. 

Yapılan çalışmalarla bu bitkiden bir uçucu yağ,apoşinin ve fenil 2-metil 
butirat izole edilmiştir. Bu maddelerin kurt düşürücü etkileri kesin olmamakla 
beraber klinik çalışmalar iyi sonuçlar vermektedir. 

Çin liler salatada ham pamuk yağı kullandıklarında bu salatadan yiyen erkek-
lerin çocuğunun olmadığını gözlemişlerdir. Türkiye'de de yemeklik zeytinyağının 
tağşişinde en çok pamuk yağı üzerinde durulur. Araştırıcılar bir dizi klinik çalış-
malardan sonra pamuk tohumlarında bulunan ve sıkma sırasında yağa geçen gossipol 
adlı maddenin antifertilite etkisi gösterdiğini tesbit etmişlerdir. 

Doz yükseldikçe etki artmakta, tedavi kesilince fertilite zaman içinde tekrar 
geri gelmektedir. 

Gossipolün levojir izomerlerinin etki gösterdiği dekstrojir olanların ise et-
kisi bulunmadığı yolunda çalışmalar da vardır. 

2- Çeşitli medikai sistemlerde kullanılmış bulunan ilaçların etken maddelerini 
tesbit etmek. 

Çeşitli medikai sistemlerde kullanılmış olan drogların etken maddelerinin 
tesbitinde bazı sorunlar vardır ve araştırıcılar ancak dikkatli çalışmalarla bir so-
nuca varabilirler. 

Bir araştırıcı şöyle anlatıyor: 1949 da yapılan araştırmalarla Amanita muscaria-
nın etken maddesi muskarin olarak tesbit edilmiştir. Amanita muscaria çok gayri mun-*-
tazam bir gelişme gösterir. Gelişmesi ve etken maddelerinin biyosentezi iklim koşulla-
rına çok bağlıdır. Uygun toplama zamanı yılın ancak belli ve çok kısa bir zamanına 
inhisar eder. 

İzolasyon sırasında ve bütün temizleme kademelerinde izole kurbağa kalbi üze-
rinde denemeler yapmak gerekir ve her yeni fraksiyonun, enjekte edilerek, kalbin 
amplitüdrünü yavaşlattığını tesbit etmek lazımdır. 

Halbuki bütün yıl boyunca her zaman kurbağa bulmak mümkün olmadığı gibi 
kurbağa kalbi de her mevsimde aynı hassasiyette değildir. 

Bu hususlara azami dikkat ederek ve en uygun toplama, tüketme, farmakolojik 
deneme koşullarını tesbit ederek ve uygulayarak yaptığımız çalışma sonucunda bu 
mantarda muskarinden daha önemli ve daha etkili iki madde daha elde ettik. Ibotenik 
asit ve bunun bir türevi olan musimol. 

Etken madde araştırma çalışmalarında etken maddenin yapısı bilinmiyorsa ki 
genellikle böyledir, maddelerin bozulmasını ve değişmesini önliyecek her türlü 
tedbirin alınması ve çalışmanın hangi şartlarda yürütüleceğinin tesbit edilmesi 
gerekir: Ortam asit yada bazik mi olmalı, oksijenden sakınmak gerekir mi, ışığın 
etkisi ne olur v.s. 

Bitkilerin etken maddelerinin tesbitinde: Taksonomik tayin, kimyasal yapı ve 
tıbbi kullanılışına ait literatür araştırması, fitokimyasal araştırmalar ve farmako-
lojik denemeler kombine olarak yapılmalıdır. 
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3- Etnofarmakognozide veri bankası ve tarama sistemleri oluşturmak. 
Etnofarmakognozi alanında yapılan araştırmalar bilgisayarlarda depolanarak 

tasnif edilmesi son zamanlarda gelişen bir olgudur. Morman R. FARNSüJORTH, ABD. 
İlinois Üniversitesi (Chicago) Farmakognozi ve Farmakoloji departmanında böyle bir 
veri bankası kurulmuştur ve en genişidir. Bu veri bankasına NAPRALERT adı verilmiş-
tir. (NAtural PRoducts ALERT). 

Bu bankada etnomedisin, halk hekimliği ve gelenekçi tıp ile ilgili bütün 
yayınlar 1975 ten itibaren kaydedilmiştir. Bankada CA ve BA gibi abstraklar ve 
20D periyodik takibedilmektedlr. İlk beş yılda 32.000 makale,4600 cins bitkiye ait 
yayın, 135.255 farmakolojik makale toplanmış ve 141.15D makale banka kayıtlarına 
alınmıştır. 

Banka kayıtları 5 grupta yer almaktadır: 
I- Bitki hakkında kayıtlar: 

A. Taksonomik bölüm (Monokotil, dikotil, gimnosperm v.s.) 
B. Familya (alt familya, Ordo, tribü) 
C.Latince isim (genus, spes,- subsp., var., form., culti var. autor) 
D. Latince sinonimler (autor) 
E. Yerel isimler 
F. İncelenen kısım (kök, yaprak v.s.) 
G. Materyalin modifikasyonu (taze, kuru, liyofilize, süspansiyon, kültür) 
H. Materyalin toplandığı bölge (ülke, bölge, Yabani, kültive, naturalize) 

II- Yapılan çalışma 
A. Madde izole edildi, TLC ile, GLC ile tayin edildi. 

Sabunlaşma sonrası elde edildi (herbir çalışma bitki adı ve makale 
adı ile). 

B. Farmakolojik çalışmalar, inviyo, invitro. 
(Bitki adı ve farmakolojik sıralama ile) 

C. Diğer çalışma yöntemleri, doku kültürü, mikrobial transformasyon, 
kemotaksonomi, sentez, yarısentez, agronomik çalışma. 

III. Elde edilen maddenin: 
A. İsmi 
B. Yapı katagorisi kodu 
C. Alt yapı kodu 
D. Fonksiyonel grup kodu 
E. Kantitatif elde edilişi 

I\J. Farmakoloji 
A. Majör farmakolojik etkiler, CIMS, otonom v.s. 
B. Spesifik etkiler: CNS stimulan, depressan, öforian v.s. 
C. Kullanılan deneme hayvanı 
D. Deney hayvanlarının cinsiyeti 
E. Kullanılan doz 
F. Doz değişimleri 
G. Tatbik şekli 
H. Kantitatif sonuçlar (aktif, inaktif, zayıf aktif, kuvvetli aktif) 
I. Sonuçların kantitatif açıklaması: ED5Q, LD5Q, LDgQ, LD1QQ,MLD, MIC 
J. Substrat, test organizması, organ, dûku 
K. Değişiklik verileri 
L. Ekstre tipi (kaynarsu, EtOH, MeOH, benzen, kloroform v.s.) 

U. Demografik veriler: 
A. Çalışmanın adı (İng.) E.Referans kaynak (Ca vs.) 
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B. Yazar adı F. Makale tipi (araştırma, revü, not, flbatrak) 
C. Dergi adı G. Dili 
D. Cilt,Yıl,sahife H. Adres 

F. Destekleyen kuruluş. 
Bu bilgi bankaları tarama şeklindeki araştırmaları kısaltmakta büyük rol 

oynar. SANDBERG, santral sinir sistemine etkili maddelerle ilgili bir araştırmada 
NAPRALERT"ten yararlandı. Bankanın verdiği 575 bitki isminden hareketle ve yine 
bankadan verilen bilgileri değerlendirerek incelenecek bitki adedini 17 ye indirdi. 
Yapılan laboratuvar çalışmaları bu 17 bitkiden 9 unun (% 50) hakikaten etkili oldu-
ğunu gösterdi. 

MALOIME (1961) de veri bankasından da yararlanarak, tarama araştırmaları için 
şu öneriyi getirdi: 

-Doğal ürünler veri bankasından yararlanarak, fitokimyasal, taksonomik ve 
etnofarmakognozik özelliklerine göre, araştırılan etkiyi gösterecek maddeleri 
taşıma olasılığı bulunan bitkiler seçilir. 

- Floralar araştırılarak veya özel alanlar tesbit edilerek bu bitkilerden ör-
nekler toplanır. 

- Uygun koşullarda kurutulmuş bitki, belli incelikte (200 mesh) toz edilir ve 
sulu steril ağar çözeltisi ile % 0.25 lik bir süspansiyon hazırlanır. Bu süspansiyon 
sıçan periton boşluğuna enjekte edilir. Bitkide bulunan etken madde yavaş yavaş peri-
tondan kana geçer. Araştırıcı sıçanda 63 semptoma göre inceleme yapılmasının mümkün 
olduğunu göstermiştir. 

İstenen etkiyi veren bitkilerden fazla miktarda materyal toplanarak .tayinleri 
yapılır, kurutulur. 

- Önceden saptanmış yöntemlerle ekstraksiyon yapılır. Etken maddenin izolasyo-
nuna, saflaştırılmasına çalışılır. 

- Elde edilen saf madde sistematik farmakolojik ve toksikolojik incelemeye 
alınır. 

- Kimyasal yapı tayini yapılır. 
- Maddenin sentezine ve sonra da yarı sentez yoluyla daha uygun bileşiklerin 

elde edilmesine çalışılır. 
Böylece 8 kademede gerçekleştirilen araştırmalarla, yeni yeni ilaç hammeddelerine 

varmak daha çabuk ve daha verimli olur. 
k- Bölgesel halk ilaçlarını tesbit etmek: 

Bölgesel halk ilaçlarını tesbit etmek için, konuşma suretiyle araştırma ve 
tesbitler yapılır. 

Kullanan ve uygulayanlara sorulur. Örnekler toplanır, tam ve doğru tayinleri 
yapılır. Bu bitkiler üzerinde yapılmış araştırmalar değerlendirilir veya laboratuvar 
çalışmaları yapılır. 

Örnekler: 
İtalya'da yapılap bir çalışma: Kuzey Doğu İtalya da haricen kullanılan 

antirömatik ve antinoraljik ilaçlar araştırıldı. 90 spesies tesbit edildi. Etkileri 
birkaç grupta toplanır: 

- Deriyi irrite edenler: protoanemonin, izotiyosiyanat, allisin,kapsaisin, 
oleorezin, uçucu yağ, alkaloit taşırlar. 
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- Salisil türevi maddeler taşıyanlar 
- Antienflamatuar maddeler taşıyanlar: triterpenler, steroitler, alkaloitler. 
Türkiye de de aynı anlamda, fakültemizde yapılmış, iki deneme çalışması var. 

Bu çalışmalar kısmen yayınlanmıştır. Ancak iki yönden eksiklik göze çarpmaktadır. 
a) Örnek toplamak mümkün olamamıştır. Çünkü bu konularla uğraşanlar kullandık-

ları bitkiyi göstermek istememişlerdir. 
b) Avrupa bitkilerinin hemen hepsi üzerinde yapılmış az veya çok sayıda araş-

tırma vardır. Türkiye'de ise etken maddeleri bilinmiyen binlerle bitki vardır ve 
bunların bir kısmı halk ilacı olarak kullanılmaktadır. 

5- Bölgelerde sık sık rastlanan hastalıkların endikatörü olarak halk ilaçları-
nın tesbiti: 

Bir örnek: ABD-Meksika borılürünün doğu ucunda ora diliyle 1235 remedios 
caseros (beşeri ilaç) incelenmiştir. 510 farklı grup ilacın 198 ayrı hastalık için 
kullanıldığı saptanmıştır. İstatistik analizle çok kullanılan ilaçların profili 
hazırlanmıştır. 

Bu araştırmaya göre, bölgede en çok kullanılan bitkiler: 
Matricaria chamomilla 
Aloe barbadensis 
Ruta graveolens 
Pimpinella anisum 
En çok görülen hastalıklar: 
Mide ağrısı 
Öksürük 
Sinir 
Kolik 
Ateş 
En az rastlananlar: 
Kanser 
Kısırlık 
Süt yetersizliği 
Zafiyet 
Üriner enfeksiyon 
Mide ağrılarında en çok kullanılan droglar: 
Matricaria chamomilla 
Artemisia mexicana 
Mentha spicata 
Fluorensia cenuna 
Ruta graveolens 
olarak tesbit edilmiştir. 
6- Herbal farmakopea hazırlamak: 

Bazı çalışmalarda bölgesel herbal farmakopea hazırlamasıyla ilgilidir. 
Bir örnek: Hausa (Kuzey Nigeria) da bu amaçla yapılan araştırmalardan biri ağız 

hastalıklarında kullanılan drogları kapsıyor. 
A. Ağızda çiğnenerek kullanılan (6 drog) 
B. Dis çürümesi, periodantal bozukluklarında kullanılanlar (14 drog) 
C. fironşio-konjestif bozukluklar (8 drog) 
D. Stimulanlar ve kozmetikler (5 drog) 
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7- Kullanılan doğal kaynağın tükenmesi ihtimali bulunanları tesbit etmek. 
Eskidenberi kullanılan bitkilerin etken maddesi, birçok örnekte kesin değildir. 

Onun için doğadan toplanması gerekir. Kültür yapılması her zaman iyi sonuç vermez. 
Yabani toplananlar daha makbul sayılmaktadır. Bu durum bazı bitkilerin doğada tüken-
mesine yol açıyor. 

Catharanthus coriaceus 
Acorus calamus 
Ginseng 
Rauuralfia serpentina v.s. bunlara örnektir. 
Bunlardan birini, örnek olarak gözden geçirelim: 
Gingseng'te bulunan maddeler fö -sitosterol ile oleanolik asit heterozitleridir. 

Bu maddeler spesifik etkili değildir. Endokrin sekresyonu arttırdıkları kabul edilmek-
tedir. ( fi  -sitosterol prostat hipertrofisinde de tavsiye edilir) 

Panaksin, beyin stimuları ve kardiyovasküler tonik 
Panakrik asit, kalp yardımcısı 
Panasen, analjezik, trankilizan 
Ginsenin, antidiyabetik 

olarak düşünülmektedir. 
Çok kullanılan bu drog Çin'de ve Amerika'da toplanarak elde edilir. Amerikan 

ginsengi (Panax quinquefolius) Birinci Cites listesine alınmıştır (Convention on 
International Trade in Endangered Species of Uild Fauna and Flora). 

Ancak devlet müsaadesi ile ihraç edilebilir. Uisconsin eyaletinde kültürü de 
yapılmıştır, fakat ABD inde, sarfedilenin ancak % 25 ini karşılamaktadır. 

1 kilosu 225-275$olmak üzere yılda 35-40 ton satışı olan bir drogtur, Amerika'ya 
ve başka ülkelere daha çok Çin'den ithal ediliyor. 

Toplama yoluyla elde edilen bu ve buna benzer droglar için bütün ülkelerde, 
Türkiye'de de bazı tedbirler düşünülmesi zorunludur. 

Türkiye'de doğanın korunması bakımından alınması gerekli önlemler TÜBİTAK 
tarafından bir güdümlü proje halinde incelettirilmiştir. 

Etnofarmakognozi alanında araştırmalar gün geçtikçe artmakta VE bu alanda çbk 
değişik konulardaki çalışmaların sonuçları yayınlarda yar almağa devam etmektedir. 
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FİTDALEKSİNLER 

PHYTQALEXİI\IS 
* 

Erendiz Atasü 

SUMMARY 
Phytoalexins, antibiotic substances obtained from higher plants, 

have been shoun to be active against zoopathogenic fungi and some 
gram (+) bacteria. The phytoalexins af the Leguminosae, having the 
isoflavanoid structure have the uidest spectra. 

Bakterilerin kullanageldiğimiz antibiyotiklere karşı giderek 
rezistans kazanması, araştırıcıları yeni antibiyotik kaynaklarına yö-
neltmiştir. Bilindiği üzere bugün tedavide kullanılan antibiyotikler 
mikroorganizmalardan ve çoğunlukla da mantarlardan elde edilmektedir. 
Ancak yüksek bitkilerde antibiyotik karakterde bileşiklerin bulunduğu 
da (örneğin: Cetraria islandica'da Usnik asit; Lauısonia inermis'te 
Lavson) bilinmektedir. 

Bu bilginin ışığında, yüksek bitkilere eğilen araştırıcılar, 
"fitoaleksin" adı verilen bir dizi bileşiği çeşitli bitkilerden izole 
etmişler ve antibiyotik etkilerini tesbit etmişlerdir. 

Fitoaleksinlerin sekonder metabolitlerdendir. Bu metabolit-
lerin bir kısmı bitkinin herhangi bir biçimde yaralanması ya da nor-
mal metabolizma faaliyetlerinin değişime uğratılması sonucu, bitkide 
doğal olarak bulunan bileşiklerden polimerizasyon, oksidasyon ya da 
hidroliz yoluyla meydana gelir. Fitoaleksinler işte böyle oluşan bi-
leşiklerdir ve görevleri bitkinin savunma mekanizmasında rol almaktır. 

Fitoaleksinlerin kimyasal yapıları çok çeşitlidir, isoflavono-
id, seskiterpen, furanoterpen, poliasetilen, dihidrofenantren yapısın-

* Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, Farmakognozi Anabilim Dalı. 
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da fitoaleksinler vardır. Fitoaleksinlerin ortak yanı, bitki tarafından-
bitki parazitlerine karşı koruyucu olarak sentezlenmeleridir. Bitkide 
fungus, bakteri, virüs veya nematod tarafından hastalık hali oluşturu-
lursa, ya da bitki kimyasal maddelere veya UV ışınlarına maruz bırakı-
lırsa; ya da bitki kesilip yaralanırsa fitoaleksinlerin sentezlendiği 
görülür (1). Anlaşılacağı üzere fitoaleksinler çeşitli biçimlerde ta-
nımlanabilir. "Fitoaleksin" teriminin bugünkü literatürdeki en geçerli 
tanımı "bitkinin fungus enfeksiyonundan sonraki yüksek miktarlarda sen-
tezlediği antifungal bileşikler" ibaresidir (2). Görüldüğü ibi bu tanım 
kimyasal yapıyı kapsamaz. 

Fitoaleksin kavramı yeni değildir. Terim 1940'larda ortaya atıl-
mıştır ve bu bileşiklerin varlığını bir teori olarak ilk defa Müller ve 
Börger (3), Solanum tubemsum (patates) ile yaptıkları çalışmalar sonu-
cu ileri sürmüşlerdir. Ancak patatesten "rishitin" adı verilen seskiter-
penin izolasyonu, bu bileşikte fitoaleksin özelliklerinin kanıtlanması 
çok daha sonralara 1960 lere rastlar (4). Rishitin'den sonra gerek 
Solanaceae ve gerek başka familyalardan ve özellikle Leguminosae'den pek 
çok fitoaleksin izole edilmiş; fitoaleksinler günümüzün üzerinde çalışı-
lan önemli bitkisel bileşikleri arasına girmiştir. 

Çeşitli fitoaleksinlerin kimyasal yapıları ve elde edildikleri 
bitkiler Tablo I'de verilmiştir. 

Fitoaleksinlerin ana farmakolojik etkileri antifungal olmalırıdır. 
Ancak bazı gram (+) bakterilere ve bazı virüslere karşı da etkili olan 
fitoaleksinler vardır. Gram (-) bakterilere karşı etki tesbit edilmemiş-
tir. 

Antifungal etkisi en yüksek fitoaleksinler Leguminosae'den elde 
edilen ve isoflavonoid yapısındaki, Pisatin, Faseolin ve Faseolin isof-
lavon'dur (5). 

Gram (+) bakterilere en etkili olan gene Leguminosae'den elde 
edilen ve gene isoflavonoid yapısında olan Kieviton1 dur. Kieviton 2^9 
disk de Bacillus subtilis ve Micrococcus luteus'un çoğalmasını; 5 A/g 
disk de Corynbacterium diphteriae, Streptococcus haemolyticus, 
StaphyİDeoccus aureus'un çoğalmasını; disk de Mycobacterium 
phlei'nin çoğalmasını durdurmaktadır (6,7,8). 
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TABLO I: Fitoaleksinlerin Yapısı ue 
Bitkilerdeki Dağılımı 

Tur Fitoaleksin Yapı 
SOLAMACEAE Solanum tuberosum HO 

no 

Rishitin 

Lobimin 

SESKITERPEN 

Fituberin 

'rP^ 
i)o XOAC 

S. Iycopersicum Rishitin 
Nicotiana tabacum " 0 H 

Micotiana tabacum 
Capsicum frutescens^ H• 

hapsidibl 

CONVOLUULACEAE Ipûmea. batatas < FURANDTERPEN 

LEGUMİNOSAE Phasedlus s.p. Pisatin 

Faseolin 

ISOFLAVONOİD 

Uicia faba C«-CH = CH-CSC- jj-^-CH=.CH-Co«ıPOLİ 
* * O ® uiyeronik asit 

PDLİASETİLEN 

ORCHİDACEAE Orchis sp. 

Orkinol 

OH DİHİDROFENANTREN 
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Bazı fitoaİEksirılerin, çeşitli mikroorganizmalara karşı minimum 
inhibisyon konsantrasyonları Tablo 2'de verilmiştir. 

Tablo 2. Fitoaleksinlerin Minimum İnhibisyon 
Konsantrasyonları (9) 

Fitoaleksin 
Pisatin 

Mikroorganizma 

Faseolin 
Faseolin Isoflavon 

Mycobacterium phlei 
Bacillus cereus 
Staphylococcus aureus 
Cryptococcus neoformans 
Blastomyces dermatitidis 50^g/ml 

Minimum inhibisyon 
konsantrasyonu 
25^9/ml"1-! 
25-50̂ <3/ml 7 
5D-75 49/ml 

25 H31 ml 
-1 
-1 

Bazı fitoaleksinlerin ED,̂  leri Tablo 3 dedir. 

Tablo 3. Fitoaleksinlerin ED̂ g leri (10) 

Fitoaleksin Mikroorganizma 
Pisatin 

ED 50 
Aspergillus nidu- 25-50/^9^1 -1 
lans 

Faseolin Fusarium SDİani ^10 -1 

Fitoaleksinlerin etki mekanizması tam Dİarak bilinmemektedir. Fa-
seolin'in plasma membranına etkidiği saptanmıştır (11). Etki mekanizma-
sıyla ilgili çalışmalar, araştırıcılara fitoaleksinlerin muhtemel toksi-
sitelerini düşündürmüştür. Faseolin eritrositlerin erimesine yol açmak-
ta, kapsidiol ve orkinol insan lenfositlerinin yapımını inhibe etmekte-
dir (12). 

Ancak yapılan diğer deneyler, fitnaleksinlerin toksisite yönünden 
oldukça tehlikesiz olduğunu ortaya koymaktadır. Farelerde, birbirini iz-
leyen 5 gün süreyle 60 mg/kg-1 dozlarda subkutan pisatin, faseolin, fa-
seolin isoflavon uygulamasından sonra akut toksisite görülmemiştir VE 
100 mg/kg-''" lik tek bir dozla da, gene farelardE akut toksisitE msydana 
gelmemiştir. 
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1. Dişi sıçanlarda antifertili aktivite gösteren bitkisel kaynaklar 
Tarama çalışmaları şeklinde yapılan araştırmalarda değişik bitkilerin, 

özellikle de araştırıcı grubunun bulunduğu çevredeki yöresel bitkilerinin,de-
ğişik kısımlarının farklı solvanlarla ayrı ayrı tüketilmesi sonucu elde edi-
len ekstrelerden uygun dozlarda numuneler hazırlanarak bir seri deney hayvanı-
na oral olarak verilmiş ve bunların antiimplantasyon aktiviteleri kontrol edil-
miştir .Aktivite kontrolleri,deney hayvanlarının eşleşmesi,bitki ekstrelerinin 
hamileliğin ilk 7 günlük süresi boyunca uygun dozlarda kullanılışı ve eşleşme-
nin 10.gününde de laparotomi ile implantasyonun oluşması ya da oluşmamasmın 
izlenmesi şeklinde yapılmıştır.Bu gözlemler sonucu dişi albino sıçanlarda an-
tiimplantasyon etki gösterdiği belirtilen bitkiler Tablo 1 de özetlenmiştir. 

Tablo 1. : Erişkin dişi sıçanlarda antiimplantasyon aktivitesi gösteren bazı bitkiler. 

Bitki 

Achyran thes L. 
(Amaranthaceae) 

Kullanılan kısım 

Kök 

Deutzia corymbosa Br. Toprak üstü kısımları 
(Saxifragaceae) 
Ephedra gerardiana Tüm Bitki 
Wall. (Gnetaceae) 
Geranium lucidum L. Tüm Bitki 
(Geraniaceae) 
Gnaphalium indicum L. Tüm Bitki 
(Compositae) 
Juniperus coranunis L. Tohum 
(Pinaceae) 
Phoenix dactylifera L. Tohum 
(Palmae) 
Piper longum L. 
(Piperaceae) 

Meyva 

Platanus orientalis L. Kabuk 
(Plantaceae) Yaprak 
Pueraria tuberosa DC 
(Leguminosae) 

Yumru 

Punica granatum L. Kök 
(Punicaceae) 

Ekstre 

Aseton 
Me OH 
% 50Et0H 

Aseton 

Aseton 

% 50 EtOH 

Aseton 

Me OH 
Aseton 
% 50 EtOH 
Benzen 
Aseton 
Aseton 

% 50 EtOH 
MeOH 
Aseton 
Su 
MeOH 

Kullanılan Doz 
( mg / kg ) 

Antiimplantas-
yon aktivite 

Rubus ellipticus 
(Rosaceae) 

Toprak üstü kısımları EtOH 

200 

200 
200 

200 

150 

200 

200 

200 
200 

150 
150 
150 
200 

200 
150 
150 
150 
150 
50 

50 
62,5-
60 

60 

60 

60 

60 

28.5 
28.5 
50 
50 
50 
50 

85.8 
33.3 
50 
50 

100 
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CHANDHOKE ve arkadaşları 1978 de Pueraria tuberosa DC nin alkollü ekstre-
sinin sıçanlara eşleşmeden sonra 7 gün süre ile 125 mg/kg dozda verildiğinde ha-
mileliği % 100 önlediğini belirtmişlerdir (2). 

1980 de de GUPTA ve ekibi yine aynı bitki ekstresinin sahip olduğu uterot-
rofik aktiviteden dolayı antifertiliti etki gösterdiğini açıklamışlardır (6).Son 
yapılan çalışmalarla da PRAKASH, bu bitkinin (Pueraria tuberosa DC) yumrularından 
hazırlanan % 50 lik etanollü ekstrede % 88,8 ve % 50 lik metanollü ekstrede de % 
85.5 antiimplantasyon aktivitesi olduğunu göstermiştir. Aktivite oranları arasın-
daki farkta muhtemelen kullanılan solvan polaritesinden veya ekstraksiyonun hazır-
lanışından ileri gelmektedir (2). 

1975 de Achyranthes aspera L. bitkisinin gövde kabuklarından hazırlanan ben-
zenli ekstrenin farelerde antiimplantasyon ve erken düşük yapıcı bir aktivite gös-
terdiği belirtilmiştir (2,7). 

Piper longum L. bitkisinin meyvalarmdan hazırlanan petrol eterli ekstre sı-
çanlara eşleşmeden sonraki ilk 7 gün süre ile 100 mg/kg dozda verildiğinde antiimp-
lantasyon aktivite gözlenmiştir (8). Yine bu meyvalardan benzen ve kloroformla ha-
zırlanan ekstrelerin dişi sıçanlara 3 haftalık bir süre (bu sürenin ilk 2 haftası 
eşleşme ve 1 haftası da eşleşmeden sonraki periottur) ile verilmesinin hamileliği 
% 57 oranında önlediği belirtilmektedir (9). Daha sonra yapılan bir çalışma ile de 
bu saptanan aktiviteler doğrulanmış ve meyvaların % 50 lik etanol, benzen ve ase-
tonlu ekstrelerinin sıçanlara eşleşmeden sonra ilk 7 gün süre ile verilmesiyle ha-
mileliği % 50 oranında önlediği saptanmıştır (2). Buna karşılık bu bitkinin yaprak 
ve köklerinden hazırlanan ekstrelerin, sıçanlara eşleşmeden önce 7 gün ve sonrada 
14 günlük bir süre ile oral olarak verildiğinde yeterli bir aktivite göstermediği 
de gözlenmiştir (10). 

Punica granatum L. yani nar bitidsinin meyva kabukları deney hayvanlarının 
diyetlerine karıştırıldığı zaman antifertiliti etkinin oluştuğu gözlenmiştir (11). 
Yine nar bitkisinin köklerinden hazırlanan sulu ve metanollü ekstrelerin de anti-
implantasyon aktivitesine sahip olduğu belirtilmektedir (2). 

Areca catechu L. bitkisinin meyvalarından hazırlanan alkollü ekstrede hami-
leliği önleyici bir etki bulunmadığı haİde,bitkinin petrol eterli ve sulu ekstre-
lerinin dişi albino sıçanlara eşleşmeden sonraki ilk 7 günlük süre ile 500 mg/kg 
dozda verilmesi sonucu antiimplantasyon aktivite saptanmıştır (12). Ayrıca bu mey-
vaların petrol eterli ve alkollü ekstrelerinin tavşanlarda ve kobaylarda oksitosik 
etki gösterdiği de belirtilmektedir (13).Ancak bu meyvaların değişik ekstrelerinin 
antifertiliti aktivitesi göstermediğini belirten çalışmalar da vardır (2). 

Bunlardan başka diğer bazı bitki ekstrelerinde; Deutzia corymbosa Br. ve 
Gnaphalium indicum L dan hazırlanan % 50 lik etanollü (2) Ephedra gerardiana wall ve 
Geranium lucidum L ile Platanus orientalis L bitkisinden hazırlanan asetonlu ekstre-
ler (2) de olduğu gibi Juniperus communis L tohumlarının ekstrelerinde de sıçanlarda 
implantasyonu önleyici bir etki olduğu belirtilmektedir (14). 

Yine Hibiscus rosa-sinensis çiçeklerinden hazırlanan benzenli ekstrenin de 
dişi albino sıçanlarda anti-implantasyon etki gösterdiği saptanmıştır. Ancak bu ekst-
rede düşük yapıcı bir etki de saptanmıştır (15). 

Rubus ellipticus bitkisinin toprak üstü kısımlardan hazırlanan etanollü ekst-
renin hamileliğin ilk 3 günü boyunca 50 mg/kg oral dozda kullanılması halinde implan-
tasyonu % 100 önlediği (16) ve Xeromphis spimosa bitkisinden hazırlanan ekstrelerin 
de hamileliği % 66.6 oranında önleyici bir etkiye sahip olduğu (17) da belirtilmek-
tedir. 
2. Erkek sıçanlarda geçici kısırlık oluşturan bitkisel kaynaklı bileşikler : 

Bazı bitkilerden izole edilen bileşiklerin erkek sıçanlara uygun dozda bel-
li bir süre verilmesi halinde döllenmeyi önleyici bir etki saptanmıştır. Bu etki, 
aktif bileşiğin kullanımına son verilmesiyle ortadan kalkmaktadır. 

Yapılan bir çalışmada Amaryllidaceae alkaloidi olan ve Crinum türlerinden 
elde edilen "hippadin" erkek sıçanlara 3 gün süreyle 1,5 mg/100 g.ağırlık dozda 
i.p. olarak uygulanmış ve bu sıçanlar, dişi sıçanlarla eşleştirildiğinde döllenme-
nin, 8-10 haftalık bir period için % 83.3 oranında, önlendiği gözlenmiştir. Bu süre 
sonunda döllenmenin tekrar meydana geldiği de belirtilmektedir. 

K.uııaı ıııışı bilııi'xx ij.uncjK.Laii ı̂iKauciK. Lir. 
Acorus calamus L. - Azakeğeri, Eğir 
Yurdumuzun çeşitli yörelerinde kullanılan bir başka drog da bu bitki-

nin kurutulmuş rizomlarıdır. Mide ve sindirim sistemi rahatsızlıklarını gi-
dermek amacıyla aranan bu drogun spazmolitik ve karminatif etkisinin, uçucu 
yağında bulunan bileşiklerden ileri geldiği kabul edilmişti. 20 yıl kadar 
önce azaron (cis-izoazaron) adı verilen ve bazı Acorus calamus uçucu yağ-
larında majör bileşik olarak bulunan bir maddenin duodenum bölgesinde malin 
tümörler meydana getirdiği ileri sürülünce bu droğun kullanılışı bazı ülke-
lerde (örn. ABD) terkedildi. 



BİTKİLERİN TEDAVİDE YENİ KULLANIM 
ALANLARI 

NEUl TRENDS IN PHYTOTHERAPY 

Nevin TANKER* 

SUMMARY 

Phytotherapy is as old as humanity. Although developments in pharma-
roM«(nsl 1 nrlı IC+-PI1 hawo -porlı ır-ori ııtUİ7atinn nf nat.ı ITHİ n-rnriı ır+.R in t.hp 1 ast. 
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olduğu ileri sürülmüştür. Taze, parçalanmamış yapraklar, dondurularak kurutul 
muş yaprak tozu ve yaprak ekstreleri, ağrılı sepmtomları gidermektedir fakat 
bitkinin ne etki maddesi teşhis edilmiş ne de etki mekanizması emin bir bi-
çimde açıklanmıştır. İlk zamanlar, fosfolipaz A^ inhibitörünün prostaglandin 
biyogenezini azaltması sonucu adı geçen etkinin ortaya çıktığı kabul edilmiş-
tir. Fakat sonraki gözlemler başka görüşleri getirmiş, proteinkinaz C oluş-
masında muhtemel etkileşmelerden söz edilmiştir. Polimorfonuklear (PMN) deg-
redasyonunun inhibisyonu sonucu, kan plateletlerinden ve PMN lökositlerinden 
5-HT'nin serbest bırakılması azalacak, böylece romatizmada PMN in sebep ol-
duğu zarar minimuma inecek, aynı zamanda damarlarının tonusu değişerek migren 
(vascular baş ağrısı) azalacaktır. 

Daha yakın tarihli araştırmalarla bitkinin migrendeki profilaktik et-
kisi, taşıdığı seskiterpen laktonlara da atfedilmektedir. Aslında seskiter-
pen lakton yapısındaki bazı bileşiklerin spazmolitik etkide olduğu, norepi-
nefrin prostaglandinler ve 5-HT gibi endojen maddelere karşı düz kasları da -
ha az reaktif kıldığı bilinmektedir. Etki mekanizması bir yana bu bitki mig-
ren ve artritte etkili olmaktadır. En kısa zamanda, toksisite testlerine ve 
bitkinin korkmadan kullanılabileceğine ait sonuçlara gerek vardır. 

•enotreha biennis L. - Eşekotu 
Son yılların başka bir ilginç araştırma konusu da y-linolenik asit-

tir. Bazı tohumlardan çıkarılan bir yağın tedavi değeri hakkında yayınlar gün 
geçtikçe artmaktadır. 1982 de Oenothera biennis tohumlarından çıkanlar yağ 
(eşekotu yağı) ile atppik ekzemalı 99 hasta, oral dozlarla (6 g yetişkinlere, 
2 g çocuklara verilerek) ve 12 haftalık periyotlarla tedavi edilmiş; bariz 
bir iyileşme görülmüş ve herhangi bir yan etkisi de kaydedilmemiştir. 

Daha yeni bir çalışma mastalgialı 291 hasta üzerinde, hastaların % 45 
bu yağı 3-6 ay süreyle kullanıyor. Sonuç harika, yan etki minimum. Fakat ce-
vap veren vakaların % 21 inde 1 kürlük tedaviden sonra nüksetme görülüyor. 

İyileşmeye neden olan madde^-linolenik asit olduğu kabul edilmekte ve 
bunun, prostaglandin Ê 'in prokürsörü olduğu gibi üretimini de stimüle ettiği 
varsayılmaktadır. Kanıtlanması istenen bir varsayımdır bu, eğer doğrulanırsa 
Ĵ -linolenik asit bakımından daha zengin kaynakların aranması gerekecektir. 

Echinacea angustifolia DC ve E. purpurea (L.) Moench 
Kuzey Amerika'da yetişen bu bitkilerin kökleri, son yıllarda immunosti 

mulan olarak, vücudun hastalıklara direncini arttırdığı inancıyla ve başka 
bitkilerle kombine halde verilmeye başlanmıştır (1,2). İmmunostimulan bitki-
lerin çoğu Compositae familyasındadır ve aralarında çok iyi tanınanları 



99-

Bazı fitoaleksinlerin, çeşitli mikroorganizmalara karşı minimum 
inhibisyon konsantrasyonları Tablo 2'de verilmiştir. 

Tablo 2. Fitoaleksinlerin Minimum İnhibisyon 
Konsantrasyonları (9) 

Fitoaleksin 
Pisatin 

Mikroorganizma 

Faseolin 
Faseolin Isoflavon 

Mycobacterium phlei 
Bacillus cereus 
StaphyİDcnccus aureus 
Cryptococcus neoformans 
Blastomyces dermatitidis 

Minimum inhibisyon 
konsantrasyonu 
25^/mi;1-! 
25-50 ̂«j/ml | 
50-75 49/ml 

50^9/ml"1 
25 H3İ ml -1 

Bazı fitoaleksinlerin ED^ leri Tablo 3 dedir. 

Tablo 3. Fitoaleksinlerin ED.,, leri (10) 
dU 

Fitoaleksin Mikroorganizma ED '50 
Pisatin Aspergillus nidu- 25-50/^9^1 -1 

lans 
Faseolin Fusarium Bolani ^lO^ı^ml -1 

Fitoaleksinlerin etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Fa-
seolin'in plasma membranına etkidiği saptanmıştır (11). Etki mekanizma-
sıyla ilgili çalışmalar, araştırıcılara fitoaleksinlerin muhtemel toksi-
sitelerini düşündürmüştür. Faseolin Eritrositlerin erimesine yol açmak-
ta, kapsidiol ve orkinol insan lenfositlerinin yapımını inhibe etmekte-
dir (12). 

Ancak yapılan diğer deneyler, fitoaleksinlerin toksisite yönünden 
oldukça tehlikesiz olduğunu ortaya koymaktadır. Farelerde, birbirini iz-
leyen 5 gün süreyle 60 mg/kg dozlarda subkutan pisatin, faseolin, fa-
seolin isoflavon uygulamasından sonra akut toksisite görülmemiştir VE 
100 mg/kg-''" lik tek bir dozla da, gEne faraİErds akut toksisitE msydana 
gslmEmiştir. 
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Fitoaleksinler günümüzün gelecek umudu veren "potansiyel ilâçları" 
arasındadır. Bitkilerin kendi yaşamlarında, kendilerini mikroorganizmala-
ra karşı korumak üzere fitoaleksinlerden yararlandıkları ortadadır. Ya-
pılan ve henüz başlangıç halinde bulunan farmakolojik ve toksikolojik 
deneyler fitoaleksinlerin tıpta da kullanılabileceği umudunu doğurmuştur. 
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BİTKİSEL KAYNAKLI DOĞUM KONTROL (ANTİFERTİLİTİ) AJANLARI 
ANTIFERTILITY AGENTS FROM PLANT SOURCES 

Nazire ÖZKALX 

SUMMARY 

In the series of new methods for the "regulation of fertility" efforts 
have been made to develope an antifertility agent of plarfcorigin. The screening 
of some indigenous plants for their anti-implantation activity showed that some 
plant extracts had significant activity in adult female rats. 

And also some pure compounds that vere isolated from plants such as hippa-
dine and gossypol have been found to produce reversible inhibition of fertility 
in male rats. 

Aile planlaması çağımızda en önemli sorunlardan biri haline gelmiştir.Dünya 
nüfusunun hızla artması hükümetleri aile planlamasını kontrolleri altına almaya 
zorlarken, ekonomik şartlar da aileleri sadece bakabilecekleri kadar çocuk sahibi 
olmaya yöneltmektedir.İşte bu zorunluluklar araştırıcıların bir çoğunu çalışmaları-
nı bu yönde toplamaya itmiştir. 

Doğum kontrolü alanında değişik çalışmalar yapılmış ve halende yapılmaktadır. 
Doğumu kontrol etmek amacı ile ya oral olarak ya da lokal olarak kullanılan kontra-
septifler üzerinde çalışmalar yapılmış ve halen kullanılmakta olan bir takım prepa-
ratlar hazırlanmıştır.Ancak bu preparatlar hormon türevi oldukları için bazı yan et-
kiler göstermektedirler (1). Yan etkilerin görülmesi bu tip kontraseptiflerin yerine 
daha sağlıklı bir biçimde kullanılabilecek başka doğum kontrol ajanları bulma yolun-
da çalışmaların yapılmasına neden olmuştur. Ve bunun sonucu olarak ta değişik tipte 
intrauterin (rahim içi) araçlar bulunmuştur ve halen de kullanılmaktadır. Fakat baş-
langıçta çok sağlıklı, yan etkisiz gibi görünen bu rahim içi araçların da zamanla 
yan etkileri ortaya çıkmıştır (1). 

İşte, gerek intrauterin araçların, gerekse oral ya da lokal olarak kullanı-
lan diğer kontraseptiflerin yan etkilerinin olması veya doğum kontrolünde yeteri ka-
dar (% 100) sağlıklı olmamaları bazı araştırıcıları bu alanda bitkisel kaynaklı a-
janlar aramaya yöneltmiştir. 

Bugün hamileliği önleyen (antifertiliti) ajanların abortusa veya resorbsiyona 
neden olanlara tercih edilmesi gerektiği kabul edilmiştir. Dolayısıyla bu alanda a-
raştırma yapanlar da çalışmalarında bitkilerin antiimplantasyon (döllenen yumurta-
nın rahim içine yerleşmesini önleyici) etkilerini araştırmaya ağırlık vermişlerdir. 

Doğum kontrolü için araştırılan yeni metodlar serisinden bitkisel kaynaklı 
antifertiliti ajanlar üzerinde yapılan çalışmalarda numune olarak ya bitki ekstre-
leri ya da bitkilerden izole edilmiş saf bileşikler kullanılmıştır. Bu materyaller-
den uygun dozlarda hazırlanan numuneler dişi ve erkek albino sıçanlara, kobaylara 
uygulanarak antifertiliti aktivite kontrol edilmiştir. Aktivite kontrolü sonucunda 
ise iki tip etkinin ortaya çıktığı gözlenmiştir. Şöyleki : 

1. Bir. grup bitkisel kökenli numune, dişi sıçanlarda antiimplantasyon etkisi göster-
miştir (2). 

2. Bazı numuneler ise erkek sıçanlarda geçici yani geri dönüşümlü bir kısırlık oluş-
turarak döllenmeyi önleyici etki göstermiştir (3,4). 

x Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, 
Farmakognozi Anabilim Dalı 
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1. Dişi sıçanlarda antifertili aktivite gösteren bitkisel kaynaklar 
Tarama çalışmaları şeklinde yapılan araştırmalarda değişik bitkilerin, 

özellikle de araştırıcı grubunun bulunduğu çevredeki yöresel bitkilerinin,de-
ğişik kısımlarının farklı solvanlarla ayrı ayrı tüketilmesi sonucu elde edi-
len ekstrelerden uygun dozlarda numuneler hazırlanarak bir seri deney hayvanı-
na oral olarak verilmiş ve bunların antiimplantasyon aktiviteleri kontrol edil-
miştir .Aktivite kontrolleri,deney hayvanlarının eşleşmesi,bitki ekstrelerinin 
hamileliğin ilk 7 günlük süresi boyunca uygun dozlarda kullanılışı ve eşleşme-
nin 10.gününde de laparotomi ile implantasyonun oluşması ya da oluşmamasının 
izlenmesi şeklinde yapılmıştır.Bu gözlemler sonucu dişi albino sıçanlarda an-
tiimplantasyon etki gösterdiği belirtilen bitkiler Tablo 1 de özetlenmiştir. 

Tablo 1. : Erişkin dişi sıçanlarda antiimplantasyon aktivitesi gösteren bazı bitkiler. 

Bitki 

Achyran thes L. 
(Amaranthaceae) 

Kullanılan kısım 

Kök 

Deutzia corymbosa Br. Toprak üstü kısımları 
(Saxifragaceae) 
Ephedra gerardiana Tüm Bitki 
Wall. (Gnetaceae) 
Geranium lucidum L. Tüm Bitki 
(Geraniaceae) 
Gnaphalium indicum L. Tüm Bitki 
(Compositae) 
Juniperus communis L. Tohum 
(Pinaceae) 
Phoenix dactylifera L. Tohum 
(Palmae) 
Piper longum L. Meyva 
(Piperaceae) 

Platanus orientalis L. Kabuk 
(Plantaceae) Yaprak 
Pueraria tuberosa DC 
(Leguminosae) 

Yumru 

Punica granatum L. Kök 
(Punicaceae) 

Ekstre 

Aseton 
Me OH 
% 50Et0H 

Aseton 

Aseton 

% 50 EtOH 

Aseton 

Me OH 
Aseton 
% 50 EtOH 
Benzen 
Aseton 
Aseton 

% 50 EtOH 
MeOH 
Aseton 
Su 
MeOH 

Kullanılan Doz 
( mg / kg ) 

Antiimplantas-
yon aktivite 

Rubus ellipticus 
(Rosaceae) 

Toprak üstü kısımları EtOH 

200 

200 
200 

200 

150 

200 

200 

200 
200 

150 
150 
150 
200 

200 
150 
150 
150 
150 
50 

50 
62,5-
60 

60 

60 

60 

60 

28.5 
28.5 
50 
50 
50 
50 

85.8 
33.3 
50 
50 

100 
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CHANDHOKE ve arkadaşları 1978 de Pueraria tuberosa DC nin alkollü ekstre-
sinin sıçanlara eşleşmeden sonra 7 gün süre ile 125 mg/kg dozda verildiğinde ha-
mileliği % 100 önlediğini belirtmişlerdir (2). 

1980 de de GUPTA ve ekibi yine aynı bitki ekstresinin sahip olduğu uterot-
rofik aktiviteden dolayı antifertiliti etki gösterdiğini açıklamışlardır (6).Son 
yapılan çalışmalarla da PRAKASH, bu bitkinin (Pueraria tuberosa DC) yumrularından 
hazırlanan % 50 lik etanollü ekstrede % 88,8 ve % 50 lik metanollü ekstrede de % 
85.5 antiimplantasyon aktivitesi olduğunu göstermiştir. Aktivite oranları arasın-
daki farkta muhtemelen kullanılan solvan polaritesinden veya ekstraksiyonun hazır-
lanışından ileri gelmektedir (2). 

1975 de Achyranthes aspera L. bitkisinin gövde kabuklarından hazırlanan ben-
zenli ekstrenin farelerde antiimplantasyon ve erken düşük yapıcı bir aktivite gös-
terdiği belirtilmiştir (2,7). 

Piper longum L. bitkisinin meyvalarından hazırlanan petrol eterli ekstre sı-
çanlara eşleşmeden sonraki ilk 7 gün süre ile 100 mg/kg dozda verildiğinde antiimp-
lantasyon aktivite gözlenmiştir (8). Yine bu meyvalardan benzen ve kloroformla ha-
zırlanan ekstrelerin dişi sıçanlara 3 haftalık bir süre (bu sürenin ilk 2 haftası 
eşleşme ve 1 haftası da eşleşmeden sonraki periottur) ile verilmesinin hamileliği 
% 57 oranında önlediği belirtilmektedir (9). Daha sonra yapılan bir çalışma ile de 
bu saptanan aktiviteler doğrulanmış ve meyvaların % 50 lik etanol, benzen ve ase-
tonlu ekstrelerinin sıçanlara eşleşmeden sonra ilk 7 gün süre ile verilmesiyle ha-
mileliği % 50 oranında önlediği saptanmıştır (2). Buna karşılık bu bitkinin yaprak 
ve köklerinden hazırlanan ekstrelerin, sıçanlara eşleşmeden önce 7 gün ve sonrada 
14 günlük bir süre ile oral olarak verildiğinde yeterli bir aktivite göstermediği 
de gözlenmiştir (10). 

Punica granatum L. yani nar biüdsinin meyva kabukları deney hayvanlarının 
diyetlerine karıştırıldığı zaman antifertiliti etkinin oluştuğu gözlenmiştir (11). 
Yine nar bitkisinin köklerinden hazırlanan sulu ve metanollü ekstrelerin de anti-
implantasyon aktivitesine sahip olduğu belirtilmektedir (2). 

Areca catechu L. bitkisinin meyvalarından hazırlanan alkollü ekstrede hami-
leliği önleyici bir etki bulunmadığı haİde,bitkinin petrol eterli ve sulu ekstre-
lerinin dişi albino sıçanlara eşleşmeden sonraki ilk 7 günlük süre ile 500 mg/kg 
dozda verilmesi sonucu antiimplantasyon aktivite saptanmıştır (12). Ayrıca bu mey-
vaların petrol eterli ve alkollü ekstrelerinin tavşanlarda ve kobaylarda oksitosik 
etki gösterdiği de belirtilmektedir (13).Ancak bu meyvaların değişik ekstrelerinin 
antifertiliti aktivitesi göstermediğini belirten çalışmalar da vardır (2). 

Bunlardan başka diğer bazı bitki ekstrelerinde; Deutzia corymbosa Br. ve 
Gnaphalium indicum L dan hazırlanan % 50 lik etanollü (2) Ephedra gerardiana wall ve 
Geranium lucidum L ile Platanus orientalis L bitkisinden hazırlanan asetonlu ekstre-
ler (2) de olduğu gibi Juniperus communis L tohumlarının ekstrelerinde de sıçanlarda 
implantasyonu önleyici bir etki olduğu belirtilmektedir (14). 

Yine Hibiscus rosa-sinensis çiçeklerinden hazırlanan benzenli ekstrenin de 
dişi albino sıçanlarda anti-implantasyon etki gösterdiği saptanmıştır. Ancak bu ekst-
rede düşük yapıcı bir etki de saptanmıştır (15). 

Rubus ellipticus bitkisinin toprak üstü kısımlardan hazırlanan etanollü ekst-
renin hamileliğin ilk 3 günü boyunca 50 mg/kg oral dozda kullanılması halinde implan-
tasyonu % 100 önlediği (16) ve Xeromphis spimosa bitkisinden hazırlanan ekstrelerin 
de hamileliği % 66.6 oranında önleyici bir etkiye sahip olduğu (17) da belirtilmek-
tedir. 
2. Erkek sıçanlarda geçici kısırlık oluşturan bitkisel kaynaklı bileşikler : 

Bazı bitkilerden izole edilen bileşiklerin erkek sıçanlara uygun dozda bel-
li bir süre verilmesi halinde döllenmeyi önleyici bir etki saptanmıştır. Bu etki, 
aktif bileşiğin kullanımına son verilmesiyle ortadan kalkmaktadır. 

Yapılan bir çalışmada Amaryllidaceae alkaloidi olan ve Crinum türlerinden 
elde edilen "hippadin" erkek sıçanlara 3 gün süreyle 1,5 mg/100 g.ağırlık dozda 
i.p. olarak uygulanmış ve bu sıçanlar, dişi sıçanlarla eşleştirildiğinde döllenme-
nin;8-10 haftalık bir period için % 83.3 oranında, önlendiği gözlenmiştir. Bu süre 
sonunda döllenmenin tekrar meydana geldiği de belirtilmektedir. 
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Yine yapılan çalışmada 1-3 gün süreyle daha düşük dozda veya daha kısa sürede 
daha yüksek dozda hippadin kullanılmasının döllenmeyi önleyici hiç bir etki gös-
termediği de anlaşılmıştır. Hippadin kullanımı sırasında testikuler ağırlıkta ve 
DNA içeriğinde bir düşüşün, protein konsantrasyonunda ise bir artışın gözlendiği 
belirtilmektedir. Bu arada androgen yapımının diğer yardımcı seks organları ta-
rafından devam ettirilmekte olduğu da saptanmıştır (18). 

Pamuk bitkisinden elde edilen "gossipol"ün gerek erkek sıçanlara ve gerek-
se gönüllü erkeklere verilmesi sonucu geçici kısırlık oluşturan ve erkeklerin kul-
lanabileceği etkili bir antifertiliti ajan olduğu anlaşılmıştır. Erkek sıçanlara 
20 mg/kg günlük dozda uygulandığında testiküler sıvı salgısında azalmaya neden ol-
madan spermatozoanın hareketini önleyici bir etki oluşturduğu gözlenmiştir (19). 

Yine 1973 yılından beri Çin'de 8806 gönüllü erkek üzerinde yapılan çalış-
malar sonucu yükleme dozu olarak 85 gün süreyle 20 mg/gün ve bunu takiben de idame 
dozu olarak 50 mg/haftalık dozda gossipol kullanılmasının hamileliği % 99.07 ora-
nında önlediği belirtilmekter. Gossipol kullanımının bırakılmasından sonra döllen-
me kabiliyetinin % 90,08 oranında tekrar kazanıldığının gözlendiği de kaydedilmek-
tedir. Anck gossipol kullanımı sırasında, yükleme dozu safhasında yorgunluk, gast-
rointestinal semptomlar ile idame dozu kullanımı safhasında hipokalemik paralizi 
(% 0,75) gibi bazı yan etkiler de ortaya çıkmıştır (4). 

Her ne kadar bu konuda bir çok makale yayınlanmışsa da, bütün bu çalışmalar 
sonucunda, henüz her hangi bir bitki tek başına yeterli bir kontraseptif etkiye sa-
hip bulunamamıştır. Ancak, gerek bitki ekstrelerinin hormonal profilî antiimplantas-
yon etki tarzlarını açıklığa kavuşturacak, gerekse erkeklerde geçici kısırlık oluş-
turan antifertiliti aktiviteye sahip bileşiklerde görülen yan etkileri ortadan kal-
dıracak çalışmalar halen sürdürülmektedir. Bütün bu çalışmaların tamamlanması ve ye-
terli klinik sonuçların alınmasıyla doğal kaynaklı kontraseptifler, eşlerin her ikisi 
tarafından da sağlıklı bir biçimde kullanılabilecek doğum kontrol ajanları olarak ya-
rar sağlıyacaklardır. 
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BİTKİLERİN TEDAVİDE YENİ KULLANIM 
ALANLARI 

NEU TRENDS IN PHYTOTHERAPY 

Nevin TANKER* 

SUMMARY 

Phytotherapy is as ald as humanity. Although developments in pharma-
ceutical industry have reduced utilization of natural products in the last 
decades, the fact that natural products have miner side effects has guided 
therapy back to plants again. 

Those uho support phytotherapy assert that natural products are of 
non synthetic character; uhereas those- opposing assert the insufficieney 
of scientific and clinical investigations. 

Plants uhich have been knoujn and used for ages, as well as those 
neuJİy discovered are screened for active principles and physiological 
activity. 

This article summarizes some of such researches carried on uith va-
rious plants such as Allium sativum L., Acorus calamus L. Chrysanthemum 
parthenium (L.) Bernh., Denethera biennis L. ete. 

Bitkilerin halk arasında kullanılışı insanlık tarihiyle başlar. Sen-
tetik ilâçların artması ve fabrikasyon tekniğinin gelişmesiyle evde ilâç 
yapımı ve doğal kaynakları kullanma giderek azalmıştır. Ancak doğal kaynak-
lılarla görülmeyen veya az olan yan etkilerin sentetik ilâçlarda dikkati 
çekecek kadar fazla olması ve beklenmeyen bazı etkilerin de görülmesi in-
sanları tekrar bitkilerle tedaviye yöneltmiş ve bu eğilim son yıllarda hız-
la artma ve yayılma kaydetmiştir. 

Bitkilerin ilâç olarak kullanılmasını destekleyenler, doğal kökenli 
ve organik yapıda olmalarını geçerli bir neden olarak görürken; karşıt 
olanlar (çoğunluğu pratisyen hekim) ise klinik ve bilimsel araştırmaların 
yetersizliğini öne sürmektedir (1). 

* A.Ü. Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, Farmasötik 
Botanik Bilim Dalı. 
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Eskiden beri bilinen ve kullanılagelmekte olan bitkiler yanında yeni 
bitkiler de aktif bileşikleri ve fizyolojik etkileri bakımından incelemeye 
tabi tutulmuştur. 

Bu yazı, bu anlamda ele alınan bitkilerle yapılan çalışmalardan bir 
kaçını özetlemektedir. 

Allium sativum L. - Sörmıöök 
Son yılların önemli araştırma konularından biri olan platelet agre-

gasyonunu inhibe eden droglar arasında yer alan sarmısak, bizde olduğu ka-
dar diğer bir çok ülkede de tromboz ve artereosklerozu önleyici ve tansi-
yon düşürücü (halk arasında) olarak çok kullanılmaktadır. Bu etki, sarım-
saktaki kükürtlü alil bileşiklerine, başta allisin (5-alil 2-propentiosül-
finat) olmak üzere alil metil trisülfür, dialiltrisülfür gibi maddelere at-
fedilmektedir. 

Yakın zamanlardaki araştırmalarla antitrombik faktörün 4,5,9-tiri-
tiododeka 1,6,11-trien 9 oksit yani "ajoene" olduğu ve bunun allisinin ken-
di içinde kondensasyonu ile meydana geldiği ileri sürülmüştür. Ajoen'in 
plateletlerdeki fibrinojen reseptörleri inhibe etmek suretiyle platelet ag-
regasyonunu azalttığı ifade edilmektedir. Ayrıca allisinin dekompozisyon ürü-
nü olan siklik iki bileşik de hafif bir antitrombotik etki gösterir. 

Aloen'in antitrombotik potentinin aspirininkine çok yakın olduğu göz-
lenmiştir fakat daha derinlemesine klinik deneylerin yapılması gerekir. Ay-
rıca ilginç bir bulgu, antitrombotik etkili bileşiklere ne kurutulmuş sarmı-
sak tozunda ne de ticarete sunulmuş sarmısak kapsülleri, yağı, ekstresi gi-
bi preparatlarda rastlanmaktadır. Demek oluyor ki beklenen etki ancak taze 
bitki ile sağlanabilecektir. Bir de nahoş kokusu giderilebilirse sarmısağın 
kullanılışı sınırlı olmaktan çıkacaktır. 

Acorus calamus L. - Azakeğeri, Eğir 
Yurdumuzun çeşitli yörelerinde kullanılan bir başka drog da bu bitki-

nin kurutulmuş rizomlarıdır. Mide ve sindirim sistemi rahatsızlıklarını gi-
dermek amacıyla aranan bu drogun spazmolitik ve karminatif etkisinin, uçucu 
yağında bulunan bileşiklerden ileri geldiği kabul edilmişti. 20 yıl kadar 
önce azaron (cis-izoazaron) adı verilen ve bazı Acorus calamus uçucu yağ-
larında majör bileşik olarak bulunan bir maddenin duodenum bölgesinde malin 
tümörler meydana getirdiği ileri sürülünce bu droğun kullanılışı bazı ülke-
lerde (örn. ABD) terkedildi. 



Daha sonraki incelemeler karsinojenik maddenin bütün türlerde bulunup 
bulunmadığını araştırma yolunda yoğunlaştırıldı, ilginç sonuçlar da alındı. 
Araştırma sonuçlarına göre 4 tip Rhizoma Calami'den söz edilebilir. 

I. tip: A.calamus L. var. americanus Uulff isimli bitkinin rizomlarıdır. 
Bitki diploittir; kuzey Amerika'da yetişir. Uçucu yağı izoazaron 
taşımaz. 

II. tip: var. vulgaris L. Triploit olan varyete, Doğu Avrupa bitkisidir, 
izoazaron miktarı düşüktür. 

III. tip: var. angustatus Bess 
IV. tip: var versus L., Bu iki bitki de tetraploittir. Uçuucu yağları 

% 96'ya kadar cis-izoazaron içerir. 
Bu farklı tipler, bir başka soruya neden olmuştur, acaba spazmolitik et-

ki tiplere göre farklılık göstermekte midir? Bir başka deyişle karsinojenik et-
ki göstermeyen tipte spazmolitik etki de kaybolmuş mudur ? Son yılın araştırma-
larına göre I. tip drog, izole kobay ileumunda aşikar spazmolitik etki göster-
miştir. Buna karşılık IV. tip ile hiç bir spazmolitik etki kaydedilmemiştir. 
İzoazaronu düşük oranda içeren Avrupa kökenli II. tip ise oldukça iyi bir 
spazmolitik etki göstermiştir fakat bu etki I. tipin etkisinden biraz düşüktür. 

Bu araştırmalara göre I. tip hem izoazaron taşımadığı hem de aşikar 
spazmolitik etki gösterdiği için, bitkisel olarak kullanılması uygun olanıdır. 
Ancak yine de bu aktivitenin sorumlusu olan bileşiklerin yapısı saptanmalı ,ge 
niş klinik deneyler yapılmalıdır. İzoazaronu düşük oranda içeren rizomların 
durumu da açıklağa kavuşmalıdır. 

Bizde, Sapanca ve Yeniçağa göllerinde yetişen A.calamus, triploit bir 
bitki olup II. tipe benzemektedir. % 2.4-2.7 oranındaki uçucu yağının monoter-
penik hidrokarbor fraksiyonunda kamfen ve cis-̂ -ocimenin yüksek oranda bulun-
duğu saptanmıştır; Rizomları halk arasında prostat hipertrofisine karşı kul-
lanılmaktadır ( 2,3). 

Zingiber officinale Rosc. - Zencefil, 
Baharat olarak gruplandırılan droglar arasında yer alan zencefilin, va-

sıta tutma rahatsızlıklarında bulantı ve kusmayı önlediği son yılların ilginç 
buluşları arasındadır. 

Kurutulmuş zencefilin (Rhizoma Zingiberis) 940 mg nın 100 mg antihista-
min dimenhidrinattan üstün olduğu görülmüştür. Fakat bunun plasebo olduğu 
görüşünde olanlar da vardır. ABD1 de, vasıta tutmalarıyla ilgili broşürlerle bir-
likte zencefil çay)., da verilmekte, kullanılması tavsiye edilmektedir. 



-

Her ne kadar etki mekanizması bilinmemekte ise de, antihistaminden 
farklı bir davranışta olduğu, karminatif, aromatik ve absorban özellikleri 
nedeniyle doğrudan doğruya gastroentestinal yolda etki sağladığına inanıl-
maktadır. Gastrik motilitenin fazlalaşması toksin ve asitlerin absorbsiyo-
nundaki artış ile birleşerek gastroentestinal reaksiyonları bloke eder ve 
bulantı önlenmiş olur. 

Bu ilginç konudaki araştırmalara devam etmek ve aktif bileşikleri 
teşhis etmek gerekir. 

Humulus lupulus L. - Şerbetçioğtu, 
Yurdumuzda oldukça seyrek yetiştirilen, Avrupa'da isa geniş ölçüde 

kültürü yapılan bir bitkidir. Bira yapımında acı prezervatif olarak katılı-
şı tıbbi kullanılışından önce gelmektedir. Kozalağa benzeyen strobilleri (St-
robuli Lupuli) yüzlerKe yıl tonik, sedatif ve hipnotik olarak değerlendiril-
miştir. Şerbetçiotu haşatında, toplayıcıların çabuk yorulduğunu gözliyenler, 
uykusuzluktan yakınanlar için şerbetçiotu doldurulmuş küçük yastıklar tavsi,"-
ye etmişlerdir.. Fakat çok geçmeden bunun yerini uygun dozda hazırlanmış 
enfüzyon ve tentürler almıştır. Bazı araştırıcılara görE, histeri, sinirsel 
yorgunluk gibi halİErde, Ualerianae ile birlikte verilmesi uygundur (4). 

İlk önceleri, özellikle yastıktaki Etkinin plasebo olduğu düşünülmüş 
sonraları 2-metil-3-butEn-2-ol isimli uçucu bir alkol İ Z O İ E edilerek sedatif 
etkinin hiç olmazsa bir kısmının bu alkolden ileri gsldiği kabul Edilmiştir. 
Esassn bunun yakın bir analogü, 3-metil-l-pentin-3-ol, hipnotik olarak pa-
zarlanmaktadır. Ayrıca uçucu alkol ile ratlara uygulanan hareket testleri de 
bu alkolün sedatif-hipnotik etkisini doğrulamıştır. Bu alkol taze strobiller-
de çok az miktarda bulunur, kurumakla artar ve % D.15 e ulaşır. 

Taze strobil çaylarında ve SEdatif banyolarda saptanan alkolün farma-
kolojik bakımdan aktif konsantrasyonu ekstreleri içeren ticari tabletlerde 
bulunmamıştır; araştırıcılara göre bu tip tabletlerde bulunanû(-acı şerbetçi-
otu asitlsri muhtemeİEn vücutta uçucu alkole dönüşmaktedir. 

Halk tarafından şerbetçiotuna atfedilen Etkilerin mantıklı bir açık-
laması henüz yapılamamıştır. Çalışmalar devam Etmektedir. 

Chrysanthsmum ParthEniiJTi, (L.) Bernh. 
Botanikçiler tarafından 5 farklı genusa yerleştirilmiş olan bitki, şim-

di bu isimle anılmaktadır. Kuvvetli aromatik kokulu, çok yıllık bir Compositae 
üyesidir. Çok Eskidsn beri ateş, başağrısı, menstrual düzsnsiklik, midE ağrı-
sı gibi durumlarda kullanılmış, son yıllarda ise migrsn ve artritte yararlı 



•lduğu ileri sürülmüştür. Taze, parçalanmamış yapraklar, dondurularak kurutul-
muş yaprak tozu ue yaprak ekstreleri, ağrılı sepmtomları gidermektedir fakat 
bitkinin ne etki maddesi teşhis edilmiş ne de etki mekanizması emin bir bi-
çimde açıklanmıştır. İlk zamanlar, fosfolipaz fl^ inhibitürünün prostaglandin 
biyogenezini azaltması sonucu adı geçen etkinin ortaya çıktığı kabul edilmiş-
tir. Fakat sonraki gözlemler başka görüşleri getirmiş, proteinkinaz C oluş-
masında muhtemel etkileşmelerden söz edilmiştir. Polimorfonuklear (PMN) deg-
redasyonunun inhibisyonu sonucu, kan plateletlerinden ue PMN lökositlerinden 
5-HT'nin serbest bırakılması azalacak, böylece romatizmada PMN in sebep ol-
duğu zarar minimuma inecek, aynı zamanda damarlarının tonusu değişerek migren 
(uascular baş ağrısı) azalacaktır. 

Daha yakın tarihli araştırmalarla bitkinin migrendeki profilaktik et-
kisi, taşıdığı seskiterpen laktonlara da atfedilmektedir. Aslında seskiter-
pen lakton yapısındaki bazı bileşiklerin spazmolitik etkide Dİduğu, norepi-
nefrin prostaglandinler ue 5-HT gibi endojen maddelere karşı düz kasları da -
ha az reaktif kıldığı bilinmektedir. Etki mekanizması bir yana bu bitki mig-
ren ue artritte etkili olmaktadır. En kısa zamanda, toksisite testlerine ue 
bitkinin korkmadan kullanılabileceğine ait sonuçlara gerek uardır. 

•enotreha biennis L. - Eşekotu 
Son yılların başka bir ilginç araştırma konusu da y-linolenik asit-

tir. Bazı tohumlardan çıkarılan bir yağın tedaui değeri hakkında yayınlar gün 
geçtikçe artmaktadır. 1982 de Oenothera biennis tohumlarından çıkanlar yağ 
(eşekotu yağı) ile atopik ekzemalı 99 hasta, oral dozlarla (6 g yetişkinlere, 
2 g çocuklara uerilerek) ue 12 haftalık periyotlarla tedaui edilmiş; bariz 
bir iyileşme görülmüş ue herhangi bir yan etkisi de kaydedilmemiştir. 

Daha yeni bir çalışma mastalgialı 291 hasta üzerinde, hastaların % 45 i 
bu yağı 3-6 ay süreyle kullanıyor. Sonuç harika, yan etki minimum. Fakat ce-
uap ueren uakaların % 21 inde 1 kürlük tedauiden sonra nüksetme görülüyor. 

İyileşmeye neden olan madde^-linolenik asit olduğu kabul edilmekte ue 
bunun, prostaglandin Ê 'in prokürsörü olduğu gibi üretimini de stimüle ettiği 
uarsayılmaktadır. Kanıtlanması istenen bir varsayımdır bu, eğer doğrulanırsa 
Ĵ -linolenik asit bakımından daha zengin kaynakların aranması gerekecektir. 

Echinacea angustifolia DC ue E. purpurea (L.) Moench 
Kuzey Amerika'da yetişen bu bitkilerin kökleri, son yıllarda immunosti-

mulan olarak, uücudun hastalıklara direncini arttırdığı inancıyla ue başka 
bitkilerle kombine halde uerilmeye başlanmıştır (1,2). İmmunostimulan bitki-
lerin çoğu Compositae familyasındadır ue aralarında çok iyi tanınanları 
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(Matricaria chamomilla, Arnica montana gibi) vardır. Bu familya dışındaki 
meşhur bitkiler arasında Aconitum napellus,.Phytolaca americana gibi bitki-
ler de sayılabilir. 

Aralarında, immunostimulan etki bakımından en çok incelenen bitki 
Echinacea'dır, Echinacea'nın oluşturduğu immunostimulan etki mekanizması: 
fagositozu uyarma, solunumu arttırma ve lökositlerde hareketin artması şetel* 
lindedir. Böylece vücudun genel kondisyonu normale dören, soğuktalgınlığı 
geçer. 

Echinacea'da bu etkileri sağlıyan bileşiklerin ikisi teşhis edilmiştir 
Bunlar yüksek moleküllü polisakkaritlerdir; biri 1-4 bağlı ksiloz heteroeik-
lan'dır, molekül ağırlığı 35.000 kadardır;dikeri bir arabinoramnogalaktandır, 
iskeleti bazı zamk ve müsilöjlara benzer ve molekül ağırlığı 450.000 kadardır 

Bu kadar sınırlı araştırma ile yapı-aktivite ilişkisi kurmak mümkün 
değil ise de, İmmunokompetent hücrelerin membranına bağlanması afinitesinin 
yüksek molekül ağırlıklı polisakkaritlerde daha fazla, basit glukanlarda 
daha az olduğu söylenebilir. 

Bu ilginç konuda başka bitkilerde de daha derine inen çalışmalara ih-
tiyaç vardır. 

Sonuç olarak, literatürde ilginç buluşlara rastlanmasına karşın, tıb-
bi bitkilerde yapılan devamlı klinik ve bilimsel araştırma sayısı oldukça az-
dır. Yukarıdaki örneklerde bile daha derinlemesine kimyasal araştırmalara ve 
klinik deneylere ihtiyaç vardır. 
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SON BEŞ YIL İÇİNDE TÜRKİYE ECZACILIK FAKÜLTELERİNDE 
YAPILAN ARAŞTIRMALARLA SAPTANAN YENİ 

BİTKİ TAKSDNLARI 

Neu Plant Taxa that are described during the inves-
tigations af Turkish Faculty Df Pharmacy in last 

five years 

Mehmet KGYUNCU* 

SUMMARY 

İn the Pharmacagnasy and Pharmaceutical Botany departments of the 
Turkish Faculties af Pharmacy, sci.entist has been studing an Medicinal 
Plants and the Flora of Turkey. in the last five years during these stu-
dies, 29 neu plant taxa have been described.These are: 2 nem taxa from 
Iridaceae, 26 neuı taxa from Liliaceae and 1 taxon from Papav/eraceae. 

Günümüzde tıbbi ve aromatik bitkilerden hazırlanan ekstre ve aktif 
maddelerin yanında bu bitkilerin doğrudan tıbbi amaçlarla kullanılmaları-
na karşı da büyük bir ilgi başlamış bulunmaktadır. 

Tıbbi ve aromatik bitki kavramı yalnızca Eczacılık Fakültelerinde 
Farmasötik Botanik ve Farmakognozi derslerinde öğretilmektedir. Bu bilim 
dallarında tıbbi ve yararlı bitkiler eğitiminin yanında öğrenciye Türkiye 
Florası hakkında da genel bilgiler verilmekte ve bu yolla öğrencilere yur-
dumuz bitki örtüsü ve bitkisel doğal kaynaklarımız tanıtılmaya çalışıl-
maktadır. Bu amaçla yapılan çalışmalar sırasında bilim dünyası için yeni 
bitki taksonları da saptanmakta ve böylece Floramızın aydınlatılmasına da 
katkıda bulunulmaktadır. Son beş yıl içinde Eczacılık Fakültelerimizde ya-
pılan çalışmalar sonucunda saptanmış ve isimlendirilmiş bulunan yeni bitki 
taksonları familyalara göre aşağıda listelenmiştir-. 

* Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, Farmasötik Botanik Bilim Dalı. 
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Fam.: Iridaceae (Süsengiller) 

- İris xanthospuria B. Matheu et T. Baytop (2,4) 
" purpureobractea B. Matheu et T. Baytop (2,4) 

Fam. Liliaceae (Zambakgiller) 
- Allium alpinarii N. Özhatay et Kolim. (2,3) 

" baytopiorüm Kolim, et l\l. Özhatay (2,3) 
" deciduum l\l. Özhatay 

subsp. retrorsum N. Özhatay et Kolim. (2,3) 
" sandrasicum Kolim. Özhatay et Bothmer (2,3) 
" sivasicum M. Özhatay et Kolim. (2,3) 
" flavum L. 

var. pilosum Kolmm. et Koyuncu (2,3) 
" huber-morathii Kolim., I\l. Özhatay et Koyuncu (2,3) 
" junceum Smith 

subsp. tridentatum Kolim. M. ÖzhBtay et Koyuncu (2,3) 
" phanerantherum Boiss. et Hausskn. 

subsp. deciduum Kolim, et Koyuncu (2,3) 
" stearnianum Koyuncu, l\l. Özhatay et Kolim. (2,3) 

subsp. stearnianum 
subsp. vanense Kolm et Koyuncu (2,3) 

" eldivanense N. Özhatay (1985, yayında) 
" ılgazense N. Özhatay (1985, yayında) 
" aksekiense Koyuncu (1986, yayında) 
" ermenekensis Koyuncu et Coşkun (1986, yayında) 
" sulcatum Koyuncu (1986, yayında) 

- Ornithogalum demirizianum Malyer et Koyuncu (1986, yayında) 
- Asphodeline baytopae E. Tuzlacı (2,5) 

" tenuior (Fisch.) Ledeb. 
subsp. tenuiflora (C.Koch) E. Tuzlacı (2,5) 
var. puberulenta E. Tuzlacı (2,5) 

" damascena (Boiss.) Baker 
subsp. rugosa E. Tuzlacı (2,5) 
subsp. gigantea E. Tuzlacı (2,5) 
subsp. ovoidea E. Tuzlacı (2,5) 

" peschmeniana E. Tuzlacı (2,5) 
" anatolica (2,5) 
» cilicica (2,5) 
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Fam.: Papaveraceae (Haşhaşgiller) 
- Roemeria carica fl. Baytop (1) 
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ESANSİYEL YAG ASİTLERİ KAVRAMINDA YENİLİKLER 
NEU TRENDS IN THE COIMCEPT DF ESSENTIAL FATTY ACIDS 

Semra KURUCU* 

SUMMARY 

The essential fatty acids (EFAs) uere discovered by G. and M. Burr 
at the Univşrsity of Minnesota in 1929-30. But it mas not until 1970 s 
that their biochemistry uas adequately elucidated. in these years did the 
key role of the EFAs as precursors of PGs become clear. The EFAs are key 
components of ali celi membranes and together uith their function as 
precursors of PGs, they seem to modulate the activities of every organ 
in the body. 

This paper reviews the metabolism, the importance and the sources 
of EFAs together uith their roles in various diseases and states uhich 
EFAs are used as medicines at present. 

* 

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, Farmakognozi Anabilim Dalı. 
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TARİHÇE 

EsansiyEİ yağ asitleri (=EYA) kavramının tarihçesine bakıldığında 
1929-30 yıllarına dönmek gerekmektedir. Bu yıllarda Minnesota Üniversi-
tesinde George ve Mildred BURR, albino sıçanlarda bir seri deneme yürüt-
tüler; yağ bakımından fakir bir rasyonla beslenenlerde noksanlığı bağlı 
teşekkül eden hastalığın, linoleik, linolenik ve aragidonik asitlerle 
ya da bunları, taşıyan yağlarla tedavi edilebileceğini ileri sürdüler (1, 
2). 1932 yılında bu yağ asitlerinin gerekliliğini yani esansiyel ol-
duklarını savunan 2 makale yayınlandı. Buna göre, rasyonda 2 ya da daha 
çok çifte bağ taşıyan doymamış yağ asitleri bulunmadıkça büyüme ve ge-
lişme olmayacaktır (3,4). Bunu takip eden makelelerde EV/ANS, LEPKOVSKY 
ve MURPHY, bu esansiyel ̂ ağ_asitlerine "F-Uitamini" adını verdiler (5). 
Buna bağlı olarak ilâç piyasasında kısa süreli bir'F-Vitamini bolluğu 
görüldü. ("Linacidin", "Linobion" v.b.). Bundan sonraki araştırmaları 
Amerikan Tıp Kurumu (American Medical Association ) yürüttü. HANSEN ve-
BURR bir makale yayınlayarak bu yağ asitlerinin insan beslenmesinde ge-
rekli olup olmadığını tartıştılar ve şu sonuca vardılar: 0 zamana kadar, 
insanlar üzerinde yapılan klinik gözlemlere göre, esansiyel yağ asitle-
rinin noksanlığının, büyüme, hematüri, böbrek lezyonları, laktasyon bo-
zuklukları gibi anomalilere yol açtığına dair hiç bir kanıt yoktur (6). 
Bu ve benzeri açıklamalar üzerine "F-Vitamini" terimi terkedildi. Yine 
linolenik asit (130 mg/gün) ve linoleik asit (270 mg/gün) lerle yapılan 
denemelerde, çocuklardaki ekzamada hiç bir yarar sağlamadığı bildirildi 
(7). 19501li yıllarda yayınlanan bu ve benzeri makalelerle birlikte bu 
konudaki araştırmalara bir son verildiğini görüyoruz (B). 

1970 li yıllarda prostaglandin prekürsörleri üzerinde çalışılmakta 
iken , bazı yağ asitleri PG prekürsörü olarak saptanmıştır. Bu bulgularla 
birlikte esansiyel yağ asitleri ve metabolizmaları konusu yeniden gündeme 
gelmiş ve bu konuda yoğun araştırmalar yapılmış ve yapılmaktadır. Bu ça-
lışmalar sonucunda, gerçekten de insan vücudunda sentezi yapılamayan ba-
zı yağ asitlerinin mevcut olduğu ve bunların mutlaka dışarıdan diyetle 
alınması gerekli olduğu görülmüştür (9). Böylece "F-Vitamini" terimi ter-
kedilmekle birlikte, "esansiyel yağ asitleri" kavramı yeniden geçerlilik 
kazanmıştır. Ancak, bunların 3 değil, daha çok sayıda olduğu görülmüştür (10). 
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ESANSİYEL YAtS ASİTLERİ (EYA) 

Vitaminler gibi vücutta yapılamayan ve fakat besinlerle alınması 
gereken, en az 2 çifte bağ taşıyan.doymamış yağ asitleridir. Günümüzde 
bilinen Esansiyel Yağ Asitleri 2 grupta incelenirler: 

I. Grup: n-6 serisi EYA 
1B : 2n-6 cis-linoleik asit 
1B : 3n-6 gama-linolenik asit (GLA) 
20 : 3n-6 dihomo gamalinolenik asit (DGLA) 
20 : 4n-6 araşidonik asit (AA) 
22 : 4n-6 
22 : 5n-6 

II. Grup: n-3 serisi EYA 
18 : 3n-3 alfa-linolenik asit 
18 : 4n-3 
20 : 4n-3 
20 : 5n-3 eikosapentaenoik asit (EPA) 
22 : 5n-3 
22 : Sn-3 dokosahekzaenoik asit (DHA) 

n-9 serisi yağ asitleri de vardır; Örn.: Oleik asit: 18:1n-9, an-
cak bunlar esansiyel değildir ve memelilerde basit prekürsörlerden sen-
tezlenebilmektedirler. 

Bazı vitaminler gibi, cis linoleik asit vec<-linolenik asidin ken 
dilerine has biyolojik aktiviteleri yoktur, yalnızca enerji sağlamak üze 
re oksitlenebilirler. EYA Dİarak görev yapabilmeleri için vücutta spesi-
fik biyokimyasal transformasyonlara ihtiyaç vardır (10). 

Moleküldeki C çiftebağ n. uçtan itibaren 
sayısı sayısı ilk çifte bağın yeri 
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ESANSİYEL YAÖ ASİTLERİNİN METABOLİZMASI 

18 : 2n-6 
cis linoleik asit 

4 -delta-6-desatûraz 

Prostaglan-
dinler (1.* 
serisi) 

18 : 3n-6 
GLA 
i* 

20 : 3n-6 
-—DGLA 

18 : 3n-3 
«<- linolenik asit 

» i 
18 : 4n-3 

"elongaz 
20 : 4n-3 

— delta-5-desatüraz• 
20 : 4n-6 

AA . S 
siklooksigenaz lipooksigenaz 

22- iın-fi N J 
Prostaglan- Leükotrienler 
dinler (2. 4 
aerisi) ve 22:5n-6 

20 : 5n-3 
EPA 
i 

22:6n-3 
™ ı 

uzun zincirli yağ asitleri 

Prostaglandinler 
(3. serisi) ve 
LTBC 

TA„ 

Esansiyel yağ asitlerinin metabolizmaları incelendiğinde, n-S, n-3 
ve hatta esansiyel olmayan n-9 serisinin aynı enzim sistemiyle metabolize 
oldukları görülmektedir. Bu enzimlerden desatüraz enzimi molekülden 2 H 
uzaklaştırırken, elongaz enzimi 2 C eklemekte, desatürasyon ve elongasyon 
reaksiyonları birbirini takip etmektedir. Öte yandan insanda A5D aktivite-
si düşüktür, dolayısıyla DGLA nin araşidonik aside dönüşümü çok yavaştır 
(11). DGD enzimi insanda aktiftir, ancak bir çok faktörün inhibisyonu 
altındadır. Bunlar; doymuş yağlar, doymamış trans yağ asitleri, diyabet, 
alkol, yaşlılık, adrenalin ve glukokortikoidler, açlık, düşük proteinli 
diyet, glukoz, onkojenik viruslar ve radyasyon gibi faktörlerdir (12). 

TRANS YAG ASİTLERİ 

Doğadaki bütün doymamış yağlarda çifte bağlar -cis-konfigürasyonun-
dadır ve sadece ruminantların (=geviş getirenler) midesinde az miktarda 
-trans asit- teşekkülü vardır. Bu nedenle, doğal besinler arasında sade-
ce süt ürünleri az miktarda esansiyel olmayan trans yağ asitlerini taşır-
lar. Doğal bitkisel yağlar-cis-yağ asitleri taşıdıkları halde, bunların 
işlem görmeleri sırasında (temizleme, dezodürizasyon, hidrojenasyon), 
trans-yağ asitleri teşekkül eder. Öte yandan sadece cis-kDnfigürasyonun-
daki yağ asitleri esansiyeldir. Trans-izomerlerin istenmeyen etkilere 
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sahip olduğu eskidEn beri bilinmekte idi, ancak, yeni yayınlanan bir rapor-
da, trans-yağ asitlerinin karsinojen olmadığı, damar sertliğinde doymuş 
yağlara eşdeğer olduğu ue diyette yeterli linolenik asit uar ise, trans-
izomerlerin hiç bir zararlı etkisi bulunmadığı ileri sürülmüştür (13). 

ESANSİYEL YAG ASİTLERİNİN ÖNEMİ 

Esansiyel yağ asitleri 2 nedenle önemlidir: 
1- EYA, uücudun bütün dokularındaki membranların yapısına girerler 

ue bu membranların biyolojik özelliklerini belirlemede rol oynarlar. Bu 
nedenle, EYA noksanlığının, bütün dokularda hastalık yaratabileceği bEkle-
nebilen bir sonuç olacaktır. 

2- EYA, uücutta 20-karbonlu metabolitlere dönüşmektedirler ki bunlar 
prostaglandin ue İEukotrienlerdir ue genel olarak "Eikozanoidler" adını 
alırlar. Bilinen eikozanoidlerin sayısı 5Ü nin üzerindedir ue bu maddeler 
çok çeşitli fonksiyonlara sahiptirler. 

Esansiyel yağ asitlerinin üçü eikozanoid prekürsörü olarak hareket 
etmektedir. Bunlar: DGLA, AA ue EPA dır. DGLA: Dihomogamalinolenik asit, 
Leukotrien meydana getirmez, meydana getirdiği 1-serisi PG IET ise faydalı 
etkilidir. Örn.: PGÊ , CAMP aktiuatörüdür, cflMP ise plaket agregasyonunu 
inhibe eder, uazodilatatördür, enflamasyon inhibitörüdür. 

AA: Araşidonik Asit, Bir çok eikozanoidin prekürsörüdür. 
Bunlardan Leukotrienler proenflamatuuar bileşiklerdir. Yine AA'dan 

meydana gelen PGF^ue Tromboksan Â , uazospazm, tromboz ue enflamasyon ya-
pan zararlı metabolitlerdir. Öte yandan, Prostasiklin, uazodilatatür ue 
plaket agregasyonu inhibitörü etkilerinden dolayı yararlı bir metabolit-
tir. 

EPA: EikDsapentaenoik asit: Metabolitlerihenüz tam olarak bilinmemek-
tedir, ancak, EPA, metabolizmada araşidonik asitle yarışmaya girmekte ue 
böylece AA'in istenmeyen etkilere sahip metabolitlere dönüşmesini inhibe 
etmektedir. Nitekim, konu ile ilgili Mart-1986 da yapılan toplantıda sunu-
lan bir çalışmada tauşan PMN lökositlerinde EPA dan Leukotrien B,- sentezi 
gerçekleştirilmiş ue LTB̂  in biyolojik aktiuitesi LTB̂  la karşılaştırılmış-
tır. Böylece EPA nın LTB,- teşekkülünü arttırıp, araşidonik asitten LTB, 
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teşekkülünü azalttığı gösterilmiştir. Buna göre, EPA bakımından zengin bir 
diyet, AA'dan türeyen enflamatuvar prostanoidlerin sentezini azaltacaktır. 

ESAlMSlYEL YAG ASİTLERİ KAYNAKLARI 

Cis-Linoleik asit: ayçiçeği, aspir, mısırözü, evening primrose gibi 
bitkisel tohum yağları. 

GLA: insan sütü (yağında % 0.3-1), taze inek sütü yağı (en çok % 0.2) 
evening primrose yağı (% 10). 

DGLA: insan sütü, karaciğer, böbrek gibi organ etleri, inek sütü 
(çok düşük). 

AA: et, karides, bazı algler, yumurta sarısı, insan sütü, süt ürün-
leri. 

o<,-Linolenik asit: yeşil sebzeler ve keten tohumu yağı, soya yağı, 
gibi bitkisel yağlar. 

EPA ve DHA: ringa, som, orkinoz, uskumru, sardalya gibi yağlı balık-
lar ve kabuklu deniz hayvanlarında boldur. 

ESANSİYEL YAfi ASİTLERİNİN BAZI HASTALIKLARDAKİ ROLLERİ 

Grönland Eskimolarında yapılan bir çalışmada, bu toplumun balık 
bakımından zengin bir diyetle beslendiği ve koroner kalp hastalıkları ora-
nının da son derece düşük olduğu görüldü (15,16). Benzeri bir çalışmada, 
yağlı ba-lıkları çok fazla tüketen Japon'lar arasında da koroner hastalıkla-
rın düşük oranda olduğu gözlendi (17). Bu gözlemler, 3-n serisi çok.çifte 
bağlı doymamış yağ asitlerinin aterotrombotik ölüm oranını etkileyebileceği 
konusuna dikkati çekmiştir. Gerçekten de, EPA ve DHA taşıyan yağların, 
serum trigliserit seviyesini ve kan viskozitesini düşürdükleri, HDL seviye-
sini ise yükselttikleri gösterilmiştir. Yine bu yağlar, plaket agregasyonu-
nu azaltmaktadırlar (18,19,20). Bütün bu özellikler koroner kalp hastalık-
ları için düşük risk anlamına gelmektedir. Ayrıca EPA nın AA ile yarışmaya 
girerek TXÂ  teşekkülünü inhibe ettiği ve PGI-j teşekkülünü stimüle ettiği 
bilinmektedir (21). Bu nedenlerle EPA bakımından zengin balık yağları trombüs 



121 

önleyici olarak kullanılmaktadır. Bu amaçla "Efamol Marine" adlı müstahzar 
ve Japonların hazırladıkları- "EPA-konsantreleri" günümüzde birçok ülke 
ilâç piyasasında yer almaktadır. Ayrıca, EPA ve diğer n-3 serisi çok çifte 
bağlı yağ asitlerinin 5-lipoksigenaz yolağını düzenleyerek enflamasyon ve 
immun hastalıklarda rol oynadıkları sanılmaktadır (22). n-6 serisi Esansiyel 
yağ asitlerinin etkilerine bakıldığında; bunlardan cis-linoleik asidin kalo-
ri sağlama dışında biyolojik aktivitesinin bulunmadığı görülmektedir. Ara-
şidonik asit ise et ve deniz ürünleri ile yeterince vücuda alınmaktadır, ay-
rıca, istenmeyen enflamatuvar metabolitler veren bir yağ asididir. Bu durum-
da takviye amacıyla verilebilecek n-6 serisi EYA, GLA veya DGLA olacaktır 
(1D). Öte yandan yüksek miktarda GLA taşıyan bitkisel kaynaklar bulmak müm-
kün olmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar Boraginaceae tohumlarının 
(23,24), Acer tohumlarının (25) ve Oemothera biennis tohumlarının (26) .GLA 
bakımından zengin olduğunu ortaya koymuştur. Bunlardan Oenothera biennis, 
yağ elde etmek amacıyla kültüre alınmış ve tohumlarından elde edilen yağı 
taşıyan müstahzar "Efamol Primrose Oil" adı altında pek çok ülke ilâç piya-
sasında bulunmaktadır. Bu müstahzar günümüzde premenstrüel sendrom (27) ve 
atopik egzemada (2B) kullanılmaktadır. Etkileri taşadığı gama-linolenik 
aside atfedilen bu yağın pekçok hastalık üzerindeki etkileri araştırılmaya 
devam edilmektedir. Bunlar arasında; koroner kalp hastalıkları, artritis, 
alkolizm, psikiyatrik rahatsızlıklar, diyabet, obezite sayılabilir (10). 

Sonuç olarak; Esansiyel Yağ Asitlerinin Metabolizmaları, tam olarak 
anlaşıldığında, diyetle ya da ilâç olarak vücuda verilecek yağ asitleri, bir 
çok hastalığın tedavisinde ya da korunmasında yarar sağlayacaklardır. 
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PLAKET AGREGASYONUNA ETKİ EDEN DOĞAL ÜRÜNLER 
NATURAL PRODUCTS ACTİVE ON PLATELET AGGREGATION 

Semra KURUCU* 

SUMMARY 

There is increasing evidence that, a number of natural compaunds 
uith variDus structure, inhibit human platelet aggregation. Among these, 
flavonoids are a group of natural compounds uidely distributed in plants. 
Ouercetin and many other flavonoids are demonstrated to inhibit human 
platelet function. Among the ooumarins isolated from the Chinese Drug 
"Peucedanum decursivum", nodakenin and nodakenetin uere found to shou 
the highest inhibitory activity on platelet aggregation. An isolated 
diterpene from Coleus forskohlii, called forskolin, uas demonstrated 
to inhibit platelet aggregation also. Volatile oil from nutmeg shouıed 
anti-aggregating activity on platelets, and the most active components 
in nutmeg oil uere eugenol and isoeugenol. Dietary fatty acids are knoun 
to affect platelet function. Saturated and monounsaturated fatty acids 
increase the tendency of thrombosis , uhereas, polyunsaturated fatty 
acids either from u-3 or u-6 series decrease platelet functions. Thus, 
neu antithrombotic agents of natural origin uill probably be introduced 
to modern therapy. 

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, Farmakognozi Anabilim Dalı 
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Günümüzde bilinmektedir ki tromboz ve atheroskleroz teşekkülünde 
plaket-damar etkileşmesi önemlidir. "Trombüs" ise, kan hücrelerinden ve 
fibrinden cluşan ve damar çeperine yapışarak vena ya da arteri kısmen 
veya tamamen tıkayan kitle olarak tanimlanmaktadır ve akut serebral veya 
miyokardiyal enfarktüste olduğu gibi, trombüs yerine göre hayati organla 
ra zarar verebilmektedir (1). Öte yandan, plaket agregasyonunun azalması 
trombDZ ihtimalini azaltmaktadır (2). 

Bitkilerde bulunan birçok doğal bileşiğin plaket agregasyonunu ve 
dolayısıyla trombozu inhibe ettiği son yıllarda yapılan çalışmalarla gös 
terilmiştir. Bunlardan flavonoidler bitkilerde yaygın olarak bulunan bir 
doğal bileşikler grubudur. Flavonlardan bazılarının plaket agregasyonunu 
inhibe ettikleri gösterilmiştir (3). Bunlar arasında kersetol ve birçok 
doğal flavonoid aglikonu, yıkanmış insan plaket agregasyonunu inhibe et-
mektedir. C,,, C^ çifte bağının doyurulması, C-<+ te karbonil bulunmaması 
ve C-3 ten oz bağlanması flavonoitlerin inhibitör etkisini zayıflatmakta 
dır (4). 

Plaket, fonksiyonunu inhibe eden en etkili mekanizmalardan biri, 
adenilat siklazın stimülasyonu veya c-flMP-fosfodiesterazın inhibisyonu 
yoluyla siklik AMP'nin yükselmesidir (5). Nitekim, klinikte birçok amaç-
la yararlanılabilecek olan flavonoitlerin bu inhibitör etkisinin, kuv-
vetli bir plaket agregasyonu inhibitörü olan C-AMP'nin artışından kaynak 
lanabileceği ileri sürülmüştür. Ancak, yine son yıllarda yapılan bir 
çalışmada inhibitör etkiyi açıklıyan bir başka mekanizma daha bulunabi-
leceği gösterilmiştir. Buna göre, flavonların antiagregatör aktivitesi, 
plaketteki c-AMP miktarındaki değişimlerin bir sonucu olmayıp sikİDoksi-
genaz enziminin inhibisyonuna dayanmaktadır (6). Öte yandan, plaket 

OH 

Kersetol hipoletol-8-glikozit 
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agregasyorıunu innıbe Edici Etki göstEren flavon bileşiklerinE her yıl 
yenileri eklenmektedir. Bunlardan Sideritis mugrdnensis'ten izole edilen 
hipoletol-fl-glikDzit, anti-enflamatuvar aktiviteye sahip bir flavonoit-
tir. Buna ilaveten insanda plaket agrEgasyonunu doza bağlı olarak inhi-
be ettiği gösterilmiştir. Ancak, bu Etkinin mekanizması, siklooksigenaz-
la ilgili görülmemiştir (7). 

Bir Çin droğu olan Peucedanum praeruptorum bitkisinin biyolojik 
aktif maddeleri üzerinde çalışmalar sürdürülürken, bitkinin köklerinden 
bazı kumarın.bileşikleri izole edilmiş ve bu kumarinİErin insan plaket 
agregasyonu üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bunlardan nodakEnozit 
ve nodakenetol'1 ün plaket agregasyonunu inhibisyon etkisi en yüksek bu-
lunmuştur (8). 

Yapı-etki ilişkileri araştırıldığında ise, aşağıdaki ilişkiler 
gözlenmiştir: 

- Furokumarinlerin inhibitör etkisi piranokumarinlerden yüksektir. 
- İnhibitör etki yönünden, bir heterozit ile aglikonu arasında 
kayda değer bir fark yoktur. 

- İnhibitör aktivite içino(-piron halkası sübstitüe olmamalıdır, 
Hindu ve Ayurveda geİEneksel tıbbında C O I E U S türİEri çok Eski 

zamanlardan bEri kalp hastalıkları,karın kolikİEri, solunum rahatsızlık-
ları, uykusuzluk, konvülsiyonlar gibi pek çok hastalıkta kullanılmakta-
dır. Bu bitkiler üzerinde sürdürülen çalışmalar sırasında Coleus fors-
kohlii'den İ Z O İ E EdiİEn V E d.iterpen yapısı gösteren Fgrskolin'in hipo-
tansör, spazmolitik ve kardiyotonik etkilerinin yanısıra, plaket agre-
gasyonu üzerinde inhibitör etkisi de gösterilmiştir. Bu inhibitör etki, 
forskolin'in sebsp olduğu c-AMP SEViyEsindEki artışla açıklanabilmekte-
dir (9). 

nodakenEtol nodakenozit 
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H İ f 0 

CH 

forskolin 

Myristica fragrans bitkisinin kurutulmuş tohumları olan küçük 
hindistancevizi (=Semen Myristicae), eskiden beri baharat droğu olarak 
bilinir, flncak yapılan çalışmalar başka amaçlarla da kullanılabileceği-
ni ortaya koymaktadır. Son yıllara dek Myristica fragrans üzerindeki 
çalışmalar daha çok bu droğun psikotrop etkilerine yönelik idi (10). 
Son yıllarda ise bu drog prostaglandin biyosentezi yönünden arıştırıl-
maktadır. Bu çalışmalarda etken maddelerin sadece uçucu yağda bulundu-
ğu tesbit edilmiş, uçucu yağın ise, araşidonik asitle meydana gelen 
plaket agregasyonunu inhibe ettiği gösterilmiştir. En kuvvetli etkiyi 
uçucu yağda bulunan öjenol ve izoöjenol göstermişlerdir. Bu aromatik 
eterlerin inhibisyon etkisi indometasine eşdeğer bulunmuştur. Uçucu 
yağda bulunan ve inhibitör etki gösteren diğer bileşiklerin etkisi ise 
şu sıraya göre azalmaktadır; safrol, miristisin, elemisin, limonen, 
°< -terpineol, terpinen-4-ol ve linalol. Uçucu yağın yaklaşık yarısını 
meydana getiren monoterpen hidrokarbonlardan cK-pinen^ö -pinen ve kamfen 
ise etkisiz bulunmuşlardır (11). 

CH=CH-CH3 

öjenol 

Diyetle alınan yağ asitleri de plaket agregasyonu üzerinde rol oy 
namaktadır. Deneysel bulgulara göre doymuş ve tek çifte bağlı yağ asitle 
ri, venöz ve arteryel tromboz eğilimini arttırmaktadır (12). Çok çifte 
bağlı yağ asitleri ise bu ihtimali azaltmaktadır. Örneğin, u-6 serisi 
çok çifte bağlı yağ asitlerince zengin bir diyet, plaketlerde araşido-
nik asit miktarını azaltacağından, plaket agregasyonunda azalmaya yolaç-
maktadır (13). Yine uı-3 serisi çok çifte bağlı yağ asitlerinde zengin 
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diyetle beslenenlerde plaket agregasyonunun azaldığı, kanama süresinin 
ise uzadığı saptanmıştır (14). Bu tip yağ asitleri deniz ürünlerinde 
ve özellikle balık yağlarında bal olarak bulunmaktadır. 

Bütün bu çalışmalar sonucunda, plaket agregasyonuna etki eden 
doğal bileşiklere her geçen gün yenileri eklenmekte ya da eskiden beri 
bilinen doğal bileşiklerin plaket agregasyonu üzerine de etkin olduk-
ları gösterilmektedir. Klinik çalışmaların da tamamlanmasıyla, muhtelif 
yapılara sahip doğal bileşikler, .antitrombotik ajanlar olarak tedaviye 
girebileceklerdir. 
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YENİ ANTİMALARYAL İLAÇLARA KAYNAK 
BİTKİLER 

PLANTS AS SOURCES OF NEU1 ANTIMALARIAL 
DRUGS 

Maksut COŞKUN* 

SUMMARY 

Attempt to eradicate the Anopheles mosquito, idhich is responsible 
for conveying malaria, have resulted in removing the disease from many 
countries. Despite these efforts, it is estimated that there are stili 
215 million people who are chronically affected and there appear also 
150 million neid cases of malaria each year. The resistance of mosquitoes 
to insecticides and the resistance of some plasmodium species to the 
chemotherapeutic agents as chloroguine, means that even tûday malaria must 
be considered as the uıorld's most common tropical disease. This resistance 
to the common antimalarial drugs has triggered off mass screening of nem 
natural compounds for potential antimalarial activity. Recently numerous 
Simaroubaceae, Compositae and Saxifragaceae family plants have been inves-
tigated for this purpose and many neu active compounds isolated. Especially 
artemisinin, sodium artesunate, brucein C and eurycomanone uıere fûund 
more active than common antimalarial agents like chloroguine and mefloguine. 
After clinical experiments, these neu antimalarial agents of natural origine 
uill be probably introduced to the modern therapy. 

• 
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Sıtma Plasmodium türü protozoonlar tarafından meydana getirilen 
ve nöbetler halinde ateş yükselmeleri ile kendini gösteren bir infeksi-
yon hastalığıdır. Hastalığın yayılmasında anofel türü sivrisinekler rol 
oynar; ayrıca kan transfüzyonu ve şırıngaların kullanılması yoluyla da 
hastalığın iletildiği bilinir. 

İnsanda genellikle hastalık yapan Plasmodium türleri; P. vivax, 
P.falciparum, P.malariae ve P. ovale'dir. Bunlara tropiklerde görülen 
P.berghei, P. gallinaceum, P. cathemerium, ve P. lophura türleri de ilâ-
ve edilebilir. Ülkemizde en yaygın olanı P. vivax'tır. Bunun yadında 
özellikle Güneydoğu illerimizde P.falciparum'a bağlı sıtma vakaları da 
görülmüştür (1). P.malaria nadir yetişen, diğerleri ise ülkemizde yetiş-
meyen türlerdir. 

Hastalığın nedeni olan anofel türü dişi sivrisineklerin yok edilme-
si ile bütün ülkelerde sıtma vakalarında azalma görülmüştür. Gerek anti-
malaryal ilâçlar gerek bu mücadelelere rağmen, dünyada halen kronik ola-
rak etkilenmiş 215 milyon sıtmalı ve her yıl yaklaşık 150 milyonda yeni 
vakanın görüldüğü tahmin edilmektedir (2). Bütün dünyada olduğu gibi ül-
kemizde de son yıllarda sıtma vakalarına eskiye oranla daha sık rastlan-
ması konunun önemini daha da arttırmaktadır. 

Gerek insektisitlere gerek tedavide yaygın olarak kullanılan kİDro-
kin gibi ilâçlara karşı rezistans Plasmodium suşlarının oluşması nedeniyle, 
sıtma dünyada hala en yaygın görülen tropikal hastalıklardan biridir. 
Cinchona türlerinin kabukları ve bundan elde edilen kinin uzun yıllardan 
beri sitma tedavisinde kullanılmış, bazı yan etkilerinin ortaya çıkmasın-
dan sonra kullanılışı azalmıştır. Ancak tedavide kullanılan diğer ilâçlara 
karşı dirençli suşların oluşması nedeniyle, bilim adamları kinin üzerinde-
ki çalışmalırını tekrar yoğunlaştırmışlardır. 

Genetik teknolojideki büyük ilerlemeler ve sıtmaya karşı.aşının bu-
lunması için yapılan yeni çalışmalar gelecek için umut vermektedir. Ancak 
bu hastalığın ortadan kaldırılması için hala yeni kemoterapötik ajanlara 
ihtiyaç vardır. Bu konuda araştırılması gereken önemli kaynaklardan biri 
de halk tıbbında sıtma tedavisinde kullanılan bitkilerdir. 
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Yöresel bitkilerin sıtma tedavisinde kullanılışına, sadece Çin'de 
değil birçok uzakdoğu ülkelerinde Malezya, Tayland, Filipinler, Hindistan, 
Güney veOrta Amerika ile Afrika ülkelerinde de yaygın olarak rastlanır. 
Ayrıca antimalaryal etki gösteren bitkilerin tesbiti amacıyla yapılmış ta-
rama çalışmaları da mevcuttur. Bu konuda en geniş çalışma Spencer ve ark. 
tarafından yapılmıştır. Bu araştırmada değişik familyalara ait 6QQ kadar 
türün Plasmodium gallinaceum, P.cathemerum ve P. lophurae'ye etkileri in 
vivo olarak incelenmiş ve 33 genusa ait türlerde pozitif sonuç elde edil-
miştir (3). Bunlar arasında Amaryllidaceae ve Simaroubaceae familyası 
türleri en çok dikkati çekmiş ve daha sonraki çalışmalarda bu familya 
bitkileri üzerinde yoğunlaştırılmıştır. 

Çin halk tıbbında sıtma tedavisinde kullanılan Artemisia annua 
(Compositae) herbasından artemisinin isimli bir s=skiterpen lakton 
izole edilmiştir (4). Bu bileşiğin özellikle klorokin'e rezistan P. fal-
ciparum sıtmasının tedavisinde çok Dİumlu sonuç vermesi, bu konuda yapılan 

Saf artemisinin'in suda ve yağlı çözücülerde az çözünmesi klinik 
uygulamaları güçleştirmiştir. Bu nedenle artemisinin'den hareketle çözü-
nürlüğü daha yüksek olan ve iyi etki gösteren türevler hazırlanmıştır. 
Bunlar arasında sodyum artesunat (sodyum dihidroartemisinin hidro-
jen suksinat monoester) suda iyi çözünen klorokin'e rezistan çeşitli 
Plasmodium türlerine çok etkili bir bileşik olduğu gösterilmişitir. Di-
ğer taraftan klorokin'e nazaran kalp üzerindeki toksik etki bu bileşik-
te çok daha azalmıştır (5). Klorokin'e rezistan sıtma vakalarının görül-
düğü bölgelerde 14G hastaya artemisinin ve onun türevi olan artemeter 
ve sodyum artesunat verilmiş, bunlardan 1281 i yani % 91.4'ünün te-
davi olduğu bildirilmiştir (6). 

Geleneksel Çin halk tıbbında malarya tedavisinde kullanılan bir 
başka bitki Dichroea febrifuga (Saxifragaceae) dir. Bu türün yaprak ve 
köklerinde bulunan febrifugin isimli bileşik Plasmodium vivax ve 
P. ovale'ye karşı iyi bir aktivite göstermesine karşın, karaciğer hara-
biyeti yapmaktadır. Bu nedenle tedavide kullanılması tavsiye edilmemiş-
tir (7,B). 
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H 
Febrifugin 

Simaroubaceae, çeşitli ülkelerde halk tıbbında sıtmaya karşı kulla-
nılan bitkilerin bulunduğu önemli bir familyadır. Bunlara Brucea javanica 
(Tayland), Castela nicholsoni (Amerika), Simaba cendrpn (Meksika), Picro-
lemma pseudocoffea (Guinea), Eurycoma longifolia (Malezya) ve Picrasma 
antidesma (Honduras) türleri örnek olarak verilebilir. Bu türler üzerinde 
son yıllarda yapılmış çok sayıda araştırma vardır (9,10,11,12). 

Malezya'da yetişen Eurycpma longifolia yerli halk tarafından sıtma 
tedavisinde kullanılmaktadır. Bu bitkinin kldroform ve butanDİ ile hazırla 
nan ekstrelerinde kuvvetli antimalaryal etki saptanmasından sonra, izolas-
yon ve aktivite çalışmalarına geçilmiştir (9). Her iki ekstreden örikoma-
lakton , örikomanon ve örikomanol isimli kuasinoid tipi acı madde-
ler izole edilmiştir. Bunlardan örikomanon 1 un klorokin ve diğer sıtma 
ilâçlarından daha aktif, örikomanol ve örikomalakton'm ise klorokin 
in % 70 i kadar bir aktivite gösterdiği bildirilmiştir. Bu maddelerin toksi-
siteleri üzerindeki çalışmalara ise halen devam edilmektedir. 

R 

R « 0 Örikomanon 
—OH Örikomanol örikomalakton 
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Pantropikal bir bitki olan Brucea javanica Tayland'da yetişir 
ve meyvaları antimalaryal olarak kullanılır. Değişik solvanlarla hazır-
lanan ham ekstrelerin P. falciparum'a etkileri Tablo I de verilmiştir. 

Tablo I: B.javanica ekstrelerinin P. falciparum'a in vitro et-
kileri 

Ekstreler 
Hegzan ekstresi 
Kloroform ekstresi 
Etanol ekstresi 
Sulu ekstre 

Aktivite görülen en düşük 
konsantrasyon Çng/ml) 

94.8ü 
16.48 
32.8ü 
19.48 

Kloroform ekstresinden üç yeni aktif bileşik; brusein A, brusein B 
ve brusein C izole edilmiş ve bu maddeler yeni bir antimalaryal ilâç 
olan meflokin ile karşılaştırılmıştır (10,11). Brusein C nin meflokin'e 
göre daha kuvvetli, Brusein A ve B'nin ise meflokin ile hemen hemen aynı 
aktivite gösterdiği bildirilmiştir (Tablo 2). 

HO R — B r u s e i n A 

- c h 3 Brusein B 

T —CH=C-C— Brusein C I I 

Tablo 2: Brusein türevi bileşiklerin P.falciparum'a etkilerinin 
diğer antimalaryal ilâçlarla karşılaştırılması 

Bileşikler 
Brusein A 
Brusein B 
Brusein C 
Klorokin 
Meflokin 

ID-5D ng/ml 
13.94 
18.95 
6.95 
42.65 
21.69 
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Yerli halk tarafından sıtma tedavisinde kullanılan bir başka bit-
kiye Picrolemma pseudocoffea örnek plarak verilebilir. Fandeur ve ark. 
bu bitkiden izple ettikleri, sergeplid isimli yeni bileşiği invivo ve 
invitra plarak klorokine rezistan P. falciparum suşları üzerinde ince-
lemişlerdir (12). Sergenlid çok düşük kpnsantrasyonlarda bile kuvvet-
li antimalaryal etki gösteren yeni doğal kaynaklı bir bileşiktir. Ancak 
yüksek toksisitesi nedeniyle sıtma tedavisinde bu haliyle kullanılmaya 
elverişli bir madde olmadığı bildirilmiştir. Molekül üzerinde yapılacak 
değişikliklerle, daha az toksik ve en az sergeolid kadar etkili yeni 
türevlerin hazırlanması çalışmalarına ise devam edilmektedir. 

Bütün bu çalışmalar sonunda, çeşitli bitkilerden, günümüzde sıtma 
tedavisinde kullanılan ilâçlara göre daha etkili yeni doğal bileşikler 
izole edilmiştir. Özellikle artemisinin sodyum artesunat, brusein 
C, A ve B ve örikomanon 1 un klorokin ve meflokin'e rezistan P. falcipa-
rum suşlarına karşı etkili bileşikler olduğu gösterilmiştir. Klinik 
çalışmaların da tamamlanmasıyla bu doğal kaynaklı bileşiklerin tedavide 
antimalaryal plarak kullanılmaları mümkün olabilecektir. 
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İMİDAZOL TÜREVİ YENİ ANTİFUNGAL İLAÇLAR 
NEW ANTİFUNGAL DRUGS OF İMİDAZOLE DERİVATİVES 

Seçkin ÖZDEN* Gülgün AYHAN* 

SUMMARY 

Fungal infection are highly uncurable diseases, as a consequence of many 
reasons such as very low selectivity of drugs, easy resistance occurance frequent 
returning possibi1ity of the infection. 

İmidazol derivatives which are synthetic antifungal drugs have broad 
antifungal spectra and occurance of resistance to these agents is very rare. 

İn this article, new promising imidazole derivatives tioconazole and 
bifonazole are especially reviewed. 

Antifungal ilaçlar gerek lokal gerekse sistemik mantar enfeksiyonlarında 
kullanılan ilaçlar grubunu oluştururlar. 

Dünyanın her yerinde dermatofitlere ve diğer mantarlara rastlanmakta olup, 
iklimsel ve coğrafi faktörlere bağlı olarak dağılım gösterdikleri bilinmektedir 
(Tablo.l)(l-2). Ayrıca insanlarda ciddi mantar enfeksiyonlarına sebep olan orga-
nizmalar da istatiksel önemlerine göre Tablo.2'de sıralanmışlardır (3). 

Tabld.l nerraatofit T« dig«r mantarların İklimsel »e Coğrafi faktörler» bağlı 
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Mantar Enfeksiyonları 

Yajinal utkular 

Daraatafl toslar 

Bari TC muVos maofcraaların 
çeşitli fungal «nf«italyoHİan 

rrichophyton turları 
Microsparua turları 
Spldaraophjton floccoaua 
Candlda alblcans 
Torul r>psin giaorata, 
dlger Candlda tiirlarl 
Candlda alblcans ra 
diğer Candlda tiirlarl 

Sistemik mitoslar: 
1-9ırsatçı mantarlar-tara-

rından oluşturulan 

Candlda alblcans 
dlger Candlda tUrlarl 
Aeperglllus tUrlarl 

2-Blfaaik mantarlar tarafln< 
dan oluşturulan 

Hlatoplasaa 
Blastomyces tUrlarl 

Tablo.2. insanlarda rastlanan ciddi mantar enfeksiyonları ve 
sebep olan organizma!ar 

Günümüzde her geçen gün deri mantar enfeksiyonlarının arttığı gözlenmektedir. 
Bunun başlıca nedeni olarak çevre faktörleri gösterilebilir. Örneğin; Endüstri iş-
çiliği, Askerlik, Çiftçilik, Fırıncılık, Hayvancılık, Spor gibi değişik meslek ve 
görev alanlarındaki kişilerde mantar enfeksiyonları daha sık ortaya çıkmaktadır. 
Ayrıca diabet, Az beslenme ve zafiyet gibi durumlarda, ovulasyonu önleyici anti-
biotik, kortikosteroid gibi ilaçların kullanılmasından sonra, periferik dolaşım 
bozuklukları, yetersiz ve uygun olmayan hijyenik bakım gibi etkenlerde mantar en-
feksiyonlarının artışına neden olmaktadır. 

Mantar Enfeksiyonları yerleşme alanına göre ikiye ayrılırlar: 
1- Derin (Sistemik) Mantar Enfeksiyonları 
2- Cilt ve mukozaların Lokal (Yüzeye!)Mantar Enfeksiyonları 
Mantar Enfeksiyonları Tedavi açısından üç gruba ayrılırlar: 
1- Dermatofit Mantar Enfeksiyonları:En sık görülen ve cilt, saç, kıl ve 

tırnaklarda yerleşen enfeksiyonlardır. Dermatofit mantarlar diye adlandırılan 
Epidermophyton, Trichophyton ve Microsporum türleri tarafından oluşturulurlar. 
Yaptıkları enfeksiyonlar tinea adıyla adlandırılır ve bu adın yanına enfeksiyonun 
yerleştiği bölgenin latince adı sıfat olarak getirilerek çeşitli dermatofitoz 
adları türetilir, özel durumlar dışında lokal uygulanan ilaçlarla tedavi edilirler. 
Eğer mantar bu ilaçlara rezistans ise veya mantar tırnak, kıl ve saçlara sokulmuşsa 
sistemik ilaç tedavisi yapılır. 

2- Mükokütanoz Mantar Enfeksiyonları:Bu tür mikozlar esas olarak Candida 
türü mantarlar tarafından oluşturulurlar. Bu mantarlar ıslak kalma olasılığı fazla 
olan cilt bölgeleri ve mukozaları severler (parmak araları, ağız boşluğu, barsak, 
anüs çevresi ve vulvovaginal bölge gibi).Genellikle Diabet, uzun süren kortikostero-
id veya geniş spektrumlu antibiotik tedavisi ve benzeri predispozisyon yapan fak-
törler eşliğinde ortaya çıkarlar. 

3- Sistemik Mantar Enfeksiyonları: Bunlar yerleşme alanına göre derin ve 
ciltaltı olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Genelde seyrek görülürler ve daha ziya-
de immun yetmezliği olan kişilerde ortaya çıkarlar (4-5). 

Mantar Enfeksiyonlarının Tedavisi Diğer Tür Enfeksiyonların Tedavisinden 
Daha Değişik Özellikler Gösterir. Bu özelliklerin Başlıcaları Şunlardır : 

1- Enfeksiyon belirtilerindeki azalma ve tam bir iyileşme genellikle 
haftalarca ve hatta aylarca, süren tedaviden sonra olur. 

2- Tedavi sonucu görünüşe göre tam bir iyileşme meydana geldikten sonra 
tekrar etme olasılığı fazladır; bu nedenle klinik iyileşme görüldükten sonra bir 
süre daha tedavinin sürdürülmesi gerekir. 



3- Cilt ve mukozaların yüzeyel enfeksiyonları ilaçla tedaviye iyi cevap 
verirler. Fakat sistemik mantar enfeksiyonlarında ilaçla tedavinin başarı şansı 
enfeksiyonun türüne göre değişir; bunda halen kullanılan sistemik etkili ilaçla-
rın toksisitesinin fazlalığı nedeniyle dozlarının kısıtlanmış olmasının da rolü 
vardır. 

4- Sistemik mantar enfeksiyonlarının bir kısmı, eğer hastanın immun me-
kanizması normalse mutlaka antifungal ilaçla tedavisi gerekmez (4)-

İyi bir antifungal ilaçta aranan özellikler şöyle sıralanabilir:(5) 
1- Geniş etki spektrumu olmalı, 
2- Hastalık etkeninde rezistans teşekkül etmemeli, 
3- Konakçı hücrede minumum toksik etkili olmalı, 
4- Deri, mukoza ve diğer dokularda tahriş edici olmamamalı, 
5- Enjekte edilen yerden iyi absorblanmalı, 
6- Kimyasal yönden stabil olmalı, 
7- Fizyolojik pH'da olmalı, 
8- Deri ve mukozada kullanım yönünden uygun çözücülerde iyi çözünebilmeli. 
Antifungal ilaçları iki büyük grup altında toplayabiliriz (6) 
1- Sentetik Bileşikler 
a-Metal içeren moleküller, Kelat yapıcı ajanlar, Anilinler 
b-Fenoller ve Diamidinler 
c-Kükürt içeren moleküller 
d-İmidazoller ve pirimidinler 

2- Doğal Ürünler 
a-Antibakteriyel antibiotikler 
b-Griseofulvin 
c-Polienik antibiotikler 
Sentetik bileşikler grubunda yer alan imidazol türevi antifungal ilaçlar 

1967 yılında klotrimazol ve mikonazol'ün bulunması ile önem kazanmışlardır. 1974 
yılından itibaren de, mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan, en önde 
gelen ilaçlar olmuşlardır (7-8). Cilt ve mukozaların lokal mantar enfeksiyonları 
ile kronik mükokütanoz kandidiyazis tedavisinde diğer ilaçlara göre üstünlük gös-
terirler. Sistemik mantar enfeksiyonlarına karşı etki gösterirlerse de bu tür en-
feksiyonların çoğunda Amfoterisin B'den daha etkin değildirler. Geniş etki spekt-
rumuna sahiptirler ve bunlara rezistans oluşumuna nadir rastlanmaktadır (8). Buna 
karşılık halen mevcut imidazol grubu ilaçlar içinde hiçbirisi tedavide tam iyileş-
me sağlamamaktadır. Bu nedenle yeni türevler arayışı devam etmektedir. Bugün mev-
cut imidazol yapısındaki antifungal ajanlar Tablo. 3'de topluca gösterilmiştir. 

MKOMIOİ KUIHİ Ilctrlaasol 
lif—».ı 

taokonasol 

Tablo.3 îaldaaol yapısındaki antifungal ajanlar 
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Etki Mekanizmaları: imidazol grubu antifungal bileşikler mantar plazma 
membranını bozarlar. Düşük konsantrasyonlarda alındıklarında membran fonksiyonunun 
tamamen bozulması nedeni ile membran permeabi1itesi ve membranda lokalize olan 
enzimlerin spesifik aktiviteleri değişir. Bu yapısal değişikler, fosfolipidlerle 
komplex yaparak membran stabilitesini artıran ergosterol'ün sentezinde imidazol'ün 
neden olduğu blokaja bağlıdır (Tablo. 4). Bu blokajla orantılı olarak ergosterol 
sentezi azalır. Ergosterol eksikliğinde sterol prekürsörleri birikir (3). Ve hücre 
duvarlarındaki bu değişme hücreyi olumsuz etkileyerek lizise neden olur ve hücre 
parçalanır (9). 

aaatil CoA 
i 

hldrokalmetllglutaril CoA 
i 

mevaloııik asld 
i 

squalen 
lanoatarol 

1 
24-metilendüıidrolanosterol desmetlleterol 

ergosterol 
HUore zarı 

İmidazol'1 ar 

Tablo.4. tmidazollerin ergosterol 
sentezini bloke etmeleri 

İmidazollerin etkisi konsantrasyona bağımlı değişim gösterir. Nanogram konsant-
rasyonlarda % 100'e varan fungustatik etki gösterirler. MIC (Minumum inhibitör 
konsantrasyon) değerlerinin 4-10 katı konsantrasyonlarda ise fungusid etkilidir-
ler (3). 

İmidazol grubu antifungal ajanların yeni üyeleri olan tiokonazol ve bifo-
nazol kilinik ve laboratuvar çalışmalarında diğerlerine oranla birçok önemli özel-
lik göstermişlerdir. Tiokonazol'ün tam olarak kimyasal yapısı l-( 2{j2-kloro-3-
tienil) metoxi] -2(2,4-dikloro fenil) etil-lH-imidazol'dür .(Şekil.I). (X (2,4-dik-
lorofenil)- 1-irnidazol etanol'ün 2-(klorometil) tiyofen ile reaksiyona sokulmasıy-
la elde edilir (10). 

Tiokonazol*Un Sentezi: 

-CH-CH-CH 

Şakll.l. 

CX 
1 - Maü/TIİP 
70*0 3 »aat 

CH2Ci 2-1 geoe oda 
sıoaklıgınıla 
bekletilir 

CH-CH-O-CH 

O"1 
û 

Ol 
Tiokonazol 

Derinin yüzeysel fungal enfeksiyonlarının tedavisinde tiokonazol'ün etki 
ve emniyetinin araştırıldığı bir çalışmada (11) tiokonazol'ün, Pityriasis versico-
lor ve insanlarda dermatofit enfeksiyonlarının %70'ine sebep olan Trichophyton 
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rubrum ve Trichopyton mentagrophytes'in tedavisinde mikonazol'dan daha etkili 
olduğu sonucuna varılmıştır. (Tablo.5). Ekonazol ve klotrimazol'den elde edilen 
veriler ise hasta sayısının az olması nedeniyle göz önüne alınmamıştır. 

Pato.iea Tiokonazol &1 Tiokonazol Mikonazol Ekonazol Klotrimazol 

_ i E A B A B A B A B 

Trichopyton 124 67 
rubrum (64,9) 

Trichopyton 34 17 
mantagropytes (66,7) 

Pityrosporum 43 7 
orblculare (86,0) 

77 39 45 38 
(66,4) (54,2) 

32 8 13 13 
(80,0) (50,0) 

25 6 26 14 
(80,6) (65,0) 

19 12 2 7 
(61,3) (22,2) 

5 6 2 2 
(45,5) (50,0) 

10 O 8 0 
(100) (100) 

A=Şifa bulan hasta sayısı 
B«Şifa bulamayan hasta sayısı Parantez içindeki sayılar: tedavi yüzdael 

Tablo.5 Tedavi sonunda patojenin verdiği toplam klinik ve mikolojik cevap 
Fredrikson, Dermatomikozların Tiokonazol ve Mikonazol ile lokal tedavisi 

üzerinde çalışarak, tiokonazol ile mikonazol'ü etki, tolerasyon ve emniyet açısın-
dan karşılaştırmıştır. (12). Bu amaçla bu iki bileşik 60 hastada denenmiş ve so-
nuçlar aşağıda gösterilmiştir; Tablo.6 tedaviden önceki mikolojik diagnozu göste-
rir. Tablo.7 de ise tiokonazol ile tedavi edilen 30 hastadan 23'ünün (% 77) ve 
mikonazol ile tedavi edilen 30 hastadan 19'unun (% 63) klinik ve mikolojik ola-
rak şifa bulduğu görülmektedir. Yine bu çalışmada tiokonazol'ün % 42'lik farkla 
(Tiokonazol % 80-Mikonazol % 38) T.rubrum enfeksiyonlarında, Mikonazol'den daha 
etkili olduğu gösterilmiştir. Tedavi bitiminden sonraki 6 haftalık inceleme dö-
neminde Tiokonazol'ün % 87 (23 hastadan 20'si), Mikonazol'ün ise % 95 (19 hasta-
dan 18'i) oranında kalıcı şifa sağladıkları saptanmıştır. 

Futuma Hasta Sayıaı 
Tiokonazol ulkonazol Toplan T. rubnun 10 13 23 

T.mentagrophytes 2 1 3 T.mentagrophytes var.interdigitale 3 1 4 E.floccoaum 8 6 14 
Dermatofit enfek-siyonlarının top- 23 21 44 lanı sayısı 
C.albicans 1 5 6 

M.furfur 6 4 10 

Toplam 30 30 60 
Tablo.6. Tedavi öncesi oikolojik dlagnoz 

Fungus Tioironazol lulkonazol 
_ A B_ A B T.rubrum 8 2 5 T.mantegrophytea 1 1 0 

T.mentagrophyteB var lntarligitala 0 3 0 
7 1 6 0 Dermatofit eofak-

fliyonlannm top-16 7 11 10 fS77> (OT2) C.alblcans 1 0 4 1 
6 0 4 0 Toplam 23 7 19 11 
(«771 («11 

1. Şifa bulan haata eajıaı 
8- Sİfa bulamavaa 
Tablo.7. Tedavi eonraaı altı haftalık İşlene döneninde 

hastalardan elde edilen sonuçlar 



141 

Tablo.8'de ise Tiokonazol ve Mikonazol'ün MIC değerleri yer almaktadır. 
Burada Tiokonazol'ün T.mentagrophytes, T.rubrum ve C. albicans karşısında Miko-
nazol'den daha düşük MIC'değerlerine sahip olduğu açıkça görülmektedir. 

PunOTB Tiokonazol Mikonazol 
T.rubrum (21) 0,4 0,7 
T.mentagrophytes (3) 0,2 0,7 
T.mentagrophytes 
var interdigitale (4) 0.4 0,4 
E.floccosum (14) <.0,1 ^.0,1 
C.alblcans (6) o.ı 0.7 
Parantez içindeki sayılar» İzelat sayısı 
Tablo.S.Tiokonazol ve Mikonazol'ün MIC değerleri (|lg/ml) 

Marriot ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmanın sonuçları da Tablo. 9
1
 da 

özetlenmiştir (13). Lezyonlar tiokonazol ile muameleden sadece 2 gün sonra kayda 
değer şekilde azalmıştır. Reenfeksiyon görülmesine rağmen bütün lezyonlar 13-14 
gün içinde tamamen geçmektedir. Böylece hem % 1 hemde % 2'lik tiokonazol'ün hay-
vansal dermatofit enfeksiyonlarında etkilerinin belirgin olduğu ve mikonazol ile 
kıyaslanabilecekleri gösterilmiştir. Aynı çalışmada Tiokonazol ile Mikonazol'ün 
birçok dermal patojene karşı in vitro aktiviteleri karşılaştırılmıştır. (Tablo.10) 
Epidermophyton floccosum hariç diğerlerinde tiokonazol mikonazol' den 2-8 kez daha 
etkilidir. (Epidermophyton floccosum her 2 ajana da % 100 duyarlıdır). 

Enfeksiyondan sonraki günlerde yaşamı süren lezyonların sayısı 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 23 26 

Kontrol 6 6 6 6 6 6. 6 6 6 6 6 5 4 4 1 0 
Tiokonazoliîl 5 1 2 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tiokonazol® 6 4 1 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mikonazol 6 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tablo.9. T - mentagrophytes1 in iyileşmesinde Tiokonazol ve Kikçnasol'Ur. 
etkileri 

Tablo.10 Dermatofit mantarlara karşı Tiokonazol ve Mikonazol'ün 

etkileri 

Eellrtilen Konsantrasyonlarda înhibe 
Fungus Cinsleri Edilen izolatların Kümülatif Yüzdesi 
(lzolat sayısı) Karışım 0.1 0.1 0.2 0.4 0.78 1.56 3.12 6.25 12-5 
rrichophyton 
mentagrophytes T 11 11 16 42 89 100 

(19) H 5 11 26 63 95 100 
Trlchophyton T 1} 13 27 47 93 180 
rubrum(15) M 13 13 13 13 23 80 100 
rrichophyton T 50 ıoo 

erinacei(4) H 75 
rrichophyton T 100 
toneurans(lf) M 100 
Klcrosporum 
gypseum(4) 
Epidermophyton 

T 
M 
T 100 

100 

25 75 
50 

100 
75 100 

floccosum(3) M 
100 
100 

T:Tlokonazol 
M :Vikonazol 
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Grigoriu'nun yaptığı çift kör karşılaştırılmalı bir çalışma tiokonazol'ün 
dermatofit ve maya enfeksiyonlarındaki etkinliği ve güvenilirliğini ortaya koy-
muştur. (14). 

Tiokonazol'ün fungusid ve fungustatik etkisi üzerinde yapılan bir araştır-
mada bu bileşiğin 4x10" M^onsantrasyonlarda fungusid,4xl0~ M^konsantrasyonlar-
da da fungustatik etki gösterdiği saptanmış ve fungusit etkinin ilaç konsantras-
yonuna bağlı olduğu ortaya konmuştur (15). pH çalışmalarında fungusid ve fungusta-
tik etkinin farklı mekanizmalarla yürüdüğünü gösterir. Şöyleki; fungusid etki için 
ilacın protonize olmaması gerektiği halde fungustatik etki ilacın protonize olup 

Ş«kil.2- Candida alblcane lnokulua hücrelerin» 

KARŞı I»X1Ö5M Tiokonazol1 Un etkialnd» 

kültür ortamı pH'aınuı rolU. 

Bifonazol'ün kimyasal yapısı 1 -(p,0C-difeni 1-Benzi 1) imidazol olup imidazol' 
den hareketle sentezlenir (Şekil 3) (16). Kimyasal yapısı bakımından klotrimazol'e 
benzer. 
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Blfonazol'Un S«nt*ıl: 
H 

a -SU. ı><ı M*C> <-/ \=J * v A U / " ? B -
w 1,1' -»Ulf lnil-

bls (lnlduol) l.l'-biftnll /f-llf»nil 
metanol 

ü 
Bifonuol 

Şakll.3. 

İmidazol grubu antifungal ajanların geniş etki spektrumuna sahiptir (17). 
in vitro aktivitesi üzerindeki laboratuvar çalışmaları bifonazol'un patojen fungus-
ların yaygın bir türü olan T.mentagropnytes'e karşı etkili olduğunu göstermiştir(18) 

Antifungal etki mekanizması üzerindeki elektron mikroskobu çalışmaları bu 
imidazol'ün Candida albicans .ve Torulopsis glabrata'nın hücre membranında yapısal 
olarak değişiklikler meydana getirdiğini ortaya koymuştur. Barug ve arkadaşları ma-
yalarında bifonazol ile muamelesinde benzer değişiklikler gözlemişlerdir (18). 

Dermatofitlere; 5f1g/nıl<( konsantrasyonlarda fungusid, nanogram konsantras-
yonlarda ise fungustatik etkilidir. 

Hayvansal deneylerde, bifonazol % 0,05-1 konsantrasyonlarda krem veya solus 
yon olarak kobaylardaki trichophytosis'de etkili olduğu görülmüştür. Alınan sonuç-
lara göre bifonazol'ün dermatofitlerde fungusid etki gösterdiği ortaya konulmuştur. 
(17). 
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YENİ SEMİSENTETİK PENİSİLİNLER: (Açil-üreido Penisilinler) 
THE NEM SEMI-SYNTHETIC PENICILLINS:Acyl ureido penicillins 

Rahmiye ERTAN
X
 Meral DURUKAN

X 

SUMMARY 

A new group of semi-synthetic penicillins which are described as "acyl 
ampicillins or acylureido penicillins" classified within the penicillins with 
broad antibacterial spectrum have been revised in this study. Latest studies on 
the methods and reasons of development of these compounds, their in vivo, in vitro 
and clinical activity data, and their places in chemotherapy have been reviewed. 

Günümüzde, enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik 
bileşikler üzerindeki araştırmalar hızla süre-gelmektedir. Çünkü antimikrobiyal 
maddelere karşı bakteriyel rezistans nedeni ile bu alanda yeni ve etkin maddelerin 
araştırılması zorunlu olmaktadır, özellikle beta-laktam grubu antibiyotiklerden 
Penisilinler üzerindeki hızlı gelişme dikkat çekicidir. Zira mevcut antibiyotikler 
içinde güçlü bakterisit etkileri yanında en düşük toksisiteye sahip olmaları peni-
silinlerin kemoterapideki önemli yerlerini korumalarını sağlamaktadır, özellikle 
çocuklarda gram-negatif bakteri enfeksiyonlarının giderek ciddiyet kazanması, araş-
tırıcıları bu vakalarda etkin penisilin türevleri geliştirmeye yönlendirmiştir. 

Penisilin-G gibi doğal penisilinler, bilindiği gibi Penicillium Notatum ve 
P.Chrysogenum gibi çeşitli penicillium türlerinin kültür vasatından ekstraksiyon 
yolu ile elde edilmektedirler. Penisilin-G gibi kemoterapide önemli yeri olan doğal 
penisilinlerin yanısıra bunların çeşitli mahzurlarını düzeltmek üzere geliştirilen 
yarı sentetik (semi-sentetik) penisilinler de enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde 
oldukça büyük değer taşırlar. Yarı sentetik penisilinler, penicillium kültür vasatı-
na belirli Prekürsör maddeler ilave ederek, penisilinlerin doğal sentezini istenen 
bileşiği verecek şekilde yönlendirmek (Biyosentez) veya doğal penisi 1 inlerdeki ana 
iskeleti oluşturan 6-Amino Penisi 1lanik Asiti (6-APA)!i doğal yolda sağladıktan son-
ra uygun bir yan zincir eklemek suretiyle (Yarı-sentez) elde edilmektedirler. 1957 de 
Chain ve arkadaşları tarafından 6-APA'nın büyük miktarda üretimine olanak veren yön-
temlerin geliştirilmesi ile yarı sentetik penisilinlerin endüstriyel sentezleri hızla 
gelişme kaydetmiştir. Bu çalışmalarda amaç yukarda da değinildiği gibi doğal penisi-
linlerin birtakım mahzurlarını gidermeye ve böylece sonuçta oral yolla alınması müm-
kün yani asit ortamda dayanıklı, penisilinleri enzimatik olarak parçalayarak etkisiz 
kılan beta-laktamaz enzimlerine dayanıklı ve doğal penisilinlerden daha geniş anti-
bakteriyel etki spektrumu olan penisilinler elde etmeye yönelik olmuştur. Nitekim 
doğal penisilinlerin aktivitesi en yüksek temsilcisi olan Penisilin-G'ye gram-nega-
tif bakterilerin duyarlı olmaması, daha geniş antibakteriyel etki spektrumuna sahip 
yarı sentetik penisilin elde edilmesi çalışmalarının temel çıkış noktası olmuştur. 

YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE ELDE EDİLİŞLERİ 

Gram-negatif basillere karşı yüksek aktivite gösteren ilk yarı sentetik pe-
nisilin türevi Ampisilin (Formül-1) olmuş ve bunu daha sonra Karbenisilin ve Tikar-
silin adı verilen karboksi penisilinler izlemiştir. 

V Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü 
Farmasötik Kimya Ana Bilim Dalı 
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- aeruginosa'yı da kapsayacak şekilde genişletilmiştir (1). 
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Antipseudomonal etkili aminoglikozit grubu antibiyotiklerden çok daha az 
toksik ama onlar kadar güçlü antipseudomonal etkili penisilin grubu antibiyotik 
geliştirme çabaları sonunda, son zamanlarda genişçe antibakteriyel spektrumlu 
Ampisilin'in , açil türevleri olan "açil ampisilinler" veya" açil üreido penisi-
linler" adı ile bilinen ve penisilinlerin yeni bir jenerasyonunu oluşturan tü- . 
revler elde edilmiştir. Böylece graril-negatif, gram-pozitif, aerobik ve anaerobik 
birçok bakteriye karşı geniş antibakteriyel spektruma sahip penisilin türevlerine 
ulaşı lmıştır(2-9.) £u grupta tedaviye giren türevler Formül-2 de bir arada görülmek-
mektedir (10). 
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Ancak tedavideki bu açil üreido penisilinlerin beta-laktamazlardan etkilen-
me gibi dezavantajları vardır. Son zamanlarda yapılan bir çalışmada (11) mezlosilin

1
in 

ampisiline rezistan bazı E.Coli suşlarına karşı da etkin olduğu şaşırtıcı sonucu dik-
kate alınarak inceleme yapıldığında birtakım E.coli suşlarının salgıladığı TEM-1 beta-
laktamaz enziminin mezlosiline karşı bu bakteriyi ampisilin ve azlosilin'den daha az 
koruyucu olduğu görülmüştür. 

Beta-laktamaz salgılayan E.coli gibi gram-negatif basillerin açil üreido pe-
nisilinlere 'karşı doğal rezistans göstermeleri yanında, tedavi sırasında da aynı 
enzimi salgılar,hale gelen bakterilerin sonradan rezistans kazanmaları bu bileşikler 
için de sorun olmaktadır. Ancak azlosilin üzerinde yapılan bir çalışmada, bu maddenin 
çoğunlukla P. aeruginosa tarafından salgılanan TEM-2 ve CARŞ-2 (=PSE-2) beta-laktamaz-
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ları ile Sabath ve Abraham sefalosporinazları karşısındaki durumu Penisilin-G ve 
bazı sefalosporinlerle karşılaştırmalı olarak incelendiğinde, bir açil üreido 
penisilin olan azlosilinin bütün penisilinler gibi beta-laktamazlara karşı hassasi-
yet gösterdiği, sefalosporinazlardan da etkilendiği ancak Penisilin-G ile kıyas-
landığında bu etkilenmenin daha az olduğu görülmektedir (12). Pseudomonas aerugi-
nosa da dahil gram-negatif bakterilere karşı güçlü etkili yeni penisilin geliştir-
me çabaları içinde, P.aeruginosa'ya karşı etkili olduğu görülen açil üreido peni-
silinler üzerinde yapılan bazı modifikasyon çalışmaları da hayli ilginç görülmek-
tedir (13,14). Şöyleki, bazı araştırıcılar birtakım mikroorganizmaların bakteri 
gelişmesini kolaylaştırıcı rolü olan demir-tutucu maddeler (ıron sequestering subs-
tances, siderophores) salgıladıklarının açıklanmasından sonra, bu maddelerin 
yapısını göz önüne alarak yeni bir yaklaşımla antibakteriyel kemoterapide yararlanı-
labilecek bileşikler tasarlamışlardır.Söz konusu sideroforlar bazı özel amino asit-
lerin amin grubu ile konjuge 2,3-dihidroksi benzoik asit yapısındadırlar. Örıı.Bacil-
lus subtilis'ten N-(2,3-dihidroksi benzoil)-Glisin; Azotobacter vinelandii'den 
N,N

1
 -bis-(2,3-dihidroksi benzoil)-L-lisin, Escherichia coli veya Salmonella typhi-

murium'dan N-(2,3-dihidroksi benzoil)-L-Serin'in bir siklik trimeri olan Enterochelin 
veya Enterobactin izole edilmiştir. Kısa bir süre önce Pseudomonas aeruginosa'dan 
"Pyochelin" adı ile yine bir Demir kelatı yapabilecek fenolik bir maddenin izolas-
yonundan sonra bu araştırıcılar Siderofor-Demir Kompleksinin bakteri hücrelerine 
daha kolay penetre olduğu düşüncesinden hareketle son geliştirilen antipseudomonal 
açil üreido penisilinlerden azlosilin, mezlosilin, piperasilin ve furazlosilin 
(BAY K 4999)'ın (Formül-3) kateşol artığı içeren türevlerini hazırlamayı planlamış-
lardır (13). 

formül-3 Turulosilln 

Sentezi gerçekleştirilen'bir seri türevden 6-QR)-2-f3-(3,4-dihidroksi benzo-
il)-3-metil-l-üreido] -2-fenil asetamido]penisillanik asit (Formül-4a) invitro olarak 
gram-negatif bakterilere karşı yüksek etki gösterdiği, özellikle P.aeruginosa'ya 
karşı piperasilinden 30-60 kez daha yüksek etkili olduğu saptanmıştır. Aynı araştırı-
cılar daha sonra yukarda verilen ve invitro en yüksek etkili olan türevin invivo 
şartlarda benzer yüksek aktiviteyi göstermemesi üzerine, üreido grubunun 3. konumun-
dan C ? o arası değişen bir zincir ilavesi ile yeni bir seri türev hazırlamışlar ve 
sonuçta 6-[(R)-2-£3-(3,4-dihidroksi benzoil)-3-(3-hidroksi propil)-l-üreido] -2-fe-
nil asetamidoj -penisillanik asit türevinin (Formül-4b), sıçanlarda invivo olarak 
yapılan deneylerde piperasilin ve apalsilin'den bariz yüksek aktivite gösterdiğini 
gözlemişler ve bu konudaki araştırmalarının devam ettiğini bildirmişlerdir (14). 
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h
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Formül-4 
Furazloci11 in = BAY K 4999 H.Lode et al. Chemother. 26(2),81 (1980 )C. A:92,157475f 
(1980) 
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Yeni açil üreido penisilin geliştirmeye yönelik çalışmalarla birçok yeni 
semisentetik açil üreido penisilin türevine ulaşılmıştır (15-18). Formül-5 de 
görülen bileşiğin özellikle E.coli C165

1
 e karşı % 100 etkili yeni bir türev ol-

duğu kaydedilmektedir (17). 

Açil üreido grubu bileşiklerin sentezleri, geoellikle üreido bölümünü ge-
tirecek yan zincirin karbamoil klorü'r grubu ile ampisilin

1
 in -NHp grubu arasındaki 

açilasyon ile (13,14,16,17,19a-b) veya açil üreido grubunu vererek yan zincirin 
6-APA ile "mixed anhydride"" yöntemi ile kondanse edilmesi sonucu gerçekleştirilmek-
tedir (18,20). 

ideal antibakteriyel etkili penisilin türevlerine ulaşabilmek üzere yeni 
semi-sentez çalışmaları yanında ilaç formülasyonu yönünden'de bazı yeni çalışmala-
ra rastlanmaktadır. Örn. piperasilin'ih Fosfatidilkolin ve kolesterol (1:1) ile ha-
zırlanmış lipozomlarla enkapsulasyonunun stafilokoksik beta-laktamaz hidrolizine 
karşı koruyucu rol oynadığı ve böylece bileşiğin enzimatik hidrolizi önlendiği için 
antistafilokoksik aktivitesinde yükselme gözlendiği kaydedilmektedir (21). 

Söz konusu açil ampisilinlerden azlosilin, mezlosilin ve piperasilin üze-
rinde çok geniş laboratuvar ve klinik araştırmalar yapılmış ve halende devam etmek-
tedir: 

1112, taze izolat (klinik olarak)üzerinde yapılan bir mikrobiyolojik çalış-
mada, ampisiline rezistan E. coli suşlarına karşı mezlosilin ve piperasilinin aktif 
olduğu tesbit edilmiş, ayrıca çeşitli Staphylcoccus aureus, Klebsiella, Enterobac-
ter, Pseudomonaslara karşı ampisilin, azlosilin, mezlosilin, piperasilin ve ti-
karsilin karşılaştırmalı olarak incelenmiş sonuçta Klebsiella'ya karşı etkili ilk 
penisilinler olan mezlosilin ve piperasilin

1
in bu mikroorganizmaya karşı ancak % 40 

hassasiyet gösterebildikleri ve tüm bu bileşikler içinde piperasilin'in en geniş 
antibakteriyal spektruma sahip olduğu kaydedilmiştir (8). 

Bir başka pediatrik çalışmada da daha önce çeşitli antibiyotik kombinasyon-
larına cevap vermeyen Pseudomonal, enterobakterial ve çeşitli staphilokoksik ciddi 
ve komplike çocuk enfeksiyonlarında mezlosilin tedavisinin 44 günlükten 13 yaşına 
kadar 18 vakanın hepsinde etkili olduğu ciddi bir yan etkinin de gözlenmediği be-
lirtilmektedir. Bu nedenle bu tür mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlarda mez-
losilinin tek başına veya gentamisin, netilmisin gibi bir aminoglikozit ile kombine 
edilerek kullanılabileceği önerilmiştir (22). 

Azlosilin, mezlosilin ve piperasilinin birçok gram-negatif basile karşı, 
özellikle Klebsiella pnemoniae, Serratia marcescens ve Pseudomonas aeruginosa'ya 
karşı karboksi penisilinlerden (Karbenisilin, Tikarsilin) daha yüksek aktivite gös-
terdikleri gözlemlenmiştir (1,4,23). Bu nedenle özellikle piperasilinden komplike 
idrar yolları enfeksiyonları ve gram-negatif basillerin neden olduğu pnömonide çok 
iyi sonuç alınarak faydalanılabileceği kaydedilmektedir (2). Ayrıca Cystic fibrosis-
li hastaların ölüm vakalarında önemli rol oynayan ve tedavisi güç olan Pulmoner kro-
nik P. aeruginosa enfeksiyonlarında beta-laktam antibiyotiklerinden Latamoxef, se-
foperazon ve piperesilin üzerinde yapılan karşılaştırmalı bir çalışmada piperasili-
nin daha ümit verici olduğu görülmüştür (2,24). Neden olarak piperasilinin TEM-1 
beta-laktamazlarla hidrolize uğramasına rağmen beta-laktamaz salgılayan mikroorga-
nizmalara karşı diğer penisilinlerden daha yüksek aktiviteye sahip olduğu gösteri-
lebilir (2). Penisilinaz salgılamayan mikroorganizmaların neden olduğu birçok enfek-

Formül-c 

YENÎ BİR FORMÜLASYON 

ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTE 
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siyonda piperasilin tedavisi yüksek başarı sağlamıştır. Bazı incelemelerle tedavi 
oranı örn. jinekolojik ve obstetrik vakalarda % 90, bakteremia'da % 85-95, gonorr-
hoea'de % 95-100 (ki bu sonuç 2 g.lık IM tek doz ile sağlanarak 4,8 milyon Ü. Pro-
kain Penisilin-G'ye eşdeğer görülmektedir) olarak bildirilmektedir (2). Yine aynı 
çalışmada piperasilinin safrada yüksek konsantrasyona ulaşması nedeniyle, bazı saf-
ra yolları enfeksiyonlarında monoterapi şeklinde kullanılabileceği düşünülebilirse 
de bu alandaki bulguların henüz yeterli olmadığı ifade edilmektedir. 

Gram-negatif basillerin neden olduğu menenjit, günümüzde de ciddiyetini 
koruyan bir enfeksiyondur. Etkili ilaçlarla menenj'lere ulaşılmanın zorluğu ve et-
ken mikroorganizmaların dirençli olması tedavi şansını düşürmekte, zorlaştırmakta-
dır. P. aeruginosa etkenli menenjit tedavisinde, 3. kuşak sefalosporinler ve açil 
üreido penisilinlerin tedaviye girmesinden önce antibiyotik seçimi oldukça sınırlı 
olduğu halde günümüzde özellikle açil üreido penisilinlerden piperasilinin geniş 
antibakteriyel spektrumu yanısıra menenjlere diffüzyonunun da yeterli konsantras-
yon sağlayacak nitelikte olması bu alanda bu bileşikten yararlanılabileceğini or-
taya koymuştur (25). Diğer bir çalışmada da yine P. aeruginosa etkenli menenjit 
vakalarında azlosilin tedavisi ile iyi sonuç alındığı, hatta bir .aminoglikozit o-
lan Tobramisin veya Amikasin ile kombine edildiğinde daha güçlü tedavi sağlandığı 
sonucuna varılmıştır (26). 

1978-1983 yılları arasında P. aeruginosa etkenli 82 çocuk otit vakalarında 
yine bir açil üreido penisilin olan azlosilinin tedavi değeri araştırılmış ve ümit 
verici sonuçlar alındığı kaydedilmiştir (27). Ayrıca azlosilinin pseudomonal üriner 
enfeksiyonlarda Karbenisilinden daha güçlü aktivitesinden yararlanılabileceği gös-
terilmiştir (28). Hematolojik sorunları olan ve neoplastik 7 vakada pseudomonal sep-
tisemi tedavisinde yine azlosilin monoterapisi ile 6 hastada eradikasyon sağlandığı, 
bir hastanın ise rezistan pseudomonal enfeksiyonu olması nedeniyle başarı sağlanama-
dığı kaydedilmektedir (29). 

Intra abdominal operasyonlarda piperasilinin sefalotin ve sefoksitin kadar 
etkili ve emniyetli bir antibiyotik olarak kullanılabileceği (30), azlosilin ve mez-
losilinin antipseudomonal antibiyotik olarak yararlanılan sefotaksim, sefoperazon 
ve moksolaktam gibi 3.kuşak sefalosporinler kadar etkili olduğu kaydedilmektedir (5). 
Piperasilin monoterapisin in bebek ve çocuklarda, gram-negatif patojenlerle oluşan 
nonsantral sinir sistemi enfeksiyonlarında, parenteral veriliş ile klinik etki,emni-
yet ve ontogeny yönünden başarı ile kullanılabileceği gözlenmiştir (23). Bir başka 
çalışmada, transüretral prostatektomi yapılmış 40 hastada 48 saat süre içinde 4x2 g 
piperasilin uygulaması ile postaperatif üriner yollar enfeksiyonları oluşma ihtima-
linin çok azaldığı görülerek bu bileşiğin koruyucu amaçla da kullanılabileceği öne-
rilmiştir (31). 

Nitekim, cesarean operasyonlarında, anne ve bebek yönünden büyük önem taşı-
yan ve % 25-50 gibi büyük bir oranla görülen postoperatif enfeksiyonların prof i lak-
tik tedavisinde kullanılacak antibiyotiğin toksisitesinin nisbeten az ve etki spekt-
rumunun geniş olması arayışı içinde çoğunlukla sefalosporinlerden sefoksitin Na 
kullanıldığı halde son zamanlarda yapılan birtakım araştırmalarla polimikrobial 
genital kanal enfeksiyonlarında, klinik yüksek aktivitesi ve geniş antibakteriyel 
spektrumu nedeniyle piperasilin Na'un da sefoksitin Na kadar etkili ve güvenli 
olduğu ve profilaktik olarak kullanılabileceği açıklanmıştır (32). 

KOMBİNE PREPARATLAR 

Ciddi bakteriyel enfeksiyonlarda 2 veya daha fazla kemoterapötik maddenin 
kombine edilmesi pratik bir uygulama haline gelmiştir. Bu kombinasyonlar birkaç yön-
den önem taşır: 

- Rezistan suşların ortaya çıkmasını önleme, geciktirme. 
- Polimikrobiyal enfeksiyonlarda daha etkin tedavi sağlama. 
- Daha küçük dozlarda kemoterapötik verebilme olanağı ile toksisite azal-

ması temini. 
- Kullanılan kemoterapötikler arasında sinerjizm varsa sonuçta bakterisi-

dal etkide artma sağlanabilmektedir. Bu nedenlerle son zamanlarda çoğunlukla bir 
penisilin ile bir aminoglikozit kombinasyonu tercih edilmektedir : 
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Söz konusu açil üreido penisilinler aminoglikozitlerle sinerjistik etki 
gösterdikleri halde (23,33-37), diğer beta-laktamların bazıları ile sinerjistik 
(örn. piperacilin-moxalactam, mezlosilin-sefoperazon, azlosilin-kloksasilin,az-
losilin-sefotaksim kombinasyonları (1,33) bazıları ile de etkileşmesiz veya anta-
gonistik (örn. azlosilin,mezlosilin ve piperasilinin sefoksitin veya sefamandol 
kombinasyonl arı (1,38) etkiye sahiptirler. Bu açil üreido penisilinlerin invitro 
etkilerinin, tek başlarına veya kombinasyonları halinde in vivo deneylerle de doğ-
rulandığı bildirilmekte ve bu yeni penisilinlerin geniş antibakteriyel spektrumları 
nedeniyle hayati tehlikesi olan enfeksiyon hastalıkları da dahil çok çeşitli enfek-
siyon hastalıklarının tedavisinde klinik olarak etkin oldukları kaydedilmektedir (1). 

Yeni doğanlar ve özellikle erken doğan bebeklerdeki enfeksiyonlarda öncele-
ri ampisilin-gentamisin kombinasyonu kullanılırken daha geniş antibakteriyel etki 
spektrumu nedeniyle azlosilin-gentamisin kombinasyonu denenmiş ve yapılan incele-
me sonunda azlosilin-gentamisin kombinasyonu ile daha başarılı sonuç alındığı göz-
lenmiştir (39). 

Doğumunun ilk 48 saati içinde bakteriyal enfeksiyon görülen 70 bebek üze-
rinde yapılan incelemede ise piperasilin ile çok iyi tedavi sonuçları alındığı 
ancak rezistan E. coli'nin neden olduğu enfeksiyonlarda aminoglikozit veya 3.ku-
şak sefalosporinler gibi ikinci bir kemoterapötik ile kombinasyonunun önerildiği 
görülmektedir (40). 

Piperasilinin bir aminoglikozit veya 3. kuşak sefalosporinlerle kombinas-
yonu ile immünosüpresyonlu kişilerin enfeksiyon hastalıklarında ümit verici so-
nuçlar alınmaktadır.Öyleki, piperasilinin santral sinir sistemine penetrasyonu 
ve ciddi toksisite yokluğu bu penisilin türevinin neo-natal gram-negatif basilli 
menenjit (özellikle P. aeruginosa etkenli) tedavisinde önemli bir değer taşıdığı-
nı göstermektedir (2). 

Bir başka araştırmada ise mezlosilinin 3. kuşak sefalosporinlerle kombi-
nasyonunun, multirezistan ciddi gram-negatif hastane enfeksiyonlarında çok iyi 
bir alternatif olabileceği görülmüş ve bunun in vivo deneylerle kanıtlanması ge-
reğine değinilmiştir (41). 

Daha sonra yapılan bir araştırma ile, ölüm oranı yüksek olan E.coli, Grup 
B streptococcus ve Listeria monocytogenes etkenleri ile oluşan neonatal menenjit 
vakalarında sefotaksim ve seftriakson gibi bazı sefalosporinlerin bu patojenler-
den ilk ikisine karşı yüksek aktivite gösterdikleri halde Listeria monocytogenes'e 
karşı etkili olmadıkları, Penisilin-G.ve ampisilin yanında piperasilinin de özel-
likle seftriakson ile kombine edilerek verilmesinin sinerjik etki ile yüksek teda-
vi sağladığı tesbit edilmiştir (42). 

Moxolactam ve piperasilin kombinasyonunun Staphylcoccus aureus ve P.aeru-
ginosa enfeksiyonlarında iyi bir tedavi sağladığı ve febrile neutropenic kanser 
vakaları içinde tedavide büyük değer taşıdığı belirtilmektedir (43). 

Enfekte organizmadaki patojenlere karşı, sinerjistik öldürücü etki el-
de etmeyi amaçlayarak, ciddi enfeksiyonlarda penisilin ve aminoglikozit kombi-
nasyonu sıklıkla kullanıldığı halde malesef her zaman sadece artan antibakteri-
yel etki değil bazen istenmeyen daha toksik etki de ortaya çıkmaktadır. Bazen 
sinerjik etki yerine antagonistik etki veya bir antibiyotiğin diğerini inak-
tivasyonu da görülebilmektedir. Nitekim gentamisin, tikarsilin veya karbenisilin 
ile kombine edilerek I.V. verilişte aynı enjektörde, aynı yere enjekte edilirse, 
özellikle ciddi böbrek yetmezliği olan kişilerde, gentamisinin inaktive edildiği 
gözlenmiştir. Son zamanlarda, normal böbrek fonksiyonu olan kişilerden de tikar-
silin-gentamisin kombinasyonu alanlarda bahsedilen inaktivasyon görüldükten sonra 
yapılan bir çalışmada yeni penisilin türevleri olan mezlosilin ve piperasilinin 
gentamisin kombinasyonları bu açıdan denemeye alınmış ve sonuçta özellikle pipe-
rasilin-gentamisin kombinasyonunda böyle bir inaktivasyonun gözlenmediği, bu 
kombinasyonun bakterisidal etkisinin, granalositopenik kanserli enfeksiyonlu has-
talarda daha yüksek olduğu ve bu kombinasyonun gram-negatif basillere karşı kul-
lanılmasının avantajları bulunduğu bildirilmektedir (44). 

Penisilin-aminoglikozit kombinasyonlarında genellikle aminoglikozit o-
larak gentamisin kullanıldığı halde sonraları yapılan bir çalışmada aminogliko-
zit olarak Netilmisin ele alınarak piperasilin ile olan sinerjik etkisi araştı-
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rılmıştır. Zira netilmisin aminoglikozit modifiye eden birçok enzime karşı daya-
nıklılığı nedeniyle gentamisine rezistan olan birçok bakteriye etkili olduğu ve 
ayrıca netilmisinin daha az oto ve nefrotoksisitesi de göz önüne alınarak (45,46) 
bunun piperasilin ile kombinasyonu incelemeye değer görülmüştür. Sonuç olarak 
aralarındaki sinerjizmin in vitro olarak t 52 gibi yüksek bir oranda görüldüğü 
ve hiç antagonizmaya rastlanmadığı kaydedilmiştir(35). 

Bu arada, gentamisin^ tobramisin, sisomisin ve amikasin gibi aminogliko-
zitlerle antipseudomonal penisilinler olarak nitelenen azlosilin, tikarsilin ve 
piperasilin kombinasyonlarının hem in vivo hem in vitro model ve hemde kilinik 
enfeksiyonlarda sinerji gösterdikleri ancak Enterobacteriaceae ve P. aerugino-
sa'nın aminoglikozitlere karşı plazmid aracılı enzimlerle rezistans kazanması, 
ayrıca aminoglikozitlerin uzun süreli kullanımda işitme sistemi ve böbrekler üze-
rindeki ihmal edilemeyecek toksisiteleri nedeniyle penisilinlerle sinerjik etkili 
başka kemoterapötik kombinasyonları aranmaktadır (47). Son zamanlarda birçok En-
terobacteriaceae ve P.aeruginosa'ya karşı in vitro çok yüksek aktivite gösteren 
"Florlu karboksi kinolon" lardan siprofloksasin(48)inantipseudomonal penisilinler-
den azlosilin ile kombinasyonunun in vitro şartlarda ve neutropenic sıçan model-
lerinde P. aeruginosa enfeksiyonlarında sinerjik etki gösterdiği ve bunun klinik 
uygulamaya önerildiği görülmektedir (47,49). 

Açil üreido penisilinler yan etkileri yönünden incelendiklerinde, diğer 
semi-sentetik penisilinlerde olduğu gibi'minimal düzeyde birtakım yan etkileri 
olduğu görülmektedir (1,9). Genellikle iyi tolere edildikleri ve yan etki olarak 
sıklıkla allerjik reaksiyonlar, gastrointestinal bozukluklar, bazı hallerde ciddi 
olmamakla birlikte hematolojik, hepatik bozukluklar, bozulan platelet fonk-siyonu 
ve hipokalemiye neden oldukları kaydedilmektedir (2). Ayrıca cystic fibrosis'li 
hastalarda piperasilinin azlosilin'den daha yüksek oranda olmak üzere ateş (38'C), 
isilik, kızıl lekeler, prurit, hafif lemfadenit, hafif kan eosinofilia, çeşitli 
solunum semptomları meydana getirdiği, i 1-aç kesilince etkilerin kaybolduğu gözlen-
miştir (50). 

Sıçanlarda yapılan bir araştırmada ise, 7 gün süre ile uygulanan mezlosi-
lin ve piperasilinin tedavi kürü sonunda piperasilinde mezlosiline oranla daha az 
olmak üzere immünosüpresyon gözlendiği ve tedavi tamamlandıktan sonra da 20 gün 
süre devam ettiği, özellikle lenfositlerin proliferatif aktivitesini bozdukları, 
uygulanan hayvanlarda,dalak küçülmesi ve kıl dökülmesine neden oldukları gözlen-
miştir (51). 

DOZAJ ve BİYOYARARLANIM 

Açil üreido penisilinler dozaj yönünden ele alındıklarında bu bileşikle-
rin I.V. veya I.M. yolu kullanılabildikleri, yetişkinlerde fazla ciddi olmayan 
non-komplike enfeksiyonlarda günlük total dozun 6-8 g daha komplike ve ciddi 
enfeksiyonlarda ise daha yüksek doz (günlük 12-18 g) gerektirdiği, maksimal do-
zun günde 24 g olduğu, çocuklarda ise çok ciddi olmayan vakalarda günlük 100-200 
mg/kg dozda, ciddi vakalarda ise günlük 100-300 mg/kg verilebileceği kaydedilmiş-
tir (2). 

Azlosilin ve mezlosilin'in farmakokinetik veriler yönünden hemen hemen 
aynı sonuçları verdiği kaydedilmektedir (52). 

24 hastaya 4g azlosilin Na I.V. infüzyonla verildikten sonra 0-6 saat 
içinde serum, göz yaşı ve aköz hümör (aqueous humor) içindeki konsantrasyonları 
tayin edildiğinde bu sıvılara iyi penetre olduğu görülmüştür (53). Bir baş çalış-
mada ise açık kalb ameliyatı olacak 31 yetişkin vakada preoperatif olarak I.V. ve 
5 dakika süre ile 4g mezlosilin verildikten sonra, bu maddenin, serum, kas dokusu, 
subkutan koku ve özellikle yara izi olan kalb kapakçıklarındaki dağılımı incelen-
miş ve sonuçta dokuya çok iy penetre olduğu tesbit edilmiştir. Özellikle kardiyo-
vasküler enfeksiyonlarda mezlosiline hassas bazı gram-negatif bakteri ve enterokok-
lara karşı başarı ile kullanılabileceği açıklanmıştır (54). 

Günümüzde pankreatik enfeksiyonlarda antibiyotiğin pankreas sıvısına 
penetrasyonu ve bu tür enfeksiyonların tedavisi klinik önemini korumaktadır. 
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Oldukça geniş spektrumlu mezlosilin bu açıdan ele alınıp incelendiğinde 1 saat 
süre ile 6g mezlosilin I.V. enfüzyonla verildikten sonra serumda ve pankreatik 
sıvıda, mikrobiyolojik agar diffüzyon tekniği ile tayin edildiğinde, hassas mik-
roorganizmalara -karşı etkili minimum inhibisyon konsantrasyonuna ulaştığı, enfüz-
yon bittikten sonra da birkaç saat bu konsantrasyonu muhafaza ettiği gözlemlen-
miştir (55). 

SONUÇ 

Enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde büyük sorun olan bakteriyal rezis-
tans'a karşı koymak, mevcut kemoterapötik bileşiklerin antibakteriyal etki spekt-
rumunu genişletebilmek ve terapötik indeksi oldukça büyük ve güçlü aktiviteye sa-
hip birtakım bileşiklere ulaşabilmek amacı ile birçok araştırıcının yeni maddeler 
ortaya koyma çabaları içinde oldukları görülmektedir. 8u alanda üzerinde en çok 
çalışılan madde grubundan birisini, antibiyotikler içinde yalın toksik etkileri en 
az olan penisilin türevleri oluşturmaktadır. Semisentetik penisilinlerin yeni bir 
jenerasyonu olarak ulaşılan açil üreido penisilinler veya açil ampisilin'lerle 
streptokok ve enterokoklara karşı penisilin-G ve ampisilin'in etkisinden biraz 
daha az veya eşit etki sağlanırken (9), N. gonorrhoeae ve H. influenza'ya karşı 
daha yüksek etki sağlanmıştır (2,9). Ayrıca açil üreido penisilinlerin, kendileri-
nin türetildiği ampisilin ve geniş antibakteriyal spektrumlu olan karboksi penisi-
linlere (tikarsilin, karbenisı1 in) oranla Enterobacteriaceae grubu bakterilere,Kleb-
siella, E.coli , Proteus mira.bilis ve indol pozitif proteuslar, P. aerugunosa, Sal-
monella, Serratia, Citrobacter türlerine karşı daha yüksek aktivite gösterdikleri 
beli.rtilmektedir(l,2,9,26). Klinik deneyler ışığında açil üreido penisilinlerden 
monoterapide yararlanılabileceği gibi çeşitli beta-laktamazlardan etkilendikleri 
göz önüne alınarak, aminoglikozitlerle veya 3. kuşak sefalosporinlerle olan kom-
binasyonlarının da bazı ciddi enfeksiyonlarda güvenle kullanılabileceği kaydedilmek-
le birlikte (2,23,26,32,34-36,41) bu konudaki klinik deneylerin henüz süregeldiği, 
TEM-1, TEM-2 gibi beta-laktamazlardan etkilenmelerine bağlı dezavantaşlarını gider-
mek üzere sentez çalışmalarının da sürdüğü dikkati çekmektedir. 
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SEFALOSPORİNLER VE SEFALOSPORİN TÜREVİ YENİ ANTİBİYOTİKLER 
CEPHALOSPORİNS AND NEW ANTIBIOTICS OF CEPHALOSPORIN DERİVATİVES 

Seçkin ÖZDEN* T.Gül ALTUNTAŞ* 

SUMMARY 

Cephalosporins are the beta-lactam antibiotics which have structural 
similarites and same antibacterial activities when compared with penicillines. 
Since they have high stabilitiy againist beta-lactamases, and have broad spectra, 
they are used to clinicis widespreadly. In this article, Ceftriaxone which is a 
member of third generation Cephalosporins are studied. 

Sefalosporin grubu antibiyotiklerin ilki olan Sefalosporin C, 1953 yılında 
Abraham ve arkadaşları tarafından izole edilmiştir (1,2,3). Bugün birçok sefalos-
porin türevi antibiyotik, ilaç olarak kullanılmakta ve her geçen gün sayıları art-
maktadır. 

Sefalosporinler gerek yapıları, gerek antibakteriyel etkileri bakımından 
penisilinlere çok benzerler. Penisilinlerin ana çekirdeğini 6-aminopenisillanik 
asit (6-A P A) oluştururken, sefalosporinlerde ana çekirdek, 7-aminosefalosporanik 
asit (7-A C A)dir. Her iki ana çekirdek betalaktam halkası içerir. Fakat beta-laktam 
halkası 6-A P A'da tiazolidin halkası ile kaynaşmışken, 7-A C A'da dihidrotiazin 
halkası ile kondanse olmuştur (4,5) (Şekil 1). 

Sekil lsfi-iPA ve 7-ACA'ıun kimyasal formülleri.(4,5) 

Sefalosporin grubu antibiyotikler, 7-A C A yapısının 3 ve 7 nolu konumların-
da değişik gruplar içermeleriyle birbirlerinden ayrılırlar. Antibakteriyel etki; 
ana çekirdeğin heterosiklik yapısı ile ortaya çıkar. Bu nedenle halka sistemi üze-
rinde çok az modifikasyon yapılabilir. Çünkü antibiotik aktivite, bu bölgenin atom-
larının uzaysal durumuna, yüklerin dağılımına ve halkanın tansiyonuna çok bağlıdır. 

Ana çekirdek üzerindeki karboksil grubunun kaldırılması da aktivitenin kay-
bına neden olur. Ayrıca 2-3 nolu konumlar arası çifte bağ da aktivite için zorun-
ludur. Bu durumda 3 ve 7 nolu konumlarda yapılacak değişiklik ise, sefalosporin 
türevinin bakteri reseptörü ile olan affinitesini etkiler ve böylece sefalosporinle-
rin yan zincirlerine bağlı olarak antimikrobik spektrumları değişir (6). Yan zincirin 
polaritesinde yapılacak değişiklik; Gram pozitif ve Gram negatif bakterilerin hücre 
çeperlerinin lipid miktarı yönünden farklılık göstermesi nedeniyle antibiyotiğin 
aktivitesinde önemli rol oynar. 0 halde sefalosporinlerin antimikrobik spektrumları; 
bu moleküllerin dağılma katsayılarına dayanan fizikokimyasal ölçümlerle de ilgili 
olacaktır (7). 

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü 
Farmasötik i Anailim Dalı 
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Sefalosporinlerde de, Penisilinlerde olduğu gibi beta-laktam halkasının 
kimyasal reaktivitesi ve özellikle hidroliz hızı, antibiotik etki ile paralel 
yürür (6). Gergin bir halka olması nedeniyle beta-laktam halkası nükleofilik 
ve elektrofilik reaktiflerin etkisi ile kolayca açılabilir (Şekil 2). 

COOH 

Şakil 2sBeta-laktam halkasının ntlkleofilik ve elektrofilik roaktlf-

lerin atkiai ile açılması. 

Antibiyotiğin biyolojik aktivitesi, özellikle nükleofillere karşı beta-
laktam halkasının reaktivitesine bağlıdır. Beta-laktam halkasının reaktivitesi 
ise; beta-laktam karbonilinin elektron yoğunluğu ile ilgilidir. Buna bağlı olarak 
3 nolu konumda elektron çeken bir grubun olması ile antibakteriyel etki artacaktır 
(8). Fakat diğer taraftan sefalosporinlerde beta-laktam halkasının dihidrotiazin 
halkası ile kondanse olması, bu grup antibiyotiklerin bazı bakterilerin salgıladı-
ğı beta-laktamazlara karşı daha dayanıklı olmasını sağlamaktadır (9). Bununla bir-
likte sefalosporinler Gram negatif bakterilerin salgıladığı beta-laktamazların bir 
kısmı tarafından etkisiz hale gelirler. Bu enzimler, sefalosporinlerde beta-laktam 
halkasının 8 nolu karbon atomuna bağlanarak, beta-laktam halkasının açılmasına ve 
3 nolu konumdaki zincirin kopmasına, çiftebağın 1,2 nolu konumlar arasına kayması-
na neden olurlar (Şekil 3). Böylece molekül, enzim tarafından etkisiz hale geti-
rilir (10). 

1 H H 
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Şekil 3:Sefaloaporin molakUlUnün enzim tarafından etkisiz hale n^eti-

riliçi . (10) 

Günümüzde kullanılan sefalosporinler 7-A C A'dan hareketle hazırlanan yarı-
sentetik ilaçlardır(ll). Bu bileşiklerin hazırlanışında izlenen yol şöyledir: 

Önce 7-A C A molekülü 7 nolu konumdan serbest asitler veya asit türevleri 
ile açillenir. Böylece 3 nolu konumda asetoksimetil grubu içeren, fakat 7 nolu 
konumda farklı yan zincirler bulunan türevler elde edilir. Eğer 3 nolu konumda me-
til bulunan türevler elde edilecekse 7 nolu konumun açilasyonundan sonra 3-asetok-
simetil grubunun hidrojenasyonu yapılır. Eğer 3 nolu konumda metil veya asetoksi-
metil grubundan başka gruplar bulunması isteniyorsa; yine önce 7-A C A molekülünün 
7 nolu konumu açillenir. 3 nolu konumdaki asetoksi grubu azotlu veya kükürtlü nük-
leofilik reaktiflerle değiştirilir (1). 

Sefalosporinler antibakteriyel spektrumları göz önüne alınarak üç kuşak 
halinde sınıflandırılırlar (9): 
1- Birinci Kuşak Sefalosporinler (ilk bulunanlar):Sefalotin, Sefapirin, Sefasetril, 
Sefaloridin.Sefazolin, Sefaleksin, Sefradin, Sefadroksil, Sefaloglisin. 
2- İkinci Kuşak Sefalosporinler:Sefamandol, Sefoksitin, Sefaklor, Sefuroksim 

v.s. 
3- Üçüncü Kuşak Sefalosporinler (yeni bileşikler):Sefsulodin,Seftazidim, 
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Seftizoksim, Sefotaksim, Sefoperazon, Moksalaktam, Seftriakson (12,13). 
Bunların içinde üçüncü kuşak sefalosperinler, diğerlerine göre Gram 

negatif bakterilerin daha çok türüne karşı etkili olmaları, yarılanma ömürleri-
nin daha uzun olmaları ve günde tek dozun yeterli olması.gibi üstünlüklere sahiptir-
ler (14). Bu kuşak içinde en son bulunan sefalosporinler yer almaktadır. Bugün 
bunlardan, memleketimizde kullanılışları yeni olanlar Sefotaksim, Sefoperazon ve 
Seftriakson'dur. R 

Seftriakson (Ro 13-9904, Rocephin ) en yeni semisentetik sefalosporindir 
(Şekil 4). Kimyasal yapı olarak diğer türevlere benzer. 7 nolu konumda Sefotaksim, 
Seftizoksim, Sefmenoksim ve Seftazidim de olduğu gibi aminotiazol-metoksiimino açil 
yan zinciri bulunur. 

Dlsodyun tuzu halind» (6R ,7R}-7- [(2)-2-(2-»«iııo-4-tia«oli:)-2-(n«tok-

siimino) «c«taraida]-3-[( [2,5- dlhldro-6-hldroksi-2-üietil-5-o>:so-ao-tri-

azin-3-il] tio) metil]-8-okso-5-tia-l-a«abisiklo [4..2.o]-oct-2- en-2-kar-

bcksilik asit 
;ekil 4:Seftri'akson'un formülü ve kimyaoal olcunu.ju. 

3 nolu konumda ise ilK kez bu türevde triazin kalıntısına rastlanır (14,17). Seftri-
akson 'un sentezi Şekil 5'de görülmektedir (15). 

COOH 

COOH 
+ 

1 
SEFTRİ/KSON 
SODYUM 

COOH 
SEFTRİAKSON 

Çekil 5:Seftriakson'un oentezi.(İS) 

Seftriakson'un antibakteriyel etkinliği invitro ve invivo olarak araştırıl-
mış (16) ve gerek Gram negatif, gerekse Gram pozitif bakteriler üzerine çok geniş 
bir etki spektrumuna sahip olduğu bulunmuştur (17,18,20). 
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Özellikle penisilinlere ve diğer sefalosporinlere dirençli bakterilere karşı 
etkinliği ortaya konulmuştur (Tablo l) (18). Diğer yeni sefalosporinler gibi 
penisilin bağlayıcı proteinlere büyük eğilim gösterir (19). 

MIC90 
% inhibisyon 
16ug/ml veya 
daha az 

Setalotin-Sefamandole dirençli türler (100)* 
Sefoksitin 64 46 
Sefoperazon 32 69 
Seftriakson 4 99 
Moksalaktam # 2 97 
Aminoglikozite dirençli türler(50) 
Sefoksitin 64 46 
Sefoperazon 8 87 
Seftriakson 16 79 
Moksalaktam 8 85 

Tablo 1: İlaca dirençli olan iki grup bakteriye karşı seftriakson ve diğer 
beta-laktam antibiyotiklerirninvitro mukayesesi (18). 

•Kullanılan spesifik türler:Serratia marcescens, Enterobacter 
cloacae, E.asrogenes, E.coli, Klebsiella türleri, 
Citrobacter türleri, Morganella morganii, Proteus vulgaris, 
Providencia türleri ve P.mirabilis . 

*En fazla Pseudomonas türleri ve Staphylococcus aureus. 

Bu maddelerin blokajı, flament oluşumuna ve sonuçta bakteri yıkımına neden olur. 
Böylece Seftriakson subinhibisyon konsantrasyonlarında bakterinin flament trans-
formasyonunu başlatarak bakterisid etki gösterir. 

Daha öncede belirtildiği gibi beta-laktamazlara karşı yüksek dereceli sta-
bilite beta-laktam antibiyotiklerin etkinlikleri yönünden son derece önemlidir. 
Çalışmalar Seftriakson'un bu özelliğe sahip olduğunu göstermektedir (18) (Tablo 2). 

Nisbi hidroliz oranı 

Türler Peni- Ampi- Karbe- Sefa- Sefa- Sefo~ Sefu- Setri-
silin G silin nisilin lotin mandol perazon roksim akson 

B.cereus 569/H9 
22 (VJhatman) 100 170 32 100 160 145 44 22 

E.cloacae (Miles) 100 7 0 750 83 12 1,4 0 
Penase(Difco) 100 200 42 0 1 0 0 0 
S.aureus 887 100 133 52 0 0 0 0 0 
E.coli R 2191 100 131 5 4 17 15 0 0 
K.pneumoniae 219 100 163 3 3 42 29 0 0 
K.pneumoniae 

31 0 0 NCTC 418 100 160 10 3 3 31 0 0 
C.freundii 43 100 27 0 910 73 7 12 0 
E.cloacae 908 100 3 0 800 24 14 0 0 
E.cloacae P99 100 0 0 830 123 12 0 0 
E.coli 1024 100 33 0 330 30 20 0 0 
E.coli R 100 108 10 21 70 19 1 <1 
P.vulgaris 28 100 170 0 1000 2700 130 2000 920 
P.aerugunosa 18 H 100 6 <1 500 19 5 <1 0 
P.aeruginosa 14373E 100 5 0 526 11 4 0 0 

Tablo 2:Diğer sefalosporinler ve penisilin G'ye kıyasla, Seftriakson'un 
beta-laktamaz stabilitesi. 
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Genel olarak Seftriakson'un beta-laktamazlara karşı iyi stabilite göster-
mesinde, aminotiazol-metoksiimino açil yan zinciri rol oynamaktadır. Metil-tet-
razoltiol yan zincirinin bulunmaması, alkol toleransının etkilenmemesini sağlar. 
Seftriakson bu bakımdan Moksalaktam, Sefamandol, Sefoperazon ve bazı daha yeni 
sefalosporinlerden farklıdır. Çünkü onlarda bulunan bu yan zincir alkol kullanı-
mından sonra disülfirama benzer biretkiye yol açmaktadır (13). Molekül yapısın-
daki diğer elementler Seftriakson'un Neisseria, H.influenzae ve P.mirabilis'e 
karşı, aminotiazol-metoksiimino yan zincirine sahip öbür sefalosporinlere (Örn; 
Sefotaksim, Seftizoksim, Seftazidim, Sefmenoksim) kıyasla daha büyük etkinlik gös-
termesine yol açmaktadır. Enolat oluşturan triazin kalıntısındaki hidroksil grubu, 
Seftriakson'un özellikle Gram negatif mikroorganizmalara nüfuz gücünü artırmakta 
ve eliminasyon yarılanma süresinin uzun olmasına neden olmaktadır (13). 

Seftriakson aşağı yukarı sekiz saat gibi uzun bir eliminasyon yarılanma 
süresine sahiptir (12,13,14,21). Bu bakımdan öbür beta-laktam antibiyotiklerden 
ayrılır. Bu özelliği ilk olarak bir beta-laktam antibiyotiğinin günde bir kez uy-
gulanmasına olanak verir (12,13). Bu kadar uzun yarılanma süresi, Seftriakson'un 
plazma proteinlerine, özellikle albumine bağlanma oranının yüksek oluşu ile ortaya 
çıkar (Tablo 3) (13). 

% Yarılanma Yarılanma Majör lg IV tatbikten 
Proteine ömrü(saat) ömrü(saat) atılma sonra en yüksek 
bağlanma CrCl>90 CrClOO yolu serum seviyesi 

(mg/L) 

Sefoperazon 87-90 1.9 2.5 Safra 153 
Sefotaksim 30-38 1.1 2.5 Böbrek 101.7 
Desasetilsefotaksim- 1,6 11 Böbrek -

Seftazidim 17 1.6 25 Böbrek 80 
Seftizoksim 31 1.4 25 Böbrek 112 
Moksalaktam 50-57 2.3 19 Böbrek 94 
Seftriakson 83-96 7-9 11.9 Böbrek/ 150.7 

Safra 

Tablo 3:Yetişkinlerde bazı sefalosporinlerin farmakokinetik değerleri (13) 

Proteine bağlı Seftriakson bir depo görevi görür. Böylece uzun süre bakterisid 
konsantrasyonunu korur (13,17,21). Seftriakson patojen mikroorganizmalarla uzun 
süreli teması nedeniyle de diğer sefalosporinlere göre üstünlük sağlar. 

Seftriakson'un dokuya penetrasyonu iyidir. Çünkü plazmadaki konsantras-
yonu, deri vezikül sıvısındaki konsantrasyonu ile aşağı yukarı aynıdır (22). 
Şekil 6'da günde bir kez 1 gram Seftriakson ve Moksalaktam ile elde edilen plazma 
konsantrasyonları ile deri vezikül sıvısı konsantrasyonları görülmektedir (26). 
Burada; Seftriakson'un Moksalaktam'a nazaran enterstisiyel sıvıda daha yüksek ve 
daha uzun süre antibiyotik seviyesine sahip olduğu açıkça görülmektedir (26), 

Menınks enflamasyonunda Seftriakson kan-beyın engelini aşmakta, ser66ro-
spinal sıvıda uzun süre ve yüksek konsantrasyonlarda kalabilmektedir. Bu nedenle 
bakteriyel menenjit tedavisinde kullanılması öngörülmektedir (23) (Tablo 4). Ay-
rıca kemik dokusuna iyi nüfuzu, kemik enfeksiyonlarının tedavisinde klinik etkin-
lik yönünden bir göstergedir. 

Seftriakson'un büyük bir kısmı böbrekler yoluyla, geriye kalanı safrayla 
değişmemiş aktif madde olarak itrah edilir (Tablo 3). Böbrek rahatsızlığında, Seftri-
akson'un eliminasyonu safra itrahındaki artışla, karaciğer harabiyetinde ise renal 
itrahındaki artışla gerçekleşmektedir. Yalnızca her iki sistemde bozukluk olan vaka-
larda dozaj ayarlaması gerekir (13,14). 



Sekil 4 : 1 g. Seftriaksoa ve Itoksalaktam uygulamasından sonra 

plazua konsantrsayonlant ) ve deııeysal deri vezikül 

•ıvıaı ;;oiisantrasyoaları(—) (26) . 

ilaç CSF t J / 2 (min) 

Sefotaksim 19.2 
Moksalaktam 170.7 
Sefoperazon 208.7 
Seftriakson 296.0 
Seftazidim 187.7 

Tablo 4:Yeni sefalosporinlerin deneysel olarak oluşturulmuş 
menenjitli hayvanların iltihaplı serebrospinal sıvı 
larındaki yarı ömürleri (23). 

Yapılan bir çalışmada; 754 enfeksiyonaa günde iki kez tedavi sonucunda 
Seftriakson'un merkezi sinir sistemi, solunum sistemi, karın, kemik ve eklem, deri 
üriner sistem, jinekolojik sistem enfeksiyonları kadar; septisemi ve ameliyat enfek-
siyonları için etkinliği ve güvenilirliği incelenmiştir. Değerlendirilen 748 en-
feksiyonda cevap oranı (tedavi edilmiş enfeksiyon sayısı+düzelmekte olan enfeksiyon 
sayısı) % 80-% 98 arasındadır. 754 enfeksiyonda ise % 81- % 100 oranında bakteriyo-
lojik tedaviye cevap vermektedir (Tablo 5). Tüm vakalarda serebrospinal sıvı steri-
lize edilmiştir (27). 
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Klinik uygulama 
Tedavi/Toplam 

Bakteriyolojik uygulama 
Eradike / izole 
edilen / edilen / 

Enfeksiyon şekli n % n T 

Solunum sistemi 
Deri enfeksiyonları 
Üriner sistem 
Bakterial septisemi 
Kemik ve eklem enf. 
Karın içi enf. 
Jinekolojik 
Santral sinir sistemi 
Çeşitli enfeksiyonlar 
Toplam 

211/226 93 
179/195 92 
120/122 98 
74/76 97 
60/68 88 
23/24 96 
18/19 95 
4/5 80 
13/13 100 

702/748 994 

209/230 
163/195 
117/122 
77/78 
55/&S 
21/24 
19/19 
5/5 
13/13 

679/754 

91 
84 
96 
99 
81 
88 

100 
100 
100 
90 

Tablo 5: Günde iki kez Seftriakson uygulamasından sonra klinik ve bakteriyolojik 
sonuçlar (27). 

Seftriakson'un bir aminoglikozit ile kombinasyonu Ps. aeruginosa ve St.fae-
calis gibi suşlara karşı belirgin bir sinerjistik etki göstermektedir (18). Böylece 
Seftriakson; Gentamisin, Netilmisin, Tobramisin yada Amikasin ile kombine edildiğin-
de, araştırılan 21 Ps. aeruginosa suşundan 14'üne karşı MIK^16jug/ml 'den 48 jug/ml 'ye 
düşürülmektedir. Ayrıca bazı beta-laktam inhibitörleri (örn;Sülbaktam, Klavülanik asid) 
Seftriakson'un B. fragilis'e karşı etkisini artırmaktadır. 

Seftriakson ile tedavi sırasında rastlanan yan etkiler şöyle özetlenebilir(24,25) 
1- Lokal reaksiyonlar: I.V. uygulamadan sonra bazen flebit görülebilir. 

I.M. enjeksiyonda ise ağrı hiddedilebilmektedir. Çözücüye % 1 Lidokain solüsyonu 
katılarak ağrı giderilmektedir. 

2- Hipersensitivite reaksiyonları:Kızarma, kaşıntı, ateş, bronkospazm, serum hastalığı. 
3- Santral sinir sistemi reaksiyonları:Baş ağrısı, baş dönmesi. 
4- Gastrointestinal reaksiyonlar:Diyare, kolit, hazımsızlık, mide bulantısı, kusma, 

sarılık, karın sancısı. 
5- Hematolojik yan etkiler: Lökopeni, lökositoz, nötropeni, limpopeni, limpositoz, 

monositoz, eozinofili, bazofili, trombositopeni, trombositoz. 
5- Çeşitli olumsuz reaksiyonlar: Terleme, kızarma, çarpıntı, epistaksis, hepatik 

enzim değerinde artış, serum kreatinin düzeyinde artış, dizüri, oliguri,' anaflak-
tik reaksiyon. 

Seftriakson flakon içinde serbest asit halinde 30*C'nin altında üç yıl 
saklanabilir. Çözeltileri halinde ise; altı saat sonra aktivite kaybı olmaktadır. 
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İLAÇ TASARIMINDA BİLGİSAYAR KULLANIMI 

COMPUTER USAGE İN DRUG PLANING 

Erdem BÜYÜKBİNGÖL
X 

SUMMARY 

A discussion of drug - receptor theory is used to determine the 3-dimenti-
onal structure of drug molecules in important for biological activity. In the study 
of drug structure-activity relationships via both quantitative and qualitative 
techniques, computers and computing methods are becoming one of the obvious tools 
for abtaining the macromolecule-ligant interaction in drug desing. 

Iwo majör topics can be defined in the use of computing methodolgy in medi-
cinal chemistry research. i) Computational chemistry, 21 Molecular graphics. 

In computational chemistry, thermodynamic, electronic and steric features 
of ligants with macromolecules can be estimated and developed based upon the mat-
hematical models. 

One the other hand, computer graphics modelling of the drug-receptor comp-
lex provides a detailed picture of the interactions bettoeen macromolecule and ligant 
via using the data obtained from X-ray crystallography. 

This article overwievs both computational chemistry and computeraided mole-
cular modelling systems which offer a number of facilities to medicinal chemist in 
drug design. 

20. Yüzyıla kadar ilaçlar, faydalı özellikleri deneme ile bilinen doğal kay-
naklardan, bunların ekstrelerinden hareketle elde ediliyordu. İlaç kavramının düz-
gün olarak gelişmesinin 1910 yıllarında Paul EHRLICH ile başladığı söylenebilir. 
Sifilisin tedavisinde önceleri bir boya maddesi olarak sentezlenmiş salvarsan ın 
(l) kullanılması ile başlayan gelişme, moleküler yapı ve biyolojik aktivite iliş-
kilerine varan bir tempo göstermiş ve 1960 lı yıllardan sonra da sistematik ola-
rak bu kavram(yapı-aktivite) biyolojik aktivitenin moleküler yapının bir fonksiyonu 
olduğu şeklinde giderek yaygınlaşmıştır. Medisinal kimya kavramı içinde ilaç tasarım 
yaklaşımı son 5-6 yıldır bilgisayarların da işin içine girmesiyle oldukça ayrıntılı 
ve bilinçli bir şekilde ele alınmaya başlanmıştır. Örneğin, bu tarihlere kadar özel-
likle konformasyonel analiz üzerinde yapılan çalışmalar yalnızca kimya önderlik 
edecek şekilde yönlendirme olarak kalmış, ancak bilgisayarların kullanılmasıyla 
bu yönde daha etkin çalışmalar yapma fırsatı doğmuştur, özellikle medisinal ajan-
ların sentezlenmesinin oldukça pahalıya mal olması ve binlerce sentezlenen kimyasal 
bileşikten yalnızca bir kaç tenesinin ilaç olma niteliğini göstermesi, araştırıcıla-
rı daha etkin sentezlere götürücek bilinçli ve ayrıntılı çalışmalara yönetilmiştir. 
Bunların başında ilaç niteliğini kazanması beklenilen kimyasal bileşiklerin(pro-
ilaç), etkilerini gösterdiği ya da göstereceği makromoleküler düzeydeki ilişkilerin 
belirlenme çalışmaları gelmektedir. Böylece hedef enzim ya da reseptör ağırlıklı 
etkileşme yoğunluk kazanmaktadır ve rasyonel ilaç tasarımı olarak ortaya çıkan bir 
kavramın varlığı da kendini hissettirmektedir (2). 

Rasyonel ilaç tasarımı aslında, eskilerden beri bilinen bir tanımlamayı 
esas alır. Bu da, ilaç molekülünün biyolojik reseptöre tıpkı anahtar-kilit ilişkisi 
şeklinde uyum sağladığıdır (3).

v
ani bir ölçüde medisinal kimyanın bir çilingir gibi 

kilide uyan anahtarları tasarlamak olduğu kabul edilmektedir. İşte bu kavram modern 
ilaç-reseptör teorisinin temelini oluşturur. Bunun daha iye anlaşılabilmesi, medi-
sinal kimyacıların moleküler düzeyde ilişkiyi ele almasına bağlıdır. İlaç-reseptör 
teorisinin bilinen en genel formu, ilacın etkisini biyolojik reseptöre ya bağlanma-
sıyla ya da bununla bir seri etkileşmesi sonunda ortaya çıktığıdır. Bu etki yöresi, 
bir membrana bağlanmış protein, bir enzim ya da DNA nın kendisi olabilir. Bunun 
bilinen klasik örneği, SOBELL ve JAIN (4) tarafından model sistemlerinin kristalog-
rafik çalışmaları ile ortaya çıkartılan aktinomisin D antibiyotiğinin DNA çift 
sarmalına bağlanmasıdır. Diğer bir örnek olarak da, antibakteriyal methothremaxat'ın 

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü 
Farmasötik i Anailim Dalı 



inhibitör olarak bakteriyal dihidrofolat redüktaza bağlanmasını verebiliriz (5). 
Aslında ilaç-reseptör etkileşmesinin yapısının ayrıntılarını bilebilmek 

henüz tam anlamı ile mümkün olamamaktadır. Bunun yanı sıra özellikle reseptörü 
izole etmek de oldukça zor bir olaydır. Ancak izole edilebilen ve reseptör olarak 
kabul edilen makromoleküller bu amaçla kullanılabilmektedir. Buradan hareketle 
günümüz teknolojisinden yararlanarak reseptör haritasını çıkarma yoluna gidilmek-
tedir. Burada reseptör biçiminin 3-boyutlu yapısı (topograf isi) aktif yüzeye uyum 
sağlaması düşünülen moleküler yapının etkileşme sırasında aldığı konformasyonel 
biçimin belirlenmesi işin bir hareket noktasa olarak karşımıza çıkmaktadır (6). 
X-ışın kristalografisi ve kimyasal grupların bir analog içinde ele alınması ile de 
bu yöndeki eksiklikler giderilmeye çalışılmaktadır. Diğer bir sorun da, bir çok 
ilacın esnek yapılara sahip olması ve biçimlerinin farklı koşullar altında deği-
şim göstermesidir. Bu moleküler biçim (konformasyon) gaz fazında başka, kristal 
yapıda başka, ya da reseptöre bağlandığında daha başka olabilir. Bu problemi 
çözmedeki yaklaşımlardan birisi, biyolojik etkili moleküler konformasyonun en dü-
şük enerjide olması, dolayısıyla da, en stabil uzaysal konumunu oluşturmasıdır. 
Ancak bu yaklaşım biraz önceki nedenden dolayı her zaman geçerli olmayıbilir.Fakat 
ilk aşamada konunun bu şekilde ele alınması gerekmektedir. Çünkü bu yaklaşımın ar-
kasında yatan düşünce, aktif konformasyonların molekülün düşük-enerji düzey tercih-
li yapısından bir ölçüde kaynaklanacağıdır. 

İlacın reseptöre uzaysal uyum sağlaması bu etkileşimin tek faktörü değildir. 
Kimyasal yapılar kısmi ya da bütünüyle elektrostatik yüklere de sahiptirler. Bu da 
reseptöre bağlanmada tamamlayıcı rol oynayabilir. Bunu şu şekilde düşünebiliriz. 
Daha önceki örneklerde ele aldığımız kilitin çeşitli bölgelerinin manyetik yapıda 
olması ve anahtardaki manyetik bölgelerin aldığı konuma göre, anahtarın uzaysal 
uyum sağlasa dahi, kilit tarafından çekilmesi yada itilmesi gibi. Burada ilaç-resep-
tör uzaysal uyumu gerçekleşse dahi elektrostatik güçler birbirini tutmadığından 
ya da farklı konumlarda olduklarından istenilen biyolojik cevap oluşmayacaktır. 
Bunun tersi de söz konusudur. Elektrostatik çekim gücünün varlığında uzaysal uyum 
sağlanamayabilir. Bu durumda da mutlak bağlanma olmaz ancak kısmi etkileşim nede-
niyle ya az, ya da hiç biyolojik etki görülür. îşte moleküler düzeyde olaylara 
bakış açısından ele alındığında aktif yöre ile etkileşmede konformasyonel analizin 
ve buna bağlı olarak da kuantum biyolojisinin önemi belli olmaktadır. Kimyasal 
modelin bir enzim aktivitesi üzerindeki etkisini incelemek için yapılan yalın ça-
lışmalar, bir noktada bu enzimin inhibisyonu ya da aktivasyonunda yapısal etkile-
şimin uzaysal ve elektrostatik haritasının çıkartılması çalışmalarına kaymaktadır. 

Bu durumda şurası açıkça görülmektedir ki, yeni ilaçların tasarımında ar-
tık genelede bir reseptör modeli hareket noktası olarak alınmakta ve bilgisayarla-
rın bu yöndeki katkıları, başlangıçtaki ayrıntılı bilgi toplanmasından makromolekü-
ler düzeydeki etkileşim perspektifine kadar yaygılaşabilmektedir. 

Bilgisayar kullanımlı ilaç tasarımında genelde 3 yaklaşım ilk anda göze 
çarpmaktadır. Bunlar, 1)Hesaplanmalı kimya, olarak adlandırılan ve ilaç-reseptör 
ilişkisini matematiksel modellere dayalı olarak çözümlemeye çalışan kompleks iş-
lemler dizinini ele almaktadır. 2) Moleküler grafikler ise, teknolojik gelişmeden 
olabildiğince yararlanmayı amaçlayan ve bilgisayar monitorunda substrat-makromole-
kul etkileşiminin 3-boyutlu imajlarının üretilmesinde kullanılarak ilacın ulaştığı 
ve etkisinin ortaya çıkmasına neden olan olayı gözlemlememizi mümkün kılan bir is-
temdir. Gittikçe yaygınlaşmaya başlayan bir diğer yaklaşım da, 3) Yapı-aktivite 
ilişkilerinde yapay zeka uygulamalarıdır. Bilgisayar belleğine çeşitli kodlamalar-
la yerleştirilen hem ilaç olma niteliğindeki kimyasal yapılara ait, hem de etki 
yöresindeki makromoleküllere ait bilgilerin sistematik bir şekilde kaynaştırılma-
sıyla elde edilen bir tasarım şeklidir. 

Hesaplamalı kimya terimi, kimyasal davranış modellerini matematiksel form-
lar altında işlemektedir ve bugüne kadar çok geniş boyutlarda ele alınmıştır. Pra-
tikte tanımı yapılan olayın aktivite çehresini farklı farmakofor gurupların varlı-
ğına ve bunların molekülde oluşturdukları fiziko-kimyasal tabana dayanarak açık-
lamakla birlikte, kuantum kimyası ve konformasyonel analiz hesaplamalarını da içer-
mektedir. Konformasyon bilindiği gibi, birleşik atomların atomik koordinatları ile 
rposifiyo edilen moleköîOn 3-boyutlu yapıcına denilmektedir. Konformasyonel analiz 
ise, hesaplamalı kimyanın bir yöntemi olup, molekülün her konformasyonu ile ilgili 
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rölatif enerjiyi saptama yöntemidir. Konformasyonel enerji, moleküler mekanik 
hesapları sonucunda da bulunabilir. Burada moleküller birbirine açı yapan bağlar-
la birleştirilmiş bir atomlar seti olarak nitelendirilmektedirler. Bununla birlik-
te kuantum mekaniği ile hesaplanabilen enerji, uzayda her konformer düzeyde yer 
alan sabit atomların çekirdekleri etrafındaki elektron akışını hesaba katmaktadır 
(7). 

İlginç olarak, moleküler orbital teori yöntemlerinin moleküllerin kuantum 
mekanik gösteriminde kullanılması ancak 20 yılı aşkın bir süreç içinde olmuştur. Mo 
le"küler mekaniğin medisinal kimyaya uygulanması ise son 15 yıla uzanmaktadır. 
Oldukça yavaş işleyen, ancak günümüzde dinamik bir çehreyle benimsenen bu mekaniz-
manın bilgisayarlara tam anlamı ile uygulanamamasının giderilmeye çalışılan 4 ana 
nedeni vardır. 
1. Bilgisayarların eski jenerasyonunun oldukça yavaş ve pahalı olması 
2. Bilgisayar program kullanımının güçlüklerinin olması, 
3. Medisinal kimyada gerçek problemlere eğilebilecek moleküler parametrelerin olma-

ması ve/ya da tam anlaşılamaması 
4. Sentez ile uğraşan medisinal kimyacıların bilgisayar kullanımına güven duymama-

ları. 
Moleküler grafiklerin ortaya çıkması ise, bilgisayar teknolojisinin getir-

diği çok önemli bir ilaç tasarım boyutunu oluşturmaktadır. Bilgisayar kullanımlı 
moleküler modelleme, ilâçlarla gerçek ya da hipotetik reseptörler arasındaki 3-bo-
yutlu kompleks ilişkinin anlaşılması için medisinal kimya kavramı içinde ilk ola-
rak 1965 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde MAC Projesi(8) olarak ele 
alınmış ve birbirinden bağımsız olarak çeşitli üniversitelerde geliştirilmiştir. 
Bugün ise 100 den fazla program araştırma kurumlarında ve ilaç endistürisinde yay-
ın olarak kullanılmaktadır. Bunların bazıları ve kullanılma amaçları Tablo-1 de 
özetlenmiştir. 

Tablo-l 

SİSTEM ve KAYNAK FONKSİYONLAR 

1. CAMSEQ/NIH 

2. CRYSTNET/Brookhaven Lab. 

3. PROPHET/NIH 

4. MMS-X/Washington üniv. 

5. M0L0CH-2/Searle Co. 

6. TRIBBLE/Dupont 

7. MOLY/Rohm & Haas 

8. RECMA'-ENCOR/NIH 

Moleküler kristal yapılarının 
tayini ve konformasyonel analiz 
Protein moleküler yapıları, ilaç-
enzim etkileşmesi 
ilaç tasarımı, reseptör haritası, 
konformasyonel analiz 
Konformasyon analiz, ilaç tasarım, 
reseptör haritası, protein yapısı 
İlaç tasarım, konformasyonel ana-
liz 
İlaç tasarım 
İlaç tasarım, konformasyonel ana-
liz 
İlaç tasarım, konformasyonel analiz 

Molekül grafiklede iki ayrı bilgisayar teknolojisi kullanılabilmektedir, 
1) Vektör grafik, ve 2) Raster grafik yentemleri. Birincisinde renkli bilgisayar 
monitorunu oluşturan katot ışın tüpünün yüzeyinde, tanımlanan noktalar arasında 
çizgiler çekilerek yüksek çözümlemeye sahip her türlü eğri, sayı ve harfler gerçek 
leştirilir. Raster grafik yönteminde ise, katot ışın tüp yüzeyi matrikslere bölün-
mekte ve matriks elemanları olarak tanımlanan piksellerin farklı şekillerde boyan-
ması ya da gölgelenmesi ile de, tıpkı televizyon ekranında olduğu gibi çözümlenmes 
her birim alandaki piksel sayısının artması ile yükselti lebilmektedir (7). 

Teknolojinin gelişimine paralel olarak, medisinal kimya bünyesinde ele alı 
nan ve ligant-makromolekül etkileşiminin durumuna göre kullanılan moleküler grafik 
metodları, gittikçe artan oranda yüksek çözümleme gücüne sahip moleküler modelleme 
sistemlerinin oluşmasını sağlayabilmektedir. Tabi ki, bu da, sözü gecen etkileşme-
lerin ayrıntılarının daha iyi belirlenmesini mümkün kılmaktadır. 
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Olaya genelde bir açıklık getirilebilmesi acısından bilgisayarların kullanımı, bir 
düzen içinde verilen akış şeması halinde gösterilmiştir. (9). Ayrı ayrı aşamalarla 
olaya değişik açılardan yaklaşım sağlayan her ünite sonuçlarının, ortak bir açılar 
dan yaklaşım sağlayan her ünite sonuçlarının, ortak bir düzeyde yorumlanması da, 
moleküler modellemenin medisinal kimyada başarılı kullanımı ile ilişkilidir. 

Bilgisayar kullanımlı ilaç tasarlamada moleküler modellemeye veri sağlayan 
kaynakların başında X-ışın kristalografi yöntemleri gelmektedir. NMR çalışmaların-
dan da, gelecek için umut verici sonuçlar elde edilmeye başlanmıştır. Artık bir 
1igant-makromolekül arasındaki etkileşme, fizikokimyasal yaklaşımlarla, makromole-
kül yapısı tam olarak gözlemlenemediğinden sık sık yorum boşlukları oluşturacak 
sonuçları ortaya koymaktadır. İşte bu aşamada, X-ışın kristalografisinin uygulama-
ya girmesiyle, yalnızca makromolekülün yapısı hakkında fikir edinilmekle kalmayıp, 
1igant-makromolekül ilişkisinin intrinsik biyokimyasal önemi de ortaya konulabil-
mektedir. Bunu mümkün kılan sistem X-ışın kristalografi verileri ile moleküler 
modellemeyi oluşturan bilgisayar programlarıdır. Konunun en önemli yanlarından bir 
tanesini de, ligand-makromolekül etkileşmesinin bilgisayar monitöründe renkli ola-
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rak görebilmemiz teşkil etmektedir. X-ışın kristalografisi ile mümkün olan atomik 
çözümleme, canlı yapıda cereyan eden substrat-enzim reaksiyonlarının doğası hakkın 
da gözlemler verebildiği gibi, ayrıca in vitro olarak makromolekülül purifiye edil 
meşine de oldukça geniş bir katkıda da bulunabilmektedir (10,11,12). 

Müleküler grafikler, atomlar arasındaki gerçek bağ uzunlukları ve bağ açı-
ları kullanılarak oluşturulabilirler ve tam anlamıyla esnekliğe sahip moleküler 
modellerin maniplasyonu bilgisayar monitorunda sağlanabilmektedir. Ancak yine de, 
başarılı moleküler modelleme imajlarının alınması bir ölçüde, torik hesaplamaların 
grafik proğramları ile bağdaştırılması ile mümkün olabilmektedir. Eğer bir molekü-
ler yapının en stabil konformasyonunu oluşturmaya çalışıyorsak, molekülün enerji 
düzeyini gercek-zaman-biçiminin bir fonksiyonu olarak hesaplamamız gerekmektedir. 
Moleküler enerjinin yanı sıra, yapılacak diğer hesaplamalar molekülün elektronik 
özellikleri ve elektron yoğunluğunun çeşitli bölgelerindeki verilerini de içerme-
lidir (9). 

Sonuç olarak, bilgisayarın ilaç tasarımında kullanılması donanım ve yazı-
lım sistemlerinin bir uyum içinde kullanılmasına bağlıdır. Yeterli kapasiteye 
sahip bir bilgisayara sahip olunsa bile buna uygun bir programın çalıştırılması 
ve verimli olması belli ölçüde bilgi birikimi de gerektirecektir. Ancak amaca yö-
nelik hazır programların kullanılmasıyla bu konuda belli ölçülerde aşamalı kolay-
lıklar sağlanabilmektedir. Bu da bir ölçüde programlardan yararlanacak kişi ya da 
kuruluşların, paket programları kullanan firma ya da üniversitelerle yapacakları 
temaslarla sağlanabilecektir. 
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BAZI İLAÇLAR UE ÇEURE KİRLETİCİLERİNİN 
TERATGJENİK ETKİLERİ 

TERATOGENİC EFFECTS ÜF SOME DRUGS AND 
ENUIRONMEIMTAL PÜLLUTANTS 

N.Vural* S.Süzen* 

SUMMARY 
Human and animal papulştions are increasingly being exposed to untested drugs 

and environmertal pollutanta considered as teratogenic agents. Those chemical 
teratogenic agents can be classifeed as drugs, pesticidas, metals, petrüleum products 
and organic solvents. In recent years various in vitro systems have been developed 
for teratogenic screening tests and also the need af in vivo animals studies have been 
emphasized by many researchers. In this revieuı some drugs and environmental pollutants 
screened for teratagenicity and the birth defects and malformations observed in humans 
have been mentioned. 

Fötusta deformasyon sonucu lüzumundan fazla veya noksan gelişmiş, yeri değişmiş ve 
fena halde biçimsizleşmiş anormal yavruların doğmasına teratojenezis denir. Teratojene-
zis oluşturan ilaç ve diğer etkenlere terütejen denir. İlaçlar ve diğer bazı kimyasal 
maddelerden başka, x ışınları, mikrodalgalar, nükleer (çekirdek reaksiyonları) patlama 
sonucu oluşan ışınlar ve travma gibi fiziksel etkenlerin ve kızamıkçık virusu ile bazı 
infeksiyon etkenlerinin de teratojenik etkisi vardır.Kimyasal maddelerin plasentadan 
geçişi pasif difüzyonla olmaktadır. Lipid/su dağılım katsayısı yüksek ve ufak moleküllü 
olan bileşikler plasentayı daha kolay aşarlar. Terfttöjen etkenler, embriyo veya fötüsun 
gelişmesini kısıtlı veya kapsamlı bir şekilde etkileyerek ve hücre farklılaşmasını bo-
zarak etkilerini gösterirler. İnsan embriyosu hemileliğin ilk üç ayı zarfında teratoje-
nik, etkenlere fazla duyarlıdır. Bu dönemin ötesinde gerek kimyasal ve gerekse diğer et-
kenler önemli bir deformasyon yapmaksızın, sadece embriyonun intrauterin genel gelişimin-
de gerilik, bir organın gelişmesinde gerilik veya fonksiyon bozuklukları oluşturabilirler 
Fötus ilaçların ve kimyasal etkenlerin teratojenik etkisine özellikle hamileliğin ilk üç 
ayında duyarlıdır. Daha sonraki aylarda duyarlık azalmaktadır (3,6,12). 

TEROTOJENEZİS UE CİNSİYET 
Özellikle Uietnam savaşlarında kullanılan Agent ürange diye anılan ve içinde saf-

sızlık olarak bulunan TCDD (2,3,7-8-tetraklorodibenzo-p-dioxin) e maruz kalan erkekler 
ve Avustralya'da herbisitlere maruz kalan erkeklerin çocuklarında görülen teratojenik 
etkilerle konu önem kazanmıştır. 

Uietnam savaşlarında Agent Orange herbisitinin kimyasal savaş aracı olarak kulla-
nılması ile bu bölge halkı yüksek dozda TCDD'ye maruz kalmıştır. TCDD'ye maruz kalan 
kadınlar büyük oranda düşük yapmışlar ve sakat çocuk doğurmuşlardır. Güney Uietnamlı bir 
doktor tarafından maruz kalmış 313 aile arasında yapılan araştırmada şu sonuçlar alınmış-
tır. 1196 tane doğumda ölü bebek doğum oranı % 14.7 (176/1196), düşük oranı % 10.1 
(134/1196), sakat çocuk doğurma oranı ise % 2,7 (33/1196) olarak bulunmuştur (2). 
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İnsanlarda yapılan epidemiyolojik ve klinik çalışmalar ve deneysel uerilere daya-
narak Erkeklerin toksik maddelsrE maruz kalması ilE tEratojenEZİs arasındaki muhtEmel 
ilişki araştırılmıştır. Toksik maddEİerin ErkEktE geçici olarak- üremE yetensği kaybına 
ve teratospsrmia"(mani içinds şskil bozukluğu göstsren spermatpzoaların bulunuş hali) 
ya nedsn olduğu rapor Edilmiştir. Toksik maddelere kronik olarak maruz kalan erkeklsrin 
eşlerindE düşük oranının fazla olduğu bildirilmiştir. Morfin, Etanol, propoksifen, 
talidomid, antikonvülsan VE halothandan oluşan ilaçlar İ1E kurşun, vinilklorür,TCDD, 
2,4-D VE 2,4 5 T gibi çevre kirleticilerinden oluşan teratojen maddEİsre maruz kalan 
Erkeğin çocuğunda teratojsnik sendroma rastlanmamıştır. Eğer baba toksik maddelsrE ma-
ruz kalmışsa, çocuklarında konjenital malformasyon oranının artacağını gösterEn pratik 
bulgular kesin değildir. Ancak kesin olan, çeşitli teratojen kimyasal maddelerin keş-
fEdilmesindEn sonra spErmatojEnszisin önsmli şEkilde etkinlendiği anlaşılmıştır (7). 

Taratajenik etki üzerinde tür farkının genetik faktörlerin, diyetin, hormonal 
durumun, hamile İ1E ilgili diğer durumların, ilacın dozu, alınma sıklığı, süresinin 
ve çEvresEİ faktörİErinde önemi vardır. 

KİMYASAL TERATDJENLERİN SINIFLANDIRILMALARI 
Teratojenik maddeleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. 
1- İlaçlar 
2- Pestisitler: İnsEktisitler, herbisitler, fungusitler 
3- Metaller 
U- Petrol ürünleri 
5- Organik çözücülsr 
İlaçların teratojenezis testleri için yeni bir invitro kontrol yöntemi Drosophila 

(daha çok laboratuvar densyİErindE kullanılan bir sinek cinsi) embriyonik hücrs kültür-
İEri kullanılarak gEİiştirilmiştir. Bu metod kullanılarak çsşitli ilaçlar denenmiştir. 
TeratojEnik Etkinin bir işarsti olarak normal ganglia VE myotube farklılığı esas alın-
mıştır. Çsşitli ilaçların Drosophila hücre farklılığına etkilerinden sadece ikisi hata-
lı pozitif bulunmuştur. Bunlar p-amino benzoik asit ve dimetil asetamiddir. Fakat bun-
larla yapılan önceki çalışmalarda teratojsn olduklarına dair bir rapor yoktur. 

Ayrıca çoğunlukla vsrilen 8 ilaç daha ayrıntılı olarak Drosophila'nın 3 farklı 
soyunda (CantonS, Canton Sln„ ve dragon R) çsşitli konsantrasyonlarda incelenmiştir. 
Bunlardan Kortizon hidrokortızon ve sülfanilamid tsst Edildiğinde her üç soyda da 
etki görülmemiştir; myotubE VE ganglia sayıları kontrole göre aynı kalmıştır. Her üç 
ilaçda insanlarda taratojEnik potensiyeli olmayan vsya az olan sınıfa girsede fare, 
sıçan ve tavşanlarda yarık damak ve çeşitli anormalliklere neden oldukları rapor Edil-
miştir. Bir antidepressan glan imipraminin tEratojsnik potEnsiyEİi için kssin bir bil-
gi yoktur. İmipraminin 10 M konsantrasyonu Cantop S VE Canton S^g kültürlsrindE 
myotubE VE ganglia sayısını azaltmıştır. Fakat 1Q~ M'lık konsantrasyonunun hücre kül-
türüne etkisi yoktur. Tolbutamit ile Canton S VE Canton S^g kültürlerinde rszistans 
gözlenmesinin aksine üregün R kültüründe bir teratojenik etkinin olduğu rapor edil-
miştir. Bazı hayvan denemelerinde de bu ilacın bir teratojen gibi etki gösterdiği gö-
rülmüştür. DifEnilhidantoin, dİEtilstilbestrol VE testosteronun hayvanlar ve insanlara 
dahi km/vetli bir şekilde teratojenik etki gösterdiği rapor edilmiştir. Dragon R kültü-
ründe test edilen bir çok ilacın sonuçları hayvan VE insanlardaki bilgilerE yüksEk 
bir uyum göstErmiştir (1). 

Aspirin dünyada sn gsniş kullanımı olan ilaçtır ve hamilelikte de kullanılır. 
Yapılan çeşitli araştırmalarda salisilatların insanlarda kullanılan dozunun sıçanlar, 
fareler, kediler ve maymunlarda teratojenik olduğu bulunmuştur. Aspirinin teratojEne-
zis yapmasına nedeni Dİan etkenin, salisilik asit olduğu saptanmıştır. Hamile fareler 
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üzerinde yapılan bir çalışmada farelere artan dozlarda asetilsalisilik asit verilmiş-
tir. Dozun artması ile birlikte embriyotoksisiteninde arttığı ve iskelet minör anoma-
lilerinde artış olduğu gözlenmiştir. Aspirin tüketimi ve malformasyon sıklığı arasın-
da ilişki bulunmuştur. Ayrıca spontan düşük, ölü doğum, meiosis geçikmesi gibi embri-
yotoksik etkiler ile aspirin tüketimi arasında bağlantı vardır. Bununla beraber sa-
lisilatların geniş çapta ve uzun kullanımının insanlarda teratojenik potensiyeli 
görülmemiştir (11). 

Sentetik bir östrojen olan dietilstilbestrol insanlarda, primatlarda ve kemiri-
cilerde urejenital malformasyonlara neden olur. Yapılan bir çalışmada dietilstilbest-
rolün etkileri sıçanlarda araştırılmıştır. Bu çalışmada 0.1, 1 ve 10 pg. dietilstil-
bestrol ve 10 ve 100 (jg östrodiol 19 günlük sıçan fötusuna direk olarak enjekte edil-
miştir. Dietilstibbestrol'e maruz kalan 6-7 haftalık dişilerin yavrularında doza bağlı 
olarak cleft phallus, hypospadias ve fallop tüpünün kusurlu olduğu gözlenmiştir (4). 

Aşağıdaki tablada insanlarda teratojenik etkileri görülen ilaçlar ve kimyasal 
maddeler yer almaktadır (8,9). 
Kimyasal Madde 
Alkol (etil) 
Amantadin 
Amethopterin 
Aminopterin 
Busulfan 
Kumarin 
Siklofosfamid 
Dietilstilbestrol 
Difenilhidantoin 
Etinilöstradiol 
Hipertermia 
Civaklorür 
Metilandrostenediol 
Metiltestosteron 

Progesteron 
Talidomid 

Gözlenen Kusur 
Fötal alkol sendramu (Kronik maruz kalma) 
Bir tek noksanlık raporu vardır. 
Çeşitli noksanlıklar 
Çeşitli noksanlıklar 
Doğum sonrası gelişmede geçikme 
Çeşitli noksanlıklar 
Çeşitli noksanlıklar 
Bening adenozis 
Hydantoin sentromu 
KardİDvasküler noksanlık 
Sinir sistemi 
Minimata sendromu 
Dişi psödohermafroditiz 
Kadında erkeğe has sekonder cinsiyet'özelliklerinin 
meydana gEİişi, psödohermafroditiz. 
Hypospadias 
Fokomelia 

Asetozolamid, asetilkolin, azotiopiren ve kortizonun insanlarda teratojenik 
etkisi gözlenmemiştir. 

Aşağıdaki maddelerde sıçan, fare, civciv, tavşan, kobay ve maymunlarda çeşitli 
noksanlıklara neden olmuşlardır. 

Asetozolamid, asetilpuridin, asetilsalisilik asid, ACTH, aktinomisin D, adenin, 
alloxan,,aminobenzen, atropin, kloroguine, kolşisin, deksametason, L-dopa, EDTA, 
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epinefrin, etionamid, hidrokprtizpn, hidroksitriptamin, nikotin, nikotinik asid, 
pentDbartıital, pilakarpin, prednison, reserpin, salisilamid, tolbutamid, tubokurarin, 
ürethan 
Çevre Kirleticileri 

Çevre kirleticilerinin teratojenik etkilerini incelemek için yapılan bir çalış-
mada çeşitli petrol kirleticileri, herbisitler ve inaektisitler incelenmiştir. Çalış-
mada bu maddeler ile diğer çevresel kirleticilere maruz bırakılan kuş yumurtalarında 
görülen teratojenik etkiler belirlenmiştir. Araştırmada şu maddeler incelenmiştir. 

Petrol ürünleri: ütomobil benzini, Fuel Dil, endüstriyel benzin artıkları, sen-
tetik alifatik ve aromatik karışımlar. 

İnsektisitler: Acephate, carbaryl, diazinon, dimethoate, endrin, lindane, 
malathion, methomyl, naled, parathion permethrin,phosmet, sulprofps, temephos, 
toxaphene. 

Herbisitler: Amitrol, atrazine, bromoxynil, 2,4-D, dalapon, dicamba, 
dichlofopmethyl, glyphosate, paraquat, picloram, prometon, propanil, 2,4,5-T, 
trifluralin. 

Endüstriyel benzin artıkları LD̂ g dozunun üstünde yaban ördeği yumurtalarında 
gelişme noksanlığına sebep olmuştur. Çeşitli kaynaklı ham petrollerle yapılan ça-
lışmada, aromatik bileşikler içerenlerin yaban ördeği yumurtalarında embriyotoksik 
ve teratojenik olduğu bulunmuştur. Yapılan testlerde önemli bir şekilde büyümeyi 
önlediği, beyin- göz ve iç dokularda noksanlıklar meydana getirdiği kadar kemik geli-
şiminde de bozukluklar oluşturduğu anlaşılmıştır. Laboratuvarda yapılan diğer çalış-
malarda aromatik hidrokarbonların sentetik karışımları kadar polisiklik aromatik 
hidrokarbonlardan benzoCa) piren, krizen ve dimetilbenzantreseninde yüksek derecede 
embriyctoksik olduğu görülmüştür. Polisiklik aromatik hidrokarbonlar da gelişme nok-
sanlığına sebep plurlar. 

Sulu emülsiyonlardaki herbisitlerden trifluralin ve paraquat en toksik, atrazin 
ve dalapon en az toksik herbisitler olarak bulunmuştur. Paraquat yaban ördeği yumurta-
larında yaygın ödemlere ve beyin noksanlıklarına (anencephaly ve exencephaly) sebep 
olmuştur. 

Sulu emülsiyonlardaki insektisitlerden acephate, diazinon, malathion, paration, 
sulprofos yaban ördeği yumurtalarına uygulandıklarında iskelet ekseninde bükülme ve 
kısalmaya neden olmuştur. Paraquat, diazinon ve parathion yağlı taşıyıcıda uygulandık-
larında sudakinden daha teratojeniktirler ve LD^ değerinin altındaki doz seviyele-
rinde teratojenezis oluştururlar. 

Araştırmada yapılan bütün incelemeler sonucunda trifluralin ve paraquat herbi-
sitleri en toksik kimyasal maddeler olarak bulunmuştur. Petrol kirleticilerinin embri-
yotoksisiteleri, yüksek oranda aromatik hidrokarbon içermeleri ve yapılarında polisik-
lik aromatik hidrokarbonların bulunuşundandır. Diğer bir sonuçta, toksik olmayan yağlı 
bir taşıyıcıda uygulanan pestisitlerin taşıyıcısı su olanlardan daha toksik olmalarıdır 
Bunun nedeni yağın membranlardan ve yumurta kabuğundan daha iyi geçmesidir (5). 

Metallerden, lityumun fareler üzerindeki teratojenik etkileri incelendiğinde ol-
dukça teratojen olduğu anlaşılmıştır. Yapılan araştırmada bir grup hamile fareye çe-
şitli dozlarda lityumkarbonat verilmiştir. Diğer bir hamile fare grubunada içme suyunda 
lityum karbonat verilmiştir. Lityum karbonatın 0.8 mg. dozu esas alınmış ve serumda 
lityum değeri G.0 meq/l olana dek bu doz verilmiştir. LD^ değerinin dörtte biri olan 
5 mg (200 mg/kg) doz % 41 oranında malformasyonlara neden olmuştur. İçme suyu ile 
lityum karbonat verilen fare yavrularının çok azı normal yaşamıştır (10). Civanın in-
sanlarda teratojenik etki gösterdiği epidemik zehirlenme olaylarında kesinleşmiştir. 
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Yapıkları çalışmalarda benzine katılan kurşununda yaban ördeği üzerinde teratojenik 
etkilin olduğu belirlenmiştir. Ayrıca ham petmle katılan nikel ve vanadyum bileşik-
leri yaban ördeklerinde teratojeniteyi arttırırlar. Yapılan bir çalışmada da endüst-
•riyel artıklar, aseton ve butanolun yüksek konsantrasyonlarının yaban ördeklerinde 
gelişmeyi bozduğu belirlenmiştir. 
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ALKİL KURŞUN BİLEŞİKLERİNİN 
ÇEVRE TOKSİKOLOJİSİ AÇISINDAN ÖNEMİ 

THE SIGNIFICANCE ÜF ALKYLLEAD 
CDMPDUNDS FDR ENUİRÜNMENTAL TOXICOLOGY 

Dr.Gülin GÜVENDİK* 

SUMMARY 

Tetraalkyllead compounds, namely tetramethyl and tEtraEthyl lead (TML and TEL) 
are added ta gasoline as antiknock agents. The use of alkyllead additives is 
constituted the majör source of lead emissions to the atmosphere. in this revieu, 
the properties of alkyllead compounds, the sources of lead pollution in air and their 
absorption by inhalation, distribution, accumulation, elimination, toxic effects of 
lead and alkyllead compsunds on specific organs and systems have been revieued. 
Evaluation of health risks to man from exposure to lead and its compounds uıere 
discussed. 

Alkil kurşun bileşikleri; tetra etil kurşun (TEK) ve tetra metil kurşun (TMK) 
motorlu taşıtlarda benzine oktan sayısını yükseltmek, vuruntuyu azaltmak için katıl-
maktadır. Oktan sayısı veya derecesi benzinin motorda vuruntusuz çalışma gücünü belir-
ten bir ölçüdür. Yüksek oktan,- ya rafinaj sırasında yada rafinajdan sonra benzin 
tanklarında depo edilirken karıştırılan katkı maddeleri ile elde edilir. Rafinaj 
sırasında oktan yükseltilmesi, rafinerinin teknolojik sistemine bağlıdır, sonradan 
ortan yükseltmek için benzine karıştırılan katkı maddeleri tetra etil kurşun ve tetra 
metil kurşun gibi kurşun kökenli kimyasal karışımlardır (1). 

Alkil kurşun bileşiklerinin, benzine vuruntuyu azaltmak için kullanımına 50 sene 
önce başlanılmıştır. Türkiye de kullanılan benzindeki kurşun miktarı süper benzinde 
550 mg/1, normal benzinde 340 mg/1 dir (2). Bazı ülkelerde benzine ilave edilen kurşu-
nun maksimum müsaade edilen değerleri A.B.D. 211 mg/1 dir. 1980 yılında bu değer 
132 mg/1 ye kadar azaltılmıştır. Federal Almanya da 150 mg/1, Japonya'da 310 mg/1 
ve Avusturya, Norveç, İsveç, İsviçre gibi bazı avrupa ülkelerinde bu değer 400 mg/1 
dir (3). 

ALKİL KURŞUN BİLEŞİKLERİNİN ÖZELLİKLERİ ve HAVADAKİ 
KURŞUN KİRLİLİSİNİ ULUŞTURAN KAYNAKLAR: 

Tetra etil kurşun (Ĉ Hj.) ̂  Pb ve tetra metil kurşun (CĤ )̂  Pb. berrak yağ 
kıvamında bir sıvıdır. Hoş kokuludur. Su da erimez fakat bir çok organik eritkenler-
de ve yağlarda erir (4). 

Bu bileşikler benzine "etil fluid" adı altında bir karışım şeklinde ilave 
edilir. Bu karışımın içinde % 49-69 oranında tetra etil kurşun, etilen bromür, % 18 
oranında etilendibromür veya % 18,18 oranında 1,2 dikloro etan, klornaftalen ve renk 
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maddeleri vardır. Etil fluid, benzine % 1,5-8 kısım tetra etil kurşun ihtiva edecek 
şekilde karıştırılır. (1 kg. benzine 2-6 ml etil fluid) (5). Benzine katılan bu 
bileşikler yanma sonucunda kurşun içEren bir çok değişik madde olarak havaya verilir. 
PbBrCl̂  bu maddelerin başında gelir (6). Halojen içeren maddelerin oluşumu, yanma 
sonucu motora zarar verebilecek arta kalmış kurşun metalini dışarı atmak için katı-
lan etilen bromür, etilen klorür gibi bileşiklerden ileri gelmektedir. Taşıtların 
egzoslarından çıkan halûjenli kurşun bileşikleri havada bir takım reaksiyonlara gire-
rek kurşun karbonat, kurşun oksi karbcnat ve oksitler şekline dönüşerek, havadaki 
kurşun kirliliği sorununda önemli yer tutmaktadırlar. 

Egzos gazlarından başka havadaki önemli kurşun kaynağı kömürün yanması ile olu-
şur. Ancak benzinin yanması ile oluşan kurşun kirliliği kömürden kaynaklanana nazaran 
20 defa daha fazladır (7,8). A.B.D. de yılda harcanan kurşunun yaklaşık % 20 sini, 
benzine vuruntu azaltıcı madde olarak katılan kurşun teşkil etmektedir.İsviçre "de 
yapılan bir çalışmada ise 100 Km. de 10 Lt. lik bir benzin tüketimi ve saatte 
1000 adet motorlu taşıtın geçtiği bir yclda Km. başına 262 Kg. kurşun fırlatıldığı 
bulunmuştur. İsviçre'de kullanılan benzin de Lt. de 400 Mg. kurşun bulunmaktadır. 
Trafik yoğunluğu fazla olan yol boyunca her yıl 750 ton kurşun bıkarıldığı hesap 
edilmiştir. Budurum egzos gazlarıyla havaya atılan kurşun miktarının büyüklüğü hakkın-
da bir fikir vermektedir (9). 

KURŞUM BİLEŞİKLERİNİN ABSORBSİYONÜ 
Havadaki kurşunun büyük bir kısmı inorganik partiküller şeklindedir. % 98~in 

kurşun tuzları (klörür, fosfat, sülfat, karbonat v.s) ve kurşun oksit karışımları 
halinde % 2 sinin organik yapıda gaz şeklinde olduğu saptanmıştır (10). Bu organik 
yapı atmosferde foto kimyasal bozulmaya uğrayarak partiküllerin yüzeyinde absorba 
olabilir. Kurşun içeren partiküllerin çapı 0.5 mu den daha küçüktür. İnhale edilen 
0,1-1,0 mu büyüklüğündeki kurşun partikülleri solunum hızı ve derinliğine bağlı ola-
ra % 40-50 alveollerde tutulmaktadır. Tutulan kurşunun % 50 si absorbe olur. Alveoler 
makrofajlarla karşılaşan kurşun bileşikleri fagositoza uğramaktadırlar. Ancak alveo-
ler makrofajların etkisi inorganik kurşun partikülleri ile zarara uğramakta ve bu 
etki azalarak kurşun absorbsiyonu artmaktadır. Gaz formundaki kurşunun tutulma ve 
absorbsiyonun % 99 dan fazla olduğu radyo aktif kurşun ile yapılan bir çalışmada sap-
tanmıştır (11,12). 

Normal kişilerde kurşun absorbiyonunun başlıca yolları havadaki kurşunun inha-
lasyonu yanında, besin ve su ile oral yolla alınmasıdır. Çeşitli yiyecek ve içecekler-
le sindirim sistemine giren kurşunun genellikle % 8-10 asborbe olur. Bu değer çocuk-
larda % 40 dır (13). Bu yol ile absorblanan kurşunun bir kısmı kan dolaşımı ile ke-
miklere ve yumuşak" dokulara taşınır. % 90 safra yoluyla tekrar sindirim sistemine 
verilerek dışkı ile atılır. Bu nedenlerİE sindirim yoluyla alınan kurşun, solunum 
yoluyla alınan kasjar tehlikeli değildir. 

Kurşun absorbsiyonu ve kurşundan etkilenen tanısında en iyi kriter kan kurşun 
miktarıdır. Vücutta toplam kurşun birikiminin yaklaşık % 2 si kanda bulunur. Kan 
kurşunun % 90 u eritrositlerde toplanmıştır. Absorbe olan kurşunun atılım hızı çok 
yavaş olduğundan vücutta birikir. Özellikle birikme yeri kemiklerdir. Ayrıca böbrek 
ve karaciğerde proteinlere bağlanarak metal-protein kompleksini oluşturur. 

T0KSİSİTESİ 
Alkil kurşun bileşikleri tetra etil kurşun ve tetra metil kurşun karakteristik 

toksik etkiye sahip değillerdir. Karaciğerde biyotransformasyona uğrarlar. Dealkilasyon 
ile trialkil türevlerine dönüşürler. Bir kısmı da inorganik kurşun haline geçer. Bu 
metabolikler toksik etki göstermektedir. Deriden absorbe olabilirler. Tetra metil 
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kurşun (TMK), tetra etil kurşuna (TEL) güre daha az toksik maddedir. Çünkü biyotrans-
formasyonla trialkil bileşiğine daha uzun zamanda dönüşmektedir. Trialkil kurşun 
organlarda bilhassa beyin dokusunda birikir. Vücuttan çok yavaş elimine olur (14). 

Kurşunun vücuttaki organ ve sistemler üzerine en önemli etkisi hemotopoetik 
sistem üzerinedir. Eritrositlerle ekstraselüler sıvı arasındaki su-elektrolit alış-
verişini bozarak eritrositlerin su ve potasyum kaybetmesine neden olur. Eritrositle-
rin ozmatik basıncı ve mekanik rezistansı azaldığından zar bütünlüğü bozulur, hemoliz 
sonucu anemi görülür. 

Kurşunun hemotopoetik sisteme ikinci önemli etkisi hemoglobin sentezini güçleş-
tirmesidir (15). Hem sentezinde kurşunun delta amino levülinik asit dehidraz veferro 
şelataz enzimlerini inhibe ettiği kesin olarak bilinmektedir. Ayrıca kurşunun ferro 
iyonunun mitokondrilere girmesini önlediği ve bu şekilde hem sentezini azaltarak he-
moglobin düzeyini düşürdüğü görülmüştür (16). (Tablo 1) 

Kurşunun neden olduğu en önemli toksik etkilerden biriside sinir sistemi üze-
rinde görülür. Santral sinir sisteminde görülen etkiler açısından aynı düzeydeki kan 
kurşununa çocukların yetişkinlerden daha duyarlı oldukları bilinmektedir. Etkilenme 
sonucunda çocuklarda öğrenme yeteneğinde azalma görülebilir (17,18). 

Kurşunun böbrekler üzerine iki çeşit etkisi vardır. Birincisi proksimal tubu-
luslar üzerinedir. Glikoz, aminoasit, fosfatların tubuluslardan emilimi azalır. 
Glikozüri, aminoasidürü, hiperfosfatüri görülür. Uzun süreli kurşuna maruz kalanlar-
da kurşun nefropatisi görülür (19). 

SONUÇ 
İnsan oğlunun aktivitesi sonucu meydana gelen yapay kaynaklı hava kirlilikleri-

nin içinde trafikten kaynaklanan kirlilikler özellikle kentsel alanlarda etkili ol-
maktadır. Benzinli ve dizel motorlu taşıtlar değişik işletme şartlarına bağlı olarak 
karbonmonoksit, yanmamış hidro karbonlar azot oksitler ve kurşun bileşiklerini 
egzoslarından havaya yaymaktadırlar. Kentsel alanlarda taşıtların bir yol boyunca 
ve yerden yüksekliği 50 santimetreyi geçmeyen seviyede egzos artıklarını, kirlilikle-
rini bırakması, etrafı bazen 30-4G metreyi bulan yüksek binalar arasında kapalı kalan 
yallarda rüzgar etkisininde azalması ile egzos gazlarının birikmesine ve yüksek kon-
santrasyonlara ulaşmasına neden olur. Bu durumda başta çocuklar, yayalar ve çevre 
binaların alt katlarında oturanların en yüksek konsantrasyona maruz kaldıkları gözle-
nir (20,21). 

Trafikten kaynaklanan bu kirliliklerin insan sağlığı ve çevreye negatif etki-
lerinden dolayı bir çok ülke bu kirletici bileşenlere ait emisyon miktarlarının 
kontrolü ile ilgili olarak "otomotiv" emisyon standartları" tesbit etmişlerdir. 
Kısıtlamalar getirmişlerdir (22). 

Ülkemizde de trafikten kaynaklanan hava kirliliğini önleyici standartların 
kabul edilmesi ve uyulması halinde,taşıtların egzos _kirliliğini azaltması yanında 
yakıt ve parça tasarrufu sağlayacak taşıtın ömrünü uzatacak, en önemlisi de insan 
sağlığını koruyucu bir önlem olarak değer kazanacaktır. 
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-ORGANİK FDSFORLU BİLEŞİKLERİN GECİKMİŞ 
NÖROTOKSİK ETKİLERİ 

DELAYED NEUROTOXIC EFFECTS OF ORGANOPHOSPHOROUS 
COMPOUNDS 

Asuman KARAKAYA* 

SUMMARY 
Some organophosphorous compounds can also produce delayed neurotoxic effscts 

uıhich have bEEn recently taken into account. It is related to the phosphorylation 
of a specific esteratic enzyme in the nervous tissue and independent of cholinesterase 
inhibition. To evaluate'the toxicity of organophpsphprous insectisides, it should be 
considered that this effect might be an important risk in man, espacially after 
occupational exposures. 

Fosforik asit ve tiyofosforik asit türevleri olan organik fosforlu insektisitler, 
ülkemizde en fazla kullanılan pestisitlerdir. Bu grup bileşikler, akut toksik etkile-
rini asetilkolini hidrolizle parçalayan kolinesteraz enzimini (AchE) inhibe ederek 
gösterirler. Bazı organik fosforlu bileşikler (OP), gecikmiş nörotoksik etki veya ge-
cikmiş nöropati denilen kolinesteraz inhibisyonundan bağımsız bir etkiye daha sahip-
tirler. Özellikle 19B0~li yıllara doğru dikkati çeken ve üzerinde çalışmaların yoğun-
laştığı bu etki sinir dokusunda bulunan nörotoksik esteraz veya nöropati hedef este-
raz (NTE) olarak adlandırılan seçici esteratik bir enzimin fosforilasyonu sonucu 
•oluşur. Gecikmiş nöropati oluşturabilenler aksonopatik organik fosforlular olarak 
tanımlanabilirler. 

(I) NTC nin focforiloayonu NTE r 
L. 0—R 

(mOF-NTC komp Mı tinin «skimtsi NTE h°-< h 

Şekil 1- Organik Fosforlu Bileşiklerin Gecikmiş Nörotoksik Etki Mekanizması 

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü 
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı 
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Şekil 1 de reseptör bölgede, gecikmiş nöropatiyi cluşturan biyokimyasal olaylar 
sırasıyla gösterilmektedir. Birinci basamaktaki biyokimyasal olay, nöropati hedef 
esterazın fosforilasyonu, ikinci basamak ise fosforlanmış enzimin eskimeye uğraması 
dır (1). Eskime reaksiyonu, fosfora bağlı bir grubun kopması ve geriye proteine bağlı 
negatif yüklü bir grubun kalması olayıdır. Asetilkolinesteraz-OP kompleksinin eskime-
sine benzeyen bu olay, organik fosforlu bileşiklerin yapısına bağlıdır ve ancak fos-
fatlar, fosfonatlar ve fosforamidatlar ile oluşur. Fosfinatlar ve karbamatlar ile 
eskime olayı oluşmaz (şekil 2). Deney hayvanlarına bu son iki bileşik, aksonopatik 
organik fosforlulardan önce verilirlerse, reseptörü bloke ederek, nöropatinin oluş-
masını engellerler. Gecikmiş nöropati olayında, işaretlenmiş aksonopatik organik 
fosforluların sinir dokusundaki bu esteratik enzime (NTE) seçici bağlandıkları hayvan 
deneyleri ile gösterilmiştir. Sinir dokusu çok sayıda esteratik enzim içerdiği halde 
bunlardan hiç birinin substrata seçiciliği olmadığı için IMÎE'nin aktivitesi, izole 
edilip ölçülebilmektedir. 

Potent nörotoksik OP 

R - P S. 0 — R 

Nörotoksik olmayan OP 
(Koruyucu) 

t» 
fosfatlar 

0 
1/ 

R — P . 

fosf onatlar 

«skimtde 
ayrılan 
gruplar 

f osf inat lar 

0 
I 

R — S - R 
II 
0 

sülf onatlar 

• skim» 
olmuyor 

S>H-E3 
R _ P 

N N H — R 

fosforamidatlar 

0 
II 

R - C - N ' 

karbamatlar 

.R 

R 

Şekil 2- Gecikmiş Nöropati Oluşturabilen ve Oluşturmayan 
flntikDİinesteraz Gruplar 



ısı 

AchE ve diğer pekçok esterâzın inhibitörü olan fakat gecikmiş nöropati oluş-
turmayan paraokson gibi bir organik fosforlu bileşik, gecikmiş nöropatiye hassas bir 
hayvan türüne verilirse, AchE inhibe olur ve sinir dokusunun total esteratik aktivite-
si düşer. Fakat hayvana bir aksonopatik bileşik (örneğin; mipafox veya diizopropil 
fluorofosfat) verilmişse, hâlâ gecikmiş nöropatiye hassastır. Buda NTE'nin parapksona 
dayanıklı esterazlar fraksiyonuna ait olduğunu gösterir. 

Sonuçta NTE biyokimyasal olarak, non-aksonopatik organik fosforlular tarafından 
sinir dokusu esterazlarının inhibisyonundan arta kalan ve aksonopatik bileşiklerin 
inhibisyonuna hassas, esteratik aktivite-olarak tanımlanır (1). 

NTE aktivitesi çeşitli hayvan türlerinin beyin, spinal korteks ve periferik 
sinirlerinde bulunmuştur (2). 

Farklı hayvan türleri organik fosforlular ile gecikmiş nöropati gelişimine 
aynı derecede hassas değillerdir. Bütün türlerde ise hassasiyet yaşa göre değişir, 
genç hayvanlar daha dayanıklıdırlar. Organik fosforlular ile gecikmiş nöropatinin 
araştırılması için seçilen model hayvan tavuktur. Çeşitli invitro çalışmalar, tavuk 
ve insan NTE'sinin organik fosforlu inhibitörlere benzer şekilde cevap verdiklerini 
göstermişlerdir (3,4). Organik fosforlu bîr bileşiğin neden olduğu bir ölüm olayında 
postmortem sinir dokusu enzimleri (NTE ve AchE) ile yapılan deney sonuçlarının, aynı 
bileşik verilmiş tavuklardan alınan sonuçlara benzer olduğu gösterilmiştir (5). 
NTE'nin fizyolojik rolünü anlayabilmek için bazı araştırıcılar dokulardaki NTE düze-
yini araştırmışlar ve NTEnin yalnız sinir dokusunda değil, lemfatik doku ve diğer 
dokularda da olduğunu göstermişlerdir (4,6,7). Bu gözlem, kan lemfositlerindeki 
NTE tayininin, organik fosforlularla oluşan gecikmiş nöropatinin insandaki riskinin 
izlenmesi için biyolojik bir indikatör olarak kullanılabileceği fikrini geliştir-
miştir (B). 

Gecikmiş nöropatinin klinik ve patplojik görünümü hayvanlarda iyi bilinmekte-
dir. İnsanlarda ise kaza ile veya mesleksel maruziyetten sonra gecikmiş nöropatinin 
görüldüğü çeşitli olaylar rapor edilmiştir (9,10,11,12,13). Gecikmiş nöropati, 
periferal sinir sistemindeki uzun aksonların dejenerasyonu olayıdır. Gerek akut 
zehirlenmeler gerekse uzun süreli maruziyetlerden sonra ortaya çıkmaktadır. Klinik 
belirtileri maruziyetten 1-3 hafta sonra başlar. Adale ağrıları, kramplar, bacak-
larda başlayıp kolları kapsayan bir kuvvetsizlik görülür. His kaybı ya çok yavaş-
tır ya da hiç yoktur. Tendon refleksindeki depresyon ile kol ve bacak adalelerindeki 
kuvvetsizlik önemli belirtileridir. Patolojik görünümü tipik distal aksonopatidir. 
Aksonal lezyonlar öncelikle uzuvların ve uzun spinal kord bölgesinin uzun sinirleri-
nin, geniş çaplı fiberlerinde görülür. 

Yukardaki bilgilerin ışığında; Organik fosforlu insektisitlerin toksisiteleri 
değerlendirilirken, kolinesteraz inhibitörü etkilerinin yanında, özellikle mesleki 
maruziyette önemli olabilecek gecikmiş nörotoksik etkilerinin de bir risk faktörü 
olarak göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 
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SİGARA DUMANINDA NİKOTİNDEN OLUŞAN 
KANSEROJEN MADDELER 

CARCINOGENS FDRMED FROM NICOTINE IN 
CIGARETTE SMOKE 

* * 
Nevin Vural Benay Can Eke 

SUMMARY 
Cigarette smoke is a complex mixture composed of mnre than 3000 components. Only 

a small number of these substances have been investigated regarding their pharmacological 
and toxicological effects on man. Carcinogenic polycycliç aromatic hydrocarbons (PAH s) 
and nicctine are the most toxicologically important chemicals in cigarette smoke. in 
recent years the formation Df N-nitrosamines, the patent carsinogenic substances, in 
tobaccD smoke have been shoun. in this article various N- nitrosamines, identified in 
cigarette smoke, as uell as other carcinogenic and toxic substances have been mentioned. 

Sigara tarihin derinliklerine inildiği zaman, tütün ve ürünlerinin ilk tüketim 
şekli olarak görülür. Sigara bugün de dünyada ve ülkemizde de çok yaygın bir biçimde 
tüketilmektedir. 

Nicotiana tabacum (tütün) Spermatophyta bölümünün Sympetalae alt sınıfından; 
Solanaceae familyasına ait bir bitkidir. Vatanı Amerika olan bu bitki ayrıca ülkemizin 
değişik bölgelerinde değişik varyeteleri ile kültürü yapılan bir yıllık bir bitkidir. 

Sigara içimi ve yapımında kullanılan Folia Nicotiane, N. tabacum bitkisinin yap-
raklarının, kurutulması ile elde edilir. AlkaloidlerdEn miktar bakımından en yüksek olan 
nikotindir. 

Tütün sigara imalinde kullanılan başlıca madde olup Türkiye'nin önemli bir ihraç 
maddesidir. 

SİGARA DUMANININ OLUŞMASI 
Tütünün yanması sırasında çeşitli reaksiyonlar oluşur. Yanan bir sigarada: 
1. Kül bölgesi (Tütün dokusunun organik bileşikleri yandıktan sonra geri 

kalan kesim). 
2. Ateş bölgesi (Kül bölgesinin ardında yanmakta olan kızılQderece^e kadar 

ısınmış olan kısımki bu sırada sıcaklık 85° - 90D C dir). 
3. Kömürleşme bölgesi (Ateş bölgesinden yayılan ısının etkisi ile bozunan kesim) 
U. Kuruma bölgesi (Ateş bölgesinden yayılan ısının etkisi ile henüz parçalanma-

ya başlamamış olan kurumuş kısım) 
5. Kondensasyon bölgesi (Kuruma kesiminin arkasında bulunan kısım) 
6. İzmarit (Sigaranın tüketilmeden atılan kısmı) (5). 
Sigara dumanı; kuruma bölgesi ile ateş bölgesi arasında kalan kısımdaki tütünde 

bulunan maddelerin yanma, bozunma, buharlaşma ve kondensasyon ürünleri ile nefes çekme 
sırasında dumana karışan havadaki gazlardan oluşmaktadır. 

x Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü 
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı 
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Dumanın katı-sıvı "yaş duman kondensatı", bunun suyunun giderilmesi ile elde 
edilen maddeler "kuru duman kondensatı" nikotinin alınması ile gEri kalan maddeler 
ise "zifir (tar)" olarak adlandırılmaktadır (5). 

DUMANDA BULUNAN MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI 
Tütün dumanı üzerinde yapılan pEkçok çalışmada 3000"nin üstündE kimyasal bile-

şik saptanmasına rağmen bunlardan çok azının insan organizmasına olan farmakolojik 
ve toksikolojik etkileri araştırılmıştır (4). 

1. Hidrokarbonlar 
Bu grupta başlıca alkanlar, alkenler, aromatik siklik hidrokarbonlar, aromatik 

olmayan siklik hidrokarbonlar bulunmaktadır (12). 
Dumandaki doymamış hidrokarbonların % 5 0 - 8 Q kadarını isopren ile bunun polimer 

ve türevlsri oluşturmaktadır. Bu maddeler tütündeki terpenik bileşiklerin piroliz ürü-
nü olup, isoprenin pirolizi İ1E 3,4-benzopiren oluşmaktadır (5). 

Dumanda bulunan poliaromatik hidrokarbonlar (PAH) insan sağlığı açısından büyük 
önem daşımaktadırlar. 

Bu grupta bulunan PAH"lar, 
Benzo(a) piren 
Dibenz (a,h) antrasen 
Benzo(b) furanten 
Benzo(j) floranten 
Dibenzo(a,i) piren 
Benz(a) antrasen 
Krisen 
İndeno (1,2,3-cd) piren 
Benzo(c) fenantren 
Metilbenzo(a) piren 
Metil krisen (20,22). 

Yukardaki bu maddelerin kanser yapıcı etkileri belirlenmiştir. Bunların içinde 
benzo(a) piren (BaP) gerek miktar ve gerekse karsinojenik aktivite bakımından öteki 
bileşiklere oranla en yüksek düzeyde bulunanı ve En tehlikelisidir (22). 

2. Alkoller 
Tütün dumanında doymuş ve izoprimer alkoller, isoprenin kondanse olması ile doy-

mamış sikloalkoller, açık zincirli terpen türevleri VE steroller tespit edilmiştir (5). 
3. Asitler 
Tütün dumanındaki asitlerin % 50"sini asetik asit, % 25"nide formik asit oluş-

turmaktadır. Uçucu olmayan asitİErin % 75"i laktik, glikolik, süksinik VE malik asit-
lerden oluşur. 

Asitler tütünün ptTsına ve aromasına etki yaparlar. Bütün bu organik asitlerden 
uçucu olanlar direkt dumana geçmekte, uçucu olmayanlar ise yanma sırasında başka bi-
leşiklere dönüşmektedir. Organik asitlerin tümorogenik ve siliyastatik etkileri yö-
nünde bazı çalışmalar yapılmışsada bu konuda kesin bir yargıya varılamamıştır (5,17). 

Esterler 
Dumanda etil alkol, soİEnesil alkol ve sterollerin çeşitli asitlerde meydana 

getirdiği esterler bulunmaktadır. Bunların içinde en önemlisi ve tütüne özgü olanı 
solenesol esterleridir ve.duman kondensatının % 0.6"sını oluşturmaktadır. Ancak bunla-
rın kanser yapıcı etkileri hakkında herhangi birşey bilinmemEktEdir (5,17). 
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5. Aldehitler 
Tütün dumanında bulunan aldehitler, tütünde bulunan şeker, pektin ve aminoasit-

lerin pirolizi ile meydana gelmektedirler. 
Bunların içinde önemli olarak örnek verilirse formaldehit kokanserojen, sili-

yatoksik, akrolein ve asetaldehit ise yalnız siliyataksik bulunmuştur (5,17). 
6. Ketonlar 
Bunlarda aynı şekilde şeker ve asit tuzlarının pirolizi ile meydana gelmekte-

dirler ve aroma üzerine etkili olurlar (5). 
7. Fenolik bileşikler 
Tütün dumanında bulunan fenoller gerek dumanın aromasına gerekse insan sağlı-

ğına olan etkileri nedeniyle önem kazanmaktadır. Fenollü bileşiklerin toksik ve kan-
serojen etkileri vardır. 

Tütün yaprağında bulunan önemli fenolik bileşikler arasında % 0.31 - 4.3 ara-
sında değişen miktarı ile klorojenik asit ve % 0.15 - 1.8 ile rutin en önemlileridir. 

Tütün dumanında bulunan polifenollerin kanserojenik ve siliyatoksik olduğu 
saptanmıştır (5,17). 

8. Alkaloidler 
Tütün dumanında ve yaprağında bulunan en önemli gruplardan birisidir. Tütün 

dumanında tanısı yapılan alkaİDİd sayısı 20'ye yakındır. Ancak bu alkoİDİdler içinde 
en önemlileri nikotin, nornikotin, nikotinin ve anabasindir. 

Nikotin, 3-(l-metil-2-pirolidinil)-piridin, tütün bitkisinin kurutulmuş yaprak-
larında % 0.5-8 oranında bulunur. 

Nikotin 1828'de Posselt ve Reiman tarafından Nicotiana tabacJn bitkisinin yap-
raklarından izole edilmiştir. İlk farmakolojik çalı-şma Orfila tarafından yapılmış, 
Langley ve Dickinson lB89~da otonomik gangliyanlar üzerindeki etkisini tanımlamışlar-
dır (6). 

Nikotin karaciğerde metabolize olur. Karaciğer ve diğer dokularda oksitlenerek 
asit metabolitler halinde böbreklerden atılır. 

9. Anorganik Bileşikler 
Dumanın gaz fazında C0, C02, (N0x), NĤ , HCN, S02, H2S bulunmaktadır. Bunlardan 

C0, sigara dumanının başlıca bileşenlerinden biri olması nedeniyle önemlidir. 
Sigara içerken sigara dumanı içinde % 2-5 oranında bulunan C0 in % 50-B0 i organizma 
tarafından tutulur (4,21). 

Nikotin 
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Organik maddelerin tam yanmaması sonucu oluşan 00 in başlıca zararlı etkisi, 
COHb oluşturması ue böylece dokulara oksijen taşınma kapasitesinin düşmesine neden 
olmasıdır (21). Hem katabolizması nedeniyle insanda % 0.4 COHb bulunur. 

Genel olarak hiç sigara içmeyen kişilerde ortalama COHb düzeyi dış faktörlere de 
bağlı olarak % 2~ye kadar çıkabilir. 

Sigara içenler ue içmeyenler karşılaştırılarak yapılan çalışmalarda; sigara içme-
yen ve işleri nedeniyle CO maruz kalmayan kişilerde COHb miktarı % 1.47 - 1.78 olarak 
saptanırken 1-1/2 paket sigara içen kişilerde COHb miktarı % 2.72 - 3.18 olarak sap-
tanmıştır (21). 

Sigara dumanı ayrıca 0.5yug/ml HCIM içerir. Bunun yanısıra da eser metalik ele-
mentler bulunmaktadır. Sigara dumanındaki majör element Cd'dur ve böbrekte, karaciğer-
de birikir (4). 

Sigara dumanında radyoaktif elementlerden Ra-226- Pb-210 ve Bi-210 yüksek 
konsantrasyonda bulunur (4). 

Ancak sigara dumanında bulunan Po-210 (3,4,20) un bronş kanserine yol açabile-
ceği sanılmaktadır. 

10. Heterosiklik azotlu bileşikler ve nitrozaminler 
Alkaloidlerin parçalanması sonucu çok sayıda heterosiklik bileşikler meydana 

gelmektedir. Tütün dumanı içinde bulunan bu maddeler kanser başlatıcı, kanser oluşu-
""fnuna yardımcı, doğrudan kanser yapıcı ve diğer toksik etkilere sahiptir. 

Bunlar içinde en önemlileri nitrozaminlerdir. N-nitrozaminleri sınıflandırırsak: 
A- Dimetilnitrozamin, Dietilnitrozamin ve analogları 
B- N-nitrozo-n-propil amin ve türevleri 
C- N-nitrozodibütilamin ve türevleri 
D- N-nitrozometil benzil amin 
E- Tütüne spesifik nitrozaminler 
F- Siklik nitrozaminler (16). 
Nitrozaminler sekonder aminlerin nitrit ve nitratlarla birleşmesinden veya 

metilnitrit üzerinden oluşmaktadır (20). 

NaN02 + HC1 ^ HN02 + NaCl 

HNO2 ^ N2O3 + H2O 

N - H + N203 ^ . N-N0 
ch^ c h 3 

Barnes ve Magee isimli araştırmacılar 1954 yılında dimetilnitrozaminin (DMN) 
karaciğer malign tümörlerini indüklediklerini gözlemişlerdir. Bu çalışmadan sonra 
çok fazla nitrozaminin hayvan türlerinde çeşitli dokularda tümör gelişimini indük-
ledikleri gösterilmiştir. Barnes ve Magee'nin bu araştırmasından sonra 1 ppm-lOUü 
ppm seviyesinde N-nitrozamin insan çevresi ve tüketim ürünlerine katılmıştır. İnsan 
üst gastrointestinal kanalında bulunan aminlerin, nitratların ve nitritlerin varlığı 
N-nitrozaminin invivo oluşmasını sağlar. N-nitrozaminlerin elektrofilik türevlerinin 
DNA hasarını arttırdığı gözlenmiştir (16). 
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Sigara dumanında kanserojenik Etkileri saptanan M-nitrozo bileşiklerinden 
dimetilnitrozamin, N-nitrozopirolidin, etilmetil nitrozamin ve dietilnitrozamin sap-
tanmıştır (2,3,13,15,19). 

Yapılan bir çalışmada 2 saat süreyle sigara içilen kapalı bir ofisten alınan 
hava numunesinde IM-nitrozodimetilamin 0.15 ng/1 bulunurken, IM-nitrozodietilamin dü-
zeyi çok düşük bulunmuştur (18). 

Tütüne spesifik nitrozaminler ise direkt olarak insan kanserojenezisiyle ilgi-
li bir sınıftır. Bu sınıftaki bileşikler; 

-N'-nitrozonornikotin (l\l(\ll\l) 
-4-(metil-nitrozoamino)-l-(3-piridil)-l-bütanon (I\II\IK) 

ki bunlar nikotin türevleridir. Bu iki spesifik türev nikotin veya nornikotinin yan-
ması veya içme sırasında dumanda şekillenirler.Bunun dışında İM1-nitrozoanabasin 
(I\lftB.) anabasinin: M-nitrozoanatabin (NflTİ-. anatabinin türevleridir (1,7,8,9,İD,11,12 
14,16). 

Siklik bir nitrozamin olan Nl\ll\l sigaranın kanserojenlerinden birini oluşturur. 
Sıçanlarda özofagus ve nasal kavitede tümör, hamsterlerde trakea tümörleri ve farede 
akciğer adenomları oluşturur (1,7,8,9,10,11,12,14,16). 

M-nitrozonornikotin 2 ve 5' konumlarından oc-hidroksilasyonla, 3' ve 4' ko-
numlarından Ş-hidroksilasyona de nitrozasyona, piridin l\l-oksidasyona uğrar (14,16). 
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Bu iki <K -hidroksi NNN türevleri dayanıklı değildir. Bunlar diazohidroksit-
lerine dönüşürler. Bu aktif grublar; idrarla atılabilen polar metabolitlerini vere-
bilirler. Bir keto alkol, ketoasit ve diol olan ürünler 2' -C hidroksilasyonuyla' 
meydana gelirler. 5' -C hidroksilasyonu ise sonuçta hidroksi asit ve laktonu verir 
(16). 

İnvitro olarak çeşitli kemirici dokularında kültürü yapılan NNftfin metabolizma 
çalışmaları yapılmış ve NNIM~in tümör aktivitesinden sorumlu olup olmadığı tespit 
edilmiştir, içme sularıyla Ml\ll\l olan sıçanlarda ozofagusta papillomlar ve karsinomalar 
görülmüştür (16). 

Yapılan araştırmalarda NNN metabolizmasında 2' -C hidrcksilasyonunun NNN~in tü-
morojenik aktivitesi ile daha alakalı olduğu gözlenmiştir (16). 

Tütüne spesifik nitrozaminlerden NNK~en fazla kanserojenik olanıdır. Sıçanlara 
NNK nın s.c. enjeksiyonu nasal nöroepiteliomlar, bronkiyo-alveogenik tümörler, hepa-
tokarsinomalar ve karaciğerde hemangiocarbomlar meydana gelir. 

IMMK farelerde akciğer kanserine neden olur. Bütün bunlara göre NNK'nın hedef 
dokusunun, nasol mukoza, akciğer ve trakea olduğu söylenebilir. 

NNK'nın o< -metilen hidroksilasyonu metildiazohidroksitle şekillenir ve DNA 
harabiyetine yol açar (3,16). 

Hayvanlarla yapılan çalışmalarda NNK ve nitrosomorfolin potent kanserojen 
olarak gösterilmiştir. N-nitrosoanabasin (NAB) aktif, N-nitrosoanatabin ise inaktif 
olarak saptanmıştır (3,16). 

Bütün bu bilgiler ışığında; N-nitrozaminlerin kanserojenik etkiİEri otuzun üs-
tünde hayvanda gösterilmiştir. Bunun yanısıra mutajen etkileride gözlenmiştir. 

N-nitrozaminlerin biyolojik etkilerinde dikkati çeken bir husus tümör indüksi-
yonunun spesifik dokularda olmasıdır. Bu nitrozaminin kimyasal yapısı ve hayvan 
türleriyle farklılık gösterir. N-nitrozaminler bilinen hayvan kanserojeni olmaları-
na rağmen, insanlarda N-nitrozamine maruz kalma ile kanser oluşumu arasındaki iliş-
ki henüz tam olarak izah edilememiştir (3,16). 
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NÜKLEER REAKTÖRLERDE KULLANILAN BİR YÖNTEMDEN FAYDALANARAK 
ECZACILIK TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN YENİ BİR İLAÇ İMALAT YÖNTEMİ 

A Neu Drug Manufacturing Procedure is Utilized in Pharmaceutical 
Technology Benefiting From a Method Used in Nuclear Reactors 

Kandemir CANEFE* 

SUMMARY 

Neu inventions and procedures are put into application rapidly, not only 
in ali fields of technolûgy, but also in pharmaceutical technology. Although, some 
of them are specifically discovered and developed by pharmaceutical technology in 
order to overcome the needs and difficulties of drug therapy, some of them are neu 
inventions taken from other fields of technology uhich are transferred to pharmacy 
and therapy. 

A procedure of drop forming by vibration developed in the nuclear reactor 
technology enables to produce spherical particles of uniform size, uith a diameter 
-of 0.4 mm to 2.5 mm, uhich is a convenient method for production of micropellets in 
the pharmaceutical technology. 

Teknolojinin bütün alanlarında olduğu gibi Eczacılık Teknolojisinde de hızla 
yeni buluşlar ve yeni yöntemler uygulamaya sokulmaktadır. Bunların bir kısmı ilaçla teda 
vide doğan ihtiyaçlara ve sıkıntılara cevap vermek üzere, Farmasötik Teknolojinin 
bizzat geliştirdiği ve yarattığı teknolojik yenilikler ve uygulamalar olmasına rağmen, 
bir kısmıda diğer teknik alanlardan alınarak eczacılığa ve tedaviye aktarılmış yeni 
buluşlardır. 

Bugün Eczacılık Teknolojisinde ilaçla tedaviye yönelik olarak öncelikle hedef 
alınan hususlar; ilacın herbir kullanım ünitesinin en düşük orandaki bir sapma ile 
doze edilebilir olması, uzun zaman dayanıklı kalabilmesi ve kullanımında hesaplanan 
ve beklenen etkiyi arzu edilen süre içinde tam olarak gösterebilmesidir. İlacın yara-
tılması sırasında yapılan teknolojik işlemlerin hedefi olan bu hususları sağlamak 
üzere bugün çeşitli, modern ilaç imalat yöntemleri kullanılmaktadır. 

Bu yöntemlerden yararlanarak son yıllarda hızlı ve yaygın bir gelişme göste-
ren ve yukarıda açıklanan hususların topluca gerçekleşmesinde büyük kolaylık sağlayan 
geliştirilmiş bir ilaç şeklide mikropellet tipli preparatlardır. Mikropelletler çok 
basit tanımıyla; büyüklükleri yaklaşık olarak 0.4 - 1.5 mm arasındaki çaplarda, küre 
biçimli katı oluşumlardır (1-9) (Resim:1). Genellikle mikropellet olarak isimlendiril-
melerine rağmen, bunlara bazı yazarlar mikrodraje, mikroküre, v.b. isimlerde vermek-
tedirler. Bu formdaki preparatlarm diğer ilaç şekillerine nazaran üstünlükleri şöyle 
özetlenebilir: Uygun işlenme ve çalışma boyutları nedeniyle etken madde ve ilacı tam 
doze edilebilir şekilde herbir ilaç ünitesine yerleştirebilmek, yüzeylerini uygun kap-
lama materyaliyle kapatarak ilacın dayanıklılığını sağlamak veya uzatmak, kötü koku, tad 
ve tahriş edici özelliğini yok etmek, geçimsiz maddeleri ayrı ayrı hazırlanmış mikro-
pelletler halinde bir arada tutabilmek ve nihayet, etken maddeleri, değişik zaman di-
limlerine göre etkimesi ve dozu ayarlanmış çeşitli mikropelletler halinde aynı doz 
ünitesi içinde bir defada hastaya vererek, uzatılmış ve sürekli ilaç etkimesini kesin 
sınırlarda ve tam olarak ayarlayabilmek. Bu son iki özellikleri diğer ilaç şekillerine 

* Eczacılık Teknolojisi Bölümü 
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı 
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«esim: 1 400 mikrometre büyüklükte bir mikropelletin 
elektron mikroskobuyla büyütülmüş görünüşü. 

nazaran bariz bir üstünlük ve önem kazandığından bugün mikropelletler üzerinde 
çalışmalar ve kullanımları çok artmıştır. 

Mikropelletlerin yukarıda açıklanan niteliklerinin tam ve kusursuz olarak 
sağlanabilmesi için imalatlarında en önde gelen teknolojik koşul, bunlara mümkün 
olduğunca mükümmel bir küre şekli verilmesini sağlamaktır. Aslında bu boyuttaki 
cisimciklerin ideal küre haline sokulmaları bir hayli zordur ve hassas bir teknolo-
jiye ihtiyaç gösterir. Mikropellet benzeri şekilde ilaçların yaratılması ve kulla-
nılmasına ilişkin çalışmalarda bir hayli eski almasına rağmen, bunların yukarıda 
sayılan kullanım hedeflerine tam olarak uyan niteliklerde hazırlanmaları, geliştiril-
miş imalat teknolojilerinden faydalanılmasıyla, ancak son yıllarda mümkün olabilmiştir. 

Mikropelletlerin imalatlarında değişik yöntem ve cihazlar kullanılabilmekte-
dir.. Şimdiye kadar en çok kullanılanları; akışkanlaştırılan yatak yöntemi, marumerizer 
yöntemi, basamaklı tabak yöntemi, draje kazanı yöntemi, titreşimli elek yöntemi, v.b. 
olmuştur. Ancak bu oluşumlara ideal küre şeklinin verilmesine yönelik çalışmalar 
ve çabalamalar Farmasötik Teknologları başka branşlarda kullanılan yöntemlerden fayda-
lanmayada sürüklemiştir. Bu amaçla son yıllarda devreye giren yeni bir teknik ise 
nükleer enerji santrallerinde yararlanılan Uranyum dioksit ile Toryum dioksit mikro-
peletlerinin imalatında kullanılan titreşimli damlatma yöntemiyle eritelerek katı-
laştırma işlemidir (lü-11). Nükleer reaktör teknolojisinde, arzu edilen yanma eleman-
ları sıcaklığının hassas olarak sağlanabilmesi için, kullanılacak radyoaktif madde 
içeren mikropelletlerin boyutlarının çok dar bir tanecik büyüklüğü dağılımı gösterme-
si ve bunların kusursuz küre biçimli oluşumlar halinde olması gerekmektedir (Resim:2). 
Ancak böylece radyoaktif parçalanma sırasında oluşan gazları dışarı sızdırmayan- ve 
100 barın üstündeki bu gaz basıncına karşı koyan, 4 değişik tabakayla kaplanmış mik-
ropelletler imal edilebilmektedirler. Tam küre şekli ve kusursuz yüzey düzgünlüğü 
dolayısıyla, basıncın kaplama tabakalarının her noktasına eşit dağılımı ve maksimum 
dayanıklılık sağlanabilmektedir. Diğer taraftan, nükleer santrallerde kullanılan 
bu mikropelletlerin miktarınında bir hayli fazla olması gerektiğinden (ufak bir nük-
leer reaktörde 4 X 10y adet kadar) imalatlarınında hızlı ve verimli olması gerekmek-
tedir. Böylece yüksek bir teknolojik kalitenin yanısıra, yüksek imalat kapasitesinede 
ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Ortaya konulan ue nükleer reaktör teknolojisinde sağlanmış bulunan bu 
uygun teknolojik koşullar, ilaç olarak kullanılacak mikropelletler içinde ideal 
bir durum yarattığından, bugün nükleer reaktörlerin' çalıştırılmasında kullanılan 
bu mikropellet imalat yöntemi eczacılık teknolojisinede aktarılmıştır. Çapları 50 
ile 2500 mikrometre arasındaki, kantitatif olarak kusursuz mikropelletlerin ima-
latına imkan veren bu yöntemin prensibi, aslında Rayleigh ue Lüeber'in (12-14) ça-
lışmalarına dayanmakta olup, esas olarak, laminar halde akan sıvılaştırılmış bir 
madde sütununun belli bir frekans ue genlikteki titreşim ile eşit büyüklükte küre-
sel damlacıklara bölünmesi ue düşme kanalında değişik yallarla katılaştırılmasıdır. 
Böylece, geliştirilmiş cihazlarla, kürecik çapının ortalamadan sapmasının % 3'den 
daha az olduğu, yüksek kalitede ürünler elde edilebilmektedir. Herbir mikropellet-
te, kürenin en büyük çapının, en küçük çapına oranı olarak ifade edilen geometrik 
form faktörü ise (d / d . ), mikropelletlerin % 90'ında 1.05'in altında olarak max mın ' r 

.ortaya çıkmaktadır. Bu özelliği sürekli kontrol edebilmek için, uerilen örnekleri 
otomatik ölçen ue elde edilen uerileri sisteme bağlı bir bilgisayar uasıtasıyla 
değerlendiren ue hafızasında tutan, bir tanecik analizatörüde kullanılmaktadır. Bu 
sistemin bugün Farmasötik Teknolojide kullanılan uyarlaması ise Lerk ue arkadaşları 
(15) ile Ross'un (16) çalışmalarına dayalı olarak, Speiser ue arkadaşlarının (17) 
geliştirdiği sistemdir (Resim: 3). Bu sistemin başlıca teçhizatı; karıştırıcı kazan, 
filtre sistemi, boşaltma kabı UE sistEmi, titreşim ünitesi, püskürtücü kafa sistemi 
ve soğutabilir düşme kanalından oluşmaktadır. İmalatın gerçEkİEştiği püskürtücü 
kafaya kadar olan bütün teçhizat parçaları çift cidarlı olarak hazırlanmıştır ue 
yaklaşık 200DC sıcaklığa kadar termostatize edilebilmektedir. 

Sistemin işletilmesi sırasında, önce karıştırma kabında sıuağ ue etkEn mad-
dedan oluşan ürün karışımı eritilmekte ue homojenizE edilmekte ue oluşan eriyik ba-
sınçlı haua ile filtreden geçirilerek boşaltma kabına aktarılmaktadır. Filtre siste-
minin içine çeşitli gözenekte patronlar yerleştirilmektedir. Boşaltma kabı dolunca, 
karıştırma kabıyla arasındaki uentil kapatılarak, bir yandan damlatma işİEmi sürsr-
ken, öbür taraftan yeni bir şarj, karıştırma kabında hazırlanabilmekte ueya karıştır-
ma kabı ue filtreler temizlenebilmektedir. 

Daha sonra ısıtılmış ue termostatize Edilmiş olan bu eriyik, basınçlı haua 
vasıtasıyla sağlanan sabit bir basınçla, ayarlayıcı ventil üzerinden püskürtücü 
kafaya sevk edilmektedir. Tek bir püskürtücüdEn vEya çoklu püskürtücü içErsn bir 
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Resim: k Çoklu püskürtücü içeren püskürtücü 
kafa ve mikropelletlerin oluşumu. 

tabladan oluşan püskürtücü kafaya (Resim: 4) bir titreşim ünitesi bağlanmıştır. 
Bu titreşim ünitesinde bir frekans jenaratörü vasıtasıyla oluşturulan ve kuvvet-
lendirilen sinyaljer, doğrudan doğruya püskürtücü kafadan akan eriyiğin üzerine 
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yöneltilmektedir. Eriyiğin debisi ue titreşim frekansı püskürtücüden çıkan eriyi-
ğin istenilen büyüklükteki küre biçimi damlacıklar haline gelmesine göre ayarlan-
maktadır. Böylece oluşan ue hala sıuı olan mikropelletler, düşüşleri sırasında, 
bir soğutma sistemiyle çalışan soğutma kanalında katılaşmaktadırlar. Bu katılaşma 
mekanizması, şekillendirme basamağından tamamen ayrı olduğundan, soğutma işleminden 
başka diğer fiziksel ue kimyasal reaksiyonlarlada, örneğin; fenolik reçinelerin 
polimerizasyonu, sollerden su çekilmesi, u.s. gibi katılaştırma veya sertleştirme 
işlemi yapılabilmektedir. 

Bu yöntemlerle mikropellet imalatı değişik uygulamalarada açıktır. Örneğin; 
U şeklinde yer alan iki püskürtücü kafadan çıkarak ayrı ayrı oluşan damlalar, katı-
laştırma tünelinde daha katılaşmadan, hauada birleşerek, tek bir mikropellet hali-
nede dönüşebilmekte (Resim: 5), böylece sıuı olarak veya daha önce birbiriyle 
karışması sakıncalı olan maddeleri tam katılaşma anında birbiriyle karıştırmak 
mümkün olabilmektedir. Gelecekte yaygın olarak ilaç sanayiinde yar alması beklenen 
bu modern imalat yönteminin başka gelişmelerede açık olduğu şüphesizdir. 

Resim: 5 Havada birleştirme yoluyla mikropellet oluşumu. 
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FARMASÖTİK ÜRETİMDE İŞLEM GEÇERLİLİĞİx 
PROCESS UALIDATION in PHARMACEUTİCAL PRODUCTION 

Tamer BAYKARA* Nilüfer YÜKSEL* 

SUMMARY 
Process validation is the preparation of ali DATA necessary für exact, 

reliable, effective and stable manufacturing of a drug based on GMP regulations. 
Process validation is carried out separately during research-development 

and production and some parameters uhich are not critical can be transfered from 
one to another. 

The validation of the final and semi product is realized during the ocu-
documentation and interpretation by means of input, eguipment, method and 
parameters. 

Apart from this, packing material in-process and quality control procedures 
are also included in process validation. 

This procedure consists of the determination of properties, establishment 
of critical parameters, gualifioation, certification and DATA transfer. 

İşlem geçerliliği, farmasötik yapımların geliştirme, imalat ve kontrolunda 
önemli işlem kademelerinin, girdilerin, gereçlerin denetlenmesi, imal edilen mamul 
veya yarı mamul ürünün önceden saptanmış kontrol ve imalat yöntemlerinin güvenilir 
ve tekrar, edilebilir olmasıyla isteniİEn kalitede ürün imal edilmesini garanti 
etmektedir. 

İlaç geliştirilmesi ve imalatı süreci içinde işlem geçerliliğinin isteklerinden 
Gereçlerin, 
Aletlerin, 
Ortamın, 

kusursuz ve kontrol ediliyor olması yeni bir kavram değildir. Fakat konu ile ilgili 
aşamalardaki, 

Sistematik, 
Dokümana dayalı yaklaşım, 

yenidir (1). 
(2) 

Bu konudaki ilk çerçeveyi FIP-1979 yılı kongresinde MELLINGER çizmiş, işlem 
geçerliliğini, "belli bir ürünü, yani müstahzarı, en güvenli bir biçimde elde etmek 
için taslak yöntemin ne olduğunu ortaya koymak için yapılan tüm işlerdir" diye tarif 
etmiştir. 

European Organization for Quality Control (EOCJC) ise 1960 yılında işlem geçer-
liliğine daha ileri bir tanım getirmiş; 

x: Bu yazı Ankara Eczacı Odası Bülteni'nde yayınlanacaktır. 

* Eczacılık Teknolojisi Bölümü 
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Doğru, 
Güvenli, 
Etkili, 
Dayanıklı, 

Müstahzar üretimi için üretimin tüm yönleri ile ölçülüp, kontrol edilmesiyle elde 
edilen bilgilerin (DATA ların) hazırlanması ve yorumlanmasıdır1, demektedir. 
Burada "HAZIRLANMASI" sözcüğü bu konudaki formal yaklaşımı, yani dokümantasyonu, 
"YORUMLAMA" da değerlendirmedeki pratik tarafı içermektedir (3). 

FDA ise tanımını şöyle vermekte; İşlem geçerliliği, bir ilaçtan bugün için 
en mantıklı biçimde ne bekleniyorsa, bunu, çağdaş bilim ve sanatın uygunluğu içinde 
gerçekleştirebilmek için tüm özellik ve dokümanların seferber edilmesidir (4). 

Herbir farmasötik yapım, yani müstahzar, gerek geliştirme ve gerekse imalat 
aşamasında, kendi özel problemini ve rizikosunu da beraberinde getirmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü (WH0) tarafından bir ilacın, GMP kuralları doğrultusunda, 
Doğru, 
Güvenli, 
Etkili, 
Dayanıklı, 

olarak imal edilmesi istenmektedir. 
İşlem Geçerliliğinin Yapı Taşları 
İşlem geçerliliği planlama, araştırma ve üretimde formal bir yaklaşımı berabe-

rinde getirmektedir. Bu nedenle, bu formal yaklaşımın her müstahzar için ayrıca yapıl-
ması gerekmektedir. 

Girdiler, 
Teçhizat, 
Yöntem, 
Ürün veya yarı mamul ürün. 
Girdiler Özellikleri Belirleme 

Enerji 
Hava 
Su 

Kalifiye Etme Teçhizat 
Personel 
Bina 
Makinalar 
Ölçü Aletleri 

Yöntem Kontrol Etme 

Qr„n Özelleştirme (Son kontroller, Ambalaj) 

Özellikleri Belirleme: İlaç geliştirmesinde kullanılan tüm girdilerin özellik-
leri, dar bir tolerans sınırı içinde tarif edilmelidir. Bu tarif aralığındaki mad-
delerle üretim yapıldığında her ürün peşpeşe birbiri ile aynı kalitede olarak imal 
edilmektedir. Ancak bu şekilde merkezde geliştirilen bir ilaç şekli, başka ülkeler-
deki şubelerde de üretildiğinde aynı özellikleri koruyabilmektedir. Bu olay gerek 
hammadde ve gerekse diğer girdiler ve tüm işlem süreci içindeki özelleştirmeyi 
(spesifikasyonları belirlemeyi) kapsamaktadır. 
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Kalifiye Etme: Araştırma-geliştirme (AR-GE) ue büyük imalattaki kullanılan 
yöntemlerin yanında teçhizatın da belirli bir seuiyeye getirilmesini, yani moderni-
zasyonunu içermektedir. Dlay yalnız bununla kalmayıp, aynı zamanda; 

Makina ue gereçlerin periyodik bakım protokolları, 
Makinaların ürün ile temas yerlerinin, mekanik ue elektronik kısımlarının 
ayarı ue kontrolleri, 
Fonksiyon test programları, 
Gereçlerin otokontrol ölçü sistemlerinin in-proses kontrol ue ayar protokol-
ları nı da kapsamaktadır. 
Sertifikalandırma: Gerek AR-GE ue gerekse üretim aşamasında, yöntemin tam 

olarak oturması için, işlem geçerliliği programı içinde elde edilmiş olan doküman ue 
uerilerin biraraya getirilip değerlendirilmesidir. 

İşlem geçerliliği ürün geliştirme, yani araştırma fazında başlamaktadır. Buna 
göre elde edilmesi ueya imalat yöntemi ue girdilerinin saptanması için o müstahzarın 
"On Tasarı-Kalite Sertifikasının" hazırlanması gerekmektedir. 

Kritik Parametreleri Belirleme: Müstahzarın "Kritik Parametrelerinin" bilinme-
mesine gerek uardır. Ayrıca, ilgili personel, çalışma ortamı, ortam koşullarının 
standardizasyonu, teçhizat yine müstahzarın özelliğine göre tasarı kalite belgesi 
için önemlidir. 

Hammadde, etiket, ambalajlama yine bu bölümde tasarımlanmaktadır. Ayrıca 
seçilen hammaddelerin özellikleri, kontrol yöntemleri ue yöntemlerin özellikleri, 
örneğin; 

Doğruluğu, 
Yeterliliği, 
Tekrarlanabilirliği, 
Güvenilirliği 

de yine bu AR-GE fazında işlem geçerliliği kauramı içinde mütalâa edilmektedir (5). 
AR-GE den Liretime Geçiş Transferi: AR-GE fazında kazanılmış ue geçerli doküman 

haline getirilmiş DATA 1ar yeni üretilecek ürünün imalat koşullarının temelini teş-
kil etmektedir. Fakat AR-GE aşamasındaki ürüne ait kazanılmış bazı ueriler üretimde 
kullanılabilmekte, fakat bazı ueriler ise, kullanılamamakta, yani tekrardan üretim 
koşullarında da incelenip denenmesi gerekmektedir. Bir örnek uermek gerekirse; 

AR-GE aşamasında parenteral ürün için kullanılan sterilizatör 5D şişe kapasi-
tesinde olsun UE tüm işlem geçerliliği DATA ları da buna göre belirlenmiş olsun. 
Büyük ürEtime gEÇİldiğindE, kullanılacak otoklauın kapasitesi 100D-2G00 şişe ise, 
şişe kapaklarının kalite parametrelerini, hammaddelerin mikrobiyolojik kalitesini 
aynen üretime deuredip kullanabiliriz. Fakat, (6) 

Ön Isıtma Süresi 
Geçiş Zamanı 
F q Değeri 
z Değeri 

gibi DATA ların, büyük imalat, yani üretim için tekrar etmek zorundayız. İşte, tüm 
bu tür preparata spesifik özellikler, "Kritik Parametreler" dir. 

Ayrıca, Elde edilmek istenen müstahzarın stabilitesi hakkında nEİErin isten-
diğinin de bilinmesi gerekmektedir(7). Bu amaçla etken maddenin olası yardımcı madde-
lerle geçimsizliği, ambalaj maddeleri ile geçimsizlik durumları test edilmektedir. 
Bu bölümde, yani AR-GE fazında yalnız etken maddeye ait değil, kullanılan tüm yar-
dımcı maddelere ait özelliklerin de test edilip, bu özelliklerin belli sınırlar için-
de tutulması konusunda araştırmaların yapılması gerekmektedir. Örneğin; (8) 
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1) Görünen Dansite 
2) Effektif Dansite 
3) Gerçek Dansite 
4) Yüzey Alanı 
5) Partikül İriliği ve Dağılımı 
6) Kümesel Özellikleri 
7) Akma Özellikleri 
fl) Kristal Modifikasyonu 
9) Denge Nem İçeriği 
10) Porozitesi gibi 

Ayrıca, oluşturulmak istenilen müstahzarın (ilaç şeklinin) hangi özellikleri 
taşıması gerektiği belirlenmelidir. Örneğin; 

Bir tablet için; 
1) Boyutları, 
2) Dış görünüşü, 
3) Ağırlığı, 
U) Renk, içerik ve ağırlık tekdüzeliği, 
5) Mekanik direnci, 
6) Dağılma süresi, 
7) Biyoyararlılığı, gibi. 
Bundan başka belirli işlem kademelerine yeni ve modern aletlerin alınması ve 

bunların kontrol yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Zira, doğrudan tablet-
leme yöntemi ile elde edilen tabletlerin en büyük sorunu içerik tekdüzeliğidir. Bu 
nedenle karıştırma işleminin etkinliğini artırmak için yeni alet ve yönteme gerek-
sinim vardır. Bu kritik parametrenin modern bir alet kullanılarak valide edilmesi 
gerekmektedir. 

Hammaddelerin spesifikasyonlarının saptanmasında fiziksel özellikler kritik 
ölçülerin üzerinde test edilmeli ki, bu girdi temin edilemediğinde ve yerine özdeşi-
nin konması halinde tekrar geriye dönülüp, geliştirme işlemi tekrar edilmesin. 

Bir yöntemin optimize edilmesi sırasında yeni bazı planaklar veya DATA 1ar 
ele geçmektedir. Bu bulgular ve yöntem işlem geçerliliği açısından ele alınmadıkça 
olaya formal bir boyut kazandırmamaktadır. Bu nedenle, optimizasyon ile işlem ge-
çerliliğini ayni özdeş potada mütalâa etmemek gerekmektedir. 

İşlem geçerliliği çalışmaları hem AR-GE ve hem de üretim kademesinde yapılmak-
tadır. Kullanılan gereçler, makinalar ve teçhizat ile üretim boyutlarında stabilite 
sorunu yine bu aşamada büyük boyut kazanmaktadır. Genellikle girdilere ait DATA la-
rın bu aşamada tekrarı pek önem arzetmemektedir. Ancak olay preparata özgü kritik 
parametre boyutlarına eriştiği zaman tekrar geçerliliği saptanmalıdır. Ayrıca in-
proses kontrollar yalnız üretimin sorunudur ve tamamen üretimdeki kapasiteye bağlı 
bir olaydır. Kapasite arttıkça, aletlerin çalışma biçim ve güvenlikleri olumlu yönde 
geliştikçe in-proses kontrol yöntemlerine ait DATA ların tekrar valide edilmesi ge-
rekmektedir. 

Sonuç olarak bir müstahzarın üretiminde, kullanılan materyal (girdiler) ve 
yöntem özelleştirilirse, makinalar ve teçhizatın değişmezliği belirlenirse, yöntemin 
bu gereçlerle en fazla hangi boyut limitlerinde imal edileceği saptanır ve değişti-
rilmezse, elde edilen imalat DATA lan dökümanlandırılıp, in-proses ve kalite kont-
rol şartları tesbit edilip diğerleri ile birlikte sertifikalandırılırsa, her ülkede 
aynı özellikleri taşıyan ilacın imalatı mümkündür. 
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PARENTERAL YÜLLA İLAÇ VERİLİŞLERİNDE 
EMÜLSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

EMULSIÛNS AS PARENTERAL DRUG DELIV/ERY SYSTEMS 

Nilüfer TARIMCI* 

SUMMARY 

Emulsion systems have a uide variety af uses as parenteral drug delivery 
systems. The drugs may be prepared as uater in oil Emuisions CUJ/O), oil in uater 
emuisions (a/u) or multiple Emuisions. They are used for different reasons as 
parenteral drug delivery systems. Advantages of these Emuisions are; sustained 
action effect, increased biological response and cancer chemoterapy. 

In this reuiev, the Emuisions used as parenteral drug delivery systems uere 
reuied and thEİr pharmaceutical properties uere descriebed. 

Emülsiyon sistemleri parenteral yolla ilaç uygulanmasında büyük bir kulla -
nıma sahiptirler. 

Bilindiği gibi emülsiyonlar birbirleri ile karışmayan iki sıvıdan, birinin 
diğeri içerisinde dağılması ile oluşan çok fazlı sistemler olup, dispers faz ve 
dispersiyon ortamlarına göre iki ana grupta toplanırlar (1). Bunlar su içinde yağ 
emülsiyonları (yag/su) ve yağ içinde su emülsiyonlarıdır (su/yağ). Her iki tipte 
parenteral uygulamalarda kullanılmakta olup, özellikle su/yağ sistemleri i.m. ve-
rilişlerde, yağ/su sistemleride i.v. verilişlerde 'tercih edilirler. Bu iki tipe 
ilaveten çoklu (multiple) emülsiyonlarında kullanımı vardır. Bunlar, bitmiş 2 faz-
lı üründen yeni bir emülsifikasyon işlemi sonucunda Elde edilirler. Örneğin 
su/yağ tipi bir emülsiyon hazırlandıktan sonra buradan su/yağ/su tipi emülsiyon 
eldE edilebilir. Çoklu emülsiyonlar bir yerine iki tana dispers faza sahiptirler 
ve birçok etken maddenin sürekli etkili şeklinin hazırlanışında kullanım alanı 
bulmuşlardır (2-6). 

Parenteral yolla verilecek ilaçları emülsiyon şeklinde hazırlamanın bir 
takım avantajları vardır. Bizim için asıl önemli olan; suda az çözünen ilaçların 
sürekli etkili şekillerinin hazırlanabilmesi, biyolojik Etkinin artırılması VE 
sadECE belli bölgslerde etki sağlanabilmEsidir. 

Formülasyon Tasarımları 
Topik yada oral yoldan uygulanacak bir Emülsiyon formülasyonu düşünüldüğü 

zaman kullanılabiİECEk pEk çok yağ ve emülgatör maddE vardır. Ancak olaya parente-
ral açıdan bakıldığında elimizdeki listenin ciddi bir biçimde kısıtlandığı görülür. 
Özellikle emülgatör konusunda F.D.A. tarafından hazırlanan ve kısaca GRAS (Generaly 
Regardead as Safe) diye bildiğimiz listedeki maddelerden birinin kullanılması 
gerekir (7). 

Formülasyonlarda ilk kullanılan maddEİer arasında; Polysorbate 8G, Emulphor 
ve Pluronics'i görüyoruz. EğEr formülasyon bEsleyici özellikte bir parEnteral pre-
parata ait ise genellikle emülgatör olarak doğal bir madde olan lesitin tarcih 

* Eczacılık Teknolojisi Bölümü 
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı 
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edilmektedir. Yine bu farmülasyanlarda yağ fazı olarak, bitkisel kaynaklı soya 
yağı keten tohumu yağı ve susam yağı toksik olmamaları nedeniyle yaygın bir kulla-
nıma sahiptirler (8-9). Bunların yanısıra literatürde; sıvı parafin, Drakeal, 
Boylel ve squalen gibi organizmada biyolojik bozunmaya uğramayan sentetik maddele-
rinde kullanımı kayıtlıdır (10-11). Ancak kullanılacak yağın dallanmış zincirli, 
doymuş ve siklik olmayan bir hidrokarbon olması tercih edilmektedir. 

Formülasyon açısından diğer önemli bir nokta partikül büyüklüğü ve partikül 
büyüklüğü dağılımıdır. Özellikle i.v. verilen emülsiyonların globül büyüklükleri 
kesin sonuçlar içerisindedir. Büyük globüller kan dolaşımı içinde kolayca emboliye 
neden olabilirler. 

Hazırlanan emülsiyonlarda en büyük sorun sistemin termodinamik olarak stabil 
olmayışıdır (8-12). Preparatın uygun bir raf ömrünün ve fiziksel stabilitesinin 
sağlanması gerekir. Formülasyon için seçilecek emülgatör büyük önem taşır. Kulla-
nılacak emülgatör madde yağ/su ara yüzeyinde kalın bir viskoelastik film oluştura-
bilmen, yada karışık bir emülgatör sistemi kullanılarak ara yüzeyde bir sıvı 
kristal fazı teşkil edebilmelidir. 

Emülsiyonun fiziksel özellikleri sadece invitro özelliklerini değil, aynı 
zamanda invivo davranışlarımda etkiler. Etken maddenin emülsiyondan salım h,ızı 
bu fizikokimyasal parametrelere bağlı olarak değişecektir. 

Bir su/yağ emülsiyon sisteminden ilacın salınımı etkileyen faktörler aşağıda-
ki şekilde sıralanabilir (13). 

a) Dış fazın viskozitesi, 
b) Fazların hacim oranları, 
c) Damlacıkların partikül büyüklüğü, 
d) İlacın dağılma katsayısı, 
e) Kullanılan yağın viskozitesi. 
Bunun yanısıra i.v. olarak uygulanan bir emülsiyonun kandan uzaklaşmasıda 

bir çok faktöre bağlıdır. Bu Dİay büyük ölçüde retiküloendotelyal sistemle ilişki-
li olup genel olarak şunlar söylenebilir (14-15). 

1) Daha küçük tanecik büyüklüğüne sahip emülsiyonlar, kaba tanecik büyüklü-
ğüne sahip emülsiyonlara göre organizmadan daha yavaş atılırlar. 

2) Negatif ve pozitif tanecikler yüksüz taneciklere göre daha hızlı uzak-
laşırlar. 

3) Emülsiyonun formülünde kullanılan emülgatör maddenin molekül ağırlıklarına 
bağlı olarak atılım değişir. Küçük molekül ağırlığına sahip emülgatörlerle stabi-
lize edilmiş bir emülsiyon büyük molekül ağırlığındaki bir emülgatör ile stabilize 
edilen bir emülsiyona göre daha hızlı atılır. 

Baştada belirtildiği gibi ilaçların parenteral yoldan emülsiyon halinde ve-
rilişleri değişik amaçlara yöneliktir. 

Bu konudaki çalışmalara kısaca değinirsek; 
a) Yağ Emülsiyonları: 
En çok kullanılan soya yağıdır (4,16,1B). Soya yağı; barbitürik asit, 

diazepam ve lokal anestizikler gibi birçok ilaç için iyi bir çözücüdür. Bu tip 
formüller, intravenöz yada subkütan yallarla verilebilirler (19,20). 
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b) Kanser Kemoterapisinde Spesifik Bölgelere İlaç Verilişi: 
Emülsiyonlar kanser kemoterapisinde lenf sistemindeki antikanser ilaçların 

taşınması açısından önemli bir kullanım alanı bulmuşlardır. 
Nakamato ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada lenf sistemindeki mitomicin ve 

bleomycinin belli dokulara enjeksiyonla emülsiyon halinde geçişi incelenmiştir (21,22). 
İlacın su/yağ, yağ/su emülsiyonları ve sulu çözeltisi i.p ve ı.m olarak enjekte edil-
dikten sonra plazma ve lenfteki ilaç konsantrasyonu mukayese edilmiş ve su/yağ emül-
siyonu en etkili şekil olarak bulunmuştur. Daha sonra basit su/yağ emülsiyonu yerine 
jelatin mikroküreleri içeren yeni bir tip emülsiyon hazırlanmış ve bunun daha da et-
kili olduğu gözlenmiştir. 

Ayrıca emülsiyon halinde uygulanan antikanser ajanların lokal uygulanışlarıda 
vardır. 

Takehashi ve arkadaşlarının çalışmasında beomycin sulu çözelti ve S/Y/S tipi 
çoklu emülsiyon halinde farelerin tümör dokusu içine intratümoral olarak uygulanmış 
ve dokuda emülsiyona ait ilaç seviyesi diğerine nazaran çok yüksek bulunmuştur (23). 

c) Çoklu Emülsiyonlar: 
Daha öncede belirttiğimiz gibi çoklu emülsiyonların kanser tedavisinde belli 

bir kullanılışları vardır. Genellikle S/Y/S tipi sistemler yüksek bir sürekli etki 
temin ederler ve daha düşük dozda kullanma olanağı sağlarlar. 

Örneğin influenza aşısı (i.m.), Dvalbumin (i.m.), Cysteamin (% B, i.p), 
methotrexate (% D.G, i.p) ve Bleomycin'in (% 9 Intra tumoral) bu tip hazırlanış 
preparatları vardır (23,27). 

Sonuç olarak şunu söyliyebilirizki, emülsiyonların parenteral kullanımda önemli 
bir yerleri vardır. Yağ/su, su/yağ yada çûklu emülsijonlar halinde tasarımlanmış for-
müllerde yağ ve emülgatör madde dikkatle seçilip, partikül büyüklüğü ve yüzeydeki 
elektrik yükleri ayarlanarak iyi bir formülasyon hazırlanması mümkündür. 
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İLAÇLARIN HEDEFLENDİRİLME MEKANİZMALARI 

MECHANI SMS OF DRUG TARGETING 

Nurten KAYNAR ÖZDEMİRX 

SUMMARY 
Various mechanisms of  drug targeting to the spesific  sides were recently 

investigated by many workers in order to obtain the optimum therapeutic effect. 
For this purpose different  drug carriers have been developed such as liposomes,-
microspheras.carriers with immunogloblins etc.In this article studies releated 
with these systems are reviewed. 

İlaçla tedavide amaç mümkün olan en düşük doz ile ve en az yan etki ile op-
timum fayda  sağlamaktır.Bunu sağlamak içinse ilaçların sadece etki istenen bölge-
lere gönderilmesi gereklidir.Bu düşünceden hareketle son yıllarda değişik mekaniz-
malarla ilaçların etkimesi istenilen bölgelere hedeflendirilmesi  yoluna gidilmek-
tedir. Asi ında ilaçlardan yerel etki elde etme fikri  yeni değildir.Oftalmik  ilaçla-
rın göze uygulanması,bronş genişleticilerin aerosol halinde akciğere verilmesi gi-
bi .Bu uygulamalarla azda olsa yan etkiler azaltılabilmektedir.Ancak son yıllarda 
taşıyıcı sistemler kullanılarak ilaçlar çok daha spesifik  olarak belirli organla-
ra hatta belirli hücrelere yöneltilmektedir(taşınabilmektedirler). 

İlaçları taşıyıcı olarak kullanılan maddelerde bazı özellikler aranmaktadır, 
örn: toksik olmamaları.etken madde ile etkileşmemeleri,fizyolojik  koşullarda daya-
nıklı olmaları ve ilacı hedefe  ûılaştıracak yapıya sahip olmaları gibi.Etken madde-
ler bu taşıyıcılara kovalen bağla bağlanmış olabileceği gibi,içlerinde fiziksel 
olarak hapsedilmiş de olabilirler.Taşıyıcılar ya etken maddenin kovalen bağlı oldu-
ğu çözünür polimerlerdir veya lipozomlarda.albumin mikrokürelerinde,sentetik poli-
merik nanopartiküllerde olduğu gibi etken maddeyi fiziksel  olarak içine alan yapı-
lar da olabilmektedirler(1,2,3,4,5). 

İlaç taşıyıcı sistemler kısmen hedeflendirilmiş  sistem olarak düşünülebil-
mektedirler.Ancak gerçek anlamda hedeflendirilmiş  bir sistemde ya doğrudan doğruya 
etken maddeye veya etken maddeyi taşıyan taşıyıcıya bağlı hedefleyici  bir ajan bu-
lunmaktadır.Bu ajanlar arasında peptidleri .hormonları .antikorları saymak mümkün-
dür.Bu ajanlar hücre membranında bulunan bazı reseptörlerle ilişki kurabilmektedir-
ler(1). 

İLAÇLARI HEDEFLENDİRME MEKANİZMALARI 
İlacı hedeflemede  yapılabilecek ilk işlem taşıyıcı-etken madde sisteminin par 

tikül büyüklüğünü ayarlamaktır.örn:bir taşıyıcı sistem olan lipozomlar partikül bü-
yüklükleri 2/<m den daha küçük olduğu zaman akciğerde,1/*m den küçük olduğu zaman 
ise karaciğerde toplanma göstermektedirler(6). 

Taşıyıcı sistemin yüzey yükü üzerinde değişiklik yapılarak yönlendirilmeside 
mümkündür.(-) yüklü taşıyıcılar kalp ve akciğerde daha çok toplanmaktadır 

Vücuda veriliş yolu ile i lg i l i olarak ilaçların lokalize olduğu bölgeler de-
ğişmektedir.Bir taşıyıcı sistem olan lipozomlar IV verildiklerinde en fazla  karaci-
ğer ve dalakta lokalize olurken subkutan ve adale içi verimde lenf  nodüllerine loka-
lize olmuşlardır(6). 

Taşıyıcı sistemleri hedeflendirebiİmek  için yapılarına pH a hassas maddeler 
ilave edildiğinde belirli pH da dayanıksız hale getirilebilirler.Kanserli dokuların 
pH ı normal dokulardan daha düşük olduğundan kanserli dokulara antineoplastik madde 
iletilmesinde bu sistemden yararlanılabilinir(7). 

Taşıyıcı sistemlerden olan albumin mikrokürelerinde hazırlama sıcaklıkları 
enjeksiyon sonunda birikecekleri bölgeyi belirlemektedir(8). 

x
Farmasötik Teknoloji Bölümü, 
Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı 
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Hazırlanan mikroküreler içine magnetit(ferrozo  ferri  oksit) konarak da hedef-
leme yapılabilmektedir.Bu sistemde mikrokürelerin toplanması istenen bölgeye dışarı-
dan magnetik alan uygulanmaktadır.Ancak bu sistemde mikrokürelerin biraraya gelerek 
jgregatlar oluşturması söz konusudur.Bu damarlarda tıkanıklığa neden olmaktadır.Bu 
durum bazan tedavi için kullanılır.Örn:tümör bölgesini besleyen damarlar bu şekilde 
tıkanarak kansşrli dokunun beslenmesi önlenmektedir.(emboli mikroküreleri)(9,10,11). 

Son yıllarda üzerinde çok çalışılan konu ise ilaçların immünoglobulünlerle 
hedeflendirilmesidirO).Burada  etken madde monoklonal antikorla kovalan olarak bağ-
lanıp vücuda verilince antikor spesifik  antijene gidip bağlanmakta,etken madde açığa 
çıkıp etkisini göstermektedir(1).Bu uygulama özellikle kanser tedavisinde kullanıla-
bilmektedir.Hedef  leyici antikorlar doğrudan etken maddeye bağlanabildikleri gibi l i -
pozomlara ve diğer özel taşıyıcılara da bağlanabilmektedirler. 

Henüz gelişme aşamasında olan ve yeni yeni klinik uygulamalarına başlanılan 
hedeflendirilmiş  sistemler özellikle kanser tedavisi için ümit verici görünmektedir. 
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AEROSOL TEKNOLOJİSİNDE GELİŞMELER 
DEVELOPMENT IM AEROSOL TECHNOLOGY 

Cem ÖZYURT* 

SUMMARY 
During last years, nem developments in aerosol technology concerning 

container, valve systems, propellent and neuı pharmaceutical Aerosol 
preparations have been exemined. 

Aerosol teknolojisindeki gelişmeleri, sistem üzerindeki gelişmeler ue içerik 
üzerindeki gelişmeler olmak üzere iki konuda toplamak mümkündür. Bilindiği gibi 
aerosol kapları üç bölüm altında incelenebilir. 

a- Taşıyıcı kap 
b- Uentil sistemi 
c- Taşıyıcı gaz (Propellan) 
Bir aerosol kabını oluşturan bu üç parça üzerinde de ayrı ayrı önemli geliş-

meler görülmektedir. 
a- Taşıyıcı kaplar daha ziyade teneke ueya alüminyumdan yapılmaktaydı. Zaman 

içinde ue kullanılan formülasyonun özelliğine bağlı olarak korozyon görülmesi 
sebebiyle önceleri kap yüzeyleri plastik mataryel ile kaplanmıştır. Ancak bu kapla-
rın pahalıya malolması yüzünden taşıyıcı kap olarak polipropilen (1) kullanılmaya 
başlanmıştır. Son yıl içinde de bu amaçla polietilen tereftalatın (PET) (2) da 
kullanılabileceği bildirilmiştir. Konu ile ilgili yayınlarda bu kapların porozite-
lerinin çok düşük olduğu ve yıllık ağırlık kayıplarının klasik mataryelden daha az 
olduğu bildirilmektedir. 

Taşıyıcı kaplarda mataryel dışında imalatında da gelişmeler görülmekte, pro-
pellanın atmosfer üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak için iki, hatta üç kompo-
nentli taşıyıcı kapların kullanımı-başlangıcı eskiye dayalı olmasına rağmen-halen 
aktüalitesini korumaktadır (3). 

b- Uentil Sistemi 
V/entil sistemi'aerosol sisteminin kalbi mahiyetindedir. Damlacık büyüklüğü 

ayarlanmasında, propellan doldurmada ueya püskürtmede çok önem taşır. Bu yüzden 
uentiller üzerinde daha mükemmele doğru sürekli bir gelişme görülmektedir. Dolum 
sırasında propellan kaybını en aza indiren (4), korozyona dayanıklı her türlü taşı-
yıcı kaba monte edilebilen, homojen püskürtme özelliği optimize edilmiş uentil 
sistemleri (5) literatürde yer almaya başlamıştır. 

c- Taşıyıcı Gaz 
Kullanımı açısından en çok tercih edilen florlu, klorlu hidrokarbonların 

Stratosferdeki ozon dengesini değiştirdiği yolundaki tartışmalar deuam etmektedir. 
Bu yüzden kolay kontrol edilebilir özellikte propellan geliştirilmesi araştırmalarına 

* 
Eczacılık Teknolojisi Bölümü 
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devam edilmektedir. Yapısındaki halojen gruplarının yanı sıra bir hidrojen atomu da 
ithiva eden DYMEL markalı bir seri propellan, bu konudaki en önemli gelişme olarak 
görülmektedir (6). Yapısındaki hidrojenden dolayı kolay parçalanabilir bir yapıya 
sahip olduğu ve ozon dengesini büyük ölçüde etkilemeyeceği bildirilmektedir. 

Aerosol şeklindeki ilaçlarda da içerik yönünden son yıllarda önemli gelişmeler 
olmuştur. Daha ziyade inhalasyon preparatları ve lokal kullanım için bulunan aerosol 
tipli ilaçların dışında peroral yolla kullanım amacıyla formülasyonların ve preparat 
ların geliştirildiği görülmektedir (7,8). Bakteriyel kontaminasyon ihtimalinin olma-
ması, ışık ve nemden etkilenmeme, ortam sıcaklığı dışında diğer şartların kontrol 
altında tutulabilmesi gibi stabilite ile ilgili avantajlarından dolayı aerosol tipli 
ilaçlar artmaktadır. Bu tür preparatlardan biri köpük formunda dispers bir sistem-
den oluşan bir ilaç taşıyıcısıdır (8). Bu sistem, büyüklüğü 70 L)m nin altında olan 
katı partikülleri % 45 oranında taşıyabilmektedir. Bu sistemle, antibiyotikler, anti 
asitler, analjezikler gibi yüksek miktarların kullanıldığı farmakolojik formlarla, 
öksürük ilaçları, vitaminler, allerji ilaçları gibi pek çok farklı farmakolojik et-
kideki ilacın sıvı ve katı formları kullanılabilmektedir. Özellikle bu ilaç taşıyıcı 
sistemin, kötü tadı maskelediği, katı şekildeki ilaçları yutmakta güçlük çekenlerin, 
ilacı kolaylıkla alabildikleri ve doz ayarlamasının çok kolay yapıldığı bildirilmek-
tedir. 
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FARMASÖTİK FORMÜLASYONLARDA MATEMATİKSEL 
OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ 

MATHEMATİCAL OPTİMİZATİON TECHNİQUES OF 
PHARMACEUTİCAL FORMULATİONS 

Neslihan SATIROĞLUX 

SUMMARY 

Mathematical optimization techniques, based on factorial experimental 
design, have been proved to be a useful approach for optimizing the pharmaceu-
tical dosage forms. These techniques include most of the methods mentioned in 
these studies. The Lagrangian method is one of them. The optimization problems 
arising from the dosage design can be resolved and the best appropriate formu-
lation of dosage forms can be prepared by the Lagrangian method. 

A different method has been developed for product and process optimization 
using a computer programme. The method offers the advantages of rapid access and 
versatility. Further, this method has wide applicability in this area. 

Tablet, kapsül, dispersiyon ve katı dispersiyon dozaj şekillerinin istatis-
tiksel tasarıma göre hazırlanmasını ve bu dozaj şekillerinden alınan değişken ce-
vaplara göre en uygun formülasyonun bulunmasını sağlıyan yöntemleri içermektedir. 
Dozaj şekillerinin tasarımında; Etken maddenin fizyolojik özelliği, fiziksel sta-
bilitesi, kimyasal stabilitesi ve biyoyararlığı gibi önemli faktörleri tanımlayan 
parametreler, dozaj şeklinde beklenen karakteristik cevaba ve değişen parametrele-
re bağlı olduğu gibi dozaj şekillerinin hazırlanması sırasındaki şartlara da bağlı-
dır. Bütün bu parametreler değişken kabul edilip, herbiri aşrı ayrı kontrol edile-
bilmektedir (1,2). 

Bu konularla çalışan bilim adamları, yj = fj (xj) fonksiyonuyla gösterilen, 
xj kontrol edilebilen değişkenleri ile bu değişkenlerden f. fonksiyonuna bağlı o-
larak elde edilen y. cevap değişkenleri arasında, uygun bağıntıyı bulmak amacında-
dırlar (4,5). Bunun̂ için çeşitli yöntemler geliştirmişlerdir. Bu yöntemlerden biri 
olan Lagrangian yöntemi ile dozaj tasarımındaki problemlerin çözümü, en uygun ve 
sistemik yaklaşımla yararlı bir şekilde araştırılmaktadır. Preformülasyon yolu ile 
elde edilen veriler, dozaj tasarımında ortaya çıkan problemlerin en uygun şekilde 
çözümlenmesi sağlamaktadır (1,6). 

Lagrangian yönteminin özellikleri şunlardır : 
a) Uygun olmayan noktaları ve durumlar araştırmayıp, sadece uygun olan çö-

zümleri ortaya koyarak, direkt olarak en uygunu vermektedir. 
b) Bağımlı değişkenlere ait eşitlikler kullanıldığı gibi eşitsizlikler de 

kullanılmaktadır. 
c) Bağımlı fonksiyon,bağımlı olan durumları non-lineer olarak da izah ede-

bilmektedir. 
d) Çoklu regresyon teknikleri tarafından meydana getirilen bağımlı opti-

mizasyon problemlerini içine alan birden fazla terimli modellere de uygulanabilmek-
tedir. 

Bir seri denklemleri içine alan Lagrangian fonksiyonunu, son şekli şu şekil-
de gösterilmiştir. 

Eczacılık Teknoloji Bölümü 
Farmasötik Teknoloji Anailim Dalı 
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F = f(xi) + [gJ <xj> " aj] 

£ fgj (xj) - gj - aj) j=P+l l 

Bu fonksiyonda Lagrangian çarpanını ifade etmektedir. 
Eğer değişken fonksiyon ve bağımlılık arasında lineer durum varsa, op-

timizasyon problemi lineer problem tekniklerine göre çözümlenebilmektedir. 
Eğer değişken fonksiyon bir veya daha fazla değişkene bağlı ise non-lineer 
programlarla çözümlenebilmektedir. 

xj (bağımsız) ve yj (bağımlı) değişkenleri arasındaki bağlantıyı kuran 
mevcut matematiksel bağıntılarla optimizasyon problemleri çözümlenebilmekte-
dir. Optimizasyon problemlerinin matematiksel olarak çözümlenmesini sağlayan 
çok sayıda araştırma yapılmaktadır. 

Örneğin; Bir tablet formülasyonunda kullanılan yardımcı maddelerin, 
tabletin fiziksel özellikleri ve biyoyararlılığına etkisi, ilave edilen yar-
dımcı maddelerin miktarlarına bağlı olarak değişebilmektedir.Burada optimizas-
yon teknikleri kullanılarak en uygun miktarlar bulunabilir. 

Yapılan bir çalışmada,düşük dozda fenilpropanolamin HCL ile bir tablet 
formülasyonu geliştirilmeye çalışılmıştır(l). 

Tablet formülü : 
Fenilpropanolamin HCL 50 mg 
Dikalsiyum fosfat 2H20 y.m. 
Mısır nişastası % 1-41 
Stearik asid USP ...% 5-45 
1 tablet ağırlığı 400 mg 
Burada, fenilpropanolomin HCL etken madde, Dikalsiyum fosfat 2H20 bağla-

yıcı, mısır nişastası dağıtıcı, stearik asid lubrikant olarak kullanılmıştır. 
Tabletler direkt basım yöntemiyle basılmıştır. Etken madde miktarı sabit 

tutulup, bağlayıcı, dağıtıcı ve lubrikant miktarları değiştirilerek dokuz ayrı 
formülasyon hazırlanmıştır. Bu formülasyonlar Tablo-l'de görülmektedir. Daha son-
ra bu tabletlere sertlik, kırılganlık, t % 50 ve tablet hacmi testleri uygulanmış-
tır. 

Tablo-I: Tablet başına mg madde cinsinden 

Form-
ulation 
No. 

Phenyl-
propanol-
amine 
HCL 

Dical-
cium 

Phosphate 
2H20 Starch AcıİrİC 

1 50 326 4(1%) 20(5%) 
2 50 246 84(21%) 20 
3 50 166 164(41%) 20 
4 50 246 4 100(25%) 
5 50 166 84 100 
6 50 86 164 100 
7 50 166 4 180(45%) 
8 50 86 84 180 
9 50 6 164 180 
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Stearik asid ve nişastanın değişik miktarlarının tabletin sertlik, kırıl-
ganlık, t%50 ve tablet hacmi üzerine etkisi incelenmiştir. Kontrol edilebilen de-
ğişkenler; stearik asid için nişasta için x2 değişkenleridir. Alınan değişken 
cevaplar ise sertlik için yı,in vitro t%50 için y2, kırılganlık için y3 tablet hac-
mi için y4 olarak gösterilmiştir. 

Dokuz ayrı formülasyonda, nişasta ve stearik asidin değişen miktarlarında, 
y2 ve y3 değerleri için %99 güvenirlik sınırı tayini yapılarak, y2 ve y3 değerle-
rinin aritmetik ortalaması ve standart sapması bulunmuştur. 

y2 ve y3 değerlerinin standart sapmaları, Brovnlee'nin (8) Sy = k.y denkle-
miyle bulunmuştur. „ „ 

yj = Bio + Bil X 1 + Bi2 X 2 + Bi3 X 1 + BiA X 2 + Bi5 X 1 X 2 + Bi6 X 1 
X 2 2 + Bi7 X l 2 X 2 + Bi8 X l2 X 2 2 çoklu regresyon denkleminden, sırasıyla j = 1, 
2,3,A değerleri için, yl, y2, y3, yA değerlerine ait regresyon katsayısı ve çoklu 
korelasyon katsayısı değerleri bulunmuştur. 

Değişik oranlarda stearik asid ve nişasta içeren tabletlere uygulanan test-
lerin % 95 güvenirlik sınırları tayin edilmiş ve bulunan deneysel sonuçlar, önce-
den bilinen değerlerle karşılaştırılmıştır. Sınır dışına çıkan değerin, %15 stearik 
asid, %31 nişasta içeren ve tablet hacmi 0,0272 in.3 olan, formülasyona ait olduğu 
gözlenmiştir. 

Bulunan bu sonuçlar şekilsel olarak grafiklerle de izah edilebilmektedir. 
IBM 7090 computer programı kullanılarak, % stearik asid (X^) sertlik, kırılganlık, 
in vitro t%50 ve tablet hacmi için şekil grafikleri çizilmiştir ve bu grafiklerden, 
sertlik, kırılganlık, in vitro t%50 ve tablet hacmi değerleri içinde, en uygun olan 
değer bulunabilmektedir. Örneğin, sertlik için çizilen şekil grafiğinden, nişasta: 
stearik asid oranı 1:2 civarında olduğu zaman tablet sertliğinin 12 kg, oran 2:1 
civarında olduğu zaman tablet sertliğinin 6 kg olduğu görülmüştür. 

Katı ilaç dozaj tasarımında diğer önemli parametrelerden biri t%50 dir. Ba-
ğımlı optimizasyonun uygulanması ile en uygun t%50 değeri bulunabilmektedir. Yuka-
rıdaki örnekte, en uygun t%50 değerinin bulunabilmesi için; stearik asit ve nişasta 
miktarları çok az alınmamalı, ortalama tablet hacminin 0,AA2 cm3 = 0,0270 in3'ü geç-
memesi ve ortalama kırılganlık değerinin de %2,72'den az olması gerekmektedir. Mate-
matiksel olarak bağımlı optimizasyon, y = f (x)'in bir fonksiyonu olarak, y2 = f2 

,x2) denklemiyle gösterilebilmekte ve istenen şu şartlar yazılabilmektedir. 

Stearik asid 54x^A5 
Nişasta 1^X2^.A1 
Kırılganlık y^= f^ (x.px2)^2,72 
Tablet hacmi f^ (x1(x2) ̂ 0,0270 

Bu koşullara uyularak yazılmış olan çoklu regresyon denklemlerinden ve 
Lagrangian fonksiyonundan, stearik asid ve nişasta için en uygun değerler olan, 
x. = %22,5 ve x2 %26.8 değerleri bulunmuştur.,Bu değerler lny2'ye eşitlenen çok-
lu regresyon denkleminde yerine konmuş ve buradan, en uygun t %50 değeri olan,17.9 
dak. bulunmuştur. 

İn vivo çalışmalardan elde edilen in vivo t%50 (sn) değerleri ile in vitro 
çalışmalardan elde edilen in vitro t%50 (dak) değerleri arasında korelasyonu tanım-
layan eğri çizilmiştir ve korelasyon katsayısı olan r = 0,993 olarak bulunmuştur. 
Bu değer, in vivo ve in vitro t%50 değerleri arasındaki ilişkinin oldukça kuvvetli 
ve doğrusal bir ilişki olduğunu göstermektedir. İn vitro çalışmalardan, in vitro 
t%50 değeri bulunmakta daha sonra korelasyon eğrisinde bu değer yerine konarak, bu 
değere karşılık gelen invivo t%50 değeri bulunabilmektedir. Bu örnekte, en uygun 
terapötik etki için, in vivo t%50 değerinin 6.5 sn. den küçük olması gerektiği bu-
lunmuştur. 
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Diğer bir örnekte ise, 
Uygun bir komputer programı kullanılarak, tablet formiilasyonunun optimizas-

yonu sağlanmaşa çalışılmıştır (3). Bu çalışma, herbir bağımsız değişkenin, bağım-
sız değişken sayısına uygun olarak ifade edilen ikinci dereceden polinomial denk-
lemde yerine konmasıyla bulunan, sertlik, kalınlık v.b. bağımlı değişkenleri için, 
en uygun olan değerin tayin edilmesini amaçlamaktadır. 

Bu örnekte, Uç bağımsız değişken yer almıştır ve üç bağımsız değişkeni olan 
sistem, matematiksel olarak şöyle ifade edilmektedir. 

2 2 2 
y = bQ b ^ + ̂ >2*2 + '33x3 + b4 + b ^ + bgXj + b-^-^ + bg*^ + 

b9x2x3 
Bu denklemde, Y bağımlı değişkenleri, bo,bl, b9 hesaplarını olan reg-

resyon katsayılarını, xl, x2, x3 bağımsız değişkenleri göstermektedir (2,7). Bu 
eşitlik, çoklu lineer regresyon tekniği ile herbir bağımlı değişken için çözüm-
lenebilmektedir. Daha sonra R2 ve F değerleri hesaplanmaktadır. 

Kullanılan komputer programları olarak; Driver proğram, Grid Search Proğram 
ve Plotting Proğram gösterilmiştir. 

Bu örnekte; 
Dolgu maddesi ve dağıtıcı olarak; MCC ve mısır nişastası, lubrikant olarak 

talk ve stearik asidin (1:1) oranlarında ilave edilmesiyle bir tablet formülasyonu 
geliştirilmeye çalışılmıştır. Herbiri 1000 tablet olmak üzere 15 tablet formülasyo-
nu doğrudan basım yöntemiyle hazırlanmıştır. Burada tablet basımı sırasında uygula-
nan kuvvet xl değişkeni MCC miktarı x2 değişkeni, talk stearik asid miktarı x3 de-
ğişkeni olarak kabul edilmiştir. Her bir tablet formülü 5 mg nişasta içermektedir. 

Basımdan hemen sonra tabletlere sertlik,kırılganlık ve kalınlık testleri uy-
gulanmış ve her bir tablet için 10'ar tablet kullanılmıştır. 

xl, x2 ve x3 bağımsız değişkenlerinin, bağımlı değişkenler üzerindeki etkile-
rinin incelenmesi için EKKY'in regresyon analizine uygun bir komputer proğramı hazır-
lanmıştır. İstatiksel olarak, R2 ve F değerleri hesaplanmış ve komputer programından 
alınan değerlerle, deneysel cevaplar karşılaştırılıp, gösterilmiştir. 

Tabletlerin basım kuvveti ile MCC miktarının bir fonksiyonu olarak, sertlik 
(Yİ) tabletin dışarı atılma kuvveti (Y2), kırılganlık (Y3) ve kalınlık (YA) için 4 
ayrı grafik çizilmiştir. Bu 4 grafik için de, lubrikant miktarı-x3-10 mg/tab. olarak 
alınmıştır. Basım kuvveti arttığı takdirde; kapak atmanın ve laminasyonun görüldüğü 
noktada, sertlik ve dışarı atan kuvvet azalmakta, kırılganlık ve kalınlık ise çoğal-
maktadır. Kalınlık artışı farklıdır. Çünkü laminasyon nedeniyle basım kütlesi için-
de boşluklar meydana gelebilmektedir. 

Lubrikant miktarı ile MCC miktarının fonksiyonu olarak sertlik (Yİ) ve dışa-
rı atılma kuvveti (Y2) için 2 ayrı grafik çizilmiştir. 2 ayrı grafik için de, basım 
kuvveti - xl - 3000 Ibs olarak alınmıştır. Bu iki grafikten sertliğin değişmediği,an-
cak dışarı atılma kuvvetinin arttığı gözlenmiştir. Çalışılmış olan proğram, bu ör-
nek için şu sınırlamaları getirmiştir: 

Sertlik >9 kp 
Dışarı atılma kuvveti ̂  30 ke 
Kırılganlık <*0,9 

Kalınlık <«4,75 tim 
Bu sınırlamalara göre, komputer programından alınan değerlerin geçerliliği şöyle test edilmiştir: MCC miktarı (x2) - 50 mg/tab ve Lubrikant miktarı (x3) -10 mg/tab alınmıştır. Tabletler 876 Ibs den 4057 Ibs ye kadar seçilen basım kuv-vetleriyle, basılarak hazırlanmış ve komputer değerleri ile deneysel değerler kar-şılaştırılmıştır. 
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Sertlik, dışarı atılma kuvveti ve kalınlık için komputer değerleri ile deney-
sel değerlerin korelasyonunun iyi, fakat kırılganlık için daha zayıf olduğu 
görülmüştür. Şekil grafiklerden, sertlik, dışarı atılma kuvveti ve kalınlık 
için doğrusallığın kuvvetli, kırılganlık için ise, daha zayıf olduğu gözlen-
miştir. En uygun basım kuvvetinin de; 2204-2811 Ibs arasında olan 2319 Ibs 
değerinin olduğu bulunmuştur. 

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz, 
Son yıllarda, dozaj şekillerinin tasarımında, optimizasyonu sağlamak ve 

en uygun formülasyonu bulmak amacıyla, matematiksel optimizasyon tekniklerine 
sıklıkla başvurulmaktadır. Bu teknikler, maddi açıdan kaybı ve zaman kaybını 
önlemesi ve oldukça güvenilir sonuçlar vermesi nedeniyle tercih edilmektedir-
ler. 

KAYNAKLAR 

1- Fonner, D.E., Buck, J.R., and Banker, G.S., J.Pharm.Sci., 59 1587-1596 (1970) 
2- Takayama, K., Imaızumi.H., Nambu N., Nagai, T., Chem. Pharm. Bull., 33(1) 292-

300 (1985) 
3- Down, G.R.B, Miller, R.A., Chopra, S.K., Millar, J.F., Drug Dev. Ind.Pharm., 

6 (4), 311-330 (1980) 
4- Öztürk, A., "Uygulamalı İstatistik", Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir (1978) 
5- Sümbüloğlu, K. "Sağlık Bilimlerinde Araştırma Teknikleri ve İstatistik", Çağ 

Matbaası, Ankara (1978) 
6- Schwartz, J.B., Flamholz, J.R., and Press, R.H., J.Pharm. Sci., 62, 1165-1170 

(1973) 
7- Takayama, K., Nambu, N., Nagai, T., Chem. Pharm. Bull., 31 (12) 4496-4507 

(1983) 
8- Brownlee, K.A., "Statistical Theory" and Methodology in Science and Engineering 

Wiley, New York, N.Y., 1960, pp. 113-115 



TRANSDERMAL İLAÇ SALIM SİSTEMLERİ 

TRANSDERMAL DRUG DELİVERY SYSTEMS 

Altan YÜKSEL' x 

SUMMARY 

Transdermal drug delivery systems are one of the modern therapeutic 
systems. They release the drug through the skin by the zero order kinetics. 
They are programmed to run their effect at least 24 hours. There are three 
main types of transdermal systems. There is a matrix feservoir film in their 
basic structure.Recently, some of the drugs such as nitroglycerin, scopolamin, 
chlonidine, eustradiol, are used in transdermal preparations. 

Son yıllara kadar farmasötik alandaki çalışmalar büyük çoğunlukla yeni 
etken maddelerin araştırılması ve etkilerinin arttırılması üzerinde toplanmış-
tı (1). 1970'li yıllardan sonra özellikle Talidomit olayı, etken maddelerin te-
daviye sunulmadan önce çok daha iyi araştırılması ve özelliklerinin tam olarak 
bilinmesi gereğini vurgulamıştır. 

Bundan sonraki çalışmalarda ise, yeni maddelerin keşfi yerine, eldeki mad-
delerin, en az yan etkili, en iyi dozaj şekillerinden optimum biyoyararlanım sağ-
layacak ilaç şekillerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Böylece modern terapötik 
sistemler adıyla anılan yeni preparat şekilleri geliştirilmiş, bunlar klasik etken 
maddelerle yeni kullanım olanakları yaratmıştır. Bu sistemler, ilacı denetimli bir 
şekilde uzun sürede organizmaya verecek şekilde tasarlanmakta ve böylece ilacın 
tekrarlanan dozlarındaki toksik konsantrasyonlara çıkma ve kısa yarılanma ömrüne 
sahip ilaçlarda da, etkisiz, konsantrasyonlara düşme riski giderilmektedir. Bu pre-
parat şekillerinde ilacın çıkışı 0 derece kinetiğe yaklaşmakta ve bu durumda, int-
ravenöz infüzyona eşdeğer olmakta, böylece sabit bir kan düzeyi sağlanabilmektedir. 

1 

2 
3 

Ş«kil(l). Klasik bir dozaj şeklinin arka arkaya kulla-
nıma re 0. derece »alım saylayan l»±r dozaj şek-
li ile elde edilen kan profilleri 
l.Min. toksik kons. 2.Sıfır derec kinetikle 
•alın 3.Min. etkili kone 

X r Eczacılık Teknoloji Bölümü, 
Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı 
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Bunlardan en yaygın kullanım alanı bulanlardan birisi de Transdermal 
preparatlardır. 

Transdermal sistemler, kontrollü bir şekilde ilacı uzun süreli salan 
(24 saat ve daha fazla), böylece tek bir dozla sürekli sistemik etki sağla-
mayı amaçlayan preparatlardır ve deri üzerine uygulanırlar. Bu şekilde kont-
rollü salım yapan, Transdermal ilaç uygulamasının avantajlarından bazıları 
şunlardır : 

a) Intravenöz tedavideki riskler ve zorluklar yoktur. 
b) Oral alımlarda çok görülen metabolizma ve emilmedeki değişiklikler 

görülmez. 
c) Kısa yarılanma ömrüne sahip maddelerin kullanımı mümkün olmaktadır. 
d) Deri üzerinden kaldırılmaları ile ilacın a İmimi hemen durdurulabil-

mektedir. 
e) Karaciğerden ilk geçiş etkisi ile etken maddenin parçalanması engel-

lendiğinden daha düşük günlük dozlar kullanılabilmektedir. 
Ancak her etken maddenin bu tür sistemlerle verilmesi mümkün değildir. 

Etken maddelerin bu preparat şeklinde kullanılabilmesi için, bazı özellikleri 
taşıması gerekmektedir. Örneğin: 

a) Etken madde, deriden emildiğinde sistemik etki gösterebilmelidir. 
b) Küçük miktarlarıyla etkili olabilmelidir. (Günlük dozu bir kaç gram 

olan bileşiklerin bu sistemlerle, pratik olarak, verilmesinin zorlu-
ğu ortadadır). 

c) Maddelerin deri için iritan veya allerjen olmaması gereklidir. 
d) Ancak molekül ağırlığı 800-1000'den küçük maddeler ile,su ve yağdaki 

çözünürlükleri 1 mg/ml'den fazla olan maddeler deriden emilebildiğin-
den ancak bu tip maddeler kullanılabilir. 

e) Kullanılacak etken maddenin geciktirilmiş salımına da ihtiyaç bulunma-
lıdır (A). 

Bugüne kadar bu özellikleri taşıyan skopolamin nitrogliserin, klonidin ve 
ostradiol'un bu tip preparatları hazırlanmıştır (5-6). 

Transdermal preparatlar konusundaki ilk çalışmalar bir preparat şeklini 
hedeflememekle birlikte teorik olarak T. Higuchi tarafından yapılmıştır. Higuchi 
bir matris yapıdan etken maddenin çıkışını incelemiş ve homojen, heterojen matris-
ten çıkışa ait eşitlikleri geliştirmiştir. Temel yapı olarak, bir matris filmden 
oluşan transdermal sistemler bu prensiplere dayanmaktadır (7-8). 

Bu preparatlar incelendiğinde hepsine bir matris depo görülmektedir. Piyasa-
ya çıkan ve bugüne kadar geliştirilen preparatlar yapısal olarak 3 gruba ayrılabilir 

a) Matristan difüzyon kontrollü salım yapan transdermal sistemler: 
En yalın preparatlardır. Etken maddeyi taşıyan bir matris deponun belli bir 

alanı açık bırakılmış, diğer bölümleri geçirgen olmayan bir kılıfla kapatılmıştır. 
Burada açıkta bırakılan alandan etken madde, difüzyonla matristen çıkmakta ve deri-
ye geçmektedir. Bu preparatlarda salım hızını denetleyen faktör ilacın matristen 
difüzyonu olmaktadır (Şekil 2) (9). 
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Matris D«po 
Geçirgen olmayan koruyucu 

• Matrist«ıı difüzyon kontrollü 
Balım yapan Transdermal sietem 

b) Membran kontrollü Transdermal sistemler: 
Bu sistemlerde de bir, film matris depo bulunmaktadır, 

filmin belli bir alanı yarı geçirgen zarla kaplı diğer bölgeleri geçirgen ol-
yan bir kılıfla kapatılmıştır. Etken madde matristen difüze olmakta ve yarı ge-
rgen zarı da aşarak deriye ulaşabilmektedir. Burada etken maddenin salım hızının 
ntrolü, hem matristen difüzyonla, hemde yarı geçirgen zar tarafından iki ayrı a-
mda yapılmaktadır (Şekil 3) (9). 

1. İN 111 

i • Geçirgen olmayan kılıf 
Şekil(3). Metahrandan geçiş denetimli 

Transüenaal siste® 

c) Mikroboşluklu Transdermal Sistemler: 
Bu preparatlarda etken maddenin sıvı ise kendisi,ya da çözeltisi mat-

ris depoda küçük ceplerde bulunur. Preparatın diğer kısımları 2. sistemdeki gibi-
dir. Etken madde önce matris içine difüze olur, difüzyonla taşınarak yarı geçirgin 
zara ulaşır ve son aşamada bu zarı geçerek 3 adımda hız kontrol edilerek salınır 
(Şekil A) (9). 
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Yarı geçir z a r 

Matris depo 
üiicro DoşluH 
Geçirgen olmayan 
koruyucu 

Şekil(4) .Milcroboşlaiclu Transdernal Sistem 

Bu 3 yapıdan ilki oldukça yalın olması, daha kolay hazırlanabilmesi-
yarı geçirgen zarın yırtılmasıyla doz boşalması olmaması gibi avantajlar taşı-
makla birlikte, 3. tipteki preparatlarda salım hızı daha güvenli kontrol edi-
lebilmektedir (10). 

Yapılan çalışmalarda nitrogliserin'in bu tip sistemleri ile 300 pg/ml'lik 
kan konsantrasyonlarının 24 saate kadar sağlanabildiği gösterilmiştir (10). Nit-
rogliserinin yarılanma ömrünü 5 dakikadan az olduğu (11) ve en yaygın kullanımı-
nın dil altı tabletleri olduğu düşünülürse bu sistemlerin başarısı oldukça dikkat 
çekicidir. 

Transdermal preparatlar henüz araştırma, geliştirme aşamasında bulunmakta-
dır. Şimdilik sınırlı sayıda etken madde ile piyasada bulunmasına rağmen, yeni et-
ken maddelerin uygulanması ile, daha güvenli doz veren, daha uzun süreli kullanı-
ma uygun formüllerin hazırlanmasıyla daha da yaygın bir kullanım alanı bulacağı dü-
şünülebilir. 

KAYNAKLAR 

1- Mutschler, E., "The Now and Future of Drug Delivery Systems", Proc. Int. Conf. 
• on Drug Delivery Sys., Paris, 13-15 (1983). 

2- Roufail, B.T., "Canadian Regulatory Reguirements for Controlled Release Dosage 
Forms "Pharm. Techn., 7, 150-159 (1983). 

3- Karim, A-., "Transdermal Delivery Systems", Proc. Int. Conf. on Drug Delivery 
Sys., Paris, 28-33 (1983). 

4- Fara, J.W., "Short and Long Term Drug Delivery Systems", Proc. Int. Conf. on 
Drug Delivery Sys., Paris, 33-38 (1983). 

5- Shaw, J., "Development of Transdermal Therapeutic Systems", Drug Dev. Ind. 
Pharm., 9, 579-603 (1983). 

6- Chien, Y.W., "Long Term Controllel Navel Administration of Testesterone",J. 
Pharm. Sci., 73, 1064-1067 (1984). 

7- Higuchi, T., "Mechanism of Sustained-Action Medication", J.Pharm, Sci., 1145-
1149(1963). 

8- Higuchi, T., "Rate of Release of Medicament from Oinment Base Containing Drugs 
in Suspension", J. Pharm. Sci., 50, 874-875 (1961). 

9- Chien, Y.W., "Logics of Transdermal Controlled Drug Administration", Drug Dev. 
Int. Pharm., 9,497-520 (1983). 

10- "The New Transdermal Nitroglycerin "Patches", Am. Pharm., NS22, 90 (1982). 
11- Mc Niff, E.F., "Nitroglycerin Pharmacokinetics After Intravenous Infusion in 

Normal Subjects", J. Pharm. Sci. 70, 1054-1058 (1981). 



FARMASÖTİK TEKNOLOJİDE İYİ İMALAT UYGULAMALARINDA 
(GMP) YENİ GELİŞMELER 

NEU DEV/ELOPMENTS IN GOOD MANUFACTURING PRACTICE OF 
PHARMACEUTİCAL TECHNOLOGY 

* 

Asuman Bozkır (Ercan) 

SUMMARY 

in this article, the good manufacturing rules developed by the 
uorld industry and the scientists, and uhich have berome examplary rules,especially tho 
concerning the neu developments of pharmaceutical technology have been examinea. 

İlaçların kalite kontrollerinin, imalatın her safhasında belirli standartlara 
göre tekrarlanması ile sağlanması arzu edilir. İlaçta kalite, emniyet ve etkinlik 
olarak belirlenen 3 faktör için bir dereceleme yoktur. Zira ilaçta bu 3 husus en 
üstün düzeyde olmalıdır. İyi ilaç imal etmenin, ilacını kamu ve topluma kabul ettir-
menin şartı ancak bir takım standartları yerine getirmekle gerçekleşir. 

Bu standartların tesbiti amacı ile Dünya Sağlık Teşkilatı (LılHO) 1946 da kuru-
larak 1955 de çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar Dünya Sağlık Meclisi (WHA) 
ve Dünya Sağlık Teşkilatı Yönetim Kurulu kararları ile şekillenerek gelişmiştir. 

Önceleri Farmakope ve ilaçlar için kontrol spesifikasyonları ile ilgili olan 
bu kurallar, çeşitli uluslararası kuruluşlar ve sağlık otoriteleri ile sıkı işbirli-
ği yapan ilaç endüstrisi tarafından geliştirilmiştir. Bu maksatla 1956 da 
Cenevre'de, 1961 de Varşova'da ve 1968 de Helsinki'de yapılan toplantılar sonunda 
milletler arası iyi imalat kurallarının (GMP) esasları hazırlanarak yayınlanmıştır. 
ÜJHO nun bu tavsiyeleri daha ileriki yıllarda dünya sanayii ve bilim çevrelerince 
daha çok geliştirilmiş ve milletler arası örnek hale getirilmiştir (1,2,3,4). 

Ülkemizde ise 1928 yılında 1262 sayılı Kanunun çıkması ile imalatta devlet 
kontrolünün esasları belirlenmiş ve bu 4348 ve 6243 sayılı kanunlarla iki defa 
değişikliğe uğratılmıştır. 1954 yılında 6243 sayılı kanunun 5.maddesi gereğince 
çıkarılan "İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar İmalathaneleri Talimatnamesi" ile bu 
günkü yönetmeliğe yakın esasların tatbikine başlanmıştır. 

1 Kasım 1984 de son olarak çıkan İspençiyari ve Tıbbi Müstahzar İmalathaneleri 
Yönetmeliği esas olarak bir "iyi imalat uygulamaları yönetmeliği" olup, UHO nun 
önerdiği esaslar doğrultusunda milli şartlarımızda gözönünde tutularak Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır (1,4). 

Özellikle son yıllarda geliştirilmiş olan bu iyi imalat kurallarının Farmasö-
tik Teknoloji açısından getirdiği yeni gelişmeleri şu şekilde sıralayabiliriz. 

Eczacılık Teknolojisi Bölümü 
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı 
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I- İyi İmalat Uygulamalarında Personel ile İlgili Yeni Gelişmeler: 
Bir ilaç imalat işletmesinde çalışacak elemanların iyi ilaç imal tekniği 

(GMP) felsefesine açık ue kurallarını uygulamaya yetenekli, tecrübeli ue özellikle 
imalat kısmında çalışanların sağlıklı olmaları istenmiştir (2). 
Üretim yeri personeli: 

a) Mesul müdür 
b) Yeterli ue yetenekli teknik personel olarak iki gruba ayrılmış,bu göreui 

yapacak kişilerde aranılacak nitelikler belirlenmiştir (1,3). 
Dünya Sağlık Teşkilatı ise, üretim ue kalite kontrolünü yönetmekten sorumlu 

uzmanların eğitimlerinin ağrlıklı olarak Farmasötik Teknoloji ue bunun yanı sıra 
Kimya, Farmakoloji, Toksikoloji, Fizyoloji, Histoloji, Mikrobiyoloji gibi bilimlerin 
uygun bir kombinasyonundan oluşmasını önermiştir. 

II- İyi İmalat Uygulamalarında Üretim Yeri ile İlgili Yeni Gelişmeler: 
İlacın imalatı, ambalajlanması, etiketlenmesi ve kontrolünün bu işlemlere 

özellikle uygun yerlerde yapılması ve üretim yerinin en az aşağıda belirtilen bölüm-
lerden meydana gelmesi önerilmiştir (1,2,5). 

Bu bölümler; 
a) İdare bölümü 
b) İmalat bölümü 
c) Kontrol bölümü 
d) Ambalajlama bölümü 
e) Depo bölümü 
İlaçların imal, ambalaj ue kontrolü için binaların sahip olması gereken 

özellikler ise başlıca (1); 
1- İlaç üretilen tesislerde yürütülen imalat işlemleri arasında uygunluk 

olması, 
2- Diğer ilaç ue başlangıç maddeleri ile bulaşma ueya karşılıklı bulaşma 

(Cross-contamination) ihtimalini kontrol edebilecek, ambalaj malzemele-
rinin karışmasını önleyecek ue herhangi bir imalat veya kontrol kademe-
sinin atlanması riskinin en aza indirgeyecek çalışma sahasını vermesi, 

3- Üretim yerinin, mamulün, kalite ue emniyetine etki edebilecek fiziksel 
görünüşte olması, 

k- Işıklandırma, ısıtma ue uentilasyon sisteminin imalat ue depolama sıra-
sında laboratuuar cihazlarının çalışma ue doğruluğuna olumsuz yönde etki 
etmeyecek şekilde olması, şeklinde sıralanmıştır. 

Depo sahalarının; 
1- Yeterince yere sahip, uygun aydınlatma sağlayacak, depolanan malzeme 

ve mamullerin muntazam olarak yerleştirilmesine, saklanmalarına imkan 
uerecek şekilde olması, 

2- Karantina altındaki ilaç ue hammaddelerin diğerlerinden ayrılmasını 
temin edecek şekilde olması, 

3- Özel, yangın ve patlama riski olan; çok toksik, narkotik ue diğer teh-
likeli ilaçlar ile reddedilmiş ueya geri çekilmiş ilaç ue hammaddelerin 
özel olarak ayrılmış kapalı sahalarda depolanmasına uygun olması gerek-
mektedir. 
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Bu konuda; Endüstri Eczacıları Temsilcileri, Kontrol Laboratuvarları Temsilcileri 
ve FIB~ın ilaç Kontrol Dairesi Temsilcilerinden oluşan FIB 1980 Madrit genel toplan-
tısında iyi depolama koşulları ile ilgili bazı tavsiyeler UHEfnun ilaçların imala-
tında kullanılan başlangıç materyali, ara ürün, paketleme materyali ve bitmiş ürün-
lerin depolama, taşıma ve muhafazası ile ilgili GMP kurallarına yönelik bazı gerekli 
hususları içermektedir (5). 
Özel alanlarda ise; 

1- Steril olması gereken, ancak bitmiş ambalajları içerisinde sterilizasyonları 
mümkün olmayan ilaçların imali için amaca uygun özel kapalı alanların bulundurulması, 

2- Bu alanlarda, dış hava ile teması kesilmiş özel bir saha (air-lock) dan 
geçilerek gidilebilecek şekilde ve tamamen tozdan arıtılmış bakteri tutan filtreler-
den geçirilerek gelen, civar alanlardan daha yüksek basınca sahip havalandırma sis-
teminin bulunması, 

3- Filtrelerin çalışıp çalışmadığının önce tesis sırasında sonra periyodik 
olarak kontrol edilmesi, 

İmalat alanlarındaki bütün yüzeylerin temizleme ve dezenfeksiyonu kolaylaş-
tıracak şekilde olması, 

5- Bu alanlardaki hava içerisindeki mikrop sayımlarının rutin olarak imalattan 
önce ve imalat sırasında yapılması ve sayımların sonuçlarının önceden belirlenmiş 
standartlarla karşılaştırılarak kayıtlar halinde muhafaza edilmesi, 

6- Ambalajı içerisinde sterilize edilebilen ilaçların imali için, steril hava 
ikmal sistemi hariç, yukarıda belirlenen tüm özelliklerin aynen aranması ve bu alan-
ların sterilize edilmiş ilaç ile diğerlerinin karışması ihtimalini bertaraf edecek 
şekilde planlanarak düzenlenmesi istenmektedir. 

III- İyi İmalat Uygulamalarında Kullanılacak Teçhizat ile İlgili Yeni Gelişmeler 
Son uygulamalara gör.e üretim yerlerindeki teçhizatta aranacak koşullar; 
Teçhizatın amaçlanan kullanıma uygun olması, gerektiğinde temizlenmeyi 

kolaylaştıracak şekilde olması, imalat sırasında ilaçlar ve kaplardaki kontaminasyonu 
asgariye indirmesi, süzme ve sterilizasyon gibi imalat kademesinde karışma riskini en 
aza indirmesi olarak sıralanabilir (1). 

Bu cihazların temizlenme, muhafaza ve kontrollerinde dikkat edilecek nok-
talar ise; 

1- Başlangıçta ayarlanmış, ilaçları sterilize etmek için kullanılan cihazların 
çalışma şartlarının uygun aralıklarla, onaylanmış kontrol metodlarına göre kontrol 
edilerek kayıtlarının tutulması. 

2- İmalatta kullanılan alet ve kapların tamamen temizlenmiş olup, gerekli 
hallerde sterilize edilerek imalathanenin spesifik yazılı talimatlarına uygun ola-
rak muhafaza edilmesi, 

3- Gerektiğinde bütün teçhizatın tamamen parçalarına ayrılarak bir önceki 
operasyondan kalabilecek ilaç bakiyelerini gidermek üzere tamamen temizlenip bu iş-
lemlerin kayıtlarının tutulması, 

k- Aseptik doldurma için kullanılan teçhizatın uygun aralıklarla mikrobiyolojik 
metûdlar kullanılarak kontrol edilmesi, imalat ve kalite kontrolünde kullanılan tartı 
ve ölçü aletlerinin ayarlanıp kayıtlarının tutulmasıdır. 

IV- İyi İmalat Uygulamalarında Üretim ile İlgili Gelişmeler: 
UHO tarafından bir üretim yerinde üretim işlem ve kontrollerinin uzmanların 

denetimi altında yapılacağı belirtilmiş, üretim sırasında bağlı kalınacak prensipler 
açıklanmıştır (6). 
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8u prensipler; 
1- Üretimde kullanılacak alet \/e teçhizatın temizliği, 
2- Üretim ue depolama sırasında kullanılacak madde ue aletlerin etiketlenmesi, 
3- Üretim işlemleri sırasında karışılıklı bulaşmaların ue karîşıklığın önlenmesi, 
4- Personelin sağlığı ue korunması amacıyla yapılması gereken periyodik sağlık 

kontrolü ue raporlar ile ilgilenilrrresi 
5- üretimden birinci derecede sorumlu personel tarafından her ilaç için üretim 

işlemleri ile ilgili dokümanların hazırlanması, 
6- Üretilen ilacın her serisi için hazırlanması gereken seri üretim kayıtların-

da bulunması gereken bilgiler, 
7- Tutulan bütün seri üretim kayıtlarının saklanma süreleri, 
8- İnsektisid ue zirai ilaç üretilen yerlerin ayrı bina, kozmetik üretilen yer-

lerin ise ayrı katlarda bulundurulması olarak toplanmıştır. 
\I- İyi İmalat Uygulamalarında Ambalajlama ue Etiketleme ile İlgili Gelişmeler: 

Farmasötik müstahzarların üretildiği andan, hasta tarafından kullanılıncaya 
kadar geçen süre içinde fiziksel, kimyasal ue atmosferik değişikliklere karşı koru-
mak, taşınmalarını, saklanmalarını, alınmalarını ue ayırdedilmelerini kolaylaştır-
mada ambalajlama ue etiketlemenin önemi büyüktür. 

Son uygulamalara göre ambalajlama ue etiketleme ile ilgili olarak; 
1- Belirli kişilerin ambalaj ue etiket malzemelerinden sorumlu olması, 
2- Üretim ue kontrol kayıtlarının kalite kontrol sorumlusu tarafından serinin 

gereği gibi test ue kontrol edilip serbest bırakıldığını göstermesi, 
3- Depodan çıkarılmadan önce bütün kap, etiket, karton kutu ue prospektüslerin 

yetkili kişi tarafından kontrol edilmiş ue kullanım için uygun görülmüş ol-
ması istenmektedir. 
Bitmiş ilaçların ambalaj etiketleri üzerinde ise; 

- İlacın adı 
- Aktif maddelerin isim ue miktarları, 
- İmalatçı seri numarası 
- İmal tarihi, son kullanma tarihi, 
- Özel saklama şartları veya bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlar, 
- İlaçtan sorumlu imalatçının veya kişinin adı ue adresi, 
- Fiatı (Türkiye'ye mahsus) bulunmalıdır. 
Ambalajlama ue etiketleme konusu Aurupa Ekonomik Topluluğu, Dünya Sağlık 

Örgütü gibi örgütlerce tanımlanmış, ambalajlarda yer alması gereken hususlar direk-
tif haline getirilmiştir. Bu topluluğa üye ülkelerden olan Almanya ise diğerlerinden 
farklı olarak parakende satılan ilaçların ambalajlarını iç ue dış ambalaj olarak 
ikiye ayırmış ue bu ambalajların etiketlerinde içermesi gereken hususları ayrıca be-
lirlemiştir (6,7). 

Farmasötik ürünlerin ambalajlanması ile ilgili olarak Mayıs 1984 de Farmasötik 
Kontrol Komitesi (PIC) ue onun temsilcileri tarafından, farmasötik ürünlerin amba-
lajlanması hususunda, "GMP" nin temel ilkelerinede uyan kurallar ayrıntılı Dİarak 
belirlenmiştir (7,11). 

VI- İyi İmalat Uygulamalarında Kalite Kontrolü ile İlgili Yeni Gelişmeler: 
Genel GMP kurallarında, her üretim yerinde direkt Dİarak yönetime karşı 

sorumlu, fakat diğer bölümlerden bağımsız, uygun şekilde eğitilmiş bir uzman tara-
fından yönetilen bir kalite kontrol departmanının bulunması öngörülmüştür. 
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Son yönetmeliğe göre üretim yerlerinde kalite kontrolünün kalite kontrol 
laboratuarlarında yapılması gerektiği belirtilerek kalite kontrol bölümünün görev-
leri sıralanmıştır (1,3). 
Bunlar; 

1- Her test ve analizin yapılışına ait yazılı, detaylı metod hazırlamak, 
2- Başlangıç madde ve materyalinin her serisini kabul veya reddetmek, 
3- Gerekirse yarı mamul ürünü kabul veya reddetmek, 
4- İlacın konulacağı ana kapları, ambalaj, etiket malzemesini kabul veya 

reddetmek, 
5- Dağıtıma hazır ilacın her serisini kabul veya reddetmek, 
6- Başlangıç maddeleri, yarı mamul ve üretimi tamamlanmış ilaçların depolama 

kurallarının yeterli olup olmadığını değerlendirmek, 
7- İmalatı tamamlanmış ilaçların ve gerekirse başlangıç maddelerinin ve yarı 

mamulün kalite ve stabilitesini değerlendirmek, 
8- Depolama şartlarına bağlı olan stabilite test sonuçlarına dayanarak kullan-

ma süresini saptamak, 
9- Kontrol işlemlerini ve spesifikasyonları kayıt etmek ve gerektiğinde tekrar 

gözden geçirip düzeltmek. 
10- Geri gelen ilaçların serbest bırakılması,yeniden işlem görmesi veya imha 

edilmesi gerekip gerekmediğini tetkik etmek, bu ilaçlarla ilgili uygulama-
lara ait gerekli kayıtları tutmak, 

11- finaliz numunelerini tesbit edilmiş kurallara uygun olarak kalite kontrol 
bölümünce almak, numuneleri uygun şekilde etiketlemek ve bir kısmını ile-
ride referans olarak kullanılmak üzere muhafaza etmek (8,9) Dİarak sıra-
lanabilir. 

Ayrıca üretim yerlerinde kalite kontrol bölümüne ait özel ve ayrı bir labora-
tuvar bulunması ve bu laboratuvarın; 

1- İmalat sırasında ve sonra yapılması istenen bütün kalite kpntrol test ve 
analizlerini yapabilecek personel ve alete sahip olması, 

2- Yetişmiş ve yetkili bir kişi tarafından yönetilmesi istenmiştir (10). 
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BURUN MUKOZASINDAN VERİLMEK ÜREZE HAZIRLANMIŞ 
YENİ FARMASÖTİK FORMLAR 

NEW PHARMACEUTİCAL FORMS PREPARED TO BE GIVEN THROUGH THE NASAL MUCOSA 

Gülengül DUMAN * 

SUMMARY 

The intranasal route for  drug administration is probably one of  the mest 
neglected methods for  distributing drugs to the systemic circulation. Recently 
however, evidence has suggested that this route may be useful  for  drugs hitherto 
only administrated parenteralIy. 

In recent years the nasal route has received a great deal of  attention 
as a convenient and reliable method for  the administration of  drugs. 

However, several questions must sti l i be enswered before  this dosage 
form  can be put into widespread use-whether there were any long-term side ef-
fects  from  this route, what the costs of  treatment might be. 

Son yıllarda, burun mukozası ilaç verilişi için uygun ve güvenilir bir 
yol olarak büyük bir ilgi uyandırmaktadır. Oral olarak alınamayan ilaçların muko-
zal yolla verilmesi için son araştırmalarla yeni dozaj formları  hazırlanmaya 
başlanmıştır. 

ilaç verilişinde burun mukozası sistemik dolaşıma ilacın katılmasında en 
çok ihmal edilen bölgelerden biridir. Buruna ilaçlar çözelti, pomad, enfiye  veya 
buğu şeklinde tatbik edilmektedir. Burun mukozası bilhassa konkalarda damardan 
çok zengin bulunmaktadır (1). 

Yine son yıllarda burun mukozasındaki damarların bazı ilaçları etkilemesi 
üzerinde rolleri olduğu öğrenilmiştir.Örneğin PG (Prostoglandinler), genellikle 
vazodilatatör maddeler olarak kabul edildikleri halde, burun damarlarını büzer-
ler. Seratonin cilt ve iskelet kaslarındaki damarları genişletir, buna karşılık 
burundakiler dahil, diğer damarların çoğunu büzerler. İzoprenalin burun damlası-
nın yapmış olduğu vazodilatasyon propanolol ile önlenemez. Bunun yanısıra hista-
min burun mukozasındaki damarları genişletir ve antihistaminikler burunda bu et-
kiyi bloke ederler. Sinüslerdeki mukozanın ilaçlara olan cevabı, burun mukozası 
ile aynı olduğu kabul edilmektedir (1). 

Nazal mukozaya ilaç verilişinde genellikle hastalığın bulunduğu yere 
topik uygulama yapılmaktadır. Bununla beraber histolojik bakış açısından, nazal 
mukoza sistemik uygulama içinde uygun bir veriliş yoludur. Çünkü mukoza yoğun 
bir damar ağını içerir ve buradan iyi ilaç absorbsiyonu beklenmektedir. Buna 
örnek olarak bir kaç tip endojen hormon sayılmaktadır (7). 

Buruna ilaç tatbik şekillerinden nebülizasyon, en etkin yöntemdir ve 
tatbik kolaylığı, dozun iyi ayarlanması, steril olması ve yüksek difüzyon  kabi-
liyeti nedeniyle tercih edilmektedir.Burun ilaçlarında kullanılan maddeler, anti-
bakteriyel ajanlar, antiallerjikler, vazodilatörler, vazokonstriktörler vs. dir( l )-

Son yıllarda özellikle toz şeklinde tatbik edilmek üzere nafarelin  ase-
tat, katernar amonyum bileşiği, klofilium  tosilat, naloksan, bupnenorfin,  poli-
peptit enkefalin  veinsülinin nazal absorbsiyonu çalışılmaktadır. Bu soi4.çalışma-
lardan ,luteinize edici hormon salımı yapan hormon, oxitosin, ve ACTH ( Adenokor-
tikotrofik  hormon) nazal mukozadah absorbe olmaktadır. Ayrıca araştırıcılar pep-
didlerin bu yolla çok az absorbe olduğunu söylemekte fakat  yine bir peptit ya-
pıda olan insülinin nazal etkisinin, benzer etkiyi veren gerekli parenteral doz-
dan daha büyük olduğunu söylemektedirler (2), (3), (4), (5), (6). 

x
 Eczacılık Meslek Bilimleri 
Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı 
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Nazal olarak verilmek üzere hazırlanan yeni dozaj formlarının  diskleri hazırlan-
maktadır, örneğin insülinin, çift  tabaka olarak hazırlanan diski mukozal membran 
üzerine koyularak absorbsiyonu incelenmiştir. Bu amaçla değişik yardımcı maddeler 
kullanılmıştır. HPC (Hidroksi propil selüloz), karbopol 934, kakao yağı, Sodyum 
glikolat denenmiştir. Yine insülünin laktoz, MCC (Mikrokristal selüloz), HPC(hid-
roksi propil selüloz H), ve nötralize karbopol 934 yardımcı maddeleri kullanıla-
rak toz ve sıvı dozaj formları  hazırlanmıştır. Ve absorbsiyonda önemli artış 
gözlenmiştir. Özellikle nötralize karbopol 934'ün toz dozaj formunda  nazal ab-
sorbsiyonun çok daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Bir başka çalışmada poliakrilik 
asit jel bazı kullanılmış olup, konsantrasyon ve P gibi parametreler ayarlanarak 
oldukça dikkate değer sonuçlar elde edilmiştir (9), (7). 

Bilindiği gibi, nazal mukoza pek çok salgı bezi içerir ve burunda salğı 
bezlerine doğru sıvı transferi  olmaktadır. (Katonı ve ark. 1983). İnsülin ve kal-
sitonin vs. gibi maddeler içinde poliakrilik asit je l i ile hazırlanan yeni dozaj 
formu,  nazal mukozada bir sıvı akışı meydana getirmektedir, buda nazal mukozada 
absorbsiyonu arttırmaktadır. Yine de bazı noktalar tam olarak açık değildir, özel-
likle peptit yapısındaki ilaçların absorbsiyonunda artış meydana getirmek üzere 
sulu sıvağ olarak poliaktilik asit jelin kulanılabileceği açıklanmaktadır. Ayrı-
ca yapılan bir çalışmada, histolojik örneklerde mikroskobik ve membran etkileri 
(örneğin protein salımı) incelenmiş ve poliakrilik asit jel bazının mukoza yüze-
yine zarar vermediği gösterilmiştir (8). 

Ayrıca narkotik antagonist naloksan ve erkeklik hormonu testesteron üzerin-
deki çalışmalar bu ilaçların nazalboşluktan hızlı ve tam olarak absorbe edildik-
lerini göstermektedir. Diğer taraftan,  nafarelin  asetat (LHRH analoğu), olduğu 
zaman peptitlerde nazal absorbsiyon artmaktadır (6). 

İntranazal uygulamanın klinik çalışmalarına bakıldığında, değişik et-
ken maddeler için absorbsiyonda dikkate değer artış gözlenmektedir. Nazal muko-
zaya ilaç verilmesinin uygulamasına geçilmeden önce birkaç soruya tam cevap 
verilmesi gerekmektedir. Bunlardan en önemlisi bu uygulamanın tedavi değerenin 
ne kadar olabileceği şeklindedir. Diğeri ise bu tür formülasyonlarda  uzun süre-
li yan etkilerin olup olmayacağıdır. Bu soruların cevaplarını ise ancak yeterli 
klinik ve deneysel araştırmalar ortaya koyacaktır. 
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MODERN HASTANE ORGANİZASYONU UE ECZANE 

MODERN HOSPİTAL ORGANİZATION AND 
PHARMACY DEPARTMENT 

Eriş A5İL* 

SUMMARY 

Pharmacies and Hospitals are the main instütitİDns that 
the pharmacists performed responsibi 1 i t i e s of the profession. 
In Turkey, ue can not say that the pharmacists uork in full 
capasity in hospitals. because these institutions are not uell-
organized. In addition, the meaning of hospital pharmacy and 
the functions of the pharmacists in hospitals have not been 
defined exactly. 

In this articİE, Hospital organization and the place 
of the Pharmacy Department in this Organization in U.S.A. have 
been i n ve stıi ga t e d. In addition, it has been uanted to develope 
a model for Turkey by giving the Organization of the Pharmacy 
Departmentıof Saint Peter's Hospital Albany NY, USA, one of the 
three hospitals that I visited and uorked as an observer in 
January and February 1986. 

Eczacılık Teknolojisi Bölümü, Eczacılık İşletmeciliği ve 
Tarihi Bilim Dalı 
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GİRİŞ 

Hastaneler, tüm çalışmaların insan sağlığının korunması ve 
hastaların iyileştirilmesi için yapıldığı kurumlardır. Son yılla-
ra kadar hastanelerde daha çok yatan hastalara önem verilmekte 
iken şimdi hastaneler hastalıklardan korunma konusunda da bazı 
sorumluluklar yüklenmeye başlamışlardır. Özellikle ileri batı 
ülkelerinde hastanelerde çalışan sağlık personeli ile resmi 
sağlık kuruluşları işbirliği içinde halk sağlığının korunmasında 
büyük gayretler sarfetmektedirler. 

Modern hastane organizasyonu çok kompleks bir yapı gösterir 
Bu organizasyonda doktorlar, eczacılar, biyologların yanı sıra 
daha pekçok meslek sahibi yetişmiş personelin yeri bulunmaktadır. 
Ekonomistden sosyal hizmet uzmanına, işletmeciden mühendise kadar 
geniş bir yelpazede tıp dışı personel de bu organizasyonda görev 
alır. 

Modern bir hastane organizasyonunda eczane bölümünün fonk-
siyonu çok önetalidir. Eczane, hastanedeki pekıçok bölümden biridir 
Ancak gerek ekonomik katkısı gerekse tedavinin kaçınılmaz unsuru 
olan ilacın hazırlandığı yer olarak eczanenin yeri diğer bölüm-
lerden farklıdır. Eczane, dektor—hasta-eczacı ilişkisinin odağın-
da bir konumdadır. Bu konumu ve verdiği hizmetin özellikleri ne-
deniyle hastane eczanelerinde hem eczacıların hem de eczacı olma-
yan bazı personelin çalıştırılmasına gerek vardır. 

MODERN HASTANE ORGANİZASYONU 
En modern hastane organizasyonlarını gördüğümüz Amerika 

Birleşik Devletleri'Ode çok sık rastladığımız bir hastane orga-
nizasyon şeması aşağıda verilmiştir. 
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Hastane Direktörü 

Personel Müdürü Denetçiler 

Yürü'tme Komitesi 

Halkla ilişkiler 

Bilgisayar Merkezi 

Direktör Yard.. 

Klinik Hizmetler 

Direktör Yard. 

Yürütme Hizmetleri 

Direktör Yatd. 

— Eczane 
Kan Bankası 

—Klinik Laboratuvan 
—Araştırma Laboratuvarl 
— Diyet Servi si 
— Hemşire Okulu 
—Sterilizasyon 
— Ane stezi 
—Patoloji 
— Radyoloji 
— Fizik Tedavi 

-Kredi 
—Satın Alma Depo: 
—Telefon Servisi 
—Temizlik 
Onarım 

—Çamaşırhane 

— Kabul Hizm 
— Danışma Hizm 
— Refakat Servi 
— Kayıt Hizm. 
-"Sosyal Hizm. 
Gönüllüler 

Direktör Yarı 

Ambulans Hiz, 
İ Z m " U l i n i 
e™isi[_ f l r i l 

Klinikler 
Acil Servis 
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Amerika Birleşik Devletlerinde devlete ait hastanelerin 
bazılarında ve özel hastanelerin hepsinde Hastane Direktörü 
tıirfjMütevelli Heyet'e karşı sorumludur. 

Şimdi bu organizasyon içinde Eczane Bölümünün durumunu 
gözden geçirelim. 

Aşağıdaki şema çok basit olarak bölüm organizasyonunu 
gö stermek tedi r. 

Direktör 

I 
Direktör Yrd. 

Sekreter 

1 
Daktilo 

Ayakta Tedtı'/i İmalat ve Kontrol Yatan Ha st al ara 
Görenlere İlaç verme Sorumlusu İlaç verme Serum. 

Sorumlu su 

Şimdide Bölüm aktivite tablosunu şematik olarak görelim. 
Böylece görevler çok daha ayrıntılı bir biçimde anlaşılabilecek 
ve çalışacak personel durumu da ortaya çıkacaktır. 
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Eczane 

Dağıtım 

Satınalma ve 
Envanter Kontrolü 

Üretim • 

İ stati atikler 
V E 

Raporlar 

Öğretim Araştırma Kontrol 

Hastanede yatan Hastalar 
Hastanede yatmayan Hastalar 
Tıbbi, cerrahi ve laboratuvar 
malzeme si 

Servis ve kat stoğu 
Alkol 
Narkotikler 

Büyük Miktar 
Parenteraller • 
Ektraksiyonlar• 
Diğerleri 

Bu şemada eczane bölümünün sorumlu olduğu işler görül-
mektedir. Bu işler 4 ana grupta toplanmaktadır. 

1- Üretim 
2- Dağıtım 
3-Yönetim 
4-Araştırma-Öğretim 
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Bu ana grupların altında işlerin ayrıntısını da şemadan 
izlemek mümkün olmaktadır. 

SfllNT PETER'S HASTANESİ ECZACILIK BÖLÜMÜ 
ORGANİZASYONU 

Ocak-Şubat 1986 Aylarında Fakültemizle Albany College of Pharmacy 
arasında başlatılan işbirliği çerçevesinde bu eczacılık okulunu ziya-
ret etme ve çeşitli araştırma ve incelemeler yapmak fırsatını buldum. 
Bu arada bu okulun öğrencilerinif) staj yaptığı şehir merkezindeki 3 
hastanede bi/hafta çalıştım. Bü hastaneler .• 

1. Albany Medical Center Hospital 
2. Saint Peter's Hospital 
3. Albany Veterans Administration Hospital 

adı hastanelerdir. 

Bunlardan Saint Peter's Hospital'ın Eczacılık Bölümünün organizas-
yon şemasını kadrolarıyla birlikte görmeye çalışalım. Böylece somut 
olarak modern bir eczacılık bölümü organizasyonunu da incelemiş olabi-
leceğiz. 



ECZANE DİREKTÖRÜ 

Sekreterya Albany CollsgE of 
Pharmacy PErsonEİi 

Direktör Yardımcısı Hemodiyaliz Servisi 

Yatan Hastalar 
Servi si 

Ayaktan Tedavi Gören 
Ha stalar Servi si 

(V) u> w 

Eczane 
5 Eczacı 
5 Teknisyen 
Klinik Eczacılık Servisi 
3 Eczacı 

Memur 

Memur (Rart-time) 

L 
Intravenöz 
İlap Hazırlama Servisi 

3 Eczacı 
1' Eczacı 

7 Tekıii syen 

5 İntern Eczacı 
(Eczacı Okulu Son 
Sınıf Öğrencileri 
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ÜLKEMİZ İÇİN YENİ BİR MODEL ÖNERİSİ 

Kalkınma plânlarında belirtilen hedeflere zamanında varı-
labilmesi için çağımızın bilimsel ve teknolojik gelişmeleri 
de dikkate alınarak ülkemizde hastane organizasyonunun yeni-
den yapılması gereği açık olarak ortadadır. Sağlık sektörü 
içindeki tedavi hizmetlerinin istenilen düzeye çıkabilmesi 
bu reorganizasyonun yapılmasına önemli ölçüde bağlıdır. 
Bu çerçevede, tüm sağlık personelinin görev ve yetkilerinin 
ekip hizmeti anlayışına uygun bir biçimde belirlenmesi de 
mümkün olabilecektir. Bu şekilde, Devlet Sağlık Politikası-
nın sağlıklı olarak işlemesi sağlanabileceği gibi optimal 
sağlık insan gücü plânlaması da yapılabilecektir. 

Amerika Birleşik Devletlerinde gördüğümüz modern hasta-
ne organizasyonu ve ülkemiz ihtiyacı göz önüne alınarak 
aşağıda şematize ettiğimiz bir Hastane Organizasyonu öneriyoruz. 
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Başhekim 

I Başhekim Yardımcıları 

Tıbbi Bölüm 

Tıbbi Fonk si vonlar 
Bölümü 
Eczacılık Bölümü 

İlaç ve Zehirlenme 
Danışma Ünitesi 

Hemşirelik Bölümü 

Tıbbi Hizmet 
Üniteleri 
Teşhis Üniteleri 
Tedavi Üniteleri 

İdari Bölüm 

Ha stane 
Müdürü 
Alt 
Bölümler 

Tıbbi Hizmet Üniteleri 

i 1 
Poliklfcöikler Klinikler 

Klinikler 

I Dahili Hastalıklar Cerrahı Hastalıklar FizikN/T edavi 
ve Rehabilitasyon 

Teşhis üniteleri 

r _ { 
Laboratuvarlar Röntgen Servisi 
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Tedaui Üniteleri 

Radyoterapi Fizyoterapi Rehabilitasyon Hap Bankası Acil Servis 

ECZACILIK BOLUMU 
Baş Eczacı 

Baş Eczacı Yardımcıları 

I Klinik Eczacılar 
Dağıtım Ünitesi Üretim Üniteleri 

Satın Alma Parenteral 

Depolama Majistral 

•Dağıtım Diğerleri 

KAYMAKLAR 

1) Hastane Eczacılığı, üJilliatn E.Hassan, tr. Türk Eczacılar Birliği 
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ECZACILIKTA YENİ BİR BİLİM DALI "SOSYAL ECZACILIK" 
"SOCIAL PHARMACY". A NEU SCIENTİAC DISCIPLINE 

in PHARMACY 

Eriş ASİL ( x ) Sevgi ŞAR ( x ) Gülbin DEMİR ( x ) 

Canan YÜCEL ( x ) 

SUMMARY 

Recently, the study fields of pharmaceutical 
sciences have gained some new dimentions. For this 
reason, these fields have been placed in teaching as 
well as research. 

In Last decades increased attention is being paid 
to Social Pharmacy, one of these new fields, especially 
in U.S.A. and several countries of Europe. 

Since a long time, It is known that the pharmaceu-
tical Sciences have a relationships with Social Sciences. 
But, the Social Pharmacy Lectures are rather new in 
European Pharmaceutical Education. 

In some European Countries Social Pharmacy as a 
a new Scientific Discipline in Pharmacy has been taught 
individually, but in some countries the subject of Social 
Pharmacy have been taken place in different disciplines. 

In this paper, the meaning and the subjects of 
Social Pharmacy as a new scientific discipline in Pharmacy 
have been wanted to discribe and discussed. 

x Eczacılık Teknoloji Bölümü, 
Eczacılık İşletmeciliği ve Tarihi Bilim Dalı 
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GİRİŞ 

Bilindiği gibi eczacılığın çalışma alanları her geçen 
gün yeni boyutlar kazanmaktadır. Bu nedenle gerek eczacılık 
eğitim ve öğretimi ve gerekse araştırmalar yeni alanlarıda 
konuları içine almaktadır. 

Bu alanlardan birisi olan sosyal eczacılık son yıllarda 
özellikle A.B.D. ve pekçok AVrupa ülkesinde giderek önem kazan-
maya başlamıştır. Eczacılığın sosyal bilimler ve davranış bilim-
leriyle yakın ilişkide olduğu çok eskiden beri bilinen bir ger-
çektir. An-cak sosyal eczacılığın bir disiplin olarak eğitim ve 
öğretim programlarına ve araştırma alanına girişi son on onbeş 
yılın ürünü olarak gözlenmektedir. 

Eczacılığın bu yeni bilim dalı çeşitli isimlerle pekçok 
Eczacılık Fakültesinde okutulmakta ve araştırmalar yapılmakta-
dır. Bazı ülkelerde ise diğer disiplinlerin konuları içinde 
yer almaktadır. 

Bu makalede Eczacılıkta yeni bir bilim dalı olan sosyal 
eczacılığın tanımı, çalışma ve araştırma alanları ele alınarak 
çeşitli ülkeler ve Türkiye'deki uygulamalar karşılaştırılmış 
ve tartışılmaya çalışılmıştır. 

SOSYAL ECZACILIK NEDİR? 
Eczacılıkta yeni bir bilim dalı olan sosyal eczacılık 

literatürde çeşitli isimler altında yer almakla birlikte bu 
isimler tanım ve içerik açısından birbirinden oçk büyük fark-
lılıklar göstermektedir. 

Utrecht-Hollanda da 18-19 Ekim 1982 tarihlerinde yapılan 
"Social Pharmacy Workship" adlı toplantıda verilen bir tebliğde 
de çeşitli Avrupa ülkelerindeki sosyal eczacılık uygulamalar 
ele alınmıştır.(1). Bu tebliğ bir anket çalışmasının sonuçla-
rıdır. Çalışmanın amacı Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde sosyal 
eczacılığın nasıl tanımlandığını belirlemek ve çeşitli ülkele-
rin eczacılık eğitim programlarını sosyal eczacılığın hangi 
boyutlarda yer aldığını saptamaktır. 
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Burada ilginç bazı tanımlamalara rastlıyoruz. Bu tanımların 
birkaçı aşağıda verilmiştir. 

"Sosyal Eczacılık, Eczacılık mesleği uygulamalarına ilişkin 
sosyal konuları analizi ile ilgilenen bir bilim dalıdır. " 

"Sosyal Eczacılık, eczacılığın sosyal konularıdır. Eczacılı-
ğın toplumdaki rolü, toplumı eczacılığı nasıl etkilemektedir gibi. " 
" Sosyal eczacılık, sağlık hizmetleri bir parçası olarak eczacılık 
hizmitleri ve sosyal yapısını inceler." 
" Sosyal eczacılık, eczacılık, tıp, hasta ve toplum arasındaki iliş-
ki olarak tanımlanabilir." 
"Sosyal eczacılık çok geniş boyutlu ilaç problemleriyle ilgili 
bilimsel bir disiplindir." 
"Sosyal eczacılık, organizasyon, yönetim, optimal şartların sağlanması 
üretim parametreleri ilaç dağıtımı halk sağlığı hizmetlerinin analizi-
dir. Sosyal eczacılık, eczacılık bilimleri ile tarih mevzuat gibi 
sosyal bilimlere, organizasyon, yönetim bilimleri, sosyoloji, deonto-
loji ve davranış, ekonomi, istatistik gibi bilimlere dayanır. 

alanı bulunmaktadır. 
SOSYAL ECZACILIĞIN ÇALIŞMA ALANLARI 

Sosyal Eczacılık yapısı dolayısıyla çok çeşitli konuları 
içermektedir. 

Aşağıdaki listede sosyal eczacılığın çalışma alanları baş-
lıklar halinde verilmektedir. 

Bu tanımların incelenmesiyle şu sonuca varıyoruz: 
1- Sosyal eczacılık yeni bir bilim dalıdır. 
2- Sosyal eczacılığın çok disiplinli bir yapısı vardır. 
3- Sosyal eczacılığın çok geniş bir çalışma ve araştırma 

1- Eczacılıkta Yönetim 
2- Eczacılıkta Organizasyon 
3- İlaç dağıtım sistemleri 
4- Ekonomi 
5- Eczacılıkta bilgisayar 
6- Eczacılıkta istatistik 
7- Eczacılık Kanunları 

8- Eczacılık Tarihi ve 
Deontolojisi 

9- Eczacılık İşletmeciliğ 
10- İlaç Danışma 
11- Eczane Pratiği 
12- Eczacılık-Halk Sağlığı 

İlişkileri 
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ECZACILIK EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNDE SOSYAL 
ECZACILIK 

Son yıllarda sosyal eczacılık araştırmalarının yoğunluk 
kazanmasının yanısıra Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinde 
çeşitli eczacılık fakültelerinde sosyal eczacılık alanına giren 
derslerinde öğretim ve eğitim programlarında yer aldığını görü-
yoruz. Sosyal eczacılık, Avrupa'nın bazı fakültelerinde ayrı bir 
bölüm olarak görüldüğü gibi (Örnek:İsveç) diğer bazı bölümlere 
bağlı disiplinler olarak da işlevini sürdürmektedir.( Örnek:Belçika, 
İngiltere, Polonya, Hollanda) İsveç ve Çekoslovakya'da ise bu alan-
da diploma almak mümkün olmaktadır. Örnek: Çekoslovakya'da Charles 
Üniversitesi eczacılık fakültesi, eczacılıkta organizasyon ve yöne-
tim bölümü. İsveç'te: Uppsala Üniversitesi sosyal eczacılık bölümü. 

Aşağıdaki listede Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yapılan 
sosyal eczacılıkla ilgili dersler, saatleri ve okutulduğu sınıflar 
görülmektedir. 



ÇEŞİTLİ AVRUPA ÜLKELERİNDE OKUTULAN SOSYAL ECZACILIKLA 
İLGİLİ DERSLER (1) 

Ders Adı 
Sosyal Eczacılık 
Eczacılıkta Organizasyon 
ve Yönetim 

Eczacılıkta Organizasyon 
Ekonomi ve Eczacılıkla 

İlişkisi 
Eczacılık Tarihi 
İlaç Dağıtım Sistemleri 
Sosyal Eczacılık 
Eczacılıkta Organizasyon 
Eczacılık Kanunları 
Eczacılık Tarihi 
Sağlık Eğitimi ve İşguvenli-
ği 
Eczacılıkta Ekonomik 
Problemler 
Genel Sosyal Eczacılık 
Ekonomi ve Yönetim 
Bilgisayar 
İstatistik 
Eczacılıkta Yönetim 

Okunduğu Ülke 
Belçika 
Çekoslovakya 

Macaristan 
Macaristan 

Macaristan 
Hollanda 
Norveç 
Polonya 
Polonya 
Polonya 
Polonya 

Polonya 

İsveç 
İsveç 
İsveç 
İsveç 
İngiltere 

Saat 
10 

180 

60 
60 

15 
1 yarıyıl 
A O 

30 
30 
30 
30 

45 

26 

26 

16 
19 
72 

Sınıf 
5.yıl 
4.yıl 

4.yıl 
4.yıl 

4.yıl 
Lisansüstü 
2.ve3.yıl 
4.yıl 
4.yarıyıl 
3.yıl 
4.yıl 

4.yarıyıl 

4 yıl 
4.yıl 
4.yıl 
4.yıl 
3.yıl 



TÜRKİYE'DE SOSYAL ECZACILIK ALANINDA 
OKUTULAN DERSLER 

Lisans Düzeyinde : 
1. Eczacılık Tarihi ve Deontoloji 

1 yarıyıl, haftada 1 saat, 7.yarıyıl. 
2. Eczacılık Mevzuatı ve İşletmeciliği 

1 yarıyıl, haftada 2 saat, 8.yarıyıl. 
Lisansüstü Düzeyde: 

Çeşitli Fakültelerde farklılıklar göstermektedir. Ankara Üniver-
sitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalına 
bağlı olarak aşağıdaki Lisansüstü dersler açılmaktadır. 
1. Genel Yönetim Bilgisi 1 saat/hafta 
2. İlaç Sanayiinde Yönetim 1 " 

3. Eczacılık Mevzuatı 2 
4. İlaçta Fiyat Oluşumu 2 II 

5. İlaç Ruhsatlandırma 1 
6. İlaç Sanayiinde Tanıtma ve Pazarlama 1 " 

7. Hastane Yönetimi 1 
8. Eczacılık İşletmeciliği 2 saat/hafta 
9. Sosyal Eczacılık 2 
10. İlaç Sanayiinde Organizasyon 1 II 

11. İlaç Sanayiinde Plânlama 2 " 

12. İlaç Sanayiinde Finansman 1 II 

13. İlaç Sanayiinde Üretim Yönetimi 1 •• 

14. İlaç Sanayiinde Denetim 2 II 

15. İlaç Sanayiinde Personel Yönetimi 1 II 

16. İlaç Sanayiinde Teşvik 1 II 

Görüldüğü gibi ülkemizde Sosyal Eczacılık alanına giren lisans 
düzeyinde 2 ders bulunmaktadır. Lisansüstü düzeyde ise oldukça çok 
sayıda ders olmasına karşın bu dersleri alacak öğrenci sayısı çok 
kısıtlı kalmata bazı dersler ise dersi alacak öğrenci bulunmadığı 
için açılamamaktadır. 
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SONUÇ 

Sosyal Eczacılık gerek Avrupa'da gerekse ülkemizde halen küçük 
bir disiplin halindedir. Ancak özellikle Avrupa'da gerek araştırma-
da gerekse öğretimde giderek artan bir gelişme göstermektedir. 

Sosyal Eczacılık, Eczacılık Bilimleriyle Sosyal Bilimler 
arasında yer alan, çok geniş kapsamlı,disiplinlerarası yeni bir 
Bilim Dalıdır. 

Eczacılığın Sosyal, Organizasyon ve Yönetim yönleri bütün 
dünyada giderek artan bir biçimde ağırlık kazanmaktadır. Bu 
nedenle bu konuların gerek araştırmada gerekse öğretimde daha 
ağırlıklı olarak işlenmesi zorunludur. Bu konuda hiç vakit geçi-
rilmeden yeni düzenlemeler yapılması, ülkemizde Sosyal Eczacılığın 
dünya standartlarına göre tanımının sağlıklı olarak yapılarak öğre-
tim ve eğitim programlarına alınması gerekmektedir. İlacın üreti-
minden tüketimine kadar her aşamada sorumlu ve yetkili tek meslek 
sahibi olan eczacılarımızın eğitimlerinde bu konularda eksik yetiş-
meleri kabul edilemez. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de artık 
yönetici eczacılara ihtiyaç olduğu inkâr edilemez bir gerçektir. 

KAYNAK 
1. Lisbeth M. Claus and Rudolf F. Peeters, Social Pharmacy: 

An International Comparison (Tebliğ Metni) 



DİHYDROXYACETONE1N BİYOSENTEZLE ÜRETİMİ 
" THE PRODUCTİON OF DİHYDROXYACETONE BY BİOSYNTHESİ " 

Ahmet AKIN^ Nurten ALTANLAR M 

SUMMARY 

Nowadays, by the help of  some recombinant microorganisms, the production of 
some chemicals and drg material can be possible because of  the development in trıole-
cular biology and espectially genetic engineering. 

One of  the substances which is produced in that way is Dihydroxyacetone. 
As we know this substance is used particularly in cosmetic industry and sun oils. 

For the production of  this substance the method stated by Kato et. al. in 
1986 which was the isolation of  Dihydroxyacetone kinase deficient  mutant No 65 
isolated from  Hansenula polymorpha is used. 

The properties and the production studies of  this mutant are described below. 

Son yıllarda moleküler biyolojinin gelişmesi ve özellikle gen mühendisiiğin-
deki sonaşamalar insanoğlunun bilim alanında çok önemli adımlar atmasına neden ol-
muştur. Bilindiği gibi bakteriyel ve viral enfeksiyonlarda  organizmayı koruyucu et-
kisi olduğu bilinen nonspesifik  bağışıklık maddelerinden interferonun  varlığı belir-
lenince bunun çeşitli yollardan elde edilmesi üzerinde çalışmalar başlatıldı. 

Nitekim 1960 lı yıllarda E.coli gibi bazı bakterilere Hybrid pBR 322/SN 
35-AH-L 6 veya Z-pBR 322 (pst) Hc IF-SN 35-AH-L 6 gibi plasmidlerin (14) konjugas-
yon yoluyla transfer  edilmesiyle elde edilen yeni suşlardan önemli oranda inter-
feron  elde edilmesi ve özellikle viral enfeksiyonlarda  kullanılabilirliğinin sap-
tanması araştırıcıların dikkatini bu yöne çekti. 

Yine 1920 li yıllarda pankreasın Langerhang adacıklarındaki B hücreleri ta-
rafından  sentezlendiği belirlenen insülin hormonu preparatları, başlanğıçta sığır ve 
domuz pankreaslarından elde edilen hayvansal insülinin insan insülinine dönüştürül-
mesiyle hazırlanmaktaydı (1,8,12,13). Ancak elde eailen insülinin hem düşük oranda 
olması ve hemde hayvansal kökenli bazı proteinlerin insanlarda istenmeyen reaksiyon-
lar oluşturması ve interferondan  olumlu sonuçlar alınması, insirlininde biyosentez 
yoluyla üretimini düşündürdü. 1982 yılında A.B.D. de Eli Lilly firması  tarafından 
pBR 322 plasmidi transfer  edilmiş E.coli K ] ? suşundan insülin elde edildi ve "Humulin" 
ismi verilen ilk biyosentetik insülin prepâratı piyasaya verildi (3,5,8). 

Bu arada çeşitli maddelerin etkisiyle bakterilerde mutasyonlar oluşturula-
bildiği, genel özellikleri bakımından orijinal suşa benzeyen yeni mutânıtl ardanı ı 
çeşitli kimyasal maddelerle, ilaç hammaddeleri üretilebildiği gözlendi. 

Bütün bu tesbitler araştırıcıların çalışmalarının çeşitli maddelerin üreti-
minde bu kolay ve ucuz yöntemin kullanılmasına yöneltti. 

Bu şekilde biyosentezle üretilme çalışmaları yapılan bir diğer madde de 
Dihydroxyacetone'dur. Bu maddenin biyosentezle üretiminde Kato ve arkadaşları (9,15) 
tarafından  1986 yılında Hensenula polymorpha'dan ayrılan ve Dihydroxyacetone kinase 
eksikliği olan No 65 mutantı kullanılmaktadır. 

Bilindiği gibi Dihydroxyacetone bu gün özellikle kozmetik sanayinde ve güneş 
yağlarında kullanılan bir maddedir. İlk kez 1959 yılında A.B.D. de kozmetik piyasa-
sında kullanılmaya başlanan bu madde daha sonraları derinin tedricen yanmasını sağ-
layan after-shave  losyonlarda kullanılmaya başlanmıştır (11,18). 1960 yılından sonra 
özellikle bronzlaştırıcı amaçla kullanılan preparatlara % 0,2 -% 4 oranında ilave 
edilmiştir (19,20). Böylece tek başlarına kullanıldıkları gibi juglone veya Lawson'a 
kombinasyonları halinde de kullanılmaya başlanmıştır (4). 

(*) Farmasötik Teknoloji Bölümü 
Mikrobiyoloji Bilim Dalı 
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CH2 . OH 

C = O 
CH2 . OH 

Yukarıda formülü  görülen Dihydroxyacetone F.D.A. tarafından  1.gruba, bir 
başka deyişle etkili ve emniyetli maddeler grubuna sokulmuştur. 

Yukarıda da belirtildiği gibi Kato ve arkadaşları, metanolden Dihydroxy-
acetone üretiminde Hanseluna polymorpha1nın CBS 4732 nolu suşundan elde edilen ve 
No 65 diye isimlendirilen mutantından yararlanmışlardır. Bu mutantın Dihydroxyace-
ton kinase enzimi sentezleme yeteneği bulunmamaktadır. Bu durumun No 65 mutantının 
yapısal genindeki bir değişiklikten değil, fenotipin  regülatör genindeki bir değişik-
likten ileri geldiği kabul edilmektedir. 

No 65 mutantının metanolde veya Dihydroxyacetone'da üretilemediği saptanmış-
t ı r . Bu mutantın içinde bir miktar glukoz, etanol veya gliserol bulunan ortamda ya-
vaş bir üreme gösterdiği; 5 karbon kaynağı bulunan ortamlarda revertan hale, bir 
başka deyişle orijinal forma  dünüştüğü belirlenmiştir. Keza Dihydroxyacetone kinaz 
aktivitesinin gerek No 65 in serbest hücre ekstraktında ve gerekse bu ekstraktın 
% 90 doygunlukta olan Amonyum sülfat  ile fraksiyone  ve diyalize edilmiş formların-
da gözlenemediği belirlenmiştir. Diğer bütün enzim düzeylerinin orijinal H.polymorpha-
nın enzim düzeyi ile hemen hemen aynı olduğu, ayrıca Mutant No 65 in Connor ve 
Quayle (16,17) tarafından  izole edilen mutant M 24 ün üreme karakteristiği ile de 
benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. Araştırıcılar tarafından  Mutant izolasyonu için 
mutagenezis ve nistatin seleksiyonunda Conno ve Quayle (16) tarafından  bildirilen 
yöntemin kullanıldığı belirtilmiştir. Nistatin seleksiyonu için etanollü ortamdan 
yararlanıldığı, replikasyonun yapıldığı bu ortamda karbon kaynağı olarak ya metanol, 
Dihydroxyaceton, glukoz, gliserol ya da etanol"ün bulunduğu belirtilmiştir. İzole 
edilen mutantlar Yeast-Malt-Extract Agar, (Maya-Malt-Ekstrakt Agar)(Difco)  besiye-
rinde ve 30'C de üretildikten sonra 7"C de saklanmaktadır. Üretilen maya hücrele-
rinin (mutantın) canlı hücre ekstraktı sonication yöntemiyle ve Kato ve arkadaşları 
(11) tarafından  açıklandığı şekilde yapılmıştır. Araştırıcılar denemeleri sırasında 
Dihydroxyaceton üretimi için aşağıdaki besiyerinden yararlanmışlardır. 

(NH4)2 S04 = 5 g ZnS04 7.H20 + 2,2 mg 

KH2P04 = 2g CuS04 . 5H20 = 0.4 mg 

Na2HP04 = lg CaCl2 2H20 = 0.28 mg 

CaCl2 2.H20 = 0.1 g (NH4)2 Mo 04 = 0.26 mg 

NaCl = 0,1 g H3B04 = 0.4 mg 

MgS04 7.H20 = 0.3 g KI 0.6 mg 

FeCl3 6H20 = 3.8 mg Thiamin HC1 = 0.25 mg 

MnS04 = 1.7 mg Biotin = 0.025 mg 

Yeast extract = 0.1 g 

ayrıca yukarıdaki karışıma filtrasyonla  sterilize edilmiş metanol (% 1 V/V) ve 
etanol (% I V/V) ile otoklavlanmış glukoz veya gliserol (% 1 V/V) karbon ve enerji 
kaynağı olarak ortama ilave edilmekte, katı besiyeri istendiğinde ortama % 1,5 W/V 
oranında Agar katılmaktadır (6). 

Hazırlanan besi ortamına şuşlar inokule edildikten sonra, balonlar 30-"C 
de ve uygun periodlarla zıt yönlerde çalkalanmaktadır. 
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Metanol metabolizması ile i lg i l i enzimlerin induksiyonu için de Maya 

hücreleri, etanol vasatında inkubasyondan sonra 10 mM potasyum fosfat  tamponu 
(pH: 7.0) ile yıkanmakta ve metanol [% 1 V/V) içeren aynı tamponla tekrar suspan-
siyone edilmektedir. 30"C de 12 saat çalkalandıktan sonra yine yukarıda belirtil-
diği gibi yıkanmakta ve meydana gelen bu hücrelere "İnduklenmiş Hücreler" adı veril-
mektedir. 

İşte bu induklenmiş hücreler metanolden Dihydroxyaceton üretiminde kullanıl-
maktadır. Metanolden Dihydroxyaceton'un yeterli oranda üretimi için enzim indüksiyo-
nu basamağı gerekmektedir. Metanolden farklı  diğer bir karbon kaynacında üretilen 
maya hücreleri (No 65 mutantı) 30"C de 12 saat % 1 lik metanol solüsyonunda inkübe 
edilmekte ve üreyen hücreler toplanmakta, yıkanmakta ve resting-cells reaksiyonu için 
kullanılmaktadır. Bu reaksiyon; 5 mg/ml maya hücresi ile % 1 V/V metanol ve pH: 7.0 
olacak şekilde 10 mM potasyum fosfat  tamponu içeren reaksiyon karışımından 200 ml 
içeren 500 ml lik çalkalanabilir balonlarda gerçekleştirilmektedir. Bu karışım 30"C de 
ve uygun periyotlarda çalkalandıktan sonra periyodik olarak reaksiyon karışımının 
5 ml lik bir kısmı ayrılmakta ve % 4 perklorik asit ilave edildikten sonra santrifüje 
edilmekte ve süpernâtant kısmın ve hücre presipitatının radyoaktiviteleri Triton X-100/ 
Toluene (2,7) kullanılarak ve sıvı radyoaktivite ölçen aletler yardımıyla ölçülmekte-
dir. Dihydroxyaceton noktasının radyoaktivitesi Kato ve arkadaşlarının uyguladığı 
yöntemle tesbit edilmekte ve reaksiyon sırasında oluşan C0? , 0.5 N K0H ile tutul-
maktadır (10). 

Denemeler sonucunda Dihydroxyacetone üretiminin vasatta bulunan karbon kay-
naklarından anlamlı bir etkilenme göstermediği, etanole metanol ilavesiyle hazır-
lanmış vasatların Dihydroxyacetone üretiminde test edilen bütün karbon kaynakları-
nın en iyisi olduğu tesbit edilmiştir. Dihydroxyacetone'un küçük bir miktarının enzim 
indüksiyonu basamağı olmaksızın No 65 mutantı tarafından  oluşturulduğu belirlenmiştir. 
Metanol metabolizması ile i lg i l i enzimlerin Dihydroxyacetone kinaz hariç inkübasyon 
süresince indüklendiği saptanmıştır. Orijinal suşun indüklenmiş hücreleri ile resting 
cells reaksiyonunda Dihydroxyacetone oluşmadığı gözlenmiştir. 

Denemeler sırasında gliserol birikimi ile Dihydroxyacetone oluşumunun para-
lel seyrettiği, birikmiş olan her iki triozun toplam miktarının 1,5 mg.mT ve meta-
nol ilave edilmiş (8 mg.ml ) triozların üretim oranının % 18.8 olduğu belirlenmiş-
t ir . Gliserolun gliserol dehidrogenaz tarafından  Dihydroxyacetone'dan oluştuğu sa-
nılmaktadır. Çünkü metanolün tam tüketiminden sonra Gliserol ve Dihydroxyacetone'da 
azalma meydana gelmektedir. Metanol, reaksiyon karışımını periyodik olarak beslediği 
zaman Dihydroxyacetone birikiminde azalma olmaksızın 7 gün devam ettiği belirlenmiş-
t ir . 

Halen devam etmekte olan çalışmalar, Dihydroxyacetone'nunda insülin veya in-
terferon  gibi böyosentezle üretilebileceği umudunu arttırmaktadır. 

KAYNAKLAR 

1- Crea, R., Kaaszewski, A., Hirose, T. and Itokor, K.: Chemical synthesis of  genes 
for  human ins. proc. Natl. Acad. Sci. USA, 75.5765-5769, (1978). 

2- Eggeling, L., Sahm, H.: Regulation of  alcohol oxiaase synthesis in Hansenula 
polymorpha. Över synthesis during growth on mixed substrates and induction by 
methanol. Arch. Microbiol. 127: 119-124, (1980). 

3- Frank, B.H. and Chance, R.E.: TW0 Routes for  producing Human insülin ulitizing 
Recombinant DNA technology. MMW 125, suppl 1: S:14-20, (1983). 

4- Fusaro, R.M., Runge, W.J., Lynch, E.W. and Waston, C.J. Arch. Dermatol 93:106-110, 
(1966). 

5- Goeddel, D.V., Kleid, D.G., Bolivar, F., Heyneker ,H.L., Jansura, D.G., Crea, R., 
Hirose, T., Kraszweski, A., Itokura, K. and Riggs, A.D.: Expression in Escheric-
hia coli of  chemically synthesized genes for  human insülin proc. Nat. Acad. Sci. 
US/1, 76: 106-110, (1979). 

6- Hofmann,  K.H., Babel, W.: Dihydroxyacetone kinase of  methanol-assimilating yeast. 
1. Regulation of  dihydroxyacetone kinase from  Candida methylica in situ. Z.Allg. 
Microbial. 20: 389-398, (1980) 

7- Ichiyama, A.: Tryptophan 5-monooxygenase. Seikagaku, 44: 825-948, (1972). 



246 

8- Itakura, K. and Rigss, A.D.: Chemical DNA synthesis and Recombinant DNA stadies. 
Science 209: 1401-1405, (1980). 

9- Kato, N., Higuchi, T., Sakazawa, C., Nishizava, T., Tani, Y., Yamada, H.:Puri-
fication  and properties of  a fransketolase  responsible for  formaldehyde  fixati-
on in a methanolutizing yeast. Candida boidinii (Kloeckerasp.) No: 2201, Biochim 
Biophys Açta 71 5: 143-150, (1982). 

10- Kato, N., Nishizawa, T., Sakazawa, C., Tani, Y. and Yamada, H.: Xylulose 
5-phosphate-dependent fixation  of  formaldehyde  in a methanol-utilizing yeast, 
Kloeckera SP. No:2201. Agric. Biol. Chem. 43: 2013-2015),--(1979). 

11- Kato, N., Omori, Y., Tani, Y., Ogata, K.: Alcohol oxidases of  Kleockera Sp. and 
Hansenula polymorpha. Eur. J. Biochem 64:341-350, (1976)-

12- Kayaalp, S.O.:Rasyonel tedavi yönünden tıbbi farmakoloji,  2.baskı, Cilt 3 , 
Nüve Matbaası, Ankara, (1983). 

13- Lehninger, A.L.: Principles of  Biochemistry, Worth publishers.Inc., New-York, 
(1982). 

14- Massucci, M.G. et al., Science 209 , 1431, (1980). 
15- Nobuo Kato et al., Dihydroxyacetone protuction from  methano'l by a dihydroxyacetone 

kinase deficient  mutant of  Hansenula polymorpha. App. Microbiol, Biotechnol, 
23:180-186, (1986). 

16- 0'connor, M.L., Çuayle, J.R.:Mutants of  Hansenula polymorpa and Candida boidinin 
impaired in their ability to grow on methanol. J.Gen. Microbiol., 113:203-208, 
(1979). 

17- 0'connor, M.L., Quayle, J.R.:Phosphate-dependent fixation  of  formaldehyde  by 
methanol-grown Hansenula polymorpha and Candida boidii. J.Gen.microbiol. 
120: 219-225, (1980). 

18- Stagmaier, O.C., Arch. Dermatol, 79: 148-156, (1959). 
19- US Patent 2 949 403, Andreadis, 16 August (1960). 
20- Wilkinson, J.B., Moore, R.J.: Harry's Cosmeticology, Seventh Ed. George Godwin 

london, (1982). 



REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ KULLANARAK ESCHERİCHİA COLİ'DE 
İNSAN İNSÜLÜNİ ÜRETİMİ 

PRODUCTION OF HUMAN INSULIN IN ESCHERİCHİA COLi UTILISING 
RECOMBINANT DNA TECHNOLOGY 

Sulhiye YILDIZ ( x ) Rıza OMMATY 

SUMMARY 

Insulin hormone used in treatment of  Type I diabetes is a drug ttıat mi 11i-
ons of  diabetics are dependent. Ti 11 recent years insülin was being obtained from 
porkes and bovines and than converted to human insülin by chemical methods and used. 

By the technics of  genetic engirieering developed in the last decade, in vitro 
synthesis of  a gene, isolation of  a eukaryotic gene and synthesis of  its product in 
bacteria in large quantities are made possible. Today, biosynthetic human insülin 
can be prepared by chain combination or convertion of  proinsulin methods. 

In this review, the production of  human insülin of  bacterial origin by using 
recombinant DNA technology is described andstudies of  comparison between biosynthetic 
human insülin and pancreatic human insülin are reviewed. 

Plazmada insülin hormonunun eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan diabetes 
mellitus (tip I diabet) milyonlarca insanı etkileyen ve ardında çeşitli komplikasyon-
ları getiren bir hastalıktır. Bu hastalıkta glikoneogenezis artmakta ve periferde 
glikozun hücreye girişi engellenmektedir. Böylece hiperglisemi oluşmaktadır. Kanda 
düzeyi artan glikozun yeterli şekilde kullanılmaması sonucu, beyin ve dalak dışında 
kalan organlar lipid ve proteinlerden enerji elde etmeye yönelmektedirler. Organizma 
daha çok lipidlerden yararlandığından yağ asitlerinin fazla  oksidasyonu sonucu keton 
cisimleri adı verilen aseton, asetoasetik asit ve p hidroksibutirik asit düzeyinde 
artma ve ketozis ortaya çıkmaktadır. Ayrıca lipolizis arttığından kanda serbest yağ 
asitleri ve bunların karaciğerde kullanımları sonucu fosfolipidler,  trigliseritler 
kolesterol düzeyi yükselerek normalin birkaç katına çıkmakta ve ağır şeker hastalık-
larında kolaylıkla arteriosklerozis oluşabilmektedir. Kanda kolesterol, keton cisim-
leri ve yağ asitlerinin artması, sonuçta ozmotik diüreze neden olarak dehidratasyon 
meydana getirmektedir. (1,2,3). İnsüline bağlı şeker hastalıklarında dışarıdan veri-
lecek insülin hormonu ile hastalık engellenebilmektedir. Dünya nüfusunda  % 2-41ü 
bulan şeker hastalarının yaşamları boyunca insülin hormonuna bağımlı oldukları dü-
şünülürse bunun bol, ucuz ve saf  olarak elde edilmesinin ticari önemi de kendiliğin-
den ortaya çıkmaktadır. 

İnsülin, pankreasın Langerhans adacıklarındaki (3 hücrelerinde sentez edil-
mekte ve orada veziküller içinde depolanmaktadır. İnsülinin hücre dışına salıveril-
mesinin muhtemelen veziküllerin hücre içi mikrotübüller aracılığı ile hücre membranı-
na taşınması, membranın yapışma noktasından delinmesi ve vezikülün hücre dışına 
atılması şeklinde olduğu bildirilmekte, az bir kısmının ise sitoplazmada çözünerek 
oradan dışarı salı veri İd iğ i kaydedilmektedir. (3). 

1920 lerde keşfedilen  insülin molekülünün kovalent yapısı 1953 de Sanger 
ve Thompson (4,5) tarafından  tarif  edilmiştir. İnsülinde biri 20 aminoasitten 
oluşan A ve diğeri 31 aminoasitten oluşan B zincirleri bulunmakta ve bu iki zin-
cir iki disülfit  bağı ile bağlanmaktadır. A zinciri, zincir içi bir disülfit  bağı 
daha taşımaktadır. Molekül ağırlığı yaklaşık 6000 olarak hesaplanmıştır. 

insülinin biyosentezi üzerindeki tartışmalar ise Steiner ve arkadaşları 

Farmasötik Teknoloji Bölümü 
Mikrobiyoloji Bilim Dalı 
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(6,7) tarafından  sonuçlandırılmıştır. Araştırıcılar başlanğıçta insülinden 
daha büyük bir molekülün sentez edildiğini, bunun insülin molekülünün 1,5 katı 
büyüklüğünde olduğunu bulmuşlardır. Bu molekülün insülinin ön maddesi proinsü-
lin olduğunu ve primer yapısının A zincirinin aminoterminal ucunun B zincirinin 
karboksiterminal ucuna 33 aminoasitlik bir bağlayıcı peptid (C-peptid) ile 
bağlanarak oluştuğunu bildirmişlerdir. Proinsülin, salgı granülleri içindeki 
proteazların C-peptidini, A ve B zincirlerine bağlayan aminoasitler hizasın-
dan ayırmasıyla insüline dönmektedir. 

Tıpta kullanılan insülin hormonu preparatları rekombinant DNA teknikle-
ri geliştirilmeden önceki yıllarda sadece sığır ve domuz pankreaslarından elde 
edilen hayvansal insülinin insan insülinine dönüştürülüp saflaştırılması  yoluy-
la hazırlanmaktaydı (1,2,3). Kullanılan hayvan sayısına oranla elde edilen insü-
lin miktarının çok düşük düzeyde olması nedeniyle pahalı olan bu yol ayrıca u-
zun saflaştırma  aşamalarına rağmen hayvan kökenli bir proteinin insanda kulla-
nılmasının getirdiği sakıncaları da taşımaktaydı. Fakat son 10 yıldır gelişen 
rekombinant DNA teknolojisi bugün artık bu sorunlara çözüm getirmiştir. Bu tek-
noloji ile çok saf  ve ucuz olarak elde edilebilen insülin hormonu preparatı 
"Humulin" ismi ile A.B.D. de Eli Lilly firması  tarafından  1982 sonbaharında ilk 
kez piyasaya çıkartılmıştır. 

Son otuz yılda fiziksel  ve kimyasal yeni tekniklerin uygulanmasıyla geli-
şen moleküler biyoloji ve 1970'li yıllarda onun son aşaması olarak ortaya çıkan 
gen mühendisliği, insanlığın çok önemli adımlar atmasını sağlamıştır (8). Yer-
yüzündeki tüm canlıların hücre düzeyinde bileşim, yapı ve işlev olarak çok ben-
zer özellikler taşıdıkları belirlendiğinden, gen mühendisliğinde yapılan çalış-
malarda E.coli bakterisi prokaryot organizmalar için, maya ise ökaryot organiz-
malar için model sistemler olarak kullanılmaktadır. 

Bakteri hüresinde insan insülin hormonunun üretimi, hücrenin aktivite-
sini sağlayan diğer proteinlerin sentezi gibidir. Bu proteinler hücrenin stop-
lazmasında yalnız ribozomlarda sentezlenmekte, proteinlerin üretimi için gene-
tik kod ise hem kromozomal DNA'da hem de plazmid ismi verilen küçük çember şek-
lindeki sitoplazmik DNA'da bulunmaktadır (9). Bu her iki DNA kaynağı da üzerle-
rinde taşıdıkları genetik kodu mRNA aracılığıyla ribozomlara aktararak orada 
protein sentezinin olmasını sağlamaktadırlar. Rekombinant DNA tekniğinin esası 
bu bakteriyel plazmid DNA'sının ustalıkla kullanılmasına dayanmaktadır. Eski-
den genlerin sabit oldukları düşünülürken virüs, bakteri ve hatta son bulgular-
la insan hücrelerinde kendi içlerinde ve birbirleri arasında kopma ve tekrar 
bağlanmaların yaygın olduğu gösterilmiştir (10). Bakterilerde transformasyon, 
transdüksiyon, konjugasyon mekanizmalarıyla gen transferlerinin  olduğunun bi-
linmesi, gen kesimi olasılık ve metodlarının geliştirilmesinde ve istenilen 
DNA parçasının elde edilmesinde bilim adamlarına yol gösterici olmuştur. İste-
nilen DNA sentezle, doğal kaynaklardan izole edilerek veya iki yöntemin bir-
leştirilmesiyle semisentetik olarak sağlanabilmektedir. Bugün sayıları 150 nin 
üzerinde-olan restriksiyon enzimlerinin bulunmasıyla kromozom üzerinde önceden 
saptanacak bir bölgeden DNA'nın kesilmesi mümkün olmaktadır. Bu enzimler DNA 
sarmalını birbirinin karşısına gelmeyen yerlerinden keserek sarmal uçlarında 
"yapıştırıcı uç" olarak bilinen serbest kısımların ortaya çıkmasını sağlamak-
tadır. Bu kısımlar aynı restriksiyon enzimi ile kesilmiş olan diğer bir par-
çacık ucuyla kolaylıkla birleşebilmektedirler. 

İnsan insülini çalışmalarında insan proinsülin geni semisentetik ola-
rak hazırlanırken, A ve B zincirlerinin genlerinin sentetik nükleotid kimya-
sı ile oluşturulduğu bildirilmektedir (11). Nükleotid sentezi Crea ve grubu 
(12) ve Goeddel ve grubu tarafından  yapılmıştır. Bu çalışmalarda istenilen 
DNA, elde edildikten sonra restriksiyon enzimleri ile koparılan plazmid DNA'sıi-
le.ligaz enzimleri aracılığıyla birleştirilmiş ve transformasyonla  yeniden ko-
nakçı bakteri hücresine sokulmuştur. Bakteri klonlandıktan sonra, ileride aynı 
genleri taşıyan suşu kullanabilmek için liyofilize  edilerek saklanmıştır. 

İnsan insülin hormonunun üretimi insan ve hayvanların intestinal sis-
teminde yerleşemediğinden dolayı emniyetli ve kontrolü kolay olan E.coli bak-
terisinin K,? suşunda gerçekleştirilmiştir (11). Sentezlenmesi istenilen pro-
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teine ait gen de pBR 322 plazmidi kullanılarak bakteriye aktarılmıştır (12,13,14) 
İnsülinin E.coli bakterisindeki biyosentezinde verimli ve satabil bir üretim sağ-
lamak amacıyla sentetik veya semisentetik olarak elde edilen genlerin plazmid i-
çinde önceleri p galaktosidaz geni şimdi ise triptofan  sentetaz (Trp E) geni ya-
nına girmesi sağlanmaktadır (11,14). 

A zinciri, B zinciri veya proınsülin geni ile birleştirilecek p galak-
tosidaz veya'Trp E geni arasına bir metiyonin kodonu ilave edilmektedir. Meti-
yonin bağı p galaktosidaz veya Trp E'dan istenilen polipeptidin ayrılabilmesi 
için özel bir kimyasal parçalama noktası oluşturmaktadır. Ayırma işlemi A, B 
veya proinsülin polipeptidleri metiyonin içermediğinden dolayı sadece metiyonin 
üzerine etki edecek olan siyanojen bromid (CNBr) ile gerçekleştirilmektedir. 

Biyosentetik insan insülininin üretimi için bugün iki yöntem bildiril-
mektedir. 

Birinci yöntem A ve B zincirlerinin E.coli bakterisinde ayrı ayrı sen-
tezlendikten sonra birleştirilmeleridir. Şekil ( l ) 'de de görüldüğü gibi Trp 
E-Met-A zinciri ve Trp E-Met-B zinciri proteinlerinin E.coli bakterisinde ay-
rı ayrı sentezleri yapılmakta, sonra CNBr ile muamele edilerek metiyonin nok-
tasından ayrılmaları sağlanmaktadır. Serbest kalan A ve B polipeptikleri sta-
bil S-sulfonat  türevlerine dönüştürülmektedir. Daha sonra saflaştırılan  A ve B 
polipeptidlerinin sültonat türevleri, ortama ditıotreitol (DTT) ilave edilerek 
sülfidril  türevlerine ingirgenmekte ve hava oksidasyon reaksiyonlarının sonu-
cunda uygun disülfit  .bağlarının oluşumu için + 4®C'de 24 saat açık kapta karış-
tırılmaktadır. Bu yöntemle insan insülin hormonunun optimal üretiminin sağlana-
bilmesi için zincir birleştirme işleminin + 4 C'de , pH 10,5 da 0,1 M glisin 
tamponunda yapı lma-sT Ve A ve'B pol ipeptidlerinin 2:1 ağırlık oranında kullanıl-
ması önerilmektedir (11). 

Şekil 1- Biyosentetik insan insülininin zincir birleştirme yöntemi ile elde edil 
mesi. 
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İkinci yöntem ise E.coli bakterisindeki üretimi sağlanan insan proinsü-
1 i nin i n elde edilmesidir. Bu amaçla insan pankreasından özgül proinsülin mRNA'sı 
izole edilmekte ve RNA'ya bağımlı DNA polimeraz enzimi kullanılarak bu mRNA üze-
rinden komplementer (tamamlayıcı) DNA sentezlenmektedir. Komplementer DNA polime-
raz 1 enzimi ile çift  zincirli DNA haline getirilmekte ve sonra A ve B pelipep-
tidlerinin biyosentezinde olduğu gibi başına metiyonine ait kodon eklenerek pBR 
322 plazmidinde Ş galaktosidaz veya triptofan  sentetaz(Trp E) enzimlerine ait ge-
nin yanına sokulmaktadır. Klonlanan bu plazmidin E.coli bakterisine girmesi ile 
Trp E-Met-proinsülin biyosentezi sağlanmaktadır. CNBr ile metiyonin noktasından 
parçalanan proteinden açığa çıkan proinsülin düz zinciri oksidatif  sülfitolizis 
ile proinsülin-S-sülfonat  haline getirilip saflaştırılmaktadır.  Daha sonra proin-
sülin molekülünün katlanması ve uygun disülfit  bağlarının oluşması için B merkapto 
etanol ilave edilmektedir. İyon değiştirici kromotografi  yöntemi ile saflaştırı-
lan proinsülin, karboksipeptidan ve tripsin enzimlerinin karışımı kullanılarak 
insüline dönüştürülmektedir 

Her iki yöntemle elde edilen biyosentetik insan insülini jel filtrasyon 
ve iyon değiştirici kromotografi  ile kristallendirilerek saflaştırılmaktadır. 

Elde edilen biyosentetik insan insülini ile pankreatik insan insül ini-
nin karşılaştırma çalışmaları yapılmıştır. İn-vitro testler sonucunda aminoasit 
bileşimlerinin, yüksek basınçl.a sıvı kromotografisi  piklerinin ve poliakrilamid 
jel eletroforezi  sonuçlarının aynı olduğu, Limulus amebosit lizat (LAL) testi i-
le pirojenik bakteriyel endotoksin araştırmasında çok düşük ve önemsiz endotoksin 
düzeyi ( 0,6 ng/mg ) bulunduğu bildirilmektedir (11). 

Biyosentetik insan insülini ile yapılan klinik deneme sonuçları da tat-
minkar bulunmuştur. Daha önce yalnız domuz insülinini kullanan 8 diabetik hasta-
ya çaprazlamalı olarak ve eşit dozlarda verildiklerinde biyosentetik insan insü-
lini kullananların, kan glikoz konsantrasyonlarında yüksek saflıktaki  domuz in-
sülinini kullananlara göre daha hızlı bir düşme görüldüğü ve ikisi arasındaki far-
kın istatistiki bakımından anlamlı olduğu belirtilmektedir (15). 

Bir diğer klinik çalışma ise 24-56 yaş grubundaki 17 sağlıklı gönüllü 
üzerinde karşılaştırmalı olarak yapılmıştır. Araştırıcılar biyosentetik insan 
insülininin, yüksek saflıktaki  domuz insülinine oranla daha etkin ve güvenilir 
olduğunu saptamışlardır (16). 

SONUÇ 
İnsülin hormonu Tip I diabetli milyonlarca insanın yaşamları boyunca ba-

ğımlı olduğu bir ilaçtır. Bu nedenle bol miktarda, ucuz ve saf  olarak elde edil-
mesi son derece önemlidir. Yakın zamana kadar insüline bağlı şeker hastalığının 
tedavisinde sadece sığır ve özelliklede domuzlardan elde edilen insülin hormonu-
nun insan hormonuna dönüştürülmesi ile hazırlanan preparatlar kullanılmıştır. Bu 
yol ekonomik olmanın yanında,dünyada kısıtlı protein kaynaklarını da azaltmakta, 
ayrıca hayvansal kökenli bir proteinin ne kadar saf  laştırılsa da insanda kulla-
nılmasının sakıncalarını taşımaktadır. Oysa rekombinant DNA tekniği kullanılarak 
elde edilen biyosentetik insan insülininin diğer yönteme göre ucuzluğu yanında 
saf,  klinik denemelerde daha başarılı ve güvenilir olması gibi avantajları da 
bulunmaktadır. Bu bakımdan biyosentetik insan insülininin, insüline bağlı şeker 
hastalığının gelecekteki tedavisinde esas kaynak olacağı açıktır. 
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REKOMBİNANT İNSAN İNTERFERON'LARI 
RECOMBINANT HUMAN INTERFERONS 

Nejat UÇARTÜRKX Serpil GÜLENÇX 

SUMMARY 

The discovery of interferon in 1957, which takes part in the defense sys-
tem of the organism against viral diseases, gave rise to new hopes concerning 
viral infections and cancer therapy.Production of interferon is difficult due to 
its biophysical and biochemical properties; therefore this causes problems in it's 
clinical usage. 

Recently, gene technology has developed and recombinant huınan interferon 
(r Hu IFN) can be produced from bacteria cells (E.coli) by recombination and its 
used in clinical treatment. Today, interferon is used against chronic Hepatitis, 
Stomegalovirus diseases and Rabies both as a therapeutic and prophyllactic agent; 
and also against various tumors as an antitumoral agent. 

1957 yılında Isaacs ve Lindenmann (1) tarafından virusların neden olduğu 
viral hastalıklara karşı doğal olarak oluşan ve vücut savunmasında rol oynayan 
solubl protein yapısında bir maddenin varlığına işaret etmişlerdir.Viral interfe-
rense neden olan bu maddeye daha sonra İNTERFERON adı verilmiştir.Bu maddeler çok 
düşük konsantrasyonlarda dahi çok yüksek biyolojik aktivite gösterebilen antiviral 
proteinlerdir.Çok geniş biyolojik aktivitelere sahip olan bu maddenin ,en önemli 
özelliği viral hastalıkların yanında onkojen virusların meydana getirdikleri kan-
serlerin tedavisinde bir ilaç olarak kullanılabilme olanağını çıkarmıştır.Ayrıca 
immün sistemi çeşitli şekilde etkileyerek non spesifik hücresel korunma sistemini 
uyarmak kadar, B-lenfositlerinden antikor üretiminin kontrolünü da yapması klinik 
olarak kullanım alanlarını genişletebilmektedir. 

Biyofiziksel ve biyokimyasal karakterleri bakımından interferonların elde 
edilmesi ve purifikasyonları oldukça zorluklar gösterirler.Son birkaç yıl hızlı 
yöntemlerle interferon elde edilmesi üzerinde yapılan çalışmalar çok artmıştır. 
Gen teknolojisi teknikleri kullanılarak interferonların genetik yapıları üzerinde 
yapılan çalışmalarda, hayvanlardan ve hücre kültürlerinden daha fazla miktarlarda 
interferon elde edilmiş ve klinik deneylerde kullanılmıştır(14). 

Bazı araştırıcılar ve özellikle bu konudaki uzmanlar,İnterferon üzerinde 
birçok araştırmalar yayınlamışlardır(2,3,4). Ancak bu çalışmalar rekombinant in-
san interferonundan daha çok,onun protein kimyası üzerine yoğunlaşmıştır.Daha 
sonraki çalışmalar ise interferonun aktiviteleri,klinik kullanımları,potansiyeli 
ve interferondan beklentileri daha detaylı inceleyen çalışmalardır. 

İnsan interferonları klasik olarak Uç sınıfa ayrılırlar.BunlarotIFN ları 
lökositlerden,̂  IFN fibroblastlardan ve H IFN (immünlFN) T-lenfositlerden elde 
edilirler.Bütün interferonlar her zaman için insan doku hücreleri tarafından mey-
dana getirilmezler.Değişik olaylar bunların sentezlerini indüklerler.c* IFN'ların 
lenfositlerdeki yapımını viruslar teşvik ederler.̂  IFN'unun fibroblastlarda yapı-
mında yine viruslar veya sentetik yaptırıcılar rol oynarlar.I IFN'un T-lenfosit 
hücrelerinde sentez edilmesinde prototip fitohemaglütininler (PHA) veya concanavalin 
A (Con A) gibi mitojenler rol oynarlar (4). Bütün bu interferonların sentezinden son-
ra ortama salgılanırlar. 

x Eczacılık Teknoloji Bölümü 
Mikrobiyoloji Bilim Dalı 
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Üç gruba ayrılan interferonlar biyokimyasal özellikleri, stabiliteleri ile 

diğer özellikleri ve antijenik yapıları bakımından birbirlerinden farklılıklar gös-
terirler (5), Genetik yapı bakımından bu üç grup da genlerin klon (kopya) teşkili 
ve sıralanmalarındaki farklılıklara göre alt grublara ayrılırlar.İnsan ot IFN'ları 
13 allelik olmayan gen tarafından kontrol edilirler. Bunlar DNA bakımından % 70 ya-
pı benzerliği gösterirler (6). fi  IFN ise tek bir gen tarafından kodlanır (7). DNA 
benzerliği % 30 civarında olup_,a INF'lar ile çok az benzerliği vardır. Buna karşın 
l  IFN genom olarak ne c* IFN'la'rla ve ne de fi  IFN'la hiçbir yapısal benzerliği yok-
tur J INF'un genetik yapısında ilave bir farklılık da protein sentezi için DNA kod-
lanması esnasında üç introna ayrılmasıdır (8,9)IFN'larda ve fi IFN'da intron yok-
tur. oı IFN'larm ve fi  IFN'un genleri 9.kromozom üzerinde, l INF'un geni ise 12.kromo-
zom üzerinde bulunur- (10). 

Tablo-1 : İnterferonların sınıflandırılması ve genetik bilgileri 

gsas Allelik olmayan Sentez Genetik Yapı 
IFN Üücre Kaynağı gen .sayısı Kromozom yeri İndüktörü Intron Sayısı Aminoasit S. 

< IFN'lar Lokositler 13 9 Virüs - 23 
i  IFN Fibroblast 1 9 Virüs - 21 
| IFN T-lenfositleri 1 12 Mitojen'ler 3 20/(23) 

Bütün interferonların sentezinde, tabii kaynak olarak preinterferonlar NH2- termi-
nallerin önderliğinde, salgılanma aşamasında hidrofobik protein parçalarına yapışmak-
tadırlar. 

Proteinik yapılarının incelenmesinde bütün interferonlar denature olma şartların-
da molekül ağırlıkları 15.000-20.000 D olan gayet küçük proteinlerdir. Proteinlerin o-
luşumunda, DNA üzerindeki aminoasitlerin dizilişi genlerin kontrolü altındadır (6-9). 
Buna göre</• IFN1 ların ve fi  IFN'un proteinleri 166 amino asitten, $ IFN'un ise 146 amino 
asitten oluştuğu bulunmuştur. Bütün interferonlar DNA dizilişlerinde sisteiıı rezidü-
lerine sahiptirler. c* IFN' lar 4 sistein ihtiva ederler ve bunlar iki intromolekül ha-
linde cys.29 ile cys.138 ve cys.l ile cys.98 arasındadır (11). Bu disulfid köprüleri-
nin uygun tertibi antiviral aktivitenin eldesinde önemli rol oynar, fi  IFN de 17., 31. 
ve 41 pozisyonlarda 3 sistein yerleşmiş olup, 17. pozisyondaki sistein yerine, özgül 
mutagenezis teknikle serine yerleştirilerek etkisiz antiviral aktivite elde edilebilir 
(12). Buna karşın biyolojik aktivite için 141.pozisyonda sisteine ihtiyaç vardır (13). 
DIFN'da ise I.ci ve 3.cü pozisyonda iki sistein vardır. Segresyon sonrasında veya en-
zimatik digestion'la purifikasyonda, bu dizimde 6 değişik COOH-terminalinin bulunması 
gerekmektedir. 

o< IFN'lar ile fi  IFN monomerik protein yapısındadırlar. Molekül ağırlıkları ister 
tabii, ister rekombinant olsun normal şartlarda 18.000-19.000 D dur.Tabii J INF'un mo-
lekül ağırlığı 50.000 D dir. Bu da bize I IFN'un dimer yapıda olduğunu gösterir. Buna 
neden değişik derecelerdeki glycosylationdur. AncakJIFN da dimer yapı için glycosyla-
tion gerekli olmayabilir.Rekombinant îINF da bakteri hücrelerinde eksik glycosylation-
la, croos-linking yöntemi ile dimer form elde edilmiştir. 

c* IFN'larla, fi  IFN çok stabil proteinler olup, ısıtılmaya, deterjanlarla denatü-
rasyona, pH 2 de kullanıma hazırlanırken antiviral aktivitelerini kaybetmeksizin mu-
hafaza edilebilirler. 

^ IFN'erise ısıtılmaya, asitle muameleye ve deterjanla denatürasyona dayanıksızdır(4) 
Tablo-2 : İnterferonların biyokimya özellikleri 

Sistein -S-S-
IFN Amino asit sayısı Esas özellikleri Glycosylation Yapı rezidüleri bağları 

o( IFN'lar 166 Asid Yok monomer 4 2 
J3 IFN 166 Hidrofobik Var monomer 3 1 
Y IFN 146/(143) Bazik Var dimer 2/(-) 



254 

AKTARILMA ELDE ETME 

Daha önce belirtildiği gibi,oc IFN da 13 adet nonalleik gen, fi IFN da ve 
IFN da birer adet bulunan genler klon teşkili ile sıralanmaktadırlar (6-9). Bu 
genlerin interferon eldesi için bakteri veya maya hücresine veyahut memeli hüc-
re kültürleri gibi uygun vasatlara transfer edilerek, interferonun büyük miktar-
larda eldesi mümkündür. Bugün hem ekonomik olması ve hemde büyük miktarlarda el-
de edebilmesi bakımından bakteri hücreleri (Escherichia coli) kullanılmaktadır (15). 

Bakteri hücreleri IFN genlerinin RNA yapısındaki intronlarınm kopyalarını 
çıkarabilecek seviyede enzimatik yapıda değillerdir.Bununla beraber bu IFN için DNA 
bakteri hücresine transfer edildiğinde yeterli gen uzunluğuna sahip olmamasına rağ-
men, m-RNA intronsuz DNA kopyaları çıkartılır. 

İnterferon için DNA kopyası, plasmid(ör.E.coli için hybrid pBR 322/SN 35-AH-L 
6 veya Z-pBR 322 (pst)/HcIF-SN 35-AH-L 6 plazmidi) DNA1sına transfer edilmek suretiy-
le bakteri hücresi içinde çok sayıda (100 mol.üzerinde)kopya çıkarılır (15). Bu sis-
temde IFN için DNA kopyasında yabancı şifrenin m-RNA ya aktarımı ve bu m-RNA nin in-
terferon proteinleri yönünden okunmasıdır. Dikkat edilmesi gereken, nokta yabancı m-
RNA nin stabil olmaması ve interferonların bakteri hücresi için toksik olabileceği 
hususudur. 

İnterferonların sentezi, fermantasyon esr&dinda sıcaklık değişimi veya tripto-
fan eksikliği sistemleri ile arttırılabilir. E.coli'den insan lökosit interferonuna 
(Hu IFN-o) biyokimyasal, immünolojik ve antiviral aktivite bakımından eşdeğer inter-
feron (r Hu IFN-e*) elde edilmiştir (16). Bu bakteri hücre interferonları, elde edi-
len total proteinlerin %20-40 ı üzerinde veya diğer bir deyimle 1 İt fermantasyon 
kültürünün yaklaşık 50 gr yaş ağırlığının 1-2 gr mı interferondur. Yapılan araştır-
malara göre, E.coli'den elde edilen °<-l IFN'u insan hücrelerinde virusa karşı direnç 
meydana getirmesinde sığır, dana ve fare hücrelerinden elde edilen tabii interferona 
nazaran 20-50 kat daha etkili olmaktadır (17). 

SAFLAŞTIRMA 

Tabii interferonların hücre kültürlerinde üretimlerinden sonra homojenize ve 
purifiye edilmeleri gereklidir (4,18). Gen teknolojisi ile elde edilen rekombinant 
interferonda ise bu işleme gerek olmayıp potansiyelinin ölçülmesi yeterlidir.Tabii 
interferonlar purifiye edilmelerine rağmen az miktarlarda lenfokinaz gibi diğer pro-
teinleri ihtiva edebilirler. Bu da, interferonların biyolojik aktiviteleri üzerinde 
etkili olmaktadır. Rekombinasyon yönetimi ise purifiye halde bakteri hücresinden el-
de edilen, insan veya diğer proteinlerden ari interferon eldesi demektir. 

Bununla beraber rekombinasyonla bakteri hücresinden elde edilmiş interferon-
ların da aşağıdaki kriterlere göre purifiye edildikten sonra klinikte kullanılması 
gereklidir. Bakteriyel kontaminasyon sonu oluşabilecek proteinler ve pirojenik subs-
tanslar mutlaka separe edilmelidir. Doğal interferonlarla mukayese edilebilir biyolo-
jik aktiviteye sahip olmalıdırlar. Antijenik olmamalıdırlar. 

KULLANIM 

İnterferonlar bilinen antiviral etkileri nedeni ile viral hastalıkların te-
davilerinde ve bunlardan korunma amacı ile kullanılmaları düşünülmesine rağmen ke-
sin bir uygulamaya geçilememiştir. 

Bugün immünosupresif hastalıklarındaki viral enfeksiyonlarda kronik hepatit 
te, kanserli hastalıklardaki Herpes zoosterde, Herpes genitalis, Stomegalovirus has-
talığı ve kuduz gibi ciddi viral hastalıklarda tedavi amacı ile veya en azından he-
nüz etkilenmemiş vücut bölgelerinin proflaktik korunmasında denenmektedir. 
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Ayrıca bir diğer etki şeklide antitümöre etkili olmasıdır. Bu etki direkt 
tümör üzerine olabildiği gibi, organizmanın tümörü yok etme kabiliyetini arttırı-
cı indirekt etkiden ileri gelebilmektedir. 

Bu bakımdan kanser ilacı olarak düşünülmüştür. Ancak bu kullanımı sınırla-
yan interferonların toksisiteleri ve yan etkileri olmuştur. Doz ve doz rejimine 
bakılmaksızın bütün interferon preparatları Santral Sinir Sistemine toksik etkili-
dir. Bu da klinikte kullanımı sınırlayan önemli bir faktördür. 

Ayrıca ''Ateşli Reaksiyon Kompleksi", tersinir kemik iliği depresyonu, saç 
dökülmesi ve büyümenin engellenmesi gibi yan etkilerde tedavide göz önüne alınması 
gereken risklerdir. 

Bütün bunlara rağmen viral enfeksiyonların ve kanserin tedavisinde inter-
ferondan büyük beklentiler vardır. Bu bakımdan ilaç endüstrisi, kaynaklarının bü-
yük bir kısmım bu yöne aktarmış, ilgili projelerin geliştirilmesi çalışmalarına 
başlanmıştır (19). 
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Ecz. Canan Nebigil 
Ecz. Serap Gür 
Prof.Dr. Mekin Tanker 
Doç.Dr. Erendiz Atasü 
Y.Doç.Dr. Nazire Özkal 
Prof.Dr. Nevin Tanker 
Doç.Dr. Mehmet Koyuncu 
Y.Doç.Dr. Maksut Coşkun 
Y.Doç.Dr. Semra Kurucu 
Doç.Dr. Seçkin Özden 
Doç.Dr. Rahmiye Ertan 
Dr.Pharm. Erdem Büyükbingöl 
Ecz. Gülgün Ayhan 
Ecz. Meral Durukan 
Ecz. T. Gül Altuntaş 



Prof.Dr. Nevin Uural 
Dr.Pharm. Gülin Güvendik 
Dr.Pharm. Asuman barakaya 
Ecz. Benay Can Eke 
Ecz. Sinan Süzen 

ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 
Doç.Dr. Kandemir Canefe 
Doç.Dr. Tamer Baykara 
Y.Doç.Dr. Nilüfer Tarımcı 
Dr.Pharm. Nurten Kaynar Özdemir 
Ecz. Cem Özyurt 
Ecz. Neslihan Satıroğlu 
Ecz. Nilüfer Yüksek 
Ecz. Altan Yüksel 
Ecz. Asuman Bozkır 
Ecz. Gülengül Duman 

Doç.Dr. Eriş Asil 
Dr.Pharm. Sevgi Şar 
Ecz. Gülbin Demir 
Ecz. Canan Yüksel 

Doç.Dr. Ahmet Akın 
Dr. Nejat Uçartürk 
Dr.Pharm. Sulhiye Yıldız 
Ecz. Nurten Altanlar 
Ecz. Rıza Dmmaty 
Ecz. Serpil Gülenç 

ve 
Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 
Y.Doç.Dr. Yusuf Öztürk 


