
İLAÇ GÜVENİLİRLİGİ KOMİTESİ (Committee on Safety of Medicines) 
FENİLBUTAZON VE OKS.İFENBUTAZONA KARŞI ÇIKMAKTADIR(*) 

İngilterede ilaç güvenilirliği ile 
ilgili komite son birkaç yıldan be~i 
steroidal olmayan antienflamatuar 
ilaçlar (NSAIDs) 'nin güvenilirliği

ni ve etkinliğini gözd~en geçirmek 
için oldukça etkin biçimde çah5-
maktadır. Benoksaprofen (Opren, 
Oraflex) 1982 yılı ağustos ayında 

yasaklanmış, Osmosin (indometa~ 

zinin kontrollu salıveren forınülas

yonu ise 1983 yılı ağustos ayında 

komitenin uyarısına konu olmuş_ 

tur. Flosint'in ruhsat .alması ise 
1983 yılı aralık ayında üç ay kadar 
a·skıda kalmıştır. Ayrıca, Zoıne

pirac (Zomax) kullanımına bıll;
lı fatal anaflaksi bild~rildi$irıden, 

bu ilaç yap1mcıs1 tarafından geçt
ci olarak piyasadan çekilmiştir. 

NSAIDs grubunun en uzun sü
redir piyasada bulunan üyelerin· 
den olan fenilbutazon ve oksifen
butazon da komitenin araştırma! l,

rı arasına alınmıştır. Sonuçta, fe
nilbutazon içerıen ilaçların ruh.satı 

yalnızca ankilizan spondilİtin ted~ı·· 
visi ile sınırlı olmak ve ancak has
tanelere dağıtılmak koşuluyla· yeni
den düzenlennliştir. -Dahası, komi
te ruhsat komisyonuna oksifenba
tazon içeren yapımlarin ·ruhsatını 

iptal etmelerini önermiştir. Bu bil
gi !984 yılı mart ayında komite baı-

kanı tarafından bir ınektupla dok. 
tor ve eczacılara aktarılnııştır. 

Komite, I964'den bu yana fe · 
nilbutazon içeren yapımların kulla
nımı ile ilgili istenmeyen reaicsf
yonlardan sözeden toplam 1693 ı'.lil

diri üzerinde çalışmıştır. Bunlard.a:ı 
ölümle sonuçlanan 445 vakanın 207' 
si aplastik anemiye, 63'ü löl\:ositlc
ııe ilişkin çeşitli sorunlara, 19'u <1...ı: 

trombositopeniye bağl.anmıştır. I{v
mite bu bilgi ile aynı gruptan olu.J 
kullanılmakta olan diğer ilaçla:·ı.ı 

göreceli riskini karşılaştırmış ve 
ankilizan spondilit {İlacın gün.i· 
müzde kullanımının % 5'ten azını 
kapsar) dışındaki endikasyonlarnı

da riskinin yararlarına ·baskın çık

tığı sonucuna varmışt1r. Ayrıca k'J
mite, fenilbutazonun· güvenilirlik: ve 
reçetelere yazılma sıklığını göz~

tim altında tiıtmak ve doktorların 

özellikle fenilbutazon içeren h~ı-~ 

hangi bir ilaca karşı istenmeyen 
reaksiyonlarda «sarı karb> ve:
ınesi için uy.arllması kararında o~

duğunu ifade etmiştir. 

Komitıe, fenilbutazonıa yapı· 

sal olarak yakından iliskili oıa-ı 

oksifenbutazon konusunda ise ru ~ı
sat komitesine bu ·uacı içeren ya
pımların ruhsatlarının iptalini t'· 
nermiştir. 

(*) F. öner, H.ü. Eczacılık Faki.iJ tesi, Farmasötik Teknoloji Anabilirn 
Dalı, Pharmacy International, June 1984'den alınmıştır. 



YENİ ÜRÜNLER VE :iŞLEMLER 

BİYOTEKNOLOJİ : LABORATUVARDAN PA21ARLAMAYA(*) 

Biyoteknoloji olgunluğa erişti. 

hk biyoteknoloji ürünleri -genetik 

olarak dıeğişikliğe uğramış bakte

rilerin imal ettiği insülin gibi-labo

ratuvardan çıkarak pazarlamaya 

girdi. Araştırmacılar şimdi, kan

ser tedavisinden hava kirliliğini 

azaltmaya kadar herşeyi başaracak 

bir dizi genetik ürünü planlamaya 

hazırlanıyorlar. Bazı biyoteknolog

ların zeka. ürünleri, üst düzeyde 

gen-manipülasyon teknikl1erine da

yanırken, bazıları üzüm suyunu 

şaraba çeviren basit ferınentas

yon işlemlerinden daha karmaşık 

olan hiçbir şeye güvenmemektedir

ler. 

Mikroplar İle :lnterferon Yapımı 

Biyobeknologların en kutlama

ya değer ürünü kanseri iyileştir

mesi olası görülen bir protein olan 

interferondur. İnterferonun alfa, 

beta ve gamına tiplerinden her üçü 

de insan vücudunda ufak miktar

larda üretilir. Günümüzde ·Califor

nia, Güney San Francisco'daki «G.e

nentech Inc.» gibi biyotekno!oji 

firmaları mikropların genetik ya~ 

pıları içine uygun genleri yerleşti

rerek büyük miktarlarda interferon 

üretmektedirler; mikroplar ÇOğ.'l

lırken intıerferon üretim tesisleri 

gibi iş görürler. 

Genentech görevlilerine göre, 

üç interferon tipinden gamına, kan

serlere karşı en geniş boyutta et

kili gözükmektedir. Ancak bu pro

teinin etkinliği «Tumor Necrosis 

Factor (TNF) » olarak adlandırılan, 

yeni sentezlenen bir bileşik ile be

raber kullanıldığında daha da arL 

maktadır. Gamına interferon gibi 

TNF de vücutta, bağışıkllk sistemi 

tarafından küçük miktarlarda üre

tilir. TNF bir tümöre uygulandığın

da, kanser hücrelerini birbirinden 

ayırmakta ve ölmelerine neden ol

maktadır. Sağlıklı hücreler ise et

kilenmeden kalmaktadır. Genent,ech 

mensubu araştırıcılar TNF'nin nor

mal ve hasta hücreleri nasıl olup 

da ayırdedebildiği konusunda ke

sin bir görüşe sahip olmamakla 

beraber, TNF'nin bu yeteneğinin 

önemli olduğunu bilmekbedir!er. 

Alışılagelen kemoterapi, kanser 

hücrelerini harap ettiği hızda, bazı 

sağlıklı hücreleri de harap etmek

tedir. 

TNF halen hayvanlarda denen

mektedir; insanlardaki testler ~n 

erken 1986'da başlayacaktır. Genen

tech, Japonya Kyoto'daki «Fujisa

wa Pharmaceutical Co.» ile birlikte, 

1989'a kadar, bir TNF preparatı 

pazarlamayı planlamaktadır. Bu 

firma en geç 1987 başına kadar bir 

(*) Aysen Karan (H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Da

lı, Hacettepe - Ankara) tarafından Newsweek Dergisi 26 Kasım, 

1984 sayısından çevrilmiştir. 
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gamına interferon ürününü piya
saya çıkarmayı ummaktadır. 

Yaşamı Koruma ve Yaşamı 
Tahrip Etme 

Washington, Seattle'daki bir bi
yoteknoloji firması bir yıl içinde 
hazır duruma gelebilecek diğer bir 
kanser tedavisi üzerinde çalışmak

tadır. «IMRE Corp.», yakın geç
mişte Protein A konu.Sundaki ça
lışmanın öncüsü olan İsveçli bilim
adamı Dr. John Sjoquist'i bünye
sine almıştır. İnsan hücre duvarı

nın doğal bileşeni olan Protein A, 
yalnızca kansere karşı değil, aynı 

zamanda henıofili'ye ve AIDS ile il
gili kanseri andıran bir hastalık 
olan Kaposi's sarcoma'sl,na karşı da 
etkili gözükmektedir. Bütün bu 
hastalıkların nedeni, bir ölçüde, vü. 
cudun bağşıkllk sisteminin bozul
ması olabilir; sonuçta, normal du
rumda bir hastalığa karşı saldırabi
len antikorlar birdenbire iflas 
eder. Protein A, bu işe yaramayan 
antikorları bağlar ve bunların kan 
dolaşımı dışına süzülmesine olanak 
sağlayarak vücuda, savunma siste
mini tekrar harekete geçirme ser
bestisi ver.ir. 

IMRE, hasta kanı plazmasını 
Protein A açısından zengin bir tü
bün içinden pompalayan makine
nin kullanıJdığı bir kan -diyaliz sis
temi geliştirdi. Bu sistemde, görev 
yapamayan antikorlar süzülerek 
uzaklaştırılırken plazma, hasta kan 
dolaşımına geri döner. Yöntemin, 
İsveç ve A.B.D.'de denenen kanserli 
hastalardan % 20'sini iyileştirdiği 

bildirildi. 

Tokyo'daki Meiji Seika Kaisha 
Ltd., yaşam1 korumaktan çok onu 
tahrip eden bir antibiyotiği kul
lanmaktadır. Firmanın bu yeni her. 
bisid'inin, geride insan ve hayvan
lara zarar verebilecek elementleri 
en düşük düzeyde bırakmak üzere, 
her türdeki istemneyen bitkiyi öl
dürdüğü rapor edildi. Bu şirket, an
tibiyotiği Japon toprağında yaygın 
bir fungus suşundan fermentasyon
la sentezlemektedir. 

Birçok biyoteknoloji firması in
sanlar tarafından istenmeyen bile
şikleri yiyen bakterilere dayanan 
ürünler geliştirmektıedir. örneğin, 
Chicago Illinois üniversitesi'ndeki 
araştırmacılar «Agent Orange>Hn 
temel bileşeni ile beslenen bir mik
rop yarattılar, «Agent Orange» Vi
etnam'daki Birleşik Devletler askeri 
birlikleri tarafından kullanılan 

şanssız bir herbisid'tir. Diğer ta
raftan, Kentucky, Bowling Green'
deki General Motors montaj tesi
sinde havayı temiz tutmak için yar
dımcı özel bir bakteri kullanılmak
tadır. 

General Motors'un mühendis
leri tarafından geliştirilen «Bio-Sol
ve» işlemleri, hükümetin otomobil 
imalatı tesislerindeki havanın ka· 
litesinin standardize edilmesi ıçın 

tanıdığı son tarih olan 1987'deki 
toplantıya kadar, otomobil imalat
çılarının ilerleme kaydetmelerine 
yardımcı olmaktadır. Otomobil 
gövdeleri püskürtme ile boyandık

larınd-an, boyayı- çözmek --için -kul
lanılan toksik çözücülerin çoğu 
havaya karışmakta ve havada asllı 

kalarak işçiler tarafından solunum 



ile alınabilmektedir. «Bio-Solve» 

yönteminde motorla çalışan per. 

vaneler çözücüyü taban ıskarası al

tında akan su girdabı içine çeker. 

Çözücü-su karışımı, çözücüdeki kar

bon bileşikleri ile beslenen bakteri

leri içeren kum yatağı taşıyan bir 

biyolojik reaktörden akar. Bakteri 

dolu çamur, çözücü ile doygunluğa 

eriştiğinde çıkartılır ve su da bir 

sonraki çözücü grubu için tazelen

miş olur. 

Bundan Sonrası : Yeni 

Proteinlerin Tasarımı 

Bugünün bazı inanılması zor 

gibi görünen biyoteknoloji ürünle

ri, yarının hemen her kimyasal işe 

göre hazır~anabilecek, sipariş üze

rine imal edilmiş proteinleri ile 

kıyaslandığında sönük kalabilecek

lerdir. İngiltere, Liverpool'daki bir 

firma bu tür proteinlerin gelişLi

rilmesini daha kolaylaştıracak bir 

ürün ortaya koymuştur. Yaratıcısı 

olan «P and S Biochemicals» fir

·ması tarafından Ligaid adı veri. 

len bu bileşik, kimyasal bir yapış

t:ı,rıcıdır ve herhangi iki genetik 

materyal parçasının birbirine ya

pışmasını sağlar. Teknisyenler ar

tık uygun bir deney tübüne yalnız

ca Ligaid katarak genetik materya

lln yeni bir kombinasyonunu çok 

kısa zamanda yaratabileceklerdir. 

Ligaid, geneti'k materyalin birbi

rine bağlanmasına yardım eden li

gaz enzimin! içermektedir. İkiyüz 

kadar genetik den1eye yeterli olan 

bir mililitre Ligaid'in fiatı 47 do

lardır. «P and S» firması, Ligaid'in 

Japonya, Avustralya ve Yeni Ze

landa'ya dağıtımını planlamakta

dır. 

Firma adreslerinin «Newsweek New Products Dept., 444 Madison Ave. 

nue, New York, New York 10022»den temin edilebileceği bildirilmek

tedir. 
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KAFEİN llRONKODİLATÖR OLARAK DEGER TAŞIYABİLİR(*) 

New England Journal of Medi
cine'nın Mart 22, 1984 sayı,sınd.1, 

Allen-·Becker ve arkadaşları kafei
nin dozu ve farmakokinetiği üze
rine yaptıkları çalışmalara day:ı

narak 2-3 bardak iyice kaynatılmış 
kahvenin 50-60 kg ağırlığındaki 

çocuklarda astım nöbetindeki va· 
zokonstriksiyonu gidermek için y~

terli olduğunu yazmaktadırlar. Ya. 
zarlar raporlarını, kafeini broL
kodilatör olarak düzenli bir biçim
de kullanım için önermediklerin.i 
belirten bir uyarı ile bitirmişlerdir. 
Bununla beraber reçetede yazılan 

antiastimatik ilaçların kolaylıkla 

bulunamadığı durumlarda kafein~n 

piyasada bulunan şekillerinden her
hangi birinin bronkodilatasyon 
amacı ile kısa süreli kullanılabile
ceğini de söylemektedirler. 

Becker ve arkadaşları 8-18 yas 
arasındaki astımlı hastalarda an
hidr teofilin ile anhidr kafeini kar
şılaştırmışlardır. Bu hastalar araş
tırmanın 48 saat öncesinden 24 saat 
sonrasına kadar gerek gıda ·gerekse 
ilaçlarla me.tilksantinler ve oral bs-. 
ta-adrenerjik agonistler almamalart 
konusunda uyarılniışlardır. Daha 
sonra teofilin (5 mg/kg) veya h·· 
fein (10 mg/kg) rastgele çifte kcr 
yöntemi ile· hastalara verilmiştır 

Hastalar gözlenmiş, ilaçların ve 
metabolitlerinln kan düzeyleri 6 

saat süre ile izlenmiştir. 

Teofilin ve kafeinin çalışm·ı, 

süresi boyunca bronkodilatör etki
lerin~ çok benzer olduğu !Jıılun. 

muştur: Her iki ilaç verildikte:ı 

sonra da bütün pulmoner fonksi
yon testleri önemli ölçüde iy~c~1a·~ 

olduğunu ortaya koymuştur. 
Kafeinin ortalama serum pik 

konsantrasyonu (13.5±2.9 mg/lt) 
ilaç alındıktan yaklaşık 1 saat son
ra oluşmuştur. Kafein için elimin.ıs
yon yarılanma süresinin ortalama 
değeri yaklaşık 4 saat bulunmuştur 
(aralık l.4-7.4 saat). Kafein alaD. 
bütün hastalar ilacı paraxantin, 
teobromin ve teofiline metabolize 
etmişlerdir. Teofilin aldıktan yak
laşık 2 saat sonra hastalar ortala
ma serum pik konsantrasyonu 
(8.7 +'1.7 mg/lt) göstermişlerdir. Bu 
ilaç için eliminasyon süresinin or
talama değeri yaklaşık 6 saat bu
lunmuştur (aralık 3.4-7.6 saat). 

Başağrısı, sersemlik ve tremör 
gibi .istenmiyen etkilerin görülme 
sıklığı iki grup hasta :ırasında be
lirgin farklar göstermemiştir. Fa
kat kafein kullanımından sonra tre
möre bir eğilim görülmüştür. Teofia 
lin gibi kafeinin dispozisyonu da 
hastanın yaşını da içeren pek çok 
faktörden etkilenmektedir. 

Yazarların çalışması kafein et
kinliği konusunda 19. yüzyıla kadar 
giden araştırmaları doğrulamakta

dır. 

(*) Sema Çalış [H.ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Bö
lümü, Hacettepe - ANKARA) tarafından American Pharmacy 
Vol. NS 24 (8), Ağustos lt84 sayısından çevrilmiştir. 



ZOPİKLON: YENİ BİR SİKLOPİRROLON HİPNOTİK(*) 
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Uykuya neden olan ilaçların nl
celikleriyle ilgili tartışmalar yıi -

lardır devam etmıektedir. Günümüz
de, yeni hipnotikleri olduğunda.1 

değerli, eski hipnotikleriyse oldu

ğundan değersiz gösterme eğilinti 

vardır. Eski hipnotiklerin kullanı

mıyla ilgili tüm tehlik.;ıler iyi bi

linir, yeni hipnotiklerin ise olası 

zararlarını tanımak için uzunca b:r 

süre gerekmektedir. Şu anda, eskt 

ilaçlar (örneğin: barbitüratlar, br . 
moüreidler

1 
piperidindionlar) kullr,. 

nılım dışı kalırken, bu alana ben. 

zodiazepinler egemen olmuştur. 

Son zamanlarda, yeni bir ank

siyolitik ve hipnotik ajanlar sınıfı 

olan siklopirrolonlar ortaya çık

mı,ştır. Bu grup ilaçların, eskiden 

düşünülenin tersine tam olarak 
emniyetli olmadıkları bilinen ben -

zodiazepinlerin yerine, oldukça ya_ 

\_/ 3 

rarlı bir seçenek olacağı iddia :edil
mektedir. Hem siklopirrolonların 

hemde benzodiazepinlerin toksisite

si vardır, hastada çok az yan etki
lere neden olup, eşit düzeyde tol'e

re edilirler. Bununla beraber, siklo

pirrolonların büyük avantajı ben
zodiazepinlerden daha az residüel 
sedasyona ve aynı ölçüde reaksiyon 

zamanı yavaşlamasına neden olma
larıdır. Ayrıca, bağımlılık oluştur

ma potansiyelleri, benzodiazepinle
rinkine kıyasla daha azdır. Bu ne

denle, bu yeni hipnotik ajanlar 
grubu yakın bir gelecekte, insom
nia ,tedavisinde, benzodiazepinlerin 

yerini alabilir. 

Zopiklon (zoplclone), siklo· 
pirrolon sı,nıfı hipnotiklerin ilk üye-

sidir. Fransada Rhone-Poulenc 
Pharma grubu tarafından geliştirıl

miştir. Kimyasal formulü 6· (5-kloro 

(*) Fethi Şahin (HV Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Am· 

bilim Dalı) tarafından Ph'.trmacy Internatlonal 5,265,1984'den kı

saltılarak çevrilmiştir. 
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-2-piridil}-7- [ ( 4-metilpiperazin-1-
il) -karboniloksi] -5,6-dihidro _ pir

rolo [3,4-b] piperazin-5-on'dur. Li

teratürde ilk kez RP-27265 kod'u 'le 

ortaya çıkmıştır ve «İmovane», «İ

movance» ticari ismiyle pazarlana
caktır. 

Zopiklon kuv~etıi hipnotik ı·e 

anks1yolitik etkiye sahiptir, uyku

ya dalma zamanını azaltır, uyku 
süresini artırır. Aynı zamanda u

yanma sayısını azaltır ve fiziksel l:e 

mental sağlığın yeniden kazanılma

sı için önemli olan yavaş ritiınli 

uykuda harcanan süreyi artırır. 

Çeşitli hayvan deneyleri kuL 

!anılarak yapılan çalışmalarda -z:o
pildonun, klordiazepoksit ve nitra

zepama benzer farmakolojik profil 

ile önemli sedatif ve antikonvulsan 
aktivitesi gösterilmiştir. Zopiklonu":ı, 
3H-diazepam ve 3H-flunitfazepam'ın 

beyin sinaptik memranına bağ

lanmasını bloke ettiği bulunmuş

tur. Zopiklonun ı -ıomg/kg. dozda 
sıçanlarda, beyin dopamin, nore~ 

pinefrin, ve seretonin'inde değişik

lik yapmadığı gözlenmiştir, fakat 

bu mediatörlerin metaboUtlerinin 
azaldığı saptanmıştır, bu da, bu ila

cın trankilizan etki mekanizmasının 
monoamin «turnover»i ile açıkLı

nabileceğini gösterir. 

Diazepamdan sonra görülen 
kas gevşetici yan etki zopiklondc1:ı 

sonra görülmemiştir. 

Zopiklon'un önemli anksiyolitik 
etkisi de vardır . .!lacın yinelenen 

uygulamaları sitokrom P450 içe-rL 
ğinde ve NADPH-sitokrom c-redük
taz; aminopirin-N-demetilaz; ani

lin-hidroksilaz aktivitesinde bir de
ğişiklik yapmamıştır. Sağlıklı; bo

zuk karaciğer fonksyonlu; bozuk 

böbrek fonksyonlu; geriatrik has
talarda yapılan farmakokinetik ça

lışmalar, zopiklonun sağlıklı kişi

ler yanında yukarda sayılan hasta
larda da sakıncasız olarak kullanL 

labileceğini göstermiştir. Zopiklo

nun alkol ile etkileşimi saptanm.1-

mıştır. 

Uykusuzluk şikayeti olan po

liklinik hastalarında yapılan bir 

randomize çalışmada zopiklon ar
tan dozlarda (5;7,5;10; 15 mg/k~) 

üç gün süreyle verilmiştir ve to
tal uyku süresini, uyku etkinlik 

indeksini, uykunun 3. ve 4. safha

sını artırdığı; 1. ve 2. safhasını 

azalttığı; REM uykusuna etki et

mediği bulunmuştur. Nitrazepam'ın 

tersine ilacın, kesilmesi sırasında 

REM uykusu üzerine «rebound» et

kisi yoktur. 

Literatürde yapılan çalışma-

lar zopiklon'un trankilizan, hip

notik, anksiyolitik özelliklere sa
hip olduğunu kesin olarak göster

mektedir. Bu bilgilerin ışığında ve 

ilacın yüksek emniyet aralığını da 

göz önüne alara'k, özellikle ciddi 

yan etkilerinin olmaması zopiklon' 
un yeni sedatif ve hipnotik ilaçlar 
alanında önemli bir gelişme ola. 

rak dikkate alınmasını gerektir
mektedir. 
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BÖBREK TAŞLARINA KARŞI BİR YETİM .iLAÇ (Orphan Drug)* 

Böbrek taşt bulunan kişilerin 

% 50 sinden fazlasında aynı za

manda idrar sitrat düzeyleri de dü

şüktür. Çözünmeyen böbrek taş

larının oluşumuna, işte bu kronik 

hipositratüri durumu yol açar. Hi

positratüri de çeşitli nedenler,e bağ

lı olarak ortaya çıkabilir: renal 

tübüler asidoz (.asidin 

den eliminasyonundaki 

böbrekler

defekt), 

yüksek miktarda hayvansal protein 

alımı veya kronik diyare-özellikle 

barsak rez·eksiyonundan sonra. 

Yeni bir yetim ilaç olan potas

yum sitratın yeni taşların oluşum 

hızını azaltma veya bazı durumlar_ 

da taşları tamamen yoketme yete

neği olduğu bulunmuştur. 

Charles Pak ve grubu tarafın

dan Teksas üniversitesi Sağlık Bi

limleri Merkezinde yapılan klinik 

çalışmalarda daha önce böbrek taş

larının alınması için 56 ameliyat 

geçirmiş 78 hasta ortalama 1.8 yıl 

boyunca potasyum sitrat ile tedavi 

altına alınmıştır. Tedaviden sonra 

yalnız 9 ameliyat gerekmiştir, bun

lar da daha önceden varolan taş

lar içindir. Yeni taşlar için hiçbir 

cerrahi işlem gerekmemiştir. 

Sodyum sitrat tedavisinden ön

ce hastalarda oluşan taşlar kalsiyum 

oksalat vıeya kalsiyum fosfattan iba

rettir (böbrek taşlarının büyük ço-

ğunluğunu kalsiyum taşları oluş

turur). İdrarın normal bir bileşe

ni olan potasyum sitrat, taş oluş

turucu kalsiyum tuzlarının kris. 

tallenmesini önlediğinden tas olu

şumunda inhibitör rol oynar. 

Potasyum sitrat tedavisi yalnız 

ameliyat gereksinmesini ortadan 

kaldırmakla kalmaz, aynı zaman

da taş oluşumunu yavaşlatır. Pak'ın 

hastalarının % 74'ünde tedavi sı.ra

sında taş oluşmamış, % 96'sında 

ise taş oluşma hızı yavaşlamıştır. 

Hipositratüri baş.lıbaşına bir 

anomali olabileceği gibi diğer du

rumlarla birlikte d:e görüebilir. ör

neğin, hiperkalsiüride mutad ola

rak uygulanan tiazid tedavisi so

nucunda gelişebilir. 

Pak ve arkadaşları tiazid te

davisi sırasında tekrar böbrek taşı 

oluşumu görülen 14 hasta üzerin

de çalışmışlardır. Tiazid rejimine 

potasyum sitrat eklendiğinde taş 

oluşumu durmuş veya daha seyrek 

görülmüştür. Bu nedenle, Pak «pa.... 

tasyum sitrat, kalsiyum taşları için 

tiazid alan hastalarda ideal bir ek 

potasyum kaynağı olabilir» demek

tedir. 

Potasyum sitrat Pak'ın gru

bunca geliştirilmiş ikinci yetim 

ilaçtır. Birincisi, FDA (Gıda ve 

(*) Filiz Bulut Öner (Hacettepe üniversitesi Eczacılık Fakülte5i, 

Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı) tarafından, American 

Pharmacy, no 8, Aug. 1984'ten çevrilmiştir. 
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İlaç İdaresi) tarafından 1982'de \5 
yıllık denemeden sonra onaylanmış 
olan sodyum selüloz fosfattır. Bu 
ilaç taş oluşturucu ve genelikle yj_ 
yeceklerden kalsiyum absorpsiyonu
nun artması ile ilişkili bir hasta
lık olan absorptif hiperkalsiüride 
klinik olarak etkilidir. 

Potasyum sitrat tedavisinin dik
kate değer tek yan etkisi gastroin
testinal yakınmalardır, fakat bun
lar dozaj şekline bağlı gibi görün
mektedir. 

Hastaların önemli kısmı sıvı 

preparasyonlar ile gastrointestinal 
problemlerden yakınırken, yavaş 

salınan (slow-release) tableti iyi 
tolere edilmiştir. 

Portakal suyu doğal olarak po-

içen hastaların sözkonusu ilacı al
malarına gerek kalmadığı düşünü

lebilir. Ancak Pak, gerekli mik
tarda potasyum sitrat alabilmek 
için hastaların günde bir litreye 
yakın portakal suyu içmesi gerek
tiğine, bu miktarın ise çoğu hasta 
tarafından tolere edilemeyeceğine 

işaret etmektedir. 

= Yetim ilaç (orphan drug), 
teşhis veya tedavide önemli yeri 
olan fakat çok ender hallerde kul. 
lanılan ilaçlara verilen addır, bazı 
antidotlar da bu gruba girmekte· 

dir. Kullanımlarının çok az olması 

nedeniyle (yararları çok kesin bile 

olsa) ekonomik değillerdir, kar 

sağlamazlar, bu nedenle de sanayi 

bunları üretmeye yanaşmamakta-

tasyum sitrat 'içerdiğinden, bunu dır. 


