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B!LlMSEL TARAMALAR/ SCIENTIFIC REWIEVS 

Vücuttaki İlaç Dağılımı ve Eliminasyonu 
Üzerine Eritrositlerin Etkisi 

Selma ŞAHİN*°, Emel Öykü ÇETİN** 

Vücuttaki İlaç Dağılınır ve Elbninasyonu Üzerine 
Eritrositlerin Etkisi 

Özet : Pek çok ilaç için plaznıa ve eritrositler arasuıdaki 
dengenin çok hızlı bir şekilde sağlandığı varsayıldığından 
eritrositlerin vücuttaki ilaç dağılınu ve elinıinas.vonunu (dis
pozisyon) etkilenıesi beklennıez. Ancak, eritrositlere yavaş 
penetre olan ve/veya eritrosit bileşenlerine bağlanan ilaç
lar, elinıinasyon organlarının kapillerinden ay
rılaınayacaklan için bıı ilaçların vlicuttaki dağılunı ve eli
nıinasyonu eritrositler tarafından etkilenecektir. Bu 
derleınede eritrositlerin genel özellikleri, kan-plaznıa kon
santrasyon oranı, vücuttaki ilaç dispozisyonıına etkileri ve 
ilaç nıetaboli:z,asyonıuıdaki rolü tartışılnıı~~, uygıılan1a alan
lan kısaca incelennıiştir. 
Anahtar kelinıeler: Eritrositler, Dispozisyon, Me

taboliznıa, Fannakokinetik 
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Vücuttaki (veya organdaki) ilaç dispozisyonu üze

rine kan akış hızı, kan ve/veya doku bileşenlerine 

bağlanma, enzimatik aktivite ve membran per

meabilitesi gibi pek çok faktör etki ehnektedirl. Pek 

çok ilaç erih"ositlerle kısa sürede dengeye ulaştiğı için 

vücuttaki ilaç dispozisyonu üzerine eritrositlerin et

kisinin fazla olmadığı kabul edilir. Eritrositlere hızla 

peneh·e olan ilaçlar için bu varsayım doğru olmasına 

rağmen penetrasyonu yavaş olan ve/veya he

moglobin, hücre membranı, karbonik anhidraz gibi 

eritrosit bileşenlerine bağlanan ilaçlar için geçerli de

ğildir. Sadece plazmadaki serbest ilacın vücutta da-

Effect of Erytlırocytes on Drug Distribution and Elilnination 
witlıin tize Body 

Suınınary : As the equilibration of ınany drugs between plas
nıa and ervthrocvtes has been assıınıed to occur very fast, 
erythrocyte.s are ·not expected to irıfluence tfıe drug dis
tribution and elinıination ( disposition) within tlıe body. How
ever, di.ıposition of drııgs tlıat pen.etrate slowly to erytlırocytes 
and/or boıınd to eı)ıt/ırocytes conıponents tvill be inj-Iııenced 
by the eryıt/ırocytes, as they caıınot leave the capillaries of el
İnıinatory organs. in this review, general characteristics of 
erythrocytes, blood to plasnıa coııcentration ratio, their effects 
on the drug disposition within the body and their role in drug 
ınetabolisın were discussed, and their usage was investigated 
briefly. 
Key Words: Erytlıracytes, Disposition, Metabolisnı, Phar

n1acokinetics 

ğıldığı ve elimine edildiği düşünülürse, eritrositlerde 

tutulan ilaçlar eliminasyon organlarının kapillerinden 

. ayrılamayacakları için hemen elimine edilemeyecek, 

dolayısıyla farmakokinetik parametreleri de serbest 

ilaca göre farklılık gösterecektir. Diğer taraftan erit

rositlerin metabolik olarak aktif olması eritrositlerde 

bul11nan ilacıı1 metabolize olmasına neden ola

bilecektir. Eritrositler doğal olmaları, biyolojik olarak 

geçimli olmaları nedeniyle ilaç taşıyıcı sistem olarak 

kullanılmaktadırlar. Ayrıca, sadece vasküler boş

lukta dağılmaları bu sistemin görüntülenmesi ve hac

minin tayin edilmesi amacıyla da kullanılmalarına 

yol açmıştır. 
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Şahin, Çetin 

Eritrositlerin Genel Özellikleri 

Kan, şekiili elemanların (eritrosit, beyaz kan hücresi, 
trombosit) plazmadaki bir süspansiyonudur. Bu şe
killi elemanlardan eritrositler hem sayı (erkeklerde 
5.5-6 milyon/mm3, kadınlarda 4.5-5 milyon/mm3) 
hem de hacim (total kan hacminin % 40-50' si) açı
sından en büyük grubu oluşturur. Eritrosit sayısının 
normalden az olması aı1emi, normalden fazla olması 
ise polistemi olarak adlandırılır2-4 . Eritrosit hacminin 
total kan hacmine oranı hematokrit olarak ifade edi
lir. Bu değerin sistemik dolaşun ve dokular arasında 
farklılık gösterdiği, sistemik hematokritin doku he
matokrit değerinden daha yüksek olduğu be
lirtilmiştir5,6. 

Eritrositler 7-9 µm çapında, 2 µm kalınlığında, 83 
µm3 hacminde ve 163 µm2 yüzey alanına sahip bi
konkav disklerdir7. Kemik iliğinde üretilirler. Sadece 
oluşum safhasında çekirdekleri vardır ve şekilleri dü
zensizdir, olgunlaştıklarında hücre içi organelleri 
kaybettiklerinden dolayı protein sentez edemezler. 
Eritrositler yaşlandıkça şekillerini kaybederler ve 
elektrolit içerikleri azalır, yoğunlukları ve he
moglobin konsantrasyonları artar. Yaşam sürelerinin 
sonunda (100- 120 gün) retiküloendotelyal sistem ta
rafından sistemik dolaşımdan uzaklaştırılırlarB-13. Bu 
süre boyunca eritrositlerin kardiyovasküler sistemde 
250 km yol katedebildikleri belirtilıniştir14. 

Eritrositler, hücre membranı ve sitoplazma olmak 
üzere başlıca iki kısımdan oluşur. Hücre membranı 
7-10 nm kalınlığında olup 0.4 nın çapında parlar içe
ren elastik bir katı gibi davranır. Temel bileşenleri 
fosfolipidler, kolesterol ve proteirılerdir. Çift tabaka 
şeklinde düzenlenmiş olan membran lipidleri per
meabilite için bir engel oluşturduğu gibi lipidlerin 
kimyasal yapısındaki değişiklikler de eritrositlerin 
permeabilite özelliklerini değiştirebilmektedir. 

Membran proteirıleri ise reseptörler, taşıyıcılar ve en
zimleri kapsamaktadır. Bu proteinlerin elektroforezle 
ayrılması sonucu çeşitli bantlar gözleıuniştir. Bu 
bantlardan 3 nolu bandın bir anyon kanalı olduğu ve 
her bir eritrosit membranırun yaklaşık l.2x106 band 3 
molekülü içerdiği belirtilıniştirB,10,11,15,16 

Eritrositlerin sitoplazması Newtonian akrş gösteren 
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bir sıvı olup pH'sı (pH 7.1-7.3) plazma pH'sından (pH 
7.4) düşüktür. Enzimleri, ilaç bağlayan proteinleri ve 
hücreye kırmızı rengini veren hemoglobini içer
mektedirS,11,14,17. Yetişkin bir insandaki total pro

teirılerin %10'una karşılık gelen miktardaki he
moglobin (760 g) eritrositlerde yer almaktadır1 4. 
Hemoglobinin 0 2, C02 ve Nü gibi küçük mo
leküllerle etkileştiği ve kan basıncının kontrolünde de 
bir rolü olabileceği belirtilmiştirlS. Ayrıca, kar
bondioksitin geri dönüşümlü olarak hidrolizini ka
talize eden karbonik anhidraz enziminin o/o90'ı erit
rositlerde yer alınaktadırl4,19. 

Eritrositler, hücre zarının elastik yapısı nedeniyle 
yüksek kayma gerilimi altında elastik deformasyona 
uğrarlar. Deformasyon derecesi rnembran elastisitesi, 
sitozolik viskozite, yüzey alanı ve hücre hacmi gibi 
faktörlere bağlıdır8• Ayrıca kolesterol ve fosfolipid 
oranının da deformasyonda önemli bir rol oynadığı 
belirtilmiştir2°. Ancak, deformasyon esnasında erit
rosit hacmi, yüzey alanı ve kalınlığında herhangi bir 
değişiklik olınazS. Eritrositlerin deforme olabilınesi 

önemli bir reolojik kavram olup bu özellikleri ne
deniyle kendi çaplarından çok daha küçük ka
pillerden kolayca geçerler. Ancak geçebilecekleri en 
küçük damar çapının 2.8 µm olduğu belirtilmiş

tirn22. 

Eritrositler hipotonik bir çözeltiye konduğunda hücre 
zarının yırtılarak hemoglobin kaybetmesi olayına he
moliz, elde edilen diskoid yapılara ise "ghost" adı ve
rilir. Genellikle bu yapıların intrasellüler yapıdan 
yoksuo olduğu ve esas olarak meınbrandan oluşhığu 
varsayılınaktadır. Diğer taraftan hipertonik çözeltiye 
konulan eritrositler su kaybederek büzülürler. Bu 
olay geri dönüşümlü olmasına rağmen hemoliz olayı 
geri dönüşümsüzdür2,23,24. 

Kan-Plazma Konsantrasyon Oranı 

Pek çok farmakokinetik çalışmada plazma klerensi 
tayin edilınektedir. Ancak klerens değeri eks
traksiyon oranının tayininde kullanılacağı zaman, 
ekstraksiyon oranı ve organın kan akışı ile doğrudan 
ilişkili olan kan klerensinin kullanılması ge
rekmektedir. Bu durumda plazma klerensinin kan 
klerensine dönüştiirülmesi gerekir ki bu da kan-
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plazma konsantrasyon oranının deneysel olarak 
tayin edilmesiyle sağlanır. Hematokrit değerinin (H), 
plazma proteinlerine bağlamnanın (fu) ve kan hüc
relerine ilginin ( cr) bir fonksiyonu olan bu oran, 
denge durumunda aşağıdaki eşitlik ile verilmiştirl. 

Cb = 1 + H [J u a - 1] c (1) 

Eritrositlere ilgisi çok fazla olan ilaçlar için bu oran 
çok yüksek bir değer olup plazma proteinlerine olan 
afinite arttıkça 1-H değerine yaklaşmaktadır. Ör
neğin, plazmayla eritrositler arasında kolayca den
geye ulaşan üre için bu değer 1 iken25, eritositlere il
gisi fazla olan asetazolamid için 2.926, klorokin için 
3_527, hidroksiklorokin için 7.228, klorta!idon için 
30.729 ve metazolarnid için ise 24130 olarak tayin edil
miştir. Ancak bu ~ran ilacın plazma proteinlerine ya 
da diğer kan bileşenlerine (akyuvar, lipoprotein, pla
telet gibi) afinitesinin yüksek olrnasına31,32, bağ
lanmada doygunluğun söz konusu olduğu du
rumlarda ortamdaki ilaç konsantrasyonuna26,33,34 ve 
ortamda diğer ilaçların bulumnasına35 bağlı olarak 
değişebilmektedir. 

Eritrosit Mernbrarundan Penetrasyon 

Plazma ve eritrosit içeriği arasında büyük farklar ol
masına rağmen (ör. hücre içindeki protein kon
santrasyonu plazmadan daha yüksektir), eritrositler 
yaşam süreleri boyunca hem hacim hem de iyonik 
içerik açısından kararlı bir durumda kalıriar. Bu 
durum, hücre membrammn permeabilite özelliğine 
ve elektrokimyasal potansiyel gradyanına karşı iyon 
taşıyıcı mekanizmaların varlığına bağlıdır36. Eritrosit 
membramndan penetrasyon maddenin yapısına 
bağlı olarak gerçekleşir. Su ve üre gibi bazı maddeler 
için plazma ve eritrositler arasındaki denge çok kısa 
sürede sağlanırken bazı maddeler için bu süre çok 
daha uzundur (Tablo 1). Yapılan araştırmalarda 
küçük organik anyon, katyon ve nonelektrolit mo
leküllerin eritrosit membramndan penetrasyonunda 
yağda çözünürlük, molekül büyüklüğü ve maddenin 
kim yasal yapısının önemli olduğu be
lirtilıniştir-'6,38,44. Yağda çözünürlük arthkça eritsosit 
membramndan permeabilitenin arthğı ancak mo-

Tablo 1. Maddelerin eritrositlere penetrasyon süreleri 

Penetrasyon 
Madde Süresi Kaynak 
Su 4.2msn. 37 
Üre 0.3sn. 38 
Propranolol 20sn. 39 
Tiyoüre 2 dak. 40 
Doksorubisin 1-2.5 dak. 41 
Valproat 3 dak. 42 
Hidrokortizon 

Pentazosin 5 dak. 42 
Fentonil 
Busulfan 
Trisiklik antidepresanlar 

Klortalidon 15 dak. 43 
Asetaminofen 40 dak. 26 

lekül büyüklüğü arttıkça permeabilitenin azaldığı bu
lumnuştur. Ayrıca molekülün hidrojen bağı oluş
turma kapasitesi arttıkça eritrosit membranından pe
netrasyonu azalır38. Lipofilik yapıdaki organik 
maddeler membramn lipid tabakalarında çözünerek 
eritrosit içine girerken küçük hidrofilik maddeler 
(<150 d) parlar aracılığı ile hücre içine girmektedir. 
Organik yapıdaki anyonik ve katyonik ilaçlar ve no
nelektrolitlerin pasif difüzyon yoluyla eritrositlere 
girdiği belirtilrniştir44,45. Bazı ilaçların eritrositlere 
penetrasyonunda ise pasif difüzyon ve aktif transport 
gibi iki taşıma işleminin paralel olarak gerçekleştiği 
tayin edilmişfü26,46. 

Vücuttaki fiaç Dispozisyonu Üzerine Eritrositlerin Et
kisi 

Pek çok ilaç kandaki plazma proteinleri ile etkileşerek 
ilaç-protein kompleksi oluşturmakta ve/veya erit
rosit gibi kan hücrelerine penetre olmaktadır. Bağlı 
yada penetre olmuş ilaçlar kapiller yataktan ay
rılamadıkları için sadece plazmada serbest halde bu
lunan ilacın vücutta dağıldığı ve eliminasyona uğ
radığı kabul edilmektedir (Şekil 1). 

Yapılan hayvan deneylerinde eritrositlerin karaciğer 
kapillerlerinden ortalama geçiş zamanın 10 sn ci
varında olduğu bulunrnuştur47.48. Böbrek korteksi ve 
medullası için bu değerler sırasıyla 2.5 sn ve 28 sn 
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Şahin, Çetin 

ı-----;:::=::::::;-----·~-·~ 

Lii~ 

11 

Eritnısitlerdekibağh ilaç 1 

ı;;limiıı:ı.syorı _\ 

Şekil 1. Kan kompartn1anlanndaki ilaç dağılımı 

olarak tayin edilmiştir49. Serbest haldeki ilaç bu süre 

zarfında kapiller yataktan ayrılarak elimine edi

lebildiği halde, eritrositlere penetre olmuş bir ilacın 

dispozisyonu o ilacın eritrositlerden serbestleşn1e hı

zırun kanın eliminasyon organlar111dar\ ortalama 

geçiş zamanından daha luzlı ya da yavaş olınasına 

bağlı olarak değişecektir. Eğer bir maddenin erit

rositlerden plazn1aya olaı1 partisyonıt eritrositlerin 

eliıninasyon organlarındaı1 ortalama geçiş sü

resinden daha kısa ise (su için 4.2 msn, Tablo 1), ilaç 

plazma ve eritrositler arasında serbestçe hareket ede

ceğirıden o ilacın dispozisyonu üzerine eritrositlerin 

bir etkisi olınayacaktır. Ancak bu süre eritrositlerin 

kapillerlerden ortalama geçiş zamanından çok daha 

uzun ise (tiyoüre için 2 dak, Tablo 1), eliminasyon or

ganlarıııdan geçiş esnasırıda eritrositlerde bul11nan 

ilacın plazmaya geçebilınesi için gerekli süre yetersiz 

olacağı için, eritrositlerde bulunan ilaç eritrositlerle 

birlikte taşınacak ve bu fraksiyon eliminasyondan 

kurtulacaktu. Benzer şekilde, eritrosit bileşenlerine 

(eıitrosit membranı, hemoglobin, karbonik anhidraz, 

proteinler) bağlanınış olan moleküller de eli

minasyon organlarındaki kapilerlerden ay

rılamayacakları için hemen elimine edilmeyecekler 

ve dolaşımda daha uzun süre kalacaktıT14,39,41. Erit

rosit bileşenlerine bağlanan ilaç örnekleri Tablo 2'de 

verilmiştir. İlaçların eritrositler tarafından bu şekilde 

taşınması Goresky ve ark 62 tarafından " Red Cell 

Carriage" olarak adlandırılmış ve bugüne kadar pek 

çok araştırmaya ko11u oln1uştur. 

Eritrositlerin karaciğerdeki ilaç dağılımı üzerine et

kisiıü inceleyen bjr çalışmada, fizikokiınyasal açıdan 

ıııs 

Tablo 2. Eritrosit bileşenlerine 

bağlaruna bölgeleri 

bağlanan ilaçlar ve 

Bağlarnna bölgesi İlaç 

Hücre membraru Klorpromazin 

Kodein 

İrnipraınin 

Karbonik anhidraz Klortalidon 

Hemoglobin 

Asetazolamid 

Dorzolnınid 

Sülfonamidler 

Barbitüratlar 

Digoksin ve türevleri 

İrnipramin ve türevleri 

Nitrofurantoin 

Fenotiyazinler 

Fenitoin 

Salisilik asit 

Kaynak 
50,51 

14 
31 

35,52 
53,54 

55 
56 

57,58 
14 
14 

14 
59 
60 

58,61 

oldukça benzer olan ancak plazmayla eritrositler ara

sındaki dağılına dengesine ulaşma süreleri farklı olan 

üre (0.3 sn38) ve tiyoüre (2 dk40) kullanılmıştır. Üre

nin karaciğerdeki dağılımı üzerine eritrositlerin hiç

bir etkisi olmazken, tiyoürenin karaciğerdeki da

ğılımı iki pikli bir grafikle tanımlarunıştır; birinci pik 

eritrositlerde hapsedilıniş olan maddenin sadece vas

küler boşlukta dağılmasına bağlı olarak ikinci pik 

ise serbest haldeki tiyoürenin hepatositler içerisine 

de dağılmasına bağlı olarak gerçekleşmiştir25,62,63 

(Şekil 2, Şekil 3). Hematokrit değeri arthkça erit

rositler tarafından taşman tiyoüre fraksiyonunun art-

tığı gözlerunişfü25,63. Benzer şekilde hid-

roklotiyazidin eritrositlerden plazmaya olan 

partisyon süresi, kanın böbreklerden olan geçiş za-

ıı.o.; 

O,OJS 

0,03 

0.015 

o 
~ O.Ol 

~ 

0.015 

O.Ol 

o.ons 

20 40 60 

Zaman (sn) 

80 100 120 

ŞekU 2. Karaciğerdeki üre dağılımı üzerine eritrositli ( •) 

ve eritrositsiz (O) ortamın etkisi25 
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o.oJ:; T 

O,OJ + 
0.025 

= 0,02 
~ 

= 0.015 

O.Ol 

0.005 

W 40 60 80 100 1~ 140 I~ 180 

Zamıın (~n) 

Şekil 3. Karaciğerdeki tiyoüre dağılımı üzerine eritrositli 
( •) ve eritrositsiz (O) ortamın etkisi25 

marnndan daha uzun olduğu için erih·ositlerde bu
lunan ilacın böbreklerden itrah edilemediği be
lirtilmiş tiJ:M 

Bu konuyla ilgili diğer örnekler incelendiğinde mo
nohidrik alkoller65, ksenon66, salisilamid67 ve har
molün68 karaciğerdeki dağılımı ve eliminasyonu üze
rine eritrositlerin herhangi bir etkisinin olmadığı 
ancak doksorubisin41, propranolol39, fakroliıiıus69 ve 
asetarninofen7D gibi maddelerin karaciğerden eli
minasyonunda eritrositlerin önemli_ bir rol oynadığı 
belirtilmiştir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda da 
metilumberrilferil sülfaı71 ve laktat'ında72 he
patositler tarafından alımının eritrositler tarafından 
etkilendiği gözlenmiştir. 

Asetazolamid ve klortalidon karbonik anhidraza ol
dukça fazla oranda bağlanan iki ilaçhr. Bunlardan 
asetazolamidin oral yolla tek dozda verilmesinden 
21-34 saat sonra eritrositlerdeki konsantrasyonun 
plazmadakinden dört kat daha fazla olduğu bu
ltınmuştur26. Benzer şekilde kortalidonun erit
rositlerdeki konsantrasyonunun plazmadakinden 7-
10 kat daha fazla olduğu ve kronik tedavi sırasında 
kandaki ilacın %95'nin eritrositlerde olduğu be
lirtilmiştir43(Şekil 4). Klorta!idon oral yolla ve
rildiğinde eritrositlerdeki konsantrasyonu plaz
madakine oranla çok daha yavaş bir şekilde artmış, 
plazma konsantrasyonu azalsa bile eritrositlerdeki 
arhş devam etmiştir. Bu ilaç esas olarak böbreklerden 
ahldığı için eritrositlere fazlaca bağlanması nedeniyle 
eliminasyonunun çok yavaş olduğu belirtilmiştir29. 

Plazma kons 
;ı..g/ml 

1.0 

0.1 

o • 
doz 

Plazma kons. 
,u.ıJ/ml 

ı o 

10 

0.1 

o.ı 

~ 
doz 

Plazma kons 
~/m! 

2.0 

1.0 

0.5 

o. 2 

o • doz 

Tam kan kons. 
µ...g;mı 

10 

10 

5 

e '6 14 (Sa) • 

e 

8 

a doz 

Tam kan kons 
jJ-glml 

ıo 

ıo 

ıe 'i (Sa.) 

b doz 

16 

c 

Tam kan kons. 
f·Q/ml 

20 

1J, (Sa.) • doz 

10 

1 

l 

Şekil 4. Üç hastanın klortalidonla kronik tedavisi sı
rasında bir dazlama aralığında elde edilen plaz
ma (O) ve kan (A) konsantrasyonları. Klortalidon 
birinci hastaya (a) 1.60 mg/kg dozda; ikinci has~ 
taya (b) 0.88 mg/kg dozda; üçüncü hastaya (c) 
1.14 mg/kg dozda verilmiştir43 
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Eritrosit-ilaç etkileşmesi veriliş yoluna bağlı olarak 

da vücuttaki ilaç dispozisyonunu etkileyebilir. Oral 

yolla verilişte emilme bölgesi ile karaciğer arasındaki 

ortalama geçiş zamanı oldukça kısa olduğu için (1-2 
sn73) ilaçların karaciğere ulaşmadan önce erit

rositlere penetrasyonu için zaman yetersiz olacaktır. 

Diğer taraftan intravenöz yolla verilen ilaçlar ka

raciğere ulaşmadan önce daha uzun süre kanla temas 

edecekleri için oral yolla verilen ilaçların ka

raciğerden ilk geçiş etkisi intravenöz yolla verilen 

ilaçlara göre daha fazla olabileceği be
lirtilmektedir39Al. 

İlaç Metabolizasyonunda Eritrositlerin Rolü 

Eritrositler ana fonksiyonları olan oksijen

karbondioksit değişimini gerçekleştirebilmek ama

cıyla çeşitli enzim sistemleri ile donatılnuşlardır. Bu 
enzim sistemlerinin görevi hücreye enerji sağ

lanmasının yaru sıra hemoglobin ve hücre membranı 

gibi hücrenin ana bileşenlerini oksidasyondan ko
rumaktır. Eritrositlerin mitokondrisi, çekirdeği, ri-

bozomu ya da m-RNA' sı olmadığından ve fonk

siyonel üre döngüsü yapamadıklarından dolayı ilaç 

metabollzasyonunda aktif bir görev almadıkları var

sayılınıştır. Ancak yapılan araştırmalarda erit
rositlerde çeşitli enzimlerin ya da enzim benzeri ak

tivitelerin varlığı (esteraz, glutatyon transferaz, 

adenozin deaminaz) tayin edilıniştir9 (Tablo 3). Erit

rositlerde ilaç metabolize edici enzimlerin varlığı 

bunların in vivo ilaç metabolizasyonuna ne derecede 

katkıda bulunduğu sorusunu akla getirmektedir. 
Tablo 4'de verilen örnekler incelendiğinde aspirin ve 

eroin haricinde diğer ilaçlar için in vivo eritrosit me

tabolizasyonunun önemli olmadığı görülınektedir. 

Bununla birlikte eritrosit metabolizasyonunun önem

li olduğu diğer durumlar sözkonusu olabilir. Ör

neğin, uygun şekilde işlem görmeyen kan ör

neklerinin plazmasından tayin edilen ilaç 

konsantrasyonlarının kullanılması farınakokinetik 

parametrelerin hatalı tayin edilınesine neden ola

bilecektir. Diğer taraftan, kan örneklerinin geç sant
rifüjlenmesi, uygun şekilde soğutulınaması ve uygun 

enzi.'11 inhibitör!erinin eklenmemesi maddenin in 

Tablo 3. Eritrositler tarafından ınetabolize edilen ilaçlar ve metabolizasyondan sorumlu enzimler9 

Snuf İlaç Eritrosit enzimi 

Analjezik/ 
Antienflamatuar 
Antikanser 

Antianjinal 

Antiaritmik 
Antiparkinson 
~ Blokörler 
Kateşolaminler 

Steroid hormonlar 

Peptid hormonlar 
Sitokrom P-450 substratları 
Nitroaromatikler 
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Aspirin 
Eroin 
9-~-D-arabinofuranosiladenozin 

9-~-D-ksilofuranosiladenozin 

6-merkaptopürin 
Sitarabin 
5-florourasil 
Metotreksa t 
Etoposid 
Nitrogliserin 
İzosorbid dinitrat 
Pentaeritritol tetranitrat 
Prokainamid 
L-DOPA 
Esmolol 
Epinefrin 
Dopamin 
Estradiol 
Testosteron 
Progesteron 
İnsülin 

Esteraz 
Esteraz 
Adenozin deaminaz 
Adenozin deaminaz 
Hipoksantinfosforil transferaz 
Sitidin deaminaz 
Dihidrourasil dehidrogenaz 
Hemoglobin 
Hemoglobin 
Glutatyontransferaz,Hemoglobin 
Glutatyon tı·ansferaz 
Glutatyon transferaz 
N-asetil transferaz 
Hemoglobin 
Esteraz 
Kateşol-0-metil transferaz 
Kateşol-0-metil transferaz 
Steroid dehidrogenaz 
Steroid dehidrogenaz 
Steroid dehidrogenaz 
Endopeptidaz 
Hemoglobin 
Hemoglobin 
Glutat on transferaz 
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Tablo 4. İlaçların sistemik klerenslerine in vivo eritrosit metabolizasyonunun katkısı9 
İlaç ke1 Eritrosit Sistemil< Sistemik 

klerense ( dak-1) klerensi klerens 
(ml/dak kg-1) (ml/dak kg-1) katkı(%) 

Aspirin 0.0230 0.8 11.6 6.9 
0.3 
0.3 
5.4 
0.5 
0.8 

0.05 
2.0 

0.03 

Esmolol 0.0255 0.9 285.0 
5-Florourasil 0.0025 0.1 32.8 
Eroin 0.0460 1.7 30.8 
İsosorbid dinitrat 0.0076 0.27 54.0 
Nirogliserin 0.1720 6.1 720.0 
6-Merkaptopürin 0.0020 0.07 115.0 
Metotreksat 0.0011 0.04 2.0 
Prokainamid 0.0001 0.003 9.5 
keı: eritrositlerde bulunan ilacın 37°C'de in vitro koşullarda tayin edilen eliminasyon hız sabiti 

vitro olarak metabolize edilmesine yol açabildiği gibi 
kan örneklerinin saklanması sırasında eritrositlerle 
plazma arasındaki ilaç dağılımının değişebileceği göz 
önünde bul und urıılmalıdır9 ,61,7 4,75. 

Eritrositlerin Kullanım Alanlan 

İlaç taşıyıcı sistemler olarak eritrositler: Doğal ol
maları, biyolojik olarak uyumlu olmaları, sistemik 
dolaşunda uzun süre kalabilmeleri ve re
tiküloendotelyal sistem tarafından kolayca uzak
laştirılabilmeleri eritrositleri diğer enkapsülasyon 
yöntemlerine göre daha avantajlı duruma ge
tirmiştir76,77. Yükleme işlemi için kimyasal mo
difikasyon gerekmediği gibi, farklı yöntemler (hipo
ozmotik liziz, endositoz, antibiyotikle yükleme, elekt
roporasyon, normal transport mekanizması gibi) kul
lanılarak hazırlarunış eritrositler nispeten uzun bir 
süre (2 hafta-1 ay) bozulmadan saklanabilmektedir7B,79. 

Pek çok ilaç eritrositlerden hızlı bir şekilde saluuna 
eğiliminde olup salım hızı hücre içi ilaç kon
santrasyonuyla orantilıdır. Ancak yapılan ça
lışmalarda eritrositlerden salım kinetiğinin genelde 
sıfır derece salun kinetiğine uyduğu be
lirtilmiştir77,80-82. ilaçların taşıyıcı eritrositler içinde 
enkapsülasyonundan sonra farmakokinetik pa
rametrelerde gözlenen en önemli değişiklik yarı 
ömürde arhş ve plazma doruk konsantrasyonunda 
azalınadır77. Sitarabinin yarı ömrü köpeklerde 2.8 
saat iken eritrositlerde enkapsülasyon sonucu bu 
süre 4.6 güne çıkmışhr. Benzer şekilde asparaginazın 
eritrositlere enkapsülasyonu ile ilacın yarı ömrünün 

8-30 saatten 28 güne çıktığı belirtilmiştir83. Diğer ta
raftan doksorubisin eritrositlerde enkapsüle edilıniş 
olarak verildiğinde serbest ilaca göre plazma doruk 
konsantrasyonunda önemli bir arhş olduğu ve eğri 
altinda kalan alanın 7 kat arthğı belirtilmiştir81 . Me
totreksat serbest halde verildiğinde ilk bir saat içinde 
dozun % 30-40' ı idrarla atılırken eritrositler içine en
kapsüle edildiğinde bu oran % 7-9 olup safra ile atı
lımı arhnış tır84. 

Eritrositler, endojen ve eksojen enzimlerin yerine 
konma tedavisinde kullanıldığı gibiSS-87, sitotoksik, 
antifibrinojenik ve antikanserojen ilaçların yük
lenmesi amacıyla da kullanılmıştır88-9l Eritrositlerin 
karaciğer ve dalakta bulunan fagosit hücreleri ta
rafından dolaşundan uzaklaştırılmaları, bu hücrelere 
hedeflendirilmiş ilaç salımını mümkün kılınaktadır. 
Köpek eritrositlerinde enkapsüle edilmiş metotreksat, 
eritrositlerden hızla salınırken eritrositlerin glu
taraldehitle muamelesi sonucu salun hızı yavaşlamış 
ve verilen dozun % 50' si karaciğerde toplanmıştır92. 
Farelerde yapılan bir çalışmada, glutaraldehitle mu
amele edilıniş eritrositlerde enkapsüle edilen dok
sorubisinin karaciğer tarafrndan tutulumunda 10 kat 
bir artış olduğu gözlenmiştir93. Isı, nöroarninidaz ve 
oksidatif stres ile muamele edilen fare eritrositleri 
kullanılarak yapılan bir çalışmada, ısı ve nö
roaminidaz ile muamele edilen eritrositlerin 2 saat 
içinde sırasıyla % 50 ve 75 oranında karaciğerde tı.ı
tulduğu bulunmuştur. Ayrıca oksidatif stres uy
gulanan fare eritrositlerinin % 40' ınm 4 saat içinde 
dalakta toplandığı görülmüştür. Bu üç yöntem ile ha
zırlanan eritrositler kullanılarak dalak ve karaciğere 
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hedefleme yapılabileceği belirtilmiştir94. Ancak erit

rositlerin ilaç taşıyıcı sistemler olarak kullanıldığı du

rumlarda enkapsüle edilmiş ilaçların metabolize edi

lebilme olasılığı gözönünde bulundurulmalıdır. 

Oksijen taşıyıcı olarak eritrositler: Perfüze organ sis

temlerinde, perfüzyon ortamın oksijen taşıma ka

pasitesini artırmak amacıyla eritrositler kul

lanılmaktadır. Eritrosit içeren perfüzyon çözeltileri 

fizyolojik koşulları taklit edebilmesi ve organın ih

tiyacına göre oksijen salınımı sağlaması nedenleriyle 

tercih edilirken1 optimuın oksijeı1 taşınımı için, 0/o20 

hematokrit değerinin ideal olduğu belirtilmiştir. 

Ancak hemolizin organ fonksiyonıı üzerirle olun1suz 

etkisi ve eritrosit-ilaç etkileşmeleri eritrositlerin bu 

amaçla kullammını kısıtlayan faktörlerdir95,96. 

Vasküler hacmin tayininde eritrositler: Kendi çap

larından çok daha küçük damarlardan kolayca ge

çebilmeleri ve sadece vasküler boşlukta dağılmaları 

nedeniyle eritrositler vasküler hacmin tayininde sık

lıkla kullanılmaktadır. Radyoaktif (51Cr) işaretli erit

rositlerin yaygın olarak kullanıldığı yöntemde en

jeksiyonu takiben toplanan doku97 ya da perfüzyon 

örneklerindeki67,7o.9s aktivite tayin edilerek vas

kliler hacim hesaplanınaktadır. Enjeksiyon ve ör

nekleme sırasında radyoaktivitenin getireceği n1ah

surları ortadan kaldırmak amacıyla 

spektrofotometrik esasa dayanan bir yöntem ge

liştiTil111iş ve her iki yönteın arasında tayin edilen 

vasküler hacim açısından iyi bir korelasyon olduğu 

rapor edilmiştir48 . 

Vasküler sistemin görüntülenınesinde eritrositler: 

Floresein izotiyosiyaı1at ile işaretlemniş eritrositler 

hen1 vaskiiler sistemin görüı1hilemnesi hem de erit

sositlerin kapillerlerdeki hızını tayin etmek amacıyla 

kulla11ıl1nış tır80, 99. 

Biyoadhezif sistem olarak eritrositler: Glutaraldel;)itle 

n1uan1ele edilmiş olan eritrositleriı1 iyi bir bi

yoadhezif özellik gösterdiği, propranolol hid

roklorürün naza] yolla verilmesinde kontrollü salım 

sağlayan biyoadhezif sistem olarak kullanılabileceği 

belirtilıniştir100 . 
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Pek çok ilaç için plazma 

dengenin çok hızlı bir 

sayıldığından vücuttaki 

ve eritrositler arasındaki 

şekilde sağlandığı var

ilaç dağılımı ve eli-

minasyonu üzerine eritrositlerin herhangi bir et

kisinin olmadığı kabul edilir. Ancak, eritrositlere çok 

yavaş penetre olan ve/veya eritrosit bileşerilerine 

bağlanan ilaçlar için bu varsayım geçerli olmayabilir. 

Sadece plazmadaki serbest ilacın vücutta dağıldığı ve 

elirninasyona uğradığı düşünülürse, eritrositlerde 

hapsedilmiş olan ilaç eliıninasyon organlarının ka

pillerlerinden ayrılamayacağı için vücuttan hemen 

uzaklaştırılamayacak, dolayısıyla farmakokinetik pa

rametreleri serbest ilaca göre farklılık gösterecektir. 

Aynca metabolik olarak aktif olmaları nedeniyle erit

rositlerde tutulan ilaçların metabolize edilme ola

sılığırun gözönünde bulundurulması gerekmektedir. 

Diğer yandan toplanan kan örneklerinü1 saklanınası 

sırasında plazma ve eritrositler arasındaki ilaç da

ğılımının değişebilmesi ve in vih-o eritrosit ıne

tabolize olmasından dolayı uygun şekilde işlem gör

meyen kan örneklerinin plazmasından tayin edilen 

ilaç konsantrasyonlarının kullanılması far

makokinetik parametrelerin hatalı tayin edilmesine 

neden olabilecektir 
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