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İnsan ve Biyolojik Kaynakh lla"çlar <·>
Gazanfer

kaynaklı
ve biyolojik
daha
gittikçe
ilaçlar günümüzde
büyük bir önem kazanmaya başl a
İnsan

mıştır.

1940 larda Rh kan grupları henüz keşfedil mişti ve kan bir ilaç
olarak yeni yeni kullanılmaya baş
lamıştı. Hocalarımız Pernisyöz anemi'den bahsederken bu kansızlık
hastalığının meydana gelişinde iki
önemli faktörün <Enterensek ve
Ekster ensek faktör lerin) rolü olduğu nu söylerlerdi. B12 Vitamini her•üz keşfedilmediği için Eksterensek
faktörün B12 Vitamininden başka
bir şey olmadığı bilinmiyordu. 1928
yılında Aleksander Fleming tarafın 
dan keşfedilmiş bulunan penisillin
bizde, henüz tedavide kullanılmaya
başlanmamıştı bile. Günün harika
ilacını Uıtraseptil oluşturuyordu.

içerisinde
büyük iler.
lemeler oldu. Yeni harika ilaçlar
bulundu ve tedavide ANTİBİOTİK
LER çağına girildi.
Aradan geçen 40

yıl

tıbbın çeşitli dallarında

(*)
(**)

Kanın

BİNGÖL (**)

sırlarının yavaş

yavaş

yapılan

tedavide büyük aşamalar kaydedildi.
Kandan elde edilen preparatlar da
tedavi alanına girdiler. Ancak, bir
süre sonra kan kullanılması için
endikasyon bulunan her hastalıkta
kanın bir bütün olarak kullanı l 
masının hem hasta yönünden, hem
de ekonomik yönden zararlı olduğu görüldü. Kanın amacına uygun
olarak kullanılmasına olanak sağ 
lamak için «Kan Kompenentıeri »
tedavisi diye adlandırılan tedavi
şekline geçildi.

anlaşılması

ile kanla

Bu tedavide esası, hastaya, hasnedeni !le gereksinim duyTrombosit, plazctuğu , Alyuvar,
ma, immunoglobulin, albumln gibi
komponentleri vermek ve fakat arta kalan diğer fraksiyonları o komponentıer veya protein fraksiyonuna ihtiyacı bulunan başka hastalar
için saklamak teşkil etmektedir.
talığı

Son yılların yaygın çalışmaları
bu alanda büyük adımlar atılma-

1980, 1. Ulusal Eczacılık Kongresinde tebliğ ed ilmiştir.
A. Ü. Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Birimi, Tandoğan - Ankara.
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sına,

insan kaynaklı bir ilaç olarak
ve komponentlerinin
çok
daha etkin çok daha elrnnomik ve
akıllıca kullanılmasına yol
açmış
kanın

bulunmakta dır.
Kanın,

tam kan, alyuvar kontrombositçe zengin plazma, lökositçe fakir kan ve bunun
gibi kullanı ış şekillerini Hematolog
ve Kan transfüzyonu uzmanlarının
alanına terk ederek burada
daha
çok, plazma fraksinasyon laboratuvarlarında
.dikkatle hazırlanmış ,
1940 larda henüz tahayyül dahi ede.
meyeceğimiz değerde, bu gün
ise
tedavide yaygın, şekilde kull~nılmak
ta olan kan komponentleri ve bazı kan protein
preparatlarından
.söz etmek istiyorum. Başlıbaşına
bir ihtisas alanı olması nedeni ile
çok spesifik olan konulara girmeyeceğim , ancak ilaç olarak kullanılması nedeni ile bütün eczacılık
mensuplarını
yakından ilgilendirdiğini bildiğiı:ıı insan kaynaklı bazı biyolojik maddeleri kısaca göz.
elen geçirmekle ye tineceğim .
santratı,

Kanın protein komponentlerinin kullanı!ışları n a geçmeden önce bizzat insan kaynaklı eşsiz değerde bir ilaç olarak «Tam
insan
kanının» kullanılmasına ilişkin

nemli bir hususa
yorum .

iş aret

ö-

et mek isti-

Kan kullanılması için endikasyon bulunan tıbbi ve cerrahi hastalıklar kısaca gözden geçirildiğin
de, kanın alyuvarları ve diğer komponentlerini de içer en bir kullanı
mına gereksinim duyulan hastalık46

ların oranının %15 - 20 gibi oldukça düşük bir düzeyde olduğu görülmektedir.

Halbuki ülkemizde yapılan uygulamada tam kan, yanlış ve israfa yol açan bir şekilde ku llanıl
maktadır. örneğin, bütün anemiİi
hastalara, kana ihtiyaç gösteren veya diğer kan kompenentlerine . gereksinimi olan başka hastalara,
fark gözetmeksizin tam kan verilmekte, bu yüzden belki de kanın
değişik komponentlerine
ihtiyacı
bulunan beş hasta için kullanılabi
lecek bir şişe kan, sadece o kanın
alyuvarlarına ihtiyacı olan, anemili tek bir hasta için sarfedilmektedir. Bu yüzden diğer hastalar bu
kandan elde edilebilecek plaket
konsantratı, librinojen,
albumin,
r.ntihemofilik globulin gibi fraksiyonlardan mahrum bırakılmakta
dır.

Oysa kan tedavisine gereksinimi olan hastaların ancak %15-20
gibi düşük bir bölümünün tam kana gereksinimi olduğunu yukarıda
açıkladık . Sadece alyuvar ve
Hb
oranı düşük diye bir hastaya tam
kan verilmesinin bir gereği yoktur. Bu kandan 100 - 275 mı plazma
çekilerek, geriye kalan ve hematokrit değeri %70 civarında ola n alyu.
var konsantratının hastaya verilmesi amaç için yeterlidir. Hastada
ozmotik kan basınc ı düşüklüğü varsa bunu, ek olarak %4 oranındaki
jelatin solüsyonu veya %5 lik protein solüsyonu ile karşıl amak veya
dekstran solüsyonu vererek gidermek mümkündür.

Aynı şekilde
trombositobenist
olan kanamalı bir hastaya «Tam
kan» vererek, hiç gereği yokken alyuvarların ve diğer
kompon e ntıe .
rin harcanması için bir neden gösterilemez.

Hemofilik bir hastaya da «taze donmuş plazma» prep aratı , «Kriopresipitat» veya pürifiye «Antihemofilik Globulim preparatı verecek yerde tam kan verilmesine ihtiyaç yoktur.
İşte «Kan Komponent» tedavisi bütün bu lüzumsuz kan kullanı 
mını ortadan kaldırmakta ve kanın
kullanılmasında büyük etkinlik ve
elrnnomi sağlamaktadır.
örneğin İsviçre'de
hastahane.
!erde «tam kam olarak kullanılan
kanın oranı %15 e kadar düşürül
ınüş bulunmakta.dır. Geriye kalan
%85'i her kan şişesi içerisinden 200
ml plazma çekilmek suretiyle hazırlanmış «Alyuvar
Konsantratı»
halinde kullanılmaktadır.
Aynı

şey

memleketimizde de
uygulansaydı yaklaşık olarak yılda
toplanan 250.000 ş işe tam kanın
%80'i olan 200.000 şişe kandan ortalama olarak 40.000 litre plazma elde etmek mümkün olurdu. Bu ı:;iaz
ma miktarı ise bu gün Türkiye'de
mevcut iki ufak plazma fraksinasyon laboratuvarının bütün ihtiyacına cevap verebilecek bir düzeydedir.

kurtarıcı ilaçlar olarak, yararlanı 
lan protein fraksiyonlarından, acil
hallerde alyuvar yerine kullanılma
sı dü şünülen «Stromasız Hemoglobim preparatından gene aynı amaçla hazı rlanan bir süre için alyuvarların oksijen taşıma görevini
yüklenebileceği anlaşılan «Perfluo.
rokarbon Bileşiklerinden», sözü çok
edilen ve bir kan ve doku proteini
olan «İnterferom> ve «fibronektom>
dan da bahsetmek istiyorum.

İNSAN SERUM ALBUMİNİ

A -

pH sı 6.8 olan bu preparat % 5 % 20 lik solüsyonlar halinde hazır
lanır. Daha yüksek konsantrasyonl arının da hazırlanması mümkündür. Elektrolit olarak Na+, K+,
Ca + +, cı - iyonlarını kapsar. Oda
sıc aklığında

saklanır .

Kullanılma

1 ed ildi ği

alanları

Albuminin yetersiz sentez
hallerde;

a)

Ağır

b)

Pankreasın

beslenme bozuklukla-

rı,

sistik

fibrozis

hastalığında,

c)

İnce bağırsak hastalıkların-

d)

Karaciğer

da,

e) Mide ve
ma hallerinde,
II kr.ybına

sirozunda,

bağırsağın

çıkarıl

Anormal düzeyde protein
yol açan;

Kanın

tam kan olarak kullanılması konusuna kısaca değindik
ten sonra, halen etkin ve hayat

a)

N~frotik

a)

Mide kanseri,

sendrom,
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c)

Ülseratlf kolit,

dl

Diffüz

rın korunması

ve kanamaların tedavisinde kullanılır. 100 mı lik şi
şeler halindedir.

İleojejunitis

e Peritonit,
f)

-2o•c da 18 ay saklanabilir.
o·c ile -6°C de 3 aya kadar potan-

Yanık ve diğer bazı neden-

lerden ileri gelen

şok

hallerinde.

siyelini koruyabilir.

III - İleri derecede proteinin
katabolize olduğu;
sonrası,

a)

Ameliyat

b)

Travma

c)

Cushing sendromu

d)

Ağır

e)

Tirotokslkoz,

sonrası,

enfeksiyon,

Malign tümor ameliyatlarından önce veya belki de gebeli}\
toksemisi ve serebral
ödemlerde,
f)

IV - Açık kalp ameliyatları ve
organ perfusionlarında.

C LİNLER

-

LİN :

Genellikle %16 Uk ımmunoglo
bulin solüsyonlarından ibaret olup
insan plazmasından eld~ edilir. 2
veya 5 ml lik ampuller halinde piyasaya çıkarılır.
Immunoglobulin
preparatları,
Standart preparat ve hiperimmunimmunoglobulin preparatı olmak
üzere ikiye ayrılırlar.
Gamına Globu: Sağlıklı kimselerin
kanından elde edilen
plazmadan
hazır!anan prepara tlardır.

I -

lin
Ekstrakorporal sirkulasyon sıvı
aditif
olarak da albumin
solüsyonu kullanılabilir . örneğin;
hastanın şoka girmesine mani
olmak amacı ile 500 - 1000 ml arasın
da %5 lik albumin solüsyonu kullanılabilir. Günlük doz 20 - 50 gm.
alb. arasında değişir.
sına

B -

(A.H.F.) - ANTİHEMOFİLİK
KONSANTRAT:

Taze olarak dondurulmuş insan
elde edilen «A.H.F.
Konsantrat» 300 1.U. Faktör VIII'i
kapsar.
p l azmasından

Had kanama haleri ile Ameliyat öncesi ve sonrası kanamalarının
tedavisinde, Hemofilili
hastala-
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IMMUN SERUM GLOBUVEYA GAMMA GLOBU-

Staındart

preparatı

II - Hiperimmun Gamına Globulin preparatları ise örneğ in, kıza
muğa karşı aşılanmış gönüllü kimselerden bir süre sonra alınan plazma ile hazırlanmış gamına globulin preparatıarıdır. Bunlar, standart
preparatlara kıyasla daha yüksek
oranda spesifik antikor titresi gösterirler.
III -

Anti-D Inununoglobulin
: Kan uyuşmazlığı bulunan ailede hamile annenin korunması için hazırlanmış bir preparattır. 100 - 200 mcgm immunoglobulin ihtiva eder. Rh ( +) bebeğe hamile Rh (- ) annelerin korunması
preparatı

için anneye doğumdan önceki veya
takip eden 72 saati kapsayan süre içerisinde I.M. olarak
200 - 300 miıcrogram Anti - D immunoglobulin verilmesi yeterlidir. Immunizasyondan korunan anne, gelecek çocuğunu da sağlıklı bir şe
kilde doğurma olanağına sahiptir.
doğumu

!sveç'te yapılan bir araştırma
da Rh ( +) bebeğe hamile 5206 anne Anti - D immunoglobulin verilerek korunmaya alınmış, bunlar
arasında sadece 10 annenin korunmaya rağmen hassaslaştığı görülmüştür. Oran o/o0.19 kadardır. Annelerde hiç bir yan etki görülme-

saklanan bir protein türü, bir koagülasyon faktörüdür. Uygulanacağı zaman 100 mi. lik enjeksiyon solüsyonu ile sulandırılarak damar
içine verilir.
Taze kan verilmesi, antifibrinolitik maddeler ve heparin gibi diğer tedavi şekillerine cevap vermeyen ve fibrinolizisten ileri gelen
kanamalarda kullanılır.

o·c

Damar içinde uygulanaİmmunoglobulin

Prepam

ratları:

preparatıarda,

IgG agregasenzimatik parçalanma, kimyasal değişim veya spesifik eliminasyon metodlarıyla önlenmiş olup
preparat koruyucu hassasını muhafaza etmektedir. Bunlar; özellikle antibiotiklerin yetersiz kaldığı
sepsis vakaları ve ağır enfeksiyonlar için endikedir.
yonları

D - FİBRİNOJEN :
İnsan kanı plazmasından

elde
beyaz toz halinde 1 veya 2
gm olarak 150 mi. lik
şişelerde
edilmiş

saklanır.

ve

Koagülasyon faktörleri II,
yi ihtiva eder.

I::X:

vır

İnsan plazmasından

hazırlan

mıştır.

Bunlar
immunoglobulin lerin
c:gregasyonunun çok düşük düzeylere
indirildiği gamına globulin
preparatıarıdır. o/o5 lik solüsyonlar halinde bulunurlar.
Bu

+ s·c de

E - FAKTÖR IX KONSANTRATI,
ANTİHEMOFİLİK
FAKFAKTÖR-B

miştir.

IV bilir I.V.

ile

Hemofilia-b li hastaların
had kanamalarının kontrolü için
lmllanılır.

F -

İNTERFERON

:

1Ik defa insan kanı alyuvarlaelde edilen bu madde de bir
«Protein» den ibarettir.
rından

Son zamanlarda basında mucizeyi bir ilaç olarak tanıtılan interferon'la yapılan deneyler
devaın
etmektedir. Günlük doz miktarı 3
milyon ünite civarında olan İnter
feron 6 - 7 günlük bir süre ile uygulanmaktadır.

İnsan alyuvarların.dan elde edilen Interferon yanında son zamanlarda Echerichia coli'de repli·
kasyonu sağlanan insan Interferon
DNA sı ile kültür ortamında da in-
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san Interferonu üretimi

yapılabil

mıştır.

Interferonun halen en büyük
üreticisi olan Fin Kızılhaç'ı Kan
Transfüzyon u laboratuvarı genel
Nevanlınna'nın
müdürü Profesör
Kan Eksperleri Komitesine sunduğu rapora göre Interferonu Kansere karşı, mucizevi bir ilaç diye tanımlamak yanlıştır. Ancak Antitümör bir etkisinin olduğuna da şüp
he yoktur. Prof Nevanlınna'ya göre : «Interferon'u n kanserin ve viral hastalıkların tedavisinde diğer
tedavi şfkilleri yanında belirli bir'
değeri olduğunu

kabul etmek daha

gerçekci olur».
G -

de FİBRONEKTİN dir. Fibronekkanın soğukta

globulini

olup

çözünmeyen

biı•

p - 2 -glikoprotein

fraksiyonuna dahildir. Normal plazmadaki miktarı 30 - 40 mg o/o arasında değişir. Dokularda ve damar
cidarında da bulunur. Plazma kriopresipitat'ı içerisinde bol miktarda
fibronektin vardır. Plazma_ fibronektin düzeyinin normalin o/o50 sinin altına düşmesi ağır hastalarda
damar içerisinde yaygın koagtılas
yonların meydana gelmesine neden
göre,
Açıklandığına
olmaktadır.
travma ve yanıklar sonucu sepsis
gösteren hastalardaki opsonik fonksiyonun bozulması, sirkülasyond a
bulunan plazmanın fibronektin düzeyinin
50

sanılmaktadır.

Hücre yüzeyi fibronektinin de
yara iyileştirmede rol oynadığı sanılmaktadır.

Kanser hücreleri fibronektinden mahrumdur. Dışarıdan Fibro~
nektin ilave olduğunda atıpik kanser hücreleri g'eçici olarak normal
hücre şekillerine dönüşmektedir.

FİllRONEKTİN

Son zamanlarda üzerinde önemle durulan diğer bir plazma ürünü
tin,

Plazma fibronektinin damarlardaki fibrin mikroagregaratıarı
nın bakteri ve kollajen debrislerinin fagositik bir yoldan temizlenmesinde etkin roı oynadığı düşünül~
mektedir. Bu agregatların temizlenmesinin kılcal damarların açılma
önlediği
sını sağladığı ve sepsisi

düşmesi

ile ilgilidir.

H - STROMASIZ HEMOGLOPREPARATI :

llİN

hemogalyuvar gibi görev yapabileceği anlaşılmıştır. Bu alandaetmektedir.
ki çalışmalar devam
Bazı problemlerin hallinden sonra
ve normal
toz haline getirilmiş
acil d upreparatın
Hb i kapsayan
rumlarda, herhangi bir tehlikesi
olmadan kan gibi kullanılabileceği
deneysel olarak ortaya çıkmıştır.
Belki de bir süre sonra eczaneler~
de bu çeşit kan solüsyonlarının ~a
tışı da mümkün olabilecektir.
Stroması uzaklaştırılmış

lobinin

l -

canlı

PERFLUORO KARRONLA R

Oksijen taşıyıcı olarak alyuvar
kullanılan
yerine
süspensiyonu
«Perfluorokarbon)) bileşikleri de
kaynakdoğrudan doğruya insan
lı olmamakla beraber Kan Trans-

füzyonu

alanında

buluş niteliği

çok önemli

bir

taşımaktadır.

Perfluoro - kimyasal maddeler
de denilen bu bileşikler, bütün hidrojen atomları «fluor» atomları ile
yer değiştirmiş bulunan hidrokarbonlar veya diğer organik bileşik
lerden ibarettir. Bu çeşit maddelerin sulandırılmamış solüsyonları
hacmen %65 i kadar oksijeni çözünür halde muhafaza edebilirler.
Buna karşın tam kan içindeki oksijen çözünme oranı sadece %20
kadardır.

Sıçanlarla yapılan

bazı

deneyler «Perfluoro kimyasal maddelerim> solüsyonlarının «Hidroksietil Nişasta», «Pluronik polioyller»,
«Electrolit», «Glukoz» ve «Antibiotik» ilavesi ile, bir süre için deney
hayvanının

kanıyla

değiştirilebile

ceğini, kansız hayvanların yaşama

ya devam ettiklerini, alert halde,
bulunduklarını, yeme, içme, yıkan
ma ve idrar çıkarma gibi fonksiyonları sürdürdüklerini göstermiş
tir. Bir süre sonra bu sıçanlarda
alyuvarların ve plazma proteinlerinin yeniden meydana geldikleri göve
rülmüş, hayvanların büyüme
gelişmeleri sürmüştür.

Son zamanlarda, bir perfluora
karbon bileşiği olan «Flusol DA»
<Green Cross Corporation Osaka) »
yaralı insanlara ve sağlıklı gönüllülere uygulanmış ve cesaret verici sonuçlar alınmıştır. Daha sonra
«flusol - DA» nın japonya'da 185,
Bileşik Amerika'da 11 hasta üzerinde denemeleri yapılmış ve aşikar
bir başarı elde edilmiştir. Maksimum doz olarak 2000 mı. tavsiye
olunmaktadır.

Flusol - DA
daki gibidir :

nın yapısı aşağı

Perfluorodecaline (FDC) %14.0
Perfluorotripropylamine % 6.0
% 2.7
Pluronic F-6g
% 00.4
Eggyolk lecithln
nın

laboratuvar
süresi
65 gün olarak saptanmıştır. «P.ertgibi
luorokarbonların» alyuvarlar
anlaşılmakta
taşıdıkları
oksijeni
(K.dğer,
dır. Şimdilik dokularda
dalak gibi) aylarca kalması, doniyi
muş halde muhafaza edilmesi
emulsion stabilitesinin olmaması
gibi bazı dezavantajları olduğu görülmektedir. Bu amaçla «Perfluoro
Dehexylether», «Perfluoro Dicyclo
decane», «Perfluoro trimethyl bicyolo nonane», gibi yeni perfluoro kar·
bonlar üzerinde çalışmalar· devam
etmektedir.
Flusol - DA

hayvanlarındaki yarı yaşam

Avrupa Konseyi Kan Eltsperlerl
Komitesinin görüşüne göre, bu
maddelerin kullanılmasına şimdilik
sadece araştırma yapma amacı ile
yetkili ve belirli sağlık kurumların
da müsade edilmesi daha uygun
olabilir.
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