
rJJilinı dfJa hetler.i 

l>ETA - LAKTAMAZ İNHİBi'İ'ÖRLERİ : DİRENÇLİ ORGANİZMALARA 
KARŞI YENİ BİR UMUT (*) 

Antibiyotiklere dirençli organiz
malarla mücadelede yeni bir umut 
doğmuştur. Bugüne kadar, böyle di .. 
rençli organizmalarla karşılaşan he
kimlerin yapabildikleri tek şey, or
ganizmanın duyarlı olduğu bir baş
ka antibiyotiğe geçmek oimuştur. 

Ancak, Şikago'da Kasım ayında ya
pılan 21. Antimikrobik Ajanlar ve 
Kemoterapi Bilimlerarası Konferan
sı'nda, tamamen yeni bir yaklaşım 
konusunda çeşitli başarılı klinik 
sonuçlar sunulmuştur. 

Çeşitli ilaç firmaları, dirençli 
organizmaların birçoğu tarafından 

üretilen beta - lal<tamaz enzimini 
inhibe eden ajanlar geliştirmekte

dirler ve standart antibiyotiklerle 
beraber bu inhibitörün kullanıldığı 

çalışmalar büyük şeyler vaadetmek
tedir. Bu lmvramla halen en yakın
dan ilgilenmekte olan bir üretici 
Brentford, Middlesex'deki Beecham 
Pharmaceuticals adlı İngiliz ilaç 
firmasıdır. Beeccham, bir streptokok 
türü tarafından üretilen bir doğal 

ajan olan klavulanik asit'! kullan
maktadır. Bu madde orta derecede 
antibiyotik etkiye sahipse de, en 
önemli özelliği kuvvetli ve tersin
mez bir beta - laktamaz inhibitörü 
olmasıdır. Beecham, 250 mg antibi
yotik ve 125 mg. klavulanik asit içe
ren amoksisilin - klavulanik asit 
oral tablet kombinasyonu üzerinde 
klinik çalışmalar sürdürmektedir. 
tngiltere'de yapılan klinik çalışma
lardan sonra, Beecham'ın Augmen
tin adını verdiği bu ajana İngiliz 
İlaç Emniyeti Komitesi tarafından 

ruhsat verilmiştir. 

Benzeri yaklaşımların, diğer ilaç 
firmaları tarafından da denenmekte 
olduğu söylenmektedir. Bunlar ara
sında: 

a) Pfizer firması «Sulbactam» 
adını verdiği yarı sentetik bir ajan 
kullanarak bir beta - laktamaz in

hibitörü geliştirmiştir. Bu madde 

Beecham'da olduğu gibi ampisilin 

ile kombine durumdadır. Ancak bu 

(*) Gülberk Yıldırım (H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Klinik Analiz Bölü
mü, Hacettepe - Ankara) tarafından American Pharmacy, NS22 (1) . 

48, 1982'den çevrilmiştir. 
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urun, Beecham 'ınkinden farklı ola
rak i.v. verilmektedir. 

b) Bristol Laboratuvarları, pe
nisilin'in ana halkası olan amino
penisilanik asit'ten yola çıkarak bir 
beta - laktamaz inhibitörü sentezle
miştir. 

c) Smith Kline ve French La
boratuvarları'nda çalışan araştırma

cılar, sefalosporin çekirdeğinin ya
pısını değiştirerek bir inhibitör ge
liştirmişlerdir. 

d) Yine Beecham, klavulanik 

asit ile birlikte kullanılan tikarsi
lin'in antibakteriyel aktivitesi üze
rinde çalışmaktadır. Bu, i.v. bir 
şekil olacaktır. 

Bu ürünler ve kombinasyonlar 
hakkındaki çalışmaların çeşitli aşa

malarda olduğu bildirilmektedir. 
En son Beecham ürününü de içer
mek üzere, bunlardan bazılarının 

insanlardaki farmakokinetik çalış

maları başlamış bulunmaktadır. 

Bu ürünlerle ilgili olan, özellik
le Beecham ürününün ruhsat alma
sına yol açan çeşitli çalışmalar, Şi
kago'daki toplantıda klinik araştır
macılar tarafından özetlenmiştir. 

Beecham ürünü üzerindeki çalışma
lardan ikisi ABD'ye aittir. Beecham 
laboratuvarlarının Amerika'daki bö
lümünde çalışmakta olan Dr. Ro
bert Vann'a göre, F.D.A.'ya başvu
rulduğunda kullanılmak üzere veri 
toplanmaktadır. 

Beecham'ın tıbbi danışmanı 

olan Dr. Anthony Watson, araştırı
cılara, bileşiğe katmak için en uy-
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gun antibiyotik olarak amoksisilin' -
in seçildiğini; zira bu antibiyotiğin 
çok kullanılmakta olup geniş spek
trumlu olduğunu ve oral verildiğin
de farmakokinetik özelliklerinin 

klavulanik aside benzediğini söyle
miştir. 

Daha önceleri, in vitro çalışma

lar, kombinasyonun gram + ve 
gram - organizmaların çoğunun 

hem lakt'.lmaz üreten, hem de non -
laktamaz üreten suşlarına karşı et
kili olduğunu göstermiştir. İstisna

lar çok kere Pseudomonas türleridir. 

İngiltere'de Yapılan Çalışmalar 

İngiltere'de Beecham bileşiği ile 
başlıca iki çalışma yapılmıştır. Bun. 
lardan biri, 11 hastanedeki 603 ser
vis hastasını, ikincisi ise pratisyen 
hekimlere başvuran 726 muayene
hane hastasını kapsamaktadır. Mua
yenehane hastalarına günde 3Xl 
tablet olmak üzere bir hafta süreyle 
ilaç verilmiştir. Serviste yatan ve 
enfeksiyonları çoğunlukla daha cid
di olan hastalara ise genellikle 5-15 
günlük süreler boyunca günde iki 
tablet verilmiştir. Bütün hastalarda, 
ilaç verilmeden önce ve verildikten 
sonra bakteriyolojik değerlendirme
ler yapılmıştır. 

1329 hastadan 1114'ünü değer 
lendirmek mümkün olmuştur. Bu 
grupta bulunan 861 hastanın (3/4) 

enfeksiyonu tedavi edilmiş, buna 
ilaveten 169 hastada düzelme görül
müştür - %91'lik bir başarı oranı
Daha önemli olan bir husus, amok
si.silin'e dirençli enfeksiyonu oldu
ğu bilinen 300 hastadan 228 (%76) 



inin tedavi sonunda organizmaların
dan temizlenmiş olmalarıdır. Amok
sisilin'e duyarlı enfeksiyonu oldu
gu bilinen 336 hastadan ise 270 ( % 
80) 'i organizmalarından temizlen
mişlerdir. Watson, bu oranların bir
birine yakın olduğunu ve aradaki 
çok küçük farkın istatistiksel ba
kımdan önemli olmadığını belirt
miştir. 

Karşılaşılan amoksisilin'e di

rençli suşlar arasında şunlar bulun
maktadır : 

a) Escherichia coli, 123 vaka. 
dan 98'inde tamamen yokedilmiştir. 

b) Klebsiella aerogenes, 72 va
kadan 49'unda tamamen yokedilmiş

tir. 

c) Staphylococcus aureus, 39 
vakadan 33'ünde başarıyla tedavi 
edilmiştir. 

d) Hemophilus influenzae ve 

para - influenzae, bu dirençli orga
nizmalar 17 vakadan 13'ünde tama
men yokedilmiştir. 

e) Dirençli Proteus türleri, 17 
vakadan lO'unda tamamen yokedil
miştir. 

Watson, amoksisilin'e dirençli 
organizma suşlarının tamamen yok
edilme oranlarının, amoksisilin'e 

duyarlı benzeri suşlara yakın oldu
ğunu belirtmiştir. 

İngiliz hekjmleri, bu deneysel 
bileşeğin bildirilen yan etkilerinin, 
herhangi bir geniş spektrumlu an
tibiyotikte normalde görülen yan 
etkilerden farklı olmadığını belirt
mişlerdir. Bunlar bulantı, kusma, 

diyare ve deri döküntülerini kapsa
maktadır. 1114 hastanın yaklaşık 

dörtte biri, bu yan etkilerden biri
ne veya birkaçına maruz kalmıştır. 

Watson, ayrıca bazı hastaların ka
raciğer fonksiyon testlerinde değiş
meler görüldüğünü söylemiştir. Ka
raciğer enzimlerindeki bu değişme
ler ya önceden var olan hastalık ne
deniyle ortaya çıkmakta, ya da te
davinin tamamlanmasından sonra 
normale dönmektedir. 

Tolere Edilmesi 

Watson, bu kombine ürünün iyi 
tolere edilen, geniş spektrumlu, 
amoksisilin'e dirençli ve duyarlı pa
tojenlerle meydana gelen ve oral 
tedavinin uygun olduğu bütün en
feksiyonların tedavisinde aynı de
recede etkili olan bir antibiyotik 
formülasyonu olduğunu söylemiş

tir. Watson'a göre bu ajan, patoje
nin türü saptanmadan ve duyarlılı
ğı belirlenmeden önce yapılacak baş
langıç tedavisinde kullanılmaya uy
gundur. Ayrıca, patojenin amoksisi
lin'e dirençli olduğu bilinen birçok 
enfeksiyonun tedavisi için de uy
gundur. 

Ciddi gogus enfeksiyonları ne
deniyle hastanede yatan hastalar 
üzerinde İngiltere'de yapılan daha 

küçük çapta bir araştırmada, 7 • 14 

gün boyunca günde 3X2 tablet ve
rilerek yapılan tedavinin sonunda, 
21 hastadan 18'inde iyi bir klinik 
cevap alınmıştır. Kuzey Middlesex 
Hastan.esi danışman mikrobiyoloğu 

Dr. Shaheen Mehtar, hastaların te
daviye başlanmasından sonra 48 - 72 
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saat içerisinde cevap verdiklerini 
belirtmiştir. 21 hastanın hepsinde 
de beta - laktamaz üreten ve amok
silin'e dirençli organizmaların ne
den oldukları enfeksiyonlar vardı. 
Gruptaki hastaların sekizinde kro
nik bir enfeksiyonun veya pulmoner 
tıkanmanın akut şiddetlenmesi, dört 
hastada akut bronşit, üç hastada 
pnömoni, üç hastada akciğer apsesi, 
üç hastada ise ameliyat sonrası irin
li göğüs enfeksiyonu bulunmakta 
idi. Beecham ürünü sekiz akut şid
detlenen tablodan yedisinde, dört 
bronşit vakasından üçünde, üç pnö
ınonili hastanın ikisinde, diğer iki 
gruptaki hastaların ise hepsinde et
kili olmuştur. Cevap vermeyen üç 
hastanın birinde lenf oma komplikas
yonlu bir stafilokok enfeksiyonu, 
birinde H. parainfluenzae ve S. au
reus karma enfeksiyonu ile birlikte 
seyreden pnömoni, sonuncusunda 
ise H. influenzae'nın neden olduğu 
akut bronşit vardı. 

Aynı amoksisilin ve klavulanik 
asit oral kombinasyonu kullanıla

rak Amerika'da yapılan iki klinik 
çalışma da toplantıda sunulmuştur. 
Her iki çalışma da semptomatik id
rar yolu enfeksiyonu bulunan üni
versite çağlarındaki genç kadınlar 

üzerinde yapılmıştır. 

Florida'da Yapılan Çalışmalar 

Gainesville'de bulunan Florida 
üniversitesi'ne devam eden ve 10 

gün boyunca günde üç tablet ile 
tedavi edilen 104 kadında, her va
kada tedavi sağladığı ve o/o 97'sinde 
enfeksiyona neden olan organizma-
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ların tamamen yok edildiği üniver
site'nin Tıp Fakültesinde pediyatrik 
nefroloji bölümü doçenti olan Dr. 
Abdollah Iravani tarafından belir
tilmiştir. Bu enfeksiyonlardan so~ 

rumlu olan organizmaların başlıca
ları E. coli ve Proteus mirabilis idi. 
E. coli enfeksiyonu olan 82 hastada 
yapılan in - vitro duyarlılık testleri 
sonucunda, izole edilen organizma
ların tamamının kombine lla.ca, o/o 
89'unun ise amoksisilin'e duyarlı ol
duğu bulunmuştur. 

Dört haftalık izleme süresi bo
yunca, hastaların yakla.51k o/o lO'u 

tekrar enfekte olmuş ve ayrıca o/o 
3'ünde hastalık nüksetmiştir. Bu
nunla beraber, Iravani, enfeksiyo
nun tekrar görülmesine neden olan 
organizmaların tamamının kombi
nasyona, yarıdan biraz fazlasının ise 
amoksisilin'e duyarlılığının sürdü
ğünü belirtmiştir. 

Florida'da yapılan çalışmada, 

GI rahatsızlık ve deri döküntülerin
den ibaret 17 advers tepki vakası 

meydana gelmiştir. Iravani, bunla
rın al h hastada ilacı kesmeyi ge
rektirecek kadar şiddetli olduğunu 

söylemiştir. 

Dr. Marc Gurwith başkanlığın
da bir grup tarafından Michigan 
Devlet üniversitesi'nde yapılan di
ğer bir ABD çalışmasında, akut id
rar yolu enfeksiyonu bulunan 35 
kadın Florida'daki hastalara uygu
lanan doz rejimi ile tedavi edilmiş
tlr. Bu gruptaki hastalardan 24'ü 
şifa bulmuştur. Bununla beraber, 
tedaviyi izleyen ortalama üç hafta
lık bir süre sonunda, sekiz hastada 



hastalık nülı:setmiş ve iki hasta tek

rar enfekte olmuştur.Gurwith, has

talığı nükseden ~ekiz hastadan ye
disinde üs,t idrar yolu enfek:siyonu 

bulunduğunu belirtmiştir. üst id

rar yolu enfeksiyonlarının tedavisi 

alt idrar yolu enfeksiyonlarına kı

yasla daha güç olduğundan, böyle 

vakalarda nüksetme sıklıkla görül· 
mektedir. 

Stockholm'deki Huddings Üni

versitesi Hastanesinde Pfizer'in i.v. 

ürünü üzerinde yapılan bir çalış

mada, kolorektaı ameliyatı olan 20 
hastaya ameliyatın başında 500 mg. 

ampisilin ve 500 mg. deneysel ilaç 

verilmiştir. Bu dozlar 48 saat sü. 

reyle, sekiz saatlik aralarla tekrar
lanmıştır. 20 hastadan yalnızca bi
rinde enfeksiyon görülmüştür. Bu 

da hemikolektoıni ameliyatı geçi

ren ve ameliyat sonrası dördüncü 

günde anostomoz yerinde akıntılı 

geniş bir 

hastada 

yara meydana gelen bir 

ortaya çıkmıştır. İsveçli 

araştırmacılar yaranın, bu bölgenin 

antibiyotik kombinasyonu tarafın~ 

dan l<:orunn1asının sona erdiği za

ınan meydana geldiği sonucuna var
mışlardır. 

Beecham firmasından Watson, 

konuşmasının sonunda firmasının 

aynı zamanda bu ürünün i.v. for

mülasyonunu geliştirinekte olduğu

nu, ayrıca uygun bir fornıülasyon 
ile çocuklarda kullanılmasını araş

tırdığını söylemiştir. Bu araştırma

ların henüz başlangıç safhasında ol

duğunu söyleyen Watson, ayrıntılı 

bilgi vermemiştir. 

Antibiyotikleri yıkıcı enzimleri 

inaktive eden, böylece patojen or

ganizmaları aksi takdirde etkisiz 
olacak antibiyotiklere duyarlı kılan 

ajanların geliştirilm_esi, çok umut 

vericidir. Bu ajanlardan birinin ln

giltere'de ruhsat almış olması ve bu 
alandaki çalışmaların gittikçe hız

lanması, bunlardan biri veya birka

çının yakında Amerikan farmasötik 

ürünleri arasına katılacağını düşün

dürmektedir. 

FDA MERCK'İN HEPATİT- B AŞISINI ONAYLADI (*) 

Son on yılda ruhsat verilen ilk 

tama~en yeni viral aşı olan hepa

tit - B aşısı FDA tarafından onay
landı. 

FDA komiseri Arthur Hayes, 

hepatit - B aşısının A.B.D.'de labo
ratuvarda üretilmek yerine direkt. 

insan kanından elde edilip ruhsat 

verilen ilk aşı olduğunu söyledi. 

Heptavax - B ticari isim altında 
Merek Sharp ve Dohme tarafından 

geliştirilen ve pazarlanan ası 198J 

vılı başından itibaren üretimde olup, 

onay beklemekteydi. Aşının üretil

mesi 65 hafta gibi uzun bir süre 
aldığından (herhangi bir aşının üre-

'.*) Sevda Şenel (H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Galenik Farınasi Bölümü, 
Hacettepe - Anlı;:ara) tarafından American Pharmacy, NS22(1), 7, 
1982'den çevrilmiştir. 



timi için en uzun süre) firma, se

rilerin bu yıl ortasında hazır olma

sını sağlayabilecek şekilde erken 

üretime başladı. 

Ham materyalin {insan plaz. 

ması) elde edilmesi güç olduğun

dan ve test ve üretim işlemleri pa

halı olduğundan aşı ile tedavi sı

nırlı ve pahalı olacaktır (3 dozluk 

rejim için muhtemelen 75 -120 $). 

Bununla beraber, aşının üretil

mesinde genetik mühendislik tek

niklerinin kullanılmasıyla, fiatta 

düşme ve daha fazla üretim beklen

mektedir. 

Aşı, ülkenin başlıca metropoli

tan bölgelerindeki kan verme mer

kezlerinde toplanan hepatit taşıyı

cılarının plazmalarından üretilmek

tedir. Komplike üretim teknikleri, 

inaktive edilmiş geniş hacimde ma

teryallerin şempanzelerde yapılan 

6 aylık bir emniyet testini içerir. 

Aşının kullanımı, hastalık kont

rol merkezler i tarafından sayıları 

10 milyon olarak tahmin edilen 

yüksek risk altındaki Amerikalılarla 

sınırlı olacaktır. Bunlar : 

1. Sağlık personeli, 

2. Akut hepatit B hastaları ve

ya geri zekalılar için yapılan ku

rumlarda çalışan personel gibi kro

nik taşıyıcıların aileleri ve diğer 

yakın temasta olanlar ile ayakta 

tedavi gören ve kronik taşıyıcı olan 

mental özürlü kişilerle temasta 

olanlar, 

3. Onkoloji/Hematoloji ve re

nal diyaliz ünitelerindeki personel 

ve hastalar, 
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4. Sık ve/veya geniş hacimde 

kan transfüzyonuna veya pıhtılaş

ma faktörü konsantratıarına iht i

yaç gösteren hastalar, 

5. Çok sayıda cinsel temasta 

bulunan ve cinsel yolla geçen has

talıklara yakalanan kişiler, 

6. Güney - doğu Asya ve Haiti 

nıültecileri gibi hepatit - B görülme 

sıklığının yüksek olduğu populas

yonlar. 

Merck'in virüs ve hücre biyolo

jisi araştırma genel müdürü Dr. 

Maurice R. Hilleman, geçen yılki 

FDA panelinde, ilk serinin 4 milyon 

doz içereceğini, bunun da yüksek 

risk grubunun küçük bir kısmı olan 

1.3 milyon kişiyi aşılamaya yetece

ğini söyledi (American Pharmacy, 

Ekim 1981, s. 10). 

Tedavi rejiminde aşı IM olarak 

bir ay arayla 2 kez verilmekte, bu

nu 1. dozdan 6 _ay sonra verilen 3. 

doz izlemektedir. Bağışıklığın en az 

5 yıl süreceği beklenmektedir. 

İki geniş kapsamlı çalışma, aşı

landıktan sonra virüs antijenine 

karşı antikor geliştirenlerde, aşının 

% 90 dan fazla etkili olduğunu gös

termiştir. Her iki çift - kör çalışma 

binden fazla homoseksüel erkek 

içermektedir. 

Birinci çalışmada, plasebo alan

larda, hepatit - B enfeksiyonu gö

rülme sıklığı aşılananlara göre 5 

kez daha fazla bulunmuştur (Ame

rican Pharmacy, Aralık 1980, s. 41). 

İlk enjeksiyondan 2 ay sonra 

hastaların % 70'i hepatit - B virüsü-



ne karşı antikor geliştirmiş, 3 a:1 

sonra % 90'ı antikor geliştirmiş ve 

üçüncü enjeksiyondan sonra % 96'sı 

bağışıklık geliştirmiştir. 

Journal of American Medical 

Association (JAMA) 'da yayınlanan 

ikinci çalışmada da, plasebo enjek

siyonu olanlarda hepatit - B görül

me sıklığının aşılananlara oranl:i 

5 kez daha fazla olduğu bulunmuş, 

bu durumda plasebo grubunda yıl

lık enfeksiyon riski % 14 olmakta

dır. Bu risk, aşıya zayıf immün ce

vap veren kişilerinkine hemen he

men eşittir. Orta derecede cevap ve

renlerde hepatit - B'ye yakalanma 

riski yılda % 7 iken, kuvvetli anti

kor cevabı verenler <aşılananların 

büyük çoğunluğu) için yılda sade

ce % 0.4 risk söz konusudur. 

JAMA raporuna göre, aşının ça-

lışma başladıktan 3 ay soma ölçü

len koruyucu etkisi, kuvvetli anti

kor cevabı verenlerde % 97, aşıla

nanların tümünde ise % 80 olarak 

bulunmuştur. 

Yan etkiler arasında, enjeksi

yon yerinde hafif rahatsızlık, dö

küntü, hafif bulantı ve birkaç gün 

içinde kaybolan hafif ateş bulun

maktadır. 

Halen A.B.D.'deki 40'tan çok di

yaliz merkezinde aşının etkisinin öl

çüldüğü bir deney 1000 renal diya

liz ünite personeli ve 800 renal di

yaliz hastası üzerinde sürdürülmek

tedir. Buna ilaveten, Boston'da sağ

lık personeli üzerinde bir diğer ça

lışma yürütülmektedir. Her iki ça

lışmanın da bu yıl tamamlanması 

beklenmektedir. 

ANNENİN İYOD ALIMINA BAGLI OLARAK BEBEKLERDE GÖRÜLEN 

HiPOTİROİDİZM (*) 

Sıçanlarda yapılan çalışmalar 

ve insandaki gözlemler, gebe kadın

ların iyod alımına dikkat etmeleri 

gerektiğini göstermektedir. 

Hipotiroidizm (tiroid bezinin 

fonksiyon yetersizliği) yavaş bir 

metabolizma ve gelişmede gecikme 

ile karakterizedir. Annenin farmako

lojik dozda iyod alması ile fetusta 

ve belki yeni doğanda da geçici ola-

rak bu durum ortaya çıkabilir. Hi

potiroidizm genellikle geçicidir ve 

iyoda maruz kalma önlendikten son

ra ortadan kalkar. 

Yüksek miktarda iyod içeren 

yapımları kullanan annelerin pla

sentalarından iyod kolayca geçer. 

örneğin, fetus röntgeni çektirmek 

için iyod içeren boya alan anneler

de, yeni doğan 7 bebeğin 6'sında 

I*) Asuman Gölgeli CH.Ü. Eczacılık Fakültesi, Galenik Farmasi Bölü

mü, Hacettepe - Ankara) tarafından American Pharmacy, NS21 (6) , 

18, 198l'den çevrilmiştir. 
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geçici olarak hipotiroidizm gözlen
miştir. Bu bulgu, normal fetus tiro
idinin, iyodun tiroid fonksiyonu üze
rindeki istenmeyen etkilerine du
yarlı olduğunu düşündürmektedir. 

Betadin (providon m iyod), anti
septik olarak hastanelerde kullanım 

lır. Prematüre bebekler bu çözelti 
ile yıkandll.;:larında, geçici olaral\ 
hipotiroidizın oluşmaKtadır. Farma
kolojik dozda kronik iyod kullanan 
yetişkin tiroid hastalarında da hi
potiroidizm oluşabilmektedir. 

Massachusetts üniversitesi Tıp 

Fakültesindeki araştırmacılar, iyo
dür üzerinde çalışma yapmışlardır. 

Gebe ve süt veren Sprague Dawley 
sıçanlarına ı -2 mg günlük dozda 
iyodür verilmiş, fetus ve yeni doğan 
sıçanlarda tiroid fonksiyonlarına 

iyodürün etkisi araşt1rılmıştır. 

Gebe ve süt veren sıçanlara iyo
dür verilmesine bağlı olarak yeni 
doğmuş ve neonatal sıçanlarda yak
laşık 10 gün içinde kaybolan hipo
tiroidizme rastlanmıştır. Hipoti
roidizm serum TSH konsan trasyo
nundaki artış ve serumdaki T 4 ve 
T 3 konsantrasyonundal\i azalış ile 
kanıtlanmıştır. Sütten kesilmiş ve 

gelişmesini henüz tamamlamamış 

sıçan yavrularında, iyodür verilme
sine devam edildiği halde tiroid 
fonksiyonları 18 - 60 gün içinde 
normale dönmüştür. Annelere iyo
dür verilmesinin tiroid fonlçsiyonu 
üzerine bir etkisi bulunmamıştır. 

Sıçanlardaki doğum sonrası ilk 
2 hafta, insan hamileliğinin 2.. yarı
sına benzer. Bu sonuçlar; plasenta
dan geçen iyodürün, fetusun tiroid 
fonksiyonu üzerindeki olası isten
meyen etkilerinden dolayı, gebeli!.;: 
.süresinde farmakolojik dozda kro~ 

nik iyod alımından kaçınılµıası ge
rektiğini düşündürmektedir. Gebe 
ve süt veren kadınlara iyodür içe
ren ilaçların verilmesiyle, fetusd;ı 

ve yeni doğanda geçici olarak hipo
tiroidizm oluşabilrrıektedir. Meme 
bezi yoğun şekilde iyodür içerir ve 
süte salgılar. 

Perinatal sıçanlardaki ınevcut 

bulgular ve annenin gebelik sırasın
da aşırı miktarda iyod alması ile 
insan fetusunda hipotiroidizm or
taya çıkması, gebe ve süt veren ka
dınların iyodür içeren ilaçları ke
sinlikle almamaları gerektiğini vur
gulamaktadır. 

GOSSİPOL ERKEKLERDE ETKİN llİR KONTRASEPTİF Mİ'?!*) 

Pamuk bitkisinin tohumları, 

yaprakları ve köklerinden elde edi
len sarı renkteki fenolik bileşiğin 

erkeklerde etkin bir kontraseptif 
olabileceği, tahmin edilemeyen bir 
düşünce idi. Ancak <cGossypium:ı> 

(*) Türkan Eldem (H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Endüstriyel Eczacılık ve 
Eczacılık İşletmeciliği Bölümü, Hacettepe - Ankara) tarafından 
American Pharmacy, NS21(11), 57, 198l'den çevrilmiştir, 
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cinsinden elde edilen ve bu nedenle 
gossipol olarak adlandırılan bu mad
de için durum böyledir. 

Gossipol yeni bulunmuş bir 
madde değildir. Aslında güneyde 
büyüyen küçük erkek çocukları za
man zaman buldukları pamuk to
humlarını çiğneyerek bunu ho.5 bir 
gıda olarak kabul etmektedirler. 

Ayrıca büyük miktarlarda kul
lanıldığında oluşan toksik etkilere 
«pamuk tohumu zehirlenmesi)) de
nilmektedir ve pamuk tohumunun 
insanlar için ucuz bir protein kay
nağı olarak geliştirilmesi ciddi bi
çinıde engellenmiştir. 

Gossipolün gebelikten lçoruyu
cu - etkisi 1950'1erde, bir grup Çin 
köylüsü hastalanıp erkeklerinde kı

sırlık bulunana kadar farkedileıne

ıniştir. Köylüler sadece pamuk to
humu yağı ile yemeklerini pişirınek
teydiler ve bu problemlerinin araş
tırılması sonucu son zamanlarda 
yağı gossipolü inaktive eden gele
neksel kaynatma ile elde etme yön
temi yerine, soğukta sıkına yönte
mine geçmiş oldukları belirlenmiş

tir. Soğukta sıkılmış yağ aktif gos
sipol içermektedir. 

Bu bilinmeyen durum çözüldük
ten sonra araştırmacılar kısırlığın 

özellikle erkeklerde görülmesinden 
dolayı, etkisini değerlendirebilmek 

için saflaştırılmış gossipol ile ça
lışmalara başlamışlardır. Gossipo
lün kısırlaştırıcı özellikleri, etki me
kanizması ve yeri, farmakokinetiği 

ve toksisitesi üzerinde araştırmalar 
başlamıştır. Daha sonra gossipolı 

gossipol asetik asit ve gossipol for
mik asit kullanılarak klinik çalış

malar yapılmıştır. 

1978'de erl~ekleri kısırlaştıran 

maddelerle ilgili Çin Ulusal Koor
dinasyon Grubu, 4000 denek üzerin
de yaptıkları araştırmada minimum 
yan tesir ile o/o99.89'luk bir etki ora
nı olduğunu belirtmişlerdir. İki ay 
boyunca ·günde 20 mg. alan erkek
ler, sperm sayıları 4 milyon/ml'den 
daha azalarak kısırlaşmıştır. 

Bölünmüş olarak ayda 150 -
220 mg sürdürme dozu alındığı za
man kısırlık devam etmiştir. FerM
lite, ilaç bırakıldıktan sonra geri 
kazanılmış ve 3 ay içinde tamamen 
eski haline dönmüştür. 

Çinlilerin belirttiğine göre şim
di 10.000 erkek üzerinde gossipol de
neiımekte ve yakın gelecekte bunun 
kullanımının yaygınlaşacağı um,ul
maktadır. Çinden gelen raporlar A. 

B.D.'de hızlı bir araştırma faaliye
tine neden olmuşlardır. 

İhtiyatlı Davranma Gereği 

Sorun gossipolün gerçekten u
mulduğu kadar etkin olup olmama
sındadır. Hayvanlarla yapılan ça
lışmalarda gösterilmiş olan etkisi 
hakkında hemen hiç şüphe bulun
mamaktadır. 

Çinlilerin raporlarına göre ger

çekte insanlar üzerinde önemli yan 
etkilere rastlanamamış olmasına 

rağmen, gossipolün bilillen toksisi
tesi ihtiyatlı davranmayı gerektir
mektedir. Yan tesirleri arasında en 
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sık görülen geçici halsizlik ve bel
kide gossipolün kendisinden değil de 
potasyumca fakir diyete bağlı hipo
kalemi bulunmaktadır. 

Pamuk tohumu zehirlenmesin
deki belirtiler arasında enteritin 
neden olduğu ishal, iştahsızlık ve 
aşırı zayıflama, akciğerlerde ödem 
ve solunum zorluğu, anogenital böl
gede ödem, sinir iltihabı ve para
lizi bulunmaktadır. Bu etkiler, gos
sipol kısırlığı oluşturacak miktar
dan çok daha fazla miktarda alın

dığında ortaya çıkmasına rağmen; 

bunlar bazı araştırmacıların Çocuk 
Sağlığı ve İnsan Gelişimi Ulusal 
Enstitüsünden (NICHHD) Dr. D.J. 
Patanelli'nin fikirlerine katılmala

rını sağlayacak yeterli nedeni oluş
turmaktadır. 

Dr. D.J. Patanelli gossipolün 
emniyet aralığının çok dar oldu
ğunu belirtmekte olup, bunun iyi
leştirecek bir yoı bulunamadığı tak
dirde F. D. A'nın onayının alına

bileceğini sanmamaktadır. 

NICHHD gossipolün kısırlaştı

rıcı etkisine sahip ancak toksisitesi
ni içermeyen benzerlerinin buluna· 
bilmesi ümidiyle bir «Sentez proje
si)) başlatmış durumdadır. 

Gossipolün Etkileri 

Şimdiye kadar gossipolün nasıl 

etki gösterdiğini hiç kimse tam an
lamıyla bilmemektedir. Geçen yaz 
Çevre Sağlığı Bilimleri Ulusal Ens
titüsünden Dr. Chi - Lee ve Dr. 
Heinrich v. Malling gossipolün 
sperm hücre metabolizması için çok 
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önemli olduğu düşünülen laktat 
dehidrogenaz X'i inhibe ettiğini be
lirttiklerinde, bir ipucu ortaya çı~

mıştır. 

Fakat araştırmacılar aynı za
manda gossipolün, vücutta oldukça 
yaygın olarak bulunan ve potensi
yel karsinojenleri de içeren yabancı 
organik bileşiklerin toksisitesini gi
deren glutatyon S - transferazı da 
inhibe ettiğini bulmuşlardır. 

Şu anda Vancouver'da British 
Columbia üniversitesinde bulunan 
Lee, bu bulguların neyi ifade etti
ğinin henüz aydınlığa kavuşturul

madığı konusunda dikkati çekınekM 
tedir. Çünkü gossipolün glutatyon 
S - transferaza olan etkisi basit ola
rak gossipolün kendisinin de yaban
cı bir organik bileşik olmasından 

ileri gelebilir. Ayrıca gossipolün 
canlı sistemlere ve izole edilmiş doM 
kulara olan etkisinde farklılık ola
bilir. Lee sıçanlarda gossipolün lak
tat dehidrogenaz X'e etkisini araş
tırmak için çalışmaktadır. 

Lee, özellikle gossipolün sulu 
çözeltisinin yarı ömrünün yaklaşik 
18 saat olmasından dolayı durumun 
ilk başlarda düşündüklerinden de 
daha karmaşık olduğunu belirtmiş

tir. Bu süre sonunda gossipol en 
azından 20 farklı bileşiğe yıkılmak

tadır. Bunların bir kısmı inaktif 
olup, bir kısmı ise kısırlaştırıcı et
kiden sorumlu olabilir. Lee, bütün 
bu bileşiklerin araştırılıp özellikle
rinin ortaya konulması gerektiğini 

belirtmektedir. 

Harvard Tıp Okulundaki araş

tırmacılardan olan Dr. Anita P. 



Hoffer de kısmen NICHHD'nin sen
tez projesine bağlı olarak gossipol 
ile çalışmaktadır. Şimdiye kadar bir 
kaç bileşik daha geliştirmiş olmaı,ı 
araştırmaların ileri götürülmesine 
olanak vermeldedir. Ancak onun bu 
konudaki ilgisi sentezden de ötedir. 

Gossipolün erkeklerde ümit ve
rici bir kontraseptif olduğunu söy
leyen Hoffer, bu konunun etki me
kanizması, tersinirliği ve yararlılı. 

ğı gibi bütün yönleriyle ilgilendiğini 
açıklamaktadır. 

Yaptığı çalışmalar Çinlilerin bir 
kısım bulguları ile uygunluk gös
termekte olup, sıçanların organla
rında gossipol h içbir histolojik de
ğişime neden olmamakta, testislerde 
minimum bir değişime neden ol
makta, libido ve seks hormonları 

seviyesinde hiç bir değişiklik ol
mamaktadır. 

Ayrıca Hoffer gossipolün etki 
yerini bulmuş olabileceğine inan
maktadır. Maddenin sperm hücre
lerini, epididimisi geçerlerken etki
lediğini düşünmektedir. Epididimis, 
spermlerin testislerden geçtiği 7 

metrelik helezoni bir tüp olup, bu
rada normal şartlarda spermler ol
gunlaşmakta ve döllenme için elve
rişli hale geçmektedir. Sıçanların 

testislerindeki ana hücrelerinin ve
rilen gossipolden etkilenmediği Hof
fer tarafından bulunmuştur. 

Çinlilerin raporlarının en ümit 
verici yanı ise erkeklerde testoste
ron ve luteinize edici hormon se
viyelerinin gossipol ile normal dü
zeyde kalmasıdır, bu da ilacın bir 

steroid gibi etki etmediğini göster
mektedir. 

Bu gözlem Amerikalı araştır

macılar tarafından da bildirilmiş 

ise de, bir grup araştırmacı «Ferti
lity and Sterility» dergisinin Mayıs 
1981 sayısında çelişen bir sonuç be
lirtmişlerdir. Dr. Tu Lin ve ark.ı

daşları sıçanlara bir hafta boyunca 
gossipol verildiğinde testosteron se
viyelerinde azalma olduğunu bul
muşlardır. İzole edilmiş sıçan hüc
relerinde gossipol testosteron oluşu
munu, luteinize edici hormonu ve 
pregnenolon'un testosteron'a dönü
şümünü inhibe etmektedir. Güney 
Carolina Tıp Okulundan Lin, kul
landıkları dozların vücut ağırlığı 

cinsinden Çinlilerin verdiklerin
den biraz yüksek olduğunu söy
lemektedir. Çinlilerin plazma lutei
nize edici hormon ve testosteron 
hakkında daha derinliğine çalışma

lar yapmaları gerektiğini, çünkü 
eğer gossipol testosteron miktarını 
azaltıyor ise, impotansa neden ola
bileceğinden bunun erkeklerde ide
al bir kontraseptif sayılmayacağını 

belirtmektedir. 

Çinde çalışmalara devam eilil
nıekte olup, araştırmacılar şim,'\i 

Rockefeller Vakfından yardım al
maktadırlar. 1980'de Çin Tıp Bilimle
ri Akademisine ilacın ve emniyetinin 
araştırılması için 215.000 dolar ve
rilmiştir. 

Bu ödül vakfın sözcüsüne göre 
özellikle zorunlu olarak nitelendi
rilmektedir. Çünkü Çinde gossipoi 
kullanımının ülke çapında başlatıl

mak üzere olduğu düşünülmektedir. 
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Bir vakıf görevlisi, araştırma proto

kollarının belirlenmesine yardım ol
ınalç: üzere geçen yıl, yaklaşık bir 

yıl boyunca Çinde bulunmuştur. 

Yan etkilerinin değerlendirilmesi 

konusunda eğitim de sağlanmıştır. 

Rockefeller Vakfı ABD'de gossi

pol üzerindeki temel çalışmaları kar

şılamaktadır. 250.000 dolarlık prog

ramındaki projeler arasında terato

jenitesi, üreme sistemine olan etki

leri, insan eritrositıerine ve meın

bran geçişine olan etkileri, benzerle

rinin geliştirilmesi ve sentezi, kan 

ve dol<:ulardaki konsantrasyonları 

bulunmaktadır. 

Gossipol hakkındaki tüm bilgi, 

in vitro, hayvan ve klinikte insanla 

olan çalışmalar ile elde edilen bil

gilerin bir araya getirilmesi sonucun

da ortaya çıkabilir. Nüfus Konse

yinden Dr. Harold Nash'in açıkla

dığı gibi hayvan çalışmalarında or-

taya birçok sorun çıkmıştır, fakat 

türler arasında farklılıklar olabilir. 

Hayvan deneyleri ile kesin ka

rarlara varılamamaktadır, fakJ.t 

şimdilik klinik çalı.5malara başla

nılabileceği düşünülmemektedir. 

Açıkça bundan sonra ne yapılacağı 

tam olarak bilinememektedir. 

Eğer emniyet problemleri hal· 

lçdilebilir.se gossipolün potansiyeli 

şaşırtıcıdır. Sadece ABD'de her yıl 

yaklaşık 50.000 ton gossipol, pamuk 

ipliği endüstrisinin yan ürünü ola

rak üretilmektedir. Pamuk tohumu

nun kendisi ise multimilyon dolar 

değerinde, multitonluk bir üründür. 

Bununla birlikte, başka yerler
deki tüm gayretlere rağmen gossi

pol Amerikan pazarlarına daha 

uzun bir süre çıkmayacaktır. Erkek

lerde etkin olan bu kontraseptif 

üzerinde daha birçok araştırma ve 

testler yapılması gerekmektedir. 

DİYABETLİLERİN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMALARI GEREKEN 

BİRKAÇ ÖNEMLİ NOKTA!*) 

Eğitim, diyabetli hastaların 

«kendi kendini muayene» yönte

minde önemli bir konudur. Tedavi

nin birçok yönünün (kontrol, ba

kım, egzersiz, diyet, ve ilaç) bir ara

da, uygun bir şekilde yürütülmesi 

ancak eğitim ile sağlanır. 

Aşağıda, diyabetli hastaların, 

:hemen her zaman diyabetle birlikte 

ortaya çıkan ciddi komplikasyonla

ra karşı korunmak amacı ile kendi

lerini kontroı etıneleri için kullana

bilecekleri günlük bir liste verilmiş_ 

tir. 

Göz Bakımı: 

Diyabetik retinopati, kan glu

koz düzeylerinin ve kan basıncının 

(*) Ercüment Barlas (H.Ü. Eczacılık Fakültesi .. Galenik Farmasi Bölümü, 
Hacettepe - Ankara) tarafından American Pharmacy, NS22(2), 27, 1982' 
den kısaltılarak çevrilmiştir. 
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sık sık kontrolü ve göz muayenele
ri ile önlenebilir. Gözleriniz en 
azından yılda bir defa, pupilleri ge
nişletip dfyabetik retinopatinin ilk 
belirtilerini arayabilen uzman bir 
doktor tarafından muayene edil
melidir. Görmedeki herhangi bir 
değişiklik de doktora bildirilmeli
dir. Görme alanında uçuşan nesne
ler olup olmadığını lwntrol etme
lisiniz. Kan basıncı kontrol altında 
tutulmalıdır. On yıldan daha uzun 
süredir diyabetli iseniz bu süreden 
sonra gözlerinizin daha sık ve ti
tizlikle kontrolü gerekmektedir. 

Dişlerin ve Diş Etlerinin Baln-
mı: 

Diyabetlilerde diş çürükleri ve 

diş eti hastalıklarının görülme in

sidansı daha yüksektir. Bu nedenle 

dişler fırçalanmalı ve diş araları 

temizlenmelidir. Bir dis hekimi ta

rafından rutin kontrollerin yapıl

ması zorunludur. 

Cilt Bakımı : 

Cilt enfeksiyonlarını kontrol 

altında tutmanın en iyi yöntemi 

kan glukoz düzeylerinin kontrolü 

ve önemsiz gibi görünen yaraların 

bile zaman geçirilmeden tedavi edil

mesidir. Çiban çıkmasına, tekrar

layan cilt enfeksiyonlarına, kronik 

mantar enfeksiyonlarına bağlı ge

nftal kaşıntılara ve iyileşmesi uzun 

süren ufak çizik ve kesiklere karşı 

dikkatli olunuz. 

Böbrek Fonksiyonunun Analizi: 

En az yılda bir defa idrarınız
da proteine baktırınız. Eğer bu bir 
doktor tarafından yapılmamışsa, 

siz kendi idrarınızı şerit belirteçler 
ile test ediniz. Böbrelt fonksiyonu. 
nun bir ölçüsü ayak bileklerindeki 
şişliktir. Böbrek fonksiyonunuz hak
kında doktorunuzla belirli aralık

larla görüşünüz. 

Sinir Fonksiyonunun Analizi : 

Nöropati, kan glukozunun sık 

sık kontrolü ile önlenebilir. Eğer 

nöropatinin birçok safhasına ait 
herhangi bir belirti varsa derhal 
doktorun dikkati çekilmelidir. Be
lirtiler, impotansın yanısıra nöro
jenik mesane gelişimine bağlı idra
ra seyrek çıkmayı içerir. Hergün 
çok fazla sıvı almalı ve mesaneyi 
sık sık boşaltmalısınız. Kol ve ba
caklardalü ağrı ve uyuşma hissi 
doktora bildirilmelidir. 

Ayak Bakımı : 

Ayakların sık sık kontrolü ayak 

problemlerinin önlenmesinde ö

nemlidir. Ayakların hastanın ken

disi tarafından muayenesi, ayak tır

naklarının uygun kesimi ve ayak

kabıların tam olarak uyması, ayak 

problemlerinden sakınmaya yardım 

edebilir. Ayak tozları kullanılarak 

«atlet ayağı» önlenmelidir. Her çe

şit kesik, çizik veya ezik derhal te

davi edilmelidir. Yalınayak dolaşıl

mamalıdır. 
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Diyet : 

Diyetinizi titizlikle, tercihan 
bir diyetisyenin yardımı ile plan
layınız. Uygun miktar kalori, kar
bonhidrat, yağ ve proteinden oluşan 
«na besin gruplarından dengeli bir 
şekilde alınmalıdır. Hayvansal yağ
lardan mümkün olduğu kadar ka
çınılmalı ve diyetteki lifli besin 
miktarı yüksek tutulmalıdır. Kilo
nun kontrol altında tutulması ö

nemlidir. 

Egzersiz: 

Günlük bir egzersiz programı 

geliştiriniz ve bunu aksatmayınız. 

Kişisel ilgilerinize ve fiziksel ye
teneklerinize uyan bazı ağır tip eg
zersizler içeren haftalık bir prog
ram hazırlayınız. Diyet ve ilaçla
rınızı bu programa göre :ıyarlayı

nız. 

İlaçlar : 

İlaçlarınızı tanıyınız. Onların 

isimlerini, kullanılış amaçlarını ve 
ne zaman alınmaları gerektiğini öğ

reniniz. Sürdürdüğünüz ilaç kullan
ma düzenini aksatmayınız. İnsülin

lerinizin kullanımı ile ilgili konu
larda -karıştırma ve saklama dahil-
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bilgi sahibi olunuz. Enjeksiyon ye
rinizi her defasında sıra ile değiş

tiriniz. Doktor veya eczacınıza şu 

anda kullanmakta olduğunuz ilaç
larla birlikte hangi ilaçları (reçete
siz satılan ilaçlar dahil) almamanı3 
gerektiğini sorunuz. 

Kan ve/veya İdrarda Glukoz 
Testi : 

Glukoz testi için kullanılmak

ta olan bütün yöntemleri araştı

rınız. Bunlardan kolaylıkla ve gü
venilirlikle kullanabileceğiniz bi
rini seçiniz. Unutmayınız ki kan 
glukozunun sık sık kontrolü diya
bet komplikasyonlarından korunma
nın en önemli yoludur. Glukoz test
lerinin sonuçları, kendinizi en ::yi 
hissetmeniz ve tedavinizi sürdürme 
çabalarınızdan en fazla yarar ~lde 
etmeniz için diyet, egzersiz ve ilaç
ların düzenlenmesinde kullanılabi

lir. 

Eğitim : 

Kendinizi sürekli eğitiniz. Her -
gün yeni fikirler, yöntemler ve 
ilaçlar ortaya çıkmaktadır. Belki 
bunlardan birisi sizin durumunuz 
için en iyisi olacaktır. 




