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Albumin Mikroküreleri ve Bu 
Mikroküreler İle Tasınan Bazı , 

Antikanserojen ilaçlar 

H. Süheyla YALABIK·KAŞ(•) 

Özet : Albumin mikroküreleri, hücre ya da dokuya özgü ilaç taşı
yıcı sistemleri arasında yer alırlar. Bu derlemede, albumin mikroküre
lerinin önemi, hazırlanması sırasında hedeflenen amaçlar ve hazırlama 
yöntemleri anlatılacak, bu mikrokürelerle taşınan bazı antikanserojen 
ilaçlara ait deneysel bulgular verilerek magnetik olarak hedeflendiril
miş ya da hedeflendirilmemiş albumin mikrokürelerinin hedef organa 
ilaç taşımadaki üstünlükleri belirtilecektir. 

ALBUMIN MICROSPHERES AND SOME ANTICANCEROGENS 
CARRIED BY THESE MICROSPHERES 

Summary : Albumin microspheres are among the syst.ems whlch 
carry drugs to cells or tissues. In this review, the importance, aim in 
preparation and the ways of preparing albumin microspheres will be 
explained; .and by giving the experimental resuıts of some of the anti
cancerogen drugs, the advantages in carrying drug to the target organ 
by magnetically targeted or not targeted microspheres will be stated. 

---- - -

GİRİŞ 

Son zamanlarda, hücre ya da 

dokuya özgü özel ilaç taşıyıcı yön

temlerinin geliştirilmesine başlan

mıştır. Bu hücre ya da dokuya üz

gü özelliği elde etmek için ilk baş-

vurulan işlemler arasında, etken 

maddenin yapısının modifikasyo

nu, etken maddeyi uygulama yol

larının değiştirilmesi ve etken mad

denin uygulanan dozunun değişti

rilmesi gelmekte idi. 

(*) Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Hacet
tepe - Ankara. 
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Radyolojistıer, radyoaktif işa

retli all?um!n~ ve kükürt hidrokollo
idlerini özel yerlere taşıyabilme~ 

için bu hücrelerin fagositik özel
liklerinden yararlanmışlardır (1) . 

Gregoriadis, bazı antikansero
jen ilaçlan fosfolipid kesecikler (li· 
pozomlar) içinde saklayarak fago
sitik tutulma ile bu keseciklerin 
daha çok karaciğerde tutulduğunu 

ve bu keseciklerin yüzey özellikle
rinin" değiştirilmesi - · ile istenilen 
hücreye etken maddenin taşınabi

leceğini bildirmiştir (2). 

Trouet ve ark., lösemi tedavi
sinde, antikanserojen madde olan 
daunomisin'in DNA kompleksleri 
ile taşınması sonucu pinositoz ile 
alındığını ve sonuçta etki şiddeti

nin artıp, toksisitesinin azaldığını 

göstermişlerdir (3). 

Miller ve ark., polilaktat ve po
liglukonat kopolimerlerinin sıçanla
ra intraperitoneal enjeksiyonundan 
sonra yavaş yavaş parçalandığını 

ve bu nedenle de hedef doku ya da 
organa ilaç taşıyıcı olarak kulla
nılabilecek inert maddeler olduğu
nu göstermişlerdir (4) . 

Pekçok antikanserojen ilacı ta
şıyabilecek yetenekte ve fagosite edi
lebilme özelliği olan bir inert fa. 
şıyıcı bulmak için yapılan çalışma
ların sonucunda, Kramer (5,6), an
tikanserojen ilaç olan merkaptopu
riİı'i insan serum albumini mikro
küreleri içerisinde hapsederek, in
san serum albuminini ilk kez anti
kanserojen ilaç taşıyıcısı olarak kul
lanmıştır. 
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Hashida ve ark., jelatin mikro
küreleri içerisinde bleomisin'i taşı

mışlardır ( 7). Jelatin mikrokürele
ri ile taşınan bleomisin'in kanse
rin lenfatik yayılmasını önlediğini 

· göstermişlerdir. 

Yoshioka ve ark., jelatin mik
roküreleri içerisinde mitomisin C'yi 
taşımışlardır (8). 

Mikroküre hazırlanmasında, al
buminin yanı sıra, jelatin ( 7, 8), 
agar (9) , nişasta (10), plastik (11), 

seramik (11), selüloz (12, 13) etil 
selüloz (14) kulanılmıştır. 

Bu derlemede, magnetik olarak 
hedeflendirilmemiş ve nıagnetik o
larak hedeflendirilmiş mikroküre
lerin hazırlanışı, özellikleri ve al
bumin mikroküreleri ile taşınan ba
zı antikanserojenler ile yapılan de
neyler ve bulguları anlatılacaktır. 

MİKRO KÜRELERİN 

ÖZELLİKLERİ 

Albumin mikroküreleri magne
tik olarak hedeflendirilen ve he
deflendirilmeyenler olarak iki sını

fa ayrılırlar. 

Magnetik olmayan albumi)l 
mikroküreleri hazırlanırken retikii
loendotelial sistem (RES) ile vas
kÜler sistemden hızlı uzaklaşan, 
partikül büyüklüğü yaklaşık 1 µm 
ve partikül büyükl?ğü dağılımı dar 
bir sınır içinde olan, fazla miktar
da hazırlanan, uzun süre dayanık

lı kalabilen, vücutta metabolize 
olabilen, organik ve antijenik ol
mayan maddeden oluşan partikül-



lerden hazırlanıp kullanılmadan 

hemen . önce kısa ömürlü radyoak
tif bir madde ile işaretlenebilen ta
şıyıcı sistemler olması amaçlanmış

tır (15). 

Magnetik olarak hedeflendiril
miş mikrokürelerin ise tekdüze per
füzyon ve kapiler düzeyinde taşınıp 
dağılabilmesi için küçük partiküllü 
( 1.4 µm'den küçük) olması, magne
tik cevabın yeterli olması, geniş 

bir grup kemoterapötik· ilaçları ta
şıyabilmesi, etken maddenin taşıyı

cıdan hedef organa salıverilme hı
zının kontrol edilebilmesi, organiı

mar.a ~eterli miktarda biyolojik et
kili _.maddeyi fazla magnetik mad
de yü~lemeden. taşıyabilmesi, anti-. 
jenite göstermemesi, elbninasyon 
yolu ile biyolojik olarak yıkımla
nabilmesi ve- 'yı.kımlanma ürünleri
nin toksisitesinin az olması amaç
lanmıştır {16) . 

Bu özellikler albumin mikro
kürelerinin hazırlanmasında amaç
lanan özelliklerdir. Hazırlanan al
bumin mikrokürelerinin özellikleri 
ise aşağıda sıralanmıştır . 

Albumin mikro.küreleri, fizik
sel ve kimyasal açıdan dayanıklı, 

fagosito:ı ile vasküler sistemden 
hızla uzaklaştırılabilen, büyük mik
tarlarda hazırlanabildiklerinden ve 
çok sayıda ilaç moleküllerine uy
gulanabildiklerinden endositik hüc
relere ilaç taşınmasında yararlanı
lan taşıyıcılardır. 

Albumin mikroküreleri hücre 
için~ fagositoz yolu ile, yani hücre 
zannı kesintiye uğratmadan gir~-

bilirler. Bu cisimler, hücre zarına 

değince burada bir kılıflanma olu
şur. Kılıflanmış cisim koparak ay
rılır ve içeri alınmış olan cismi zar
la kaplı bir boşluk (vakuol) içinde 
bırakır. Hücrede fagositik vakuol 
çevresindeki zar lisozomunkiyla 
kaynaşarak lisozomdaki «sindirim» 
enzimlerinin vakuol kapsamıyla kıl.

rışınalarını sağlar. Kramer çalışma
larında, albumin mikrokürelerinin 
yeterli. miktardaki antikanserojen 
maddeyi tümör bölgelerine fagosi
toz yolu ile taşıdİğını _göstermiştir. 
Magnetik kontrollü olan mikrokü
reler ise, içindeki magnetlt .yardımı 

ile taşıdıkları etken maddeyi mık

natıs yerleştirilmiş hedef organlara 
götürebilmektedir. · 

Albumin mikrokürelerinin blyo- · 
lojik ortamda parçalanabilen parti
küller olmaları, kapilerlerden geçe
bilmeleri sonucu RES;in · · fagositik 
hücreleri · tarafından alınabilmeleri 

ve hücre ya da dokuya özel ilaç 
taşınmasını sağlayabilmeleri siste
mik yan etkileri azaltır. 

Albumin mikrokürelerinin şek

li daima küreseldir. Bu, iç 'albumin 
fazı olan S/Y emülsiyonunun yük
sek sıcaklıkta hemen sertleşmesine 

bağlanabilir. 

Partikül büyüklükleri o.ı -ı.o 
µm arasın<fa değiş'ir, Partikül bü
yüklüğü dağılımı hazırlandığı ·emül
siyonÜn partikül biİyüklüğüne da
yanır. 

Albumin mikrokürelerinln ha
zırlandıkları sıcaklık, enjeksiyon
dan sonra vücutta dağılacakları ye-
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ri ve aynı zamanda biriken ilacı 

ve bu ilacın eliminasyon hızını et
kiler. örneğin. 100 • 150°C de ha
zırlananların büyük bir kısmı ak
ciğerde toplanırken, 175 - 185°C de 
hazırlananlar tamamen karaciğerde 
toplanırlar. Sıcaklık arttıkça kara
ciğerde toplanma olasılığı fazlala
şır. 

Mikrokürelerin hazırlanma sı

caklığı arttıkça, etken maddenin 
salıverilme hızı yavaşlamaktadır. 

Etken maddenin salıverilme hızı

nin mikrokürelerln hazırlandığı st· 
caklıkla ilgili olmasının nedeni mlk
rokürelerin yapısında ve sertlik de
recelerinde farklılığı gösterir. Zol
le, çözücü içinde dağıtılan mikro
kürelerin şiştiğini ve bu şişme özel
liğinin artan hazırlama sıcaklığı ile 
azaldığını söylemiştir {17). Mikro
küre hazırlama sıcaklığının artmi:l.· 
sı, mikrokürelerin sertliğini artır

makta ve bu da etken maddenı 11 

salıverilmesini geciktirmektedir. So
nuçta, mikroküre matriksindeki et
ken madden~ difüzyonu mikrokü
re porozıtesine bağlı olarak azal
maktadır. 

180°C de hazırlanan mikrokü
relerin enjeksiyondan sonraki eli
minasyon hızı düşük sıcaklıkta ha
zırlanan mikrokürelerinkinden çol:c 
yavaştır. Bu mikrokürelerln etken 
maddeyi geciktirilmiş olarak salı

verme özellikleri vardır. Klinik ola
rak hedef organda terapötik kon
santrasyonda tutulabilirler. 

İyi Iokallze olabilmeleri, az 
dozda etken maddenin verilmesini 
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kolaylaştırmaları, etken maddeyi 
yavaş salıvermeleri mikrokürelerin 
ilaç taşıyıcısı olarak uygun olduk
larını gösterir. 

MİKROKÜRELERİN HAZIR

LANMA YÖNTEMLERİ 

Genellikle a ntikanserojen ilaç
ların taşınması için kullanılan al· 
bumin mikroküreleri Scheffel ve 
ark. ( 15) geliştirdiği yöntem esas 
alınarak hazırlanmıştır. Bu bir e
mülsiyon pollmerizasyonu yöntemi
dir. 

Albumin mikroküreleri, magnc
tik olarak hedeflendirilen ve hedef
lendirilmeyenler olmak üzere baş

lıca iki sınıfa ayrılırlar. Bunlar dı:ı. 

kendi aralarında ısı ile ya da kar
bonil bileşikleri ile stabilize edilen
ler olarak iki alt grupda toplana
bilirler. 

ISI İLE DENATÜRASYON SO· 
NUCU STABİLİZE EDİLEN MAG· 

NETİK OLMAYAN ALBUMİN MİK · 

ROKÜRELERİNİN HAZIRLANMA· 
Si : 

- 100 mı pamuk yağına 1 ml %?.5 

İnsan Serum Albumini (İSA) 

eklenerek homojenize edilir, 

- Ayn bir yerde belli hızda de
vamlı karıştırılan 100 mı pamuk 
yağı 100 - 200°C'a ısıtılır, 

- Homojenize edilmiş olan albu
min - yağ karışımı, ısıtılmış o
lan yağa damla damla eklenir. 
Sabit sıcaklıkta 10 dakika daha 
karıştırmaya devam edilir, 



- Bu karışım buz banyosunda 

25°C'a düşene dek soğutulur, 

- 200 mı dietileter ile lrnrıştırılan 

karışım 10 - 15°C'de 30 dakika 

3000 rpm da santrifüj edilir, 

- Santrifüjden sonra yağ - eter 

fazı aktarılarak ayrılır ve kalan 

çözelti 3 kez 100 er mı eter ile 
yıkanır, 

- Absolu alkol ile ultrasonik ban

yoda karıştırılan albu.min mik

roküreleri 12 saat buz dolabında 

bekletilir, 

- Bu süre sonunda 3 kez daha al

kol ile yıkanan albumin mikro

küreleri dietil eter içinde dağı

tılır, 

Milipor filtreden süzülür ve U.V. 

ışı nı altında kurutulur ya da eter 

uzaklaştırıldıktan sonra distile 

suda dağıtılıp liyofilize edilir. 

4°C de saklanır. 

KARBONİL BİLEŞİKLERİ İLE 

STABİLİZE EDİLEN MAGNETİK 

OLMA YAN MİKROKÜRELERİN 

HAZIRLANMASI .ı. 

- Daha önce anlatıldığı şekilde 

homojenize edilen albumin - yağ 
karışımı, belli hızda karıştırılan 

ve belli sıcaklıkta tutulan 100 

mi pamuk yağına damla damla 

eklenir, 

- 10 dakika karıştırdıktan sonra, 

mikroküreler serbest yağından 

kurtarılmak üzere eter ile yıka

nır, 

- Mikroküreler, içinde çapraz ba~ 

oluşturan madde (0.2 M 2.3 bu

tanedion veya 0.1 M formaldehit) 
bulunan eter içinde dağıtılır, 

- Oluşan süspansiyon hızla karış

tırılır, 

- Aşırı karbonil bileşikleri 100 ml 

eter ile uzaklaştırılır, 

- Santrifüjlenen mikroküreler e

'ter ile yıkanır ·ve eter uzaklaş

tırılarak u.v. ışını altında ku

rutulur ya da eter uzaklaştırıl

dıktan sonra distile suda · dağı

tılıp liyofilize edilir. 4°C de sak

lanır. 

MAGNETİK ALBUMİN MİK

ROKÜRELERİNİN HAZIRLANIŞI : 

Widder ve ark. (16, 18, 19) ta

rafından hazırlanan magnetik kont

rolü albumin mikroküreleri etken 

maddenin yanı sıra magnetit (fe:r

rozo ferri oksit) içeren albumin 

mikroküreleridir. Isı uygulaması ya 

da karbonil bileşikleri ile stabilize 

edilirler. 

Yöntem tnagnetik olarak he

deflendirilmemiş olan albumin mik

rokürelerinin hazırlanışında olduğ:.ı 

gibi bir emülsiyon polimerizasyonu 

yöntemidir. Fakat burada, mikro

küreler içindeki roagnetit yardımı 

ile mıknatıs yerleştirilmiş hedef or

ganda maddenin maksimum kon

santrasyonda toplanması, sistemlk 

uygulamada kullanılacak dozdan 

düşük dozda madde kullanımı ve 

toksisite azaltılması sağlanmış ol

maktadır. 
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AUmMİN MiKROKUR'E:LERİ 
İLE TAŞINAN BAZI ANTİKAN
SEROJEN İLAÇLAR 

Kanser tedavisindeki ideal do
~aj şekli, . yeterli miktardaki ant!
kanserojen ilacı tümür bölgesine 
götürmeli, bu bölgede ilacın etki
sinin uzun süre devamını sağlamalı, 
bu süre içinde normal doku ile et
kileşmesini önlemelidir. Albumin 
µıikroküreleri bu özel,likleri taşı

mlıktadlr. 

MAGNETİK OLMAYAN A1~-
BUMİN MİKROKÜRELERİ İLE 

TAŞINAN BAZI ANTİKANSERO· 

JENLER: 

Stıgibayashi ve ark. (20) anti
kanserojen madde olan 5 - fluoro

. urasil'in mikrokürelerini Scheffel 

. yöntemine (15)· göre hazırlamışlar 

ve hayvan: deneyleri ile etken mad
denin istenilen bölgede toplanıp top
lanmadığını göstermislerdir. Ha
zırlanan · mikroküreleri % 0.2 po
lisorbat 80 içeren % 0.9 sodyum klo
rür çözeltisi halinde enjekte · ettik
ten sonra öldürülen farelerin, kara
ciğer, akciğer, dalak ve böbreklerin
deki radyoaktiviteyi sıvı sintilasyon 
sayacında ölçmüşlerdir. Mikroküre
ler içindeki 5 : fİuorourasil'in esas 
olarak karaciğerde tutulduğu, 120 
dakikadan sonra dahi karaciğerde 

' etken madde bulunduğu Şekil l'de 
.görülmektedir. 

Mikroküreler içinde tutulu ol
.mayan 5 - fluorourasil enjekde edll
diğinde ise pek çoğunun dolaşımdan 
uzaklaştığı, az bir miktarının kar.~-

218 

ciğer ve böbrekte tutulduğu gorül
mekte, karaciğerdeki radyoaktivite 
10. dakikada % 34.3 iken 120. da
kikada % 3.14'e inmektedir. 

Hazırlanan bu mikrokürelerin 
farelere uygulanmasından sonr:ı 

i:odyoaktivitenin karaciğerden çok 
yavaş uzaklaştığı görülmüştür. İn 

vitro salıverilmesinin çok yavaş ol
duğu, 1 hafta devam ettiği gösteril
miştir. 

Sugibayashi ve ark . . C21;22) yap
tıkları diğer araştırmalarda, albu
min mikrokürelerinin, albumin 
makı-okürelerinin ve serbest 5 - fln
orourasil'in, fare dokularında 10. 
60. ve 240. dakikalarda dağılımmı 

incelemişlerdir. 

Serbest 5 - fluorourasil'in enjek
siy.ondan hemen sonra dolaşım sis
teminden uzaklaştığını, az· bir kıs

mının karaciğerde tutulduğunu v~ 

karaciğerdeki radyoaktivitenin 10. 
dakikada %42.7 iken 240. dakika
da % l 'e jnd_iğini göstermişlerdir. 

Albumin makroagregatıanndaki 
5 - fluorourasil'in ise ·karaciğerin 

retiküloendotelial sistemi tarafın

dan fagosite olduğunu, ıo. dakika
da dozun ·· %40'ının, 4. saate ise 
%IO'unun karaciğerde bulunduğur>u 
saptamışlardır. 

Araştırıcılar (21, 22), albumin 
mikrokürelerinin hazırlandıkları sı

caklığın dokulardaki dağılımını et
kilediğini göstermek amacıyla '180, 
150 ve 100°C !arda mikroküreler ha
zırlamışlardır. rso0 c da hazırlanan
ların yüksek fagositik etkileri nede-
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niyle karaciğerde, 150 ve 100°C da 
hazırlananların ise sadece karaci
ğerde değil aynı zamanda akciğer
de de tutulduğu gösterilmiştir (Şe

kil 2). 

5 - fluorourasil'in mikrokürele
rinin karaciğer ve akciğerdeki ıo 

dakika ve 3 gün arasındaki radyo
aktivite farkı farelerde incelendi
ğinde, karaciğerdeki radyoaktivite 
kaybının yavaş; akciğerden elimi
nasyonun ise daha hızlı olduğu gös
terilmiştir (Şekil 3) . 

Sugibayashi ve ark. (21, 22) ha
zırladıkları 5 - fluorourasil mikro
kürelerinin akut ve kronik toksiı;i

telerini incelediklerinde yan etki 
gözleyenıemişlerdir. Çalışma süre
si boyunca denenen en yüksek do'Z
da dahi farelerin ölmediği saptan
mış ve lokalize ülserasyon ve saç 
dökülmesine de rastlanmıştır. 

MAGNETİK MİKRO KÜRE· 
LERLE TAŞINAN BAZI ANTİKAN· 
SEROJENLER ; 

Magnetik olarak idare edile~ı 

aygıtlar tedavide pek çok uygulam:ı 
alanı bulmuşlardır, örneğin magnc
tik olarak idare edilen kateterler, 
magnetit ile kontrol edilebilen rönt
gen kontrast maddeleri gibi. 

1 • 3 µm boyutunda, kapller i· 
çinde taşınabilen magnetit içeren 
mikroküreler kullanılması öneril
mişse de magnetik alana giren et
ken maddenin agregat oluşturması 

istenmeyen bir durum olan norm~! 
kan akışının tıkanmasına yol aç
mıştır. Fakat bu sakıncalı durum, 

2'20 

kan damarlarının tıkanması ist~

nen durumlarda, tümör bölgesini 
besleyen esas damarların seçici vas
küler trombozunda kullanılmı~tır. 

Bunlara amboli sağlayıcı mikrokü
reler denilmektedir (23) . Konumuz 
dışında olduğundan bu derlemenin 
kapsamına alınmamışlardır. 

Senyei ve ark. (24, 25) tarafrn
dan karbonil ve ısı uygulaması so
nucu stabilize edilen doksorubisin 
= adriamisin hidroklorür magne
tik mikroküreleri hazırlanmışhr. 

Araştırıcılar bu çalışmalarında, ult
ra incelikte ferroso ferri oksit içe
ren, ortalama çapı 1 µm olan Dok
sorubisin mikrokürelerini intra vas
küler olarak enjekte ederek ve dı.:;

tan uygun kuvvette ·magnetik alan 
yerleştirerek istenilen bölgeye Jo
kalize edebilmişlerdir. 

0.05 rog.kg-ı gibi düşük bir doz
da albumin mikroküreleri içine 
konmuş ve magnetik olarak hedef
lendirilmiş olan doksorubisin'in do
kulardaki konsantrasyonunu belli 
bir zaman süresinde izlemişlerdi«. 

Kuyruk bölgesini dört eşit yarça.
ya ayırıp 3. bölgeyi hedef organ 
olarak ayırmışlar ve iki kutuplu bir 
mıknatısı bu hedef organa yerleş

tirmişlerdir. Tablo ı. enjeksiyonu 
takiben 125I işaretli mikrokürelerin 
«in vivo» dağılımını göstermektedir. 
Hedef organ olan 3. kuyruk bölge
si diğer organlara göre daha fa~

la konsantrasyonda doksorubisln 
mikrokilreleri içermektedir. Albu
min mikrokürelerlnln çok fazla bl · 
riktiği organ olan karaciğer ve da
laktaki konsantrasyonları lle karşı-
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laştırılırsa, hedef organın 9 kat da
ha fazla etken madde taşıdığı gö
rülmektedir (Tablo 1). 

Karşılaştırmak amacıyla veri-
len 100 kat daha yüksek dozdaki 
(5 mg.kg-ı) serbest doksorubisin 'in 
hedef organda 1.8 µg.g-ı, diğer or~ . 
ganlarda ise 15 µg.kg-ı olarak d·a-"'·' ·, 
ğıldığı gözlenmiştir. 

Şekil 4, enjeksiyondan 5 ve 60 
dakika sonra, 0.05 m~.kg-~ enkap
süle ve 5 mg.kg-ı i.v.' serbest dozu 
karşılaştırmaktadır. Mikroküre için
deki doksorubisin hedef organda 5. 
dakikada 4.2 µg.g-ı doku ve 60. da
kikada ise 3.7 µg,g-\_dok"1 olarak 
toplanırken 100 katı iazla dozda 
verilen serbest etken iİıadde hedef 

Tablo 1. ızsı İşaretli Mag.Jietik Mikrokürelerin in vivo Dağılımı 

... 
Magnetik Alanın 4) 

· Kuyruk Bölgesi !~ ... 
~ 4) 

Uygulama Süresi ... 
!~ ~ Bölümleri ~ ~ ... ı:ı. ... ... - .c:ı ~ (dakika) ~ ~ ~ :o 

2. :ı: < Q ı:ı::ı ~ ~ .. 3 .(*) 4. 

'" 
s 7 4 5 o. o .o o 47 O' 

15 6 . .. 4 5 "O o o o 45 o 
30 6 6 . 8 o o o o 45 ( 
60 8 6 8 o o o o 44 o· 

KONTROL 13 6 10 o o o o o o~ -

( •) 3. Kuyruk Bölgesi !Iedef.Organ O~arak Seçilmiştir. 

DEGERLER: İki hayvanın ortalamasıdır. 
DEÖ:ERLER: Dakikada sayı x ı o2 (yaş gram doku ağırlığı başına} -

organda 5. dakikada 6.2 µg.g-ı iken 
hızla azalmakta ve 60. dakikada 1.8 

. µg.g~ı a)nmektedir (24). 
. ~idder ve ark. (19) tarafından - . 

yapıian ··bir diğer araştırma Stafi
lokok Protein A mikrokürelerin in 
spesifik hücrelere bağlanmasıdır. 

Belli bir spesiflsite, magnetik ilaç 
taşıyıcıları ile veya immunolojiT~ 

yöntemlerle sağlanabilir. Magnetik 
lokalizasyon, taşıy.ıcıyı özel bir do
ku yada hücrede toplar ve içinde 

hapsedilmiş olan etken maddeyi et
rafındaki dokuya salıverir. 1mmü
rıoloj!~ yöntemde ise, istenilen hüc
re tip~ni seçer, etken maddenin 
belli bir vücut bölgesinde toplan
ması şart değildir. Bu iki yöntemin 
birleştiril~esi, tümör tedavisinde 
yarar sağlayabilir (19). Bu çalı;

.mada araştırıcıla!.1 .. özel hücreye ila; 
taşıyacak ve homojen hücre popülas
yonunu hızla ayırabilecek yöntemi 
.ar~ştırll).ışlardır. Magnetik mikro-

·c. -223 
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küreler ilaç taşıyıcı olarak kul

lanıldıklarından, yüksek derecede 

immünolojik spesifisiteye sahif o

lan Stafilokok Protein A'nın mikro

küre matriksine eklenmesi son•ı

cunda, belli bir bölgeye ve aynı za

manda belli bir tümör hücresine 

ilaç taşıyabilecek bir taşıyıcı orta

ya çıkar. Bu şekilde . etken madde

nin etkisi tamamen istenen hüc·:e 

topluluğuna kısıtlanabilir. 

Bu hazırlanan mikroküreler, 

benzer hücrelerin ayrılmasında ve 

aynı zamanda özel tümör hücresi

ne ilaç taşınabilmesinde ümit ve

rici taşıyıcılardır. 

SONUÇ 

Yapılan araştırmalar sonunda 

magnetik albumin mikroküreleri ve 

magnetik olarak hedeflendirilmc

miş olanlar yüksek yerel ilaç kon

santrasyonu elde etmede yeterli bir 

yöntem olarak önerilmiştir. Ayrı

ca yüksek doza bağlı istenmeyen 

yan etkilerinde azaltılabileceği ön

görülmektedir. 

Bu taşıyıcıların, model tümör 

sistemlerinde kullanılabileceği dü

şünüldüğünden halen üzerinde ü

mitle çalışılan bir konudur. 

(Geliş Tarihi : 17.12.1982) 

KAYNAKLAR 

1. Zolle, I ., Rhodes, B.A., Wal{

nE:J", H.N., 'Preparation of Me

tabolizable Radioactive Human 

Serum AJbumin Microspheres 

for Studies of the Circulation', 

Int. J. Appl. Radiat. Isotop , 

21, 155 - 167, 1970, 

2. Gregoriadis, G., 'Drug 

pment in Liposomes', 

Lett., 36, 292 - 307, 1973. 

Entrap

FEBS 

3. Trouet, A., Campeneere, D.D., 

de Duve, C., 'Chemotherapy 

through Lysosomes with DNA -

Daunorubicin Complex', Naturc 

(London), 239, 110 - 112, 1972. 

4. Miller, R_A., Brady, J.M., Cut

right, D.E., 'Degradation Ra

tes of Oral Resorbable Imp

lants (polyacrylates and poly

glycolates). Rate Modificatio-:ı 

with Changes in PLA/PGA Co

polymer Ratios', J. Biochem. 

Matcr. Res., 11. 711 - 719, 1977. 

5. Kramer, P.A., 'Albumin Mic

rospheres as Vehicles for Ac

hieving Specificity in Drug De

livery', J. Pharm. Sci., 63, 1646·· 

1647, 1974. 

6. Kramer, P.A., Burrıstein, .J., 

'Phagocytosis of Microspheres 

Containing an Anticancer 

Agent by Tumor Cells in vit

ro', Life Sci., 19, 515 - 520, 1975. 

7. Hashida, M., Muranishi, S., Ta

nigawa, N., Satomura, K., Hi

kasa, Y,, 'Increased Lympha

tlc Delivery of Bleomycin by 

Microsphere in Oil Emulsions 

and Its Effect on Lymph No

de Metastasis, Int. J. Pharın, 

2, 245 - 256, 1979. 

8. Yoshioka, T., Hashida, M,, Mu

ranishi, s.. Sezaki, H., 'Sp'.!-

'225 



şific Delivery of_ Mitomycin C 
to the Liver, Spleen and Lung: 
Nano and Microspherical Caı·

riers of Gelatine'. Int J . 
Pharm.; 8, 131 - 141, 1981. 

9. Kojima, T., Hashida, M., Mu
ranishi, s·., Sezaki, H., 'Anti
tumour Activity of a Timed 
Release D.erivative of Mito,rny
cin C, Agarose Bead Conjuga
te', Chem. Phann. Bull., 26, 
1818 - 1824, 1978. 

10. Lindell, B., Aronsen, K.F., 
Nosslin, B., Rothman, U., 'Stu
dies in Pharmacokinetic and 
Tolerance of Subst_ances 'fem
porarily Retained in the Liver 
by Microsphere Emobolizati
on', Ann. Surg., 187, 95 - 99, 
1978. 

11. Blanchard, R.J.W., Grotenhu
is, I., la Fave, J.W., Peery, J.F., 
'Blood Supply to Hepatic V"J 
Carcinoma Implants as Mea
sured by .Radioactive Micros
pheres', Proc. Soc. Exp. Biol. 
Mcd., 118, 465 - 468, . 1965. 

12. Weaver, V.C., 'Ion Exchange 
Cellulose in . Paper Chromatog
raphy', Smith, I .. (Ed,), Chro
matographic and Elect.roııhore
tic Techniques, Landon, Heine
mann, Cild 1, 747 - 783, 1969. 

13. Illum, L., Davies, S.S., 'Cellu
lose Microspheres as a Sustain
ed Release System for Paren

. teral Administration', lnt. .T. 
Pharm., 11, 323 - 327, 19113. 

226 

14. Kato, T., Nemoto, R., Mori, H., 
Takakashi, M., Tanakawa, Y., 
Horada; M,, 'Arterial Chemo
e,rnbolism with Microenacapsıı
Iated Anticancer Drug', J. Am. 
Med. Ass., 245, 1123 -1127, 1981. 

15. Scheffel, U., Rhodes, B.A., N:ı

tarajan, T.K., Wagner, H.N., 
'Albumin Microspheres for 
Study of the Reticuloendothe
lial System', J . .Nucl. Med., 13, 
493,. 503, 1972. 

.16. Widder, K.J., Flouret, G., Sen
yei, A.E.,_ 'Magetic M~crosphe
res : Sytnhesis of a NoveJ P .ı
reteral Drug Carrier', J. Phann· 
Sci., 68, 79 - 82, 1979. 

17. Zolle, . I ., Hosain, F .• Rhodes, 
B.A., 'Hu.man Serum Albumiıı 
Milliı:iıicrospheres for Studies . . 
of the Reticuloendothelial Sys-
tem', J . Nucl. Med., 11 , 379 -
385, 1970. 

18. Widder, K.J., Senyei, .A.E., 
Scarpelli, D.G., 'Magnetic Mic
rospheres : A Model System 
for Site Spesific Drug Delivery 
in vivo', Proc. Soc. Exp. B!o. 
and . .Med., 58, 141 - 146, 1978. 

19. 
.. 

Widder, K.J., Senyel, A.E., 
Ovadia, H., Paterson, P.Y., 
·~9esific Cell Binding Using 
Staphylococcal Protein· A Mag
netic Microspheres, J. Pharm. 
Sci., 70, 387 - 389, 1981. 

20. Sugibayashi, K., Moriınoto, Y., 
Nadai, ·T., Kato, Y., 'Drug -
Carrier Prciperty of Human 



Microspheres in Chemothe

rapy, I. · Tissue Distribution of 
Microsphere Entrapped 5 - f lu-
orouracil in 

Pharm. Bull., 

1977. 

Mice', Chem. 

25, 3433 - 3434, 

21. Sugibayashi, K,, Aki.moto, M., 
Morimoto, Y., Nadai, T., Ka
to, Y., 'Drug Carrier Property 
of Albumin Microspheres in 

Chemotherapy, III. Effect of 

Microspheres Entrapped 5 - fl u
orouracil on Eh rlich Ascites 
Carcinoma in Mice, .J. Phamı. 

Dyn., 2, 350 - 355, 1979. 

22. Sugibayashi, K., Morimoto, Y,, 

Nadai, T.. Kato, Y... Hasega

wa, A., Arita, T,, 'Drug Carri

er Property of Albumin Mic-

rospheres in Chemotherapy, 

II. Preparation and Tissu8 
Distribution in Mice of Mic
rosphere Entrapped 5 - fluoro
uracil. Chem,, Phann., Bul , 
27, '204 - 209, 1979. 

23. Puisieux, F., Raziel, A., 'Mic
rosphere Pour Embolisation\ 
Sci. Tech. Phann., 11, 149 - 156, 

1982. 

24. Senyei, A.E., Widder, K., Czer
linski, G., 'Magnetic Guidance 
of Drug Carrying Microsphe
res', J .. Appl. Phys,, 49, 3578 · 

3583, 1978. 

25. Senyei, A.E., Reich, S.D., 

· .ı 

Gonczy, C., Widder, KJ., 'Tn 
vivo Kinetics of Magneticallv 
Targeted Low Dose Doxorubi
cin', J. Pharm. Sci., 70, 389 -

391, 1981. 

227 




