
İLAÇLA TEDAVİNİN GELECEGİ: 

İLAÇLAR, İLAÇ ŞEKİLLERİ VE İLAÇ VERİLMESİNDEKİ EGİLİMLER(•) 

Geçtiğimiz iki ile üç yılda üs

tün niteliklere sahip, daha önemli 

yeni ilaç şekilleri ve ilaç verilme 

sistemleri piyasaya sunulmuştur. 

Bunlar ilaçla tedavide 20 veya 30 

yıl öncesine göre önemli gelişmeler 

göstermektedirler. Transdermal l• 

laç verilmesindeki aşamalar, geçen 

yıl üç değişik nitrogliserin uygula

ma gerecinin ve araç tutmasına 

karşı kullanılmak üzere bir trans

dermal skopolamin ürününün pa

zarlanması ile sonuçlanmıştır. Ste

roidler, kardiyovasküler ilaçlar ve 

diğer düşük dozda kronik olarak 

uygulanan ilaçların da transdermal 

yapımlarının yakında bunları izle

mesi beklenmektedir. 

Aynı za:inanda, genetik mühen

disliği rekombinant DNA teknolo

jisinin ürünü ilk ilaçlar olan biyo

sentetik insan insülini ve interfe

ronlar piyasaya çıkmış veya çık-

mak üzeredir. «İnsan» insulininin, 

dünyada insüline gereksinim duyan 

milyonlar.ca diyabetlinin hizmeti

ne sunulması ile diyabetik ömrün 

uzatılacağı ve hastalık semptomla

rının ciddiyetinJn azaltılacağı ümit 

edilmekte ve beklenmektedir. Mer

kezi Avrupa ve Amerikada olan ba

zı uluslararası ilaç firmalan biyo

mühendislik alanında çok ilerlemiş 

olup, gelecekteki gelişmeler ve tıb

bın gereksinimi için gerekli olan 

bu kompleks maddeleri, yakında çok 

büyük miktarlarda üretiyor olacak

lardır. İlaç hedeflendirilmesi ilaç 

etkinliğinin ve seçiciliğinin, fazla

sıyla azaltılmış dozlarda, toksisite 

azaltılarak veya en aza indirgene

rek artırılması konusunda büyük 

potansiyel sağlamaktadır. Dokuya 

hedeflendirilmiş ilaç dağıtLn siste.. 

mi olan ilk lipozom bir İngiliz fir

ması tarafından piyasaya sürülme

ye hazırdır. 

(*) Süeda Hekimoğlu (H.ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknolo

ji Anabilim Dll.lı , Hacettepe -Ankara) tarafından Pharmacy In

ternational, 4,9,1983'deiı çevrilmiştir. 
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Yeni İlaç Şekilleri, İlaç Verilme 
Sistem ve Gereçleri 

İlk transdermaı nitrogliserin 
preparatları, vazelin veya vazelin
lanolin sıvağı içinde yaklasık %2 
nitrogliserin içeren merhemlerdi, 
Bazılan bir kaç senedir piyasada 
olan bu preparatlar angina pekto
ris tedavisinde her 3 ila 4 saatte 
bir uygulanmalıdır. 

Mutad doz, standart ağızlı bir 
tüpten 2.5 - 5 cm uzunluğunda sıkı
lan merhemdir. Bu doz ya genel 
olarak önerilen bölgeye direkt ola· 
rak uygulanır ve üstü örtülür yada 
belirli alana sahip bir destek ma
teryele uygulandıktan sonra deri .. ' . 
üzerine yerleştirilerek sabitleştirilir. 
Merhem şekli dilaltı tabletlere gö
re daha sabit ve muhtemelen daha 
iyi, koruyucu ilaç düzeyleri sağla
ma · avantajına sahiptir. 

Geçen yıl Amerika Birleşik 
Devletlerinde üç adet transdermal 
njtrogliserin gereci piyasaya girmiş
tir. Hepsi birim dozluk olan, 24 
saat boyunca veya günde 1 kez te
davi sağlayan bu gereçlerin 5 mg'Iık 
olanlarının 8 - 10 cm2, 10 mg'lık o
lanlarının ise 16 - 20 cm2'1ik sabit 
ilaç salıverme alanları vardır. ABD'· 
de mevcut olan bu üç preparat 
«Nitrodisk» (Searle), «Transderm
Nitro» (Ciba Geigy) ve «Nitro - Dur» 
(Key)'dur. Hepsi de kendilerine ait 
olan sistemlerin hepsinin etiketin
de içerdikleri ilaç miktarı değil, 
24 saatte salıverdikleri ilaç mikta
rı yazılıdır. örneğin, Searle'nin 5 
mg etiketli · preparatı 16 mg , 10 
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mg'lık preparatı da 32 mg ila.ç 
içerir. Ciba Geigy preparatıan 24 
saatte total nitrogliserinin 1 /S'iııi 
hastaya verir ve kalan miktar, ila
cın salıverilmesl için bir termodi
namik enerji kaynağı olarak görev 
;apar ve sistemde kalır. Kerı.

transdermal preparatları 24 saatte 
içerdikleri ilacın yaklaşık %10'unu 
salıverir. Key firması her üç firma 
tarafından üretilmekte olan, 24 sa
atte 5 mg ve 10 mg ilaç salıveren 
preparatlara ilave olarak üç değişik 
dozajdaki preparatları da piyasaya 
sunmaya hazırlanmaktadır (2.5 
mg - 7.5 mg - 15 mg/"24 saat). 

24 saatlik uygulama süresi so
nunda bu transdermal sistemlerde 
önemli miktarlarda ilaç kalmasına 
rağmen bildirilen uygulama süresi 
uzatılmamalıdır. Çünkü ilacın ge
çiş hızı azalabilir ve güvenilir teda
vi sağlanamayabilir: Transdermal 
sistemler geliştikçe, gereçteki absor
be edilen ilaç fraksiyonu artacak 
ve güvenilir ilaç geçiş süreleri u
zayacaktır. 

Son zamanlarda pazarlanan di
ğer bir transdermal preparat Ci
ba'nın ürettiği, skopolamin içeren 
«Transderm - V» dir. Bu preparat 
Ciba nitrogliserin transdermal pre
paratı ile aynı tasarım esaslarına 

sahiptir. Araç tutmasına karşı kul
lanılan bu ürünün alam yalnızca 

2.5 cm2 'dir ve kulak arkasındaki 

saçsız bölgeye yerleştirilir. '1.5 mg'
lık ilaç deposundan 3 gün boyunca 
0.5 mg ilaç salıverir. Kontroııu sa
lıverme daha düşük yan etki (ser-



.scmlik) insidansı ile yüksek bir dü
zeyde etkinlik sağlar. 

Kontroııu salıvermenin diğer 

bir amacı, bir ilacın kan veya Jo
ku düzeylerinin, gerekli terapötik 
etki düzeyinin üstünde fakat tok
sik düzeyin altındaki bir «tedav! 
aralığındaı> sürdürülmesini iyileş

tirmektir. Bu aralığın dar olması 

durumunda, iyi tasarımlanmış kont
rollu salıveren preparat teorik ola
rak daha üstün bir preparat oluş
turur. Key !Iaç Firması böyle kont
rollu salıveren bir teofilinli ilaç 
şekli üretmiştir : «Theo-dur». Teofi
lin eski bir ilaç olmasına rağmen 
h"Ia astım tedavisinde en etkili i
laçlardan birisidir ve birçok pedi
atrist tarafından tercih edilir. Ne 
varki, dozlar tekrarlandığından, se
konder veya toksik semptomlar gö
rülmektedir. Theo-dur 8 mg/kg 
dozda verildiği zaman 7.5+1.9 µg/ 
ml'lik bir doruk kan düzeyine ulaş
ması 9.2 +1.9 saat alır (pike eriş
me süresi). Dozlar tekrarlandığın

da 3 - 5 günde, dikkate değer ölçü
de kararlı kan düzeyleri (steady sta
te levels) elde edilir. Burada orta
lama rl.oruk değer, kişiler arasın

da yalnızca 4 ~lg/ml farklılık ~ös
termektedir . Theo-dur, aşınma tipi 
bir matriks içinde yavaş salıverilen 
pelletlerden oluşan ilgi çekici bir 
kontrollu salıveren oral preparat
tır. Bu preparat USP paddle disso

lusyon testinde, mideden barsak 
koşullarına kadar pH değişmesiy

le (artmasıyla) bile hemen hemen 
sıfırıncı dereceden salıverme oluş-

turur. 

Alza Firması ozmotik basınç 

kontroluna dayanan çeşitli ilaç ver
me sistemleri geliştirilmiştir. Bun
lardan biri, suya geçirgen fakat i
laca karşı geçirgen olmayan ;re 
üzerinde lazerle açılmış, boyutlan 
çok hassas küçük bir delik bulunan 
bir zar ile tamamen kaplanmış o
ral tablettir. Bu tablet yutulduğu 
zaman , su zardan tablete girer ve 
tablet içindeki ilaç ve ozmotik ba
sınç oluşturan diğer maddeleri çö
zer. Oluşan ozmotik basınç, ilaç 
çözeltisini lazerle açılmış küçü.k 
delikten dışarı pompalamak ıçın 

gerekli itme kuvvetini sağlar. Tab· 
let içindeki ozmotik basınç sabit 
kaldıkça, çözünmüş ilaç salıverilme 
hızı sabit (sıfırıncı derece) olup, bu 
durum ilaç şekli mide - barsak ka· 
nalından geçerken esas olarak böy
le devam edebilir. Merek Firma:ıı 

son günlerde Avrupada ilk böyle 
ozmotik kontrollu oral preparatı in
dometazin için çıkarmıştır. 

Gene Alza tarafından geliştiri

len ikinci bir ozmotik kontrollu ilaç 
verme sistemi implantasyon için ta
sarımlanan ve uzun etkili, kararlı 

salıverme hızına sahip parenteral 
yapımlar sağlayan bir ozmotik mi
ni pompadır. «Alzet• adı verilen 
bu gerecin etki mekanizması yuka
rıda anlatılan oral ozmotik kont
rollu preparatınki ile aynıdır. Alzet, 
halen esas olarak -hemen hemen 
tümüyle- deney hayvanlarında a
raştırma gereci olarak kullanıl

maktadır. 
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Genetik Biyoseıııtetik Mühendis
lik / Rekombinant IDNA Teknolojisi 

Gelecekte, bazı durumlarda da 

çok yakında, Haclar rekombinant 
DNA teknolojisindeki genetik biyo

sentetik mühendislik araştırma so
nuçlarından payına düşeni alacak
lardır. Çoğunlukla «gen eklemesi» 

olar<J,k bilinen rekombinant DNA 

teknolojisi Escherichia coli gibi or

ganizıruı.ların istenen maddeleri o

luşturmalarını sağlar. Bu teknoloji, 
DNA moleküllerinin belli protein

lerin oluşumuna neden olan gen~

tik kodlanmış bilgiyi taşımaları ger

çeğine dayanmaktadır. Böylece, is
tenen bir proteinin örneğin, insan 

insülininin genetik kodu E. coli'nin 
DNA molekülüne «eklenince», bak

teri kendisi için yeni olan ve ona 
insan insülini oluşturmasını söyle
yen bilgiye sahip olur. Günümüzde 

rekombinant DNA teknolojisi, in

san insülini, insan büyüme hormo
nu ve hepatit B'ye karşı bir aşının 
fermentasyon yoluyla üretimine o

lanak sağlamaktadır. Eli Lilly Fir

ması, bu yolla üretilen insan insü
linini piyasaya sunmuştur. Madde

lerin rekombinant DNA teknolojisi 

kullanılarak üretimi sadece elde e
dilmesi güç olan maddelerden ya

rarlanımı artırmakla kalmayacak, 

aynı zamanda onların daha yüksek 
bir saflık derecesinde üretilmesini 

sağlayacaktır. 

Rekombinant DNA teknolojisi, 

actinomycetes'de vlduğu gibi, yeni 

antibiyotik bileşikler üretebilen 
mikroorganizma suşlarının ortaya 
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çıkarılmasında kullanılmaktadır. 

Ayrıca bu teknoloji, bugünkü at
tenüe virüs aşılarının tehlikeleri 
olmaksızın, bulaşan patojenik orga

nizmanın hücre duvarındaki spesi
fik proteinlere hedeflendirilmiş an

ti - viral aşıların tasarım ve üreti

mi için bir yöntem ortaya koyar. 

Rekombinant DNA teknolojisi, 
birer kan hastalığı olan orak hüc

re anemisi ve talasemiya major gi
bi genetik bozukluk hastalıldarınm 

tedavisinde de potansiyel sahibidir. 

Rekombinant DNA teknolGjisi, 

bakteriyi istenilen bileşikleri üreten 
güç kaynaklarına döndürdükçe hor
monlar, antikorlar, enzimler ve in

terferonlar dahil birçok insan pro
teini tıpda daha geniş çalışma ve 

uygulama alanı bulacaktır. Bu tür 
uygulamaların sahip olduğu potan-
siye!, Amerika Birleşik 

Teknoloji Değerlendirme 

Devletleri 

Ofisinin 
son zamanlarda yayınladığı bir ra
pordan alınan Tablo l'de görülebi

lir. 

Rekombinant DNA teknolojisi 
sonucunda klinik araştırmalara da

ha fazla miktarda sunulabilecek 

maddeler arasında en ümit verici 
olanlardan biri interferondur. İlk 

kez 1957'de keşfedilen interferonlar, 
salgılanmış hücresel proteinlerdir. 

Bunlar hücrelere ilave edildiğinde, 

birçok virüsün çoğalmasını, ba~ı 

durumlarda da kanser dokusunun 
ve hızla çoğalan bazı normal hüc

relerin büyümesini engeller. Vira! 

enfeksiyonlar ve kanser başlıkları 

altında sınıflandırılabilen hastalık.-



ların çok fazla olması nedeniyle in

ter!eron konusunda yoğun araştır

malar sürdürülmektedir. 

İnterferonların virüs enfeksi

yenlannın iyileştirilmesinde önem

li bir rol oynadığı gösterilmiştir. 

Enfeksiyon sonrasında virüsü yok 

etmesi, interferonun koruyucu aşı

lara olan üstünlüğüdür. İnterferon

ların, herpes zoster (zona hastalı

ğı), herpes keratitis, herpes varicel

la, genital herpes, Rhino virüs, kı

zamık, grip ve hepatit B'ye karşı 

etkili olduğu gösterilmiştir. Kan

serli hastalarda viral enfeksiyonla-

rın (örneğin zona) :y ayılmasını ön

lemek için kullanılmıştır. 

İnterferonla sürdürülen anti

kanser araştırmaları, yüksek dm:

larda interferonun hücre çoğalma

sını engellemesi gerçeğinden kay

naklanmaktadır. İnterferon, oste

osarkoma, multiple myeloma, riıe

me kanseri, akciğer kanseri, larin

geal papilloma, akut lösemi, modu-

lar lenfoma ve malign 
ma'da bir ölçüde etkinlik 

miştir. 

melano
göster-

tnterferon araştırmalarındaki 

en önemli kısıtlayıcı falnOr Ureti-

Tablo ı. İlaç Endüstrisinde Genetik Mühendislik fie Üretilen fiaçlar
la Tedavi Edilebilen Hastalıklar 

Hastalık Veya Durum 

Diyabet 
A1eroskleroz 

Viral hastalıklar 

Kanser 
Anovülasyon 

Cücelik 
Ağrı 

Yara ve yanıklar 

Ateşli ve romatizma! hastalıklar 

Kemik bozuklukları (Paget hastalığı) 

Sinir harabiyeti 

Kansızlık, hemoraji 
Hemofili 

Kan pıhtılaşması 
Şok 

tmmün bozukluklar 

Esas Olarak Genetik Mühendislik 

İle Üretilen İlaç 

tnsülin 
Platelet'den türetilen büyüme 

faktörü 
İnterferon 

İnterferon 

İnsan koriyonik gonadotropini 

İnsan büyüme hormonu 
Enkefalinler ve endorfinler 

İnsan büyüme hormonu 

Adrenokortikotropik hormon 

Kalsitonin ve paratiroid hormonu 

Sinir geliştirici faktör 
Eritropoietin 

Faktör VIII ve Faktör IX 

ürokinaz 
Serum albumini 

Sitoldnler 
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mine ilişkindir. Tedavi için büyük 
dozlarda interferon gerekli olması
na rağmen, doğal kaynaklardan yal
nızca çok az miktarlarda elde edi
lebilmektedir. Fakat, tüm interfe
ron tiplerinin rekombinant DNA 
teknolojisi aracılığıyla elde edile
bilme imkanı, antiviral ve antikan- . 
ser araştırmalarını artıracaktır. 

Spenceley'in bu konudaki goruşu 

şöyledir : dnterferonlar kanser ve 
viral enfeksiyonların tedavisinde, 
şu anda çalışılmakta olan doğJ.l 

veya sentetik diğer bütün ilaçlar
dan daha fazla ümit vericidir ve 
klinik çalışmalar, soğuk algınlığın

dan kansere kadar değişen hasta
lıklarda bir ölçüde yararlı etkisi 
olduğunu göstermiştir.» 

İlaçların Bedeflendirilmesi 

Bugünkü ilaçla tedavi, istenilen 
terapötik cevabı oluşturmaya yete
cek kadar yüksek ilaç kan konsant
rasyonlarının sağlanmasına dayan
maktadır. Hastalık durumunun tüm 
vücutta yaygın olarak görüldüğü 

düşünülürse bu akılcı bir yaklaşım 
olur, fakat hastalık hali belirli bir 
bölge veya organı tutmuşsa bu yak
laşım akılcı olmayabilir. Normal bir 
erişkinin kan hacminin yaklaşık s L 
olduğu göz önüne alınırsa, belirli 
bir bölgede cevap oluşturacak ger
çek gereksinimden çok daha fazla 
bir doz gerekecektir. Ayrıca ilacın 

sistemik dolaşımın her yerinde da
ğılırnı ile ilişkili olan yan etkiler, 
yüksek potense sahip kemoterapötik 
ilaçların değerini genellikle sınır

landırır. Optimum ilaç tedavisi için 
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en büyük engel, ilacın dolaşım 
sisteminde geniş yayılımıyla ilişkili 

olan yan etkilerden kaynaklanır. 

Eğer ilaçlar sistemin diğer kısım

larında istenmeyen etkileri göster
meksizin, sadece hasta bölgede ar
zu edilen etkiyi gösterebilselerdi, 
tedavi edici ajan olarak yararlılık
ları çok fazlasıyla artacaktı. Bu 
nedenle ilaçların belli bölgelere he
deflendirilmesi konusuna büyük bir 
ilgi duyulmaktadır. 

İlaç hedeflendirmenin amacı, 
terapötik cevabı artırmak ve toksik 
etkiyi azaltmak için ilacı, vücudun 
diğer bütün kısımları hariç olmak 
üzere belli bir organ veya bölgeye 
v"ermektir. Bir anlamda bizler yıl

lardır sistemik olmayan ilaçları belli 
vücut bölgelerine hedeflendirmekte
yiz. Sistemik olmayan hedeflendir
meye örnek olarak, mide - barsak 
sisteminde belirli etki için antidi
yareik suspansiyonlann, bronş ge
nişleticilerin akciğerlere verilmesi 
için aerosollerin kullanılması ile 
göze ve diğer beLlrli topikal bölge
lere ilaçların uygulanması verile
bilir. Sistemik olmayan bir sistem
de ilaçların hedeflendirilmesinin ko
layca sağlandığı açıktır. Bununla 
beraber ilaç hedeflendirmeyi siste
mik dolaşım için de gerçekleştir

mek, hücresel veya organsal özgül
lüğe sahip ilaç sistemleri tasarımın
da oldukça yol alınmasım gerekti
recektir. 

Hücre düzeyinde ilaç özgüllüğü
nü sağlamaya yönelik geçmişteki 

yaklaşımlar, ilaç yapısındaki veya 
uygulama yolundaki değişiklikler et-



rafında toplanmışken, bugünkü a

raştırmalar geli~tirilmis ve üstün 

niteliklere sahip ilaç taşıyıcılarının 

ortaya konmasına yöneliktir. İde

al bir ilaç taşıyıcısı sadece biyolojik 

olarak geçimli, hedef bölgeye ilgi

li veya ula~abilir olmamalı, aynı 

zamanda ilacın salıverilmesini ge

nel dolaşım sistGmine geçmemek ü

zere kontrol etmelidir. Günümüzde 

lipozom adı verilen ilaç dağıtım 

sistemleri en ümit verici olarak 

görünmektedir. 

Lipozomlar, ilaç içeren sulu 

ortam tabakaları ne lipit çift ta

bakalarının sıralı dizilmesiyle olu

şan çift tabakalı fosfolipit vezikül

leridir. Lipozomlar doğal hücre za

rına benzeyen çift tabakalı bir 

yapıya sahiptirler. Bulunmalarını 

takiben hücresel zarlar için model 

olarak üzerlerinde çok fazla çalı

şılmıştır. Lipozom zarının fosfoli

pit içeriği doğal hücreninkine çok 

benzer olup, gerçekten lipit alışve

rişi lipozom ile doğal hücre zarı 

arasında meydana gelir. Bu ne

denle biyolojik olarak tamamen ge

çimli gibi görünmektedirler. 1970'

lerin başlarında lipozomlar üzerin

de, ilaç taşıyıcı sistemleri olarak 

araştırmalar yoğunlaşmaya başla

mıştır. Bunun nedeni ilaçların, li

pit çift tabakaları arasındaki sulu 

kısımlara eklenebileceğinin anlaşıl

mış olmasıdır. Lipozomlar, ilacı çift 

tabakalar arasında hapsedilmiş ola

rak tutmak ve sist.emik dolaşıma 

bırakmamak özelliğindedirler. Böy

lece istenen hedef bölgesine ula

şıncaya kadar ilaç, ilaç verme sis-

teminde alıkonulmuş olur. Şimdi

lerde lipozom ilaç ·verme sistemle

ri için geçerli olan hedef bölgeleri, 

lipit partiküllerini fagositoz ile içi

ne alabilenlerdir. Kanser hücreleri

nin yanısıra, retiküloendoteliyal 

sistem hücreleri, diğer bir deyişle 

karaciğerin Kupffer hücreleri _ ve 

dalağın makrofajlari partikülleri 

fagositozla alabilen hücrelere ' ör

nektir. 

Lipozomlann, bir yandan ke

moterapötik ajanları direkt olarak 

malign tümörlere hedeflendirmek 

için ideal bir ilaç verme sistemi o

lacağı, diğer taraftan da bu tür 

bir kemoterapi ile ilişkili çok tok

sik yan etkileri ortadan kaldıracağı 

ümit edilmişti. Ne yazıkki bu ger

çekleşmemiş ve kanserli hastalarda 

lipozom hedeflendirilmesi gerçek

te hayal kırıklığı yaratmıştır. Bu

nunla birlikte lipozomun karaciğere 

hedeflendirilmesinde çok ümit ve

rici sonuçlar vardır. Karaciğerin pa

raziter bir hastalığı olan laşmani

yazis'in tedavisi için antimon bile

şiklerinin lipozom verme sistemi ile 

karaciğere gönderilmesi spesifik i

laç hedeflendirilmesi ile elde edi

lebilen yararlara bir örnektir. Bu

rada antimon bileşiğinin dozu 800 

kez azaltılmış ve genelde antimon 

tedavisi ile ilişkili olan yan etki

ler ortadan kaldırılmıştır. Laşmani

yazis'in görüldüğü ülkelerde, bir li

pozom ilaç verme sısteminin yakın

da piyasaya sürülmesi beklenmek

tedir. 

Bir lipozom ilaç verme sistemi

nin, farelerde aşın dozla meydana 
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geien akut asetamlnofen zehirien

mesinin tedavisi için karaciğerin 

parenkima hücrelerine asetilsistein 

hedeflendirilmesinde de yararlı ol

duğu gösterilmiştir. Bu farelerde 

lipozomlarla hedeflendirmeye cev.ıp 

oldukça belirgindir. Doğrulma ·ref

leksini kaybetmiş olan fareler, ase

taminofen zehirlenmesi için anti

dot almalarını izleyen birkaç daki-
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ka içinde yÜrüyebilmişlerdir. 

İlaçları vücudun belli bölgele

rine hedeflendirme çocukluk döne

mindedir. Özgül hedeflendirme el

de etme çabaları daha yeni başla 

mıştır. Hedeflendirmede başarılı O· 

lunan deneyler az sayıda olmakla 

birlikte, bunlar ilaç hedeflendiril

mesinin sağladığı terapötlk yarar

ları fazlasıyla göstermektedir. 




