
l>LORAMFENİKOL İÇEREN GÖZ DAMLALARI VE APLASTİK ANE
Mİ, ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKELERİİÇİN BİR SORUN MU? (*) 

Tıp dergilerindeki «Editöre 

Mektuplar .. bölümünün istenniiyen 

ilaç etkilerini erken uyarmak ba
kımından önem taşıdığını bu sü

tunda zaman zaman belirtmiştim· 
Göze topik kloramfenikol uygu

lamasıyla aplastik anemi arasınG 

da bir bağlantı olabileceğine dik

kat çeken böyle bir mektup Ame

rika Birleşik Devletlerindeki Ore

gon Sağlık Bilimleri Üniversitesin

den Fraunfelder ve Bagby tarafın

dan yazılmıştı. Daha önce kendi-
leri tarafından yayınlanmış 

vakanın yamsıra "İlaçların 

deki Yan Etkilerinin Ulusal 

olan 

Göz~ 

Kayıt 

Sistemi»ne altı diğer vakanın da 

bildirilmiş olduğundan söz et

mektedirler. 
Göze topik kloramfenikol uy-. 

gulaması ile kemik iliği harabiye

ti arasında kesin bir neden sonuç 

ilişkisi belirlemek mümkün değil

dir. Bununla beraber topik uygu

lanan kloramfenikol aköz hümor 

içine kolayca absorplanır ve nasol

akrimal kanallardan geçerek bu

run mukozasından absorbe edilir. 

Oral ve muhtemelen parenteral 

yoldan uygulanan kloramfeniko· 

lun neden olduğu aplastik anemi 

dozdan bağımsız bir [diyosenkra

tik reaksiyon olduğundan Fraun

felder ve Bagby bu istenmeyen 

ilaç etkisinin kloramfenikol göze

topik uygulandığında da söz ko

nusu olabileceğine inanmaktadır. 

Bu araştırmacılar hastalan söz ko

nusu potansiyel riske sokmaya de

ğecek ölçüde bir yarar beklenme

dikçe bu tür bir uygulamanın 

doğru olmayacağını ileri sürmek

mektedirler. Ayrıca gözdeki en
feksiyon kullanılabilecek diğer 

bütün antibiyotiklere dirençli ol

madıkça kloramfenikolun endike 

olduğunun söylenemiyeceğini be
lirtmektedirler. 

Araştırmacıların yazmış oldu

ğu «Editöre Mektup .. un amacı, 

aplastik anemili hastalarla karşı

laşan hekimleri hastanın daha 

önce gözüne topik kloramfenikol 

uygulanmış olup olınadığı bakı

mından değerlendirilmesi konu

sunda uyarmaktır. Aynı mektupta 

hastalarırrda böyle bir ılişki sap
tayan hekimlc:rin dunımu «İlaçla

rın Gözdeki Yan Etkilerinin U1usal 

Kayıt SistemiLne veya «Gıda ve 

•İlaç İdaresi» ne <FDA) bildirme

si istenmektedir. 

<') Sema Çalış (H.ü. Eczacılık Fakültesi. Farnıasötik Teknoloji Ana· 
bilim Dalı, Hacettepe - ANKARA! tarafından Pharrnacy Inter
national February 1984'den çevrilmiştir. 
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Yukarıdaki bilgilerin ve uyarı

nın bu sütunda tekrarlanmasının 

amacı, göreceli ucuzluğu ve ko~ 

layca sağlanabilmesi nedeniyle 

kloramfenikolun oldukça fazla 

kullanıldığı Üçüncü Dünya Ülke

lerindeki hekim :ve eczacıların 

dikkatlerini bu potansiyel tehlike

ye çekmektir. Göze topik kloramfe-
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nikol uygulaması ile aplastik ane

mi arasındaki neden sonuç ilişkisi 

şimdilik tam anlamıy-le ortaya ko

nulabilmiş ya da kanıtlanmış de

ğildir, bununla beraber tehlike~ 

nin varlığını kabul etmek ve ge· 

rekli önlemleri almak doğru ola

caktır. 


