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ÖZET
Bindokuzyüzk›rk y›l›ndan bu yana ticari albümin solusyonlar› çeşitli endikasyonlarla kullan›lmakla birlikte, son
zamanlarda klinik uygulamalardaki endikasyonlar›n doğruluğu sorgulanmaktad›r. Bu çal›şmada hastanemizde
albümin solüsyonlar›n›n DUE kriterlerine uygun olarak kullan›l›p kullan›lmad›ğ› değerlendirildi. Ocak 2003 ile Aral›k
2003 tarihleri aras›nda KTÜ T›p Fakültesi Farabi Hastanesinde albümin verilen 174 hasta retrospektif olarak analiz
edildi. 174 hastada toplam 1343 adet albümin solusyonu kullan›ld›. İç hastal›klar› ve genel cerrahi bölümleri en çok
albümin kullan›lan birimlerdi. En s›k albümin kullan›m sebebinin nutrisyonel destek ve hemorajik veya hemorajik
olmayan şok olduğu izlendi. Endikasyonlar›n uygunluğuna bak›ld›ğ›nda elde ettiğimiz verilere göre 118 hastada
(%67.8) albümin kulan›m›n›n DUE kriterlerine uygun olmad›ğ› tespit edildi. Pek çok ünitede olduğu gibi hastanemizde de albümin kullan›m endikasyonlar›n›n uygun olmad›ğ› ve önemli oranda ekonomik kayba neden olunduğu saptand›. Bu verilerin ›ş›ğ›nda merkezimizde veya ülkemizde bu durumu değiştirmek için albümin uygulama klavuzlar›n›n oluşturulmas› gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Albümin, Endikasyon

ABSTRACT
Evaluation of Human Albumin Infusion Indications in Our Hospital
Albumin has been used in various treatment modalities since 1940, but recently, its use in clinical practice has become
very controversial. The aim of this study was to evaluate whether the use of human albumin solutions in our hospital matched the Drug Use Evaluation (DUE) criteria. We performed a retrospective study that included 174 patients
receiving human albumin solutions in Farabi Hospital from January 2003-December 2003. During this period, 1343
vials of albumin were administered to 174 patients. The internal medicine and general surgery clinics used this drug
most often. The most frequent indications were nutritional support and hemorrhagic or nonhemorrhagic shock. One
hundred and eighteen (%67,8) prescriptions were considered as inappropriate according to DUE criteria. The use of
albumin in our center is incorrect and has important economic repercussions. A guideline should be established to
change this situation in our center and country.
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GİRİŞ ve AMAÇ

SONUÇLAR

Albümin, ana fonksiyonu kapiller onkotik bas›nc›
regüle etmek olan bir proteindir. Ayr›ca baz› fizyolojik maddelerin, toksinlerin, farmakolojik ajanlar›n transportunda ve kan›n asid-baz dengesinin
düzenlenmesinde de etkili olmaktad›r. Albuminin
normal plazma konsantrasyonu 3.5-5.0 g/dl
aras›nda olup, konsantrasyonu 2 g/dl’nin alt›na
düştüğü zaman plazma onkotik bas›nc›nda azalma
meydana gelmektedir. Albümin 1940’l› y›llardan
itibaren ticari ürün olarak kullan›lmakta ve klinik
kullan›m endikasyonlar› giderek artmaktad›r.
Albümin solusyonlar› genel olarak akut plazma
volümü kay›plar›nda replasman veya hipoalbüminemi durumlar›nda hipoalbüminemiyi düzeltmek amac›yla kullan›lmaktad›r. Albümin solüsyonlar›n›n elde edilme ve saflaşt›r›lma sürecinin yüksek maliyet gerektirmesi, ayr›ca enfeksiyon bulaş›
ve alerjik reaksiyonlar gibi sorunlar bu ürünlerin
endikasyon d›ş› kullan›m alanlar›n›n klavuzlarla
s›n›rlanmas› gerektiği gerçeğini ortaya koymaktad›r. Hastalara albümin verilmesinin uygunluğunu
araşt›ran çal›şmalar›n tamam›nda gereksiz kullan›m
oranlar›n›n %50’nin üzerinde olduğu saptanm›şt›r
(1,2). Bu gerekçelerle baz› gelişmiş ülkelerde
ulusal klavuzlar oluşturularak albümin kullan›m›
s›n›rland›r›lmaya çal›ş›lm›ş ve Belçika’da elde
edilen sonuçlar gereksiz albümin kullan›m›n›n
önemli oranda azald›ğ›n› göstermiştir (3).
Albümin kullan›m›n›n pahal› olmas›, enfeksiyon
bulaş› gibi tehlikeler içermesi ve gereksiz kullan›m
endikasyonlar›n›n yayg›n olmas› nedeniyle bu
çal›şmada KTÜ T›p Fakültesi Farabi Hastanesi
kliniklerinde yatan hastalarda albümin kullan›m
endikasyonlar›n›n klavuzlara uygunluğunun
araşt›r›lmas› planland›.

Değerlendirilmeye al›nan 174 hastaya 1343 kutu
ticari insan albümin solusyonu uyguland›ğ› saptand›. Albümin kullan›m›n›n servislere göre
dağ›l›m›na bak›ld›ğ›nda; iç hastal›klar› kliniğinin
%20.1 oran› ile en s›k albümin kullan›lan ünite
olduğu, bunu genel cerrahi (%14.3) ve plastik cerrahi (%10.3) ünitelerinin izlediği tesbit edildi
(Tablo 2). Hastalar albümin kullan›m endikasyonlar›na göre değerlendirildiğinde nütrisyonel amaçl›
albümin kullan›m›n›n ön planda olduğu bunu; şok,
yara iyileşmesini h›zland›rmak ve nefrotik sendrom
gibi endikasyonlar›n takip ettiği saptand› (Tablo 3).

MATERYAL ve METOT
Ocak 2003–Aral›k 2003 tarihleri aras›nda Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi Farabi Hastanesi’nde albümin tedavisi uygulanan 174 hastada
albümin solüsyonu verilme endikasyonlar›n›n
uygunluğu retrospektif olarak analiz edildi. Hastalar yatarak tedavi edilmekteydi ve albümin kullan›m ihtiyac› servis konsültan hekimi taraf›ndan
belirlenmişti. Albümin kullan›m endikasyonlar›n›n
doğruluğu Drug Use Evaluation (DUE) kriterlerine
göre değerlendirildi (Tablo 1).
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Albümin solusyonlar›n›n kullan›m endikasyonlar›n›n uygunluğu değerlendirildiğinde %67 oran›nda
uygunsuz endikasyon ile albümin infüzyonu
yap›ld›ğ› görüldü. En s›k uygunsuz endikasyonlar›n›n ise yara iyileşmesini h›zland›rmak ve
nutrisyonel amaçl› infüzyonlar olduğu saptand›
(Tablo 4).
TARTIŞMA
Albümin solusyonlar› kliniklerde yayg›n olarak
kullan›lan ticari ürünlerdir. Başl›ca endikasyonlar›;
hemorajik şok, hipovolemik şok, hepatik rezeksiyon, yan›klar, nutrisyonel destek, kardiyak cerrahi,
siroz ve parasentez, nefrotik sendrom, organ transplantasyonlar› ve plazmaferez uygulamalar›d›r.
Yay›nlanan çal›şmalarda albümin kullan›m›n›n
çoğu hastada gereksiz olduğu belirtilmektedir.
İspanya’da iki üniversite hastanesinde yap›lan
prospektif bir araşt›rmada 6 ayl›k bir süre
içerisinde 197 hastada 3208 adet albümin solüsyonunun kullan›ld›ğ› ve albümin solusyonlar›n›n
ağ›rl›kl› olarak iç hastal›klar› (%21.9) ve gastroenteroloji (%22.8) kliniklerinde kullan›ld›ğ› izlenmiştir. Bu araşt›rmada sirotik hastalarda parasentez
esnas›nda (%25.9), kompanse olmayan sirozlu
hastalarda hipoalbüminemiyi düzeltmek için
(%18.3) ve nutrisyonel destek (%12) amac›yla
albümin solusyonu kullan›ld›ğ› tespit edildi.
Endikasyonlar›n
uygunluğuna
bak›ld›ğ›nda
albümin solusyonlar›n›n yaln›zca %8,1 vakada
uygun endikasyonlarla verildiği, hastalar›n %90’
dan fazlas›nda albümin verilme endikasyonlar›n›n
klavuzlara uygun olmad›ğ› saptand› (1). Başka bir
çal›şmada Remohi ve arkadaşlar› 242 hastan›n
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Tablo 1. Albümin verilme endikasyonlar› (4,5)
DUE Kriterleri
1.

Şok (Hipovolemik, Hemorajik, Kardiyojenik): Minimum 2 litre sentetik kristaloid veya kolloid
solusyon infüzyonuna rağmen hipotansiyonu düzelmeyen hastalarda hedef serum albümin düzeyi 3 g/dl’
e ulaş›l›ncaya kadar albümin verilir

2.

Yan›klar: Serum albümin düzeyi <2.5 g/dl olan hastalarda >3 g/dl oluncaya kadar albümin verilir.

3.

Nefrotik sendrom: Serum albümin düzeyi <2.5 g/dl olan hastalarda tuz k›s›tlamas› ve diüretik tedavisi
ile birlikte albümin seviyesi >3 g/dl oluncaya kadar verilir.

4.

Düzeltilemeyen hipernatremi: Hipovolemi ve dehidratasyon ile birlikte serum sodyum seviyeleri >155
mmol/l ise albümin verilir.

5.

Malnutrisyon, enteropati ve kronik diyareye bağl› hipoproteinemi: Serum albümin düzeyi <2.5 g/dl
olan hastalarda albümin seviyesi >3 g/dl oluncaya kadar verilir.

6.

Kardiyak cerrahi girişimler esnas›nda ekstrakorporal sirkülasyon yap›lan hastalarda albumin
kullan›labilir.

7.

Karaciğer sirozu olan veya karaciğer transplantasyonu yap›lan hastalarda parasentez: Haftada 3
defadan daha fazla ve bir seferde 2 litrenin üzerinde parasentez yap›lacak hastalarda serum albümin
düzeyi >3 g/dl oluncaya kadar verilir.

8.

Torasentez yap›lacak hastalar: Haftada 2 defadan daha s›k torasentez yap›lacak hastalarda
albümin düzeyi <2.5 g/dl ise albümin seviyesi >3 g/dl oluncaya kadar verilir.

9.

Plazmaferez: Yüksek volümlü plazmaferez (>20ml/kg) yap›lacak hastalarda plazma ve albümin kullan›labilir.

59’unda (%24) albümin solusyonlar›n›n uygun
endikasyonlarla kullan›ld›ğ›n›, 176 hastada ise
(%76) endikasyonlar›n uygunsuz olduğunu tesbit
etmişlerdir. Bu araşt›rmada da yoğunluklu olarak
iç hastal›klar› (%37) ve genel cerrahi kliniklerinin
(%17), albümin solusyonlar›n› nutrisyonel destek
ve parasentez endikasyonlar›nda kulland›ğ› izlenmiştir (2). Bizim çal›şmam›z›n da bu verilerle
uyumlu olduğu izlenmekteydi. Hastanemizde
albümin kulan›m›n›n servislere göre dağ›l›m›na
bak›ld›ğ›nda iç hastal›klar› kliniğinin %20.1 oran›
ile en s›k albümin solüsyonu kullan›lan ünite ve
nutrisyonel desteğin en s›k kullan›m endikasyonu
olduğu görülmekteydi. Uygunsuz albümin kullan›m›n›n ise %67 oran›nda olduğu ve sonuçlar›n
bu konuda yap›lm›ş diğer çal›şmalara benzer özellik gösterdiği saptanm›şt›r.
Albümin solüsyonlar›n›n gereksiz kullan›m› önemli miktarlarda maddi kayba neden olmakta, ayr›ca
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Tablo 2. Kliniklere göre albümin kullan›m oranlar›n›n dağ›l›m›
Klinik

Hasta say›s› - %

İç Hastal›klar›

35 (%20.1)

Genel Cerrahi

25 (%14.3)

Plastik Cerrahi

18 (%10.3)

Çocuk Cerrahisi

18 (%10.3)

Çocuk Hastal›klar›

14 (%8.04)

Kad›n Hastal›klar› ve Doğum

9 (%5,70)

Ortopedi

8 (%4.50)

Enfeksiyon hastal›klar›

8 (%4.50)

Nöroloji

7 (%4.05)

Kardiyoloji

7 (%4.05)

Diğer

25 (%14.3)
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Tablo 3. Endikasyonlara göre albümin kullan›m›n›n dağ›l›m›
Endikasyon

Hasta say›s›-%

Kutu say›s›-%

Nutrisyonel destek

74 (%42)

428 (%31.8)

Şok

29 (%16)

232

(%18)

Nefrotik snedrom

21 (%12)

195

(%14.5)

Yara iyileşmesi

19 (%11)

182 (%13.5)

Hipoproteinemi

11 (%6.3)

139 (%10.3)

Parasentez

10 (%5.7)

106 (%7.9)

Torasentez

6 (%3.5)

43 (%3.2)

Yan›k

4 (%2.2)

18 (%1.5)

Tablo 4. Hasta say›s›na göre uygunsuz albümin
kullan›m endikasyonlar›
Endikasyon

Uygunsuzluk oran› (n-%)

Yara iyileşmesi

18/19

(%94)

Nutrisyonel destek

53/74

(%71.6)

Şok

20/29

(%71.1)

Torasentez

4/6

(%66.6)

Parasentez

5/10

(%50)

Yan›k

2/4

(%50)

Nefrotik sendrom

10/21

(%47.5)

Hipoproteinemi

4/11

(%36.3)

Total

118/174

(%67.8)

nadir de olsa komplikasyonlara yol açabilmektedir.
Vincent ve arkadaşlar› albümin kullan›m› sonras›
meydana gelen ölümcül ve ölümcül olmayan komplikasyon oranlar›n›n her 106 doz için 5.28
olduğunu belirtmektedirler (6). Bu komplikasyonlardan en önemlilerinin anaflaktik şok, solunum
yetmezliği ve kardiyak arrest olduğu görülmektedir. Albümin solusyonlar›n›n yayg›n olarak
endikasyon d›ş› uygulanmas›n›n getirdiği ağ›r
ekonomik yük baz› ülkeleri ve hastaneleri bu konuUHOD
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da klavuzlar oluşturmaya ve albümin kullan›m›n›
denetim alt›nda tutmaya yönlendirmiştir. Fransa’dan yay›nlanan bir makalede 1989 y›l›nda albümin
kullan›m endikasyonlar›yla ilgili bir konferans ile
hekimlerin bilinçlendirilmesini takiben 1990 ve
1991 y›llar› içerisinde
tüketilen albümin
miktar›nda %40 oran›nda bir azalma olduğu belirtilmektedir (7). Avusturalya’da albümin ve stabil
plazma protein solusyonlar›n›n kulan›m› ile ilgili
bir klavuz oluşturulduktan
sonra yap›lan
incelemelerde hipovolemi ve hipoalbüminemi gibi
uygun klinik endikasyonlarda albümin preparatlar›n›n doğru olarak kullan›ld›ğ›; nutrisyonel destek
ve yara iyileşmesi gibi uygunsuz endikasyonlarda
kullan›m›n›n olmad›ğ› belirtilmiştir (8). Belçikada
bir üniversite hastanesinde 1994 y›l›ndan itibaren
DUE kriterlerine uygun lokal bir albümin uygulama klavuzu oluşturulduktan sonra ve 1994-2000
y›llar› aras›nda tüketilen albümin miktarlar›na
bak›ld›ğ›nda; gereksiz kullan›m oranlar›n›n %57
oran›nda azald›ğ› saptanm›şt›r.
Bizim çal›şmam›z›n ve literatürdeki benzer
çal›şmalar›n sonuçlar› ticari albümin solüsyonlar›n›n nutrisyonel destek ve yara iyileşmesini
h›zland›rmak gibi kesin olmayan ve pek çok uygunsuz endikasyonlarla yayg›n olarak kullan›ld›ğ›n›
göstermektedir. Bu durum hastalar›n tedavi
maliyetini önemli miktarda art›rmakta ve az da olsa
gereksiz bir komplikasyon olas›l›ğ›na neden olabilmektedir. Belçika, Fransa ve Avustralya gibi
ülkelerde hastaneler düzeyinde veya ulusal
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düzeyde albümin kullan›m›n› düzenleyen klavuzlar
oluşturularak doğru olmayan endikasyonlarla
albümin kullan›m›n›n s›n›rlanabildiği veya
önlenebildiği gösterilmiştir. Ülkemizde de ithal
edilen ve endikasyon d›ş› kullan›m olas›l›ğ› yüksek
olan albümin solüsyonlar› ile benzeri ticari
preparatlar›n daha doğru uygulanmas›na olanak
sağlamak amac›yla ulusal düzeyde veya lokal hastaneler baz›nda endikasyon ve uygulama klavuzlar›
oluşturulmas› yararl› olacakt›r. Albümin solüsyonlar›n›n infüzyonlar›n›n bu klavuzlar doğrultusunda
yap›lmas› ülke ekonomisine katk› sağlarken, ayn›
zamanda hastalarda oluşabilecek komplikasyonlar›
da engelleyebilecektir.
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