
Penisilinin bulunmas1 ve geli~i 
minin hikayesi, birkac; iilkenin 2. 
Dunya Sava~1 ' nda onu uretmesine 
ve kullanmasma dayan1r. Bu biyo
teknoloji alamnda, yeni teknikler 
geli~tirmek ve kullanmak, hbbi ve 
politik sorunlara kar~1 yap1lan bir
c;ok yeni ahhmlara iirnektir. 

Orjinal Ke§if 
3 Eylul 1928'de, Alexander Fle

ming yaz tatilinden Londra'daki St. 
Mary's Hastanesi 'ndeki laboratuva
nna diiner. Laboratuvan toplay1p, 
di.izeltmeye karar verir ve eski ekin
lerden olan Staphylococcus bakte
rilerini petri kaplanna yerle~tirmeye 
ba§lar. Petri kaplanm kontrol eder
ken aniden duraksar. ic;lerinden bir 
tanesi , havadan kazara bula§ml§ ve 
biiyiimO§ beyaz bir kiiftiir ve kiifiin 
yanmda hie; staphylococcus bakte
ri kolonisi yoktur. Daha sonradan 
kufun penicillium notatum soyun
dan olup di§kilara tutunan madde 
oldugunu bulmu§ ve Fleming bu 
maddeyi "Penicilin" olarak adlan
dirml§hr. 

Fleming ve 2 asistam kufun ye
li§mesine en elveri§li ortamm, et 
suyunun ortasmda ve oda sJcak
hgmda kuluc;kaya yahrmak oldu
gunu bulmu§lard1r. Kuf sadece et 
suyunun ortasmm yiizeyinde ye
li§mektedir. C:unkii kuf, havanm 
saglaml§ oldugu oksijen olmadan 
yeti§memektedir. SJv1mn yiizeyin-
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deki katmanm altmda kiif san bir 
renk almakta ve antibakteriyel ak
tivitelerde bulunmaktad1r. San renk 
ve antibakteriyel aktiviteler, kiif 
biiyiidukc;e c;ogalmaktad1r. Maale
sef, biitun temizleme ve diizellme 
denemelerine ragmen aktif madde 
ba~ns1z olmu§tur. Ta ki Reming 
kimya Profesiirii , Harold Raist
rick'den iineriler ahncaya kadar ... 
Harold Raistrick ve grubu, penisi
linin kendi ic;inde safla§linlmaml§ 
yap1smda karars1z oldugunu fark 
etmi§ler, ancak soy surecini ispat
layamaml§lardi. Bu da Penisilinin 
yeniden ke§finin saglad1. 

Pe nls ilinin Yeniden Ke fl 
1938'de Oxford Oniversitesi 'nin 

Avusturalyah patologu Prof.Dr.Ho
ward Rorey ile 1933'de Berlin'den 
Alman anne ve Rus babas1 ile goc; 
eden biyokimyac1 Ernst Chain yeni 
bakteriyel maddeler uzerinde, Ox
ford 'daki "Sir William Dunn Pato
loji Okulu"nda c;ah§maya ba§lad1-

lar. Chain kazara Fleming' in yeni 
ara§lirma projesinin ana parc;as1 
olan penisilinin ke§fi yaz1S1m gordO. 
Konuya bilimsel ilgilerinin di§Jnda. 
penisilinin pralik uygulamalanm 
dii§Onmeksizin ba§ka konular uze
rinde c;ah§maya karar verdiler. 19-
40' in Mart ay1 orlalannda Chain; 
Reming' in orjinal et suyu kiifiinden 
daha yiiksek aktivileli kahve renkli 
toz halinde 100 mg. kiif elde etme
yi ba§ard1. Her nas1lsa tozun yiizde 
O.l ' i anlibiyotikden meydana gel
mi§li. Penisilin renklendirilmemi§ti. 
Kahve renk diger uriinlere bagh 
olarak olu§maktayd1. 

Gruptaki hie; kimsenin penisili
nin etkisi Lizerine hic;bir fikri yoktu. 
ilk antibiyotik 2. Dunya Sava§l 'nda 
muttefik guc;lerini zafere ula§hra
cakh. 1940 y1hmn May1s aymda, 
c;e§itli hayvanlar uzerinde yapilan 
deneylersonunda, penisilinin toksik 
olmadJgl ispaUanml§lir. 8 beyaz fa
reye iilduriicii dozda streptococcus 
bakterisi verildikten sonra 4 lane
sine de penisilin enjekte edilmi§tir. 
C:ah§malarda anahtar rolii oynayan 
lak1m iiyelerinden Norman Heat
ley giizetiminde labarotuvar biitiin 
gece yogun bir §ekilde c;ah~ml§hr. 
Ertesi sabah penisilin ignesi olan 
farelerin ya~ad@, digerlerinin ise 
oldiigii goriilmii§tiir. Hayvanlarda 
yap1lan bu ba~nh deneyler iize
rine c;ah~malara devam edilmi~ ve 
ahnan olumlu sonuc;lar sayesinde, 
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penisilini hastalar uzennde dene
mek ic;in yeterli miktarda penisilin 
uretilmeye ba~lanilm1~1lr. 2. Dunya 
Sava~1 miittefikler ic;in iyi gitmiyor
du. ingilizler ve miittefikler. Fran
SIZ k1y1lanna kadar siiriiliiyorlard1. 
Nazi bombalan. Britanya kasaba
lanm ve ~ehirlerini bombalamaya 
ba~lam1~t1 Bu sava~ ortammda 
Britanya ila<; endiistrisi kendini ta
mamen a~1 , antitoksinler ve kan 
plazmas1 yapmaya y6neltmi~ll. Bu 
nedenden penisilin iiretimi ic;in ge
rekli olan ileri fermentasyon tekno
lojilerini kullanmaya da olanaklan 
yoktu. Tum bunlara ek olarak bir 
ba~ka engel de Britanya hiikume
tinin bu tur ara~t1rmalara yap1lacak 
parasal yard1m kaynaklannm k1s1th 
olu~uydu . 

Oxford ara~llrmac1lanmn hesap
lanna gore. her hafta 500 dm1 etsu
yu kufu elde edilmesi onlann birkac; 
ayda yeterli penisilin elde etmeleri
ni saglayacakll ve bu elde edilen 
penisilin sadece 5 ya da 6 hastaya 
yetebilmekteydi. Bunun iizerine 
onlarda laboratuvarlaru11 kiic;iik bir 
fabrikaya donii~turdiiler. Her olas1 
ara<; ve gerec; (s1cak su banyolan , 
sogutma kaplan, yulaf kovalan, de
ney tllpleri. sut kavanozlan, vs) kiif 
uretmeye uygun hale donii~tllriildll . 
1941 'in ba~lannda fabrika, once 
hastalara yeterli derecede penisilin 
Llretmeye ba~lad1 ; ama ilk tehlikeli 
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durum bir polis olan 
Albert Alexander' da 
ya~and1. Polis memu
ru, 2 ayd1r Streptococ
cal tarafmdan olu~n 
septicaemia yuzunden 

ac1 c;ekiyordu . Yiiksek 
dozda siilfonamid kullammma rag
men, oliimun ~igindeydi. Ba~lan
g1c;ta. Alexander penisilin tedavisi
ne olumlu cevap veriyordu ama 1 
ay sonra ~artlar degi§ti ve oldii . Bu 
sonuca, penisilin i<;in henllz yeter
li tedavi surecinin olu§mad1g1111 ve 
yeterli malzemelerin iir tilmedigini 
gosterdi. Bu siirec; daha iyi d1~ kay
naklar ve yeni hastalarla geli~meye 
devam edecekll. 

ABD'nin 2 . Diinya Sava ma 
Giri~ i 

Ara§tlrma ve geli~tirmelerde kar
~lla~ilan sorunlan c;ozebilmek ic;in 
Roreyve HeatleyTemmuz 1941'de 
biiyuk c;apta penisilin Llreten Ameri 
kan lirmalanm ziyarete gittiler. Milli 
ara~llrma konseyi g6revlisi ve ABD 
tanm bolumii. ingiliz bilimadamlan 
tarafmdan ikna edildi. K1sa bir siire 
sonra hiikiimet, illinois-Peoria'daki 
Kuzey Bolgesel Ara§llrma Labora
tuvan 'm, Oxford c;ah§ma grubunun 
laboratuvar olc;egindeki uretimmi, 
fabrikasyon 61c;egine buyiitmesi ve 
uretim yapmas1 ic;in atad1. Hesap
lara gore programm New York' dan 
San Francisco'ya ta§mmas1 gereki
yordu . Bu s1rada Florey, ABD T1bbi 
Ara§llrma Komitesi"ni birkac; ilac; 
§irketiyle birle~ip penisilin uretme
ye ikna etti. 

Amerika aym y1l ic;inde 2. Dlln-

ya Sava~1 ' na girdi. Amerikan sava§ 
Llretim kurulu, yarahlar ic;in penisi
linin tedavi edici degerini anlad1 ve 
program1 "c;ok gizli" olarak deklare 
etti. Oniversiteler, mi.ihendislik bll
rolan ve pek c;ok ~irket, laboratuvar 
olc;eginden fabrika olc;egine gec;i§
teki teknik geli§me ve ilerlemeye 
katk1da bulundu. Bunun yanmda 
iiriiniin optimizasyonu, geri kaza
mml ve safla§llrmadaki gi.ic;li.ikleri, 
uygun verimde i.iri.in olu§umu. i.iri.in 
olu§umu s1rasmda kontaminasyon 
riski ta§lmayan yeni bir lip biyore
akt6ri.in teknoloji ve tasanmmdaki 
s1kmt1lar gibi biiyiik sorunlann da 
c;ozi.ilmesi gerekiyordu. 

ingiliz hiiki.imeti penisilinin c;ok 
geni§ kullamm imkanlanna inanml§ 
ve 1942'deki bi.iyi.ik lirmalarla Ma
y&baker, G/oxo, BuRoughs Welco
me, British Drug Houses, Boots, 
Kemba/1 ile anla§malar yaparak 
penisilin iirelimine ba~laml§br. Bu 
s1rada miihendisler de Amerikaya 
giderek yi.iri.irliikte olan i§lem siire
cini ogrenmi§lerdir. 

~ , ~. I 
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1943'i.in ortalannda sava§ lire
tim kurulu penisilin programm1 Al
bert L. Elder'e emanet etmi§lir. Al
bert L. Elder, illinoi-Peoria'da halen 
si.ire gelen Robert Coghill'in grubu
nun c;ah§malanna Minnesota, Wis
consin, Stanford ve Massachusetts 
Teknoloji Enstiti.isi.i (MIT) i.iniver
sitelerinden bilimadamlann1 dave! 
eder. Bilimadamlannm amac;lan 
steril bir havaland1rmayla fermen
t6r kapasitelerini 100 m3 kapasite
ye c;1karmakb. Bunlar ilk mekanik 
kan§tlrma tanklanyd1. 

Gist. Brocades §irkeli , Hollan
da'da bag1ms1z ve gizli olarak pe
nisilin iiretimini yaparken. Naziler 
tarafmdan ele gec;irildi. 1943'de 
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Fleming'in yaymlan 
ve bilgileri radyo me
sajl ile tekrar ba§lad1. 
Her ti.ir penisilin de
nendi ve ti.irlerden bir 
tanesi "Penisilin bacu
/atun" c;ok umut verici 
bulundu. ingilizler ve Amerikahlar 
c;ah§lrken, Almanlar bunun farkm
da degildiler. Gist. Brocades firmas1 
da Bonica/ admda yeni bir iiri.in 
buldu. 

Kanada, ingiltere ve 6zellikle 
Amerika'da ilac; §irketleri penisilin 
iiretmekteydi. Kuzey Afrika'daki 
sava~ yarahlannda ba~nh sonuc;
lar alan penisilinden, aym zamanda 
gonorrhoea'ya kar§l etkili bir tedavi 
yolu oldugu anla§1ld1. Mi.ittefikler 
ABD'den gelen penisilin sayesinde 

Ernst Chain 

sava§ta avantajh duruma geldiler. 
2. Diinya Sava§l'nm sona ermesin
deki tek neden, Japonya'ya atom 
bombas1 at1lmas1 olarak bilinir, an
cak bu bir tartl§ma konusudur. 

Sava~ Sonrast 
2. Di.inya Sav1l§l'ndan sonra bir 

c;ok iiretici fabrika degi§ik i.ilkelerde 
i.irelim yapmaya ba§laml§hr. Ornek 
olarak Rhone-Pou/enc ve Roussel
uclaf Fransa'da, Hoechst Alman
ya'da, Farmita/ia ttalya'da, Gist
Brocades Hollanda'da (ki bunlar 
sava§ s1rasmda gizli c;ah§an flrmalar
dlr). Oretim kapasitesinin artmas1, 
maliyetin dii§mesi ile 1965 fiyabnm 
1945 flyabna gore 1/10000 di.i§mesi 
saglanml§br. 

Penisilinin dunya c;apmda iisti.in 
b~ns1 bir c;ok b11§ka antibiyotikler 
ve geni§ fermentasyon teknolojile
rinin geli§mesinde bugi.ine kadar 
bir kilometrela§l olmu§tur. Reming, 
Rorey ve Chain g6sterdikleri bilim
sel ba§anlardan dolay1 bp ve fizyolo
ji dahnda Nobel 6di.ili.i alm1§lard1r. 
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