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Türk Farmakope Dergisi Yayım Kuralları

TÜRK FARMAKOPE DERGİSİ
YAYIM KURALLARI

1. Türk Farmakope Dergisi, Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu’nun yılda en az üç kez yayımla-
nan bilimsel yayım organıdır.

2. Türk Farmakope Dergisi, Türk Farmakopesi 
ve Dünya Farmakopeleri’nde yer alan Yöntem-
ler, Etken maddeler, Bitmiş Ürünler, Tıbbi Cihaz-
lar, Kozmetik Ürünler ve Eczacılık alanındaki 
gelişmeleri konu alan araştırma, derleme, teknik 
doküman editöre mektup türündeki yazıları ya-
yımlar.

3. Türk Farmakope Dergisi, Dergi Yayın Kurulu-
nun yayım kurallarına uymayan yazıları yayım-
lamama, düzeltilmek üzere yazarına geri verme 
veya hakemlere inceletme yetkisi vardır. Yayın 
Kurulu, yazım kurallarına uygunluk sağlamak 
amacıyla, yayımlanması için gönderilen yazıla-
rın gözden geçirilip düzeltilmesini, kısaltılmasını 
veya yeniden düzenlenmesini isteyebilir.

4. Yayımlanması amacıyla dergiye gönderilen 
yazılar, yayına kabul edilmeden önce yayın ku-
rulu ve en az iki hakemin incelemesinden geçer. 
Yayın Kurulu gerek gördüğünde, bilimsel kurul 
dışındaki bilim insanlarının danışmanlığından 
yararlanabilir.

5. Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen yazı-
ların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış, 
yayımlanmak üzere eş zamanlı olarak başka bir 
dergiye gönderilmemiş olması gereklidir. Bilim-
sel Kongrelerde yapılan sunumlar, bu durum be-
lirtilerek yayımlanabilir.

6. Yazı dili Türkçedir. Yazılar Türk Dil Kurumu ta-
rafından belirlenen dil bilgisi ve yazım kurallarına 
uygun olmalıdır. Türkçe yazılardaki terimler öz 
Türkçe veya Latince olmalı, gereksiz, sık ve yer-
leşik olmayan kısaltmalardan kaçınılmalı, kay-
naklarda güncel kaynaklardan faydalanılmalıdır.

7. Yazar/Yazarlar, yazı hazırlama aşamasında 
Türk Farmakope Dergisi`nin önceki sayıların-
dan ilgili makalelere atıfta bulunmalıdır. 

8. Yayımlanması için gönderilen yazılarda tüm 
yazarların imzalı onayını gösteren “Telif Hakkı 
Devri” formu doldurularak Turkfarmakopedergi-
si@titck.gov.tr adresine çevrimiçi olarak gönde-
rilir.

9. Türk Farmakope Dergisi’nde yayıma kabul 
edilen ve yayımlanan tüm yazıların içerikleri, 
yazarların görüşlerini yansıtır, çalışmaların etik 
kurallara uygunluğu ve bilimsel içeriği yazarla-
rın sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Dergi ve 
Yayın Kurulu sorumlu değildir. Eğer makalede 
daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim 
vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi 
ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu maka-
lede belirtmek zorundadır.

10. Yazılar, kenarlardan 3’er cm boşluk kalacak 
şekilde ve sayfaya yaslayarak, 11 birim büyüklü-
ğünde, “Arial” karakteri ile 1.5 satır aralıklı olarak 
“Microsoft Word” programı ile yazılıp Turkfarma-
kopedergisi@titck.gov.tr adreslerine çevrimiçi 
olarak gönderilir. Gönderilen yazılar, yayına ka-
bul edilsin veya edilmesin iade edilmez.

11. Gönderilen yazılar, birinci sayfadan itibaren 
sağ üst köşede sayfa numarası verilerek, aşağı-
da belirtilen bölümler halinde hazırlanır.

a. Başlık sayfası: Sırasıyla yazının başlığı bü-
yük yazı karakterinde ve kırmızı olacak şekilde 
sola hizalı yazılır. Alt satırda Yazarların isimleri 
(meslek unvanı kullanılmadan) yan yana sıra-
lanarak yazarların soyadından sonra üst simge 
ile numaralandırma yapılır (1, 2, 3 vb.). Sorumlu 
yazar, soyadından sonra “*” simgesi ile belirtilir. 
Alt satırlarda sıra ile yazarlara ait çalışmanın yü-
rütüldüğü yer (anabilim dalı, kurum, üniversite…
vb.), cadde/sokak adı, posta kodu, ilçe-şehir yer 
alır. Sadece sorumlu yazarın elmek adresi kendi 
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adres satırının altında verilir. Yazı daha önce bir 
kongrede sunuldu ise kongre ismi, yeri ve tarihi 
sorumlu yazarın elmek adresinden önceki satır-
da belirtilir. 

b. Türkçe özet ve anahtar kelimeler: Çalışmanın 
tamamının anlaşılmasını sağlayacak şekilde ve 
tek paragraf halinde, çalışmanın türü, amacı, 
gereç ve yöntemi, bulguları, tartışma ve sonuç-
ları, 200 kelimeyi geçmeden ve alt başlıklar kul-
lanılmadan özetlenmelidir. Özet içinde, ölçümler 
dışında kısaltmalar kullanılmamalıdır. Özetin al-
tındaki paragrafta, fihrist ve bilgisayar program-
larına uygun, çalışmanın özü, özeti ile uyumlu ve 
en fazla beş adet anahtar kelime verilir. Anah-
tar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri arasından 
(www.bilimterimleri.com) seçilmelidir.

c. İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimeler: 
Türkçe anahtar kelimelerden sonraki alt satıra 
Türkçe Makale Başlığıyla uyumlu İngilizce başlık 
büyük yazı karakterinde ve kırmızı olacak şekil-
de sola hizalı olarak verilmelidir. İngilizce özet 
(Abstract) Türkçe özette verilen metnin İngilizce-
ye uyumlu şekilde çevrilmesiyle oluşturulmalıdır. 
Bu özet de 200 kelimeyi geçmemeli ve altındaki 
satırda “Index Medicus” veri tabanına uygun en 
fazla beş adet anahtar kelime (Keywords) içer-
melidir.

d. Makale ana başlıkları “Arial ” fontunda, koyu, 
11 punto, sola hizalı olacak şekilde kırmızı renkli 
ve numaralı olarak eklenmelidir. Ana başlıkların 
tamamı, birinci alt başlıklarda bütün kelimelerin 
ilk harfi, ikinci alt başlıklarda yalnız birinci keli-
menin ilk harfi büyük harflerle, ana başlıkta ve alt 
başlıktaki «ve», «ile» gibi bağlaçlar tamamen kü-
çük harflerle yazılmalıdır. Birinci ve ikinci tüm alt 
başlıklar siyah ve koyu yazılmalıdır. Alt başlıklar 
ile bir önceki paragraf arasında bir satır boşluk 
olmalı, alt başlıkların altındaki paragraf ile ara-
sında boş satır konmamalıdır.

e. Teşekkür: Yazının hazırlanmasında dolaylı 

katkıları olanların katkılarını açıklayan ve onlara 
teşekkür ifade eden sade cümleler kullanılır.

f. Kaynakça: Kişisel görüşmeler veya yayınlan-
mamış veriler, kaynak olarak gösterilemez. Çok 
gerekli ise, metin içinde bahsedilebilir. Dergilerin 
isimleri, Index Medicus’da belirtilen şekilde kısal-
tılır. Metin içindeki kaynak göstermelerde numa-
ralandırma sistemi geçerlidir. Kaynak numaraları 
ile ilgili cümle sonuna köşeli parantez konula-
rak [1], [3], [5] vb. rakamlarla numaralandırma 
yapılır ve metin sonunda “Kaynakça” kısmın-
da metin içerisinden kullanılma sırasına uygun 
olarak numaralandırılır. Metin içinde gönderme 
yapılan her kaynağa “Kaynakça”da yer verilir, 
“Kaynakça”da yer verilen her kaynağa da metin 
içinde gönderme yapılır.

Kaynakların yazımı için örnekler:

Makale için:

Sarıcı SÜ, Serdar MA, Korkmaz A, et al. Inciden-
ce, course, andprediction of hyperbilirubinemia 
in neartermandtermnewborns. Pediatrics 2004; 
113: 775-780.

Kitaptan bir bölüm için:

Kissane JM. Development of the kidney and con-
genital malformations. In: Hepstinstall RH (ed). 
Pathology of the Kidney. 2nd ed. Vol 1. Boston: 
Littleand Brown Co, 1974: 69-109.

Bayraktar Z. Diabetikretinopati epidemiyolojisi. 
In: Özkan Ş, Akar S (eds). Diabetik Retinopati. 
2nci baskı. İstanbul: Dilek Ofset, 2000: 1-9.

Tek yazarlı bir kitaptan alınan bölüm için:

Praat RTC. The Genetics of Neurological Disor-
ders. London: Oxford UniversityPress,

1967: 173-174.
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Kongre bildirileri için:

Sarıcı SÜ, Dabak O, Erdinç K, Okutan V, Lenk 
MK. İntravenözibuprofenin bildirilmemiş bir

komplikasyonu: gastrointestinal kanama. 18. Ulu-
sal Neonatoloji Kongresi, 21-24 Nisan 2010, Bod-
rum. Kongre Özet Kitabı, 329-330.

Basılmış tez için:

Kurt, M., Eczacılık fakültelerinde farmakoekono-
mi eğitimi ve öğrencilerin farmakoekonomi ile il-
gili bilgi düzeyleri, Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe 
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 
2012.

Genel Ağ adresleri için:

Webber, S. (2008, 10 Ekim). Information

literacy in work place contexts. 22 Ekim 2008

tarihinde http://information-literacy.blogspot.com/

adresinden erişildi.

12. Tablolar: Makale içinde geçiş̧ sırasına göre 
Arabik rakamlar ile numaralanmalı, tabloların her 
biri ayrı bir sayfaya ve başlıkları tablo üzerinde 
olacak şekilde yazılır. Tablo açıklamalarının ya-
zımında da “blok” sistemi korunmalı; açıklamala-
rın bir satırdan daha uzun olması halinde, ikinci 
ve diğer satırlar, açıklamanın satır başı hizasın-
dan başlamalıdır. Tablo başlıklarında “Tablo 1.” 
kısmı kalın olarak, diğer kısımları normal tonda, 
sola dayalı ve küçük harflerle yazılır. Metin için-
de tabloların geçtiği yer, en uygun yerde paran-
tez içinde belirtilir. Bir sayfadan daha büyük olan 
tablolar, metin içinde bulunmak zorunda ise bir 
sayfa boyutlarında (uygun bir yerden) bölünür. 
Tablonun devamı bir sonraki sayfada aynı tablo 
numarası ile ve aynı başlıkla verilir ancak tablo 
numarasından sonra parantez içinde “Devam” 
ibaresi yazılır.

13. Şekiller, resimler ve fotoğraflar: Makale içinde 

geçiş̧ sırasına göre, Arabik rakamlar ile numara-
landırılmalı, şekil ve resimlerin yerleri, metin için-
de en uygun yerde parantez içinde belirtilir. Şekil 
başlıklarında “Şekil 1.” Kısmı kalın olarak, diğer 
kısımlar normal tonda ve küçük harflerle sola da-
yalı yazılır. Şekil, resim ve fotoğraflar en az 600 
dpi grafik çözünürlükte olmalı ve jpg, tiff, gif vb. 
formatta bulunmalıdır.

14. Eşitlik yazımı: Metin içerisindeki eşitlikler 
Eş.1, Eş.2 şeklinde verilmelidir. Eşitlik numara-
landırmaları eşitliğin devamı satır sonunda pa-
rantez içerisinde sıralı olarak verilmelidir.

Türk Farmakope Dergisi Yayım Kuralları
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TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Dr. Hakkı GÜRSÖZ

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı, Söğütözü-Ankara

elmek: hakki.gursoz@titck.gov.tr

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 2018 yılı ilk sayısı Nisan ayında yayınlanan Türk 
Farmakope Dergisinin çalışmalarına hızla devam edilmektedir. Yayımlanan sayılar endüstri, 
üniversiteler, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sendika ve derneklere ulaştırılarak tüm paydaşlar ile bilgi 
alışverişinde bulunulmakta ve gelişmeler değerlendirilmektedir. 

Dergimizin bilimsel ve akademik olarak gelişimi devam ederken ulusal ve uluslararası dizin sistemleri 
incelemeye alınarak planlama çalışmaları gerçekleştirilmiş ve ilk adım olarak dizin çalışmaları 
kapsamında dergimizin yılda üç kez yayınlanması için hazırlıklar başlatılmıştır. 

Dergimizin bu sayısında yine yararlı olacağı düşünülen farklı konulara değinilmiştir. Tıbbi cihazlar için 
uyarı imlekleri, farmakope metotlarında kromatografik test parametrelerinin ayarlanabilirliği, nükleik 
asit temelli alternatif analiz yöntemleri “biyoalgılayıcılar”, akut zehirlenmeler ve tedavi prensipleri, 
venomlarda protein içeriği tayin testleri, hesap çizelgelerinin eczacılık teknolojisinde kullanımı, kiral 
ilaç analizleri: analitik ölçekli yaklaşımlar,  iyi üretim teknikleri açısından kan ürünleri, fitokozmetikler, 
fitokozmetiklerde stabilite ve Morus Nigra L. (Karadut) isimli makaleler siz değerli okuyucularımızla 
paylaşılmıştır.

Dergimiz yayın kuruluna, emeği geçen tüm çalışanlara ve yazarlara teşekkürlerimi ileterek dergimiz 
yeni sayısının yararlı olmasını diliyorum.
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UYARI İMLEKLERİ-2. TIBBİ CİHAZ UYARI İMLEKLERİ

Ayhan SAVAŞER*, Yalçın ÖZKAN

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, F. Teknoloji ABD., Emrah Mah. 06018
Keçiören- Ankara. 
elmek*: ayhan.savaser@sbu.edu.tr

Geliş tarihi:18.10.2017 / Kabul tarihi: 12.12.2017

ÖZET

Oldukça fazla ürün çeşitliliğine sahip bir malzeme grubu olan tıbbi cihazların günümüzde ilaçlar 
gibi insan sağlığındaki önemi giderek artmakta, ürün çeşidi ve kullanım alanları da gelişmektedir. 
Buna bağlı olarak söz konusu malzemelerin insan sağlığında belirtilen yaygın kullanımları sırasında 
etiketlerinde veya üzerlerinde taşıdıkları uyarı imlekleri (simgeleri), gerek bu ürünlerin emniyet ve 
güvenle kullanılabilmeleri açısından gerekse de taklit üretimleri ve sahtelerinden ayırt edilebilmesi 
açısından giderek önem kazanmaktadır.  Bu amaçla kullanıcıları veya diğer şahısları bilgilendirmek 
veya uyarmak amacıyla tıbbi cihazlarda kullanılan imleklerin düzenlendiği bazı standart ve dokümanlar 
kullanılmaktadır. Bu kaynaklarda yeralan uyarı imlekleri bir araya getirilerek taşıdıkları anlamlar ve 
önemleri irdelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Tıbbi cihaz, Uyarı işaretleri, Tıbbi cihaz uyarı imlekleri.

WARNING SIGNS -2 : WARNING SIGNS OF MEDICAL DEVICES

ABSTRACT

Medical devices with a wide range product, are increasing in importance to human health like drugs 
today, and product range and usage areas are also developing. Accordingly, it is becoming more and 
more important that these materials be distinguished from counterfeit productions and counterfeiters, 
in terms of the warning signs (symbols) they carry on their labels or during their widespread use 
in human health and safety. For this purpose, some standards and documents are used in which 
vocabularies used in medical devices are arranged to inform or warn users or other persons. The 
warning signs contained in these sources have been brought together to try to understand what they 
are carrying and their significance.

Key words: Medical device, Warning signs, Medical device warning signs.

 DERLEME MAKALESİ
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GİRİŞ

Sağlık Bakanlığının Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde “İnsanda kullanıldıklarında aslî fonksiyonunu 
farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan fakat fonksiyonunu yerine getirirken 
bu etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde; 1) Hastalığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, 
tedavisi veya hafifletilmesi ya da 2) Yaralanma veya sakatlığın tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi 
veya mağduriyetin giderilmesi ya da 3) Anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi 
veya yerine başka bir şey konulması veyahut 4) Doğum kontrolü amacıyla kullanılmak üzere imal 
edilmiş, tek başına veya birlikte kullanılabilen, imalatçısı tarafından özellikle tanı ve/veya tedavi amaçlı 
kullanılmak üzere imal edilmiş ve tıbbi cihazın amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekli olan 
yazılımlar da dahil, her türlü araç, alet, teçhizat, yazılım, aksesuar veya diğer malzemeler” olarak 
tanımlanmakta olan tıbbi cihazlarda tanımdan da anlaşıldığı gibi oldukça geniş kapsamlı bir malzeme 
grubu bulunmaktadır [1,2].

Tıbbi cihazların insan sağlığında kullanımı giderek artmakta, ürün çeşidi ve kullanım alanları da 
gelişmektedir. Söz konusu malzemelerin insan sağlığında belirtilen yaygın kullanımları sırasında 
etiketlerindeki imleklerin önemi de bu ürünlerin güvenle kullanılabilmeleri açısından giderek önem 
kazanmaktadır. Ayrıca bu ürünlerin taklit üretimleri ve sahtelerinden ayırt edilebilmesi açısından da 
bu imleklerin kullanım kitapçıklarında yer alması hastaların, kullanıcıların ve diğer şahısların dikkatine 
sunulmasını gerektirmektedir.

GENEL TIBBİ CİHAZ İMLEKLERİ

‘‘ ’’ İMLEĞİ

Şekil 1.’de ölçeği gösterilmiş C ve E harflerinden oluşan,açılımı Fransızca’da “Conformité 
Européenne”, İngilizce’de “European Conformity”, Türkçe’de ise “Avrupa Uygunluğu” anlamına 
gelmekte olan ; tüzel ya da gerçek kişilerin, ilgili ürünün, birliğin tüm zorunlu şartlarına uyduğunu 
taahhüt ettiğini kanıtlayan bir imlek (işaret) olarak tanımlanmakta ve bir ürünün ilgili yönetmeliklerde 
geçen tüm koşulları karşıladığını ve üreticinin söz konusu yönetmeliklerden kaynaklanan bütün 
yükümlülüklerini yerine getirdiğini göstermektedir. Bir ürünün amacına uygun kullanıldığı takdirde 
insanlara, hayvanlara, çevreye ve aynı ortamdaki diğer ürünlere zarar vermeyeceğini ifade eder [3].

Şekil 1.  imlek boyutları [3].

Eğer “ ”  imlek boyutları küçültülür veya büyültülür ise,  Şekil 1’ de verilen oranlara sadık kalınmalıdır. 
Firmalar tarafından haksız ticari kazanç elde etmek amacıyla  imleği taklit edilerek (Şekil 2) bazı 
tıbbi cihazlarda kullanılabileceğinden, koruyucu sağlık açısından tüketicilerin bu konuda dikkatli 
olması gerekmektedir [4].
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ġekil 1.  imlek boyutları [3]. 

 

Eğer " "  imlek boyutları küçültülür veya büyültülür ise,  ġekil 1‟ de verilen oranlara sadık 

kalınmalıdır. Firmalar tarafından haksız ticari kazanç elde etmek amacıyla  imleği taklit 

edilerek (ġekil 2) bazı tıbbi cihazlarda kullanılabileceğinden, koruyucu sağlık açısından 

tüketicilerin bu konuda dikkatli olması gerekmektedir [4]. 

 

 

 

ġekil 2.  imleğinin yanlıĢ kullanımı [4] 

 

„„TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ (TSE)‟‟ ĠMLEĞĠ 

Türk Standartları Enstitüsü; her türlü madde ve mamüller ile usul ve hizmet standardlarını 

yapmak amacıyla 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuĢtur. Enstitünün ilgili olduğu 

bakanlık Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır. Enstitü, tüzel kiĢiliği haiz, özel hukuk 

hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurumu olup, kısa adı ve markası TSE'dir. Bu marka 

çeĢitli Ģekillerde gösterilir. Türk Standardları Enstitüsü'nün izni olmadan bu marka hiçbir Ģekil 

ve Ģart altında kullanılamaz. Yalnız Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen 

standardlar Türk Standardı adını almaktadır. Bir standardın mecburi kılınabilmesi için Türk 

Standardı olması Ģarttır. Mecburi kılınan standardlar Resmi Gazete'de yayımlanması 

gerekmektedir [5]. 

 

TSE‟nin kalite sistemlerinde kullandığı bazı imlek örnekleri aĢağıda verilmiĢtir[6]. 
 
„„Kalite Sistem Belgesi‟‟ imleği:  

Ġmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluĢların sistemlerini TS EN ISO 9000 
Kalite Standartlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgede 
kullanılan simgedir (ġekil 3.). 

  

ġekil 3. Kalite Sistem Belgesi imleği [6] 

 

Şekil 2.  imleğinin yanlış kullanımı [4]

‘‘TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ (TSE)’’ İMLEĞİ

Türk Standartları Enstitüsü; her türlü madde ve mamüller ile usul ve hizmet standardlarını yapmak 
amacıyla 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuştur. Enstitünün ilgili olduğu bakanlık Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır. Enstitü, tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen 
bir kamu kurumu olup, kısa adı ve markası TSE’dir. Bu marka çeşitli şekillerde gösterilir. Türk 
Standardları Enstitüsü’nün izni olmadan bu marka hiçbir şekil ve şart altında kullanılamaz. Yalnız 
Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen standardlar Türk Standardı adını almaktadır. Bir 
standardın mecburi kılınabilmesi için Türk Standardı olması şarttır. Mecburi kılınan standardlar Resmi 
Gazete’de yayımlanması gerekmektedir [5].

TSE’nin kalite sistemle rinde kullandığı bazı imlek örnekleri aşağıda verilmiştir[6].

‘‘Kalite Sistem Belgesi’’ imleği: 

İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet göste ren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite 
Standartlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgede kullanılan simgedir 
(Şekil 3.).

 

 

Şekil 3. Kalite Sistem Belgesi imleği [6]

‘‘Türk Standartlarına Uygunluk Markası (TSE Markası)’’ imleği: 

TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konul duğu malların veya hizmetin ilgili Türk Stan dardına uygun 
olduğunu ve mamulle veya hiz metle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standartları Enstitüsü’nün 
garantisi altında olduğunu ifade eden imlekdir (Şekil 4.).

Şekil 4. Türk Standartlarına Uygunluk Markası (TSE Markası) imleği [6]

‘‘Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası Kullanma Hakkı)’’ imleği: 

Kritere Uygunluk Belgesi; Şekil 5.’ te gösterildiği gibi Türk Standartları bulunmayan konularda firmaların 
ürünleri nin ilgili uluslararası standartlar, benzeri Türk Standartları, diğer ülkelerin milli standartları, 
teknik literatür esas alınarak TSE tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu 
belirten ve akde dilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hak kı verilen firma adına düzenlenen 
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ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten 
geçerlilik süresi bir yıl olan belgede kullanılan imlektir [6].

Şekil 5. Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası Kullanma Hakkı) imleği [6]

TIBBİ CİHAZ UYARI İMLEKLERİ

Tıbbi cihazların güvenli ve etkin kullanılması açısından her bir tıbbi cihaz üzerindeki uyarı imleklerinin 
bilinmesi çok önemlidir. Aşağıda tıbbi cihazlarda en çok kullanılan uyarı imleklerinden örnekler yer 
almaktadır [1,7].

“ÜRETİCİ’’ İMLEĞİ

Üretici imleği (Şekil 6.) tıbbi cihaz üreticisinin ismi ve adresi hakkında bilgi verir. Genellikle bu imlek 
üreticinin (cihazı piyasa süren kişi veya kuruluşun) adı ve adresi ile birlikte bitişik olarak etiket 
bilgilerinde (Şekil 6.1.) yer alır. Şekil 6.2.’ de belirtildiği gibi bazı durumlarda bu imlek içinde üretici 
adresi ile birlikte üretim tarihi de (örneğin; üretici adresi ve üretim tarihi (Haziran 2005) bitişik olarak 
verilebilir. Imleğin bağıl boyutu, isim ve adresin boyutları belirtilmemiştir.

                                                                     

Şekil 6. ‘‘Üretici’’ imleği

Şekil 6.1.‘‘Üretici’’ imleğinde ‘‘üreticinin adresi’’ bilgisinin gösterimi

 

Şekil 6.2.‘‘Üretici’’ imleğinde ‘‘üreticinin adresi’’ ve ‘‘üretim tarihi’’ bilgisinin gösterimi

‘‘ÜRETİM TARİHİ’’ İMLEĞİ

Şekil 7.’ de gösterilen üretim tarihi imleği, tıbbi cihazın üretildiği tarihi bildirir ve yıl için dört rakam, 
ay için iki rakam ve gün için iki rakam olarak üretim tarihini gösterecek bir tarih ile birlikte olmalıdır. 
Üretim tarihi,imleğe bitişik olarak etiket bilgilerinde yer almalıdır. Ilgili AB Yönergesi’nde belirtildiği 
üzere tarihimleğe bitişik olarak etiket bilgilerinde yer almalıdır. Örneğin;Haziran 2004 veya üretim 
tarihi: 2005 (Şekil 7.1).; yıl, yıl ve ay veya yıl, ay ve gün olabilir. Ayrıca, bu imlek, AB Yönergesine 
uygun olduğu gibi kullanma tarihi verilmediği yerlerde aktif tıbbi cihazların veya vücuda yerleştirilebilir 
aktif tıbbi cihazların [8] üretim tarihini (ay ve yıl) belirlemek için kullanılması gerekebilir.



Cilt:3      Sayı:1      Yıl: 2018

Türk Farmakope Dergisi14

Uyarı İmlekleri-2. Tibbi Cihaz Uyarı İmlekleri

Şekil 7. ‘‘Üretim Tarihi’’ imleğinin gösterimi

Şekil 7.1.‘‘Üretim tarihi’’ imleğinin değişik gösterimleri

‘‘TEKRAR KULLANMAYINIZ’’ İMLEĞİ

Bu imlek (Şekil 8.) ‘‘Tekrar Kullanmayınız’’ anlamında olup ‘‘tek kullanımlık’’ ya da ‘‘sadece bir defa 
kullanın’’ veya ‘’disposbl’’ ifadeleri ile eş anlamlıdır. İkinci veya daha fazla kullanımında İnsan sağlığı 
açısından çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek olan özellikle enjektör, katater, cerrahi eldiven 
gibi tıbbi cihazların etiket bilgilerinde uyarıcı bir simge olarak yer alır.

Şekil 8. ‘‘Tekrar Kullanmayınız’’ imleğinin gösterim

‘‘SÜRESİNDE KULLANIN’’ İMLEĞİ

Bu imlek ‘’süresinde kullanın’’ anlamında olup, vücuda yerleştirilebilir aktif cihazı güvenli bir şekilde 
vücuda yerleştirmek (implante etmek) için zaman sınırını tanımlamak gibi mutlaka belli bir süre içinde 
kullanılmasını gerektirecek şekilde tasarlanmış tıbbi cihazlarda kullanılır (Şekil 9). Bildirilen tarihten 
sonra bu tür cihazların koruyucu sağlık açısından kullanılmaması gerekmektedir. Bu imlek, cihazın 
kullanılmaması gerektiğini bildiren bir tarihle birlikte, etiket bilgilerinde yer alır. Örneğin; tarih yıl için 
dört rakam olarak, ay için iki rakam ve gün için iki rakam olarak (28 Haziran 2009) veya sadece yıl 
ve ay belirterek (Haziran 2009) tarih imleğe bitişik (Şekil 9.1.) yerleştirilir. Bazı tıbbi cihazlar (örneğin, 
IVD’ler) için, bu tarih sadece tıbbi cihaz açılmadığında geçerlidir.

Şekil 9. ‘‘Süresinde Kullanın’’ imleğinin gösterimi

Şekil 9.1.‘‘Üretim tarihi’’ imleğinin değişik gösterimleri  
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‘‘PARTİ KODU’’ İMLEĞİ

Parti kodu imleği ‘’Parti numarası’’ ya da ‘’Batch numarası veya Lot numarası’’ ifadesi ile aynı olup, 
imalatçının üretim stratejisine bağlı olarak cihazın üretimi sırasında verilen rakam ve/veya harflerden 
oluşan bir parti kodu ile birlikte etiket bilgilerinde yer alır (Şekil 10.). Parti kodu sembole bitişik 
olmalıdır. Imleğin bağıl boyutu, parti kodu boyutları belirtilmemiştir.Parti kodu; üretim sonrası cihazda 
görülen herhangi bir bozukluk ya da cihazla ilgili geri çekme veya kalite kontrol çalışmalarında oldukça 
önemlidir.Şekil 10.1.’ de Ürünün parti kodu; ABC 123 olarak gösterilmiştir.

Şekil 10. ‘‘Parti Kodu’’ imleğinin gösterimi

Şekil 10.1. ‘‘Parti Kodu’’ imleğinde, ürünün parti kodu: ABC123 olarak örnek gösterimi

‘‘SERİ NUMARASI’’ İMLEĞİ

Şekil 11.’de verilen ‘‘Seri Numarası’’ imleği, imalatçının üretim stratejisine bağlı olarak cihazın her 
üretimi sırasında verilen rakam ve/veya harflerden oluşan bir seri numarası ile birlikte etiket bilgilerinde 
yer alır. Bir seri numarası imlek sonrası veya imlek altında, imleğe bitişik olmalıdır. İmleğin bağıl 
boyutu, seri numarası boyutları belirtilmemiştir. SN ifadesi bazen kutucuk içinde ya da dışında olabilir. 
Şekil 11.1.’ de örnek olarak ürünün seri numarası: ABC123 olarak belirtilmiştir.

Şekil 11. ‘‘Seri Numarası’’ imleğinin gösterimi

ABC123

Şekil 11.1.‘‘Seri Numarası’’ imleğinin örnek gösterimi

1 ‘‘STERİL’’ İMLEĞİ

Bu imlek (Şekil 12.) sadece son olarak sterilize edilen tıbbi cihazlar için kullanılmalıdır. Şekil 12’ de 
verilen imlek kullanıldığında tıbbi cihaz üzerinde ayrıca Şekil 12.1. – Şekil 12.5. arası verilen imleklerin 
kullanılmasına gerek yoktur. Bu sembolün Avrupa’ da son olarak steril edilmiş tıbbi cihazlarda 
kullanımı sınırlandırılmıştır. Tıbbi cihazın özelliğine göre cihazlar, etilen oksit (Şekil 12.1.), ışınlama 
(Şekil 12.2.), aseptik teknik (Şekil 12.3.), buhar veya kuru hava (Şekil 12.4.) yöntemlerinden hangisi 
ile sterilize edilmişlerse bu yöntemi ifade eden harfler imleğe bitişik olarak etikette yer alır.

Şekil 12. ‘‘Steril’’ imleğinin gösterimi
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Şekil 12.1. ‘‘Etilen oksit kullanılarak steril edilmiştir’’ ifadesinin örnek gösterimi   

Şekil 12.2. ‘‘Işınlama kullanılarak steril edilmiştir’’ ifadesinin örnek gösterimi

Şekil 12.3. ‘‘Aseptik işlem kullanılarak steril edilmiştir’’ ifadesinin örnek gösterimi

Şekil 12.4. ‘‘Buhar veya kuru havakullanılarak steril edilmiştir’’ ifadesinin örnek gösterimi

‘‘KATALOG NUMARASI’’ İMLEĞİ

Tıbbi cihazın tanımlanabilmesi için üreticinin katolog numarasını gösterir. Katalog numarası imleği 
‘’referans numarası’’ ve ‘’yeniden sipariş numarası’’ ifadeleri ile eş anlamlı olup imalatçının katalog 
numarası imleğe bitişik olmalıdır.Örneğin, ürünün katalog numarası ABC123 dür (Şekil 13.1.). 

Şekil 13. ‘‘Katolog Numarası’’ imleğinin gösterimi

Şekil 13.1.Ürünün katolog numarasının ‘‘ABC123’’ olduğunun örnek gösterimi

‘‘UYARI’’ İMLEĞİ

Şekil 14.’ de gösterilen ‘‘Uyarı’’ imleği, bir güvenlik imleği olup cihazla birlikte etiketinin üzerinde 
bulunmayan belirli uyarılar ve önlemlerin bulunduğunu vurgulamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu 
imlek ‘’Uyarı, beraberinde verilen dokümanlara başvurunuz’’ anlamına da karşılık gelmekte olup işyeri 
ortamında kullanılması düşünülen “Dikkat” işaretiyle karıştırılmamalıdır.

Şekil 14.‘‘Uyarı’’ imleğinin gösterimi

‘‘AVRUPA BİRLİĞİNDE YETKİLİ TEMSİLCİ’’ İMLEĞİ

Bu imlek (Şekil 15.), cihazın yetkili bir temsilci ile pazarlandığını ifade eder. Birincil ambalajın aynı 
zamanda dış ambalaj olduğu durum haricinde vücut dışı (in vitro) tanı cihazının birincil ambalajı 
üzerindeki imlekle birlikte adresin olması gerekmemekle birlikte imlek, Avrupa Birliğinde yetkili 
temsilcinin adı ve adresi ile birlikte bitişik olarak (Şekil 15.1.) etiket bilgileri içinde yer alır.Imleğin bağıl 
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boyutu, isim ve adresin boyutları belirtilmemiştir.

Şekil 15. ‘‘Avrupa Birliğinde Yetkili Temsilci’’ imleğinin gösterimi

Şekil 15.1. ‘‘Avrupa Birliğinde yetkili temsilci’’ imleğinde adresin örnek gösterimi

 ‘‘İÇİN YETERLİ’’ İMLEĞİ

Bu imlek, cihaz ambalajı içindeki malzemenin miktarı ya da sayısal değerini belirtmekte olup  ‘’Sayım’’ 
ve  ‘’<n> sayıda deney için yeterlidir’’ ifadesi ile eş anlamlıdır. Bir örnek, ‘’<n> sayıda deney için 
yeterlidir’’ olabilir. Ambalajın içeriğinin yeterli olduğuna ilişkin malzemelerin sayısı imleğe bitişik 
görünmelidir. (Örneğin cihaz 20 deney için yeterlidir veya cihaz 100 örnek için yeterlidir (Şekil 16.1.).

Şekil 16. ‘‘İçin Yeterli’’ imleğinin gösterimi

Şekil 16.1.  Örnek olarak ‘’cihaz 20 deney için yeterlidir’’ veya ‘’cihaz 100 örnek için yeterlidir’’  
ifadelerinin gösterimi

‘‘VÜCUT DIŞI TIBBİ TANI CİHAZI’’ İMLEĞİ

Bu imlek (Şekil 17.) sadece vücut dışı tıbbi tanı cihazlarını tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır [9].

Şekil 17. ‘‘Vücut dışı tıbbi tanı cihazı’’ imleğinin gösterimi

‘‘SICAKLIK ALT SINIRI’’ İMLEĞİ

Bu imlek (Şekil 18.) özellikle sıcaklıktan etkilenen veya belirli bir sıcaklıkta kullanılması gereken tıbbi 
cihazların alt sınırını belirlemek amacıyla kullanılmakta olup sıcaklığın alt sınırı, imlekteki alt yatay 
çizgiye bitişik olarak gösterilmektedir.Örneğin; ‘‘Sıcaklık alt sınırı 5 santigrat derecedir’’ (Şekil 18.1.).

Şekil 18. ‘‘Sıcaklık alt sınırı’’ imleğinin gösterimi
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Şekil 18.1.‘‘Sıcaklık alt sınırı 5 santigrat derecedir’’ ifadesinin gösterimi

‘‘SICAKLIK ÜST SINIRI’’ İMLEĞİ

Şekil 19.’ da gösterilen bu imlek özellikle sıcaklıktan etkilenen veya belirli bir sıcaklıkta kullanılması 
gereken tıbbi cihazların üst sıcaklık sınırını belirlemek amacıyla kullanılmakta olup sıcaklığın üst sınırı, 
simgedeki üst yatay çizgiye bitişik olarak gösterilmektedir. Örneğin; ‘‘Sıcaklık üst sınırı 20 santigrat 
derecedir’’ (Şekil 19.1.).

  

Şekil 19.‘‘Sıcaklık üst sınırı’’ imleğinin gösterimi

       

Şekil 19.1.‘‘Sıcaklık üst sınırı 20 santigrat derecedir’’ ifadesinin gösterimi

‘‘SICAKLIK SINIRLAMASI’’ İMLEĞİ

Bu imlek özellikle sıcaklıktan etkilenen veya belirli bir sıcaklık aralığında kullanılması gereken tıbbi 
cihazların alt ve üst sıcaklık sınırını belirlemek amacıyla kullanılmakta olup sıcaklığın alt ve üst sınırı, 
simgedeki alt ve üst yatay çizgiye bitişik olarak gösterilmektedir (Şekil 20.). Şekil 20.1.’ de ise tıbbi cihaz 
için kullanılması gereken alt sınırın 2, üst sınırın 8 santigrat derece olması gerektiği belirtilmektedir.

  

Şekil 20.‘‘Sıcaklık sınırlaması’’ imleğinin gösterimi

 

Şekil 20.1.‘‘Sıcaklık alt sınırı 2, üst sınırı 8 santigrat derecedir’’ ifadesinin örnek gösterimi

‘‘KULLANMA TALİMATLARINA BAŞVURUNUZ’’ İMLEĞİ

Bu imlek, cihazın kullanma talimatına uygun olarak kullanılmasını ifade etmekte olup, ‘’çalıştırma 
talimatlarına başvurun’’ (Şekil 21.) ifadesi ile aynı anlamı taşımaktadır. Şekil 14’ de verilen uyarı 
imleğiyle arasındaki farklar göz önünde bulundurulmalıdır.

Şekil 21.‘‘Kullanma talimatlarına başvurunuz’’ imleğinin gösterimi
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‘‘BİYOLOJİK RİSKLER’’ İMLEĞİ

Biyolojik bir tehlike oluşturabilme olasılığı bulunan tıbbi cihazlarda uyarı amacıyla Şekil 22.’ de verilen 
imlek kullanılmaktadır. Bu imleç, işyeri ortamında kullanılması düşünülen “Biyolojik tehlike” işaretiyle 
karıştırılmamalıdır.

Şekil 22.‘‘Biyolojik riskler’’ imleğinin gösterimi

‘‘GÜNEŞ IŞIĞINDAN UZAK TUTUNUZ’’ İMLEĞİ

Bu imlek (Şekil 23.) özellikle aşırı sıcaklık ve UV ışığından etkilenebilen tıbbi cihazlarda uyarı amacıyla 
etiket bilgilerinde yer almaktadır. Bazı tıbbi cihazlar güneş ışığından başka radyoaktif kaynaklardan 
da etkileniyorsa uyarı amacıyla Şekil 23.1 de verilen imlek kullanılmaktadır.

Şekil 23.‘‘Güneş ışığından uzak tutunuz’’ imleğinin gösterimi

Şekil 23.1.‘‘Güneş ışığından ve radyoaktif maddelerden uzak tutunuz’’ imleğinin gösterimi

‘‘KURU YERDE TUTUNUZ’’ İMLEĞİ

Bu imlek özellikle su ve nemden etkilenen tıbbi cihazlara uyarı amacıyla kullanılmakta olup aynı 
zamanda ‘’Yağmurdan uzak tutunuz’’ ifadesine de karşılık gelmektedir (Şekil 24).

Şekil 24.‘‘Kuru yerde tutunuz’’ imleğinin gösterimi

‘‘TEKRAR STERİL EDİLEMEZ’’ İMLEĞİ

Tekrar steril edilemez imleği (Şekil 25.) yapısında bulunan polimer madde veya diğer malzemelerin 
ikinci veya daha fazla sterilizasyon işlemine tabii tutulmasından dolayı özelliğini kaybetmesi veya 
koruyucu sağlık açısından olumsuz etkiler meydana getirme olasılığı bulunan tıbbi cihazların tekrar 
sterilize edilerek kullanımı önlemek amacıyla bir uyarı simgesi olarak etiket bilgilerinde kullanılmaktadır.
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Şekil 25.‘‘Tekrar sterile edilemez’’ imleğinin gösterimi

‘‘STERİL DEĞİL’’ İMLEĞİ

Bu imlek (Şekil 26.) sadece eldiven gibi hem sterilize edilen hem de sterilize edilmeden satılan 
aynı veya benzer cihazlar arasında ayrım yapmak için kullanılmakta olup sterilizasyon işlemine tabi 
tutulmamış tıbbi bir cihazı gösterir.

Şekil 26.‘‘Steril değil’’ imleğinin gösterimi

‘‘KONTROL’’ İMLEĞİ

Şekil 27’ de verilen bu imlek bir tanı testi için doğruluk veya kesinlik kontrol malzemesi gibi başka 
bir cihazın tasarlanan performansını kontrol eden bir cihazı göstermek amacıyla kullanılmakta olup, 
negatif (Şekil 27.1.) veya pozitif (Şekil 27.2.) kontrol olarak tıbbi cihaz etiketinde belirtilir.

Şekil 27.‘‘Kontrol’’ imleğinin gösterimi

Şekil 27.1.‘‘Negatif kontrol’’ imleğinin örnek gösterimi

Şekil 27.2.‘‘Pozitif kontrol’’ imleğinin örnek gösterimi

‘‘DOĞAL KAUÇUK LATEKS İÇERİR VEYA BULUNUR’’ İMLEĞİ

Doğal kauçuk latekste bulunan belirli proteinlere karşı alerjik reaksiyonlar gösterebilen kişileri koruyucu 
sağlık açısından uyarmak amacıyla tasarlanmış olan bu imlek ‘‘içerir veya bulunur’’ ifadesinden 
türetilmiş olup, sadece cihazın veya bir cihazın ambalajının yapım malzemesinin doğal kauçuk lateks 
olduğu zaman kullanılmalıdır. Ancak bu imlek ‘‘sentetik’’ kauçuk içeren cihazlar için kullanılmamalıdır. 

Şekil 28.‘‘Doğal kauçuk lateks içerir’’ imleğinin gösterimi

‘‘AMBALAJ HASAR GÖRMÜŞSE KULLANMAYINIZ’’ İMLEĞİ

Özellikle tek kullanımlık enjektör veya cerrahi eldiven gibi tıbbi cihazların koruyucu ambalajının hasar 
görmesi sonucu steril olma özelliğini kaybettiğinden dolayı koruyucu sağlık açısından kullanımının 
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önlenmesi amacıyla tasarlanmış bu imlek ‘‘Ürün sterilizasyon bariyeri veya ambalajı tehlikedeyse 
kullanmayınız’’ ifadesi ile (Şekil 29.) eş anlamlıdır.

Şekil 29.‘‘Amablaj hasar görmüşse kullanmayınız’’ imleğinin gösterimi

‘‘STERİL SIVI YOLU’’ İMLEĞİ

Bu imlek ‘‘sıvı yolu’’ ifadesinden türetilmiş olup cihazın dışı dahil diğer bölümleri steril olarak tedarik 
edilemediğinde, cihazın içinde steril bir sıvı yolunun bulunduğunu gösterir (Şekil 30.) ve cihazın steril 
bölümü, imalatçı tarafından sağlanan bilgilerde tanımlanmalı ayrıca sterilizasyon yöntemi simge 
içindeki boş kutu içinde (Şekil 30.1., 30.2., ve 30.3.) gösterilmelidir. 

Şekil 30.‘‘Steril sıvı yolu imleği’’ imleğinin gösterimi

Şekil 30.1.‘‘Cihaz etilen oksit kullanılarak sterilize edilmiş bir steril sıvı yolunu içerir’’ ifadesinin örnek 
gösterimi

Şekil 30.2.‘‘Cihaz ışın kullanılarak sterilize edilmiş bir steril sıvı yolunu içerir’’ ifadesinin örnek 
gösterimi

Şekil 30.3.‘‘Cihaz ısı kullanılarak sterilize edilmiş bir steril sıvı yolunu içerir’’ ifadesinin örnek 
gösterimi

‘‘PİROJEN MADDE İÇERMEZ’’ İMLEĞİ

Bu imlek muhteviyatında pirojen madde içermeyen tıbbi cihazların etiket bilgilerinde (Şekil 31.) yer 
almaktadır.

Şekil 31.‘‘Pirojen madde içermez’’ imleğinin gösterimi
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‘‘GERİ DÖNÜŞÜMLÜ AMBALAJ’’ İMLEĞİ

İmlek, ürün paketinin geri dönüşümlü bir malzeme olduğunu (Şekil 32.) ifade eder.

Şekil 32.‘‘Geri dönüşümlü ambalaj’’ imleğinin gösterimi

 ‘‘NEM SINIRI’’ İMLEĞİ

Özellikle nemden etkilenebilen tıbbi cihazların güvenli bir şekilde kullanılabilmeleri ve depolanabilmeleri 
için bulundukları ortamdaki nem sınırları bu imlek (Şekil 33.) ile verilmekte olup, alt sınır ve üst sınırlar 
imlekte alt ve üst yatay çizgiye bitişik olarak (Şekil 33.1.) gösterilmektedir.

Şekil 33.‘‘Nem sınırı’’ imleğinin gösterimi

Şekil 33.1.‘‘Nem sınırı’’ imleğinde ‘‘Nem alt sınırı %10, üst sınırı %90 dır’’ ifadesinin gösterimi

‘‘ATMOSFERİK BASINÇ SINIRI’’ İMLEĞİ

Tıbbi cihazın güvenli bir şekilde kullanılabileceği veya depolanabileceği atmosfer basıncı sınırları 
bu imlekle (Şekil 34.) belirtilmekte olup, alt sınır ve üst sınırlar imlekte alt ve üst yatay çizgiye bitişik 
olarak (Şekil 34.1) gösterilmektedir.

Şekil 34.‘‘Atmosferik basınç sınırı’’ imleğinin gösterimi

Şekil 34.1.‘‘Atmosferik basınç sınırı’’ imleğinde ‘‘Atmosferik basınç alt 50 kPa, üst sınırı 106 kPa dır’’ 
ifadesinin gösterimi

‘‘GÖZENEK BOYUTLU SIVI FİLTRE ’’ İMLEĞİ

Belirli bir gözenek boyutlu filtre içeren tıbbi cihazın infüsyon ve transfüzyon sistemlerini bildirir bir 
imlek olup gözenek çapı kutu içinde yer alır. Şekil 35. ‘de 15 mikrometre gözenek boyutlu sıvı filtre 
örneği verilmiştir.
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Şekil 35.‘‘15 mikrometre gözenek boyutlu sıvı filtre ’’ imleğinin örnek gösterimi

‘‘DAMLA SAYISI’’ İMLEĞİ

Bu imlek 1 mililitre hacmindeki sıvının damla sayısını ifade etmek için kullanılır. Şekil 36.’ da damla 
sayısı 20 olarak örnek verilmiştir.

Şekil 36.‘‘Mililitredeki damla sayısı’’ imleğinin örnek gösterimi

‘‘ÖRNEKLEME YERİ’’ İMLEĞİ

Bu imlek (Şekil 37.) tıbbi cihaz veya kankabı içindesaklananbelirli birmaddeninörneklerinin 
toplanmasına ayrılmış birsistemi içeren bir tıbbi cihazı veya kanişleme uygulamasınıgösterir.

Şekil 37.‘‘Örnekleme yeri’’ imleğinin gösterimi

‘‘AKIŞKAN YOLU’’ İMLEĞİ

Bu imlek (Şekil 38.) tıbbi cihazla ilgili olarak akışkan bir yolun bulunduğunu ifade eder

Şekil 38.‘‘Akışkan yolu’’ imleğinin gösterimi

‘‘TEK YÖNLÜ VALF’’ İMLEĞİ

Bu imlek (Şekil 39.) sadece tek bir yönde akış sağlayan valfi bulunan bir tıbbi cihazı ifade 
etmektedir.

Şekil 39.‘‘Tek yönlü valf’’ imleğinin gösterimi

‘‘HASTA NUMARASI’’ İMLEĞİ

Bu imlek (Şekil 40.) bireysel bir hastayla ilişkili benzersiz bir rakamı ifade eder. Şekil 41.’ de verilen 
imlekte yer alan hasta numarası, örnek olarak verilmiştir.

Şekil 40.‘‘Hasta numarası’’ imleğinin gösterimi
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Şekil 40.1.‘‘Hasta numarası ’’ imleği üzerinde örnek gösterim

‘‘KIRILGAN MALZEME’’ İMLEĞİ

Şekil 41.’ de verilen bu imlek dikkatli tutulmadığında kırılabilen veya hasar görebilen bir tıbbi cihazı 
ifade eder. 

Şekil 41.‘‘Kırılgan malzeme’’ imleğinin gösterimi

SONUÇ

Yukarıda açıklanmaya ve gösterilmeye çalışılan tüm uyarı imleklerinin temel amacı yoğun kullanım 
alanı bulunan tıbbi cihazların güvenli ve tehlikeli durum lara yaratmadan etkin bir şekilde kullanılmalarını 
sağlamaya yöneliktir. Belirtilen açıklama ve uya rılara özen gösterilmesi durumunda bu tür malze-
melerin kullanımları sırasında herhangi bir olum suz durumla karşılaşılmadan kullanılmaları sağla-
nabilecek ve malzemelerden en üst düzeyde verim alınabilecektir. Ayrıca bu ürünlerin taklit üretimleri 
ve sahtelerinden ayırt edilebilmesi açısından da bu imleklerin yerinde kullanımı oldukça önem arz 
etmektedir.
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ÖZET

Kromatografik teknikler, farmakope monografları içinde yer alan birçok ölçüm için üst düzey güve-
nilirlikle kullanılmaktadır. Bu tekniklere dayanan metotlar, geniş çapta geçerliliği olan doğrulama ça-
lışmalarından geçmektedir ve mevcut birçok laboratuvarda yer alan imkanlarla uyumlu özelliklere 
sahiptir. Bununla birlikte, bu metotlara ilişikin bazı parametreler, gerektiğinde analiz kalitesinden ödün 
vermemek adına yeniden düzenlenebilmektedir; bu durum, yeni piyasaya sürülmüş cihaz, ekipman 
veya kimyasal maddelerin kullanımı veya ortam koşullarına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu 
çalışmada, farmakopelerde yer alan başlıca kromatografik metotların ve bunların validasyon ve sis-
tem uygunluk özellikleri kısaca incelenmiş ve bunlara ait test parametrelerinin ayarlanabilmesi için 
önerilen aralıklar ve kabul edilen sınırlar özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kromatografik teknikler, Farmakope metotları, Test parametreleri, Sistem uy-
gunluğu, Validasyon

ADJUSTABILITY OF CHROMATOGRAPHIC TEST PARAMETERS IN 
PHARMACOPOEIA METHODS

ABSTRACT

Chromatographic techniques are used with high reliability for many measurements within pharmaco-
poeial monographs. The methods based on these techniques go through a wide range of validation 
studies and have features compatible with the facilities available in many existing laboratories. Howe-
ver, some of the parameters associated with these methods can be rearranged if necessary to avoid 
compromising the quality of the analysis; this can happen depending on the use of new devices, equ-
ipment or chemicals, or environmental conditions. In this study, the major chromatographic methods 
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in pharmacopoeias and their validation and system suitability characteristics are briefly reviewed and 
the recommended intervals and accepted limits for the adjustment of their test parameters are sum-
marized.

Keywords: Chromatographic techniques, Pharmacopoeial methods, Test parameters, System sui-
tability, Validation

GİRİŞ

Kromatografi, karışım halinde bulunan maddelerin fizikokimyasal özelliklerine bağlı olarak, birbirine 
karışmayan sabit ve hareketli faz arasında farklı şekilde alıkonulması esasına dayanan bir ayırma ve 
saflaştırma yöntemidir. Rus botanikçi Mikhail Tsvet 1903 yılında bitki pigmentlerini, kalsiyum karbonat 
ile dolu bir cam boruda birbirinden ayırmış ve ayrılan pigmentler kolonun içinde farklı renkte bantlar 
oluşturması sebebiyle Tsvet yönteme Yunanca renk anlamına gelen “chroma” ve kaydetme anlamına 
gelen “graphein” kelimelerini birleştirip “kromatografi” adını vermiştir [1]. Kromatografi, bilim tarihinde-
ki ilk uygulamasının bu şekilde geliştirilmesinin ardından kimya bilimi için çok önemli bir yöntem haline 
kavuşmuş ve bilim insanları tarafından yoğun bir biçimde kullanılmaya başlamıştır. Bu bilim insanla-
rının en önemlileri arasında yer alan Martin ve Synge ise 1941’de temellerini attıkları ve geliştirmeye 
başladıkları sıvı-sıvı dağılma kromatografisi üzerindeki çalışmaları ve kromatografik ayrımların teori-
sine yaptıkları katkılar sebebiyle 1952 yılında Nobel ödülü ile ödüllendirilmişlerdir [2].

Kromatografik yöntemlerde, bileşikler hareketli fazla durağan fazdan taşınır ve mobil / durağan fazlara 
olan afinitelerine göre ayrılır. Mobil faza daha yüksek afinitesi olan analitler hızlı bir şekilde sistemden 
geçmeye ve çıkmaya meyilli iken, sabit fazı daha çok tercih eden analitler daha yavaş bir şekilde 
sürüklenerek sistemden çıkarlar. Böylelikle sistemi farklı zamanlarda terk eden analitler saf şekilde 
toplanabilir ya da çeşitli dedektörlerle ölçülebilirler.

Kromatografi; ayrılma mekanizmaları, uygulama biçimi ve faz tipi olmak üzere üç farklı şekilde sınıf-
landırılabilmektedir. Bunlara genel hatlarıyla aşağıda yer verilmiştir.

•	 Ayrılma Mekanizmalarına Göre 

o Adsorpsiyon kromatografisi

o Partisyon kromatografisi

o İyon değiştirme kromatografisi

o Jel filtrasyon (Boyut eleme) kromatografisi

o İyon çifti kromatografisi

o Afinite kromatografisi

•	 Uygulama Biçimine Göre

o Düzlemsel kromatografi

	Kağıt kromatografisi

	 İnce tabaka kromatografisi

o Kolon kromatografisi

	Gaz kromatografisi

	Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi
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	Süperkritik akışkan kromatografisi

•	 Faz Tiplerine Göre

o Sıvı kromatografisi

	Sıvı-Katı kromatografisi

	Sıvı-Sıvı kromatografisi

o Gaz kromatografisi

	Gaz-Katı kromatografisi

	Gaz-Sıvı kromatografisi

Farmasötik dozaj şekillerinde yapılan etkin madde tayinlerinde; Avrupa Farmakopesi (The European 
Pharmacopoeia – EP), Amerikan Farmakopesi (The United States Pharmacopeia-USP) ve İngiliz 
Farmakopesi (The British Pharmacopoeia - BP)’de yer alan standart yöntemler kullanılabildiği gibi 
valide edilmiş işletme içi (in-house) test yöntemleri de yer alabilmektedir. EP ve basılacak olan Türk 
Farmakopesi (TF)’nde kromatografik ayırım teknikleri ve kromatografik şartların ayarlanması baş-
lıklarıyla yer alan kısımlarda, yöntem parametrelerinde analiz kalitesine etki etmeksizin izin verilen 
değişiklik sınırları belirtilmektedir. Bu uygulamaların net olarak anlaşılmasıyla tekrara düşen hataların 
engellenmesi başta olmak üzere izin verilen sınırlar dahilinde analiz metodlarında değişiklikler yapıla-
rak süreçlerin iyi bir şekilde yönetilmesi sağlanabilir.

Uygulama biçimlerine göre başlıca kromatografik yöntemler ise şu şekilde detaylandırılabilir: 

Kolon Kromatografisi: Karışım halinde bulunan maddelerin saflaştırmasında kullanılan preperatif bir 
uygulamadır. 5 ila 50 mm çapında ve 50 cm ila 100 cm boyundaki cam bir tüp içerisinde çamurumsu 
dolgu maddesi üzerine uygulanan karışım içeriğinin farklı zamanlarda elüe olması ile maddelerin saf 
bir şekilde toplanması durumudur. Organik bileşiklerin saflaştırılmasında sıklıkla başvurulan bu yön-
tem günümüzde otomatize hale gelerek çeşitli markalar tarafından farklı modeller piyasada mevcuttur.

Kağıt Kromatografisi: Renklendirilmiş veya renklendirilebilen karışımları, özellikle pigmentleri ayırmak 
ve tanımlamak için kullanılan analitik bir tekniktir. Bu yöntem yerini büyük ölçüde ince tabaka kroma-
tografisine bırakmıştır.

İnce Tabaka Kromatografisi: İnce tabaka kromatografisi (Thin Layer Chromatography-TLC), düz bir 
inert taşıyıcı tabaka üzerine sabitlenmiş genellikle silika jel, alüminyum oksit veya selülozdan oluşan 
ince bir katmandan oluşacak şeklindedir. Uygun bir çözücü içinde çözündürülmüş ayrılacak karışım 
sabit faz üzerine uygulanarak mobil faz içerisine oturtularak maddelerin sürüklenmesi için bir süre 
beklenerek ayrılma uygun  lambalar altında veya boyanarak ayrım gözlenir.

Gaz Kromatografisi (Gas Chromatography - GC): Gazların veya uçucu olabilen maddelerin taşıyıcı bir 
gaz yardımıyla taşınan ve inert bir katı destek üzerinde bir mikroskobik sıvı veya polimer tabakasına 
sahip cam veya metal boru içerisinden geçerek kromatografik olarak ayrılmasını sağlayan analitik 
yöntemdir. 

Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi (High Pressure Liquid Chromatography - HPLC): Yüksek 
Performanslı Sıvı kromatografisi / Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi eczacılık alanında sıklıkla kul-
lanılan bir kolon kromatografisi çeşididir. HPLC, bir karışımın bileşenlerini, analiz edilen madde (analit) 
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ve kromatografi kolonu arasında çeşitli kimyasal etkileşimler kullanarak ayırmak için kullanılır. Normal 
Faz Sıvı Kromatografisi (Normal-Phase Liquid Chromatography - NPLC),Ters Faz Sıvı Kromatografisi 
(Reversed-Phase Liquid Chromatography - RPLC) ve Hidrofilik Etkileşim Sıvı Kromatografisi (Hydrop-
hilic Interaction Chromatography - HILIC), boyut eleme gibi çeşitli HPLC tipleri mevcuttur.  

Süperkritik Akışkan Kromatografisi (Supercritical Fluid Chromatography - SFC): Süperkritik akışkanlar, 
yoğunluk ve özme gücü bakımından sıvıya, difüzyon ve viskozite gibi taşınım özellikleri bakımından 
gaza benzemektedir. Bir başka tabirle Süperkritik akışkan kromatografi gaz ve sıvı kromatografinin 
üstün taraflarının birleştirildiği analitik tekniktir. 

Kromatografik tekniklerde cihazdan elde edilen analitiksel veriye kromatogram denir. Tipik bir kroma-
togramdaki pik, Gauss eğrisine benzer. Kromatogram, kromatografik banttaki veya bölgedeki sayısız 
madde taneciklerinin rasgele hareketlerinin birbirine eklenmesiyle oluşur. Tek bir analit taneciğinin 
davranışına yakından bakılırsa, tanecik göç etme sırasında sabit ve hareketli fazlar arasında binlerce 
defa gidip gelir. Fazlardan herhangi birinde tutunma süresi taneciğin fazla yaptığı etkileşim ile doğru-
dan ilişkilidir. Bu nedenle bir fazda kalma süresi bazen çok kısa bazen de çok uzun olabilir. Taneciği 
kolonda sürüklenip ilerlemesini sağlayan faz ise hareketli fazdır. Bundan dolayı kolondaki ilerlemesi 
düzensizdir ve fazlarda kalış süresinin kararlı olmayışı her taneciğin hareketli faza geçişindeki orta-
lama hızının da değişik olmasına yol açar. Bazı tanecikler hareketli fazda yaptıkları rastgele farklı 
etkileşimlerden dolayı erken çıkabilirlerken bazılarıda tersine sabit fazda kalış süreleri ortalamadan 
daha uzun olur. Bu rasgele bireysel olayların sonucunda hız, ortalama değer etrafında simetrik bir 
dağılım gösterir [3].

Kromatografik kalite parametrelerinin belirlenmesinde başlıca araç analizler sırasında elde edilen kro-
matogramlardır. Kromatogramların analitik ve kemometrik yaklaşımlarla irdelenmesi ile cihaz, kolon, 
hareketli faz, analit ve metot ile ilgili çok önemli bilgiler elde edilebilmektedir. Şekil 1’de de görüldüğü 
üzere, türev veya dönüşüm benzeri ileri hesaplama teknikleri kullanılmaksızın, bir kromatogramın salt 
ölçülebilir özellikleri kullanılarak elde edilen veriler sonraki aşamalarda teorik tabaka sayısı, ayrım 
faktörü, simetri veya kuruklanma faktörleri gibi başka kalite parametrelerinin tespitinde kullanılabil-
mektedir. 

Şekil 1. Tipik bir kromatogram ve kesaplamalarda yararlanılan öğelerden bazıları [4].
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Tipik bir kromatogramdan elde edilebilebilir ve hesaplanabilir veriler aşağıdaki gibidir:

•	 Alıkonma zamanı (tR)

•	 Alıkonma hacmi (VR)

•	 Gecikme zamanı (tM)

•	 Gecikme hacmi (VM)

•	 Alıkonma faktörü (k)

•	 Toplam hareketli faz zamanı (tt)

•	 Geciktirme faktörü (Rf)

•	 Ölü hacim (D)

•	 Ayırım gücü (Rs)

•	 Bağıl alıkonma (r)

•	 Sistem tekrarlanabilirliliği

•	 Toplam hareketli faz hacmi

•	 Alıkonmamış bileşiğin alıkonma zamanı (t0)

•	 Alıkonma faktörü (k)

•	 Toplam hareketli faz zamanı (tt)

•	 Toplam hareketli faz hacmi (Vt)

•	 Alıkonmamış bileşiğin alıkonma zamanı (t0)

•	 Alıkonmayan bileşiğin alıkonma hacmi (V0)

•	 Dağılım sabiti (K0)

•	 Tabaka sayısı (N)

•	 Simetri faktörü (As)

•	 Pik-vadi oranı (p/v)

•	 Sinyal-gürültü oranı (S/N)

Avrupa Farmakopesi`nin “2.2.46 Kromatografik Ayırma Teknikleri” , USP<621> ‘’Kromatografi’’ ve ba-
sılacak olan Türk Farmakopesi TFA-01/2017:20052 ‘’ Kromatografik ayırım teknikleri’’ başlıkları altın-
da konu hakkındaki tanımlamalar, ortak parametrelerin hesaplanması ve sistem uygunluğa yönelik 
genel olarak uygulanabilecek parametreler verilmiştir. 

VALİDASYON ve SİSTEM UYGUNLUĞU

Kromatografik yöntemler çevresel ve farmasötik örneklerin kalitatif ve kantitatif karakterizasyonu için 
kullanılır. Karakterizasyonun amacı; numuneyi tanımlayan güvenilir, doğru ve yorumlanabilir bilgiler 
elde etmektir. Belirlenen analitik prosedürün tam olarak hedefi karşıladığının anlaşılması için metot 
validasyonu adı verilen bir dizi değerlendirmeye tabi tutulur. 

Analitik metodun validasyonu, analitin analizi için geliştirilen metodolojinin çalışacağı aralıkta doğru, 
spesifik, tekrarlanabilir ve sağlam olmasını sağlamak için yapılması gerekli olan deneysel işlemler 
ve istatistiksel hesaplamalar bütünüdür. Yöntemin validasyonu, metodun kullanımı sırasında güve-
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nilirlik garantisi sağlar bu nedenle bazen “yöntemin yapmak istediğini yaptığını belgelendirilmiş kanıt 
sağlama süreci” olarak da ifade edilir. Analiz yapmak için kurulmuş olan deney ve kalibrasyon labo-
ratuvarları, ABD Gıda ve İlaç İdaresi ( Food and Drug Administration - FDA) yönetmeliklerine, Beşeri 
kullanım için Tıbbi Ürünler Komitesi (Committee for Medicinal Products for Human Use - CPMP) ve 
Uluslararası Uyum Konferansı (International Conference on Harmonisation - ICH) kılavuzlarına  uy-
gun olmak için metot validasyonunu gerçekleştirmelidir. Farmasötik çalışmalar için kullanılan HPLC 
metotlarında gerekli olan validasyon koşulları FDA [5], USP [6,7], ve ICH [8,9], kılavuzlarında (bkz. 
Tablo 1) açıklanmıştır.

Tablo 1. ICH, USP ve FDA için validasyon parametreleri.

ICH/USP Validasyon
Parametreleri

İlave FDA Validasyon 
Gereklilikleri

FDA GMP (Yasal)
Gereklilikler

Spesifiklik Hassaslık Doğruluk

Doğruluka Geri kazanım Hassaslık

Kesinlika Tekrarlanabilirlik Spesifiklik

Tekrarlanabilirlika Sağlamlık Tekrarlanabilirlik

Orta kesinlik Örnek çözelti stabilitesi

Tekrarlanabilirlikc Sistem uygunluk

Saptama sınırıa

Tayin alt sınırıa

Doğrusallıka

Aralıka

Sağlamlıkb

Dayanıklılıkb,c

a ICH ve USP için gereklidir.
b USP içerir.
c ICH yayınlanmış ancak gerekli parametrelerden değildir.

Analitik metodun uygulanması esnasında kullanılan cihazın bileşenleri nitelikli olmalı ve test veya 
analizi yürütmek için gereken başarımı elde etme yeteneğine sahip olmalıdır. Herhangi bir doğrulama 
veya uygulama çalışması yapmadan önce, kromatografik sisteminin ve prosedürünün kabul edilebilir 
kalitede veri sağlayabildiğinin belirlenmesi gerekir. Bu testler, sistemin çözümlenmesinin ve tekrarla-
nabilirliğinin, yapılacak analiz için yeterli olduğunu doğrulamak için kullanılır. Sistem uygunluk testleri, 
ekipmanın, elektroniklerin, analitik işlemlerin ve numunelerin bir bütün olarak değerlendirilebilecek 
entegre bir sistem oluşturduğu kavramına dayanmaktadır. Sistem uygunluğu, bilinmeyenlerin analizi 
öncesinde veya sırasında sistem performansını sağlamak için bir sistemin kontrol edilmesidir; yön-
temin ayrılmaz bir parçasını temsil eder ve kromatografik sistemin başarımının yeterliliğini kesinleş-
tirmek için kullanılır. Görünür etkinlik, teorik plaka sayısı, kuyruklanma faktörü (kütle dağılım oranı), 
ayrım ve simetri faktörü, tekrarlanabilirlik gibi parametreler belirlenir ve yöntem için belirlenen spesifi-
kasyonlarla karşılaştırılır. Sistemin uygunluk örneğinin analizinden elde edilen ölçülecek parametreler 
ve önerilen sınırlar [9] Tablo 2’de gösterilmektedir. Kalite kontrol örneği ve standardı sistem uygunluk 
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testinde muhakkak kullanılması gerekir. Numune ve standart mobil fazda çözülmelidir. Bu mümkün 
değilse, mobil fazdaki seviyeye kıyasla çok yüksek bir organik çözücü ile çözündürülmemelidir. Nu-
mune ve standart konsantrasyonu aynı değilse yakın olmalıdır ve örnekler HPLC analizi sırasında 
standartlara göre ayrılmalıdır. Kullanılan cihazın çeşitli bileşenleri, nitelikli olmalı ve test veya analizi 
yürütmek için gereken başarımı elde etme yeteneğine sahip olmalıdır. Kromatografik davranışları 
etkileyen faktörler şunlardır:

Hemen hemen her tip kromatografide, aşağıdakiler ilgili faktörlerdir [10]:

•	 Mobil faz bileşimi

•	 Durağan faz

•	 Basınç

•	 Sıcaklık

•	 Akış hızı

•	 Analit konsantrasyonu

•	 Parçacıklı bir durağan faz ile kromatografide, ekleme faktörleri şunları içerir:

o Kromatografik destek tipi 

o Gözeneklilik

o Sabit faz karakteristikleri (parçacık-temelli veya tekparça)

o Sabit fazın gözenek büyüklüğü (gözenekli ise)

o Sabit fazın yüzey alanı (gözenekli ise)

o Parçacık boyutu

o Yüzey-değişiklikleri ve kimyasal değişikliğin ölçüsü (uç kapatılması, karbon yüklenmesi vb).

o Sıvı kromatografisinde, genel olarak, mobil faz pH önemli bir parametredir.

o Ters fazlı sıvı kromatografisinde (hidrofobik tutma kromatografisi) solvent tipi ve konsantrasyo-
nu önemli faktörlerdir.

•	 Gaz kromatografisinde basınç, sıcaklık ve analit buhar basıncı da önemlidir.

•	 İyon değişimi sıvı kromatografisinde iyonik tip ve iyonik yük ve iyon değiştirme malzemesi ve sabit 
faz pH değeri önemli parametrelerdir.

•	 Boyut eleme sıvı kromatografisinde, gözenek boyutu ve gözenek hacmi en önemli

Burada listelenmeyen, tutmayı etkileyen farklı önemli faktörlere sahip başka birçok kromatografi modu 
daha vardır.

Aksi belirtilmedikçe aşağıdaki gereklilikler ve ilgili monografta verilen tüm ilave gereklilikler yerine 
getirilmelidir:
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Tablo 2. Sistem uygunluk parametreleri ve önermeleri [10].

Parametre Önerilen

Kapasite faktörü (k′) İlgili analitin piki, diğer bileşen piklerinden ve ölü hacimlerden iyi 
ayrılmalıdır,

Genellikle k′> 2,0
Pik simetri faktörü 08 - 1,5

Tekrarlanabilirlik N≥5 için RSD≤1% arzu edilir

Bağıl alıkonma Çözünürlük belirtildiği sürece gerekli değil

Ayırma faktörü (Rs) Pikin tepe alanı ile en yakın elüsyon potansiyeli arasında kirlilik, yan madde, 
bozunma ürünü, iç standart vb. parametrelerden iyi ayrılmalıdır.

Kuyruklanma faktörü (T) T≤2

Teorik tabaka sayısı (N) Genel olarak> 2000 olmalı

Tekrarlanabilirlik testlerinde aksi belirtilmedikçe izin verilen en yüksek bağıl standart sapma Tablo 3’de 
verilen değerden fazla olmamalıdır. Bu gereklilik safsızlık testleri için geçerli değildir.

Tablo 3. Tekrarlanabilirlik gereklilikleri.

Bağımsız enjeksiyon sayısı
3 4 5 6

B (%) İzin verilen en yüksek bağıl standart sapma 
2.0 0.41 0.59 0.73 0.85
2.5 0.52 0.74 0.92 1.06
3.0 0.62 0.89 1.10 1.27

Sistem uygunluk testleri, tipik olarak, genel olarak bir veya iki adet analit ve birkaç tane safsızlık (<% 
0,5) içeren numunelerin kantitatif analizini içerir. Bu testlerde hesaplanan çözünürlük (birden fazla 
pik varsa), doğruluk, tekrarlanabilirlik ve hassaslık temel validasyon ve sistem uygunluk parametre-
lerindendir. Bu nedenle bu tip analizleri için var olan kabul kriterlerinin diğer farmasötik durumlarda 
kullanılan analizlerden daha katı olması beklenir [11].

Validasyon, cihaz çalışmaya başlamadan başlayan, yöntem geliştirme ve aktarımından çok sonra 
devam eden sürekli gelişen aktif bir süreçtir. İyi tanımlanmış ve iyi belgelenmiş bir doğrulama süreci, 
düzenleyici kurumlara sistem ve yöntemin kullanım amacına uygun olduğuna dair kanıt sağlar. Yön-
tem geliştirmeye, optimizasyona ve validasyona mantıksal, kademeli olarak yaklaşarak, laboratuvar 
kaynakları daha verimli ve verimli bir şekilde kullanılabilme olanağı sağlamasının yanında analiz he-
define ulaşmayı da kolaylaştırır. Sistem uygunluk ölçütlerine uygunluk, kromatografik işlem tamamın-
da gereklidir. Analizci, bunu izlemek için deneyin kullanım sıklığı ve kromatografik sistem deneyimi 
gibi çeşitli etmenlere bağlı olarak uygun bir doğrulama şemasını seçer [12,13].

KROMATOGRAFİK TEST PARAMETRELERİNİN AYARLANABİLİRLİĞİ

Temelde yöntemleri değiştirmeden sistem uygunluk kriterlerini karşılamak üzere çeşitli kromatografik 
test parametrelerinin ne ölçüde ayarlanabilir olduğu aşağıda listelenmiştir. Şartların, değişken hare-
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ketli fazla yapılan ayrımlarla ayarlanması, değişmeyen hareketli fazla ayrımlardan daha önemlidir, 
çünkü bu durum piklerin değişken hareketli fazın farklı basamaklarına kaymasına, buna bağlı olarak 
piklerin yanlış tanımlanmasına veya ayrımın tarif edilen ayrıştırma zamanından sonraya kaymasına 
neden olabilir. Belirtilenler dışındaki değişiklikler yöntemin tekrar geçerlilik çalışmasını gerektirir. Açık-
lanan kromatografik şartların geçerliliği monografın hazırlanması sırasında onaylanmıştır. 

Sistem uygunluk testleri, deney ve kalibrasyonların yeterli şartları sağladığının gösterilmesi için ya-
pılır. Belirtilen metotlarda (farmakope veya standart kuruluşun metodu) sabit fazlar genel olarak ta-
nımlandığından ve bu sabit fazların ticari olarak farklı kromatografik şartları sağlayabilecek birçok 
türleri olduğundan deneylerde kullanılacak ticari sabit fazın belirtilen sistem uygunluk gerekliliklerinin 
sağlanması için kromatografik şartların ayarlanması gerekmektedir. Özellikle ters-faz sıvı kromatog-
rafik yöntemlerde, çeşitli değişkenlerin ayarlanması her zaman istenildiği gibi sonuçlanmayabilir. Bu 
durumda kolonu, istenen kromatografik davranışı gösteren aynı özellikteki bir başka kolonla değiş-
tirmek gerekebilir. Farmakopelerde (Örneğin EP’de Avrupa İlaç Kalitesi ve Sağlık Hizmetleri Müdür-
lüğü (European Directorate for the Quality of Medicines and HealthCare - EDQM) web sitesindeki 
Knowledge Veritabanı) genellikle monografın hazırlanması sırasında kullanılan kolon(lar) hakkında 
bilgi verilmektedir. Kritik değişkenler için ayarlamalar, sistem uygunluğunu sağlamak için monografta 
açıkça belirtilir.

Metodun uygulanması sırasında, metodun kullanım amacına uygunluğunu anlamlı düzeyde etkileme-
den metod parametrelerinde gerektğinde kabul edilebilir değişimler yapılabilir. Bunlara çeşitli örnekler 
ve sınırlılıklar aşağıda verilmiştir:

SIVI KROMATOGRAFİSİ

Sabit Hareketli Faz Koşulu (İzokratik / Eşgüçlü) Altında Ayırma

Hareketli Fazın Bileşimi: İkincil çözücü bileşeninin miktarı hangisi daha büyükse, ±%30 bağıl veya 
±%2 mutlak olarak ayarlanabilir; başka hiçbir bileşen mutlak %10’dan fazla artırılmaz.

Hareketli Faz Sulu Bileşenin pH’sı: Aksi belirtilmedikçe pH da ±0.2 değişikliği veya iyonize olmayan 
maddelerin incelenmesi için pH da ±0.1değişiklik yapılır.

Hareketli Fazın Tampon Bileşenindeki Tuzların Derişimi:Tampon derişiminde  ±%10 değişiklik yapı-
labilir.

Akış Hızı:±%10 değişiklikle denenmelidir; kolon değiştirilerek akış hızı denemesi için kolon 
boyutlarına göre daha geniş bir ayarlama kabul edilebilir - :±%50 gibi.

Kolon Sabit Fazı: Sabit fazın bileşenlerinde değişikliğe izin verilmez (ör. C18, C8 ile değiştirilemez); 
parçacık büyüklüğü: en fazla %50 azaltılabilir; daha fazlasına izin verilmez.

Kolon Uzunluğu: ±%70;

Kolon İç Çapı: ±%25.

Kolon Sıcaklığı: Çalışma sıcaklığının belirtildiğinde, aksi belirtilmedikçe, ±10 °C. 

Kolon boyutları değiştirildiğinde, akış hızı gerektiği şekilde aşağıdaki denklem kullanılarak ayarlana-
bilir.

Farmakope Metotlarında Kromatografik Test Parametrelerinin Ayarlanabilirliği
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F1=monografta belirtilen akış hızı, mL/dk;

F2=ayarlanmış akış hızı, mL/dk;

I1=monografta belirtilen kolonun boyu (mm);

I2=kullanılan kolonun boyu, mm;

d1=monografta belirtilen kolonun iç çapı (mm);

d2=kullanılan kolonun iç çapı (mm);

Dedektör Dalga Boyu: Ayarlanamaz.

Enjeksiyon Hacmi: Analiz edilen pik (piklerin) tespiti ve tekrarlanabilirliği tatmin edici ise azaltılabilir 
ancak artırılmasına izin verilmez.

Değişken Hareketli Faz Koşulu (Gradiyent) Altında Ayırma

Sıvı kromatografisinde, kromatografik şartların ayarlanması sırasında ayırmanın daha verimli olabil-
mesi için tek bir hareketli fazlı sistem yerine değişken hareketli fazlı sistem tercih edilmektedir [14].

Değişken hareketli fazlı sistemlerde, hareketli fazın bileşimi ve değişiminde yapılan küçük ayarlama-
lar; sistem uygunluk gereklilikleri yerine getirilmesi şartıyla, temel pik (ler) belirtilen alıkonma zaman-
larının ±%15’i içinde ayrıldığı ve hareketli fazın son bileşimi, belirtilen bileşimden ayrım gücü olarak 
daha zayıf olmadığı durumlara göre yapılmalıdır. Sistem uygunluk gerekliliklerinde uyum elde edile-
mediğinde, genellikle ölü hacmin değerlendirilmesi veya kolonun değiştirilmesi tercih edilir.

Ölü Hacim: Ayırım, alıkonma zamanı ve bağıl alıkonmaları önemli derecede değiştirebilir. Bu, aşırı ölü 
hacimden dolayı olabilir. Monograflar tercihen, değişken hareketli faz programı başlamadan önce de-
ğişmeyen bileşimli bir hareketli faz basamağını içerir, böylece aslında kullanılan ve yöntem geliştirme 
için kullanılan sistem arasındaki ölü hacim farklılıklarının dikkate alınması için değişken hareketli faz 
zaman noktalarında bir uyumlaştırma yapılabilir. Değişmeyen bileşimli tek hareketli faz basamağının 
uzunluğunu kullanılan analitik cihaza uyumlaştırmak, kullanıcının sorumluluğundadır. Monografın ha-
zırlanması sırasında kullanılan ölü hacim monografta verilirse, değişken hareketli faz tablosundaki 
zaman noktaları (t dk), aşağıdaki denklemle hesaplanan uyumlaştırılmış zaman noktaları (tc dk) ile 
değiştirilebilir.

tc = t
D - D0

F

D=Ölü hacim, mL

D0=Yöntemin geliştirilmesinde kullanılan ölü hacim, mL

F=Akış hızı, mL/dk

Bu amaçla dahil edilen bir değişmeyen hareketli faz basamağı, eğer yöntemin uygulanmasındaki ge-
çerlilik verileri bu basamak olmaksızın sağlanmışsa ihmal edilebilir. 

Hareketli Fazın Sulu Bileşiminin pH’sı: Ayarlanamaz.

Hareketli Fazın Tampon Bileşenindeki Tuzların Derişimi: Ayarlanamaz.
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Akış Hızı: Kolon boyutlarını değiştirildiğinde ayarlamaya izin verilir (aşağıdaki formüle bakınız)

Sabit Faz: Sabit fazın bileşenlerinde değişikliğe izin verilmez (ör. C18, C8 ile değiştirilemez);

Parçacık büyüklüğü ayarlanamaz

Kolon Uzunluğu: ±%70;

Kolon İç Çapı: ±%25.

Kolon boyutları değiştiğinde, akış hızı aşağıdaki denklem kullanılarak ayarlanabilir.

F1=monografta belirtilen akış hızı, mL/dk;

F2=ayarlanmış akış hızı, mL/dk;

I1=monografta belirtilen kolonun boyu (mm);

I2=kullanılan kolonun boyu, mm;

d1=monografta belirtilen kolonun iç çapı (mm);

d2=kullanılan kolonun iç çapı (mm)

Kolon Sıcaklığı: Çalışma sıcaklığı tanımlandığında aksi belirtilmedikçe ±5 °C aralıkta analiz yapılma-
lıdır.

Dedektör Dalga Boyu: Ayarlanamaz.

Enjeksiyon Hacmi: Tayin edilen pik(lerin) tespiti ve tekrarlanabilirliği tatmin edici ise azaltılabilir, arttı-
rılamaz.

Gaz Kromatografisi

Gaz kromatografisinde, sistem uygunluk parametreleri dikkate alınarak kolon parametreleri, akış 
hızı, sıcaklık, enjeksiyon hacmi ve kesinti hacminde ayarlama yapılabilir.

Kolon Parçacık Büyüklüğü: En fazla %50 azaltılabilir; arttırılamaz (dolgulu kolonlar); 

Kolon Film kalınlığı: %50’ye kadar azaltılabilir, %100’e kadar artırılabilir (kılcal kolonlar).

Kolon Uzunluğu: ±%70;

Kolon İç Çapı: ±%25.

Akış Hızı: ±%50.

Sıcaklık: ±10 °C.

Enjeksiyon Hacmi ve Kesinti Hacmi: Tespit ve tekrarlanabilirlik tatmin edici ise ayarlanabilir.

Süperkritik Akışkan Kromatografisi

Hareketli Fazın Bileşimi: Dolgulu kolonlar için ikincil çözücü bileşeninin miktarı ±%30 bağıl veya ±%2 
mutlak olarak hangisi büyükse ona göre ayarlanabilir; kapiller kolon sisteminde ayarlama yapılamaz.
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Dedektör Dalga Boyu: Ayarlanamaz.

Kolon Parçacık Büyüklüğü: En fazla %50 azaltılabilir; arttırılamaz (dolgulu kolonlar);

Kolon Uzunluğu: ±%70;

Kolon İç Çapı:  ±%25 (dolgulu kolonlar) ve ±%50 (kılcal kolonlar)

Akış Hızı: ±%50.

Sıcaklık: Çalışma sıcaklığı tanımlıysa ±5 °C 

SONUÇ

Ulusal ve uluslararası standartlarla yapılan kalite kontrol çalışmalarının dayandırıldığı yasal kaynak 
olarak kullanılan Avrupa Farmakopesi’nin yanında ülkemizde bitmiş ürün monograflarının yer aldığı 
USP ve BP gibi diğer farmakopelerden de yararlanılmaktadır. Diğer bir yandan basılmak üzere olan 
Türk Farmakopesi de ulusal farmakopemiz olarak basım sonrası aktif bir şekilde kullanılacaktır. Ana-
lizlerde tekrarlanabilir ve güvenilir sonuçların elde edilebilmesi, bu farmakopelerde geçen kromatog-
rafi ve kromatagrafik ayırma teknikleri başlıkları altında verilen sistem uygunluk şartlarının belirtildiği 
gibi hesaplanması ve özel monograflarda belirtilen sınırlar içinde kalması sağlanarak elde edilebilir. 
Analiz sırasında sistem uygunluk şartlarının sağlanamadığı durumlarda; metotlarda geçen hareketli 
faz, sabit faz, çalışma sıcaklığı gibi yukarıda detaylandırılan parametrelerin belirtilen sınırlar içinde 
değiştirilmesi ile de analizlerde test tekrarlarıyla oluşacak mali zararın, iş kaybının ve analizi yapan 
personelin performans düşüklüğünün önüne geçilmesi yönünde önemli bir adımın atılmış olacağı da 
açıktır.
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ÖZET  

İlaç endüstrisi, sağlıklı bir yaşam sürdürülmesi ve sağlıklı bir toplumun yaratılmasındaki en büyük 
etkenlerden birisidir. Bu noktada, ilaçların keşfi ve geliştirilmesi hem günümüzde hem de gelecekte 
büyük önem arz etmektedir. Bu açıdan bakıldığında da ilaç etken maddelerin ayrımları ve analizleri 
ile ilgili geniş bir bilgi birikimi, yeterli cihaz ve yardımcı malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Moleküler 
düzeydeki kiralite kavramı, 1848 yılında Fransız kimyager ve biyolog Louis Pasteur’un sodyum 
amonyum tartarat kristal izomerlerini büyüteç yardımıyla ayırmasıyla birlikte keşfedilmiştir. Bu keşif 
sonrasında kiral bileşikler gerek kimya ve ilaç sektörlerinde ve gerekse de akademik ҫalışmalar için 
nesillerdir ilham kaynağı olmuştur. Enantiyomerler biyolojik olarak farklılıklar göstermektedir. Bunlar; 
koku, tat, toksisite ve farmakolojik etkiler olarak karşımıza çıkabilirler. Enantiyomerik açıdan saf 
kiral ilaçlar, rasemik halde bulunan ilaçlarla kıyaslandığında daha güvenilir olmaları sebebiyle, ilaç 
pazarında artan oranda bir gelişme göstermiştir. Dolayısıyla, kiral bileşiklerin enantiyoseçici üretimleri 
için yeni yöntemlerin geliştirilmesi yanında, enantiyoseçici analitik yöntemlerinde dikkate alınması 
gerekmektedir. Bu analitik yöntemler geliştirilirken bir enantiyomerin varlığında diğer enantiyomerin 
çok düşük miktarlardaki safsızlığının tespit ve tayin edilmesi de çok önemlidir. Bu makalede kiral ilaç 
etken maddelerin enantiyomerlerinin ayrımında ve analizinde kullanılan analitik ölçekli yaklaşımlar 
anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Analitik, Enantiyomer, İlaç analizleri, Kiral, Ayırma
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Kiral İlaç Enantiyomerlerinin Ayrımlarına Analitik Ölçekli Yaklaşımlar

ANALYTICAL SCALE SEPARATION OF ENANTIOMERS OF CHIRAL DRUGS

ABSTRACT

The pharmaceutical industry is one of the most important factors in maintaining a healthy life and 
creating a healthy society. From this perspective, the development and discovery of the pharmaceuticals 
are of great importance both now and in the future. From this point of view, a broad knowledge and 
sufficient equipment with the auxiliary materials are needed for the analysis of pharmaceutical active 
compounds.The concept of molecular level chirality was discovered in 1848 when French chemist 
and biologist Louis Pasteur separated the crystal isomers of sodium ammonium tartrate with the aid 
of a magnifying glass. After this invention, chiral compounds have been a source of inspiration for 
generations, both in the chemical and pharmaceutical industry, and for academia. Enantiomers show 
biological differences such as: odor, taste, toxicity and pharmacological effects. Enantiomerically pure 
chiral drugs have shown an increasing trend in the pharmaceutical market, as they are more reliable 
compared to drugs in racemic form. This needs to be taken into account in the enantioselective 
analytical methods as well as the development of new methods for enantioselective production of 
chiral compounds. Therefore, enantioselective analytical methods should be taken into account 
and new methods for enantioselective production of chiral compounds have to be developed. While 
these analytical methods are being developed, it is also very important to identify and determine 
very low quantities of the one enantiomer that is considered as impurity in the presence of another 
enantiomer. So, this article describes analytical scale approaches used in the separation and analysis 
of enantiomers of chiral drug substances.

Keywords: Anaytical, Enantiomer, Pharmaceutical analysis, Chiral, Separation

GİRİŞ

Moleküllerin yapılarının üç boyut içerisinde incelenmesi Stereokimya olarak bilinir. Aynı molekül 
formülüne sahip, farklı bileşiklere genel olarak izomer denir. İzomerler, yapı izomerleri ve 
stereoizomerler olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır (Şekil 1). Yapı izomerleri, atomların birbirine 
farklı bir sıra ile bağlanmaları sebebiyle farklılaşan izomerlerdir. Stereoizomerler ise atomlarının 
uzaydaki düzenlemeleri ile farklılaşırlar [1]. Stereoizomerler de geometrik ve optik izomerler olmak 
üzere iki ana sınıfa ayrılabilirler. Bunlardan optik izomerler başlığı altında enantiyomerler ve 
diastereomerler incelenmektedir. Enantiyomerler, molekülleri birbirinin ayna görüntüsü olan fakat 
birbirleriyle çakışmayan stereoizomerlerdir. Diastereomerler ise molekülleri birbirinin ayna görüntüsü 
olmayan stereoizomerlerdir. Kiral molekülü tanımlarken ayna görüntüsü ile aynı olmayan moleküller 
tanımı kullanılır [2].



Cilt:3      Sayı:1      Yıl: 2018

Türk Farmakope Dergisi40

Şekil 1. İzomerlerin sınıflandırılması

Enantiyomerler ve diastereomerler arasında yukarıdaki tanımın haricinde de bazı farklılıklar 
bulunmaktadır. Diastereoizomerler stereomerkez içermezken, enantiyomerler 4 farklı grubun 
bağlandığı, genellikle karbon olan (N, P ve S de olabilir) bir adet kiral merkez içerir. Enantiyomerlerin 
kırılma indisleri, çözünürlükleri, erime noktası, kaynama noktası gibi fiziksel özellikleri tamamen 
aynı iken, diastereoizomerlerde bu özellikler farklılık gösterirler. Diastereoizomerler kiral olmayan 
(akiral) bir sabit faz varlığında bile kromatografi ile ayrılabilirken, enantiyomerlerin ayrılması için 
mutlak suretle kiral bir seçici gerekmektedir. Son olarak da enantiyomerler optikçe aktif bileşiklerken, 
diastereoizomerler optikçe aktif özellik göstermezler [3]. 

Moleküler düzeydeki kiralite kavramı, 1848 yılında Fransız kimyager ve biyolog Louis Pasteur’un 
sodyum amonyum tartarat kristal izomerlerini büyüteç yardımıyla ayırmasıyla birlikte keşfedilmiştir 
[4]. Bu keşif sonrasında kiral bileşikler nesillerdir gerek kimya ve ilaç sektörlerinde gerekse akademik 
ҫalışmalar için ilham kaynağı olmuştur [5]. 

Biyolojik Önem Bakımından Enantiyomerler

Enantiyomerler biyolojik olarak farklılıklar göstermektedir. Bunlar; koku, tat, toksisite ve farmakolojik 
etkiler olarak karşımıza çıkabilirler. Enantiyomerlerin bu farklılıklarının Piutti’ nin araştırmaları 
sonucunda ortaya çıktığı bilinmektedir. Piutti 1886 yılında yaptığı çalışmalarda Asparagus officinalis 
(kuşkonmaz) bitkisinden, bir aminoasit olan asparjinin L ve D formlarını izole etmiştir. İzole edilen bu 
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formlardan L-asparjin acı tada sahipken, D-asparjinin tatlı olduğunu bulmuştur [6].
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Pasteur‟un sodyum amonyum tartarat kristal izomerlerini büyüteç yardımıyla ayırmasıyla 

birlikte keĢfedilmiĢtir [4]. Bu keĢif sonrasında kiral bileĢikler nesillerdir gerek kimya ve ilaç 

sektörlerinde gerekse akademik ҫalıĢmalar için ilham kaynağı olmuĢtur [5].  

 

Biyolojik Önem Bakımından Enantiyomerler 

 

Enantiyomerler biyolojik olarak farklılıklar göstermektedir. Bunlar; koku, tat, toksisite ve 

farmakolojik etkiler olarak karĢımıza çıkabilirler. Enantiyomerlerin bu farklılıklarının Piutti‟ nin 

araĢtırmaları sonucunda ortaya çıktığı bilinmektedir. Piutti 1886 yılında yaptığı çalıĢmalarda 

Asparagus officinalis (kuĢkonmaz) bitkisinden, bir aminoasit olan asparjinin L ve D formlarını 

izole etmiĢtir. Ġzole edilen bu formlardan L-asparjin acı tada sahipken, D-asparjinin tatlı 

olduğunu bulmuĢtur [6]. 
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portakal kokusunun duyulmasına sebep olurken (S)-limonen, limon esansı yaymaktadır.Tat 

ve koku değiĢimi gözlenebilen 250‟den fazla enantiyomerik çift bulunmaktadır. Bazı 

bileĢiklerde ise bir enantiyomer koku yayarken diğeri tamamen kokusuz olabilmektedir [7].    

Enantiyomerlerin biyolojik farklılıklarının farmakolojik ve toksikolojik olarak en belirgin 

gözlendiği alan Ģüphesiz kiral farmasötik bileĢiklerdir. Bu alandaki en unutulmaz örnek 

Talidomit trajedisidir [8, 9]. 1954 yılında tablet olarak piyasaya sürülen Contegran® 
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Şekil 2. Asparjin moleküllü: L-asparjin (A), D-asparjin (B) 

Enantiyomerlerin koku üzerine olan etkilerinin en bilinen örneği limonendir.  (R)-enantiyomeri portakal 
kokusunun duyulmasına sebep olurken (S)-limonen, limon esansı yaymaktadır.Tat ve koku değişimi 
gözlenebilen 250’den fazla enantiyomerik çift bulunmaktadır. Bazı bileşiklerde ise bir enantiyomer 
koku yayarken diğeri tamamen kokusuz olabilmektedir [7].   

Enantiyomerlerin biyolojik farklılıklarının farmakolojik ve toksikolojik olarak en belirgin gözlendiği 
alan şüphesiz kiral farmasötik bileşiklerdir. Bu alandaki en unutulmaz örnek Talidomit trajedisidir [8, 
9]. 1954 yılında tablet olarak piyasaya sürülen Contegran® hamilelerde sabah bulantısı sorununu 
gidermek için kullanılmıştır. Üretim gerçekleştirilirken bazı toksik verilerle karşılaşılmış olsa da 
fareler üzerinde yapılan deneyler soncunda kayda değer bir soruna rastlanılmadığı için piyasaya 
sürülmüştür. İletişim ağının yetersiz olması sebebiyle o yıllarda ilacı kullananlarda ortaya çıkan; uykuya 
eğilim, halsizlik, deride kızarıklıklar, mide ağrıları, uyuşma, sinirlilik, kulak çınlaması gibi yan etkiler 
görülmeye başlansa da ilaç piyasadan toplatılamamıştı. Bu belirtileri takiben gerçekleşen doğumlarda 
anomalili bebekler dünyaya gelmiştir. Bu anomalilerden bazıları normalden kısa, malforme, yüzgeç 
benzeri kol ve bacaklarla kendini gösteren fakomeli (phocomelia), sağırlık, körlük ve cinsel organlarda 
deformasyonlardır.

Şekil 3. Talidomit in neden olduğu anomaliler ile ilgili birkaç örnek [2]

Talidomitin, anne ile fetus arasında yer alan plasental bariyeri geçip konjenital deformitelere yol 
açabilen bir teratojen olduğu daha sonra ortaya çıkarılmış ve  on binden daha fazla bebek bu trajediden 
etkilenmiştir[8, 10]. Bu olayda Talidomitin (R)-enantiyomeri sedatif etki gösterirken, (S)-enantiyomeri 
teratojenik etki göstermektedir..
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Talidomit dışında birçok ilaç etken maddesinin kiral olduğu da bilinmektedir. Kiral bileşiklerin farmakolojik 
etkileri alanında yapılan çalışmaların ilkinde, atropinin L izomeri olan (-)-hiyosiyaminin, D izomerine 
oranla 20 kat daha etkili olduğu bulunmuştur.  Bir diğer çalışmada ise, epinefrin enantiyomerleri 
arasındaki farklılıklar ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmaya dayanarak epinefrinin levo formunun (+) 
(S)- epinefrine oranla kan basıncını 12-15 kat daha arttırdığı kanıtlanmıştır[11, 12]. Yukarıdaki 
çalışmaları gerçekleştiren İskoç farmakolog Arthur Robertson Cushny 1926 yılında farmakolojik 
açıdan enantiyoseçimliliğin önemini ifade eden ilk ve en kapsamlı derleme olan “Biological relations 
of optically isomeric substances” başlıklı çalışmasında ise kiral bileşiklerin enantiyoseçimliliğini 
farmakolojik ve metabolizma açısından önemini son 40 yılı baz alarak derlemiştir[13]. Bu çalışmaları 
takiben enantiyoseçimliliğini farmakolojik etkileri ve enzimlerle olan ilişkileri üzerine tartışmalar daha 
da artmıştır. Bununla birlikte kiralite olgusunun toksikoloji, farmakoloji, biyoloji, tıp ve kimyanın birçok 
alanında çok önemli etkileri olduğu bilinmektedir.Özellikle de 20. yüzyılın başlarında ilaç üretiminde ve 
kullanımında kiralitenin araştırılması önemli bir unsur halini almıştır. Birçok bileşikte enantiyoseçimliliğin 
olduğu gözlenmiştir. Enatiyoseçimliliğin ilaç-reseptör ilişkisine olan etkilerini Easson ve Stedman 
1933’te basit bir model (Şekil 4.) ile açıklamaya çalışmışlardır[14]. 

Şekil 4. Enantiyomerlerin reseptöre stereoseçici olarak bağlanmasının teorik modeli

Bu modele göre molekülde bulunan üç grup, kiral reseptör üzerinde bulunan bütünleyici bölgelerle 
etkileşmektedir. Uzaydaki yönelmesi dikkate alındığında aynı moleküle ait 3 grup reseptör üzerine 
tam olarak yerleşmektedir. Fakat diğer enantiyomeri incelediğimiz zaman reseptör ve molekülün 
birbiriyle eşleşmediği ve dolayısıyla da etkileşimin olmadığı görülmektedir. Bu yüzden her iki 
enantiyomerin farklı biyolojik etkileri görülmektedir. Bu model, kiral farmasötik bileşiklerin biyolojik 
enantiyoseçimliliğini, ilaç-reseptör etkileşimi, enzim substrat bağlanması ve proteinlerin bağlanmasını 
göstermek için kullanılmıştır[15][Krstulović, 1989 #2566;McConathy, 2003 #2568]. 

Yukarıda bahsi geçen afinite çeşitleri ve sonuçları aşağıdaki gibi incelenebilir:

•	 İki enantiyomerin aynı hedefe yöneldiği fakat birinin diğerine oranla daha yüksek afinite 
gösterdiği durum,

•	 İki enantiyomerin aynı hedefe aynı afinite göstermesi fakat sinjetik etkisinin olmadığı durum, 

•	 İki enantiyomerin de farklı hedeflere bağlanarak bağımsız terapötik etki gösterdiği durum,

•	 Bir enantiyomerin beklenen etkiyi gösterdiği, diğerinin istenmeyen yan etkilere sebep olduğu 
durum,
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•	 Aktif olamayan enantiyomerin aktif olan enantiyomerin yan etkilerini ortaya çıkardığı durum.

Bu durumlara ait bazı seçilmiş örnekler Tablo 1` de sunulmuştur [16-19].

Tablo 1. Enantiyomerlerin ve stereoizomerlerin farmasötik bileşiklerdeki farklılığı

Etken madde Her bir enantiyomerin etkisi

Albuterol
(R) Enantiyomeri bronkodilatör etki gösterirken; (S) enantiyomeri proinflamatuar 

etki gösterebilir 
Amlodipin (S) İzomeri, (R) izomerine göre yaklaşık 1000 kat daha etkili.

Bupivakain
(S) Enantiyomeri, (R) enantiyomerine göre daha az kardiyotoksik etki 

göstermektedir.

Karvedilol
(S) Enantiyomeri seçici olmayan β-bloker etki gösterirken, (R) ve (S) 

enantiyomerleri α-bloker etki gösterir.
Setirizin (R) Levosetirizin (S) deksosetirizine göre 30 kat daha fazla afinite gösterir.
Sitalopram (S) Enantiyomeri aktifken, (R) enantiyomeri inaktiftir.
Dobutamin (-) İzomeri agonistik aktivite gösterirken, (+) izomeri antagonist aktivite gösterir 
Dropropizin (R) Enantiyomeri yan etkilere sebep olur

Etambutol
(S,S) Enantiyomeri antitüberküloz etki gösterirken (R,R) enantiyomeri körlüğe 

sebep olur. 

Etomidat
(R) Enantiyomeri, (S) enantiyomerine göre 15 kat daha etkilidir. Bununla birlikte 

(S) formu hipnotik etkilerin görülmesine sebep olur.
Ibuprofen (S) Enantiyomeri (R) enantiyomerine göre 160 kata daha yüksek aktivite gösterir.

Ketamin
(S) Formu (R) formuna oranla NMDA reseptörüne daha kuvvetli bağlanarak 2-4 

kat daha etkindir. (R) enantiyomeri anksiyete ve halüsilasyonlara sebep olur.

Labetalol
(S,R)-  Enantiyomeri α-adrenerjik reseptörleri engellerken, (R,R)-formu  

β-adrenoreseptörleri engeller. (S,S) ve (R,S) izomerleri de inaktiftir.
Metildopa (S) Enantiyomeri aktifken, (R) enantiyomeri inaktifdir.

Metorfan
L- Formu ağrı kesici özellik gösterirken, D-formu öksürük baskılayıcı görev 

üstlenir.
Omeprazol (S) Enantiyomeri daha yüksek etki gösterir.
Penicilamine (S) Enantiyomer aktifken, (R) enantiyomeri inaktif olup mutajenik etkileri vardır.
Prilokain (R) Enantiyomeri (S) enantiyomerine göre daha hızlı metabolize olur.
Propranolol L formu aktifken D formu inaktiftir.

Talidomit
(S) Enantiyomeri teratojenik etki gösterirken, (R) enantiyomeri sedatif etki 

gösterir.

Enantiyomerik açıdan saf kiral ilaçlar, rasemik halde bulunan ilaçlarla kıyaslandığında daha güvenilir 
olmaları sebebiyle, ilaç pazarında artan oranda bir gelişme göstermiştir. Bu, kiral bileşiklerin 
enantiyoseçici üretimleri için yeni yöntemlerin geliştirilmesi yanında, enantiyoseçici analitik 
yöntemlerinde dikkate alınması gerekmektedir. Bu analitik yöntemler geliştirilirken bir enantiyomerin 
varlığında diğer enantiyomerin çok düşük miktarlardaki safsızlığının tespit ve tayin edilmesi de çok 
önemlidir [15].

Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi Kurumu (FDA) rasemik ilaçların piyasaya sürülmeden önce her bir 
enantiyomerinin vücuttaki etkisinin ayrı ayrı gösterilmesi ve bu ilaçların saf enantiyomerik halde 
geliştirilip üretilmesi gerekliliğini tavsiye etmektedir. Bu ilaçların üretimiyle ilgili olarak nelere dikkat 
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edileceği konusunda da 5 Ocak 1992 yılında yayımladıkları “Yeni Stereoizomerik İlaçların Geliştirilmesi” 
adlı kılavuz bulunmaktadır [20, 21].

Günümüzde, çeşitli farmakolojik gruplara ait birçok kiral ilaç bulunmaktadır. Örneğin, HIV tedavisinde 
kullanılan antivirallerden, sakinavir, indinavir, nelfinavir ve hepatit tedavisinde kullanılan, daklatasvir, 
sofosbuvir, ledipasvir, bunlardan güncel olanlara örneklerdir. 

Saf enantiyomer ilaç pazarı düşünüldüğünde de istatistikler artan bir grafik izlemiştir.1998 yılında 
Amerika Birleşik Devletleri’nde saf enantiyomer ilaç satışları 99 milyar dolar seviyelerine ulaşmıştı 
[22]. 2003 yılında Downton ve Clark`ın yaptığı araştırmaya dayanarak 2002 yılında kardiyovasküler 
ilaç satışları temel alındığında ilk 5 ilacın 4 tanesi saf enantiyomerik haldedir. 2010 yılında dünya 
çapında en çok satılan 10 ilacın 7 si saf enantiyomer ilaçlardan oluşmuştur. 2013 yılında da piyasada 
bulunan ve en çok satışı yapılan ilaçlar yine saf enantiyomerlerden oluşmaktaydı.Pharmacy Times 
sitesine göre 2015 yılında satışı gerçekleştirilen ilaçlardan en yüksek ciroya sahip 10 ilacın 9’u kiral 
moleküllerden oluşmaktadır. Bu ilaçların da 5 tanesi tek enantiyomer olarak satılmaktadır [23, 24].
Dünyada piyasada bulunan hem rasemik hem de tek enantiyomer halindeki ilaçlara verilmiş bazı 
örnekler Tablo 2` de listelenmiştir [23-26].

Tablo 2. Dünyada piyasada bulunan rasemik ve tek enantiyomer formdaki ilaçlar

Etken madde ve rasemik piyasa preparatı Etken madde ve tek enantiyomer
Piyasaya

Sürülme Yılı

Amlodipin (Norvasc) Levamlodipin (EsCordi Cor) 2007

Amfetamin (Benzedrine) Dekstroamfetamin (Dexedrine) 2007

Bupivakain (Marcain) Levobupivakain (Chirocaine) 2000

Setirizin (Zyrtec / Reactine) Levosetirizin (Xyzal) 2001

Sitalopram (Celexa / Cipramil) Essitalopram (Lexapro / Cipralex) 2001

Fenfluramin (Pondimin) Deksfenfluramine (Redux) 1996

Formoterol (Foradil) Arformoterol (Brovana) 2006

Ibuprofen (Advil / Motrin) Deksibuprofen (Seractil) 1994

Ketamin (Ketalar) Esketamin (Ketanest S) 1996

Ketoprofen (Actron) Deksketoprofen (Keral) 1998

Metillfenidat (Ritalin) Deksmetilfenidat (Focalin) 2001

Milnasipran (Ixel / Savella) Levomilnasipran (Fetzima) 2013

Modafinil (Provigil) Armodafinil (Nuvigil) 2007

Ofloksasin (Floxin) Levofloksasin (Levaquin) 1995

Omeprazol (Prilosec) Esomeprazol (Nexium) 2000

Salbutamol (Ventolin) Levalbuterol (Xopenex) 1999

Zopiklon (Imovane / Zimovane) Eszopiklon (Lunesta) 2004
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Birçok rasemik ilacın etkileri incelenmeye devam edilmektedir. Saf enantiyomerlerden üretilen ilaçların 
birçok avantajı vardır [27, 28]. Bunlar:

•	 Öncelikle iki enantiyomerin karışımı yerine etken maddenin tek bir enantiyomeri formülde 
bulunacak

•	 Tek enantiyomer kullanıldığında da,

o Terapötik etkileri

o Farmakolojik

o Toksikolojik

o Farmakokinetik etkileri karakterize etmek kolaylaşacaktır.

•	 Tek enantiyomer kullanılarak,

o İlaçların toksisitesi

o Uygulanacak doz miktarı

o Karmaşık ilaç-ilaç etkileşimlerinde azalma gözlenecektir.

Bu nedenle, enantiyomerik olarak saf ilaçların geliştirilmesi, istenmeyen enantiyomerin uzaklaştırılması, 
enantiyomer seçimli sentezler ve rasemik ilaçların ayrımının yapılarak analiz yöntemlerinin geliştirilmesi 
günümüz araştırmalarında ve gelecekte önemli yer teşkil etmektedir.

Kiral İlaç Geliştirilmesi ve Analizi

Kiral ilaç geliştirme sürecinde her basamakta ne kadar rasemik karışım ve/veya saf enantiyomere 
ihtiyaç olduğu aşağıdaki tabloda kısaca özetlenmiştir (Tablo 3).

Tablo 3. Kiral ilaç geliştirme stratejisi

İlaç geliştirme 
basamağı

Gerekli olan 
enantiyomer Miktar Maliyetin önemi Büyük ölçekli 

üretim için önemi

Keşif Her iki 
enantiyomer 1 mg-50 g Düşük Düşük

Ön geliştirme Her iki 
enantiyomer 100 g-10 kg Düşük Orta

Tamamen 
geliştirme Aktif enantiyomer 5-100 kg Orta Yüksek

Üretim
Aktif enantiyomer Tonlarca Çok önemli Olmazsa olmaz

Enantiyomer olarak saf farmasötik preparatların (pestisitler ve insektisitler vs.) sentezlenmesi için 
kullanılan saf enantiyomerler başlıca üç kaynaktan elde edilir 

1) Tek enantiyomer şeklinde doğal olarak bulunan karbonhidrat ve alkaloit türevi kiral moleküllerin 
bitkilerden özütleme yoluyla ya da rasemik halde bulunan maddelerin kristalizasyon veya kinetik 
ayırma yollarıyla elde edilmesidir. 

2) Karbonhidrat kaynaklarından fermantasyon ile mikroorganizmalar vasıtasıyla elde edilmesidir (Bu 
proses, laktik asit, ve L- amino asit gibi basit yapılı kiral moleküller ile antibiyotikler, ve vitaminler gibi 
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daha kompleks moleküllerin üretilmesi için önemli bir kaynaktır). 

3)Kiral veya prokiral başlangıç maddelerinden hareketle kimyasal ve/veya biyokimyasal olarak 
asimetrik sentez yoluyla sentezlenmesidir. 

Bu bağlamda geliştirilen kiral havuz terimi de doğal olarak bulunan ürünlerin ve onların türevlerinin 
sentezini ifade etmektedir. Bu moleküller, konfigürasyon dönüşümü gibi kimyasal etkileşimlerle 
sentetik ürünlere dönüştürülür [29, 30]. 

Rasemik halde bulunan ilaç etken maddelerin ayrılmasında ve analizinde temel olarak geleneksel ve 
aletli analiz yöntemleri kullanılmaktadır [31]. Bu yöntemler:

•	 Geleneksel Yöntemler

	 Kristalizasyon

	Tercihli kristalizasyon

	Diastereomer kristalizasyonu

	Kinetik Ayırma

	Enzimatik

	Kimyasal

	Kiral Havuz

	Asimetrik Sentez

•	 Aletli Analiz teknikleri

	Gaz kromatografi

	Yüksek başarımlı (performanslı) sıvı kromatografi

	Süperkritik Akışkan Kromatografi

	Kapiler elektroforez

	Kapiler elektrokromatografi

Geleneksel Yöntemler

Kristalizasyon,rasemik bileşiklerin enantiyomerlerine ayrılması için endüstriyel ölçekli kullanılan 
yaygın bir tekniktir. 

İlaç endüstrisinde yaygın olarak enfeksiyon önleyici özelliği ile bilinen kloramfenikol ve kardiyovasküler 
bir etken madde olan α-metil-L-dopa tercihli kristalizasyona verilebilecek örneklerdir. Bu yöntem 
eşit miktarda iki enantiyomerin kristallerinin mekanik karışımını içeren rasematlara (konglomerat) 
uygulanabilir. Fakat bu şekilde bulunan ilaç etken maddeleri pek de yaygın değildir (%20 <). Bu 
yöntemin başarısı konglomerat şeklindeki rasemik karışımın enantiyomerlerden herhangi birinden 
daha çözünür olmasına bağlıdır [31-33].

Diastereomerik kristalizasyon (Pasteur yöntemi), enantiyomerleri ayırmak için en geçerli yöntemlerden 
biri olmakla birlikte, rasemik yapıyı diğer bir bileşiğin tek enantiyomeriyle tepkimeye sokmaktır. Bu 
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işlem, bir rasemik yapıyı bir diastereomerler karışımına çevirir ve diastereomerler farklı erime noktası, 
farklı kaynama noktası, farklı çözünürlüğe sahip olmaları nedeniyle geleneksel yolla ayrılabilirler. 
Bu yöntem kullanılarak yapılan ayrımlardan en çok bilinenler, antibiyotikler grubunda, sefaleksin, 
amoksisilin, ampisilin;kardiyovasküler grupta, timolol ve kaptopril; anti enflametuvar olarak naproksen 
ve ibuprofen; kalsiyum agonistlerinden diltiazem ve enfeksiyon grubundan kloramfenikol örnek olarak 
gösterilebilir. Bu etken maddelerin üretiminde yukarıda bahsedildiği gibi, ayrımı sağlayacak bileşiklerin 
kullanılması gerekmektedir. Örnek olarak, ibuprofen elde edilmek isteniyorsa ortama L-lisin eklenir. 
Bunun sonucunda da ibuprofen D-lisinat ve ibuprofen L-lisinat tuzlarının oluşumu sağlanır. L formunun 
çözünürlüğü daha yüksek olması sebebiyle her iki formun ayrılması sağlanır. Bununla birlikte etambutol 
için L-tartarik asit, diltiazem enantiyomerlerinin ayrılması için de (+) fenetilamin kullanılabilir. 

Kristalizasyon yöntemleri çok zaman ve emeğin harcandığı, otomatize edilemeyen yöntemlerdir. 
Ayrıca eklenen ayırıcı bileşiğin son ürüne kontamine olma olasılığı da bulunmaktadır[33].

Bu yöntemlerin haricinde enstrüman kullanılmayan diğer yöntemler ise kinetik ayırma yöntemleridir. 
Bir kiral bileşen varlığında iki enantiyomerin farklı hızlarda reaksiyon vermesine dayanır. Bu kiral 
bileşen enzim veya mikroorganizma gibi bir biyokatalizör olabileceği gibi kiral bir metal kompleksi gibi 
bir kemokatalizör de olabilir. Kinetik ayırma rasemik karışımdaki enantiyomerlerden birinin diğerinden 
daha hızlı ürüne dönüşmesiyle sağlanmaktadır. Kinetik ayırma yapılırken katalizör olarak en çok 
kullanılan enzim lipazlardır. Dinamik kinetik ayrımda,kinetik ayırma ile rasemizasyon prosesi beraber 
gerçekleşmektedir. Dinamik kinetik ayrımının tek farkı (S) enantiyomeri proses boyunca izomerleşir, 
başlangıç (R) substratının tamamı (R) ürününe dönüşebilir ve böylece %100 verime ulaşılabilir.

Kinetik ayırmanın ilk örnekleri Pasteur tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, sulu amonyum 
tartarat Penicillum glaucum ile reaksiyona girmiştir.  Reaksiyonda (R,R) tartarat seçici şekilde 
katalizlenmiş ve (S,S) tartarat üretilmiştir [34]. Dinamik kinetik ayırma kinetik ayırmanın bir basamak 
ilerisi olarak düşünülebilir. Geleneksel kinetik ayırmaya göre daha etkin ve verimli bir yöntemdir. Bu 
yöntemde, başlangıç substratı ile sürekli olarak in situ bir rasemizasyon söz konusudur. Bu sayede de 
%100 saf enantiyomer ürünlerin elde edilmesi sağlanmaktadır.

Kinetik ayırma bazı durumlarda bakteriler ve mayalar gibi mikroorganizmalar tarafından katalizlenmek 
suretiyle gerçekleşir. Kimyasal kullanılmadığı için daha çevreci bir yöntemdir.Bununla birlikte, yöntem 
daha maliyetlidir ve ortam koşullarından çok etkilendiği için daha az kararlıdır ve tekraredilebilirliği 
düşüktür. Eğer enzimler (lipaz, esteraz, proteaz vs.) tarafından bir katalizlenme gerçekleşiyorsa bu 
durumda yönteme enzimatik kinetik ayrım adı verilir. Genellikle de kiral alkollerin ayrımı için tercih 
edilmektedir.

Enstrümental olmayan bu yöntemlerin yanı sıra yukarıda bahsedilen aletli analiz yöntemleri de kiral 
bileşiklerin enantiyomerlerinin ayrılmasında kullanmaktadır ve bu yöntemlerden aşağıda tek tek 
bahsedilecektir. 

Aletli Analiz Kullanılan Yöntemler

Enantiyomerlerin, yüksek başarımlı sıvı kromatografisi (YBSK), gaz kromatografisi (GK), süperkritik 
akışkan kromatografisi (SAK), kapiler elektroforez (KE) ve kapiler elektrokromatografi (KEK) gibi 
aletli analiz yöntemleri kullanılarak analitik ölçekli ayrılmasına değinilecektir.Bundan önce, yöntem 
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seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ve ihtiyaçların iyi belirlenmesi gerekmektedir. Bu noktada 
bazı soruların yöneltilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

	Geliştirilecek yöntem analitik mi, yoksa preparatif mi olacak?

Her iki yöntemle çalışırken ayrı ayrı stratejiler izlenmesi gerekmektedir. Örneğin numunenin 
çözünürlüğü analitik yöntemlerde çok önem arz etmezken, ürün ölçekli üretimlerde ve preparatif 
ayrımlarda bu faktör daha büyük öneme sahiptir.

	Farmasötik bileşikler mi çalışılacak yoksa biyomedikal ürünlerle mi çalışılacak?

İlaç etken maddeleri ile çalışılıyorsa normal faz YBSK yöntemi kullanılabilecekken, biomedikal 
ürünlerin analizinde ters faz kullanmak daha büyük avantajlar sağlayacaktır.

	Günlük kaç numunenin analizi yapılacak?

Bu noktada analiz süresi devreye girmektedir. Eğer günlük numune sayısı yüzlerce olacaksa yöntem 
geliştirme basamağında bu sorunun çözümüne yönelik bir strateji takip edilmelidir.

	Numune bu analizlere uygun mu? (Deney hayvanları ile mi çalışılacak, pediatrik örnekler 
mi kullanılacak ya da tek hücre analizi mi yapılacak?)

Eğer çok düşük miktarda bir numune mevcutsa çip tabanlı sistemler ya da minyatürize yöntemler (KE 
ve KEK vs.) tercih edilmelidir.

	Numune kimyasal açıdan saf mı?

Özellikle karmaşık ve girişim yapabilecek numunelerle çalışılıyorsa (çevre, gıda, biyoanalitik, vs.) 
numune hazırlama tekniklerini aktif olarak kullanmamız gerekebilir.

	Analitlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri biliniyor mu?

Analitlerin polarite, çözünürlük, pKa, ışığı absorplaması gibi özelliklerinin analizden önce dikkatli 
şekilde araştırılması gerekmektedir.

	Numunenin çeşitli etkilere karşı kararlılığı biliniyor mu? (Çözücü, sıcaklık, vs.)

Bu özelliklerin bilinmesi analitik yöntem seçiminde büyük rol oynayacağı için, numunenin kararlılığı 
hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir.

Tüm bu sorulara cevap bulduktan sonra kiral bileşiklerin enantiyomerlerinin ayrılması için aşağıdaki 
analitik yöntemlerden hangisini seçeceğimize çok daha rahat ve sorunsuz karar vermemiz mümkün 
olacaktır. Çok yaygın kullanılması sebebiyle YBSK yöntemiile ilgili daha fazla bilgi verilecektir.

Gaz Kromatografisi

Gaz kromatografisinde hareketli faz gaz olup sabit faz sıvı veya katı olabilir. GK sabit faz sıvı 
olduğunda, gaz-sıvı kromatografisi (GSK) sabit faz katı olduğunda gaz-katı kromatografisi olarak 
isimlendirilir. GSK’ de bileşenler hareketli faz ile sabit faz arasındaki dağılma farklılıkları sayesinde 
ayrılırlar. GK ise genellikle gaz karışımlarının kromatografik analizinde kullanılır ve kullanım yaygınlığı 
GSK’ ye göre oldukça azdır. Kiral bileşen analizlerinde gaz kromatografisi ile çalışmanın belirli artıları 
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ve eksileri vardır. En büyük avantajı çok yüksek etkin tabaka sayılarına ulaşmasıdır. Diğer taraftan en 
ciddi dezavantajı sadece termal olarak dayanıklı bileşiklerin analizlerinin mümkün olmasıdır. Ayrıca 
sabit faz çeşitliliğinin sınırlı oluşu, hareketli faz açısından seçiciliğe kolay müdahale edilememesi ve 
preparatif ölçekli analizlerde kullanımının güç oluşu bu yöntemin kullanımını sınırlamaktadır. Kiral GK 
özellikle, esansiyel yağların, anesteziklerin ve koku verici maddelerin analizinde tercih edilmektedir 
[35-38].

Tüm kiral analitik yöntemler gibi gaz kromatografisi kullanılarak doğrudan veya dolaylı şekilde analizler 
gerçekleşebilir. Dolaylı analizler, kiral bir türevlendirici varlığında yapılan analizleri kapsamakta olup 
çok yaygın kullanılmamaktadır [39]. Türevlendirici varlığında enantiyomerler diastereoizomerlerine 
çevrilir bu sayede de kiral olmayan bir sabit faz varlığında analiz gerçekleşebilir. Bu avantajının aksine 
türevlendirme kaynaklı dezavantajları da bulunmaktadır.

Doğrudan yapılan analizlerin esası kiral bir analit ile kiral sabit fazın (KSF) etkileşmesine dayanmaktadır. 
Enantiyomerlerin doğrudan ayrılmasına ait 1966 yılında gerçekleşen çalışmada N- trifloroasetil-L-
izolösin lauril ester KSF olarak kullanılmıştır [40, 41].

Literatür incelendiğinde gaz kromatografisinde kullanılan 3 temel KSF bulunmaktadır: Bunlar, amino 
asit türevleri, kiral metal kompleksleri ve siklodekstrin türevleridir. Bu üç kategori içerisinden de en 
yaygın kullanılanı siklodekstrin türevleridir [42-45].

Yüksek Başarımlı Sıvı Kromatografisi (YBSK, HPLC)

Bilim insanlarının kiral bileşiklerin enantiyomerlerin ayrılmasına olan ilgisi ilk olarak preparatif amaçlarla 
ortaya çıkmıştır. Bu konu ile ilgili yapılan fakat başarısızlıkla sonuçlanan ilk çalışmalar Alman kimyager 
Willstatter tarafından rapor edilmiştir. Daha sonraki dönemlerde doğal kiral bileşiklerden elde edilen 
kiral seçiciler kullanılarak daha başarılı enantiyomer zenginleştirme yöntemleri denenmiştir [46, 47]. 
YBSK tekniği hem sanayi de hem de akademik ҫalışmalarda enantiyomerlerin analitik ve preparatif 
ölçekli ayrımları için yaygın olarak kullanılmaktadır. 1970’ li yılların ortalarında Blaschke sentetik 
kiral poliakrilamitleri kiral sabit faz olarak kullanarak, ilaçların enantiyomerlerini başarıyla ayırdığını 
rapor etmiştir. Bu ilaç etken maddeler içerisinde hipnotik ilaç etken maddelerden olan glutetimit 
ve heksobarbital, diüretik olan klortalidon ve bazı kiral diazepinonlar bulunmaktadır. Bu maddeler 
içerisinde en iyi ayrım, eskiden sedatif olarak kullanılan talidomit ilaç etken maddesinin analizinde elde 
edilmiştir. Bu çalışma aynı zamanda her bir enantiyomerin ayrı ayrı farmakolojik ve toksik özelliklerinin 
incelendiği ilk çalışma olarak literatürde yerini almıştır [48].

Sıvı kromatografik yöntemle enantiyomerlerin ayrılmasında kiral sabit fazlar (KSF) ile kiral kolonlar 
bu sistemin ana bileşeni niteliğindedir. KSF, bir kiral seçici ile onunla etkileşmeyen bir taşıyıcıdan 
oluşmalıdır. Bu noktadaki her bileşen ayrımın başarısına eşit olarak etki etmektedir. Literatür 
incelendiğinde yüzlerce kiral bileşiğin kiral seçici olarak kullanıldığı görülmektedir. Temel olarak, 
herhangi bir kiral bileşiğin kovalent olmayan şekilde kiral bileşiklere etkileşim halinde bulunması, 
o bileşiğin sıvı kromatografide potansiyel bir kiral seçici olarak kullanılması için yeterlidir. Piyasada 
yaygın olarak bulunan KSF’ ler:

•	 Ligand değişim
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•	 Fırça tipi (Brush/Pirkle)

•	 Siklodekstrinler

•	 Polisakkarittler

•	 Makrosiklik antibiyotikler

•	 Proteinler

•	 Anyon değiştirici malzemelerdir.

Polisakkarit temelli KSF’lar yaygın kullanımı ve birçok hareketli faz ve analitle uyumluluğu açısından 
en etkin KSF’lardır. Sıvı kromatografisi için geliştirilmiş ve gelişmeye açık polisakkarit temelli KSF’lar, 
fenil karbamatların içerisinde, elektron alan ve veren gruplar bulunanlar, kovalent olarak tutturulmuş 
polisakkaritler, siklofruktan temelli malzemelerdir [49].

Enantiyomerlerin YBSK ile analizlerindeki en büyük engel ayrım sonuçlarının analitin türüne, hareketli 
fazın cinsine, kullanılan kiral sabit faza göre tahmin edilemiyor olmasıdır [19, 29, 49-55]. Bu sebeple 
molekül içi kuvvetlerin anlaşılması ve kiral sabit faza bir enantiyomerin diğerine göre nasıl daha iyi 
tutunduğunun açıklanması büyük önem taşımaktadır. Kiral seçici ve analit etkileşimlere etki eden 
kuvvetler temel olarak, sterik etkiler, inklüzyon kompleksleşme, dipol etkileşimler, hidrojen bağları ve 
π-πetkileşimler olarak sınıflandırılabilir.

Enantiyomerlerin ayrımlarının ve analizlerinin YBSK’da gerçekleştirilmesi bize bazı avantajlar 
sağlamaktadır. Bunlar:

•	 Sıcaklıkla bozulan kararsız bileşiklerin ayrımının gerçekleştirilmesi,

•	 Çok geniş yelpazede kiral sabit faz bulunması,

•	 GK ve SAK yöntemlerinin aksine hareketli faz ile birlikte seçiciliğin ayarlanabilmesi,

•	 Preparatif ölçekli kullanıma uygun olmasıdır.

GK’de olduğu gibi doğrudan veya dolaylı olarak enantiyomerlerin ayrımları YBSK ile yapılabilmektedir. 
Ancak KSF’ler icat edildikten sonra YBSK’ da dolaylı yöntemler tercih edilmemiştir, sadece tarihsel bir 
önem arz etmektedir[18, 56, 57] .

Sıvı kromatografik tekniklerle enantiyomerlerin ayrımlarında yapılan çalışmalarda, tek bir kiral merkez 
içeren moleküllerin ayrımı artık çok zor gözükmemektedir. Şimdilik görülen asıl zorluk birden fazla kiral 
merkeze sahip streoizomerlerin bunlara ait kiral metabolitlerin, sentetik safsızlıklarının ve bozunma 
ürünlerinin eş zamanlı analizlerini yapabilmektir. Bu ayrımları yaparken üç farklı hareketli faz türü 
kullanılabilmektedir. Bunlar arasından normal faz kullanımı sulu ortamda kararsız olan veya az çözünen 
bileşikler için özellikle de preparatif uygulamalarda avantaj sağlamaktadır.  Polar organik fazlar ise 
analiz sürelerini çok kısalttığı, keskin pik şekilleri elde edildiği ve sinyal/gürültü oranını azalttığı için 
tercih edilmektedir. Ters faz kullanıldığında ise özellikle vücut sıvıları ile yapılan analizlerde çok etkin 
ayrımlar yapılabilmektedir. Vücut sıvılarının doğrudan enjekte edilebilmesi streoseçici ilaç-reseptör 
ilişkilerini aydınlatmak için kullanılabilmektedir. Daha önce bahsi geçen KSF türlerinden Pirkle tipi [54, 
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58], sentetik polimerler [59-63] ve polisakkarit temelli olanlar [51-53, 64-70] enantiyomerlerin ayrımını 
normal faz koşullarında yapmak için geliştirilmişlerdir. Halbuki kiral ligant değişim malzemeleri [71], 
proteinler [72-75] ve siklodekstrin türevi [76-81] KSF’ler sulu organik veya tamamen sulu tampon 
içeren hareketli fazlarda kullanılmaktadır. Daha sonra yapılan çalışmalar ile bahsi geçen çoğu KSF’ın 
hem organik hem de sulu organik faz ile analizlerinin mümkün olduğu gösterilmiştir [58, 82].

Kiral bileşiklere özgü kullanılan detektörlerden optik çevirme dağılımı ve dairesel dikroizm 
dedektörlerinin her ikisinin de çalışma prensibi, polarize ışının optikçe aktif taneciklerle etkileşimine 
dayanır. Optik çevrilme yönteminde bir bileşiğin moleküler çevirmesinin dalga boyuna bağımlılığını 
ölçer[49, 83].

Polarimetrik dedektörler kiral bir molekülün düzlem polarize ışığın + veya – yönde çevrilmesiyle ilgili 
bilgi vermektedir. Polarimetrik dedektörler,

	Sadece optik olarak aktif bileşikler için kullanılmaktadır.

	UV dedektörün tespit edemediği (UV absorbansı olmayan ya da çok düşük UV absorbansı 
olan) maddeler eğer optik olarak aktifse bu dedektör yardımıyla tespit edilebilmektedir.

	Gradient çalışmaya uygundur.

	Çalışılan analitin optik saflığı hakkında bilgi verir

Süperkritik Akışkan Kromatografisi (SAK, SFC)

Süper kritik akışkan; bir maddenin, kritik sıcaklığının üzerine ısıtıldığı zaman elde edilen fiziksel haldir. 
Süperkritik akışkanlar hem gaz hem de sıvı özelliklerini bir arada gösterirler, difüzyon katsayıları 
yüksektir, sıkıştırılabilirlikleri yüksektir, sıcaklık ve basınçlarının yanı sıra yoğunlukları da yüksektir. 
Akışkan seçimi yapılırken, akışkan yüksek saflıkta olmalı, kararlı ve inert olmalıdır bunun yanı sıra 
yanıcı ve patlayıcı olmamalı ve toksik özellik göstermemelidir. Bunlara örnek olarak etilen, etan, 
karbondioksit ve triflormetan gibi maddeler verilebilir. 

Süperkritik akışkan kromatografiye olan ilginin artması, Mourier tarafından 1985 yılında kiral 
bileşiklerin analizi için kullanılması ile başladı [84]. Yöntemde, temel olarak gaz ve sıvı kromatografik 
yöntemlerin avantajlı yönleri bir araya getirilmiştir. Hareketli faz olarak süper kritik bir akışkan kullanılır. 
Sabit faz, katı veya sıvı olabilir. En çok kullanılan hareketli faz ise yukarıda belirtilen özellikleri 
bünyesinde barındırdığı için karbondioksittir. Diğer tüm sıvı kromatografik kolonlar gibi süperkritik 
akışkan kromatografisi kolonları da sabit fazla doldurulmuş paslanmaz çelikten meydana gelmektedir. 
Teknik olarak normal faz kromatografi tekniğiyle çok benzemektedir [85]. Buna ek olarak süper kritik 
akışkanların düşük viskoziteye ve yüksek difüziteye sahip olmaları bir avantajdır. Bu nedenle normal 
faz kolonları da kullanılabilir. Yöntemin diğer analitik tekniklere göre üstünlükleri vardır [84, 86]. 
Öncelikle YBSK’ye nazaran daha yüksek etkin tabaka sayılarına ulaşılabilmektedir, fakat etkin tabaka 
sayıları gaz kromatografisi ve kapiler elektroforez tekniklerinden daha düşüktür. Sıcaklık ile bozulan 
numunelerle rahatlıkla çalışılabilmeyi sağlar, preparatif olarak uygulamalar yapılabilir.Atık yönetimi ve 
kullanılan hareketli faz açısından bakıldığında, süperkritik karbon dioksit kullanılması sebebiyle daha 
az, tehlikeli atık üretimi vardır ve dolayısıyla daha çevreci bir yöntemdir. Bunun yanı sıra dezavantajları 
arasında, hareketli faz seçiminin kısıtlı oluşu, hareketli faz içerisinde analit çözünürlüğünün sınırlı 
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olması ve hareketli faz ile istenmeyen reaksiyonların meydana gelebilmesidir (Süper kritik koşullarda 
karbondioksit birincil ve ikincil aminlerle etkileşerek karbamik asitleri oluşturur) [87, 88]. 

Yukarıda bahsedildiği üzere süperkritik karbondioksit hareketli fazın temel bileşeni olarak yer 
almaktadır. Ancak asetonitril, metanol gibi polar modifiye ediciler, ayrımın gerçekleşmesi için gereklidir. 
Ayrım gücü ve etkin tabaka sayısı izopropanol gibi alkollerin ve/veya asidik, bazik katkıların (asetik 
asit, dietilamin) eklenmesiyle geliştirilebilir. Her ne kadar dezavantajları olan bir yöntem olsa da 
Süperkritik akışkan kromatografisi cihazında ve KSF’larda gerçekleşen yenilikçi gelişmeler göz önüne 
alındığında, kiral bileşiklerin enantiyomerlerinin analitik ölçekli ayrımlarında ve analizinde kullanımının 
zamanla daha da artacağı belirgindir [89-96].

Kapiler Elektroforez

Kapiler elektroforez (KE) diğer yöntemlere göre oldukça yeni olan ve YBSK ve jel elektroforezin çeşitli 
yönlerden birleşimine karşılık gelen bir ayırma teknolojisidir. Jel elektroforezde olduğu gibi ayırma bir 
elektriksel alanda bileşenlerin farklı göçlerine bağlı olarak gerçekleşir.  Elektroforezden farklı olarak 
ayırmalar genellikle sulu çözeltilerde bir jel ortamına gerek duyulmaksızın yapılır. KE teknikleri kapiler 
zon elektroforez, kapiler jel elektroforez, kapiler izotakoforez, kapiler izoelektrik odaklama, kapiler 
elektrokromatografi gibi çeşitli tekniklere ayrılmaktadır. Bu yöntemin yüksek seçicilik, hızlı ayırım, 
kapilerlerinin daha uzun ömürlü ve ucuz olması, az miktarda numune ve reaktiflere gerek duyulması, 
tayin sınırlarının oldukça düşük düzeylere kadar inebilmesi, ucuz olması, otomasyona uygunluk gibi 
pek çok üstünlükleri bulunmaktadır. KE, polar ve apolar bileşiklerin, iyonik ve iyonik olmayan organik 
bileşiklerin, inorganik anyon ve katyonların, makro moleküllerin ve kiral bileşiklerin ayrılması ve teşhisi 
için kullanılır. Karışımlarda bileşiklerin kalitatif ve kantitatif tayini bu yöntemle mümkündür. 

En çok kullanılan KE yöntemi, kapiler zon elektroforez (KZE) yöntemidir. Bu teknikte ayrılma 
bileşiklerin elektroforetik hareketliliklerindeki farka bağlı olarak kapiler içinde farklı hızlarda göç etmesi 
ile meydana gelir. Elektroforetik hareketlilik başlıca bir iyonun kütle-yük oranına bağlıdır. Katyonlar 
negatif yüklü elektrota (katot) doğru, anyonlar pozitif yüklü elektrota (anot) doğru göç ederler. Göç 
hızları yük/büyüklük oranına göre değişiklik gösterir. İki bileşiğin yüklerinin aynı olması koşulunda 
küçük olan büyük olana göre daha hızlı hareket eder. Büyüklükler aynı olduğu koşulda da yükü daha 
fazla olan daha hızlı hareket eder. Diğer KE ayırma yöntemlerine göre KZE bazı üstünlükler taşır. 
Sistemde tek bir tampon çözelti kullanılır ve numune kapilerin bir ucundan bir bölge (zon) halinde 
alınır. Kapilerin hazırlanması için basit işlemler gerçekleştirmek yeterlidir. Kaplanmamış kapilerler 
ön yıkama ve şartlandırma basamakları gerektirir. Düşük maliyetli tampon ve tuzlar kullanıldığı için 
teknik ucuzdur. Ayırma seçiciliği tampon pH’ sinin ayarlanması veya katkı maddelerinin kullanılması 
ile kolayca değiştirilebildiği için en çok kullanılan yöntemdir. KZE bir elektrolit çözeltisinde çözünebilen 
bütün iyonize bileşikleri ayırmak için kullanılabilir. Peptit, protein gibi büyük biyomoleküller, küçük 
inorganik anyonlar ve kiral bileşenlerin analizleri için yapılan güncel uygulamalar mevcuttur [10, 97-
126].

Zare ve arkadaşları 1985 yılında öncü bir çalışma gerçekleştirmişlerdir.Ligand değişim mekanizması 
ve kapiler elektroforez yöntemini kullanarak kiral aminoasitlerin enantiyomerlerini ayırmışlardır ve  
bu alandaki çalışmaları başlatmışlardır[121, 127].  Daha sonra farklı bir grup tarafından seri şekilde 
izotakoforez ile çeşitli enantiyoayrımlar gerçekleştirilmiştir. Bu analizler çoğunlukla siklodekstrinlerin 

Kiral İlaç Enantiyomerlerinin Ayrımlarına Analitik Ölçekli Yaklaşımlar



Türk Farmakope Dergisi

Cilt:3      Sayı:1      Yıl: 2018

53

kiral seçici olarak kullanıldığı çalışmalardır. [128-132]. Zaman geçtikçe YBSK analizlerinde kullanılan 
polisakkaritler dışındaki çoğu kiral seçici, kapiler elektroforez çalışmalarına transfer edilmiştir. 
Polisakkarit fenil karbamatlarla ilgili sorun ise çözünürlük probleminden kaynaklanmıştır. Kiral 
seçicilerin içerisinde siklodekstrinlerin yanı sıra makrosiklik antibiyotikler, peptitler, proteinler vs. de 
kullanılabilmektedir. 

Kiral bileşiklerin enantiyomerlerinin ayrılmasında yöntemin başlıca avantajları; alternatif bir ayırma 
mekanizması sunması, kromatografik yöntemlerin aksine çok yüksek etkin tabaka sayılarına ulaşılması, 
kiral seçiciler yönünden çok çeşitli olması, seçiciliğin ayarlanmasında çok esnek olması, termodinamik 
olarak çok küçük bir seçicilik farkı olsa bile ayırmanın gerçekleşebilmesi, kiral seçicilerin karıştırılarak 
kullanılmasının mümkün oluşu ve son olarak da minyatürize bir teknik olduğu için az bir numuneyle 
bile analizler gerçekleştirilebilirken çevreye karşı çok daha duyarlı bir yöntem oluşudur. Yöntemin 
gaz haline geçebilen moleküllerle çalışılamaması ve preparatif ayırmalar için kullanılamaması 
gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Ayrıca kromatografik metotlara nazaran analizcinin kapiler 
elektroforez konusunda yetkin olması, özellikle metodun geliştirilmesi ve geçerlilik testlerinin hatasız 
yapılması durumlarında çok büyük önem taşımaktadır [10, 121, 123, 133, 134]. 

Kapiler Elektrokromatografi

Kapiler elektroforez cihazı ile uygulanabilen ve elektrokinetik göç prensiplerinin ve kromatografik ayrım 
prensiplerinin birleştiği melez bir tekniktir. Aynı zamanda bu yöntem sıvı kromatografinin seçiciliğini ve 
kapiler elektroforezin yüksek etkinliğini birleştirmektedir [135, 136]. KZE’ nin aksine yüksüz bileşiklerin 
analizi de kapiler elektrokromatografi tekniği ile rahatlıkla gerçekleştirilebilmektedir. KE’den farklı 
olarak kolon olarak C18 gibi bir hidrofobik ligant ile türevlendirilen 1-7 µm boyutlarda poröz silika, 
core-shell veya monolit bir malzeme ile doldurulmuş silika kapilerler kullanılır. Hareketli faz, sulu 
tamponlar ve asetonitril, metanol gibi bir organik çözücünün karışımından oluşan klasik YBSK ters faz 
çözeltileri olabilir, ancak organik çözücü içeriği yüksektir (%50-100). Doldurulmuş kolonda bulunan 
silika yüzey, sisteme voltaj uygulandığında yüksek yoğunluklu iyonize silanol gruplarından dolayı 
yüksek bir elektroozmotik akış oluşturur. Bu tür bir akış geleneksel YBSK’de karşılaşılan laminer 
akış gibi parabolik bir yol izlemez, tıpa şeklindeki doğası nedeniyle etkinlik değerleri YBSK’ den daha 
yüksektir. Hareketli faz hem silika duvarı ile hem de dolgu materyalini oluşturan parçacıklı yüzeylerle 
temas halindedir. Ayrılacak bileşenlerin dolgu materyali ile hareketli faz arasındaki farklı partisyonu 
ve elektroforetik hareketliliği nedeniyle bu yöntem kullanıldığında KZE ve YBSK’ye göre daha üstün 
seçicilik sağlanır. KE ile analizi güç olan ve sulu ortamda çözünmeyen maddelerin özellikle nötral 
moleküllerin ayrılması için iyi bir seçenektir [9, 10, 137]. 

SONUÇ 

İlaç keşif ve üretim süreçlerine ait stratejiler artan bir şekilde değişim göstermektedir. Bu değişime 
ait bir yansıma da farmasötik aktif bileşiklerin çeşitliliğinde görülmektedir. Bu noktada da ilaç etken 
maddelerin ayrımları, analizleri ve yöntem geçerlilik testlerinin (validasyonunun) gerçekleştirilmesi 
ile ilgili geniş bir bilgi birikimi ve cihazlara ihtiyaç bulunmaktadır[138]. Ancak bu sayede gelecekte 
karşılaşılabilecek sorunların çözümü mümkün gözükmektedir. Günümüz şartlarında rasemik 
bileşiklerin enantiyomerlerine ayrılması ve ayrı ayrı analiz edilmesi çok zor değildir. Burada asıl 
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sorun kiral bileşiklerin enantiyomerlerinin yanı sıra bozunma ürünleri, metabolitler ve safsızlıkların 
da eş zamanlı olarak tayin edilmesi gerekliliğidir. Bu açıdan yaklaştığımızda böyle bir analiz için hem 
enantiyoseçimlilik sağlamamız hem de kimyasal seçicilik sağlamamız önem arz etmektedir. YBSK gibi 
sıklıkla kullanılan geleneksel yöntemlerin yanı sıra, çevreye daha duyarlı, daha hızlı ve eş zamanlı 
birçok analizin yapılabileceği yöntemlerde gelecek için umut vadetmektedir. Bu analizler de dahil olmak 
üzere günümüzde karşılaştığımız bir diğer sorun da tüm maddeleri ya da etken maddelerin çoğunu 
hızlı ve hassas biçimde ayırabilecek, analizini mümkün kılacak ve çok geniş hareketli faz çeşitliliğinde 
çalışabilecek bir sabit fazın bulunmayışıdır. Bunun çözümü için kiral bileşenlerin enantiyomerlerinin 
ayrımı üzerine araştırmalar hız kesmeden devam etmektedir.

TEŞEKKÜR

Kiral bileşenlerin enantiyomerlerinin ayrılması konusunda bilgi birikimini bizimle paylaşan bilimsel 
yaşantısının 30 yılını kiral bileşiklerin ayrımı ve analizi üzerine adamış, 60. yaşını kutlayan Prof. Dr. 
Bezhan Chankvetadze’ ye teşekkür ederiz.

KAYNAKÇA

[1] Solomons TWG, et al. Organic Chemistry: Wiley, 2013.

[2] Gumustas M. Beta agonist ilaç etken maddelerinin kiral davranışlarının incelenmesi. Doctoral 
Thesis, Ankara University, Health Science Institute, Ankara, 2016.

[3] Yoder CH, et al. In The Bridge to Organic Chemistry: John Wiley & Sons, Inc., 2010, pp 51-62.

[4] Gal J. Pasteur and the art of chirality. Nature Chemistry,2017; 9: 604.

[5] Richardson GM, et al. The Foundations of Stereo Chemistry: Memoirs by Pasteur, Van’t Hoff, 
Lebel and Wislicenus: American Book Company, 1901.

[6] Gal J. The discovery of stereoselectivity at biological receptors: Arnaldo Piutti and the taste of the 
asparagine enantiomers--history and analysis on the 125th anniversary. Chirality,2012; 24: 959-
976.

[7] Bentley R. The Nose as a Stereochemist. Enantiomers and Odor. Chemical Reviews,2006; 106: 
4099-4112.

[8] Vargesson N. Thalidomide-induced teratogenesis: history and mechanisms. Birth defects 
research. Part C, Embryo today : reviews,2015; 105: 140-156.

[9] Meyring M, et al. Investigation of the in vitro biotransformation of R-(+)-thalidomide by HPLC, 
nano-HPLC, CEC and HPLC–APCI-MS. Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and 
Applications,1999; 723: 255-264.

[10] Chankvetadze B. Enantioseparations by using capillary electrophoretic techniques. Journal of 
Chromatography A,2007; 1168: 45-70.

[11] Cushny AR. Further note on adrenalin isomers. The Journal of Physiology,1909; 38: 259-262.

[12] Cushny Ar. On Optical Isomers V. The Tropeines. Journal of Pharmacology and Experimental 
Therapeutics,1920; 15: 105-127.

[13] Biological relations of optically isomeric substances. Journal of the American Medical 

Kiral İlaç Enantiyomerlerinin Ayrımlarına Analitik Ölçekli Yaklaşımlar



Türk Farmakope Dergisi

Cilt:3      Sayı:1      Yıl: 2018

55

Association,1926; 87: 962-962.

[14] Easson LH,Stedman E. Studies on the relationship between chemical constitution and 
physiological action: Molecular dissymmetry and physiological activity. The Biochemical 
journal,1933; 27: 1257-1266.

[15] Krstulović AM. Chiral Separations by HPLC: E. Horwood, 1989.

[16] McConathy J,Owens MJ. Stereochemistry in Drug Action. Primary Care Companion to The 
Journal of Clinical Psychiatry,2003; 5: 70-73.

[17] Ariëns EJ. Stereochemistry, a basis for sophisticated nonsense in pharmacokinetics and clinical 
pharmacology. European Journal of Clinical Pharmacology,1984; 26: 663-668.

[18] Nguyen LA, et al. Chiral Drugs: An Overview. International Journal of Biomedical Science : 
IJBS,2006; 2: 85-100.

[19] Gumustas M, et al. Separation and elution order of the enantiomers of some β-agonists using 
polysaccharide-based chiral columns and normal phase eluents by high-performance liquid 
chromatography. Journal of Chromatography A,2016; 1467: 297-305.

[20] Liu J-T,Liu RH. Enantiomeric composition of abused amine drugs: chromatographic methods 
of analysis and data interpretation. Journal of Biochemical and Biophysical Methods,2002; 54: 
115-146.

[21] FDA US Food and Drug Administration, Development of new stereoisomeric drugs. 06.05.2017 
tarihinde https://www.fda.gov/drugs/guidancecomplianceregulatoryinformation/guidances/
ucm122883.html erişim sağlandı.

[22] Stinson SC. Chıral Drug Market Shows Sıgns Of Maturıty. Chemical & Engineering News 
Archive,1997; 75: 38-70.

[23] Calcaterra A,D’Acquarica I. The market of chiral drugs: Chiral switches versus de novo 
enantiomerically pure compounds. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis,2018; 
147: 323-340.

[24] Shen Z, et al. Significance and challenges of stereoselectivity assessing methods in drug 
metabolism. Journal of Pharmaceutical Analysis,2016; 6: 1-10.

[25] Lin G-Q, et al. In Chiral Drugs: John Wiley & Sons, Inc., 2011, pp 3-28.

[26] Sun J, et al. In Chiral Drugs: John Wiley & Sons, Inc., 2011, pp 401-448.

[27] Chhabra N, et al. A review of drug isomerism and its significance. International Journal of Applied 
and Basic Medical Research,2013; 3: 16-18.

[28] Davies N,Teng X. Importance of chirality in drug therapy and pharmacy practice: Implications for 
psychiatry, 2003.

[29] Chankvetadze B. In Liquid Chromatography (Second Edition). Haddad PR,Poole CF,Riekkola 
M-L, Eds.: Elsevier, 2017, pp 69-86.

[30] Adger BM. In Chemistry of Waste Minimization. Clark JH, Ed. Dordrecht: Springer Netherlands, 
1995, pp 201-221.

[31] Ghanem A,Aboul-Enein HY. Application of lipases in kinetic resolution of racemates. 

Kiral İlaç Enantiyomerlerinin Ayrımlarına Analitik Ölçekli Yaklaşımlar



Cilt:3      Sayı:1      Yıl: 2018

Türk Farmakope Dergisi56

Chirality,2005; 17: 1-15.

[32] Carvalho PO, et al. Review- Alternatives for the separation of drug enantiomers: ibuprofen as a 
model compound. Brazilian Journal of Chemical Engineering,2006; 23: 291-300.

[33] Collins AN, et al. Chirality in Industry II: Developments in the Commercial Manufacture and 
Applications of Optically Active Compounds: Wiley, 1997.

[34] Lorenz H,Seidel-Morgenstern A. Processes to separate enantiomers. Angewandte Chemie 
(International ed. in English),2014; 53: 1218-1250.

[35] Vyviurska O, et al. Distribution of enantiomers of volatile organic compounds in selected fruit 
distillates. Chirality,2017; 29: 14-18.

[36] Weiß JA, et al. Indirect chiral separation of 8 novel amphetamine derivatives as potential new 
psychoactive compounds by GC–MS and HPLC. Science and Justice,2017; 57: 6-12.

[37] Xie S, et al. Application of homochiral alkylated organic cages as chiral stationary phases for 
molecular separations by capillary gas chromatography. Molecules,2016; 21.

[38] Xie SM,Yuan LM. Recent progress of chiral stationary phases for separation of enantiomers in 
gas chromatography. Journal of Separation Science,2017; 40: 124-137.

[39] Srinivas NR, et al. Gas chromatographic determination of enantiomers as diastereomers 
following pre-column derivatization and applications to pharmacokinetic studies: A review. 
Biomedical Chromatography,1995; 9: 1-9.

[40] Gil-Av E, et al. Separation of enantiomers by gas liquid chromatography with an optically active 
stationary phase. Tetrahedron Letters,1966; 7: 1009-1015.

[41] He L,Beesley TE. Applications of Enantiomeric Gas Chromatography: A Review. Journal of 
Liquid Chromatography & Related Technologies,2005; 28: 1075-1114.

[42] Eibler D,Vetter W. Enantioseparation and optical rotation of flavor-relevant 4-alkyl-branched 
fatty acids. Journal of Chromatography A,2017; 1505: 87-95.

[43] Shen B, et al. Analysis of 4-bromo-3-fluorobenzaldehyde and separation of its regioisomers 
by one-dimensional and two-dimensional gas chromatography. Journal of Chromatography 
A,2016; 1462: 115-123.

[44] Shi X, et al. Enantioseparation of 2-phenylcarboxylic acid esters by capillary gas chromatography. 
Chinese Journal of Chromatography (Se Pu),2016; 34: 85-88.

[45] Shi X, et al. The CGC enantiomer separation of 2-arylcarboxylic acid esters by using β-cyclodextrin 
derivatives as chiral stationary phases. Analytica Chimica Acta,2016; 912: 156-162.

[46] Prelog V,Wieland P. Über die Spaltung der Tröger’schen Base in optische Antipoden, ein Beitrag 
zur Stereochemie des dreiwertigen Stickstoffs. Helvetica Chimica Acta,1944; 27: 1127-1134.

[47] Henderson GM,Rule HG. A New Method of Resolving a Racemic Compound. Nature,1938; 
142: 163.

[48] Blaschke G. Chromatographic Resolution of Racemates. New analytical methods (17). 
Angewandte Chemie International Edition in English,1980; 19: 13-24.

[49] Chankvetadze B. In Liquid Chromatography. Haddad PR,Poole CF,Schoenmakers P,Lloyd D, 

Kiral İlaç Enantiyomerlerinin Ayrımlarına Analitik Ölçekli Yaklaşımlar



Türk Farmakope Dergisi

Cilt:3      Sayı:1      Yıl: 2018

57

Eds. Amsterdam: Elsevier, 2013, pp 75-91.

[50] Berthod A. In Chiral Recognition in Separation Methods: Mechanisms and Applications. Berthod 
A, Ed. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010, pp 1-32.

[51] Kharaishvili Q, et al. Further proof to the utility of polysaccharide-based chiral selectors 
in combination with superficially porous silica particles as effective chiral stationary phases 
for separation of enantiomers in high-performance liquid chromatography. Journal of 
Chromatography A,2016; 1467: 163-168.

[52] Matarashvili I, et al. HPLC Separation of Enantiomers of Some Chiral Carboxylic Acid 
Derivatives Using Polysaccharide-Based Chiral Columns and Polar Organic Mobile Phases. 
Chromatographia,2015; 78: 473-479.

[53] Matarashvili I, et al. Separation of enantiomers of chiral weak acids with polysaccharide-based 
chiral columns and aqueous-organic mobile phases in high-performance liquid chromatography: 
Typical reversed-phase behavior? Journal of Chromatography A,2017; 1483: 86-92.

[54] Scriba GKE. Chiral Recognition Mechanisms in Analytical Separation Sciences. 
Chromatographia,2012; 75: 815-838.

[55] Lang JC,Armstrong DW. Chiral surfaces: The many faces of chiral recognition. Current Opinion 
in Colloid & Interface Science,2017; 32: 94-107.

[56] Lämmerhofer M. Chiral recognition by enantioselective liquid chromatography: Mechanisms 
and modern chiral stationary phases. Journal of Chromatography A,2010; 1217: 814-856.

[57] Maier NM,Lindner W. In Chirality in Drug Research: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 
2006, pp 189-260.

[58] Yu JJ, et al. Liquid Chromatographic Resolution of Racemic 2-Oxazolidinones and their Analogs 
on Seven Pirkle-Type Chiral Stationary Phases. Bulletin of the Korean Chemical Society,2015; 
36: 723-726.

[59] Ikai T,Yamada T. Synthesis of novel glucose-based polymers and their applications as 
chiral stationary phases for high performance liquid chromatography. Chinese Journal of 
Chromatography (Se Pu),2016; 34: 4-9.

[60] Okamoto Y. Precision synthesis, structure and function of helical polymers. Proceedings of the 
Japan Academy Series B: Physical and Biological Sciences,2015; 91: 246-261.

[61] Rosen T, et al. Zinc Complexes of Sequential Tetradentate Monoanionic Ligands in the 
Isoselective Polymerization of rac-Lactide. Chemistry - A European Journal,2016; 22: 11533-
11536.

[62] Wang HS, et al. Biocompatible chiral monolithic stationary phase synthesized via atom transfer 
radical polymerization for high performance liquid chromatographic analysis. Journal of 
Chromatography A,2015; 1409: 132-137.

[63] Yang S, et al. Molecularly imprinted polymers for the identification and separation of chiral drugs 
and biomolecules. Polymers,2016; 8.

[64] Grecsó N, et al. High-performance liquid chromatographic enantioseparation of amino alcohol 
analogues possessing 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline skeleton on polysaccharide-based chiral 

Kiral İlaç Enantiyomerlerinin Ayrımlarına Analitik Ölçekli Yaklaşımlar



Cilt:3      Sayı:1      Yıl: 2018

Türk Farmakope Dergisi58

stationary phases. Biomedical Chromatography,2015; 29: 788-796.

[65] Gumustas M, et al. Separation and elution order of the enantiomers of some beta-agonists 
using polysaccharide-based chiral columns and normal phase eluents by high-performance 
liquid chromatography. Journal of chromatography. A,2016; 1467: 297-305.

[66] Lajkó G, et al. High-performance liquid chromatographic enantioseparation of fluorinated cyclic 
β3-amino acid derivatives on polysaccharide-based chiral stationary phases. Comparison with 
nonfluorinated counterparts. Biomedical Chromatography,2016; 30: 1441-1448.

[67] Moldovan RC, et al. Chiral separation of 16 beta-blockers on immobilized polysaccharide chiral 
stationary phases. Farmacia,2015; 63: 909-912.

[68] Peluso P, et al. Liquid Chromatography Enantioseparations of Halogenated Compounds on 
Polysaccharide-Based Chiral Stationary Phases: Role of Halogen Substituents in Molecular 
Recognition. Chirality,2015; 27: 667-684.

[69] Sadutto D, et al. Analytical and semipreparative high performance liquid chromatography 
enantioseparation of bicalutamide and its chiral impurities on an immobilized polysaccharide-
based chiral stationary phase. Journal of Chromatography A,2016; 1445: 166-171.

[70] Zhou J, et al. Chiral Separations in Normal-phase Liquid Chromatography: Updating a Screening 
Strategy with a Chlorine-containing Polysaccharide-based Selector. Journal of the Chinese 
Chemical Society,2015; 62: 1059-1067.

[71] Wang HS. Enantioseparation on ligand-exchange-based restricted access stationary phase 
prepared via atom transfer radical polymerization. Chemistry Letters,2016; 45: 661-663.

[72] Cârje AG, et al. Enantioseparation of indapamide by high performance liquid chromatography 
using ovomucoid glycoprotein as chiral selector. Farmacia,2016; 64: 181-186.

[73] Heydari R,Shamsipur M. Rapid enantiomeric separation and quantitation of levetiracetam on 
α-acid glycoprotein (AGP) chiral stationary phase by high-performance liquid chromatography. 
Journal of AOAC International,2015; 98: 1529-1534.

[74] Ji S, et al. Enantiomeric 3-arylcoumarins and 2-arylcoumarones from the roots of glycyrrhiza 
uralensis as protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) inhibitors. RSC Advances,2015; 5: 
45258-45265.

[75] Ma L, et al. Penetrable silica microspheres for immobilization of bovine serum albumin and 
their application to the study of the interaction between imatinib mesylate and protein by frontal 
affinity chromatography. Analytical and Bioanalytical Chemistry,2016; 408: 805-814.

[76] Chen XJ, et al. Preparation and chromatographic evaluation of β-cyclodextrin derivative CSPs 
bearing substituted phenylcarbamate groups for HPLC. Journal of Liquid Chromatography and 
Related Technologies,2016; 39: 647-657.

[77] Cheng B, et al. Enantioseparations of triazole chiral pesticides on two β-cyclodextrin-bonded 
stationary phases with different linkages by HPLC. Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao/Chemical 
Journal of Chinese Universities,2015; 36: 872-880.

[78] Kučerová G, et al. Sulfobutylether-β-cyclodextrin as a chiral selector for separation of amino 
acids and dipeptides in chromatography. Journal of Chromatography A,2016; 1467: 356-362.

Kiral İlaç Enantiyomerlerinin Ayrımlarına Analitik Ölçekli Yaklaşımlar



Türk Farmakope Dergisi

Cilt:3      Sayı:1      Yıl: 2018

59

[79] Li Y, et al. Self-assembled cyclodextrin-modified gold nanoparticles on silica beads as stationary 
phase for chiral liquid chromatography and hydrophilic interaction chromatography. Talanta,2016; 
160: 72-78.

[80] Peng Y, et al. Enantioseparation of Citalopram by RP-HPLC, Using Sulfobutyl Ether-β-Cyclodextrin 
as a Chiral Mobile Phase Additive. International Journal of Analytical Chemistry,2016; 2016.

[81] Rong L, et al. Enantioseparation of (RS)-ibuprofen by closed recycling high-speed counter-
current chromatography using hydroxypropyl-β-cyclodextrin as chiral selector. Tetrahedron 
Asymmetry,2016; 27: 301-306.

[82] Peng L, et al. Reversed-phase chiral HPLC and LC/MS analysis with tris(chloromethylph
enylcarbamate) derivatives of cellulose and amylose as chiral stationary phases. Journal of 
chromatography. A,2010; 1217: 6942-6955.

[83] Lloyd DK,Goodall DM. Polarimetric detection in high-performance liquid chromatography. 
Chirality,1989; 1: 251-264.

[84] Mourier PA, et al. Supercritical and subcritical fluid chromatography on a chiral stationary phase 
for the resolution of phosphine oxide enantiomers. Analytical Chemistry,1985; 57: 2819-2823.

[85] Mangelings D,Vander Heyden Y. Chiral separations in sub- and supercritical fluid chromatography. 
Journal of Separation Science,2008; 31: 1252-1273.

[86] Speybrouck D,Lipka E. Preparative supercritical fluid chromatography: A powerful tool for chiral 
separations. Journal of chromatography. A,2016; 1467: 33-55.

[87] De Klerck K, et al. Supercritical fluid chromatography for the enantioseparation of pharmaceuticals. 
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis,2012; 69: 77-92.

[88] Płotka JM, et al. Pharmaceutical and forensic drug applications of chiral supercritical fluid 
chromatography. TrAC Trends in Analytical Chemistry,2014; 56: 74-89.

[89] Yang Z, et al. Development and validation of an enantioselective SFC-MS/MS method for 
simultaneous separation and quantification of oxcarbazepine and its chiral metabolites in beagle 
dog plasma. Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life 
Sciences,2016; 1020: 36-42.

[90] Wu DR, et al. Additive free preparative chiral SFC separations of 2,2-dimethyl-3-aryl-propanoic 
acids. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis,2016; 131: 54-63.

[91] Tarafder A. Metamorphosis of supercritical fluid chromatography to SFC: An Overview. TrAC - 
Trends in Analytical Chemistry,2016; 81: 3-10.

[92] Nie L, et al. Improved Chiral Separation of (R,S)-Goitrin by SFC: An Application in Traditional 
Chinese Medicine. Journal of Analytical Methods in Chemistry,2016; 2016.

[93] Li L. Direct enantiomer determination of methorphan by HPLC-MS and SFC-MS. Forensic 
Chemistry,2016; 2: 82-85.

[94] Francotte E. Practical advances in SFC for the purification of pharmaceutical molecules. LC-GC 
Europe,2016; 29.

[95] Barhate CL, et al. High efficiency, narrow particle size distribution, sub-2 μm based macrocyclic 

Kiral İlaç Enantiyomerlerinin Ayrımlarına Analitik Ölçekli Yaklaşımlar



Cilt:3      Sayı:1      Yıl: 2018

Türk Farmakope Dergisi60

glycopeptide chiral stationary phases in HPLC and SFC. Analytica Chimica Acta,2015; 898: 
128-137.

[96] Armstrong DW, et al. Comparison of enantiomeric separations and screening protocols for chiral 
primary amines by sfc and hplc. LC-GC Europe,2015; 28.

[97] Liu P, et al. Annual review of capillary electrophoresis technology in 2016. Chinese Journal of 
Chromatography (Se Pu),2017; 35: 359-367.

[98] Gogolashvili A, et al. Separation of enilconazole enantiomers in capillary electrophoresis with 
cyclodextrin-type chiral selectors and investigation of structure of selector-selectand complexes 
by using nuclear magnetic resonance spectroscopy. Electrophoresis,2017.

[99] Fejos I, et al. Characterization of a single-isomer carboxymethyl-beta-cyclodextrin in chiral 
capillary electrophoresis. Electrophoresis,2017.

[100].Cârcu-Dobrin M, et al. Enantioselective analysis of fluoxetine in pharmaceutical formulations by 
capillary zone electrophoresis. Saudi Pharmaceutical Journal,2017; 25: 397-403.

[101] Ali I, et al. Chiral separation of quinolones by liquid chromatography and capillary electrophoresis. 
Journal of Separation Science,2017.

[102] Zhang Q, et al. Three chiral ionic liquids as additives for enantioseparation in capillary 
electrophoresis and their comparison with conventional modifiers. Journal of Chromatography 
A,2016; 1462: 146-152.

[103] Wang Y, et al. Enantioseparation of citalopram analogues with sulfated β-cyclodextrin by 
capillary electrophoresis. Electrophoresis,2016; 37: 841-848.

[104] Theurillat R, et al. Microassay for ketamine and metabolites in plasma and serum based on 
enantioselective capillary electrophoresis with highly sulfated γ-cyclodextrin and electrokinetic 
analyte injection. Electrophoresis,2016; 37: 1129-1138.

[105] Szabõ ZI, et al. Chiral Separation of Uncharged Pomalidomide Enantiomers Using 
Carboxymethyl-β-Cyclodextrin: A Validated Capillary Electrophoretic Method. Chirality,2016; 
28: 199-203.

[106] Scriba GKE, et al. In Methods in Molecular Biology, 2016; Vol. 1483, pp 277-299.

[107] Salgado A,Chankvetadze B. Applications of nuclear magnetic resonance spectroscopy for the 
understanding of enantiomer separation mechanisms in capillary electrophoresis. Journal of 
Chromatography A,2016; 1467: 95-144.

[108] Porpiglia N, et al. Chiral separation and determination of ketamine and norketamine in hair by 
capillary electrophoresis. Forensic Science International,2016; 266: 304-310.

[109] Podar A, et al. Review – Recent enantiomer separation strategies of nonsteroidal anti-
inflammatory drugs (NSAIDs) by capillary electrophoresis. Farmacia,2016; 64: 159-170.

[110] Marina ML,Castro-Puyana M. In Methods in Molecular Biology, 2016; Vol. 1483, pp 37-52.

[111] Kašička V. Recent developments in capillary and microchip electroseparations of peptides 
(2013-middle 2015). Electrophoresis,2016; 37: 162-188.

[112] Fejős I, et al. Comparative evaluation of the chiral recognition potential of single-isomer sulfated 
beta-cyclodextrin synthesis intermediates in non-aqueous capillary electrophoresis. Journal of 

Kiral İlaç Enantiyomerlerinin Ayrımlarına Analitik Ölçekli Yaklaşımlar



Türk Farmakope Dergisi

Cilt:3      Sayı:1      Yıl: 2018

61

Chromatography A,2016; 1467: 454-462.

[113] An N, et al. Enantioseparation of fourteen amino alcohols by nonaqueous capillary 
electrophoresis using lactobionic acid/d-(+)-xylose-boric acid complexes as chiral selectors. 
Analytical Methods,2016; 8: 1127-1134.

[114] Ali I, et al. Enantiomeric resolution of multiple chiral centres racemates by capillary electrophoresis. 
Biomedical Chromatography,2016; 30: 683-694.

[115] Xiao H, et al. An approach to the determination of the enantiomeric excess at theextreme case 
by capillary electrophoresis. Journal of Chromatography A,2015; 1408: 250-254.

[116] Wang X, et al. Enantioseparation of pharmaceuticals by capillary electrophoresis using per-
(6-sulfo-6-deoxy)-β-cyclodextrin as chiral selector. Asian Journal of Chemistry,2015; 27: 2951-
2954.

[117] Thormann W, et al. Computer simulation of electrophoretic aspects of enantiomer migration and 
separation in capillary electrochromatography with a neutral selector. Electrophoresis,2015; 36: 
773-783.

[118] Sánchez-López E, et al. Recent contributions of capillary electrophoresis to neuroscience. TrAC 
- Trends in Analytical Chemistry,2015; 67: 82-99.

[119] Li L, et al. A comprehensive study of the enantioseparation of chiral drugs by cyclodextrin using 
capillary electrophoresis combined with theoretical approaches. Talanta,2015; 142: 28-34.

[120] Hancu G, et al. Cyclodextrine screening for the chiral separation of carvedilol by capillary 
electrophoresis. Iranian Journal of Pharmaceutical Research,2015; 14: 425-433.

[121]  Chankvetadze B. Capillary Electrophoresis in Chiral Analysis: Wiley, 1997.

[122] Armstrong DW, et al. Highly enantioselective capillary electrophoretic separations with dilute 
solutions of the macrocyclic antibiotic ristocetin A. Journal of Chromatography A,1995; 689: 
285-304.

[123] Chankvetadze B, et al. About some aspects of the use of charged cyclodextrins for capillary 
electrophoresis enantioseparation. Electrophoresis,1994; 15: 804-807.

[124] Snopek J, et al. Selected applications of cyclodextrin selectors in capillary electrophoresis. 
Journal of Chromatography A,1991; 559: 215-222.

[125] Thormann W, et al. Dynamic computer simulation of electrophoretic enantiomer migration order 
and separation in presence of a neutral cyclodextrin. Electrophoresıs,2014; 35: 2833-2841.

[126] Fukushi K,Hiro K. Use of cyclodextrins in the isotachophoretic determination of various inorganic 
anions. Journal of Chromatography A,1990; 518: 189-198.

[127] Gassmann E, et al. Electrokinetic separation of chiral compounds. Science (New York, 
N.Y.),1985; 230: 813-814.

[128] Jelínek I, et al. Use of cyclodextrins in isotachophoresis: I. Effect of cyclodextrin on the 
isotachophoretic separation of related penicillins. Journal of Chromatography A,1987; 405: 379-
384.

[129] Snopek J, et al. Use of cyclodextrins in isotachophoresis: VI. Cyclodextrins as leading electrolyte 
additives for the separation of bile acids. Journal of Chromatography A,1988; 450: 373-379.

Kiral İlaç Enantiyomerlerinin Ayrımlarına Analitik Ölçekli Yaklaşımlar



Cilt:3      Sayı:1      Yıl: 2018

Türk Farmakope Dergisi62

[130] Snopek J, et al. Use of cyclodextrins in isotachophoresis: II. α, β and γ-cyclodextrins as leading 
electrolyte additives for the separation of ortho-, meta- and para-substituted halogenobenzoic 
acids. Journal of Chromatography A,1987; 411: 153-159.

[131] Snopek J, et al. Use of cyclodextrins in isotachophoresis: IV. The influence of cyclodextrins on 
the chiral resolution of ephedrine alkaloid enantiomers. Journal of Chromatography A,1988; 
438: 211-218.

[132] Snopek J, et al. Use of cyclodextrins in isotachophoresis: VIII. Two-dimensional chiral separation 
in isotachophoresis. Journal of Chromatography A,1989; 472: 308-313.

[133] Aturki Z, et al. Forensic drugs analysis: A review of miniaturized separation techniques. LC-GC 
North America,2015; 33: 786-795.

[134] Ha PTT, et al. Recent advances in pharmaceutical applications of chiral capillary electrophoresis. 
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis,2006; 41: 1-11.

[135] Pretorius V, et al. Electro-osmosis: A new concept for high-speed liquid chromatography. Journal 
of Chromatography A,1974; 99: 23-30.

[136] Mangelings D, et al. Capillary electrochromatographic chiral separations with potential for 
pharmaceutical analysis. Journal of Separation Science,2005; 28: 691-709.

[137] D’Orazio G, et al. An attempt for fast separation of enantiomers in nano-liquid chromatography 
and capillary electrochromatography. Electrophoresis,2017.

[138] Engin B., et al., Analitik Yöntem Geçerliliği. Türk Farmakope Dergisi, 2017, 2, (1), 74-92.

Kiral İlaç Enantiyomerlerinin Ayrımlarına Analitik Ölçekli Yaklaşımlar



Türk Farmakope Dergisi 63

NÜKLEİK ASİT TEMELLİ ALTERNATİF ANALİZ YÖNTEMLERİ “BİYOALGILAYICILAR” 
(BİYOSENSÖRLER) 

Dilşat ARIKSOYSAL1*, Burcu DOĞAN TOPAL2, Seda Nur TOPKAYA3

1. Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya ABD., Erzene Mahallesi,35100, Bornova-İzmir.
elmek*:dilsat.ariksoysal@ege.edu.tr
2. Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya ABD., Degol Cd., No:4, 06560, Yenimahalle- 
Ankara.
3. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya ABD., Çiğli Ana Yerleşkesi, 35620, 
İzmir.

Geliş tarihi: 18.09.2017/ Kabul tarihi: 22.12.2017

ÖZET

Günümüzde medikal alanda ürüne dönüştürülmüş örnekleri bulunan biyoalgılayıcıların, 
(biyosensörlerin) eczacılıkta; ilaçlarda kalite kontrol analizleri (mikroorganizma, virüs analizi vb.), 
biyolojik kaynaklı ilaçlardaki DNA safsızlıklarının analizi, hücre ve gen terapisi ürünleri için gerekli 
analitik testler vb. alanlarda da güçlü bir alternatif yöntem olarak kullanılabileceği, DNA biyoalgılayıcı 
tasarım teknolojilerinin farmasötik ürünlerdeki toplam DNA/nükleik asit safsızlıklarını belirlemekte tercih 
edileceği ve gelecekte oldukça değerli olacağı öngörülmektedir. Bu doğrultuda diğer farmakopelerde 
optik biyoalgılayıcılarla ilgili bazı bilgilere yer verilmiştir. 

Bu bölümde, Türk Farmakopesi’nde ilk defa Elektrokimyasal DNA Biyoalgılayıcıları hakkında genel 
bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, biyoalgılayıcı tasarımı, deneysel amaçlarla belirlenen tasarım 
teknikleri, çalışma prensipleri ve uygulama alanlarına ait bilgiler de ayrıntılı olarak yer almıştır.

Anahtar kelimeler: Biyoalgılayıcılar(Biyosensörler), Elektrokimya, DNA belirteçleri, DNA dizi analizi, 
Tıbbi cihaz tasarımları.

NUCLEIC ACID BASED ALTERNATIVE ANALYSIS METHODS “BIOSENSORS”

ABSTRACT

Today, biosensors, which have been converted into products in the medical field, are thought to be 
powerful alternative methods in areas such as quality control in pharmaceuticals, analysis of DNA 
impurities in biological origin drugs, analytical tests for cell and gene therapy biological products. It 
is also envisaged that DNA biosensor designs will be preferred in determining total DNA/nucleic acid 

Türk Farmakope Dergisi 2018, 3 (1):63-84

© Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2018

 DERLEME MAKALESİ



Cilt:3      Sayı:1      Yıl: 2018

Türk Farmakope Dergisi64

Nükleik Asit Temelli Alternatif Analiz Yöntemleri “Biyoalgılayıcılar”

impurities in pharmaceutical products and will be highly valuable in the future.In this respect, other 
pharmacopeias have some information about optical biosensors.

In this section, it is aimed to give general information about Electrochemical DNA Biosensors for the 
first time in Turkish Pharmacopeia. Additionally, all the information related to the biosensor design 
techniquesdetermined by the experimental purposes, working principles and application areas are 
detailed.

Keywords: Biosensors, Electrochemistry, DNA markers, DNA Sequence Analysis, Medical Device 
Designs.

TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Soğurma/Soğurum- Optik yoğunluk, geçirgenliğin 10 tabanına göre negatif logaritması. 

Denatürasyon- Hidrojen bağı köprülerinin ısı veya kimyasal yardımıyla kırılması ve çift sarmal 
DNA’nın tek iplikli hale getirilme süreci.  

DNA Polimeraz- Bir DNA kalıbı ve primeri kullanarak yeni tamamlayıcı DNA iplikçikleri sentezleyebilen 
bir enzim. Bu enzimlerin birçoğu, Taq DNA polimeraz ve rTth DNA polimeraz dahil olmak üzere ticari 
olarak temin edilebilmektedir.

Deoksiribonükleik Asit (DNA)- Kalıtımsal olarak anne hücrelerden yavru hücrelere geçirilen, 
içerdiği genlerle ilgili proteinlerin kodlandığı, canlı türlerinin özelliklerini aktaran genetik madde. DNA, 
adenin(A), guanin(G), sitozin(C) ve timin(T) olmak üzere dört deoksribonükleosidi içerir.

Deoksiribonükleotit trifosfat (dNTP)- PCR sırasında yeni sentezlenen ipliği içeren bir primere 
eklenen bir baz. 

Erime sıcaklığı (Tm)- DNA’nın % 50’sinin tek sarmal haline geldiği sıcaklık.

Genom- Bir organizmanın taşıdığı genlerin tamamı ve baz dizilim haritasının tümü. 

Genotip- Belirli bir hücre ya da organizmanın sahip olduğu baskın ya da çekinik genlerin komple seti.

Genotipleme- Bir bireyde mevcut genetik çeşitliliklerin saptanması ve değerlendirilmesi süreci.

Hedef DNA- Prob DNA’nın tamamlayıcı  dizisi (komplementer).

Melezleşme- Tek iplikçik haldeki nükleotid dizisi (prob) ve onun hedef baz dizilimini içeren DNA ipliği 
arasında gerçekleşen çift sarmallı nükleik asit molekülü oluşturma süreci.

Kalıp- DNA veya RNA ile PCR ile çoğaltma işlemini başlatmak için kullanılan bir ana kopya.

Mikrodizin (Mikroçip)- DNA parçalarını, antikorları veya proteinleri test etmek için kullanılan 
küçültülmüş kimyasal reaksiyon alanları. Genellikle problar bir çip üzerinde  sabitlenir ve hedefle 
melezleştirilir.

Nükleik asit- Birbirlerine 3 ‘, 5’ fosfodiester bağlantılarıyla bağlanan nükleotidlerin doğrusal 
polimerleri. DNA’da deoksiribonükleik asit, şeker grubu deoksiribozdur ve bazlar adenin, guanin, timin 
ve sitozinden oluşur. RNA,ribonükleik asit, ribonükleik asit, şeker olarak riboz içerir ve timin yerine 
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urasil içermektedir. 

Oligonükleotit- Fosfodiester bağları ile birleştirilen ve çoğu zaman bir DNA sentezi primeri olarak 
kullanılan 25 kadar nükleotid içeren doğrusal dizilim.

Özgüllük- Analitin, safsızlıklar ve numune ortamı gibi bulunması olası bileşenler varlığında kesin 
olarak değerlendirilebilme kabiliyeti.

PCR ürünü- Dizilimi ileri ve geri primerler tarafından tanımlanan ve PCR işlemi ile üretilen belirli bir 
uzunluktaki DNA parçası (200 baz ve fazlası). 

Primer- Polimeraz enzimleri, bir mononükleotidi, primer olarak adlandırılan kısa bir nükleik asit 
zincirine bağlar. RNA polimerazlar primer olarak tek bir nükleotid kullanabilir, ancak DNA polimerazlar 
oligonükleotid gerektirir.

Prob- Etiketle işaretlenmiş veya etiketsiz yapıda, melezleşme teknikleri ile tamamlayıcı hedef dizileri 
saptamak için kullanılan baz dizilimi belirli DNA dizisi.

Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR)- Çift sarmallı DNA’nın ilgilenilen bir bölgesinin önceden 
belirlenmiş primer çifti tarafından laboratuvar ortamında çoğaltılması (sentezlenmesi) işlemi. 

Sentez- Yavru dizinin sentezi için, kalıp olarak ana DNA ipliğini kullanarak sentezlenen yeni DNA 
zincirinin uzamasını ifade eder. 

Taq DNA-Thermus aquaticus, Taq, bakterisinden izole edilmiş, 70°-80° ‘de en uygun aktiviteye sahip 
ve PCR’ın yüksek sıcaklık denatürasyon aşamalarında parçalanmayan sıcaklığa dayanıklı DNA 
polimeraz enzimi. 

Tayin sınırı- Belirtilen deneysel koşullar altında tespit edilebilen, fakat nicelenmesi gerekli olmayan, 
numunedeki en düşük analit miktarı.

Yanlış eşleşme- Alışılmamış baz eşleşmesi (G ile C haricinde ve T veya U ile A eşleşmesi haricinde). 

Terimler ile ilgili olarak ayrıca bknz. İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü.

GİRİŞ

Algılayıcılar, kimyasal bileşikler ya da iyonlar ile seçici ve geri dönüşlü bir şekilde etkileşerek onları 
tanıyan analitik cihazlardır [1]. Tanıma işlemi sonucu oluşan  kimyasal değişimler, fizikokimyasal 
çevirici tarafından tayini yapılacak madde (analit) derişimine bağlı olarak sinyallere dönüştürülür. 
Bir algılayıcının tanıma katmanına enzim, hücre, doku, antikor, nükleik asit vb. biyolojik maddelerin 
eklenmesiyle “biyoalgılayıcılar”(biyosensörler) elde edilir [2]. Biyomadde algılayıcı  bu cihazlar, iki 
bileşenden oluşur: biyolojik kısım ve çevirici(dönüştürücü) kısım. Hassas biyolojik element, hedef 
analitle bağlanan (onu tanıyan) bir biyomolekül iken, elektrokimyasal, optik, piezoelektrik, termal vb. 
yapıda olan dönüştürücü, tanıma olayını ölçülebilir (okunabilir) sayısal bir değere çevirir. Dönüştürücü 
tarafından ölçülebilen bir etki üretmek için, algılayıcı kısım, ilgilenilen hedef analit ile etkileşime 
girecek şekilde tasarlanır.Özetle, biyomoleküler etkileşimlerin hassas ve hızlı tayini, biyoalgılayıcılarla 
gerçekleştirilmektedir. 
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Günümüzde tıp alanında ürüne dönüştürülmüş örnekleri bulunan biyoalgılayıcıların, eczacılıkta 
ilaçlarda kalite kontrol analizleri (mikroorganizma, virüs analizi vb.), biyolojik kaynaklı ilaçlardaki DNA 
safsızlıklarının analizi, hücre ve gen terapisi biyolojik ürünleri için gerekli analitik testler vb. alanlarda 
güçlü bir alternatif yöntem olarak kullanılabileceği, DNA biyoalgılayıcı tasarım teknolojilerinin farmasötik 
ürünlerdeki toplam DNA/nükleik asit safsızlıklarını belirlemekte tercih edileceği ve gelecekte oldukça 
değerli olacağı da öngörülmektedir.  

Bu bölümde, Elektrokimyasal DNA Biyoalgılayıcıları hakkında genel bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 
Bu doğrultuda, biyoalgılayıcı tasarımının yanı sıra, deneysel amaçlarla belirlenen tasarım teknikleri, 
çalışma prensipleri ve uygulama alanlarına ait tüm bilgiler de ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.

Elektrokimyasal DNA Biyoalgılayıcıları

Tanıma katmanında deoksiribonükleik asit (DNA) ve çevirici olarak elektrokimyasal bir cihaz içeren 
biyoalgılayıcılar “Elektrokimyasal DNA biyoalgılayıcısı” adını almaktadır. DNA biyoalgılayıcıları, 
DNA’nın özgün dizilerini tayin etmek için genotipleme işlemine alternatif olarak tasarlanırlar. 
Biyoalgılayıcılar bunu çevirici yüzeyine tutturulmuş baz dizilimi bilinen tek sarmal DNA’nın(prob) eşlenik 
(hedef) iplikçiğini çekim özelliğini kullanarak başarabilirler (melezleşme). Bilimsel araştırmalarda gen 
tanımlaması ve gen ifadesinin tayini için çoklu DNA ölçümü yapabilen mikrometre boyutlarındaki 
cihazlar (mikroçip, mikrodizin), laboratuarda geliştirilen DNA biyoalgılayıcılarının bir örneğidir ve 
melezleşme esasına göre çalışır [3].

Elektrokimyasal DNA Biyoalgılayıcısının Çalışma Prensibi

Biyoalgılayıcının tanıyıcı tabakasına yerleştirilmiş ligand (tanıyan) ile tayini yapılacak olan analit 
(tanınan) arasında, algılayıcı yüzeyinde veya çözelti ortamında seçimli bir etkileşme oluşur. Etkileşmenin 
sonucunda, yeni bir kimyasal madde oluşumu veya başlangıçta ortamda bulunan bir maddenin farklı 
bir maddeye dönüşümü gibi değişiklikler meydana gelir.  Biyoalgılayıcıda, algılayıcı kısma bağlanan 
analitin neden olduğu değişim, çevirici kısım tarafından elektrik sinyali şeklinde görüntülenir (Şekil 
1). Birçok elektrokimyasal biyoalgılayıcıda çevirici olarak metal ve karbon malzemelerden yapılmış 
elektrotlar kullanılmaktadır [1-4].

Şekil 1. Elektrokimyasal DNA biyoalgılayıcısının yapısı

Potansiyostat Cihazı

Elektrokimyasal dönüştürücü olarak kullanılan Potansiyostat/Galvanostat cihazı, elektrokimyasal 
hücre içerisindeki potansiyeli sabit tutabilen bir kontrol ve ölçüm cihazıdır. Uygulamaya bağlı olarak, 
cihazın elektrokimyasal hücre ile olan bağlantıları farklı şekillerde kurulmaktadır. Hücrede, çalışma 
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elektrodu, şahit (referans, karşılaştırma) elektrot ve karşıt (yardımcı) elektrotların aralarındaki 
potansiyel, potansiyel fark veya akım akışı cihazla doğru bir şekilde kontrol edilir ve sürekli olarak 
izlenir. Cihazda ayrıca bir de topraklama sistemi bulunmaktadır [5,6]. 

Potansiyostatlar, hızlı bir şekilde değişen potansiyel uygulama programlarıyla deneylerin kontrol 
edilmesine ve sistem kararlılığının yüksek derecede elde edilmesine olanak tanımak üzere 
tasarlanmıştır. Uygun koşullar altında hızlı potansiyel taraması yapabilen tipleri piyasada mevcut 
durumdadır. Aşağıda modern bir cihazın bileşenleri şematik olarak gösterilmiştir [3] (Şekil 2).

Şekil 2. Voltametrik ölçümlerde kulanılan potansiyostat cihazının ve elektrokimyasal hücrenin genel 
elektriksel şeması

Potansiyostatla iyi bir tarama oranına ulaşmak için, çok düşük dirençli elektrot kullanımının yanı sıra, 
elektrotların ve bağlantıların direnci de mümkün olduğunca düşük tutulmaktadır. 

Üçlü elektrot sistemi içeren hücre kurulumu, biyoalgılayıcılarda  yaygın olarak kullanılmaktadır [3] 
(bkz. Şekil 3).

Şekil 3. Elektrokimyasal DNA biyoalgılayıcılarında  kullanılan üçlü elektrot sistemi (genel şema).

Bu durumda, çalışma ve karşıt arasında akım geçişi gerçekleşirken, potansiyel farkı, çalışma ve 
şahit elektrotlar arasında kontrol edilir ve ölçülür. Kullanıcının belirlediği çalışma elektrodu ve şahit 
elektrodu arasındaki potansiyel fark cihaz tarafından ayarlanır. 

Cihazlarda ayrıca gerçek zamanlı veri toplama ve kontrol yazılımı içeren yüksek hassasiyetli veri 
kaydedici sistemler bulunmaktadır [5].

Elektrokimyasal çevirici ile alınan ölçümlerle biyomoleküler etkileşimler, elektrot yüzeyinden etkileşim 
öncesi ve sonrasında alınan (akım, potansiyel, iletkenlik vb.) bilgiler doğrultusunda voltametri, 
amperometri, potansiyometri veya iletkenlik ölçümü yöntemleriyle değerlendirilebilir. 
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Elektrokimyasal Çevirici Kullanan Biyoalgılayıcılarla Deneylerle İncelenebilen Biyomoleküler 
Etkileşimler

Proteinler, aptamerler, enzimler, antikorlar, nükleik asitler, bakteriler, virüsler vb.  biyomoleküller  
kullanılarak bu moleküllerin özgül olarak bağlandığı biyolojik varlıklar tayin edilebilmektedir.  

Dijital cihaz üretimi ve deney yöntemlerindeki nanoteknolojiye bağlı gelişmeler, DNA düzeyindeki 
analizlerin hızlı artışına yol açmıştır.  

Elektrokimyasal DNA Biyoalgılayıcısının Tasarımı ve Analizlerde Kullanımı

Elektrokimyasal DNA biyoalgılayıcı tasarımı ve cihazla DNA analizi 4 temel aşamayı içerir: 

1. Tayini yapılacak DNA ile bağlanacak probun seçilmesi 

2. Elektrot yüzeyinin hazırlanması

3. Hedef DNA ile tampon ortamında etkileşim/melezleşme

4. İstenmeyen bağlanmaların azaltılması/önlenmesi

5. Etiketli (indikatörlü) veya etiketsiz (indikatörsüz) yöntemlerle DNA melezleşmesinin 
görüntülenmesi   

Deneysel tasarım planı [7-15] dikkatlice yapılırsa, çok düşük tayin sınırlarına yüksek tekrarlanabilirlik 
oranı  ile ulaşabilen biyoalgılayıcılar geliştirilebilir. 

1. Tayini Yapılacak DNA ile Bağlanacak Probun Seçilmesi 

Tayini yapılacak DNA bölgesi, ilgilenilen mikroorganizma(bakteri, virüs vb) veya safsızlık kaynağı 
olabilecek DNA için belirlenir. Korunan gen bölgesi tespit edildikten sonra o bölgenin tamamlayıcı 
dizisi prob olarak seçilir.  DNA algılayan bir biyoalgılayıcının tasarımı yapılırken öncelikle tespit 
edilecek DNA dizisi için seçici bir biyolojik tanıma öğesine sahip olmak gerekir. Bu biyolojik elementin 
sinyal dönüştürücü ile bütünleşmesi, DNA biyoalgılayıcılarında  prob DNA’nın elektrot yüzeyine 
sabitlenmesiyle sağlanmaktadır.  Hedef DNA’yı yüksek verimlilikle seçici olarak algılayabilen bir DNA 
katmanı oluşturmak için, 15-50 baz uzunluğuna sahip olabilen prob DNA’nın yüzeye tutturulması ve 
tüm ara yüzey (ara katmanların) tasarımının dikkatle düşünülmesi gerekir [7].

Prob olarak kullanılacak nükleik asitin türünün seçiminde, geleneksel olarak kullanılan DNA’nın 
dışında PNA (peptit nükleik asidi) de değerlendirilmelidir. Şeker fosfat omurgasının bir peptid benzeri 
omurga ile değiştirildiği PNA’da, peptid omurgası nötrdür ve dolayısıyla bir PNA iplikçik, DNA’ya göre 
daha yüksek bir ilgi ve seçicilikle hedef DNA’ya bağlanır. Bununla birlikte, kısmen PNA’nın maliyetiyle 
ilgili konular nedeniyle, biyoalgılayıcı tasarımlarında DNA daha çok tercih edilmektedir. 

2. Elektrot Yüzeyinin Hazırlanması

Elektrot yüzeyi, deney öncesinde fiziksel ve/veya elektrokimyasal olarak ön hazırlık işleminden geçirilir. 
Ön hazırlık, pürüzlü elektrot yüzeyinin parlatılması, camsı yüzeyin alümina tozu ile temizlenmesi, 
tampon ortamında potansiyel uygulaması ile yüzeyin aktivasyonu basamaklarını içerebilir. 
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Biyoalgıayıcı yüzeyinin hazırlığı ise, DNA probunun katı elektrot yüzeyine tutturulması işlemidir. 
Sabitlenen biyomolekül ile oluşturulan yüzey, deney için algılayıcıdır. 

Kullanılacak elektrodun seçimi,(1) prob bağlama yönteminin seçimi,(2) uygulamanın veya deneysel 
hedeflerin gereklilikleri,(3) yüzeyin hidrofobiklik veya hidrofiliklik özellikleri(4) ve en önemlisi, DNA’nın 
biyolojik etkinliğin muhafaza edilmesi ve etkileşecek DNA parçalarının bağlanma alanlarının korunması 
konularında dikkatle plan yapılmalıdır. 

DNA nispeten kararlı bir makromoleküldür ve bir kere izole edildiğinde en az 1 yıl boyunca 2°C ile 
8°C arasında tutulabilir. Oligonükleotitlerin veya kalıntı DNA içeren örneklerin, -20°’ye eşit veya daha 
düşük bir sıcaklıkta depolanması önerilebilir. Genellikle, DNA çözeltide saklanır. İzole DNA birkaç 
gün içinde PCR ve/veya enzim kesimi gibi bir işleme tabi tutulacaksa ultra saf su içinde hazırlanabilir. 
Bununla birlikte, pH 7.5-8.5’te Tris-EDTA (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA), DNA saklama için tercih 
edilen tampondur; çünkü sulu ortamın sınırlı tamponlama kapasitesi vardır. (DNA suda bozunabilir.) 
Hassas DNA birincil depo çözeltisi, -80°C ‘de dondurulmuş olarak saklanmalıdır. Saflaştırılmış RNA 
suda -20°C veya -80°C’de saklanabilir [7].

Prob dizisinin elektrot yüzeyine bağlanması biyoalgılayıcı tasarımlarındaki en önemli basamak 
olduğundan, güçlü ve düzenli şekilde sabitleme yapıldığında, melezleşme tayini daha verimli ve 
tekrarlanabilir olarak gerçekleşecektir. Yüzeyde oluşan melez DNA’nın ayrıca çeşitli fiziksel veya 
kimyasal etkenlerden etkilenip yüzeyden kopması gibi olumsuz etkiler de nispeten ortadan kalkacaktır.  
Kullanılacak elektrot cinsine göre DNA probunu yüzeye sabitlemek için en uygun yöntem belirlenmelidir. 
Bu noktada DNA’nın yüzeyle nasıl etkileşime girdiği de düşünülmelidir. İşlem sonucunda elektrot 
yüzeyine yatay veya düşey olarak sabitlenmiş DNA tanıma katmanı elde edilir [3]. Prob tutturma 
yönteminin ayrıca çoklu DNA ölçüm cihazlarına uygulanabilirliği de göz önünde bulundurulmaktadır.

Deneysel hedeflere bağlı olarak, prob DNA’nın algılayıcı yüzeyine sabitlenmesinde üç farklı yol 
izlenmektedir: 

2.1. Yüzeyde tutunma (doğal)

2.2. Yüzeye elektrostatik yolla tutunma 

2.3. Kovalent bağlanma (Tablo 1).

2.1. Yüzeyde Tutunma (Doğal)

Yüzeye tutunma için, prob DNA çözeltisi elektrot yüzeyi ile uygun süre temas ettirilir (çözeltinin elektroda 
uygulanır). Prob yüzeye zayıf bir şekilde ve yatay olarak bağlanır. Yakalayıcı DNA’nın sabitlenmesi 
açısından en basit yöntem olup, otomasyona uygulanabilirliği çok kolaydır. Yöntem, pahalı kimyasal 
madde kullanımını ve elektrokimyasal potansiyel uygulaması gibi basamakları ortadan kaldırmaktadır. 
Bu nedenle ucuzdur ve tayin süresini de kısaltmaktadır [3,16].

2.2. Yüzeye Elektrostatik Yolla Tutunma

Çevirici sisteminden elektrot yüzeyine (+) pozitif potansiyel uygulanır. Böylece (-) yüklü fosfat 
omurgasına sahip olan DNA elektriksel çekim kuvvetleri sayesinde yüzeye paralel olarak tutunur [17].
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Elektrokimyasal DNA biyoalgılayıcılarında ve DNA mikrodizilim cihazlarında  doğal veya elektrostatik 
yolla  prob DNA’nın çevirici sistem yüzeyine sabitlenmesi, bu yöntemler içerisinde en basit ve ekonomik 
olanıdır. Karmaşık yüzey kimyası uygulamalarını da gerektirmediğinden biyoalgılayıcı sistemleriyle 
oldukça uyumludur. Bununla birlikte bu yöntemlerde yüzey kararlılığı ve tekrarlanabilirlik gibi bazı 
sınırlamalar da söz konusudur.  

2.3. Kovalent Bağlanma

Algılayıcı yüzeyine güçlü bir bağlanma istenildiğinde, prob DNA’nın yüzey üzerine bir veya birden çok 
noktadan kovalent bağlanma(kimyasal bağlanma) ile sabitlenmesi gerekir. Tercihen prob DNA’nın 
yapısal özgürlüğü açısından tek noktadan ve düşey olarak sabitlenmesi daha uygundur.  

Göz önüne alınması gereken bir diğer husus, prob sarmalının hedefle bağlanacak bölgesi ile 
yüzey arasında 3-6 karbon uzunluğunda alkil grubunun(bağlayıcı) yer almasıdır. Biyoalgılayıcının 
duyarlılığı bu ara katman sayesinde artabilmektedir. Bu bölge yüzeye yakın olduğunda melezleşme 
verimliliği azalmaktadır. Alkil zincirinin ucuna amino, tiyol, biyotin grupları da tasarımın özelliğine 
göre eklenebilmektedir [7].Elektrot yüzeyinde bu sayede dik, düzenli, özgür ve sıralı bir prob DNA 
tabakası (SAM) elde edilmektedir. Ayrıca bu prob sıralarının daha seyrek ve dik durmasını sağlamak 
amacıyla arasına itici/seyreltici olarak da adlandırılabilen maddeler eklenebilir(ör.merkapto hekzanol, 
etanolamin, sığır serum albumin vb.). Böylece DNA melezleşme verimliliği de artar. 

DNA’nın kovalent olarak tutturulmasında karbodiimit [18-24] ve silan [25-27] kimyası sıklıkla 
kullanılmaktadır. 

Altın (Au) elektrotlar (katı altın elektrotlar, kullan-at tipi perde baskılı altın elektrotlar) ve altın nanopartikül 
kaplı yüzeyler için merkaptoalkiller (3-merkaptopropiyonik asit, merkapto hekzanol veya L-sistein/
sisteamin vb.) kullanılarak bu maddelerdeki tiyol (–SH) gruplarının elektrot yüzeyine sabitlenmesi 
sağlanır [9,10,24,26,28-37]. Bu yöntemde tiyol gruplarının altın metaline olan güçlü ilgisinden 
faydalanılır. Daha sonra N-Hidroksi süksinimit (NHS) ve etil karbodiimit (EDC) gibi kovalent ajanlar 
kullanılarak amino grubu içeren DNA probunun yüzeyde sıkı bir şekilde tutunmasına imkan sağlayan 
zemin oluşturulur. Diğer bir yöntem ise uç kısmından tiyol grubu ile işaretli problar, yüzeyle doğrudan 
etkileştirilerek tek işlemle elektroda sabitlenebilirler [29,32,38-49].Bu iki yöntem, altın elektroda özgü 
olan DNA bağlama yollarıdır.

Karbon(grafit) elektrot yüzeyine kovalent yolla prob bağlanması, karbodiimit (EDC) vesüksinimit 
(NHS) kullanımıyla gerçekleştirilir. Bu maddelerle yüzeyin kaplanmasınınardından amino grubu ile 
işaretli prob yüzeye düşey olarak sabitlenmektedir[18-24]. 

Streptavidin ile kaplanmış çeşitli elektrot yüzeylerine ya da manyetik boncuklar gibi yüzeyler üzerine, 
biyotin ile işaretli problar, streptavidin ve biyotinin birbirine olan güçlü ilgisi sayesinde özgün şekilde 
ve düşey olarak tutturulur [3,9,50-57].

Bununla birlikte, elektrokimyasal biyoalgılayıcılar için bağlayıcı ve fonksiyonel grup ilaveli prob 
kullanımı, ek bir maliyet getirmekte ve analiz süresinde uzamasına yol açmaktadır. Kovalent bağ 
oluşumuyla yüzey hazırlama teknikleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir (Tablo1).
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Tablo 1. Algılama yüzeyi hazırlama yöntemleri (kovalent bağlanma yoluyla).

Kimyasal Grup 
Bağlı DNA (prob)

Algılayıcı Yüzeyine Tutturma 
Şekli

Elektrot Tipi

Tiyol (-SH) Doğrudan
Au, perde baskılı Au, Au 
nanopartikül kaplı elektrot 

Amin (-NH2)
Dolaylı (Merkaptoalkil ve 
kovalent bağ kimyasalı kaplı 
yüzey üzerine)

Au, perde baskılı Au, Au 
nanopartikül kaplı elektrot

Amin (-NH2)
Dolaylı (kovalent bağ kimyasalı 
kaplı yüzeye)

Karbon, perde baskılı karbon

Biyotin (-Bio)
Doğrudan (streptavidin kaplı 
yüzeye)

Au, perde baskılı Au, Au 
nanopartikül kaplı elektrot,  
Karbon,perde baskılı karbon, 
manyetik boncuklar. 

3. Hedef DNA ile Tampon Ortamında Etkileşim/melezleşme 

Probun sabitlendiği elektrot, hedef DNA’yı içeren çözeltiyle(DNA, PCR vb.) etkileştirildiğinde,birbirinin 
karşılığı olan iki DNA parçası arasında hidrojen bağı köprüleri kurulması ile eşleşir.  Böylece melezleşme 
gerçekleşir. Biyoalgılayıcı ile PCR örneği tayini yapılacaksa önce spektrofotometre cihazıyla soğurma 
değeri ölçülerek derişimi hesaplanmalıdır. Ayrıca PCR ürünü probla etkileştirilmeden önce ısı veya 
kimyasal yardımıyla denatüre edilmelidir. 

Elektrokimyasal DNA biyoalgılayıcılarında melezleşme, tampon çözelti içerisinde veya elektrot 
yüzeyinde nötr pH’da gerçekleştirilir. Bu sistemlerde Analitik Kimya’da kullanılan tampon çözeltileri ve 
çoğu biyolojik tamponun kullanımı uygundur.

Yüzeyinde melez DNA oluşması beklenen elektrotlar dışındaki elektrotlar, melezleşme süresince 
hedef içermeyen tampon çözeltide bekletilir. Hedefin sahip olduğu negatif yük nedeniyle probla kaplı 
algılama yüzeyinden itilmesi tampon çözeltinin iyonik kuvvetine bağlıdır. Sterik veya elektrostatik 
girişimin oluşmadığı uygun iyonik kuvvet derişimi tayin edilmelidir. Tuz derişimi ve sıcaklık gibi 
melezleşme verimliliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilmelidir [3]. Tuz derişimindeki artış, 
melezleşme hızında artmaya neden olurken tayin sonucu bir indikatör/interkalatör madde yardımı ile 
görüntülenecekse daha düşük tuz derişimlerinin düşünülmesi gerekir.

Tampon çözeltilerine daha seçimli analiz için deterjan ilavesi yapılabilir. Çalışmalarda yüksek 
kalitede tampon bileşenleri kullanılmalıdır. Ayrıca tamponlar kullanılmadan önce filtrelenmeli ve gazı 
giderilmelidir.

4. İstenmeyen Bağlanmaların Azaltılması/Önlenmesi

Tasarımı yapılan biyoalgılayıcının seçimli şekilde hedefine bağlandığının tayin edilebilmesi amacıyla 



Cilt:3      Sayı:1      Yıl: 2018

Türk Farmakope Dergisi72

Nükleik Asit Temelli Alternatif Analiz Yöntemleri “Biyoalgılayıcılar”

prob sabitlenmiş elektrot yüzeyleri, hem hedef dizi ile, hem de hedef diziden farklı baz dizilimine sahip 
dizilerle melezleşme koşullarında etkileştirilir. Hedef dizi dışındaki dizilerle olabilecek bağlanmanın 
veya yüzeye istenmeyen DNA tutunmasının en az seviyeye indirilmesi için kimyasal maddeler 
kullanılır. En sık tercih edilen deterjan çözeltileridir(Sodyum dodesil sülfat, Tween20)[7,9,10,16,57,58]. 
Bu konuda önerilen genel yaklaşımlar Tablo 2’te gösterilmiştir.

Tablo 2. Algılayıcı yüzeyine istenmeyen bağlanmaların (yanlış eşleşme veya yüzeye tutunma) 
önlenmesine yönelik genel öneriler

Bölüm İşlemler

Deneysel tasarım 

1. En uygun melezleşme tamponunun bulunması.  
2. Melezleşme ve seçimliliğin birlikte tayini.
3. Prob kaplama yönteminin  değiştirilmesi. 
4. Seyreltici kullanımı, seyrelticinin değiştirilmesi.
5. Sıcaklığın arttırılması veya azaltılması (Tm’nin 

değerlendirmesi).

Tampon ve örneklere madde ilavesi

Melezleşme tamponuna (hedef çözeltisine) ilaveler:

(a) NaCl derişiminin arttırılması (20-1000mM)

(b) Deterjan ilavesi (%0.01-5)

Yıkama çözeltisi (melezleşme sonrası)  
1. En uygun yıkama tamponunun bulunması.

2. Yıkama yöntemi ve süre çalışması.

3. Deterjan ilavesi (%0.01-5)

5. Etiketli (indikatörlü) veya Etiketsiz (indikatörsüz) Yöntemlerle DNA Melezleşmesinin 
Görüntülenmesi   

DNA melezleşmesinin elektrokimyasal olarak görüntülenmesinde etiketsiz ve etiketli yöntemler olmak 
üzere iki temel yaklaşım vardır. 

5.1. İndikatörsüz Yöntemler

Melezleşme öncesinde ve sonrasında, dönüştürücüden okunabilen elektriksel sinyallerde meydana 
gelen değişiklikleri ifade eden, doğrudan bir ölçüme izin veren yöntemleri kapsamaktadır [16,60-72]. 

 Bu yöntemlerde bazların elektrokimyasal aktiflik özelliğinden yararlanılır ve yöntemler çoğunlukla 
guanin bazlarının elektrokimyasal yükseltgenmesine dayanır. 

Basitliği, kısmen çok yönlülüğü ve kısmen de DNA ile bağlanan küçük moleküllerin keşfi için sıklıkla 
kullanılmış bir yöntemdir. Guanin, farklı türde malzemeden yapılmış birçok elektrot ile yaklaşık 
+1,0 V civarında yükseltgenme  piki verir (Ag / AgCl elektroda karşı, pH:4,8). Prob DNA ile hedef 
DNA’daki guanin bazı sayısına göre elde edilen eğrinin akım değerinin yüksekliği farklı olmaktadır. 
Genel bir çalışma için melezleşme öncesinde yüksek, melezleşme sonrasında azalan bir guanin 
yanıtı beklenmektedir. Çalışmalarda prob ipliğinde guanin yerine inozin bazları da kullanılabilir. 
İnozin molekülü guanin bazının analoğudur. Sitozin bazlarıyla ikili hidrojen bağı ile bağlanır, ancak 
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+1.0V civarında yükseltgenme sinyali vermez [58]. Bu nedenle, algılayıcı yüzeyinde sadece prob 
DNA varlığında sinyal gözlenmezken, melezleşme sonrasında hedeften kaynaklanan guaninler 
nedeniyle yanıt elde edilir. Bununla birlikte, yöntemde yüzeye hedef DNA’nın istenmeyen tutunması 
veya bağlanması önemli bir konudur. Özgün olmayan yüzeye tutunma sonucunda sinyalde artış 
gözlenirken kaçınılmaz olarak tayin sınırı da artmaktadır. Bu yöntemde, bir prob ipliği ile melezleşme 
gerçekleşip gerçekleşmediğine veya elektrot üzerine olan tutunma miktarına bakılmaksızın, elektrot 
yüzeyinde bulunan toplam guanin bazlarının miktarı ölçüldüğü için, özgün olmayan bağlanma önemli 
bir sorundur. Sorunun çözümü için biyolojik manyetik işlem teknolojisi veya nanoteknoloji kullanılarak 
melezleşmiş DNA’dan, yüzeye tutunmuş olan DNA’yı ayıran tayin yöntemleri kullanılmaktadır. Bu 
yöntemlerde prob dizi ucuna amino, tiyol veya biyotin grupları eklendiğinden bazı kaynaklarda bu 
durum etiketleme olarak değerlendirilmiştir. 

Elektrokimyasal empedans spektroskopisi (EIS) etiket içermeyen diğer bir yöntemdir. Bu yöntemde, 
ferrosiyanür gibi bir redoks türünün bulunduğu bir tampon ortamında prob DNA tutturulmuş elektrottan 
melezleşme öncesi ve sonrasında Faradayik empedans değişimi ölçülür.  Melezleşme sonrasında 
yük transfer direncinde bir artış gözlenir. Bu yöntemde de prob dizi, tayin sınırını düşürmek amacıyla 
bazı kimyasal gruplarla işaretlenebilmektedir. 

5.2. İndikatöre Dayanan Yöntemler

Yüksek duyarlılık ve seçicilik ile analiz sağlayan ve çok çeşitli biyoalgılayıcı tasarımlarının 
yapılandırılabileceği indikatörlü yöntemler araştırmalarda daha fazla tercih edilmiştir. Elektrokimyasal 
DNA biyoalgılayıcılarında kullanılan indikatörler, DNA ile interkalasyon, bazlardan biriyle etkileşim, 
DNA’daki büyük ve küçük oluklara bağlanma vb. yollarla etkileşen redoks aktif maddeler veya 
ilaçlardır [9,10,73,74]. İnterkalasyonla Watson-Crick baz çiftleri arasına yerleşen düzlemsel aromatik 
halka yapılı ve genellikle indirgenme özelliğinde olan moleküller, melez DNA ile etkileşirken, sadece 
prob kaplı tek sarmal yapı içeren algılayıcı yüzeyi ile anlamlı bir etkileşim göstermezler. Tercihen belli 
bir bazla etkileşen indikatör maddeler ise, tek sarmal DNA’ya daha çok bağlanırlar fakat melez DNA 
oluşumu gerçekleştiğinde algılayıcı yüzeyindeki proba erişim sınırlandığından yeterli bir etkileşime 
giremezler. DNA’daki büyük ve küçük oluklara bağlanma özelliğinde olan maddeler de melez DNA ile 
daha çok etkileşirler. 

İndikatör maddelere örnekler ve bağlanma özellikleri Tablo 3’te yer almaktadır.
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Tablo 3. DNA melezleşmesini algılamada Etiket/indikatör olarak kullanılmış bazı maddelere ilişkin 
bilgiler (bpy=2,2′- bipiridin, phen=fenantrolin)

Madde Grupları Etkileşim Türü

İlaçlar

Danomisin, Doksorubisin, Prometazin,Fenotiyazin, 
Klorpromazin, Tiyoridazin, 
Proklorperazin, Epirubisin

Melez DNA ile etkileşim, interkalasyon [73] 

Mitomisin C Guaninle etkileşim [75] 

Cisplatin cis-diaminedichloroplatinum (II) cis-
[Pt(Cl)2(NH3)2] Melez DNA  ile etkileşim [76,77] 

Metal Kompleksleri

Osmiyum tetroksit 2,2′-
bipiridin Probla etkileşim (timin bazına bağlanma) [78] 

Ru(NH3)6
2+, 

Ru(bpy) 3
2+

DNA’daki Fosfat gruplarıyla elektrostatik 
etkileşim/DNA oluklarına bağlanma/hibritle 
etkileşim [79,80] 

Ru(bpy)3
2+ Guaninle etkileşim [81] 

[Co(phen)3]
3+

Co(bpy) 3
2+

Melez DNA ile etkileşim, küçük oluğa bağlanma/
interkalasyon [18,82-85] 

Ru(phen)3
3+ Melez DNA ile etkileşim, oluğa bağlanma, 

(enantiyomer yapı interkalasyon yapar) [86]

Ekinomisin Melez DNA ile etkileşim, bis- interkalasyon [85] 

Ru(bpy)2dppz 
(bpy = 2,2′-bipiridin, dppz = diprido[3,2-a :2′,3′-c] fenazin) Melez DNA ile etkileşim, interkalasyon [87,88]

Diğer 

Metilen mavisi (MB) ve antrakinon Guanine bağlanma, koşula bağlı olarak melez  
DNA ile etkileşim, interkalasyon [80,89-92]

Meldola mavisi (7-dimetil-amino-1,2-benzofenoksazinyum Melez DNA ile  etkileşim, interkalasyon [93-94]

Özetle, Elektrokimyasal DNA biyoalgılayıcılarıyla DNA melezleşmesinin saptanmasına ilişkin tüm 
yöntemler, elektrot yüzeyindeki DNA miktarındaki değişikliğe dayalı olarak elektrokimyasal sinyalde 
meydana gelen farklılığı ölçerek melezleşmeyi göstermektedir [95]. DNA üzerinden yük transferi ile 
ilgili tasarımlar da mevcuttur. 

İndikatör temelli tasarımlarda, biyoalgılayıcının  hassasiyeti ve seçiciliği artarken, aynı zamanda 
ölçüm süresi, yöntem karmaşıklığı ve algılayıcı tasarım maliyeti artmaktadır. 

Her iki yöntemle gerçekleştirilen gerçek örnek analizlerinde, genellikle çoğaltılmış DNA bölgesi olan 
PCR ürünleri kullanılmaktadır. Çoğaltma işlemi DNA kopya sayısını artırmak için gereklidir, ancak 
bu işlem kirletici maddelerin çoğaltılmasına da neden olabilmektedir. Algılama sınırının düşürülmesi 
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PCR döngülerinin sayısını azaltır ve dolayısıyla bu sorunu hafifletir. Ayrıca PCR ürününün gerekli 
durumlarda saflaştırılması gerekir. 

Elektrokimyasal DNA Biyoalgılayıcılarıyla  Yapılan/Yapılabilecek Analizler

1. İlaç etkinliği araştırmaları. DNA’ya bağlanarak genetik hastalıkları hedef alan antikanser ilaçların 
etkinliği ve ilaç tasarımındaki iyileştirmeler hakkında bilgi, elektrokimyasal DNA biyoalgılayıcıları 
kullanarak araştırılabilir.

2. Yeni anti kanser ilaçlarının geliştirilmesi.

3. DNA hasarı araştırmaları.

4. İlaçlarda mikroorganizma DNA’sı tayini (melezleşme temelli).

5. İlaçlarda viral DNA tayini melezleşme temelli).

DNA-İlaç Etkileşmelerinin Tayinine Dayalı Elektrokimyasal DNA Biyoalgılayıcıları

Elektrokimyasal DNA biyoalgılayıcıları, DNA hedefli bazı ilaçların, toksinlerin, mutajenik çevre 
kirleticilerinin ve karsinojenlerin DNA’ ya olan etkilerinin aydınlatılmasında, bu maddelerin etkileşim 
mekanizmalarının belirlenmesinde, ayrıca DNA hasarlarının tayininde ve ilaç hammaddelerinin 
kantitatif analizinde de kullanılabilir.

Yeni sentezlenen birçok maddenin, ilacın, DNA hedefli ilacın tasarımı gerçekleştirilirken, bu maddelerin 
DNA ile etkileşimlerinin hızlı ve etkin bir şekilde aydınlatılması; bu çalışmaların amacı doğrultusunda 
daha hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır. Bazı antikanser ilaçların DNA ile olan etkileşimleri 
Tablo 3’te görülmektedir. Ayrıca çevresel atıkların, kimyasal maddelerin DNA ile etkileşimlerinin 
saptanması, bu maddelerin insanlardaki olumsuz etkileri ile mücadele edebilmek açısından önemlidir.

Elektrokimyasal DNA biyoalgılayıcıları ile yapılan ilaç-DNA etkileşmesine dayalı tayinlerde, elektrot 
yüzeyi DNA (tek sarmal veya çift sarmal DNA) ile kaplandıktan sonra çözelti ortamında ilaçla 
etkileştirilir [96]. Eğer ilaç molekülü elektroaktif özellikte ise, etkileşim öncesinde ve sonrasında, 
ilaca ait elektrokimyasal sinyalde bir azalma veya artış gözlenmesiyle ve/veya eş zamanlı olarak 
DNA’daki bazların(G,A) sinyalindeki değişim izlenerek duyarlı tayinler yapılmaktadır(DNA hasarı vb.). 
İlaç molekülünün elektrokimyasal bir yanıtı yoksa analiz, DNA sinyali üzerinden yürütülür. Etkileşim 
olayı biyoalgılayıcı  çeviricisi tarafından ölçülebilir bir sinyale çevrilir. Madde-DNA etkileşimine dayalı 
biyoalgılayıcı geliştirme çalışmaları halen devam etmektedir.

DNA Melezleşmesine  Dayalı Elektrokimyasal DNA Biyoalgılayıcıları

Su, toprak, hava ve gıdalar içine karışan, hem doğal kaynakları hem de insan sağlığını tehdit ederek 
çeşitli hastalıklara yol açan mikroorganizmaların tayini için elektrokimyasal DNA biyoalgılayıcı 
tasarımları mevcuttur [97]. Bu sistemlerin sahip olduğu fiziksel çeviricilerin yüksek duyarlılığı ile DNA 
melezleşmesinin hassasiyetle algılanması sayesinde,

- ilaçlarda kalite kontrol analizleri (mikroorganizma, virus analizi vb.), 

- biyolojik kaynaklı ilaçlardaki DNA safsızlıklarının analizi, 
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- hücre ve gen terapisi biyolojik ürünleri için gerekli analitik testler vb.

alanlarda da alternatif yöntem olarak kullanılabileceği, DNA biyoalgılayıcı tasarım teknolojilerinin 
farmasötik ürünlerdeki toplam DNA / nükleik asit safsızlıklarını belirlemekte tercih edileceği ve 
gelecekte oldukça değerli olacağı da öngörülmektedir[98].

Günümüzde mikroorganizmaların (bakteri veya virüs DNA’ları) tayinine yönelik tasarlanan 
Elektrokimyasal DNA biyoalgılayıcılarıyla indikatörlü veya indikatörsüz olarak analizler 
gerçekleştirilebilmektedir. Bu amaçla tayini yapılacak mikroorganizmanın gen haritasına göre 
problar seçilerek elektrot yüzeyi prob dizi ile kaplandıktan sonra çözelti ortamında prob ve hedef dizi 
melezleştirilir. Melezleşme olayı öncesinde ve sonrasında biyoalgılayıcı çeviricisi tarafından ölçülen 
veriler değerlendirilir [99].

SONUÇ

İdeal DNA biyoalgılayıcı tasarımları için öncelikli düşünceler, tayin sınırının düşük olması ve seçiciliktir. 
En ideal durumda, bir biyoalgılayıcının, numunenin çoğaltılmasına ihtiyaç duymadan, hedef DNA’yı, 
tek bazı hedeften farklı olan DNA’dan ayırt etme özelliğinde olması beklenmektedir. Bu durum, 
elektrokimyasal DNA biyoalgılayıcı çalışmaları için halen gerçekleştirilmesi gereken bir hedeftir.

Yöntemlerdeki sakıncaların yeni tasarımlarla çözümlerinin bulunduğu, heyecan verici bir süreçte sona 
yaklaşılmakta olup ticari biyoalgılayıcı cihazların yakın gelecekte üretilmesi beklenmektedir.

Uygulama 1. 

Elektrokimyasal DNA Biyoalgılayıcı ile Çift Sarmal DNA (ds DNA) Sinyalinin Algılanması

Kalem Grafit Elektrot (KGE) Hazırlanışı

Kalem grafit elektrot yapımında kırtasiyelerden sağlanabilen 0.5mm uçlu mekanik kurşun kalem 
modeli kullanılır. Bu amaçla kalem gövdesinin uç kısmının metalik bölümü ile dış metalik tutacağının 
elektriksel iletkenliğini sağlamak için bakır tel ile tutturulur. Kalem uçlarının (0.5mm çapında) uzunluğu 
60 mm ve çapı 0.5 mm olup, 15mm boyutu dışarıda kalacak şekilde işaretlenip hazırlanan kalem 
elektroda hassas bir şekilde yerleştirilir. Elektrokimyasal hücredeki 5 mL’lik analiz çözeltisine bu 
uçların 12 mm’lik kısmı çözelti içine daldırılır.

0,50 M Asetat Tamponu (pH 4,8) Çözeltisinin Hazırlanışı 

Kullanılan 0,50 M asetat tampon çözeltisi litresinde 0,2722 g (0,002 mol) sodyum asetat trihidrat ve 
0,1154 mL asetik asit içermektedir. Çözeltinin pH’sının 4,8 değerine ayarlanması, 0,1 N NaOH ve 
/ veya 0,1 N HCl ilavesiyle, pH metre ile ölçülerek gerçekleştirilir. Hazırlanışında direnci en az 18 
MOhm olan distile su (ultra saf su)kullanılır. Hazırlandıktan sonra tampon saklama özelliğine sahip, 
plastik veya cam şişelerde buzdolabında saklanır. İyonik kuvveti sağlamak için litresine derişimi 0,02 
M olacak şekilde 1,168 g NaCl eklenir [3].

Çift Sarmal DNA Çözeltisinin Hazırlanışı

Biyoteknolojik ürünler hazırlayan firmalardan temin edilen çift sarmal DNA’nın (ds DNA) stok çözeltisi 
direnci en az 18 MOhm olan distile su ile 1000 µg/mL derişiminde hazırlanır ve -20 0C’de saklanır.
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DNA’ya Ait Guanin Sinyalinin Tayini

KGE’nin Aktive Edilmesi: Kalem grafit elektrot yüzeyi, 0,50 M asetat tamponu (pH 4,8) içinde +1,40 V 
uygulanarak 60 saniye süreyle karışmayan ortamda aktive edilir (elektrokimyasal aktivasyon).

KGE Yüzeyine DNA’nın  Sabitlenmesi: Yüzeyi aktive edilmiş KGE, asetat tamponu (pH 4,80) içinde 
hazırlanmış olan 2,00 µg/mL dsDNA çözeltisine daldırılır. +0,50 V potansiyel 240 saniye süreyle 
karışan ortamda uygulanarak dsDNA elektrot yüzeyine tutturulur. Yüzeye bağlanmamış DNA’nın 
uzaklaştırılması için elektrot 5sn süreyle asetat tamponu ile yıkanır. 

Ölçüm: Potansiyostat cihazıyla,+0,5 V ile +1,40 V arasında 15 mV/s tarama hızıyla 50 mV’luk puls 
genliğinde tarama yapılarak, asetat tamponu (pH 4,80) ortamında diferansiyel puls voltametri tekniğiyle 
ölçüm gerçekleştirilir. (Voltametri ve Voltametrik Yöntemler hakkında temel bilgiler için bknz. [100]). 
+1,00 V civarında gözlenen guanin bazına ait yükseltgenme sinyalleri değerlendirilir.

Uygulama 2. 

Elektrokimyasal DNA Biyoalgılayıcı ile Melezleşmenin Tayini 

Kalem Grafit Elektrot (KGE) Hazırlanışı

Kalem grafit elektrot yapımı Uygulama 1’deki gibidir. Kalem uçlarının (0.5mm çapında) uzunluğu 
60 mm ve çapı 0.5 mm olup, 15mm boyutu dışarıda kalacak şekilde işaretlenip kalem elektroda 
hassas bir şekilde yerleştirilir. Elektrokimyasal hücrede, aktivasyon ve ölçüm sırasında 5 mL’lik analiz 
çözeltisine bu uçların 12 mm’lik kısmı çözelti içine daldırılır [3].

0,50 M Asetat Tamponu (pH 4,8) Çözeltisinin Hazırlanışı 

Kullanılan 0,50 M asetat tampon çözeltisi litresinde 0,2722 g (0,002 mol) sodyum asetat trihidrat ve 
0,1154 mL asetik asit içermektedir. Çözeltinin pH’sının 4,8 değerine ayarlanması, 0,1 N NaOH ve 
/ veya 0,1 N HCl ilavesiyle, pH metre ile ölçülerek gerçekleştirilir. Hazırlanışında direnci en az 18 
MOhm olan distile su kullanılır. Hazırlandıktan sonra plastik şişelerde, buzdolabında saklanır. İyonik 
kuvveti sağlamak için litresine derişimi 0,02 M olacak şekilde 1,168 g NaCl eklenir.

0,050 M Fosfat Tamponu (pH 7,4) Çözeltisinin Hazırlanışı 

0,05 M fosfat tampon çözeltisi litresinde 1,36 g (0,01 mol) KH2PO4 ve 6,96 g (0,04 mol) K2HPO4 
içermektedir. Hazırlanan tampon çözeltisinin pH değeri yaklaşık 7,4 olmaktadır. pH kontrolu, 0,1 
N NaOH ve / veya 0,1 N HCl ilavesiyle pH metre ile gerçekleştirilir. Hazırlandıktan sonra plastik 
şişelerde, buzdolabında saklanır. İyonik kuvveti sağlamak için litresine derişimi 0,02 M olacak şekilde 
1,168 g NaCl eklenir [3].

Sentetik Oligonükleotit Çözeltilerinin Hazırlanışı ve Saklanması

Prob DNA (örnek dizilim) 5’GATGTTTGGGGTGTAGTGGTTGTT3’

Hedef DNA (örnek dizilim) 5’AACAACCACTACACCCCAAACATC3’

Oligonükleotitler sentez işlemi yapan fabrikalarla bağlantısı olan firmalardan temin edilir. Oligonükleotit 
stok çözeltileri direnci en az 18 MOhm olan distile su veya Tris-EDTA tamponu (10mM Tris-HCl, 1mM 
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EDTA, pH 8,0) ile 1000 µg/mL derişiminde hazırlanır ve -20 0C’de saklanır.

Prob ve Melez DNA’ya Ait Guanin Sinyallerinin Tayini (Melezleşme Analizi)

KGE’un  Aktive Edilmesi: Kalem grafit elektrot yüzeyi, 0,50 M asetat tamponu (pH 4,8) içinde +1,40 V 
potansiyel altında 30 saniye süreyle karışmayan ortamda aktive edilir. (elektrokimyasal aktivasyon).

KGE Yüzeyinin Prob DNA ile Kaplanması: Yüzeyi aktive edilmiş uçlar elektrottan çıkarılır. 200µL’lik 
plastik deney tüpleri(PCR tüpü) içerisine 50µL hacimde, asetat tamponu (pH 4,80) içinde hazırlanmış 
olan 10 µg/mL prob DNA çözeltisi konur. Uçlar bu çözeltilere daldırılır. 30dk bekletilir. Prob DNA 
doğal yolla yüzeye tutunma yöntemiyle elektrot yüzeyine sabitlenir. . Süre sonunda elektrotlar asetat 
tamponu ile 1 kez daldırma yoluyla 5 sn. süreyle yıkanır.

Melezleştirme: Prob ile kaplanmış elektrotlar, 200µL’lik plastik deney tüpleri(PCR tüpü) içerisine 
50µL hacimde, fosfat tamponu (pH 7,40) içinde hazırlanmış olan 15 µg/mL derişimindeki hedef DNA 
çözeltisine daldırılarak oda sıcaklığında 45 dk. bekletilir. Süre sonunda elektrotlar fosfat tamponu ile 
1 kez daldırma yoluyla 5 sn. süreyle yıkanır. 

Ölçüm: Yüzeyinde prob ve melezleşmiş DNA bulunan uçlar tekrar sırayla elektroda takılır. Asetat 
tamponu (pH 4,80) ortamında,+0,70 V ile +1,45 V arasında potansiyel uygulanarak, 16 mV/s tarama 
hızı, 50 mV’luk puls genliğinde, diferansiyel puls voltametri tekniğiyle ölçüm gerçekleştirilir. (Voltametri 
ve Voltametrik Yöntemler hakkında temel bilgiler için bknz. [100]). +1,00 V civarında gözlenen guanin 
bazına ait yükseltgenme sinyalindeki değişim, melezleşme öncesinde ve sonrasında ölçüm alınarak 
değerlendirilir.

Melezleşme sonrasında elde edilen guanin sinyalinde %50 [58] ve daha fazla orandaki azalma 
melezleşmenin gerçekleştiğini gösterir. 
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ÖZET

Organik veya inorganik yapıda bulunabilen, canlı organizmada doku ve hücrelerle etkileşerek 
biyokimyasal açıdan değişime neden olan ve sonuçta organizmanın normal fonksiyonlarını bozan 
veya ölüme neden olan maddelere zehir, bu maddelere 24 saat içerisinde bir veya birkaç kez yüksek 
dozda maruz kalınmasıyla meydana gelen zehirlenmelere de akut zehirlenme denir. Ülkemizde ve 
dünyada her yıl binlerce insan akut zehirlenmeler sonucunda hayatını kaybetmektedir. Acil vakalarının 
yaklaşık %1’ini ve yoğun bakım vakalarının %5-10’unu oluşturan zehirlenme vakalarında uygulanan 
tedavi yaklaşımı büyük önem taşımaktadır. Zehirlenme vakalarında; hastanın stabilizasyonu, klinik 
değerlendirme, absorbsiyonun engellenmesi, eliminasyonun arttırılması ve antidot uygulanması 
basamaklarına uygun tedavi planlanmalıdır. Akut zehirlenmelerde zamanında müdahale edilmesi ve 
doğru tedavi basamaklarının uygulanması hayat kurtarıcı öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Zehirlenmeler, antidot

ACUTE POISONING AND TREATMENT PRINCIPLES 

ABSTRACT

The substances that can be found in organic or inorganic structure, which cause biochemical change 
in living organisms by interacting with tissues and cells, and eventually causing the normal functions 
of organism to break down or cause death, is called poison. The poisoning caused by exposure to 
these substances in high doses once or several times within 24 hours is called acute poisoning. 
Thousands of people lose their lives as a result of acute poisoning in our country same as the world. 
The treatment approach of applied to poisoning cases consisting approximately 1% of emergency 
cases and 5-10% of intensive care cases is very important. Treatment should be planned according 
to the steps of the patient’s stabilization, clinical evaluation, inhibition of absorption, elimination 
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and antidote administration in case of poisoning. Timely intervention in acute poisonings and the 
application of correct treatment steps have life-saving prescription. 

Key words: Poisonings, antidote

GENEL BİLGİLER

Zehir ve zehirlenmenin tarihçesi binlerce yıl öncesine dayanmaktadır ve zehirlenme daima insan 
hayatının bir parçası olmuştur. Zehir, aslında canlılığın başlamasıyla ortaya çıkmıştır. Avlanma, savaş 
ve suikast için hayvan venomlarının ve bitki ekstrelerinin kullanımı, kayıtlı tarihte olmayan ilk insanlarla 
başlamıştır. Bilinen en eski yazıtlardan olan Ebers papirüslerinde (M.Ö. 1500) çeşitli zehirlerden ve 
bunların tedavilerinden bahsedilmektedir. Eski Mısır, Yunan ve Romalılar zamanında da hem cinayet 
hem de hüküm infazında zehirler kullanılmıştır [1]. 

 “Zehir” kelimesi literatürde ilk kez M.Ö. 1230 yılında ölümcül maddelerden hazırlanan ilaç ve iksir olarak 
tanımlanmıştır [2]. Zaman içerisinde birçok defa değişime uğrayan bu tanım günümüzde “Organik veya 
inorganik yapıda bulunabilen, canlı organizmada doku ve hücrelerle etkileşerek biyokimyasal açıdan 
değişime neden olan ve sonuçta organizmanın normal fonksiyonlarını bozan veya ölüme neden olan 
maddeler” olarak ifade edilir. Bu maddelerin çeşitli yollarla organizmaya girmesi sonucunda zararlı 
etkiler meydana getirmesine ise zehirlenme denir [3].

İnsanoğlu günümüzde; besinler, bitkiler, kimyasal bileşikler, ilaçlar, endüstriyel atıklar, toksinler gibi 
doğal veya sentetik kaynaklı 13 milyondan fazla maddeye maruz kalmaktadır [3]. Sanayileşme, 
kentleşme, teknolojinin gelişmesi gibi nedenlerden dolayı giderek artan bu maddelere maruz 
kalınması insanlarda akut ve kronik zehirlenmelere sebep olmaktadır. Zehirlenme etkenine 24 saat 
içerisinde bir veya birkaç kez yüksek dozda maruz kalınmasıyla meydan gelen zehirlenmelere akut 
zehirlenme, zehirlenme etkenine tekrarlayan dozlarda ve uzun süre maruz kalınmasıyla meydana 
gelen zehirlenmelere ise kronik zehirlenme denmektedir. İntihar vakaları, böcek sokmaları, yanlış 
veya hatalı dozda ilaç kullanımı sık rastlanan akut zehirlenme durumlarına örnek olarak verilebilir.

Zehirlenmeler tıbbi ve toplumsal problemdir ve ilk çağlardan günümüze kadar bu problem önemini 
korumaktadır. Genellikle intihar amaçlı ya da kaza sonucu olmakla birlikte cinayet ve iyatrojenik 
gibi durumlarda da zehirlenmelere rastlanmaktadır. Günümüzde her yıl binlerce kişi zehirlenme 
sonucu hayatını kaybetmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2012 verilerine göre kaza 
sonucu zehirlenmelerden dolayı yaklaşık 193.460 insan hayatını kaybederken, intihar amaçlı zehir 
kullananların ölüm oranının ise yılda 370.000 kişi olduğu tahmin edilmektedir [4]. Ülkemizde Türkiye 
İstatistik Kurumu‘nun (TUİK) verilerine göre dışsal yaralanma ve zehirlenmelerden dolayı 2015 yılında 
18.936, 2016 yılında ise 18.136 kişi hayatını kaybetmiştir [5].

Her geçen gün sıklığı artmakla beraber, acil başvurularının %0,7-5’ini ve yoğun bakım yatışlarının 
%5-10’unu akut zehirlenmeler oluşturmaktadır. Farklı yaş gruplarındaki zehirlenme vakalarının 
sebepleri de değişiklik göstermektedir. Erişkinlerde zehirlenmelerin %80’i intihar amaçlı, %10-15’i 
kazalar ve %5’i ise mesleki zehirlenmelerden oluşur [6]. İntihar amaçlı zehirlenmeler genelde yüksek 
doz ilaç alımı ile olmaktadır. Hipnotikler, sedatifler, nöroleptikler ve antikonvülzanlar bu vakalarda 
ön plana çıkan ilaç gruplarıdır. Zehirlenme nedenleri erişkinlerde intihar amaçlı iken, çocuklarda ise 
genelde kaza sonucu olur. Zehirlenmelerden etkilenenler ağırlıklı olarak 0-5 yaş grubu çocuklardır [7]. 
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Gelişmiş ülkelerde zehirlenmelerden dolayı çocuk ölüm oranı %2 iken, gelişmekte olan ülkelerde bu 
oran %5‘lere çıkmaktadır [8]. Çocuk zehirlenmelerinde; merak, yetişkinleri taklit etme, uyarı notlarını 
okuyamama ve yetersiz denetim gibi nedenler etkili olurken, yetişkinlerdeki zehirlenmelerinin sebebi; 
yanlış ilaç kullanımı, hatalı doz kullanımı ve çoklu ilaç (polifarmasi) kullanımıdır. Yaşlılarda ise hafıza 
zayıflaması ve görme yeteneklerinde azalma gibi nedenler karşımıza çıkmaktadır [3].

Ülkemizde zehirlenmelere neden olan maddeler incelendiğinde ilaçlar ilk sırada yer almaktadır 
(analjezik, antidepresan, antihipertansif, antihistaminik, antiepileptik). Daha sonra sırasıyla tarım 
ilaçları ve böcek öldürücü kimyasallar (organofosfat ve karbamat grubu insektisitler), evde kullanılan 
kimyasallar (çamaşır suyu, kireç çözücü, deterjan, naftalin vb.), zehirli gazlar (karbonmonoksit), bitkiler 
ve besinler (mantarlar, delibal, kayısı çekirdeği vb.) ve zehirli hayvan ısırma ve sokmalarıdır (arı, 
örümcek, akrep, yılan vb.). Asetaminofen, amiptriptilin, kolşisin, metformin, asetil salisilik asit, digoksin, 
demir preparatları, vitamin D en sık rastlanan ilaç zehirlenmeleridir. İntihar amaçlı zehirlenmelerde 
ilaç ve tarım kimyasalları, istemsiz zehirlenmelerde ise bitki, besinler evde kullanılan kimyasallar ön 
plana çıkmaktadır [3,7].

Zehirlenmeye neden olan maddelerin vücuda giriş yolları gastrointestinal sistem, solunum sistemi ile 
deri ve mukozalardır. Bunun yanında düşük oranda parenteral yolla zehirlenme olguları da mevcuttur. 
2008 yılında ülkemizde gerçekleşen tüm zehirlenme vakalarının %93,36‘sı oral yolla meydana 
gelmiştir [9]. Zehirler; kaynaklarına göre, fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre ve zehrin organizmada 
etki şekline göre sınıflandırılabilir.  Zehirlenmeleri dikkate aldığımızda ise zehirler; kostik zehirler (asit 
veya alkali maddeler), irritan zehirler (deterjan ve çözücü maddeler), sistemik zehirler (karbonmonoksit 
ve klor gazı) ve gıda ve gıdaya karışan maddeler (mikotoksinler, ağır metaller, Amanita phalloiedes 
türü mantarlar) olarak sınıflandırılırlar.  Akut zehirlenme vakalarında zehrin vücuda giriş yolu ve zehrin 
niteliği tedavi yaklaşımında önemlidir.

Tedavi yaklaşımı

Akut zehirlenmelerde tüm hastalar, yaşamı tehdit eden bir durum söz konusuymuş gibi tedavi edilmelidir. 
Hastaya, “Zehiri değil hastayı tedavi et” ve “Önce zarar verme” prensipleri ışığında yaklaşılmalıdır. 
Zehirlenmiş bir hastaya yaklaşımda önemli basamaklar şu şekilde sıralanabilir [1,10].

•	 Hastanın stabilizasyonu

•	 Klinik değerlendirme (anamnez, fiziki muayene ve laboratuvar analizleri)

•	 Absorbsiyonun engellenmesi

•	 Eliminasyonun arttırılması

•	 Antidot uygulanması

1. Hastanın Stabilizasyonu

Zehirlenmiş hastada ilk tedavi yaklaşımı hastanın havayolu, solunum ve dolaşımının değerlendirilerek 
hastanın stabilize edilmesidir. Zehirlenmeye bağlı olarak havayolunu koruyan reflekslerin kaybı ve 
buna bağlı olarak gevşek dilin geriye kaçması, mide içeriğinin akciğere aspirasyonu nedeniyle hava 
yolunun tıkanması ve solunumun durması zehirlenme vakalarında en büyük ölüm nedenleridir [11]. 
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Zehirlenme etkenleri solunum yetmezliği, bronkospazm ve hipoksiye neden olabilir. Ya da bradikardi, 
taşikardi hipotansiyon ve hipertaniyon gibi dolaşımla ilgili sorunlar ortaya çıkartabilir. Zehirlenen 
tüm hastalarda havayolunun tehlikede olacağından şüphe edilmeli, solunum yetmezliği ve oksijen 
gereksiniminin giderilmesi ve dolaşımın desteklenmesi en öncelikli hedef olmalıdır.

2. Klinik değerlendirme (anamnez, fiziki muayene ve laboratuvar analizleri)

Anamnez:

Zehirlenmiş hastada “anamnez” yani hastanın öyküsü alınmalıdır. Böylece alınan veya maruz 
kalınan etken belirlenebilir ve maruz kalma miktarı ve süresi saptanabilir. Şuuru açıksa hastadan bilgi 
alınmalıdır. Kullanmakta olduğu ilaçlar ve varsa mevcut hastalıkları sorgulanmalıdır. İntihar vakalarında 
hastanın bilgi vermemesi ya da yanlış bilgi vermesi dikkate alınarak alınan bilgiler fiziki muayene ve 
laboratuvar verileri ile desteklenmelidir. Şuuru kapalı hastanın yakınlarından veya hastayı ilk gören 
kişilerden olabildiğince ayrıntılı bilgi alınmalıdır [12].

Toksik dozda maddeye maruz kaldığı düşünülen bir hastadan tam ve doğru bir anamnez alınması 
zordur. Hastanın öyküsü alınırken; hangi madde veya maddeleri aldığı, ne dozda aldığı, hangi yolla 
aldığı, maruziyetten sonra ne kadar zaman geçtiği, zehirlenme belirtilerinin başlangıç zamanı ve 
şiddetinin ne olduğu, hastanın mevcut bir rahatsızlığının olup olmadığı sorularının cevabı aranır [6,12].

Zehirlenme olguları adli olgulardır. Hasta ile ilgili tüm bulgular, alınan anamnez bilgileri, kimlik bilgileri 
ve tedavinin detayları adli bir rapor düzenlenerek kayıt edilmelidir. Hastane polisi aracılığıyla ilgili 
adli makamlara bildirilmelidir. Tüm zehirlenme olgularında psikiyatri konsültasyonu yapılmalı, intihar 
girişimi olasılığı sorgulanmalıdır. Ayrıca tüm olgular Ulusal Zehir Danışma Merkezi‘ne (UZEM) 
bildirilmelidir.

Fiziki Muayene:

Fiziki muayenede hastanın vital durumu, pupil durumu, kalp ve solunum gibi genel durumu ve mental 
durumu değerlendirilmelidir. Değişen mental durum söz konusu ise santral sinir sistemi enfeksiyonu 
ya da travma gibi olası nedenlerden şüphelenilmelidir. Hastanın fizik muayene parametreleri geniş 
grupları olan toksik sendrom kategorilerine dahil edilebilmekte ve olası maruz kalınan toksikolojik 
etkenlerle ilişkilendirilebilmektedir. Antihistaminikler, Parkinson ilaçları, Trisiklik antidepresanlar, 
atropin, Amanita muscarina gibi ilaç ve bazı bitkiler antikolinerjik sendrom gelişimine neden olabilir. 
Bununla birlikte başlıca toksik sendromlar ve klinik belirtileri Tablo I ‘de görülmektedir [12].
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Tablo 1. Sık Görülen Toksik Sendromlar

Toksik Sendrom Zehirlenme Etkeni Sık Görülen Belirti ve Bulgular

Sempatomimetik sendrom Amfetamin, Kafein Psikomotor ajitasyon, midriyaz, 
terleme, taşikardi, hipertansiyon

Kolinerjik sendrom Organofosforlu ve karbamatlı 
böcek öldürücüler, mantarlar

Tükürük ve gözyaşında artma, 
terleme, bulantı kas kasılmaları

Antikolinerjik sendrom
Atropin, antihistaminikler, 
antiparkinson ilaçlar, trisiklik 
antidepresanlar, mantarlar

Toksik deliryum, midriyaz, idrar 
retansiyonu, hipertermi

Opiyoid sendrom Eroin, morfin
Merkezi sinir sistemi 
baskılanması, miyozis, solunum 
baskılanması

Yoksunluk sendromu Barbitüratlar, benzodiazepinler, 
opiyatlar Hipertansiyon, taşikardi, midriyaz

Laboratuvar Analizleri:

Zehirlenme vakalarında “tanısal laboratuvar verileri” zehirlenmeye yol açan etkenin belirlenmesi ve 
hastanın tedavisi açısından çok değerli bilgiler verir. Fakat bu analizler hastanelerde son derece sınırlı 
olarak yapılabilmektedir.  Bu nedenle kan gazları, kan şekeri, elektrolitler gibi rutin laboratuvar verileri 
zehirlenme etkeninin türünü belirlemeye çalışmada kullanılmaktadır. Örneğin laboratuvar analizleri 
sonucu metabolik asidoz görülen hastalarda artmış anyon açığı bulunması etanol, metanol, etilen 
glikol, toluen, paraldehit, izoniazid, demir, laktik asit ve salisilat gibi sınırlı sayıda etkenin sistemik 
toksisitesini düşündürmelidir [1].

3. Absorbsiyonun Engellenmesi

Zehirlenme tedavisinde zehirin sistemik dolaşıma geçmesini engellemek için absorbsiyonun 
engellenmesi gerekmektedir. İnhalasyon ile zehirlemelerde hasta zehirlenme bölgesinden 
uzaklaştırılmalı oksijen desteği sağlanmalı ve hava yolu tıkanıklığı yapabilecek nedenler izlenmelidir 
[11].

Deri ve mukozal zehirlenmelerde kontamine olmuş giysiler derhal çıkartılmalı, deri bol su ve ardından 
sabunla en az 30 dakika yıkanmalıdır. Kimyasal yanık durumlarında ise sadece su ile yıkanmalıdır. 
Zehir etkeni göze bulaşmışsa, göz çeşme suyu, serum fizyolojik veya laktatlı ringer ile en 20 dakika 
yıkanmalı ve mutlaka göz hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır [12].

Oral yolla olan zehirlenmelerde toksik maddenin emilimini önlemeye yönelik 4 ana yöntem kullanılır. 
Bunlar; kusmanın indüklenmesi, mide yıkanması, aktif kömür uygulanması ve tüm bağırsak 
irrigasyonudur [1].

Kusturma işleminin toksik maddenin alımından sonra geçen ilk bir saat içerisinde yapılması çok 
önemlidir.  Böylece zehirlenme etkeninin absorbsiyonu engellenir. Kusturma işlemi posterior farenks, 
mekanik yolla (parmak, dil baskısı, kaşık sapı) uyarılarak yapılır. Öncesinde su verilmesi kusma 
işlemini kolaylaştırır. Emetik olarak kullanılan ipeka şurubu kardiyotoksik ve nörotoksik riskleri ve 
toksik maddeyi istendiği kadar uzaklaştıramaması nedeniyle son yıllarda tavsiye edilmemektedir 
[1,13]. 
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Mide yıkanması hastaya ağızdan orogastrik tüp yerleştirilmesi, mide içeriğinin boşaltılması ve gelen 
sıvı berraklaşıncaya kadar sıvı verilip alınması yöntemi esasına dayanır. Mide yıkama işlemi hipoksi, 
laringospazm, aspirasyon pnömonisi ve sıvı-elektrolit bozukluğu gibi riskler taşımaktadır. Mide 
yıkanması, aktif kömürün etki göstermediği ve ölümcül dozda ilaç alınma ihtimali olan hastalarda 
önerilmektedir [14]. Hastada öğürme refleksi kaybolmuşsa, bilinç kaybı, koma veya konvülziyon 
tehdidi varsa, koroziflerle zehirlenmeler ya da aspirasyon riskinin fazla olduğu, distile petrol gibi 
sıvıların alındığı durumlarda kusturma işlemi ve mide yıkanması uygulanmamalıdır [6,12].

Aktif kömür, absorbsiyonu yavaşlatmak için kullanılan lokal bir antidottur. Oral yolla zehirlenmelerde 
midede bulunan toksik maddeleri adsorbe ederek sistemik dolaşıma geçmesini engeller. Aktif kömür, 
su veya serum fizyolojik ile solüsyon halinde oral yolla verilir. Aktif kömürün yararlı olabileceği 
zehirlenme etkenleri, fenobarbital, teoflin, trisiklik antidepresanlar, digoksin, karbamazepin, dapson, 
nadolol, salisilat, siklosporin, propoksifen ve fenitoindir. Lityum, kurşun ve demir gibi ağır metaller, 
korozif maddeler, siyanür, etanol ve diğer alkoller gibi zehirlenme etkenlerine karşı ise adsorbsiyon 
yeteneği yoktur [8,12].

Tüm bağırsak irrigasyonu, yavaş salımlı veya enterik kaplı ilaçlarla (verapamil, salisilat), demir 
gibi ağır metallerle oral zehirlenmelerde ve uyuşturucu maddelerin gastrointestinal sistemden 
uzaklaştırılmasında kullanılır. Bu yöntemde bağırsak içeriğini dışarı atmak amacıyla polietilen glikol, 
dengeli elektrolit solüsyonu içinde yüksek akım hızında (yetişkinlerde 2L/saat) nazogastrik ya da oral 
yolla verilir. Rektum sıvısı temiz gelinceye kadar işleme devam edilir [6,12].

4. Eliminasyonun Arttırılması

Vücuda giren ksenobiyotikler etkinliklerini ya da toksik etkilerini hedef organa ulaştıktan sonra 
gösterirler. Dolayısıyla bir zehirlenme etkeninin vücuttan uzaklaştırılmasındaki amaç, hedef dokudaki 
toksik madde konsantrasyonunu azaltmaktır. Eliminasyonun hızlandırılması zorlu diürez, idrar pH 
‘sının değiştirilmesi, diyaliz ve hemoperfüzyon gibi yollarla sağlanabilir [12].

Zorlu diürez saatteki idrar miktarını arttırarak zehirlenme etkeninin böbreklerden atılmasını sağlar. 
Zehirlenmiş hastaya furosemid ve mannitol gibi diüretik madde eklenen sıvı yüklenir.  Alkoller, atropin, 
lityum, noestigmin gibi maddelerde zorlu diürez uygulaması etkili olur. Furosemid veya mannitol ile 
yapılan zorlu diürez hiponatremi ve hipokalemi gibi elektrolit bozukluklarına sebep olabilir. Amfetamin, 
fensiklidin ve kinidin gibi zayıf baz zehirlenmelerinde asit diürez önerilmemektedir [6].

İdar pH‘sı arttırılarak zayıf asitlerin renal klerensi arttırılabilir. İntravenöz yolla sodyum bikarbonat 
verilerek idrar alkali hale getirilir ve zayıf asitlerin iyonize olarak böbrek tubulus epitelinden 
reabsorbsiyonu engellenir. Buna iyon tuzağı denir. Fenobarbital, salisilat, trisiklik antidepresanlar, 
alkoller, lityum gibi zehirlenmelerde kullanılmaktadır. Aynı şekilde idrar pH‘sı azaltılarak zayıf bazların 
emilmesi engellenebilir fakat oluşacak metabolik asidoz nedeniyle kullanılmamalıdır [1,6].

Peritoneal ya da hemodiyaliz olarak gerçekleştirilen diyaliz, zehirlenme etkeninin yarı geçirgen bir 
membrandan geçirilerek diyaliz sıvısına alınması esasına dayanır. Hemodiyaliz salisilat, etanol, 
metanol, fenobarbital ve lityum gibi maddelerin zehirlenmesinde çok başarılı sonuçlar verir. 
Hemoperfüzyon yönteminde ise hastanın kanı adsorban madde içeren bir kartuşa pompalanmaktadır. 
Karbamazepin, fenobarbital, fenitoin ve teofilin gibi plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanan 
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maddelerin uzaklaştırılmasında kullanılır [6].

5. Antidot Uygulanması

Antidotlar zehrin emilmeden önce ya da çoğunlukla emildikten sonra etkinliğini çeşitli mekanizmalarla 
ortadan kaldıran maddelerdir. Antidotlar zehirlenmiş bir hastayı tedavi edebilir, tedavi süresini 
kısaltabilir veya hastayı ölümden kurtarabilir. Bu yüzden “hayat kurtarıcı farmasötikler” olarak ifade 
edilirler. İdeal bir antidotun hiçbir toksik etkiye sahip olmaması, zehirlenme etkenine özgü olması, 
ucuz ve kolay ulaşılabilir olması istenir. Ancak geliştirme ve pazarlamadaki güçlükler, maliyetinin 
yüksek olması, nadiren kullanılması ve sınırlı bir raf ömrüne sahip olması nedeniyle “yetim ilaç” olarak 
değerlendirilirler [3].

Antidotlar zehirlenme tedavisi sırasında farklı mekanizmalarla etki gösterirler. Örneğin organofosforlu 
insektisitler kolinerjik ve muskarinik etki gösterirler. Zehirlenme olgularında kolinesteraz enzimini 
inhibe ederek merkezi sinir sisteminde asetilkolinin birikmesine yol açarlar. Maruziyet derecesi 
ve yoluna bağlı olarak bulantı, kusma, diyare, kas zayıflığı, ajitasyon, nöbetler ve komaya neden 
olabilirler. Tedavide antimuskarinik ve antikolinerjik etkiye sahip bir antidot olan atropin verilir. Atropin 
asetilkolinin farmakolojik olarak oluşturduğu etkileri antagonize ederek etki eder [11].  Bazı sistemik 
antidotların farklı etki mekanizmaları Tablo II‘de gösterilmiştir [3,12].  

Tablo 2. Sistemik antidotların etki mekanizmalarıyla ilişkili bazı zehir ve antidot örnekleri

Etki Mekanizması Zehirlenme Etkeni Antidot

Farmakolojik Antagonizma

Narkotik analjezikler

Kolinesteraz inhibitörleri

Atropin

Nalokson

Atropin

Fizostigmin

Fizyolojik antagonizma

Amfetaminler

Konvülsiyon yapıcı maddeler

Vazokonstrüktör ilaçlar

İzoniazid

Klorpromazin

Barbitüratlar

Nitritler

Pridoksin

Kimyasal antagonizma

Kurşun

Civa, Arsenik, Kadmiyum

Siyanür

Methemoglobinemi

Penisilamin

DMSA

Hidroksikobalamin

Metilen Mavisi

Metabolizma Düzeyinde Etki 
Eden Antagonizma

Siyanür

Asetaminofen

Organofosfatlı bileşikler

Karbonmonoksit

Metil alkol ve etilen glikol

Sodyum tiyosülfat

N-asetilsistein

Obidoksim

Oksijen

Etil alkol

Antidotların zehirlenme tedavilerinde akılcı kullanımları hayat kurtarıcıdır. Ancak ne kadar etkili 
olursa olsun zamanında ulaşıldığında ve geri dönüşümsüz hasarlar oluşmadan önce uygulandığında 
tedavi edicidirler. Bu sebepten ülkemizde zehirlenme tedavilerinde kullanılan antidotların temini, 
etkin kullanımı ve istenilen yere zamanında ulaştırılması, protokollerin düzenlenmesi, antidot 
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bulundurulacak merkezlerin belirlenmesi gibi görevleri UZEM üstlenmiştir. İrtibat numarası 114‘tür. 
Zehir danışma merkezleri Dünya Sağlık Örgütüne üye devletlerin sadece %45‘inde bulunmaktadır 
[15]. Yapısı ve işlevi ülkeden ülkeye değişmekle birlikte zehirlenmenin önlenmesi, teşhisi ve yönetimi 
konusunda danışmanlık yapar. Bazı zehir danışma merkezlerinde toksikolojik laboratuvar ve/veya 
klinik tedavi birimleri de mevcuttur.  DSÖ’nün yayınlamış olduğu bazı antidotların listesi Tablo III ‘te 
gösterilmiştir [15].  

Tablo 3. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yayınlamış olduğu zehirlenme etkeni ve antidot listesi

Antidot Zehirlenme Etkeni

Amil nitrit Siyanür 

Atropin Organofosfat ve karbamatlı böcek öldürücüler,  
sinir gazları

Desferoksamin (Desferrioksamin) Demir

Digoksin immünspesifik antikor Digoksin, dijitoksin

DMSA (dimerkaptosüksinik asit, süksimer) Kurşun, civa, arsenik

Etil alkol (%10) Metil alkol, etilen glikol

Flumazenil Benzodiazepinler

Fomepizol (4-metil pirazol) Metil alkol, etilen glikol

Metilen mavisi (%1) Nitritler, nitratlar

Oksijen Karbonmonoksit, hüdrojen sülfit

D-Penisilamin Bakır, kurşun, çinko

Fizostigmin Antimuskarinik ilaçlar (Atropin)

DMPS (dimerkaptopropan-1-sülfonat) Civa, kobalt, nikel altın 

Hidroksikobalamin Siyanür

K1 vitamini (protamin) Kumarin türevi antikoagülanlar

Kalsiyum disodyum EDTA Kurşun, çinko

Pralidoksim tuzları Organofosfatlar

Silibinin Amatotoksinler

Sodyum nitrit Siyanür

Sodyum tiyosülfat Siyanür

SONUÇ

Akut zehirlenmeler, tüm dünyada önemli bir sağlık problemi olmuştur ve günümüzde bu problem 
devam etmektedir. İstemli ya da istem dışı akut zehirlenmelerde tedavi yaklaşımı çok önemlidir ve 
doğru bir tedavi protokolü çoğu zaman hayat kurtarıcı olmaktadır. Ayrıca zehirlenme olgularında 
mutlaka UZEM ile irtibata geçilmeli ve zehirlenmenin teşhisi ve tedavisi konusunda bilgi alınmalıdır.
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ÖZET

Hayat kurtarıcı tedaviler sağlayan kan ürünlerinin üretimi esnasında iyi üretim uygulamaları 
gerekliliklerine uyulması, elde edilen ürünlerin güvenli ve ulaşılabilir olması için oldukça önemlidir. 
Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ve Avrupa İlaç Ajansı gibi dünyanın önde gelen 
düzenleyici otoriteleri tarafından kan ürünleriyle ilgili iyi üretim uygulamaları gereklilikleri çeşitli 
kılavuz ve belgelerde belirlenmiştir. Farmasötik Denetim İş birliği Planı tarafından yayınlanan ve 
harmonize iyi üretim uygulamaları standartlarını içeren kılavuzlar, kan ürünlerinin üretimine ilişkin iyi 
üretim uygulamalarını da içeren önemli rehberlerdir. Bunlar kalite yönetimi, üretim, tesis ve ekipman, 
izlenebilirlik, kalite kontrol, serbest bırakma, atık imhası gibi temel konuları içermektedir.Bu kılavuzların 
takip edilmesi ile güvenli ve ulaşılabilir kan ürünleri üretilebilir.

Anahtar Kelimeler: Kan Ürünleri, İyi Üretim Uygulamaları, Kalite Güvencesi

GOOD MANUFACTURING PRACTICES (GMP) IN BLOOD PRODUCTS

ABSTRACT

It is very important to follow the requirements of good manufacturing practices during the production 
of blood products that provide life saving treatments in order to ensure that the products obtained are 
safe and accessible. The requirements for good manufacturing practices for blood products by the 
world’s leading regulatory authorities, such as the World Health Organization, the US Food and Drug 
Administration, and the European Medicines Agency, are set out in various guidelines and documents. 
The guidelines published by the Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme, which include 
harmonized good manufacturing practices standards, are important guidelines that also include 
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good manufacturing practices for the production of blood products. These cover key issues such as 
quality management, production, facilities and equipment, traceability, quality control, release, waste 
disposal.By following these guidelines, safe, and accessible blood products can be produced.

Key words: Blood Products, Good Manufacturing Practices, Quality Assurance

GİRİŞ

İnsan plazması, ekstraksiyon, saflaştırma ve formülasyon işlemlerinin ardından tıbbi ürünlere dönüşen 
ve tıbbi açıdan büyük önemi olan birçok protein içermektedir. Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines 
Agency-EMA) tarafından insan kanından veya plazmasından elde edilen herhangi bir terapötik ürün 
olarak tanımlanan kan ürünleri, hayat kurtarıcı tedaviler sağlamaktadırlar [1]. Avrupa Farmakopesinde 
monografları bulunan kan ürünleri listesi (Tablo I) incelendiğinde hepsinin oldukça önemli tedavilerin 
parçası olduğu görülmektedir [2,3,4]. Ancak fraksiyonlamaya yönelik plazma miktarı bağışçıların 
sayısı ile sınırlıdır. Bu nedenle, kanın en iyi şekilde kullanılması, oldukça önem taşımaktadır.

Kan transfüzyonunun terapötik kullanımı 20. yüzyılın başlarına kadar uzanmasına rağmen, ancak 
1940’larda Cohn ve meslektaşları tarafından geliştirilen plazma fraksiyonlandırma tekniği ile insan 
plazmasından elde edilen tıbbi ürünlerin yaygın olarak kullanılması sağlanmıştır [3].

Protein saflaştırma ve moleküler ayırma teknolojisindeki gelişmeler, geniş bir alanı kapsayan tıbbi 
uygulamaları olan ve terapötik değerleri tartışılmaz olan, çok çeşitli ürünler elde edilmesini sağlamıştır. 
Bununla birlikte bu ürünlerle viral bulaşma olasılığı iyi bilinen bir tehlikedir. Çok sayıda bağışın bir 
araya toplanması nedeniyle, muhtemelen tek bir bağış kaynaklı bir kontaminasyon ve kontamine 
olmuş tek bir plazmadan türetilmiş ürün serisi, viral hastalığı çok sayıda alıcıya bulaştırabilir. 
1980’lerin ortalarında plazmadan türetilen tıbbi ürünlerin, özellikle pıhtılaşma faktörü derişiklerinin, 
insan bağışıklık yetmezliği virüsü (HIV) ve hepatit C’nin yayılmasına neden olduğunun fark edilmesi, 
üretim işlemlerinde, bu ve diğer kan yoluyla bulaşan virüsleri etkisiz hale getirmek veya uzaklaştırmak 
için özel adımların getirilmesi gibi önemli değişikliklere sebep olmuştur. Enfeksiyon oluşturan zarflı 
olmayan virüsler, 1990’lı yıllar ve 2000’lerin başında bazı plazma türevli tıbbi ürünlerde tespit edilmiştir. 
Bu nedenle, güncel işlem geliştirme çalışmaları, hepatit A (HAV) ve parvovirüs B19 (B19V) gibi zarflı 
olmayan virüslerin daha da azaltılmasına yönelik olarak yoğunlaşmıştır [3].

Enfeksiyonu önlemeye yönelik önlemler, kan veren kişilerin seçilmesi, bilinen virüslerin enfeksiyon 
belirteçlerinin plazma havuzlarında ve bireysel bağışlarda taranması ve virüslerin etkisiz hale 
getirilmesi veya uzaklaştırılması için üretim sürecinin validasyonunu içermektedir. 1990’lı yıllardan 
başlayarak, başlangıç plazmasının kontaminasyonunu en aza indirgemek için tasarlanan önlemler, 
serolojik test kitlerinin geliştirilmesi ve viral DNA ve RNA testi için nükleik asit güçlendirme teknolojisi 
(NAT) kullanımı ile geliştirilmiştir [3].
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Tablo 1. Avrupa Farmakopesinde monografları yer alan kan ürünleri [2]

•	 Fibrin yapıştırıcı kit •	 İmmünoglobulin, insan, normal, kas içi 
uygulama için

•	 Albumin, insan, iyotlanmış, 
enjeksiyonluk

•	 İmmünoglobulin, insan, normal, toplardamar 
içi uygulama için 

•	 Albümin çözeltisi, insan •	 İmmünoglobulin, insan, normal, subkütan 
uygulama için

•	 İmmünoglobulin, insan, anti-D •	 Plazma, insan, fraksiyonlama için

•	 İmmünoglobulin, insan, anti-D, 
toplardamar içi uygulama için

•	 Plazma, insan (biriktirilmiş ve virüs içeriği 
etkisizleştirilmiş)

•	 Antitrombin III, insan,derişik •	 Protombin kompleksi, insan

•	 Pıhtılaşma Faktörü VII, insan •	 İmmünoglobulin, insan, kuduz

•	 Pıhtılaşma Faktörü VIII, insan •	 İmmünoglobulin, insan, kızamıkçık

•	 Pıhtılaşma Faktörü IX, insan •	 İmmünoglobulin, insan, tetanoz

•	 Pıhtılaşma Faktörü XI, insan •	 İmmünoglobulin, insan, varisella

•	 Fibrinojen, insan •	 İmmünoglobulin, insan, varisella, 
toplardamar içi uygulama için

•	 İmmünoglobulin, insan, hepatit A •	 von Willebrand faktör, insan

•	 İmmünoglobulin, insan, hepatit B •	 Teknesyum (99mTc) albümin, insan, 
enjeksiyonluk

•	 İmmünoglobulin, insan, hepatit B, 
toplardamar içi uygulama için

•	 Teknesyum (99mTc) macrosalb, 
enjeksiyonluk

•	 İmmünoglobulin, insan, kızamık Teknesyum (99mTc) mikroküre, enjeksiyonluk

GMP pazarlama yetkilendirmesi, klinik çalışma yetkilendirmesi ya da ürün spesifikasyonunda istendiği 
gibi, ürünlerin kullanım amaçlarına uygun kalite standartlarına göre, sürekli üretilmelerini ve kontrol 
edilmelerini sağlayan, kalite yönetiminin parçasıdır. GMP hem üretim hem de kalite kontrol ile ilgilidir 
ve öncelikle ürünlerin kalite, güvenlik ve etkinliğini sağlamak için farmasötik üretimde doğabilecek 
riskleri yönetmek ve en aza indirgemek amacını taşır [5].

Tıbbi ürünler olarak kan ürünleri için GMP özellikle güvenlik ve kalite açısından oldukça önemlidir. Kan 
kuruluşları GMP ilkesine dayanan kalite yönetim sistemlerini kurmalı ve sürdürmelidir. Kan ürünleri 
elde edilirken özgün özelliklere sahip insan kökenli maddeler kullanıldığı için GMP biyolojik bağlamda 
ele alınmalıdır [6].

GMP, kan kuruluşlarında toplama, hazırlama, test etme ve dağıtım faaliyetlerinin tüm adımlarında 
kalite güvencesi ilkelerinin uygulanmasını sağlar. Bu bağlamda GMP [7]:

•	 Her bağış için, kan veren kişilerin seçimi kriterlerinin sistematik olarak uygulanmasını destekler.

•	 Uygun test yöntemlerinin, kitlerinin ve uygun reaktiflerin kullanımını sağlar.

•	 Uygun tesis, ekipman ve malzemelerin kullanılmasını zorunlu kılar.
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•	 Toplama, hazırlama, test etme ve dağıtımdaki hataları azaltır.

•	 Toplama işleminden önce delme yerinin dezenfeksiyonu, ayırma işlemi, test yöntemleri, 
plazmanın dondurulması ve nakliyesi (soğuk zincir gereksinimini karşılayacak şekilde) gibi 
geçerliliği gösterilmiş sağlam süreçlerin varlığını garanti eder.

•	 Güvenlik ve kalite gereklilikleri ile uyumlu ürünlerin serbest bırakılmasını garanti eder.

•	 Kan veren kişiden alıcıya kadar her bir toplama ve her bir ürün için yeterli belgelendirme ve 
tam izlenebilirlik sağlar.

•	 Personelin yeterliliğini güçlendirir.

•	 Başlangıç materyalinin toplanması, hazırlanması ve test edilmesinde sürekli gelişmeyi sağlar.

GMP Kılavuzları

İyi üretim uygulamaları açısından kan ürünleri çeşitli kılavuzlarda veya belgelerde Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ), Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (US Food and Drug Administration-FDA), EMA gibi 
kuruluşlar tarafından irdelenmiştir [1,3,6,8,9]. 

DSÖ’nün, “Kan Kuruluşları İçin İyi üretim Uygulamaları Kılavuzu”: genel kalite yönetimi, personel, 
belgelendirme, tesis ve ekipmanlar, kalifikasyon ve geçerlilik, malzeme yönetimi, sözleşmeli üretim, 
şikayet ve geri çağırma gibi genel GMP temalarını, kalite risk yönetimi ve ürün kalite yorumları 
gibi GMP kavramları ve kan veren kişi seçiminden son ürünün dağıtımına kadar kan bileşenlerinin 
üretimine yönelik spesifik konuları içermektedir [6].

FDA federal düzenlemeler yasası olarak yayınladığı “Kan ve Kan Bileşenleri İçin Geçerli İyi Üretim 
Uygulaması” başlıklı yasası ile kan ve kan ürünleri hakkındaki güncel iyi üretim uygulamalarını 
düzenlemektedir [8].

Harmonize GMP standartları ve kılavuzlarının geliştirilmesi için aktif olarak çalışan Farmasötik 
Denetim İş birliği Planı(The Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme-PIC/S) tarafından 
yayınlanan PIC/S GMP kılavuzunda insan kanı ve plazmasından elde edilen tıbbi ürünlerin üretimi ile 
ilgili ayrı bir ek bulunmaktadır [10]. PIC/S GMP kılavuzlarının WHO GMP kılavuzundan geliştirildiği ve 
Avrupa Birliği’nin de GMP kılavuzlarını, PIC/S GMP kılavuzlarına paralel olarak geliştirdiği göz önüne 
alındığında kan ürünlerinin üretimi ile ilgili güncel GMP bilgileri için bu kılavuzdan yararlanılabilir [11]. 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yürütülen PIC/S uyum süreci çalışmaları 
kapsamında;PIC/S GMP Kılavuzuna uyumlaştırılarak güncellenen ve 01 Ekim 2017 tarihinden itibaren 
yürürlüğe giren, Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri İyi üretim Uygulamaları (GMP) Kılavuzu Türkçe 
ve İngilizce versiyonları TİTCK web sayfasında yayınlanmıştır [12].

PIC/S GMP kılavuzunun “İnsan Kanı ve Plazmasından Elde Edilen Tıbbi Ürünlerin Üretimi” başlıklı 
ekiülkede fraksiyonlaması yapılan veya ithal edilen insan kanından veya plazmasından türetilen 
tıbbi ürünler ve bu ürünler için başlangıç materyalleri (örn., insan plazması) için geçerlidir. Ayrıca 
ulusal mevzuata uygun olarak, bu ekteki gerekliliklerin tıbbi cihazlara dahil edilen insan kanının 
veya insan plazmasının (örn., Albumin) stabil türevleri için de geçerli olduğu belirtilmektedir. Bu ekte 
insan kanından veya plazmasından türetilmiş tıbbi ürünlerin imalatı ve fraksiyonlaması için kullanılan 
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insan plazmasının toplanması, işlenmesi, depolanması ve nakliyesi için belirli GMP gereklilikleri 
tanımlanmıştır. Başlangıç materyali diğer ülkelerden ithal edildiğinde ve diğer ülkeler için sözleşmeli 
fraksiyonlama programlarına ilişkin özel hükümler de bu ekte yer almaktadır[10],

Kılavuzun “ilkeler” başlığı altında insan kanından veya plazmasından elde edilen tıbbi ürünlerin (ve 
bunların başlangıç maddesi olarak kullanılan aktif maddelerin), GMP ilkelerine, kılavuzlarına ve ilgili 
pazarlama iznine uymak zorunda olduğu belirtilmektedir. Ayrıca insan kanından ve plazmasından 
elde edilen başlangıç maddeleri için toplama, hazırlama ve test işlemlerini yapan kan kuruluşlarının 
da ulusalve uluslararası gereklilikleri takip etmesi gerektiği belirtilmektedir. Diğer ülkelerden ithal 
edilen ve ülkede kullanımı veya dağıtımı amaçlanan insan kanından veya plazmasından elde 
edilen tıbbi ürünlerin üretimi için gerekli olan başlangıç materyalinin, ulusal standartları karşılaması 
gerektiği ve kontratlı fraksiyonlama programlarının da diğer ülkelerden ithal edilen başlangıç materyali 
ve kan bileşenleri için ulusal veya dengi kalite ve güvenlik gerekliliklerine uymak zorunda olduğu 
belirtilmektedir[10],

Kalite yönetiminin, kan tesisindeki kan veren kişi seçiminden bitmiş ürünün, bitmiş ürün üreticisi 
tarafından teslim edilmesine kadar olan tüm aşamaları yönetmesi gerektiği belirtilmektedir. Her 
bağışın izlenebilirliğinin, fraksiyonlama tesisine plazmanın teslimine kadar olmak üzere, doğru 
tanımlama yöntemleri, kayıt tutma, ulusal ya da uluslararası gerekliliklere uygun bir etiketleme sistemi 
vasıtasıyla kan kuruluşu tarafından sağlanması ve daha sonraki üretim sırasında ve bitmiş ürünlerin 
üretici tarafından dağıtımı sırasında da sürdürülmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Tıbbi ürünlerin 
üretimi için kaynak malzeme olarak kullanılan kan veya plazmanın, toplanması ve işlenmesinin kan 
tesisleri tarafından yapılması gerektiği ve bu kaynak malzemenin ulusal veya uluslararası standartlara 
uygun olarak kalite sistemini uygulayan laboratuvarlarda test edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Kan 
kuruluşunun ulusal yetkili makam tarafından yetkili kılınması ve düzenli olarak denetlenmesi gerektiği 
ve kontratlı fraksiyonlama programlarının üretici tarafından yetkili makamlara bildirilmesi gerektiği 
açıklanmaktadır. Ayrıca, ürünlerin kalite ve güvenliliğini veya izlenebilirliğini etkileyebilecek tüm 
değişiklikleri planlamak, değerlendirmek ve belgelemek için resmi bir değişim kontrol sistemi olması 
gerektiği ve önerilen değişikliklerin potansiyel etkisinin değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmektedir 
[10], 

İzlenebilirlik ve toplama sonrası önlemler açısından kılavuzda, her bir bağışın kan kuruluşu aracılığı 
ile kanı veren kişiden, tıbbi ürün serisine kadar ya da tam tersi yönde izlenebileceği bir sistem 
olması gerekmektedir. Ürünün izlenebilirliği için, kan veren kişiden ve kan kuruluşlarındaki bağıştan, 
fraksiyonlama tesisine kadar, fraksiyonlama tesisinden tıbbi ürün üreticisine ve herhangi bir ikincil 
tesise kadar sorumlulukların tanımlanması ve tam izlenebilirlik için gerekli olan verilerin ulusal 
mevzuata göre saklanmasının gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, kan kuruluşları (test laboratuvarları 
dâhil) ve fraksiyonlama tesisi/üreticisi arasındaki sözleşmelerin, izlenebilirliğin ve toplama sonrası 
önlemlerin, plazmanın toplanmasından itibaren bitmiş ürünlerin serbest bırakılmasından sorumlu tüm 
üreticilere kadarki zinciri kapsamasını sağlayacak şekilde yapılması gerektiği ortaya konulmaktadır 
[10],

Kan kuruluşlarının, kan veren kişinin kabulünden sonra ya da plazmanın serbest bırakılmasından 
sonra elde edilen bilgiler gibi geriye dönük bilgiler (toplama sonrası bilgiler) ve ciddi advers olaylar 
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ve reaksiyonlar da dâhil olmak üzere ürünün kalitesini veya güvenliğini etkileyebilecek herhangi bir 
olay hakkında fraksiyonlama tesisine/üreticisine bildirimde bulunması gerektiği vurgulanmaktadır. 
Fraksiyonlama tesisinin/üreticisinin başka bir ülkede bulunduğu durumlarda, ilgili plazmadanüretilen 
ürünün ülkede serbest bırakılmasından sorumlu üreticisine bilgi iletilmesi gerekmektedir [10],

Kılavuzda tesis ve ekipman ile ilgili olarak mikrobiyolojik kontaminasyonu veya yabancı cisimlerin 
plazma havuzuna girmesini en aza indirmek üzere, plazma birimlerinin çözülmesinin ve 
havuzlanmasının, PIC/S GMP Kılavuzunun Ek 1’inde tanımlanan D Sınıfı gereksinimlerine uygun bir 
alanda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Plazmadan üretilen tıbbi ürünlerin üretiminde, uygun viral 
inaktivasyon veya uzaklaştırma yöntemlerinin kullanılması ve işlem görmemiş ürünlerle, işlem görmüş 
ürünlerin çapraz kontaminasyonunun önlenmesi için gerekli adımların atılması ve viral inaktivasyon 
işleminden önceki ve sonraki üretim aşamaları için her bir aşamaya tahsis edilmiş farklı tesisin ve 
teçhizatın kullanılması gerekliliği belirtilmektedir[10],

Kan ürünlerinin üretimiyle ilgili olarak kılavuzda,başlangıç materyalinin ilgili Farmakope’nin tüm ilgili 
monograflarının gerekliliklerine ve ilgili pazarlama yetkilendirme dosyasında belirtilen gerekliliklere 
(uygunsa Plazma Ana Dosyası dahil) uygun olması gerektiği belirtilmektedir. Bu gerekliliklerin, kan 
kuruluşu ile fraksiyonlama tesisi/üreticisi arasındaki yazılı sözleşmede tanımlanması ve kalite sistemi 
ile kontrol edilmesi gerektiği ayrıca kılavuzda vurgulanmaktadır[10],

Başlangıç materyalinin toplama türüne (ya tam kan toplama ya da otomatik aferez) bağlı olarak farklı 
işlem adımları gerekebilir. Tüm işlem adımları (örneğin, santrifüj ve/veya ayırma, örnekleme, işaretleme, 
dondurma) yazılı prosedürlerde tanımlanmalıdır. Kan veya plazmanın fraksiyonlama tesisine taşıma 
zinciri sırasındaki herhangi bir aşamadaki saklama ve taşıma bilgilerinin tanımlanması ve kaydedilmesi 
gerektiği ve tanımlanan sıcaklıktan herhangi bir sapmanın fraksiyonlama tesisine bildirilmesi gerektiği 
vurgulanmaktadır. Kalifiye ekipman ve geçerliliği gösterilmiş yöntemler kullanılması gerektiği de ifade 
edilmektedir[10],

Fraksiyonlama amaçlı plazmanın, ilgili yazılı sözleşmelerde belirtilen gerekliliklere ve spesifikasyonlara 
uyduğu ve tüm adımların, İyi Uygulamalar ve GMP yönergelerine uygun olarak gerçekleştirildiği 
kan tesisinin sorumlu kişisi (veya diğer ülkelerde kan / plazma toplaması durumunda, eşdeğer 
sorumlulukları ve vasıfları olan bir kişi) tarafından belgelendirildikten sonra fraksiyonlama tesisine 
iletilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Fraksiyonlama için plazmanın, bir karantina durumundan, 
yalnızca bitmiş ürünün üretimi için gerekli olan kaliteyi sağlayan sistemler ve işlemlerile serbest 
bırakılması gerektiği belirtilmektedir. Plazma ünitelerinin fraksiyonlama tesisine girerken, sorumlu 
kişinin sorumluluğunda fraksiyonlama için serbest bırakılması gerektiği bildirilmektedir[10],

Fraksiyonlama işleminde kullanılan adımlar ürüne ve üreticiye göre değişmektedir, genellikle bazıları 
potansiyel kontaminasyonun inaktivasyonuna ve/veya uzaklaştırılmasına katkıda bulunabilen, birkaç 
fraksiyonlama /saflaştırma yöntemini içermektedir. Havuzlama, havuz örneklemesi, fraksiyonlama/
saflaştırma ve virüs inaktivasyonu/uzaklaştırılması süreçleri için gerekliliklerin belirlenmesi ve 
tamamen izlenmesi gerekliliği de kılavuzda ifade edilmektedir[10],

Viral inaktivasyon sürecinde kullanılan yöntemlerin, geçerliliği gösterilmişişlemlere sıkı sıkıya bağlı 
kalınarak uygulanması gerektiği, virüs validasyonu çalışmalarında kullanılan yöntemlerle uyumlu 
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olması gerektiği ve virüs inaktivasyon işlemlerinderastlanabilen başarısızlıkların ayrıntılı olarak 
araştırılması gerektiği vurgulanmaktadır. Geçerliliği gösterilmiş üretim sürecine bağlılığın virüs 
azaltma yöntemlerinde özellikle önemi olmaktadır, burada olabilecek herhangi bir sapma bitmiş ürün 
için güvenlik riski oluşturabilecektir. Bu riski göz önünde bulunduran işlemlerin yürürlükte olması 
gerektiği bu kılavuzda detaylandırılmıştır [10],

Kalite kontrol açısından kılavuzda, virüsler veya diğer bulaşıcı ajanlar için test gerekliliklerinin, 
bulaşıcı ajanlar üzerinde ortaya çıkan bilgi ışığında ve geçerliliği gösterilmiş, uygun test yöntemlerinin 
mevcudiyeti açısından değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmektedir. İlk homojen plazma havuzunun 
(örneğin, kriyopresipitatın plazma havuzundan ayrılmasından sonra) uygun duyarlılık ve özgünlüğe 
sahip geçerliliği gösterilmiş test yöntemleri kullanılarak ilgili Farmakope monograflarına göre test 
edilmesi gerektiği yazılmıştır [10],

Ara ürün ve bitmiş ürünün serbest bırakılması açısından sadece test edilen plazma havuzlarından 
elde edilen ve virüs belirteçleri/antikorları için negatif bulunan ve herhangi bir spesifik virüs ayırma 
limitinin de dahil olduğu ilgili Farmakope monograflarına uyan ve onaylanmış spesifikasyonları (örn., 
eğer varsa, Plazma Ana Dosyası) bulunan serilerin serbest bırakılması gerektiği ifade edilmektedir. 
Kuruluşun bünyesi içinde daha fazla işlenmesi veya farklı bir bölgeye teslim edilmesi düşünülen ara 
ürünlerin ve bitmiş ürünlerin serbest bırakılmasının, sorumlu kişi tarafından ve onaylanmış pazarlama 
iznine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanmakta olup, kontratlı fraksiyonlama 
programlarında kullanılan ara ürünlerin ve bitmiş ürünlerin serbest bırakılmasının, kontratı veren 
tarafından kabul edilen standartlara ve PIC/S GMP standartlarına uygun olarak sorumlu kişi tarafından 
gerçekleştirilmelidir [10],

Plazma havuz örneklerinin saklanması ile ilgili olarak bir plazma havuzunun, birden fazla seri ve/veya 
ürün üretmek için kullanılabileceği ve her havuzdan elde edilen saklama örnekleri ve ilgili kayıtların, 
havuzdan türetilmiş en uzun raf ömrüne sahip bitmiş tıbbi ürünün son kullanma tarihinden itibaren en 
az bir yıl sonraya kadar tutulması gerektiği kılavuzda vurgulanmıştır[10],

Atık imhası ile ilgili olarak; atıkların, tek kullanımlık ve reddedilen maddelerin (örneğin, kontamine 
üniteler, enfekte kan veren kişilerden üniteler, eski kan, plazma, ara ürün veya bitmiş ürünler) güvenli 
ve belgeli olarak saklanması ve imhası için yazılı yöntemler bulunması gerektiği kılavuzda ifade 
edilmektedir [10].

SONUÇ

Kan ürünlerinin üretimi açısından, Kılavuzda başlangıç materyalinden, bitmiş ürünün elde edilmesine 
kadar ve daha ileriki aşamalar düşünülerek GMP gereklilikleri çerçevesinde kalite yönetimi, üretim, 
tesis ve ekipman, izlenebilirlik, kalite kontrol, serbest bırakma, atık imhası gibi konular kan ürünlerinin 
biyolojik doğasına uygun bir şekilde ele alınmıştır. Bu kılavuzda belirtilen GMP gerekliliklerine uyulması 
ile başlangıç materyali, üretim süreci ve bitmiş ürünün kontrolü sağlanabilecek ve kalite güvencesi 
sürecine uyum sağlanacaktır. Kan ürünlerinin ulaşılabilir olması, güvenli kaliteli olarak elde edilmesi 
için kalite güvencesi oldukça önemlidir. GMP standartlarına uyulması ile uluslararası kabul edilmiş 
standartları karşılayan kaliteli, güvenli kan ürünlerinin üretimi tutarlı olarak gerçekleştirilmekte ve kan 
ürünlerinin ulaşılabilir olması sağlanabilmektedir.
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ÖZET

Günlük ve akademik çalışmalarda hesap çizelgelerinin kullanımı zaman içerisinde daha çok 
artmaktadır. Hesap çizelgelerinin arşiv özelliğinin yanında her türlü matematiksel hesaplamaları 
yapması ve istatiksel analizleri çok kısa sürede gerçekleştirmesi nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir. 
Bu makalede bu işlemlerin nasıl yapıldığı ve deney sonuçlarını içeren veri çizelgelerinin nasıl faydalı 
hesaplamalar bütünlüğüne dönüştüğü gösterilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hesap çizelgeleri, deneysel hesaplamalar, istatistik analizleri

USE OF SPREADSHEETS IN PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY

(I. ENTRY AND EVALUATION OF DATA)

ABSTRACT

The use of spreadsheets in daily and academic life is increasing over time. The spreadsheets are 
frequently preferred because it makes all kinds of mathematical calculations besides the archiving 
feature of the charts and performs the statistical analysis in a very short time. In this article, you 
will see how these operations can be programmed and how the data sheets with test results are 
transformed into useful calculations.

Key Words: Spreadsheets, experimental calculations, statistical analysis

Türk Farmakope Dergisi 2018, 3 (1): 102-109

© Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2018

 DERLEME MAKALESİ



Türk Farmakope Dergisi

Cilt:3      Sayı:1      Yıl: 2018

103

Eczacılık Teknolojisi’nde Kullanılan Hesap Çizelgeleri

1. GİRİŞ 

Kişisel bilgisayarların (PC) son yıllardaki gelişimi ile akademik alanda araştırmacılara çok sayıda 
olanak sağlanmıştır. Hesap çizelgeleri ile bilgilerinizi saklayacak bir arşiv olmaktan öte her türlü 
matematiksel hesaplamaları ve istatiksel analizleri gerçekleştiren, elde edilen veriler ile grafik 
çizimlerini, analiz sonuçlarını gösteren çok amaçlı bir uygulamadır. İçerdiği çok sayıda yerleşik 
fonksiyonla kullanıcının hayalleri ile sınırlı olmayan hesaplamaların gerçekleştirilmesi mümkündür. 
Bu paylaşım içerisinde deneylerden elde edilen ham verilerin birkaç basit seri fonksiyon yardımıyla 
bu işlemlerin nasıl yapılacağını ve daha sonra deney sonuçlarını içeren veri çizelgelerinin nasıl faydalı 
hesaplamalar bütünlüğüne dönüştürüldüğü gösterilecektir. Herkesin ulaşabildiği Excel programı ile 
yerleşik, sayısal, istatistik ve grafik fonksiyonlarının yardımıyla daha büyük ölçekli verilerin işleneceğini 
örnek uygulamalar ile açıklanacaktır.

Hesap çizelgesi uygulamaları ilk olarak 1969 yılında LANPAR ismiyle karşımıza çıkmıştır. Mikroişlemci 
seviyesinde Apple firması VisiCalc uygulamalarını hayatımıza sokmuştur. DOS işletim sisteminin 
popüler olduğu dönemde Lotus (1,2 ve 3) en yaygın kullanılan çizelge uygulamalarıdır. Windows ve 
Macintosh platformları ise Excel uygulamasını en bilinen ve en çok uygulanan hesap çizelgesi haline 
getirmiştir [1,2]. Farmasötik teknolojide kullanılan SPSS, MathLab gibi uygulamalarda temelde hesap 
çizelgesine dayansa da işlem komutları farklılık göstermekte, daha profesyonel tablolar ile hesaplar 
gerçekleştirilmektedir. Herkesin kolayca ulaşabileceği ve işlem prensipleri birbirlerine benzemesinden 
dolayı Excel (Microsoft Office Excel 2007) programının uygulaması üzerinde durulacaktır.

1. AÇILIŞ VE KOMUTLARI TANIMA

Windows uygulamalarına yabancı olunmadığı düşünerek, masa üzerinde bulunan Excel programının 
simgesi üzerine çift tıklayarak ya da sol alt köşede yer alan Başlangıç (Windows simgesi üzerine) ve 
sırasıyla Tüm Programlar/ Microsoft Office/ Microsoft Excel üzerine tıklayarak, program çalıştırılabilir.

Satır ve sütun halinde düzenlenmiş ızgara biçiminde hücrelerden oluşan bir çalışma sayfası (Şekil 
1) açılacaktır. Çalışma sayfasının kenarlarında yer alacak şekilde, satırlar sayısal (1,2,3…) kolonlar 
ise alfabetik (A,B,C…) şeklinde etiketlenmiştir. Her hücrenin kendine ait yer bilgisi ile belirli bir adresi 
bulunmaktadır. Şekil 1’de koyu çizgilerle belirlenmiş olan aktif hücrenin adresi A1’dir ve bu bilgi formül 
çubuğunun (fx) yanındaki alanda, program tarafından gösterilmektedir.
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Şekil 1. Microsoft Excel programının açılış penceresi. 

Hücreler; metin, sayı veya formüller içerebilir. İstediğiniz hücre aktif hale getirilip, metin veya sayı 
yazılabilir. Harf ve/veya sayılardan oluşan girdi, aktif hücreye yazıldıktan sonra Enter tuşuna [↵] 
basılır. Yazılan bilgide bir değişiklik olursa veya farklı bir özellikte yazılması istenirse, farenin sağ 
tuşunu tıklayıp, açılan pencerede ‘Hücreleri Biçimlendir’ komutunuseçerek, hücreler istenilen özelliğe 
çevrilebilir. Matematiksel veya mantıksal komut (formül)  yazmak istenirse, mutlaka eşittir işareti ile 
başlamalıdır. Formül menüsüne girerek istenilen işlemin seçilmesi ise diğer bir alternatiftir.

2. VERİ GİRİŞİ VE HESAPLAMA

Gerek program, gerekse hesaplama için Excel hücrelerine verilerin girilmesi gerekmektedir. Bunun 
için aktif hale getirilen hücrelere değerlendirmek istenilen verilerin girilmesi gerekmektedir. Hücrelere 
girilen verilerin neye ait olduğunu daha sonra hatırlanması için metin girdilerin de uygun hücrelere 
yazılması önerilir.

Bu çalışmada, farmasötik teknolojide sıklıkla kullanılan, reaksiyon kinetiklerinin hesap çizelgelerinde 
nasıl değerlendirebileceği gösterilecektir. Bu örneklere uygun veri girişini yapmak için uygun metin ve 
veriler [↵]tuşunu kullanarak Şekil 2’yi oluşturacak çalışmaya en uygun düzende hazırlanır.
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Şekil 2. Zamana karşı ölçülen spektrofotometrik değerlerin girilmesi ve etken madde miktarının 
hesaplanması

3. GRAFİK ÇİZİMİ 

Bu örnek kapsamında elimizde zamana ait verilere (Şekil 2, C Sütunu) karşı, değerlendirebileceğimiz 
sıfır derece (Şekil 2, f Sütunu) verileri, birinci derece reaksiyon (Şekil 2, G Sütunu) verileri ve ikinci 
derece reaksiyon için (Şekil 2, H Sütunu) verileri bulunmaktadır. Bu verileri kullanmak için önce x 
ekseni değerleri işaretlenir, sonrasında ‘Ctrl’ tuşuna basılı tutarak y ekseni değerleri işaretlenir. Menü 
çubuğundan ekle seçeneği seçilir. Dağıtım grafiği seçilir ve elde edilen grafiğin üstüne gelip farenin 
sağ tuşu ile ‘Eğim çizgisi ekle’ komutu seçilir. Açılan pencereden; “grafik üzerinde Denklemi görüntüle” 
ve “grafik üzerinde R-kare değerini görüntüle” kutucukları aktif hale getirilir ve Şekil 3’teki grafikler 
elde edilir.
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Şekil 3. Farklı kinetiklere ait veriler kullanarak eğim çizgileri eklenmiş  grafik çizimleri.

4. İSTATİKSEL VERİLERE ULAŞIM 

Grafiklerde elde edilen değerler yol gösterme açısından kolaylık sağlamaktadır. Bu bölümde hesap 
çizelgelerinin içerisinde yer alan ama ücretli ve lisanslı programları kullanarak elde edilen istatiksel 
verilere ulaşım gösterilmektedir. Öncelikle ‘menü çubuğu’ üzerinde ‘Veri’ bölümü seçilir.  Menü 
içerisindeki araç uygulamalarında ‘veri çözümleme’ başlığı seçilir. Bu başlık menüde bulunmuyor 
ise, sol üst köşedeki Microsoft simgesi açılıp, açılan pencereden ‘Excel Seçenekleri’seçilmelidir. 
Eklentiler kısmından “Çözümleme Araç Takımı”’ seçilerek ‘tamam’ tuşuna basılır (Şekil 4). Böylece 
Excel programı veri çözümleme işlemi için açılmış olacaktır.
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Şekil 4. İstatiksel değerlendirme için gerekli olan “Çözümleme Araç Takımı”’nın yüklenmesi.

Böylece sistem, ANOVA değerlendirmesi, korelasyon ve regresyon analizi yapmak ve sonuca ulaşmak 
için uygun hale gelmiş olacaktır. Veri çözümleme başlığı altında regresyon analizi seçildiğinde, uygun 
x ve y değerleri girilirse Şekil 5’te görülen sayısal verilere ulaşılmış olunur.
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Şekil 5. Regresyon analiz sonuçları

5. İSTATİKSEL VERİLERİN GRAFİKLENDİRİLMESİ

Bu bölümde, iki farklı ürüne ait bozunma kinetiklerinin ANOVA verilerini kullanarak nasıl grafiklendirildiği 
gösterilmektedir. Bu örneklere uygun veri girişini yapmak için, uygun metin ve veriler [↵]tuşu kullanılarak 
Şekil 6’yı oluşturacak en uygun düzende hazırlanır.

Şekil 6. Veri girişi ve ANOVA sonuçlarının eldesi.
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ANOVA değerlendirmesindeki ortalama (aritmetik ortalama) sütünü ve varyans değerinin denek 
sayısına bölümünün karekökü alınarak formüle edilen standart hata değerleri ile sütun grafiği 
kullanarak, grafiklendirilir (Şekil 7). Grafik üzerinden benzerlik durumu gözlenebilir, lakin benzer 
bozunma gösterdiği ANOVA analiz sonuçları ve f faktörü kullanarak sağlam temellere oturtulmalıdır. 

Şekil 7. Karşılaştırma grafiği.

SONUÇ

Bu bölümde, farmasötik teknolojide hesap çizelgelerinin kullanılmasının açıklanmasına başlanmıştır. 
Burada hesap çizelgesinin kullanımı, veri girişi, basit hesaplamalar ile istatiksel değerlendirmeye giriş 
yapılmıştır. Sonraki bölümde farmasötik teknoloji dahilinde hesap çizelgelerini kullanarak, faktöriyel 
tasarım, ANOVA ve korelasyon işlemlerinin nasıl yapıldığı daha ayrıntılı analiz edilecektir.
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ÖZET

Sadece bitkiler, bitkisel droglar ve/veya bitkisel bileşenlerden günümüz teknolojisinden yararlanılarak 
üretilen kozmetik preparatlar “fitokozmetikler” olarak adlandırılmaktadır. Bitkisel içeriklerin kozmetik 
ürünlerde amacına uygun kullanım bulabilmesi için sağlık, ürün güvenliliği, kalite ve sürdürülebilirlik 
kriterlerini içeren bir süreçten geçmesi önemlidir. Özellikle bitkisel içeriğin İyi Tarım ve Toplama Uy-
gulamaları (İTTU)`na uygun olarak elde edilmiş olması gerekir. Fitokozmetiklerin hazırlanma/üretim 
aşamasında ve bitmiş ürün haline geldikten sonra kullanımı süresince bitkisel içeriklerinin amaçla-
nan/beklenen etki/özelliklerini sürdürebilirlikleri saptanmalıdır. Üreticiler, ilgili uluslararası standartlara 
(ISO 16128 ve ISO 22716 gibi) uygun kalite kontrol değerlendirmeleri ve testleri ile bitkisel hammad-
delerin ve bitmiş ürünlerin kalitesini sağlamalıdır. Fitokozmetiklerde kullanımı ile istenmeyen veya 
toksik etkilere neden olabilen bitkisel içeriklerin bazı etkileri; hipersensitivite reaksiyonu, östrojenik 
aktivite, karaciğer toksisitesi,  alerjik reaksiyon, fotosensitivite, deride yanma, nöromotor disfonksiyon, 
konjonktival enflamasyon, konvülsiyon, mutajenik etki veya karsinojenik etki olabilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Fitokozmetik, İTTU, ISO 22716 – GMP, ISO 16128, Fitofarmakovijilans.

PHYTOCOSMETICS

ABSTRACT

Cosmetic preparations prepared only from plants, herbal drugs and / or herbal components using 
modern technology are called “phytocosmetics”. In order to find suitable use of herbal ingredients in 
cosmetic products, it is important that they go through a process that includes health, product safety, 
quality and sustainability criteria. In particular, the vegetable content must have been obtained in 
accordance with the Good Agricultural and Collection Practices (GACPs). Phytochemicals should be 
able to maintain the intended/ expected effect / properties of herbal ingredients during the preparation/
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production phase and during use after they become finished products. Manufacturers should ensure 
the quality of herbal raw materials and finished products with appropriate quality control assessments 
and tests to relevant international standards (such as ISO 16128 and ISO 22716). Some of the ef-
fects of herbal ingredients that may cause undesirable or toxic effects through use in phytocosmetics 
are; hypersensitivity reaction, estrogenic activity, liver toxicity, allergic reaction, photosensitivity, deep 
burning, neuromotor dysfunction, conjunctival inflammation, convulsion, mutagenic effect or carcino-
genic effect.

Key words: Phytocosmetics, GACPs, ISO 22716-İİU, ISO 16128, Phytopharmacovigilance. 

GİRİŞ

Fitokozmetik sadece bitkiler ve/veya bitkisel bileşenlerden üretilen kozmetik ürünleri kapsayan ürün-
ler olarak tanımlanmakta bu ürünlerde başlıca; bitkiler, bitki ekstreleri/özütleri, uçucu yağlar, distilas-
yon ürünleri, aromatik sular, usareler, sulu ekstreler, tentürler, reçineler, zamk ve benzerleri, bitkisel 
yağlar-lipitler, mumlar, müsilajlar, bitki karbonhidratları veya saflaştırılmış bitki bileşenleri bulunabil-
mektedir [1-4].

Avrupa Konseyi Kozmetik Ürünler Uzmanlar Kurulu’na göre kozmetik ürünlerde kullanılan bitkilerin ve 
bitkisel preparatların 3 kategoride sınıflandırılması uygun bulunmuştur [5].

1.Kategori A: Güvenli kabul edilenler, yeterli veriye sahip olan bitkiler veya bitkisel karışımlar.

2.Kategori B: Yeterli bilgiye sahip olunmaması nedeniyle önerilmeyen, farklı görüş ve bulgulara sahip 
olan bitkiler veya bitkisel karışımlar.

3.Kategori C: Sağlık riski olanlar ve tavsiye edilmeyen olan bitkiler veya bitkisel karışımlardır.

Bitkisel içeriklerin kozmetik ürünlerde amacına uygun kullanım bulabilmesi için sağlık, ürün güvenli-
liği, kalite ve sürdürülebilirlik kriterlerini içeren bir süreçten geçmesi önemlidir. Bu doğrultuda bitkisel 
ürünler için [6-8].

1- Yer alan bitkinin teşhisi: Bitkinin doğru teşhisi, Latince adı ve familyasının belirlenmesi,

2- Kullanılan kısmı: Kullanılan kısım ve durumunun (örneğin; taze yaprak ve kurutulmuş kök) tanım-
lanması, 

3- Bitkisel içeriğin eldesi: Bitkisel içeriğin İyi Tarım ve Toplama Uygulamaları (İTTU/Good Agricultural 
and Collection Practices: GACPs) uygun olarak elde edilmiş olması,

4- Bitkisel içeriğin etkisi ve kullanım amacının tanımlamaması,

5- Bitkisel içerikte yapılacak kalite ve kontrol analizlerinin tanımlanması (Farmakope ve diğer analiz-
ler),

6- Bitkisel içeriğin depolama ve paketleme şartlarının tanımlanması,

7- Kozmetik ürün formülasyonu geliştirmede bitkisel ham madde özelliklerinin dikkate alınması,

8- Kozmetik ürünün İyi İmalat Uygulamaları: İİU (Good Manufacturing Practices: GMP)`na göre 
hazırlanması,
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9- Kalite sisteminin kurulması,
önem arz eder.

FİTOKOZMETİKTE KULLANILAN KAYNAKLAR

Genellikle bitkisel kaynaklar; vitaminler, antioksidanlar, yağlar (esansiyel vb.), hidrokolloidler, protein-
ler, terpenoidler ve diğer biyoaktif bileşikler bakımından zengindir. Avrupa Komisyonu`nun resmi koz-
metik bileşenleri veri tabanında yer alan bileşenlerin bir kısmı bitkisel içerikler olup bunlar içerisinde 
kullanımı serbest, yasaklı veya limitli/koşullu olanlar mevcuttur [9-12]. Bitkisel hammaddeler bileşim-
lerine göre farklı etkiler veya özellikler sunarlar. Fitokozmetikler açısından önemli etkiler genellikle; 
antioksidan aktivite, antitrosinaz aktivite ve antimikrobiyal aktivitedir. Bitkisel formüller, birden fazla ak-
tif maddenin karışımı olduğu için, fitokozmetikler için stabilite/kararlılık profilinin belirlenmesine özen 
gösterilmelidir. Tüm bitkisel bileşenlerin kantitatif standartlarının Hindistan Ayurvedik Farmakopesi, 
Çin Farmakopesi veya benzeri küresel kabul edilebilir bir referansa göre belirlenmesi esastır.

FİTOKOZMETİKLERİN İMALAT STANDARTLARI VE STABİLİTESİ

Fitokozmetiklerin hazırlanma/üretim aşamasında ve bitmiş ürün haline geldikten sonra kullanımı sü-
resince bitkisel içeriklerinin amaçlanan/beklenen etki/özelliklerini sürdürebilirlikleri saptamalıdır. Üreti-
ciler, ilgili uluslararası standartlara Uluslararası Standardizasyon Örgütü (Internatinal Standardization 
Organization-ISO)`nün ISO 16128 ve ISO 22716 gibi uygun kalite kontrol değerlendirmeleri ve testleri 
ile bitkisel hammaddelerin ve bitmiş ürünlerin kalitesini sağlamalıdır [13-15]. 

Fitokozmetiklerin organoleptik karakteristiklerinde; kumluluk, pH, viskozite, dondurulma, ışığa hassa-
siyet/dayanıklılık, sıcaklık değişimlerinde kararlılıkları kontrol edilmelidir. Ayrıca mikroorganizmaların 
bitkisel hammaddelere ilgisi de göz önüne alınmalıdır [1,2,4]. 

Stabilite bir bileşen veya bitmiş ürünün kalitesini, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerini belir-
lenen raf ömrü boyunca devam ettirebilmesidir [16]. Bu faktörleri dikkate alarak; Stabilite çalışmaları, 
depolama esnasında değişme eğiliminde olan, bitmiş ürünlerin kalite, güvenlilik ve etkililiği üzerinde 
etkili olan fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mikrobiyolojik özelliklerin testlerini içerecek şekilde tasarlan-
malıdır. Testler geçerliliği kanıtlanmış yöntemlere göre yapılmalıdır. 

Fitokozmetiklerin stabilite testleri tasarlanırken;

i. bitkisel hammaddelerin özellikleri ve bireysel stabilite çalışmaları dikkate alınmalıdır, 

ii. kararlılık çalışmaları, uzun vadeli denge testleri ve kısa vadeli denge testleri olarak tasarlanabilir, 

iii. fitokozmetiklerin önerilen raf ömrü için normal atmosferik koşullar altında uzun süreli kararlılık 
testleri yapılır, iv. kısa süreli denge testi, yüksek sıcaklık, nem ve ışık gibi hızlandırılmış atmosferik 
koşullar altında gerçekleştirilir. Stabilite çalışmalarından elde edilen sonuçlar bitmiş fitokozmetik 
ürünlerin saklama koşullarını belirlemek için kullanılabilir. Bitki kozmetiklerinin nihai kalitesini ve 
stabilitesini etkileyen kritik parametreler, bitki girdilerinin özellikleri, formülasyonun yapısı ve üre-
tim sürecidir. Bu bağlamda bitkisel hammaddelerin kalite kontrolüne yönelik eleştirel analizler, 
kozmetik ürünlerin in-prosesi ve nihai analizlerine ek olarak yapılmaktadır. 

Fitokozmetiklerin kozmetikte iyi imalat uygulamalarına (ISO 22716) göre üretime ek olarak, doğal ve 
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organik kozmetik içerik maddelerinin ve ürünlerin (ISO 16128) teknik tanımları ve kriterleri için ilgili 
uluslararası standardı karşılaması gerekir. 

Ayrıca bitki hammaddeleri ve katkı maddeleri üzerinde kontrol ve analizler yapılabilir; 

i. organoleptik kontroller, botanik kontroller, ürün ambalajı, parti numarası, etiketleme (hasat tarihi), 

ii. Fiziksel kontroller (çözünürlük, flüoresan analizi, şişme indeksi, köpürme indeksi vb.) 

iii. Kimyasal kontroller (nitel tanımlama reaksiyonları, kantitatif analizler, kirliliklerin belirlenmesi, acı-
lık değeri, ağır metallerin tayini, böcek öldürücü artık analizleri, mikotoksin kontrolü, radyoaktif 
kontaminasyonun belirlenmesi, vb.) 

iv. Biyolojik kontroller (mikrobik kontaminasyon kontrolü), 

v. Kromatografik ve spektroskopik analizler (HPLC, GC, TLC, IR, UV-Spektrometresi, vb.). 

Fitokozmetiklerde kullanılan bileşenlerin, vücut kullanımında tahriş ve duyarlılaştırma reaksiyonları 
yönünden değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekir. Bu amaçla duyarlılık testi ve iritas-
yon testi yapılabilir. Bu doğrultuda bitkisel hammaddeler veya fitokozmetikler için uzun süreli stabilite 
ve dermatolojik testler kullanılabilirliklerinin değerlendirilmesinde önemlidir. Kullanılabilirlikte bekle-
nen etkinin eldesi fitokozmetiğin aktivitesi ile ilişkilidir. Fitokozmetiklerin aktivitesi; i. bitkisel kaynağın 
kimyasal bileşiminin aktivitesi, ii. saklama koşulları ve paketleme işlemi, iii. bitkisel kaynağa bağlı 
mikroorganizma ve pestisit kalıntısına bağlıdır. Fitokozmetiklerin değerlendirilmesi, yasal gereklilikler 
açısından diğer kozmetikler ile aynıdır [6,8].

Tıbbi ve Aromatik bitkiler için İyi Tarımsal ve Vahşi Toplama Uygulamaları kapsamında; kılavuz ilkeler 
ticareti yapılan ve kullanılan tüm bu bitkilerin ve türevlerinin temel işleme uygulamalarına uygulanma-
sı amaçlanmaktadır. Bitkisel hammaddelerin ve nihai ürünlerin standardizasyonu önemlidir. Bu yönde 
bitkisel hammaddelerin standardizasyonu için İTTU (GACPs) göre işlenmesi gerekir: Bitki hammad-
deleri için İTTU gereklilikleri şu şekilde özetlenebilir [7,17]:

• Böceklerden, zararlılardan, mantarlardan, mikroorganizmalardan, böcek öldürücülerden ve böcek 
ilacından arındırılmış.

• Ağır metallerden arındırılmış (izin verilen sınırlar dahilinde kaldırılmazsa).

• Koku, renk, tat ve diğer dekompozisyon bulguları anormallik göstermez.

• Doğal çiğ otlar için uygun temizleme, sterilizasyon, saklama ve taşıma koşulları ve uyumlu amba-
laj malzemeleri sağlanmalıdır.

• Doğal malzemelerin stabilitesini korumak için ışığa maruz kalma, hava, nem, ısı ve mikroorganiz-
malar kontrol altında tutulmalıdır.

Fitokozmetiklerin de dahil olduğu doğal ve/veya organik kozmetik bileşenleri ve ürünleri için kriterler 
ile iyi imalat uygulamalarına yönelik ISO`nun ISO 16128-1, ISO 16128-2 ve ISO 22716 standartlarının 
esas alınması önemlidir. 
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ISO 16128-1 Kozmetik - Doğal ve organik kozmetik içerik ve ürünlerin teknik tanımları ve kriterlerine 
ilişkin esaslar: Doğal ve organik kozmetik içerik maddeleri ve ürünleri için tanımlar ve kriterler hakkın-
da kılavuz bilgiler sağlar. Doğal ve organik içeriklerin yanı sıra, doğal ve organik ürün geliştirme için 
gerekli olabilecek diğer bileşen kategorileri, ilişkili kısıtlamalarla tanımlanır. ISO 16128-2 Kozmetik 
- Doğal ve organik kozmetik içerikli bileşenler için teknik tanımlar ve kriterlere ilişkin esaslar - Bölüm 
2: İçerikler ve ürünler için kriterler. Bölüm 2, Bölüm 1 ile bağlantılı olarak kullanılmak üzere tasarlan-
mıştır. Bölüm 2, Bölüm 1’de tanımlanan bileşen kategorileri için geçerli olan doğal, doğal kökenli, 
organik ve organik orijinli endeksleri belirleme yaklaşımlarını tanımlamaktadır. Belgede ayrıca doğal 
kökenli, organik ve organik kökenli içeriğin karakterizasyona dayalı içeriği, ürün iletişimini (ör. hasar 
ve etiketleme), insan güvenliğine, çevre güvenliğine ve sosyo-ekonomik değerlendirmelere (ör. adil 
ticaret), ambalaj malzemelerinin özelliklerine veya fitokozmetik için geçerli yasal gerekliliklere değin-
mez [13,14].

ISO 22716 - Kozmetik - İyi Üretim Uygulamaları (Kozmetik-GMP) - İyi Üretim Uygulamaları Kılavuz-
ları, fitokozmetiklerin üretim süreçlerine adapte edilmedir. Kısacası ana konular aşağıdaki şekilde 
belirtilebilir; Standartlaştırılmış ve belgelenmesi gereken tüm bileşenleri ve imalat süreçleri ile kalite 
güvence sistemi kurulmasını yani ürünün kalite yönlerini kapsar, ancak bir bütün olarak bitkilerle çalı-
şan personelin güvenlilik yönlerini ve çevre koruma hususlarını kapsamaz. Güvenlik ve çevreye ilişkin 
hususlar şirketin kendi sorumluluk alanlarına girer ve yerel yasal düzenlemelerle yönetilebilir [15].

FİTOKOZMETİKLER VE İSTENMEYEN ETKİ

Bitkisel sağlık ürünlerinin kullanımındaki artış ile bu ürünlerin yan etkileri kapsamında fitofarmako-
vijilans kavramı gelişmiş ve çıktıları arasında kilit faktörler olarak bitkinin doğru teşhisi, ham madde 
tedariki, işlem görme süreci, aktif bileşen yüzdesi, mikrobiyal yük, ağır metal limitleri, bitmiş ürün ve 
eğitimli insan gücüne odaklanılmıştır. Bitkisel ürünler için fitovijilans kavramına da benzer şekilde 
rastlanılmaktadır [18,19].

Kozmetovijilans, fitokozmetiklerin de dahil olduğu kozmetik ürünlerin normal ya da öngörülebilir ko-
şullar altında kullanımıyla gözlenen istenmeyen etkilerin spontan bildirimlerinin toplanması değer-
lendirilmesi ve izlenmesi faaliyetleri olup, istenmeyen etkiler şiddetine bağlı olarak ikiye ayrılmakta; 
i. istenmeyen etki bir kozmetik ürünün normal ya da öngörülebilir kullanımı sonucu, insan sağlığı 
üzerinde yarattığı olumsuz etkiler, ii. ciddi istenmeyen etkiler ise geçici veya kalıcı fonksiyonel yeter-
sizlik, sakatlık, hastanede tedavi altına alınma, konjenital anomaliler veya ani yaşamsal risk ya da 
ölümle sonuçlanan olumsuz etkiler olarak tanımlanmaktadır [20].  Kozmetik ürün güvenliliğinin [21] 
bir parçası olan kozmetovijilansta kozmetik ürün ile istenmeyen etki arasındaki ilişkiyi belirlemek için 
nedensellik yöntemi ve bu yöntemde yer alan temel kriterlerden kronoloji, semptomatoloji ve özel 
testlerin uygulanması esas alınarak değerlendirmeler yapılmaktadır. Kozmetik ürünlerde rastlanan 
istenmeyen etkiler ise lokal olarak; iritasyon, alerji,  fototoksisite, fotoalerji, sistemik olarak; solunum 
sistemi, kan ve organ sistemlerinde hasarlar, embriyotoksik, teratojenik, östrojenik etkiler, mutajenik/
fotomutajenik ve karsinojenik/ fotokarsinojenik etkiler şeklinde gruplandırılmaktadır. Avrupa`da koz-
metik ürün kaynaklı istenmeyen etkiler sıklık sırasıyla; alerjik kontak dermatit, iritasyon kaynaklı kon-
tak dermatit, foto-alerjik kontak dermatit, fototoksik etkiye bağlı kontak dermatit, konjunktivit, ürtiker, 
akne-folikülit, hipopigmentasyon, hiperpigmentasyon, granülom, onikoliz, subungual kanama, ano-
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nişi, alopesi, oral kavite mukoz membranlarının deskuamasyonu, oral kavite mukoz membranlarının 
iritasyonu, diş hassasiyeti oluşması ve bazı sistemik etkiler olarak sıralanmaktadır. En sık rastlanan 
alerjik reaksiyonların bir bölümü koku maddeleri/esans kaynaklı olarak görülmekte ve bunların bir 
kısmı bitkisel ham maddeler kaynaklı olarak belirtilmektedir [22-25]. 

Fitokozmetikler veya kozmetik ürünlerde kullanımı ile istenmeyen veya toksik etkilere neden olabilen 
bitkisel içeriklerin bazı etkileri; hipersensitivite reaksiyonu, östrojenik aktivite, karaciğer toksisitesi,  
alerjik reaksiyon, fotosensitivite, deride yanma, nöromotor disfonksiyon, konjonktival enflamasyon, 
konvülsiyon, mutajenik etki veya karsinojenik etki olabilmektedir. Kozmetik ürünlerde kullanımı yasak 
olan bileşiklerin yer aldığı bitkisel kaynaklar arasında; Aconitum napellus L. (yaprak, kök, preparatları 
ve alkaloit tuzları); Adonis vernalis L. ve preparatları; Rauwolfia serpentia L. alkaloitleri ve tuzları; 
Ammi majus L. ve preparatları; Atropa belladonna L. ve preparatları; Claviceps purpurea Tul. alkao-
itleri ve preparatları; Conium maculatum L. (meyve, toz ve preparatları); Anamirta cocculus L. (mey-
ve); Colchicum autumnale L. ve preparatları; Anamirta cocculus L. (meyve);  Croton tiglium L. (yağı); 
Hyoscyamus niger L. (yaprak, tohum, toz ve preparatları) ile hyosiyamin tuzları ve türevleri; Lobelia 
inflata L. ve preparatları, lobelin ve tuzları, Physostigma venenosum Balf. Prunus laurocerasus L., 
Prunus laurocerasus L., Juniperus sabina L. (yaprak, uçucu yağ ve preparatları); Solanum nigrum L. 
ve preparatları; Datura stramonium L. ve preparatları; Strophantus species ve preparatları, Strychnos 
species ve preparatları, Pilocarpus jaborandi Holmes ve preparatları; Urginea scilla Steinh. ve prepa-
ratları; Veratrine tuzları ve preparatları, Schoenocaulon officinale Lind (tohum ve preparatları); Verat-
rum spp. ve preparatları, Laurus nobilis L. Tohum yağı; Peru balsamı (INCI adı: Myroxylon pereirae); 
kürar ve kürarin; barbitüratlar; yohimbin ve tuzları olarak Avrupa Komisyonu`nun kozmetikte kullanımı 
yasaklı bileşenler listesinde yer almaktadır [25].

SONUÇ

Fitokozmetiklerin hammaddeden başlayarak hazırlanma/üretim aşamasında ve bitmiş ürün haline 
geldikten sonra kullanımı süresince bitkisel içeriklerinin amaçlanan/beklenen etki/özelliklerini sürdü-
rebilirlikleri saptanmalı ve bu süreçte uluslararası kabul gören kriterler ve standartlar esas alınmalıdır.
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ÖZET

Bitkiler, bitkisel droglar ve/veya bitkisel bileşenlerden günümüz teknolojisinden yararlanılarak üretilen 
kozmetik preparatlar “fitokozmetikler” olarak adlandırılmaktadır. Formülasyonu ve imalatı yapılan bir 
fitokozmetiğin içeriğindeki aktif madde/maddelerin stabilitelerinin sağlanması kimyasal, fiziksel, mik-
robiyolojik ve toksikolojik açıdan önem taşımaktadır. Fitokozmetikler oldukça dinamik sistemler olup 
çevre koşullarına ve zamana bağlı olarak fiziksel ve kimyasal değişimler gösterebilmektedir. Işık, 
sıcaklık, pH, nem, oksijen varlığı, çözücüler, metal kontaminasyonları gibi çeşitli faktörler fitiokoz-
metiklerde stabiliteyi etkilemektedir. Fitokimyasala ve/veya ürüne bağlı bozunmalar sonucu etkinlik 
ve/veya güvenlilik kısmen veya tamamen değişebilmektedir. Bu değişimler fitokozmetikler kaynaklı 
istenmeyen etkilerin oluşmasına da neden olabilmektedir. Bu nedenle, saklama, dağıtım ve kullanım 
süreci içinde ürünün kalitesinin, etkinliğinin ve güvenliliğinin belirli limitler içinde kalacağını garanti 
edecek koşulların belirlenmesi ve sağlanması gerekmektedir. 

Anahtar kelimeler: Fitokozmetik, stabilite, kalite.

STABILITY IN PHYTOCHOSMETICS

ABSTRACT

Cosmetic preparations prepared from plants, herbal drugs and / or herbal components using modern 
technology can be called “phytocosmetics”. Providing the stabilization of the active ingredient (s) in 
the phytocosmetics that formulated and produced is of importance in terms of chemical, physical, 
microbiological and toxicological aspects. Phytocosmetics are highly dynamic systems and can show 
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physical and chemical changes depending on environmental conditions and time. Various factors 
such as light, temperature, pH, humidity, oxygen availability, solvents, metal contamination effect sta-
bility in phytocosmetics. The phytochemical and / or product-related degradation-related efficacy and 
/ or safety may vary in part or in full. These changes can also cause undesirable effects from phyto-
cosmetics. For this reason, it is necessary to determine and ensure the conditions within the storage, 
distribution and utilization process to ensure that the quality of the product, its effectiveness and its 
safety will remain within certain limits.

Key words: Phytocosmetics, stability, quality.

GİRİŞ

Bitkiler, bitkisel droglar ve/veya bitkisel bileşenlerden günümüz teknolojisinden yararlanılarak üreti-
len kozmetik preparatlar “fitokozmetikler” olarak adlandırılmaktadır. Kozmetik ürünlerde bitkiler, bitki 
ekstreleri, uçucu yağlar, distilasyon ürünleri, aromatik sular, usareler, sulu ekstreler, tentürler, reçine, 
zamk ve benzerleri, bitkisel yağlar-lipitler, mumlar, müsilajlar, bitki karbonhidratları ve saflaştırılmış 
bitki bileşenleri halinde bulunabilirler [1,2]. Formülasyonu ve imalatı yapılan bir preparatın ve bu pre-
paratın içinde bulunan aktif madde veya maddelerin ne derece dayanıklı kaldığı, çok eski tarihlerden 
beri eczacılık mesleğinin en önemli ilgi alanlarından biri olmuştur. İlk belirlenen etkileşmeler daha zi-
yade organoleptik özelliklerdeki değişmelere veya kolorimetrik değerlendirmelere dayanmaktadır. Bir-
çok madde, parçalanma ürünleri ile aynı veya benzer kromofor grubu içermesine bağlı olarak spesifik 
tayinleri yapılamamasına rağmen, ultraviyole spektrofotometresi stabilite konusunun gelişmesinde 
önemli rol oynamıştır. 1950 ile 1960 yılları arasında ince tabaka kromatografisi (İTK)’nin yaygınlaş-
ması ile parçalanmanın yarı kantitatif izlenmesi mümkün olmuştur. Ancak ilerleyen yıllarda bilimsel 
araştırmaların gelişmesi ile gaz kromatografisi (GK) ve yüksek basınçlı sıvı kromatografileri (YBSK) 
kullanılarak çok ufak miktardaki safsızlıkların tayini dahi mümkün olmuştur. Dolayısıyla sağlık otorite-
leri de konu ile daha yakından ilgilenmeye başlamış ve imal edilen preparatların daha kaliteli, etkin ve 
güvenilir olabilmesi için çok sayıda yönetmelik ve yönerge yayımlamıştır.                                                                                                             

Fitokozmetik formülasyonları dinamik sistemlerdir. Çevre koşullarına bağlı olarak zamanla özellik de-
ğiştirebileceği gibi içerdikleri moleküllerin parçalanması da söz konusudur. Bozulmalar sonucu etki 
kısmen veya tamamen kaybolabileceği gibi farklı etkiler/toksik etkiler veya istenmeyen etkiler göz-
lenebilir. Saklama, dağıtım ve kullanım süreci içinde ürünün kalitesinin, etkililiğinin ve güvenliliğinin 
belirli limitler içinde kalacağını garanti edecek koşulların oluşturulması ve belirlenmesi gerekmektedir. 
Yani imal edilen ürünün belirlenmiş spesifikasyonlara uyduğunun ve de üretim tarihinden itibaren 
tüketimine kadar geçen süre boyunca bu özelliklerin belirli tolerans limitlerinin dışına çıkmadığının 
kanıtlanması gerekir [3, 4]. 

FİTOKOZMETİKLERİN STABİLİTESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Stabilite, çok geniş bir kapsama sahip olup fitokozmetiklerin stabiliteleri aşağıdaki dört ana grupta 
incelenebilmektedir.

1. Kimyasal stabilite: En basit şekli ile formülasyonda bulunan aktif maddelerin stabilitesini kapsamı-
na alır.
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2. Fiziksel stabilite: Bir formülasyonda bulunan etkin maddelerin ve genel olarak preparatın özellikle-
rini (organoleptik özellikleri-renk, koku ve tat, suspande edilebilirlik vb) kapsamına alır.

3. Mikrobiyal stabilite: Hem mikrobiyal kontaminasyon düzeyi ve antimikrobiyal ajanın etkinliği, hem 
de mikrobiyal kontaminasyona bağlı parçalanmalar açısından önemli taşır.

4. Toksikolojik stabilite: Etkileşmeler, geçimsizlik, beklenmeyen etkiler olarak değerlendirilmektedir.

Fitokozmetiklerde son kullanma tarihi (her üründe bulunmayabilir) kavramı ürünün pazarlanacağı 
ambalaj içinde belirlenmiş limitler dahilinde dayanıklı kaldığı süre olarak belirtilmektedir. Aksine bir 
kayıt bulunmadığında %10 değişim için gerekli süre raf ömrü olarak alınabilmektedir. Bu sürenin iç 
ve dış ambalaj etiketinde yazılı olması gerekir. Süre ay ve yıl olarak verilmiş ise preparatın o ayın son 
gününe kadar dayanıklı olduğu anlaşılmaktadır.  Stabilite test sonuçları, ürünün düşük veya yüksek 
sıcaklıklarda tutulması sonucu istenmeyen sonuçlar oluşabileceğini göstermesi durumunda, ambala-
jın üzerinde saklama bilgilerinin yer alması gerekmektedir. Saklama için özel bir direktif ya da limit bu-
lunmuyor ise ürünlerin nemden, donmadan ve aşırı ısıdan korunmasına özen gösterilmelidir. Stabilite 
testlerinin, termal stabilite ve mümkün ise neme hassasiyetinin incelenebileceği koşullarda yapılması 
gerekir. Test süresinin, üretim sürecinden nakliyesine ve tüketici tarafından kullanılıncaya kadar ge-
çen tüm süre ve koşulları taşıması gerekmektedir [3].

Işığın stabilite üzerine etkisi

Işık absorblandığı takdirde stabilite üzerine etki edebilir. Işık absorblayabilen moleküller ışık etkisi ile 
parçalanabilir.                                                                                                                                                           

Uçucu yağlarda, ultraviyole (UV) ve görünür bölge (IR) ışıklarının, molekülden hidrojen ayrılmasını te-
tikleyerek alkil radikallerinin oluşumuyla sonuçlanan oto-oksidasyon süreçlerini hızlandırdığı düşünül-
mektedir. Bu nedenle defne ve rezene yağları karanlıkta saklanmalıdır. Aksi takdirde, içerdikleri öjenol 
asetat, östragol, t-anetol ve diğer monoterpenler benzer değişikliklere uğrayarak p-simen, öjenol ve 
anisaldehite dönüşümleri artacaktır. Aynı durum, limon yağı için de geçerlidir. İçeriğindeki geraniol, 
terpinolen ve g-terpinen miktarları azalacak ve p-simen miktarı artacaktır. Benzer yapısal değişik-
likler kekik, lavanta ve biberiye yağlarında da ışık altında depolanma ile oluşmakta ve b-karyofillen, 
b-mirsen, a-fellandren ve a-terpinen yapılarında bozunmaya, bununla birlikte tanımlanamayan minor 
bileşikler ile yine p-simen, kafur ve karyofillen oksitin artmasına sebep olacaktır [4-8].  

Foto Parçalanma

Birçok preparatın oksidatif parçalanmasında ışık anahtar rolü oynamaktadır.  Bu tip ışık etkisi ile olan 
oksidasyon reaksiyonlarına “foto parçalanma” adı verilir. Anason ve limon yağlarında foto artefaktların 
oluşması söz konusudur (foto-anetol ve foto-sitral) [4,8,9]. 

Sıcaklığın stabilite üzerine etkisi

Ortam sıcaklığı özellikle uçucu yağların stabilitesi üzerinde oldukça etkilidir. Artan ısı ile birlikte özellik-
le kimyasal reaksiyonların oluşma riski fazladır. Isının artması ile otooksidasyon ve hidroperoksitlerin 
dekompozisyonu gerçekleşecek ve serbest radikallerin oluşması söz konusu olacaktır. Tam aksine 
düşük sıcaklıklarda da oksijenin sıvılardaki çözünürlüğü artacak ve beklenmeyen stabilite değişiklik-
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leri olacaktır. Biberiye yağı buzdolabında saklandığı zaman oksidasyon olayını önlemek mümkündür. 
Ancak, çam yağında ise peroksit oluşumu ve peroksit değerindeki hızlı artış 5°C’de gerçekleşmekte 
ve 23°C’de ise daha da fazla artmaktadır. Lavanta yağında da oda sıcaklığına göre 5°C’de saklan-
dığında peroksit değeri artmakta, ancak 38°C’de ise hem lavanta hem de çam yağında peroksitler 
tamamen bozulmaktadır. Dolayısıyla bu veriler, uçucu yağların farklı saklama ve depolama sıcaklık-
larında oto-oksidasyon nedeniyle yapılarında değişikliklerin olabileceğini göstermektedir. Genel ola-
rak uçucu yağlar ve bileşimleri stabilitelerini uzatılan saklama zamanı ve artan sıcaklığa (0°C’den 
28°C’ye; 4°C’den 25°C’ye ve 23 °C’den 38°C’ye) bağlı olarak kaybetmektedirler. Sıcaklık artışına 
bağlı olarak, kakule, karanfil, lavanta, çam ve biberiye yağlarında b-karyofillen, b-mirsen, b-pinen, sa-
binen veya g-terpinen gibi terpenik hidrokarbonların miktarında azalma ve p-simen miktarında artma 
gözlenmektedir. Ayrıca, rezene yağında, saklama süresi boyunca 25°C’de, 4°C’ye göre, 4-anisaldehit 
miktarında hızlı bir artış olmaktadır. Sonuç olarak, araştırmacılar, terpenlerin oksidatif reaksiyonlara 
bağlı olarak stabilitelerindeki bozunmayı 4 farklı şekilde açıklamışlardır: 1. Çifte bağların parçalan-
ması, 2. Epoksidasyon, 3. Aromatik sistemde dehidrojenasyon, 4.  Alkol, keton ve aldehitlerde alli-
lik oksidasyon. Dolayısıyla inert gaz altında saklandıklarında ve depolandıklarında dahi terpenlerin 
otooksidasyon süreçleri gerçekleşebilir. 50°C’de limon yağında 2 hafta içinde kimyasal değişiklikler 
meydana gelmekte, buna bağlı olarak geranial, neral ve terpenik hidrokarbonlarda azalma p-simende 
ise artış gözlenmektedir. Bu bilgilerin aksine farklı araştırmalarda, oda sıcaklığında limon ve rezene 
yağlarının nitrojen altında stabilitelerini korudukları belirtilmektedir [4, 5, 7, 10-16].

Oksijen varlığının stabilite üzerine etkisi

Biberiye ve çam uçucu yağlarındaki peroksit oluşumu oda sıcaklığında artarken, 5°C’de lavanta ve 
kekik yağlarında, oksijen çözünürlüğünün var olan peroksit düzeylerinde önemli bir rol oynadığı göz-
lenmiş ve hatta buzdolabında dahi en yüksek peroksit düzeyine ulaşabildiği görülmüştür. Lavanta ve 
çam yağlarında 5°C ve 23°C’de, biberiye yağında ise 23°C’de,  tamamen doldurulmuş kaplarda, hem 
peroksit değerlerindeki hem de iletkenlik değerlerindeki artışın yarı-doldurulmuş kaplarda muhafaza 
edilenlere oranla daha az ölçüde gözlendiği saptanmıştır. Uçucu yağların konu ile ilgili araştırmaları 
halen daha devam etmektedir. Ancak son yıllarda yapılan diğer çalışmalar da, uçucu yağların inert bir 
gaz olan argon ile saklanmasıyla peroksit oluşumunun etkili derecede engellendiği gözlenmektedir 
[4,7,8,12].

 Çözücülerin stabilite üzerine etkisi

Maddelerin hidroliz hızlarını azaltmak için, hidrolizi gerçekleştiren çözücüler değiştirilebilir ya da oran-
ları azaltılabilir. Örneğin sinnamik asit türevleri suda çok yavaş hidroliz olurken, alkollü çözeltilerinde 
parçalanma oranı çok daha hızlıdır. Dolayısıyla sinnamik asit türevlerini taşıyan bitki ekstrelerini içe-
ren preparatlarda sulu çözelti oranını artırmak gerekebilir [17].    

pH’nın stabilite üzerine etkisi

pH parametresinin ve özellikle deneysel çalışmalarda tampon kullanıldığında da tamponun stabilite 
üzerine etkisi olabilmektedir. Özellikle oksidasyon ile stabilitenin etkilendiği durumlarda, oksidasyon 
hızı proton konsantrasyonunun dolayısıyla da pH’nın bir fonksiyonudur. Yapılan çalışmalarda bile-
şiklerin büyük çoğunluğunun düşük asit pH’larda oksidasyona daha dayanıklı olduğunu göstermiştir. 
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Formülasyonlarda pH 3-4 en uygun aralıktır. Ancak preparatın stabilizasyonu için pH ayarlamasına 
gidilirken çözünürlük vb faktörlerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir [4]. 

Metal kontaminasyonunun stabilite üzerine etkisi

Uçucu yağların distilasyonları veya saklanma/depolanmaları sırasında kullanılan metalik kaplar ile 
yağlarda metal kontaminasyonu olabilir. Işık ve sıcaklığın stabilite üzerindeki etkisine eşit derecede, 
özellikle bakır ve demir iyonları olmak üzere metal kontaminasyonu da özellikle hidroperoksitlerin 
varlığında otooksidasyonu tetiklemektedir. Hidroperoksitlerin bozunması ile ortamda alkoksi ve perok-
sil radikallerinin oluşması ve radikal oksidasyon reaksiyonunun tetiklenmesi söz konusu olmaktadır 
[4,7,13]. 

Suyun stabilite üzerine etkisi

Nem, uçucu yağların stabilitelerini koruyamamalarında her zaman bir neden olmuştur. Örneğin, 
100°C’de gerçekleşen su distilasyonu ile, sitralin asit-katalizi reaksiyonu sonucu p-simen, p-simen-
8-ol, a-p-dimetilstiren, metilasetofenon ve kresole dönüşmesi söz konusudur. Bazı çalışmalarda ise, 
nemli ortamlarda kalmış uçucu yağlarda su oranı %20 (v/v) dahi olsa, yapısal değişiklikler gözlen-
mediği belirtilmiştir. Oda sıcaklığında bir yıl süre ile su miktarı tespit edilemeyen nemli bir ortamda 
saklanan Geranium yağında, linalol ve geraniol miktarlarında azalma, sitronellol ve geranil format dü-
zeylerinde ise artış gözlenmiştir. Belki de bu gözlemler, saklama kaplarındaki %50 oranında havadan 
gelen oksijen ile de ilgili olabilmektedir [4]. 

Parçalanma reaksiyonları

Fitokozmetiklerde yer alan aktif maddeler ve yardımcı maddelerin büyük çoğunluğu kompleks mole-
küllerdir. Bu moleküllerin stabiliteleri de, oksido redüksiyon ve bazı hidrolitik parçalanma reaksiyonla-
rından etkilenebilmektedir [4,8,18].

Hidrolitik reaksiyonlar

Bir molekülde bulunan eter, ester ve amid vb gibi fonksiyonel gruplarının bir su molekülü alarak iki 
farklı yapıya dönüşmesi reaksiyonudur. Eter ve epoksit yapıları iki alkol grubuna, amid bir karboksil ve 
bir amin yapısına, ester ise bir alkol ve bir karboksilik asit yapısına dönüşmektedir. Etkin moleküller-
deki açil gruplarının; karboksilik asit, ester, amid, laktam, lakton vb fonksiyonel gruplar halinde bulu-
nabilmesi nedeniyle de hidrolizleri mümkündür. Hidroliz ve diğer açil transfer reaksiyonlarını önlemek 
ya da reaksiyonu yavaşlatmak için çok değişik önlemler alınabilir.

a) pH’nın ayarlanması: Örneğin askorbik asit için en uygun pH aralığı: 5.0-6.8’dır.

b) Çözücünün değiştirilmesi

c) Kompleks hazırlanması: Kompleks yapılarda hidroliz hızı sterik engelleme ile genellikle azalmak-
tadır. Örneğin kafeinin vitamin B2 (riboflavin) ile kompleks oluşturarak riboflavinin baz kataliz hid-
rolitik parçalanmasını önlediği tespit edilmiştir. 

d) Yüzey aktif madde katımı (Miselizasyon): Eczacılıkta yüzey aktif maddeler genelde solubilizan ve 
emülsifiyan olarak kullanılırlar. Bu maddeler özellikle kritik misel konsantrasyonları ve stabilite üze-
rinde belirgin etki yaparlar. Bir preparatta yüzey aktif madde bulunması genelde stabilite üzerine 
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olumlu etki yapar. Ancak bu bir kural değildir ve buna etki eden pek çok faktör mevcut olabilir. Suda 
çok çözünen maddelerin stabiliteleri üzerinde yüzey aktif maddelerin etkileri daha karmaşıktır. Ak-
tif madde miseller pseudofazlarda çözünürlüğü azalacağı için sürfaktanın etkisinin az ya da hiç 
olmayacağı kabul edilebilir. Emülsifiye sistemlerde suda çözünmeyen maddelerin hidroliz hızları 
yüzey aktif maddenin preparatı stabilize etme kabiliyetine bağlıdır. Preparat yağ globülleri içinde 
bulunacağından hidrolitik saldırıdan korunmuş olur. Genelde parçalanma yavaştır.

e) Çözünürlüğün azaltılması [3,4,17]

Oksido-redüksiyon reaksiyonları

Fitokozmetiklerde yer alan maddelerin bazıları oksidasyon ve redüksiyon reaksiyonlarına bağlı olarak 
parçalanır. Atmosferin %20’si ve suyun %98’inin oksijen olduğu düşünüldüğünde, oksijenin preparat-
ların stabilitesi üzerinde ne kadar fazla etkisinin olabileceği tahmin edilmektedir. Oksido-redüksiyon 
olayları, hava oksijen molekülünün aktivasyonu ve su molekülleri ile birlikte reaktif yapılarının oluşu-
mu ile meydana gelmektedir. Oksidatif reaksiyonlara, ışık ve eser metal gibi kontrol edilmeleri oldukça 
zor olan faktörlerin etki ettiği bilinmektedir. Örneğin, 2 x 10-4 molar konsantrasyonda bakır iyonunun, 
askorbik asitin parçalanmasını 104 oranında arttırdığı gözlenmiştir. Eczacılıkta oksidasyon reaksiyon-
larının büyük çoğunluğu, sulu fazda çözünmüş oksijen tarafından gerçekleşir. Oksijeni uzaklaştırma 
yöntemine bağlı olarak suda az miktarda çözünmüş oksijen kalabilir. Oksijenin uzaklaştırılması için 
kaynatma, oksijenin molekül ağırlığın az olduğundan ve bitkisel kaynaklı aktif maddelerin çoğunun 
yapılarında bozunmaya neden olacağından iyi sonuç vermez ve oksidasyon için yeterli oksijen or-
tamda her zaman kalır. Oksijeni uzaklaştırmanın en kolay yolu, çözelti maksimum 40-50°C’ye kadar 
kaynatıldıktan sonra içinden inert bir gaz olan azot geçirmektir. Ayrıca antioksidan kullanılması da 
reaksiyonun engellenmesi veya yavaşlatılması için yararlıdır. Molekülünde doymamış çifte bağlar bu-
lunan katı, sıvı veya uçucu yağlar veya bileşikler kolayca otooksidasyona uğrar. Parçalanma sonucu 
preparatta koku, tat, viskozite, renk değişimi olur. Bu olay yağlarda olduğu zaman “yağın acıması” 
olarak nitelendirilir. Yağdaki acıma, oksidasyon sonucu oluşan aldehit veya karboksil gruplarının or-
tamda artmasından ileri gelir.  Bu tip reaksiyonların sonucunda serbest radikal oluşumu, radikalin 
transferi ve elektron çiftine dönüşmesi söz konusudur. Transfer aşamasında, serbest radikal oksijen 
absorplayarak peroksit radikallerini (ROO•) meydana getirir. Peroksit radikali de doğal bileşikten hid-
rojen ayırarak hidroperoksit  (ROOH) ve yeni serbest radikali (R•) meydana getirir.  Serbest radikal 
oksijen absorplar ve reaksiyon bu şekilde zincir reaksiyon olarak devam eder. Otooksidasyon reak-
siyonunda ilk ürünler kokusuz ve tatsız hidroperoksitlerdir. Ancak parçalanmaları sonucu aldehitler, 
ketonlar ve kısa zincirli yağ asitleri meydana geldikçe koku ve tat değişir. Antioksidan olarak fenolik 
bileşikler, diğer molekülleri dissosiye etmeye yeterli enerjileri olan radikaller ile birleşerek moleküllerin 
parçalanmasını önlerler. Bu şekilde delokalizasyonla radikali stabilize ederek radikallerin reaktivite-
lerini azaltır veya yok ederler. Doymamış yağ asitlerini içeren preparatlarda, doymamış yağ asidinde 
serbest radikal oluşumu çifte bağa komşu alfa (a) pozisyonunda olan metilen grubundan meydana 
gelir. Bu tip aşamalarda peroksit sayısı belirli aralıklarla saptanarak oksidasyon hızının gösterilmesi 
gerekir [3,4,6,7,18]. 

Otooksidasyonu etkileyen faktörler

1. Organik bileşiğin doymamışlık derecesi: Çok sayıda doymamış çifte bağ içeren bileşikler daha ko-
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laylıkla ve daha hızlı oksitlenir. Konjuge olmamış çifte bağ içeren sistemlerde a-metilen grubunun 
reaktivitesi artacaktır. Örneğin, linoleik asit, oleik asite oranla havada çok daha çabuk oksitlenir. 

2. Serbest karboksilik asit bulunması: Yağlar, trigliserit, digliserit ve monogliseritlerden oluşmaktadır. 
Ancak, bazen yağ asitleri, gliserin ile esterleşmemiş olarak serbest halde de bulunur.  Bu durumda, 
yağ asitleri, esterlerinden daha kolay oksitlenir. Bu nedenle pratikte, yağ asitlerinin monoalkol es-
terleri kullanılır. Örneğin metil linoleat oksidasyona, serbest linoleik aside oranla daha dayanıklıdır. 

3. Konsantrasyon: Oksitlenebilen bir bileşik inert bir çözücü ile seyreltilirse oksidasyon hızı yavaşlar. 
Örneğin, yağda çözünen vitamin preparatlarında vitaminler çok düşük konsantrasyonda olduğun-
dan oksidasyon oldukça yavaştır.

4. Sıcaklık: Depolama sıcaklığı arttıkça organik bileşiklerin oksitlenme hızı, 50°C’nin üzerinde de 
hidroperoksitlerin aldehit, keton ve yağ asitlerine parçalanma hızları artar. Okside olmuş bir üründe 
yapılacak kontrolde aldehit, keton ve küçük moleküllü yağ asitleri aranmalıdır. 

5. Pro-oksidan bulunması: Pro-oksidanlar otooksidasyon reaksiyonlarını katalize ederler. Oksitlene-
bilen madde çözeltilerine pro-oksidan ilave edilince reaksiyon hemen başlar. Örneğin ağır metal-
lerin pro-oksidan etkileri vardır. Örneğin bakır ve demirin bu aşamalarda olumsuz etkileri yüksektir 
[3,4,6-8,12,15-18]. 

Oksidasyon reaksiyonlarının yavaşlatılması

1. Antioksidan ilavesi: Antioksidan madde düşük konsantrasyonlarda etki göstermeli, oksitlenebilen 
çözücüde çözünmeli, kullanıldığı konsantrasyonda toksik veya iritan olmamalı, parçalanma ürün-
leri dayanıklı olmalı ve iritasyon yapmamalı, formüldeki, diğer moleküllerle kimyasal reaksiyona 
girmemeli, uçucu olmamalı, parçalanma ürünlerinin herhangi bir biyolojik etkisi olmamalıdır. Sta-
bilizasyon için antioksidan ilavesinde konsantrasyon oldukça önemlidir. Belirli bir konsantrasyon 
aralığında, antioksidan konsantrasyonu arttıkça etkinlik artar. Ancak bu optimum konsantrasyon 
üzerine çıkıldığında hidroperoksitler ile antioksidan molekülü arasındaki etkileşmeye bağlı olarak 
pro-oksidan etki gözlenebilir. Oksidan ve antioksidan dengesi bozulabilir. Sık kullanılan antioksi-
danlara askorbik asit, butilhidroksi anisol, gallik asit esterleri, tokoferoller, kersetin, sitrik asit ve 
tartarik asit örnek verilebilir. Tüm bu maddelerin etkin olabilmesi için preparatın kapalı bir ambalaj 
içinde bulunması, eğer açık ambalajda ise daha yüksek konsantrasyonlarda kullanılması gerek-
mektedir. Preparat her açılıp kapandığında içerisine hava oksijeni gireceğinden antioksidan kısa 
sürede inaktive olabilir. Pratik çalışmalar aynı zamanda tek bir antioksidan yerine birlikte kullanıl-
malarının da uygun olduğunu göstermiştir. Örneğin, sitrik asit ya da tartarik asit gibi bileşiklerin 
diğer antioksidanlarla birlikte kullanıldığında aktivitelerinde belirgin artış olmaktadır.

Tokoferoller

Bazı sıvı/sabit yağlarda bulunan doğal antioksidandır. Optimum kullanım konsantrasyonları %0.01-
0.1 aralığındadır [3]. 

Gallik asit ve gallatlar

Gallik asit suda çözünen, yağda ise hemen hemen çözünmeyen bir bileşiktir. Karboksilik asit gru-
bu yağ alkolleri ile esterleştiğinde sudaki çözünürlük azalır, yağdaki çözünürlük fazlalaşır. Bağlanan 
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alifatik alkolün molekül ağırlığı fazlalaştıkça yağdaki çözünürlük artar. Antioksidan olarak en fazla 
kullanılan esterler propil, oktil ve dodesil gallatlardır. Sıvı yağlardaki acıma yaklaşık %0.1 oranında 
gallat kullanılarak önlenebilir. Ancak bu miktar yağın doygunluk derecesine bağlıdır. %0.02 ile 0.01 
konsantrasyonda peroksit oluşumunun geciktiği; %0.01 konsantrasyonda paraaldehit çözeltilerinin 
oksidasyonunu yavaşlattığı gösterilmiştir [3].   

2. Işıktan koruma: Işık geçirgenliği en düşük olan cam rengi amber, sarı, yeşil ve haki camlardır. 
Küçük kaplarda da ışık geçirgenliği fazladır. Dolayısıyla bahsedilen renklerde ambalaj ve duvar 
kalınlığı daha fazla olan kaplar tercih edilmelidir. Teorik olarak plastiğin de ışık geçirgenliği cama 
benzer. Oksidasyon açısından tek fark plastikten oksijenin penetre olabilmesidir. Bu nedenle plas-
tik kaplarda ışık geçirgenliği yanında oksijen penetrasyonu incelenmeli ve yeterli kalınlığı olan 
plastik ambalaj kullanılmalıdır.

3. Oksijenin ortamdan uzaklaştırılması: Preparat içindeki havanın (oksijenin) azot gibi inert gazlar ile 
uzaklaştırılması uygun olabilir. Bu amaçla preparat kaplara konduktan sonra kap içerisinden azot 
vb inert gaz geçirilir ve vakit kaybetmeden kapların ağzı sıkı kapatılır.

4. Şelatizasyon: Formülasyon içerisinde bulunan veya hazırlama sırasında çözeltiye bulaşan eser 
metaller oksidasyon reaksiyonunu katalize ederler. Eser metallerin bu etkisini ortadan kaldırmak 
için bu metallerle şelat yaparak katalitik etkilerini inhibe eden sitrik asit, tartarik asit gibi ajanların 
kullanılması gerekebilir. Bu maddeler çözeltiye %0.01-0.02 oranlarında ilave edilir.   

5. Çözücü değiştirilmesi ve vizkozite ayarlanması: Oksidasyona hassas olan maddeler ki; yağda 
çözünen vitaminler, esansiyel yağlar, doymamış yağ asitlerini içeren sıvı yağlar (zeytin yağı vb) 
çoğu kez solubilize veya emülsifiye edilerek formülasyon hazırlanır. Örneğin suda çözünmeyen bir 
madde olan metil linoleat suda disperse edildiğinde oksidasyon hızı çok yavaştır. Ortalama yüzey 
aktif madde ilave edilince, madde suda tamamen çözününceye dek oksidasyon hızı artar. Ancak 
ortama daha fazla yüzey aktif madde ilave edilince miseller çözünmeye bağlı olarak oksidasyon 
hızı yavaşlar [2,3,4,17]. 

İzomerizasyon

Preparat formülasyonunda yer alan moleküllerin izomerizasyonu, maddenin daha az aktif veya inaktif 
izomerlere değişmesi açısından önem arz eder ve stabilite açısından da stereoizomerizasyon konusu 
önemlidir. Örneğin yağ asitlerinin taşıdıkları etilenik çifte bağ yapılarına göre diastereomerleri fiziko-
kimyasal özelliklerinin yanında fizyolojik etkileri de farklıdır. Diğer bir örnek olarak vitamin A verilebi-
lir. Vitamin A’nın en aktif formu trans konfigürasyonudur. Ancak çözelti halinde, oksidasyon yanında 
vitamin A-palmitat, 6-mono-cis ve 2,6-di-cis izomerlerine izomerize olur. Vitamin A’nın oksidasyon 
ürünü olan A-vitaminoik asit sistemik akne ve psoriasis tedavisinde kullanılmakta ve “Vitaminoik asit-
A=Tretinon=trans-retinoik asit” olarak adlandırılmaktadır. Bunun yerine kullanılan izotretinoin, daha az 
yan etkisiyle bilinmektedir [19]. 

FİTOKOZMETİKLERDE STABİLİTE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR

Hidroliz ve diğer açil transfer reaksiyonlarını önlemek ya da reaksiyonu yavaşlatmak amacıyla 
alınacak önlemler

•	 pH’nın ayarlanması: Örneğin; askorbik asit için en uygun pH aralığı: 5.0-6.8’dır.
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•	 Çözücünün değiştirilmesi: Örneğin; sinnamik asit türevlerini taşıyan bitki ekstrelerini içeren 
preparatlarda sulu çözelti oranını artırmak gerekebilir.

•	 Kompleks hazırlanması: Örneğin kafeinin vitamin B2 (riboflavin) ile kompleks oluşturarak riboflavi-
nin baz kataliz hidrolitik parçalanmasını önlediği tespit edilmiştir. 

•	 Yüzey aktif madde katımı (Miselizasyon): Eczacılıkta yüzey aktif maddeler genelde solubilizan 
ve emülsifiyan olarak kullanılırlar. Bu maddeler özellikle kritik misel konsantrasyonları ve stabilite 
üzerinde belirgin etki yaparlar. 

•	 Çözünürlüğün azaltılması.

Oksidasyon reaksiyonlarını yavaşlatmak için alınacak önlemler

•	 Antioksidan ilavesi: Sık kullanılan antioksidanlara askorbik asit, butilhidroksi anisol, gallik asit es-
terleri, tokoferoller, kersetin, sitrik asit ve tartarik asit örnek verilebilir.

•	 Işıktan koruma: Işık geçirgenliği en düşük olan cam rengi amber, sarı, yeşil ve haki camlardır. Kü-
çük kaplarda da ışık geçirgenliği fazladır.

•	 Oksijenin ortamdan uzaklaştırılması: Preparat içindeki havanın (oksijenin) azot gibi inert bir gaz ile 
uzaklaştırılması uygun olabilir.

•	 Şelatizasyon: Eser metallerin oksidasyon reaksiyonunu katalize eden etkisini ortadan kaldırmak 
için bu metallerle şelat yaparak katalitik etkilerini inhibe eden sitrik asit, tartarik asit gibi ajanların 
kullanılması gerekebilir.

•	 Çözücü değiştirilmesi ve vizkozite ayarlanması

SONUÇ

Formülasyonu ve imalatı yapılan bir fitokozmetiğin içeriğindeki aktif madde/maddelerin stabilitelerinin 
belli standartlar kapsamında sağlanması kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik ve toksikolojik stabilitesi 
açıdan önem taşımaktadır. Fitokimyasala ve/veya ürüne bağlı bozunmalar sonucu etkililik ve/veya 
güvenlilik kısmen veya tamamen değişebilmektedir. Bu değişimler fitokozmetikler kaynaklı istenme-
yen etkilerin oluşmasına da neden olabilmektedir. Bu nedenle, saklama, dağıtım ve kullanım süreci 
içinde ürünün kalitesinin, etkinliğinin ve güvenliliğinin belirli limitler içinde kalacağını garanti edecek 
koşulların belirlenmesi ve sağlanması gerekmektedir. 
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ÖZET

Zehirli omurgalı ya da omurgasız hayvanlar zoolojinin önemli bir araştırma alanıdır. Bu hayvanlar besin 
temin etmek ve kendilerini savunmak için venom üretebilirler. Hayvanların ısırıkları veya sokmaları 
insanlarda ciddi bir zehirlenmeye neden olabilir. Bu nedenle, zehirlenmeler Dünya’nın tropik ve 
subtropikal bölgelerinde önemli bir halk sağlığı problemidir. Eski zamanlardan beri venom geleneksel 
tıpta tedavi amacıyla kullanılmıştır. Venom küçük peptitler, nörotoksinler, hemotoksinler ve sitotoksinler 
gibi biyolojik açıdan aktif moleküller için zengin bir kaynaktır. Böylece, araştırmacılar özellikle ilaç 
endüstrisinde farklı hastalıkları iyileştirmek için yeni etken maddeler bulmaya çalışmaktadır. Son 
yıllarda hayvan venomlarında tanımlanmış ve karakterize edilmiş birçok yeni peptitler ve proteinler 
vardır.   Bu makale, hayvan zehirlerinde protein içeriği tayini yöntemleri hakkında bilgi vermeyi 
amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hayvan, Venom, Protein, Analiz

PROTEIN CONTENT DETERMINATION TESTS IN VENOMS

ABSTRACT

Venomous vertebrate or invertebrate animals are are an important in   research field of zoology. This 
animals are able to produce venom in order to procure food anddefend themselves. Bites or stings of 
animals cause a serious envenomation to animals. Therefore envenomations are a major public health 
problem in tropical and subtropical regions of the World. Since ancient times, venom of animals were 
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used for therapeutic purposes in the tradional medicine. The venom is a rich source for biologically 
active molecules such as small peptides, neurotoxins, hemotoxic, cytotoxic. Thus, researchers have 
sought to find new agents to cure different diseases, especially in the pharmaceutical industry. In 
recent years, there has been identificated and characterizated many novel peptides and proteins 
(toxins) from anmial venoms. This article aims to give information about the methods of protein content 
determination in animal venoms.

Keywords: Animal, Venom, Protein, Analysis

GİRİŞ

Hayvanlar hayatlarını devam ettirmek için beslenme ve savunma amaçlı önemli adaptasyonlar 
geçirmişlerdir. Bunlardan biri de yer aldıkları ekosistem içerisinde avına ve avcısına karşı geliştirdikleri 
felç ve öldürücü etkisi olan salgı (zehir, venom) üreten bezlerdir [1-5]. Dünyada yılan, akrep, örümcek, 
arı, ateş karıncası ve çıyan gibi hayvanlar venom bezlerine sahip olduklarından zehirli olarak bilinmektir 
[5-9].  (Şekil. 1). 

Şekil 1. Dünyada yaygın olarak görülen zehirli hayvanlar: A. Karınca, B. Çıyan, C. Arı, D. Örümcek, 
E. Akrep, F. Yılan. Ok: Zehir bezinde sağılan venom damlaları [7, 9, 10-12].   

Venom omurgasız ve omurgalı canlılara farmakolojik olarak etki eden, düşük moleküler ağırlıklı 
organik, inorganik etkin moleküller ile küçük protein ve peptitdlerden (toksinler) oluşan bir salgıdır 
[1, 3, 5].  Biyolojik yönden nörotoksik, hemotoksik, sitotoksik etkili bileşikler içerir. Venom içeriğindeki 
küçük molekül ağırlığındaki peptit ve proteinler canlının önemli enzimleri, reseptörleri veya iyon 
kanalları aracılığıyla merkezi ve çevresel sinir sistemlerini, kalp-damar ve sinir-kas sistemlerini, 
kanın pıhtılaşmasını veya homeostazisi bozarlar. Böylece, dünyadaki teknolojik gelişmeler ve buna 
bağlı refah düzeyinin artmasına rağmen hayvanların ısırma ve sokmalarına bağlı zehirlenmeler 
(envenomation) ve bunun sonucunda ölüm olguları görülebilmektedir. Bu da hayvanları tıbbi yönden 
önemli kılmaktadır. Halk sağlığı bakımından diğer bir önemi de içeriğindeki, tıbbi olarak etkin ve önemli 



Türk Farmakope Dergisi

Cilt:3      Sayı:1      Yıl: 2018

129

Venomlarda Protein İçeriği Tayin Testleri

ölümcül toksinleri hayat kurtaran ilaçlara dönüştürme araştırmalarının yapılmasıdır [1, 3-5, 13-16].  

Antik Yunanda venomun tıbbi değerinin bilinmesinden sağlık ve tıbbın tanrısı olarak kabul edilen 
Asklepos’un elindeki değneğe sarılı yılan, tıp ile ilişkilendirilerek günümüze kadar hekimliğin, tıbbın 
sembolü olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Asklepos’un kızı sağlık tanrıçası Hijyen’in (Hygieia) elinde 
de yılan bulunmaktadır. Türkiye’de 1928 yılında kurulan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün 
logosunda da sağlık tanrıçası kullanılmıştır [2, 17-19].  (Şekil 2). 

Şekil 2. A: Tıp tanrısı Asklepos B:Sağlık tanrıçası C: Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün logosu [18, 19].  

Tarihin en eski yazılı kil tabletinde Uruk kralı Gılgamış’ın ölümsüzlüğü arayışını anlatan Gılgamış 
destanında ölümsüzlük dünyasının bekçileri olarak akrep adamlar anlatılmıştır [20]. Eski Mısır 
kabartmalarında akrep resmedilmiştir. Diğer taraftan Eski Roma’da ve doğu halkalarının özellikle 
Çin’in geleneksel olarak akrep ve yılan venomu alternatif tıp amacıyla kuşaktan kuşağa aktarılarak 
birçok hastalıkta kullanıldığı bildirilmiştir. Günümüzde de akrep, bal ve yaban arısı, karınca ve çıyan 
venomu Güney Amerika, Brezilya, Çin, Kore, Küba ve Hindistan gibi ülkelerde birçok hastalığa karşı 
geleneksel ve alternatif tıp amaçlı kullanılmaktadır [1-3, 5].

Brezilya’da 1970’in sonları ile 1980 yılının başlarında engerek yılanından (Bothrops jararaca) izole 
edilen peptit; anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörü olarak renovaskuler hipertansiyon 
tedavisinde kullanılan ilk ticari ürün Captopril® ya da Enalapril® geliştirilmiştir. Ayrıca yılan venomundan 
üretilen ve kalp ataklarının korunmasında antikoagulan olarak Integrilin® ve Aggrastat® ilaçları 
geliştirilmiştir. Son yıllarda koni salyangozundan izole edilen gerçek bir nörotoksik peptit nöronal 
N-tip kalsiyum kanal bloke edici özelliğiyle analjezik bir ilaca (Prialt®) dönüştürülerek tıp biliminde 
kullanılmaktadır [1-3, 5, 8, 21]. Yapılan araştırmalarda akrep venomundaki proteinler ve peptitlerin 
beyin tümörü ve diğer solid tümörlere karşı etkili olduğuna yönelik birçok çalışma rapor edilmiştir 
[22-26]. Günümüzde modern tıpta venomdan izole edilerek nano parçacıklara yerleştirilen protein 
yapılarının kanser hücrelerine yapışarak hücrenin hızlı çoğalmasını bloke edebildiği ve yayılmasının 
engellendiği tespit edilmiştir [22]. Özellikle Leiurus quinquestriatus akrep venomundan izole edilen 
klorotoksinin beyin tümörlerinde (glioma) kullanıldığı bildirilmiştir. Diğer taraftan Rhopalurus junceus 
başta olmak üzere Mesobuthus martensii (Buthus martensii), Tityus cambridgei, Odontobuthus 
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doriae, Tityus discrepans, Mesobuthus eupeus, Leiurus quinquestriatus ve Androctonus crassicauda 
akrep türlerine ait venomların anti-kanser etkiye sahip oldukları çeşitli in vitro ve in vivo çalışmalarla 
bildirilmiştir [23, 24, 26].  Bununla birlikte Küba orjinli R. junceus akrep türünün venomundan üretilen 
Escozine, Escozul ve Vidatox gibi ticari ürünlerin insanlarda çeşitli organların kanser tedavisinde etkili 
olabileceği vurgulanmıştır [28, 29]. 

Hayvanlar tarafından üretilen venomun canlı organizmaya aktarmasını sağlamak için hipodermik iğne 
gibi aygıtlar geliştirmiştir. Bu aygıtla insan ve hayvana değişen miktarlarda enjekte edilen venomla 
canlıda yerel belirtilerden sistemik belirtilere kadar değişen klinik tablo gelişir [1, 3, 5, 13]. Bu nedenle 
tropikal ve subtropikal ülkelerde önemli bir sağlık sorunu olarak zehirlenmelerde ölüm vakalarının %80’i 
yılan ısırmalarından, %15’i akrep sokmalarından meydana gelmektedir. Bu zehirlenme olgularının 
tedavisinde ilk üretildiği 1909 yılından günümüze kadar halen tek sağaltım seçeneği olarak antivenom 
kullanılmaktadır. Antivenom yaygın olarak kullanılan at, keçi ve deve gibi hayvanlara artan dozlarda 
venomun enjekte edilmesiyle hiperimmun hale gelen hayvanların plazmasından venom toksinlerine 
karşı gelişen antikorların ayrıştırılarak üretilmesidir [15, 16, 30].

Venom, içeriğindeki protein miktarıyla medyan öldürücü dozun (LD50) belirlenmesiyle toksik özellik 
belirlenmektedir. Diğer taraftan antivenomun etkinliğinin (potens) belirlenmesinde (ED50) belirlenmesinde 
referans standart olarak da LD50 değerine karşılık gelen protein miktarı kullanılmaktadır. Böylelikle 
venom içerindeki protein miktarının güvenilir ve doğru olarak belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu 
nedenle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilmektedir. Coğrafi kökeni tanımlı hayvanlardan 
elde edilen venom biyokimyasal ve biyolojik özellikleri bakımından karekterize edilmelidir. Venomun 
tosikolojik, biyokimyasal, Sodyum Dodesil Sülfat-Poliakrilamid Jel Elektroforezinin (SDS-PAGE) 
analiziyle karakterize edilmesinde protein miktarının bilinmesi oldukça kritik bir noktadır [13-16] .

Yukarıda verilen bilgiler ışığında, venom içeriğindeki protein, peptitlerin çeşitliliği nedeniyle 
antikanser, fizyolojik, farmakolojik çalışmalarda araştırma materyali kullanılmasına karşın venom 
karakterizasyonunda ve antivenom potens belirlenmesi venom protein miktar tayini yapılarak 
belirlenmektedir [1, 21, 26-29, 31]. Bu makale, venomlarda yaygın kullanılan protein miktar tayin 
yöntemleri hakkında bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

2. Proteinler 

Proteinler, molekül yapılarında karbon, hidrojen, oksijen ve azot bulunan ve yapıtaşı olan aminoasitlerin 
belirli bir sıra ile aralarında peptit bağı oluşturmasıyla polipeptit yapıdan meydana gelir [32].

2.1. Toplam Protein Miktar Tayini Yöntemleri 

Protein miktarlarını belirlemek için birçok yöntem tanımlanmıştır.  Bu yöntemler, proteinlerin bazı 
bileşiklerle verdiği reaksiyonlar temel alınarak geliştirilmiştir. Proteinlerin fiziksel özelliklerinin, kimyasal 
özelliklerinin temel alınması ve protein içeriğindeki toplam azot miktarının dikkate alınmasıyla üç ana 
yöntem altında toplanmaktadır. İncelenecek örnekteki protein miktarını en iyi saptayan ve istenen 
sonucu veren yöntemin kullanılması oldukça önemlidir.  Toplam protein miktar tayini günümüzde hala 
üzerinde çalışılan bir konu olarak güncelliğini korumaktadır [32]. 
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2.1.1. Toplam azot miktarına göre;

2.1.1.1. Kjeldahl Yöntemi

Azot miktarını belirlemek için kullanılan oldukça eski bir yöntem olup, 1883 yılında Johan Kjeldahl 
tarafından geliştirilmiştir. Protein içeriğindeki azot miktarı temel alınarak örnekteki toplam protein 
miktarı belirlenir. Bu yöntem yüksek kesinlik ve tekrarlanabilir özelliklerinden dolayı bilinen en doğru 
ve yaygın azot tayin yöntemidir. Analiz sonucunda azot miktarından proteine geçmek için kullanılan 
Kjeldahl faktörü aminoasit dizilimleri farkından dolayı her protein türü için farklıdır. Kjeldahl yöntemi 
uzun zaman almaktadır ve atık konusunda çevreci bir yöntem değildir [32].

a) Yıkımlama: Bu basamakta protein örneği sülfürik asitli (H2SO4) ortamda kaynatılarak parçalanır.  
Böylece proteinin içerdiği azot, amonyum sülfata [(NH4)2SO4] dönüşür. Bu işlem süresince 
katalizörler de kullanılarak sürekli kaynatma sonucu karbondioksit (CO2), kükürtdioksit (SO2) 
ve su (H2O) buharlaşır. Amonyum sülfata dönüşen azot distilasyon cihazına alınır [32].

b) Distilasyon: Distilasyon işlemi için asidik örnek, yoğunlaştırılmış sodyum hidroksit (NaOH) 
çözeltisiyle titre edilerek nötralize edilir. Bu aşamada (NH4)2SO4 ayrıştırılarak önce NH4OH, 
daha sonra da NH3 dönüştürülerek bir zayıf asit ile tutulur [32]. 

c) Titrasyon: Genel olarak H2SO4 ya da hidroklorik asit (HCl) standart çözeltileri kullanılarak 
bir asit-baz titrasyonu ile borik asit içinde amonyum iyonlarının yakalanmasıyla tespit edilir. 
Titrasyon sonucunda proteindeki azot oranından hareket ederek protein miktarı belirlenir [32] 
(Şekil 3 ). 

 

72 
 

ġekil 3.  Kjeldahl yöntemindeki iĢlem basamakları [32].  

 
Yöntem bütün protein moleküllerinin saf polipeptit zincirinden ibaret olup, yaklaĢık % 16 

oranında azot içerdikleri varsayımına dayanır. Bulunan mg azot miktarı 6,25 ile çarpılarak 

protein miktarına geçirilir. 

2.1.2. Spektrofotometrik Yöntemler  
 
2.1.2.1. Biüret Yöntemi  
 

Bu yöntemde proteinler trikloroasetik asit ile çöktürülür. KarıĢım santrifüj edildikten sonra 

alkali çözelti içerisine alınır. Bu karıĢım üzerine CuSO4 ilave edildiğinde renk değiĢimi 

meydana gelir. Biüret analizinin temeli Cu+2iyonlarının bazik çözeltide protein ve peptitlerde 

iki peptit bağı oluĢumuna katılan 4 azot atomu bağlanmasıdır. Böylece renkli bir Ģelat 

kompleks oluĢur. Bu komplekste 540 – 560 nm‟de maksimum absorbsiyon göstermektedir 

(ġekil 4). Hassasiyeti 1–10 mg/mL arasında olan bu yöntem örnekteki aminoasit 

dağılımından etkilenmez [32, 33].  

 
ġekil 4.  Biüret yöntem prensibini açıklayan diyagram 
 
 
2.1.2.2. Folin-Lowry Yöntemi  
 

Bu yöntem Folin-Ciacalteu (fosfomolibdik/fosfotungstik asit çözeltisi) reaktifinin alkali 

koĢullarda proteinlerin fenolik aminoasitleriyle verdiği reaksiyona dayanır. Ġlk önce peptit 

bağları ile Cu+2 arasında biüret reaksiyonu sonucu indirgenmiĢ bakır elde edildikten sonra 

Şekil 3.  Kjeldahl yöntemindeki işlem basamakları [32]. 

Yöntem bütün protein moleküllerinin saf polipeptit zincirinden ibaret olup, yaklaşık % 16 oranında azot 
içerdikleri varsayımına dayanır. Bulunan mg azot miktarı 6,25 ile çarpılarak protein miktarına geçirilir.

2.1.2. Spektrofotometrik Yöntemler 

2.1.2.1. Biüret Yöntemi 

Bu yöntemde proteinler trikloroasetik asit ile çöktürülür. Karışım santrifüj edildikten sonra alkali 
çözelti içerisine alınır. Bu karışım üzerine CuSO4 ilave edildiğinde renk değişimi meydana gelir. Biüret 
analizinin temeli Cu+2iyonlarının bazik çözeltide protein ve peptitlerde iki peptit bağı oluşumuna katılan 
4 azot atomu bağlanmasıdır. Böylece renkli bir şelat kompleks oluşur. Bu komplekste 540 – 560 
nm’de maksimum absorbsiyon göstermektedir (Şekil 4). Hassasiyeti 1–10 mg/mL arasında olan bu 
yöntem örnekteki aminoasit dağılımından etkilenmez [32, 33]. 
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Şekil 4.  Biüret yöntem prensibini açıklayan diyagram

2.1.2.2. Folin-Lowry Yöntemi 

Bu yöntem Folin-Ciacalteu (fosfomolibdik/fosfotungstik asit çözeltisi) reaktifinin alkali koşullarda 
proteinlerin fenolik aminoasitleriyle verdiği reaksiyona dayanır. İlk önce peptit bağları ile Cu+2 arasında 
biüret reaksiyonu sonucu indirgenmiş bakır elde edildikten sonra Folin-Ciocalteau reaktifi tirozin ve 
triptofan aminoasitleriyle reaksiyona girerek indirgenir. Bu reaksiyon sonucu 600–800 nm (maksimum 
750 nm) arasında absorbans veren mavi renkli heteropolimolibden kompleksi oluşur (Şekil 5). Bu 
yöntem 0.50 – 1.50 mg/mL duyarlılığa sahip olup biüret yöntemine göre 100 kat daha hassastır. 
Ancak proteinin aminoasit bileşenin yönteme etkisi orta düzeydedir. Proteinlere göre reaksiyon sonucu 
oluşan renk farklılık gösterir. Bazı araştırma alanlarında kullanımı kısıtlı olmakla birlikte gıdaların 
toplam protein miktar tayininde kullanılmaktadır [34-36]

Şekil 5.  Folin-Lowry yöntemin prensibini gösterir diyagram.

2.1.2.3. Bikinkoninik Asit (BCA) Yöntemi 

Lowry yöntemi gibi Cu+2’la renkli şelat kompleksi oluşumuna dayalı bir yöntemdir.  Bu yöntemde reaktif 
olarak BCA kullanılır. Birinci aşamada reaksiyonda proteinler biüret reaktifi ile Cu+2, Cu+1 indirgenir. 
Sonraki basamakta da Cu+1, BCA ile bir kompleks oluşturur. Oluşan kompleks absorbansı 562 nm’de 
ölçülür (Şekil 6). Duyarlılık bakımından Lowry yöntemine yakın bir yöntemdir [32, 37, 38].
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Şekil 6.Bikinkoninik Asityöntemin prensibini gösterir diyagram.

2.1.2.4. Bradford Yöntemi 

Bradford yöntemi proteinlerin boyalarla verdiği reaksiyona dayanan yöntemlerden en çok tercih 
edilenidir. Bu yöntemde yapısında (-) yükler içeren bir boya Coomassie Brillant Blue (parlak mavisi) 
G-250 (BG-250) proteinlerin (+) yüklerine bağlanır (Şekil 7) ancak küçük peptitler veya aminoasitler 
reaksiyona girmezler. Normalde kırmızı renk olan BG-250 protein bağlanma sonucunda mavi renge 
dönüşür. Oluşan renkte 595 nm dalga boyunda absorbans verir. En kısa reaksiyon süresine sahip 
olan Bradford yöntemi 0.05 – 1.4 mg/mL hassasiyetindedir [39-41].

Şekil 7. Coommassie Brilliant Blue G-250 kimyasal yapısı [42]. 

Bradford Testi İçin Standart Eğrinin Hazırlanması 

Bradford çözeltisi hazırlanması; 25 mg Coomasie brillant blue G-250, 12.5 ml % 95 etanolde çözdürülüp, 
25 ml %85 fosforik asit (H3PO4) eklenir. Bu boya çözeltisi 250 ml’ye tamamlanır. Kullanılacağı 
zaman beş kat sulandırılır. Whatman kâğıdından (No.1) süzülür. Bir cam şişede, oda sıcaklığında 
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kullanılıncaya kadar muhafaza edilir. Kullanılmadan kalan Bradford stok çözeltisi kullanılmadığı 
zaman 4 °C’de ortalama 1 yıl süre saklanabilir [39-41]. 

Tablo 1. Bradford testi için hazırlanacak standart eğrisinde kullanılacak işlem tablosu. 1: Kör, 2-6: 
Standart. 7, 8: Örnek.

BRADFORD TESTİ İÇİN STANDART EĞRİNİN HAZIRLANMASI (µg/mL)

BİLEŞİKLER 1 2 3 4 5 6 7 8

1 mg/mL BSA (µL) 00 20 40 60 80 100 50 30

d-H2O (µL) 100 80 60 40 20 00 50 70

%0.9 NaCl (mL) 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

Bradford çözeltisi (mL) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Toplam Hacim (mL) 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

ABSORBANS (595nm)

PROTEİN MİKTARI (µL)

a) Birinci tüp kör olarak standart kullanılmaz (Tablo 1).

b) Örnek tüpler (Tablo 1’deki 7 ve 8) dışındaki bütün tüplere standart olarak artan miktarlarda (µL) 
Bovin Serum Albümin (BSA) ilave edilir.

c) Örnek tüplerine, farklı miktarlarda (20-100µL) bilinen protein örneğinden eklenir. 

d) Tüplerde 100 µL’den az kullanıldığında son hacmi distile su (d-H2O)  eklenerek 100µL’ye 
tamamlanır. 

e)  Bütün tüplere 5.9 ml NaCl eklenerek son hacim 6.0 mL’ye tamamlanır.

f) Bütün tüplere 1.0 mL Bradford çözeltisi ilave edilerek oluşan rengin sabitlenmesi için 10 dakika 
(dk) beklenir.

g) Spektrofotometrede kör tüpüne karşı tüm tüplerin absorbansları 595 nm okunarak, kaydedilir.

h) Okunan absorbans değerleri (2, 3, 4, 5 ve 6) standart grafiğinde ordinatta (Y ekseni),bu tüplerdeki 
BSA derişimlerini absiste (X eksenine) gösterilerek standart grafiği çizilir.

i) Böylelikle standart grafiği kullanarak bilinmeyen örnek tüplerin (7 ve 8) protein derişimler bulunarak 
kaydedilir.

2.1.2.5. NanoDrop Yöntemi

Geleneksel spektrofotometrede örneklerin yerleştiği küvet ya da kapiller gerekir. Genellikle protein 
analizinde kullanılan sınırlı örnek hacminden dolayı uygulanabilir değildir. NanoDrop spektrofotometre 
teknolojisi bu sorunu küvet veya kapiller kullanmadan çözen yenilikçi bir teknolojidir. Burada sıvıların 
yüzey gerilimi özelliğini kullanarak 0.5-2 μL kadar düşük hacimli örneği iki optik kaide arasında tutan 
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yenilikçi bir sistemdir (Şekil 8).

Düşük hacimli örnek ölçümü, kullanım kolaylığı, numune hazırlama kolaylığı ve sulandırma olmaması 
oldukça önemlidir [32, 43]. 

Analizi yapılacak DNA, RNA veya protein örneklerin konsantrasyon ve 260/280 nm ve 260/230 nm 
absorbans ölçümüyle saflığı NanoDrop spektrofotometre ile ölçülebilmektedir (Şekil 8).  Bu yöntemle 
ortalama 1 µL örnek kullanılarak, 15 sn den daha kısa bir sürede ölçüm yapılmaktadır. Optik kaide 
silinerek ikinci ölçüm için hazır hale getirilir [32, 43]. Analiz için 0.5 µl - 2.0 µl miktar örnek NanoDrop 
spektrofotometrenin alt kaidesine pipetle bırakılır. Kol kapanarak iki optik kaide arasında bir kolon 
oluşur. Böylece örnekle optimum ışık yolu (0.05 mm - 1 mm) oluşur. 260 ve 280 nm absorban 
ölçümüyle örnekteki protein miktarı ölçülür (Şekil 8).[32, 43].

Şekil 8. NanoDrop yöntemi işlem sıralaması A:Örneğin konulması B:İki örnek arası kolon oluşumu C: 
Örnek ölçümü D: NanoDrop spektrofotometre E: Analiz

2.1.3. Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerine Göre

2.1.3.1. Warburg-Christian Yöntemi

Proteinlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri kullanılarak protein miktarı analizi yapılan yöntemlerden 
bir tanesidir.Birçok protein,tirozindeki fenolik gruplar ve triptofandaki indolik gruplar nedeniyle 280 
nm’de maksimum absorbsiyon özelliği gösterir. Bu özellikten yararlanılarak örnek içeriğindeki protein 
miktarının yaklaşık olarak bulunması için kullanılan hızlı bir yöntemdir. Duyarlılığı 0.05 – 2.0 mg/mL 
aralığındadır, buna karşın 280 nm’de absorbans yapabilecek organik bileşiklerin varlığında hassasiyet 
düşmektedir. Diğer taraftan örnek içeriğinde bulunan nükleik asitler, 260 nm’de maksimum absorbsiyon 
gösterirken 280 nm’de de absorbsiyon özelliği olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.  Bu nedenle nükleik 
asit artıkları ile çalışıldığında hatalı sonuçlar olabileceğinden Warburg ve Christian (1941) tarafından 
geliştirilmiş bir seri hata düzeltme faktörü belirlenmiştir. Böylece ortaya çıkabilecek hata payı daha aza 
indirgenebilmektedir. Ters Difüzyon yoluyla protein olmayan maddeler uzaklaştırılır. Bu işlem sonunda 
da örnek 260 ve 280 nm’de UV absorbsiyonu (A) doğrudan ölçülür [43-47]  (Şekil 9).
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Şekil 9. Warburg-Christian yönteminde spektrofotometre ile 260-280 A ölçüm diyagram [48] 

Ölçülen absorban değerleri, protein yoğunluğu hesabında kullanılır. 

Protein konsantrasyonu ( mg/mL ) =  1.5 x A280 - 0.75 x A260

SONUÇ 

Protein miktar tayin yöntemlerinin karşılaştırma bilgisi ile olumlu ve olumsuz yönleri Tablo. 2’de 
verilmiştir. Hayvan orjinli venomların içeriğinde protein miktarının belirlenmesinde diğer yöntemlere 
karşın yaygın olarak Bradford yöntemi tercih edilmektedir. Diğer taraftan ölçümün tekrarlana bilirliği, 
zaman yönetimi, analiz edilen örnek hacminin çok düşük (0.5 - 2µL) olmasıyla özellikle türe bağlı 
olmakla birlikte hayvanlardan elde edilen venom miktarlarının çok düşük olması gibi nedenlerle de 
NanoDrop yöntemin tercih edilebileceği de göz ardı edilmemelidir. 
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Tablo 2.  Protein miktar tayininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması.

YÖNTEM AVANTAJ DEZAVANTAJ

WALBURG

Çok duyarlı olmamakla beraber, kolaylığı 
ve hızlı sonuç vermesi nedeniyle 
çok kullanılan bir tekniktir. Ancak, 
260 nm’de maksimum absorbsiyon 
gösteren nükleik asitlerin 280 nm’ de 
de absorbsiyon yetenekleri olduğu 
unutulmamalıdır.

Nükleik asit artıkları ile çalışıldığında 
hatalı sonuçlar elde edilebilir.

KJENDALH

Genellikle bitki materyallerinin ve 
hayvan yemlerinin analizinde çok 
kullanışlıdır. Kuru kan örneklerindeki 
azotu belirlemek içinde bu metot 
kullanılır.

Bu yöntemin hassasiyeti iyi değildir.

BİURET
Oluşan renk şiddeti sadece proteine 
aittir. Burada nükleik asitlerin bulunması 
ölçümü etkilemez. Pratik bir yöntem

Amonyak ve amonyum iyonları bozucu 
faktör olduğundan amonyum sülfat 
çöktürmesi sonucu elde edilen protein 
numunesine direkt uygulanamaz. 
Duyarlılığı düşük.

FOLİN 
LOWRY

Biüret yöntemine göre 50-100 kez 
daha hassastır.280 nm de absorbans 
yöntemine göre ise 10-20 kez hassastır. 
Diğer yöntemlere göre daha spesifiktir.

Renk oluşumu proteinlere göre farklılık 
gösterebilir. Renk tamamen protein 
konsantrasyonuyla orantılı olmayabilir. 
Lipitler, sakaroz,fosfat tamponları, 
monosakkaritler  ve hegzoaminler 
girişim yaparlar.

BRADFORD

Yöntem çok basit ve hızlıdır. Oluşan 
reaksiyon hızlıdır ve iki dakika 
içerisinde tamamlanır. Oluşan renk 
stabildir. Reaktif hazırlandığı zaman 
renkli şişelerde uzun süre saklanabilir. 
Standart eğri uzun süre kullanılır.

Renk şiddeti pH değişimine karşı çok 
duyarlıdır. Standart eğrinin elde edilişi 
zordur. Çünkü geniş bir konsantrasyon 
aralığında lineerlik sağlanamamaktadır. 
SDS ve Triton X -100 gibi maddeler bu 
reaksiyon için bozucu faktörlerdir. Boya 
küvetlerde kalıntı bıraktığı için küvetler 
tek kullanımlık olmalıdır.

BCA

BCA yöntemi proteinin amino asit 
kompozisyonundan az etkilenir ve 
girişim etkisi gösteren çok fazla bileşik 
yoktur. Amino asitler, lipitler, şekerler 
ve nükleik asitler Lowry metoduna göre 
daha iyi tolere edilir.

BCA reaktifi pahalıdır ve tekrarlanabilirlik 
düşüktür. İndirgen şekerler ve bakır 
şelatlayıcı maddeler bu yöntemde 
girişim etkisi gösterir. CU+2 iyonları ile 
şelat oluşturan EDTA gibi maddelerde 
girişime yol açar.

NANODROP

Örneklerden az miktarda kullanarak, 
örneklerin çok sayıda daha fazla 
ölçümleri almak ve daha iyi kalite 
kontrolü sağlamak için hızlı ve doğru bir 
şekilde analiz edilebilir.

Kaide yüzeyleri düzgün bir şekilde 
temizlenmeli ve en doğru sonuçlar elde 
etmek için klima olmalıdır.
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ÖZET

Türkiye’de karadut olarak adlandırılan Morus nigra L. (Moraceae), ılıman ve subtropik bölgelerde 
yayılış gösteren, kısa gövdeli ve geniş yuvarlak taca sahip ağaçlardır. Halk arasında başta meyve-
leri olmak üzere yaprak, gövde ve kök kısımlarının hastalıklara karşı kullanılmaktadır. Karadut ile 
ilgili yapılmış olan analiz ve aktivite çalışmalarına Web of Science, PubMed, ScienceDirect, Scopus 
veritabanları üzerinden erişilmiştir. Ülkemizde halk arasında kullanımına dair kayıtlar ise Türkiye’nin 
Etnobotanik Veritabanı programı yoluyla derlenmiştir. Aktivite çalışmalarında etkiden sorumlu başlıca 
bileşen gruplarının fenolik asitler (kafeik asit, gallik asit, kumarik asit), flavonoitler (kersetin ve kam-
ferol türevleri) ve antosiyaninler (siyanidin ve pelargonidin türevleri) olduğu belirlenmiştir. Karadutun 
antioksidan, antimikrobiyal, antidiyabetik, antihiperlipidemik, antienflamatuvar, antinosiseptif, nefrop-
rotektif ve hepatoprotektif aktivitesinin incelendiği çalışmaların sonuçları tedavide önemli potansiyele 
sahip olduğunu göstermektedir. Halk arasındaki kullanımına ilişkin kayıtların ve aktiviteye yönelik 
bilimsel araştırma sonuçlarının değerlendirilmesinde, kullanılan kısım, hazırlama şekli, ekstraksiyon 
solvanı gibi parametrelerin göz önünde bulundurulması kritik öneme sahiptir.  In vitro ve in vivo ça-
lışmalarda saptanan aktivite potansiyelinin klinik çalışmalar ile onaylanması sonucunda, hastalıkların 
tedavisinde kullanıma yönelik olarak standardize farmasötik ürünler geliştirilebilecektir. Tıbbi amaçla 
birçok kullanımı bulunan karadut meyvesinin monografının hazırlanması ve Türk Farmakopesine kay-
dedilmesi önem taşımaktadır.

Anahtar kelimeler: Morus nigra, karadut, etnobotanik, fitokimya, biyoaktivite 

MORUS NIGRA L. (BLACK MULBERRY)

ABSTRACT

Morus nigra L. (Moraceae) which is known as black mulberry in Turkey, is a tree with short stem and 
wide round crown spreading in temperate and subtropic regions. The use of leaves, stem and root 
parts, mainly fruits, has been used against diseases among local people. Analysis and activity studies 
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on black mulberry were accessed via Web of Science, PubMed, ScienceDirect, and Scopus databa-
ses. Ethnobotanical use records in our country were compiled through program; The Ethnobotanical 
Database of Turkey. Phenolic acids (caffeic, gallic, coumaric acid), flavonoids (quercetin, kaempferol 
derivatives), and anthocyanins (cyanidin, pelargonidin derivatives) were identified as major compo-
nent groups responsible for bioactivity. Results of studies on antioxidant, antimicrobial, antidiabetic, 
antihyperlipidemic, antiinflammatory, antinociceptive, nephroprotective and hepatoprotective activiti-
es show significant potential for therapy. While evaluating scientific research results with public use 
records, considering the parameters such as the used plant part, preparation method and extraction 
solvent have critical importance. Clinical trials approving activity potential determined by in vitro and 
in vivo studies will lead to development of standardized pharmaceutical products for use in treatment 
of diseases. It is important to prepare the monograph of black mulberry fruit which has many uses for 
therapeutic aims and be recorded in Turkish Pharmacopeia.

Keywords: Morus nigra, black mulberry, ethnobotany, phytochemistry, bioactivity

1. GİRİŞ

Morus nigra L. bitkisi Moraceae familyasında yer almakta olup Morus türleri kuzey yarımkürede ılıman 
ve subtropik bölgelerde yayılış göstermekte, 24 tür ile 100’den fazla varyete içermektedir. Anavatanı 
İran olup Asya ve güney Avrupa’da yayılışı bulunmaktadır [1]. 400 yılı aşkın süredir ülkemizde kültürü 
yapılmakta olan Morus türlerinin %2’sini Morus nigra oluşturmakta ve doğallaşmış tür olarak ifade 
edilmektedir [2, 3]. Balıkesir, Sakarya, İzmir, Konya, Sivas, Malatya, Muğla, Gaziantep ve Adıyaman 
civarlarında yayılışı bulunmaktadır [4]. Ülkemizde yaygın olarak karadut olarak bilinmekle birlikte fark-
lı bölgelerde Şam dutu [5], urmu dut [6] ve ekin dudu [7] olarak isimlendirilmiştir. Halk arasında mey-
veleri başta olmak üzere yaprak, dal, gövde ve kök kısımlarının çeşitli amaçlarla kullanımı kayıtlıdır. 
Meyvelerinin ağız ve boğaz yaralarında, özellikle çocuklarda pamukçukta, kullanımı en yaygın bili-
nendir. Farklı kısımlarının kullanımına ilişkin örnekler arasında meyvelerinin kan yapıcı olarak ve idrar 
yolu, diyabet, karaciğer, astım hastalıklarında; yapraklarının diyabet ve böbrek hastalıklarında; gövde 
kabuklarının antihelmentik ve antipiretik amaçla kullanımı sayılabilir. Kimyasal bileşiminde yer alan 
başlıca sekonder metabolit grupları fenolik asitler, flavonoitler ve antosiyaninlerdir. Meyvelerinde bu-
lunan başlıca antosiyanin bileşikleri siyanidin-3-glikozit, siyanidin-3-rutinozit, pelargonidin-3-glikozit, 
pelargonidin-3-rutinozit; yağ asitleri linoleik, palmitik, oleik asit; organik asitler malik ve sitrik asit; 
flavonoitler kersetin ve kamferol türevi glikozitler; fenolik asitler ise gallik, kafeik ve p-kumarik asittir 
[8-11]. Farklı kısımlarından çeşitli solvanlar kullanılarak elde edilen ekstreler ve izole edilen bileşenler 
ile yürütülmüş birçok in vitro ve in vivo aktivite çalışması bulunmaktadır. In vitro olarak antioksidan, 
antibakteriyel, antifungal, antienflamatuvar, antitirozinaz, antidiyabetik, sitotoksik, hepatoprotektif; in 
vivo olarak da radyoprotektif, gastroprotektif, antiparaziter, antiaterosklerotik, antioksidan, antienf-
lamatuvar, antinosiseptif, antidiyabetik, hepatoprotektif, nefroprotektif, antimutajenik, antidepresan 
ve antihiperlipidemik aktivite çalışmaları yürütülmüştür. Antihiperlipidemik aktivitesi üzerine yapılmış 
klinik bir çalışma bulunmaktadır. Karadut ile ilgili yapılmış olan analiz ve aktivite çalışmalarına Web 
of Science, PubMed, ScienceDirect, Scopus veritabanları üzerinden erişilmiştir. Ülkemizde Morus 
nigra’nın etnobotanik kullanımına ilişkin kayıtlar Türkiye’nin Etnobotanik Veritabanı programı kullanı-
larak derlenmiş ve ilerleyen kısımlarda detaylı şekilde sunulmuştur. Bu çalışmada Morus nigra L.’nın 
botanik özellikleri, dünyada ve Türkiye’de yayılışı ve etnobotanik kullanımı, kimyasal bileşimi ile in 
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vitro ve in vivo aktivite çalışmalarını içeren araştırmalar derlenerek sunulmuştur.

2. MORUS NIGRA’NIN BOTANİK ÖZELLİKLERİ

Morus nigra L. boyu 10 m’ye ulaşan, kısa gövdeli ve geniş yuvarlak taca sahip ağaçlardır. Yaprakları 
ovat, 6-20 cm aralığında, uçta akut veya akuminat, tabanda derin kordat, kenarları kaba dişli, genel-
de parçalanmamış ya da bazen 2-3 loblu, koyu yeşil renkte, üst yüzeyi pürüzlü ve alt yüzü tüylüdür. 
Yaprak sapı 1,5,-2,5 cm ve meyveleri 2-2,5 cm arasındadır. Meyvesi siyahımsı mor renktedir. Diğer 
türlerden ayrımını sağlayan karakteristik özellikleri yaprak üst yüzeyinin pürüzlü, alt yüzeyinin tüylü ve 
lamina tabanının derin kordat olması, meyve sapının sapsıza yakın olması ve meyvelerinin siyahımsı 
mor veya siyah renkte olmasıdır (Resim 1). Bu özellikleri ile diğer türlerinden ayırt edilebilmektedir. 
Erkek ve dişi çiçekler amentum durumundadır. Dişi çiçek durumları kısa saplı ve sık dizilişlidir. Te-
pallerin etlenerek drupa tipi meyveyi sarması ile bileşik meyve oluşur [3, 4, 12]. Morus türleri kuzey 
yarımkürede ılıman ve subtropik bölgelerde yayılış göstermekte ve 24 tür ile 100’den fazla varyete 
içermektedir. 400 yılı aşkın süredir ülkemizde Morus türlerinden Morus alba (%95), Morus rubra (%3) 
ve Morus nigra’nın (%2) olarak 3 türün kültürü yapılmaktadır ve doğallaşmış türler olarak değerlendi-
rilmektedir [2, 3, 12].

Resim 1. Morus nigra L. 

2.1.Dünyada ve Türkiye’de Yayılışı

Anavatanı İran (güneybatı Asya, Transkafkasya Bölgesi) olarak kabul edilmektedir. Asya, güney Avru-
pa, Akdeniz bölgesi ve güneydoğu Amerika’da yayılış göstermektedir [1]. 

Ülkemizde Balıkesir (Bandırma), Sakarya (Geyve), Çoruh (Peterek), İzmir (Ödemiş), Kütahya (Emet), 
Konya (Meram), Sivas (Gürün), Malatya (Pötürge), Muğla (Yeşilyurt), Antalya (Kumluca), Gaziantep 
(Dutluk) ve Adıyaman (Besni) civarlarında yayılışı (Resim 2) bulunmaktadır [4].
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Resim 2. Morus nigra Türkiye’de yayılışı [13]

3. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ETNOBOTANİK KULLANIMI

Dünyada Morus nigra’nın özellikle tıbbi amaçlarla halk arasında kullanımına ilişkin kayıtlar Asya ülke-
lerinde yoğunlaşmaktadır. İran, Hindistan, Pakistan, Özbekistan’da yürütülen etnobotanik çalışmaların 
yanı sıra, Avrupa’da İtalya, İsviçre, İspanya, Sırbistan, Bulgaristan ve Bosna Hersek’ten, Ortadoğu’da 
Filistin, Ürdün ve İsrail’den, Amerika’da Brezilya ve Meksika’dan etnobotanik kullanım kayıtları mev-
cuttur.

Pakistan’da taze meyvelerinin ve yapraklarından elde edilen dekoksiyonun boğaz ağrısında [14, 15] 
ve sarılıkta [15] ; meyvelerinden elde edilen infüzyonun tonsillektomi, bronşit, öksürük ve anemide 
[16]; odununun yakacak olarak ve mobilya yapımında [17]; meyvelerinin ferahlatıcı amaçla, boğaz 
ağrısında, demir eksikliğinde [18], öksürük ve göğüs hastalıklarında [19]; kurutulmuş meyvelerinin 
toz edilerek sıtmaya karşı [20]; meyve ve yapraklarının mide ağrısında ve cilt hastalıklarında [21]; 
ham halde yenilerek laksatif, antihelmentik, astrenjan amaçla [22], boğaz ve solunum yolu enfeksi-
yonlarında [23]; topraküstü kısımlarının toz edilerek laksatif, astrenjan, antihelmentik amaçla [24]; 
meyvesinin toz edilerek ve şurup halinde laksatif amaçla [25]; meyve suyunun boğaz ağrısı ve ök-
sürükte, yaprak infüzyonunun mide kurtlarında, meyvelerinin canlandırıcı ve kan temizleyici amaçla, 
köklerinin toz edilerek gaz giderici amaçla [26]; meyve, yaprak ve kök kabuklarının mide kurdu ve 
boğaz rahatsızlıklarında [27]; meyve, yaprak ve köklerinden hazırlanan dekoksiyonun astım, boğaz 
ağrısı, öksürük, kabızlık, gaz, barsak kurdu ve diyabet durumlarında [28] kullanımı kaydedilmiştir. 
Hindistan’da meyvelerinin müshil amaçla, yapraklarının kesiklerde kan dindirici ve yaralarda antienf-
lamatuvar amaçla, kabuklarının toz edilmesiyle hazırlanan merhemin yanıklarda [29]; tüm kısımları 
kullanılarak hazırlanan dekoksiyonun üriner hastalıklar, anemide ve kuvvet verici amaçla [30]; kuru-
tulmuş meyvelerinin su ile yenilerek sarılık ve boğaz hastalıklarında [31] kullanımı kayıtlıdır. Filistin’de 
yaprak ve meyvelerinin taze olarak ve dekoksiyon halinde diyabette [32]; yapraklarının pişirilerek 
hipertansiyonda [33]; yaprak ve kök ekstrelerinin ağız enflamasyonlarında [34] kullanımı kaydedil-
miştir. İsrail’de yaprak, gövde ve meyve kısımlarından hazırlanan dekoksiyonun diyabet, dişeti ilti-
habı ve kolesterol rahatsızlıklarında kullanımı kayıtlıdır [35].  Ürdün’de diyabette (yaprakları) [36] 
ve hipolipidemik amaçla [37] kullanımı kaydedilmiştir. İran’da köklerinin abortif amaçla [38]; meyve, 
yaprak ve köklerinin hipertansiyon, mide ağrısı, diyare, diyabet, sarılık, barsak parazitleri ve anemide 
kullanımı kayıtlıdır [39]. Brezilya’da yara iyileştirici olarak, karaciğer hastalıklarında, barsak, uterus ve 
üriner enfeksiyonlarda, kanamalarda, romatizma, hipertansiyon, böbrek taşı [40] ile diyabet, yüksek 
kolesterol, enflamasyon ve menapoz durumlarında [41]; meyve, kök, yaprak ve kabuk kısımlarının 
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enfeksiyon, kurt, obezite, ödem, boğaz iltihabı durumlarında [42]; diş rahatsızlıklarında [43] kullanımı 
kaydedilmiştir. Özbekistan’da meyvelerinin boğmacada kullanımı kayıtlıdır [44]. Meksika’da yaprakla-
rından elde edilen infüzyonun diyabette kullanımı kaydedilmiştir [45]. Sırbistan’da meyvelerinin taze 
olarak tüketildiği [46]; İspanya’da yapraklarının cilt hastalıklarında, meyve suyunun diüretik amaçla 
[47]; Bosna Hersek’te kabuklarından hazırlanan çayın bağırsak kurtlarına karşı [48], meyve, yaprak 
ve kabuklarının dahilen sindirimin düzenlenmesinde, kan şekerinin düşürülmesinde, tonsillit, yüksek 
ateş ve ishalde [49], meyvelerinin taze olarak gıda amacıyla [50]; Bulgaristan’da meyve ve yaprak-
larından hazırlanan dekoksiyonun hipoglisemik, hipotansif, diüretik, antitussif amaçla [51]; İtalya’da 
meyvelerinin ekspektoran ve laksatif, yapraklarının astrenjan ve hipoglisemik, kabuklarının diüretik 
ve antihelmentik [51], yapraklarının inek ve tavşan yemine karıştırılarak antienflamatuvar [52]; mey-
velerinin kabızlık giderici [53]; dalların iç kısımlarının haricen yara iyileştirici [54]; meyvelerinin taze 
olarak anemide ve haşlanarak dişeti iltihaplarında, meyvelerinden hazırlanan şurubun öksürük, grip 
ve karın ağrısında [55]; meyvelerinin taze halde gıda olarak [56, 57] ve reçel hazırlamada [58], yün 
ve giysilerin menekşe rengine boyanmasında [58]; yaprak ve gövdesinden hazırlanan dekoksiyonun 
bronşit ve boğaz ağrısında [59, 60]; sığırlarda ve tavşanlarda cilt hastalıkları ile yaraların tedavisi [61] 
amaçla kullanımı kayıtlıdır. 

Ülkemizde Morus nigra’nın halk arasında kullanımına ilişkin kayıtlar Türkiye’nin Etnobotanik Veritaba-
nı programı kullanılarak derlenmiştir [62].  Doğu Anadolu illerinde yürütülen etnobotanik çalışmalar-
da meyvelerinden hazırlanan dekoksiyonun ağız yaralarında [63] kullanımı kaydedilmiştir. Manisa’da 
meyvesinden elde edilen suyun ağız yaralarında [5, 64, 65]; meyve ve yapraklarının kan yapıcı amaç-
la ve diyabette [66, 67] kullanımı kayıtlıdır. Adana’da meyvelerinin haricen afta karşı [68]; Muğla’da 
yapraklarından hazırlanan dekoksiyonun dahilen böbrek hastalıklarında [69] ve yapraklarının pirinçle 
sarılıp pişirilerek gıda amacıyla [70]; Isparta, Burdur ve Antalya yöresinde yaprak ve kabuklarından 
hazırlanan infüzyonun antihelmentik ve antipiretik olarak, meyvesinden hazırlanan şurubun ise ağız 
ve boğaz hastalıklarında [71]; İstanbul’da kabuklarından hazırlanan dekoksiyonun dahilen diyabete 
karşı ve dallarının soyulup parçalandıktan sonra yenerek hemoroide karşı [72]; Hatay’da meyvesin-
den hazırlanan pekmezin ağız yaralarında ve diüretik amaçla [73]; Eskişehir’de meyve pekmezinin 
dahilen mide ağrısına karşı [74]; Amasya’da gövde kabuklarının yakılarak elde edilen kül ile hazır-
lanan merhemin kelliğe karşı ve meyve suyunun dahilen ve gargara olarak ağız uçuklarına karşı 
[74]; Kırklareli’de meyve ve yapraklarından hazırlanan dekoksiyonun astımda, yaprak dekoksiyonu-
nun diyabette [75]; Niğde, Yozgat ve Elazığ’da yapraklarından dekoksiyon ile hazırlanan çayın di-
yabette [76-78]; Balıkesir’de meyve suyunun kolesterol ve hepatit rahatsızlıklarında [79]; Bingöl’de 
meyvelerinden hazırlanan dekoksiyonun egzema ve hepatitte [80, 81]; Giresun’da meyvelerinin taze 
olarak kan yapıcı amaçla [82] kullanımı kaydedilmiştir. Ankara’da meyvesinden elde edilen suyun ağız 
yaralarında gargara olarak ve köklerinden hazırlanan dekoksiyonun abortif amaçla dahilen [76] kul-
lanımı kayıtlıdır. İzmir’de meyvesinin ağız yaralarına karşı gargara olarak [83] ve kaynatılarak ishale 
karşı [84]; Uşak’ta meyvelerinin ağız yaralarında ve yapraklarından hazırlanan çayın sarılıkta [85]; 
Kocaeli’de dal kabuklarından hazırlanan dekoksiyonun dismenorede kullanımı kayıtlıdır [86]. 

4. KİMYASAL BİLEŞİMİ

Morus nigra bitkisinde bulunan başlıca biyoaktif bileşenler olarak fenolik asitler, flavonoitler ve anto-
siyanin yapılı bileşikler belirtilmiştir. Ülkemizde yürütülen çalışmalarda M. nigra meyvelerinin toplam 
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fenol ve flavonoit miktarları açısından 1422 mg gallik asit eşdeğeri (GAE)/g taze meyve ve 276 mg 
kersetin eşdeğeri (KE)/100 g taze meyve değerleri ile Morus türleri arasında en yüksek değerlere 
sahip olduğu belirlenmiştir. Meyvelerin toplam yağ miktarı %0,95 olarak tespit edilmiş ve başlıca yağ 
asitlerinin linoleik asit (%58,36), palmitik asit (%14,33) ve oleik asit (%11,33) olduğu tespit edilmiştir. 
Toplam fenol miktarlarının 1,94-2,23 mg GAE/g taze meyve ve askorbik asit miktarlarının 14,9-18,7 
mg/100 mL aralığında olduğu belirlenmiştir. [9, 87, 88]. Meyvelerinde bulunan başlıca organik asitler 
olarak malik asit (1,32-4,47 g/100 g taze meyve) ve sitrik asit (0,39-1,08 g/100 g taze meyve) belir-
lenmiştir. Fenolik bileşenler olarak klorojenik asit (0,12-3,11 mg/g taze meyve) ve rutin (0,85-1,42 
mg/g taze meyve) tespit edilmiştir. Glukoz miktarları 6,07-7,75 g/100 g taze meyve ve askorbik asit 
miktarı 11,30-24,42 mg/100 g taze meyve olarak saptanmıştır [8]. Morus nigra meyve ve yaprakların-
da 1-deoksinojirimisin, resveratrol, oksiresveratrol bulunduğu belirlenmiştir [89]. Meyvelerde bulunan 
başlıca flavonoit türevlerinin kersetin-3-O-glikozit, kersetin-3-O-rutinozit ile kamferol-3-O-rutinozit ol-
duğu ve antosiyanin türevi olarak siyanidin-3-glikozit, siyanidin-3-rutinozit, pelargonidin-3-glikozit ve 
pelargonidin-3-rutinozit bulunduğu belirlenmiştir [11]. Yapraklarında başlıca bileşenler olarak kloroje-
nik asit, rutin, izokersitrin, kersetin ve kamferol gösterilmiştir [90-92].

M. nigra meyvelerinin metanol ekstrelerinde saptanan başlıca antosiyanidinler siyanidin (%91,5), pe-
largonidin (%8,5) ve delfinidin (%0,2) olmuştur. Siyanidin-3-glukozit miktarı 1,56 mg/g, pelargonidin-3-
glikozit miktarı 0,12 mg/g ve delfinidin-3-rutinozit miktarı 0,002 mg/g olarak saptanmıştır [93]. M. nigra 
meyvelerinden antosiyanin türevleri siyanidin-3-glikozit (1,79 mg/g taze meyve), siyanidin-3-rutinozit 
(0,75 mg/g taze meyve) pelargonidin-3-glikozit (0,12 mg/g taze meyve) ve pelargonidin-3-rutinozit 
(0,04 mg/g taze meyve); flavonoit türevi diğer bileşikler olarak ise kersetin-3-rutinozit (3,29 mg/g taze 
meyve), kersetin-3-glikozit (0,34 mg/g taze meyve) ve kamferol-3-rutinozit (0,15 mg/g taze meyve) 
izole edilmiştir [11]. 

M. nigra gövde kabuklarından 2’,3,4’,5,5’-pentahidroksi-cis-stilben, resveratrol, oksiresveratrol, no-
rartokarpetin, kuvanon C, morusin, kudraflavon A, kuvanon G, albafuran A-C, mulberofuran L-G, 
3-O-asetil-a-amirin, 3-O-asetil-b-amirin, ursolik asit-3-O-asetat ve uvaol bileşikleri izole edilmiştir [94, 
95].

Köklerinden kuvanon I, kuvanon G, kuvanon H, kudraflavanon A, morusin, oksiresveratrol, kalkomorasin 
ve norartokarpetin bileşikleri izole edilmiştir [96].

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

5.1. In vitro Çalışmalar

Antioksidan Aktivite

M. nigra gövde kabuklarının metanol ekstresinin etilasetat fraksiyonundan izole edilen 
2’,3,4’,5,5’-pentahidroksi-cis-stilben bileşiğinin ABTS radikal süpürücü aktivite IC50 değeri 4,69 µM 
olarak tespit edilmiştir [94].

M. nigra gövde ve yaprak kısımlarının metanol:kloroform (1:1) ekstresinin (toplam fenol miktarı 32,7 
mg GAE/g kuru ağırlık, toplam flavonoid miktarı 20,0 mg KE/g kuru ağırlık) antioksidan aktivitesi in-
dirgen güç yönteminde 28,7 mg askorbik asit eşdeğeri(AAE)/g kuru ağırlık ve total antioksidan kapa-
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sitesi 36,5 mg AAE/g kuru ağırlık olarak tespit edilmiştir. Su ekstresinin antioksidan aktivitesi indirgen 
güç yönteminde 37,2 mg AAE/g kuru ağırlık ve total antioksidan kapasitesi 15,6 mg AAE/g kuru ağırlık 
olarak saptanmıştır [97].

M. nigra meyvelerinin %80 metanol ve aseton ekstrelerinin antioksidan aktivitesi DPPH ve TEAC yön-
temleriyle araştırılmıştır. Sırasıyla DPPH radikal süpürücü aktivite EC50 ve total antioksidan kapasite 
değerleri metanol ekstresi için 48±1 µg/ml ve 1,25 ±0,06 mmol Troloks eşdeğeri(TE)/g ekstre, aseton 
ekstresi için 58±1 µg/ml ve 1,19 ±0,04 mmol TE/g ekstre olarak bulunmuştur (p<0,05) [98].

M. nigra meyvelerinden farklı solvan karışımları ile elde edilen ekstrelerin antioksidan kapasitele-
ri FRAP, DPPH ve ORAC yöntemleri ile karşılaştırıldığında en yüksek aktivite etanol:su:asetik asit 
(50:49,5:0,5) ekstresinde sırasıyla 1490,61 mmol Fe+2/kg, 394,89 mmol TE/kg ve 1127,69 mmol TE/
kg kuru ağırlık değerleri ile tespit edilmiştir [99].

M. nigra meyveleri üzerinde farklı kurutma yöntemlerinin etkisinin araştırıldığı çalışmada liyofilizasyon 
tekniği (freeze and explosion puffing drying) ile kurutulan meyvelerin DPPH ve FRAP metotlarına göre 
antioksidan aktivite değeri sırasıyla 91,53 mg TE/g ve 120,59 mg TE/g kuru ağırlık olarak bulunmuştur 
[100].

M. nigra meyvelerinden elde edilen metanol:su:HCl (50:2,38:0,14) ekstresinin (toplam fenol miktarı 
3,42 mg GAE/g ve toplam antosiyanin miktarı 3,41 siy-3-gli eşdeğeri/g taze ağırlık) FRAP yöntemi ile 
total antioksidan kapasite değeri 56,50 mmol Fe+2/kg taze ağırlık olarak bulunmuştur [101].

M. nigra yapraklarının %80 metanol ekstrelerinin (toplam fenol miktarı 24,37 mg GAE/g kuru yaprak) 
DPPH, ABTS ve FRAP yöntemleri ile antioksidan aktivite değerleri sırasıyla 2,12 mM TE/g, 9,89 mM 
TE/g ve 0,56 mM TE/g kuru yaprak olarak bulunmuştur [102].

M. nigra yapraklarından elde edilen su ekstresinin (toplam fenol miktarı 308 mg kateşin eşdeğeri/L 
infüzyon) FRAP yöntemine göre antioksidan aktivitesi 2360 µmol Fe+2/L olarak belirlenmiştir [103].

M. nigra yapraklarının metanol ekstrelerinin DPPH ve FRAP yöntemleri ile antioksidan aktivite değer-
leri sırasıyla 131,95 µg DPPH/ml (IC50) ve 0,145 mmol Fe+2/g olarak tespit edilmiştir [104].

Antibakteriyel Aktivite

M. nigra gövde ve yaprak kısımlarının metanol:kloroform (1:1) ve su ekstrelerinin disk difüzyon meto-
du ile antibakteriyel etkisi araştırılmıştır. Metanol:kloroform ekstresinin 100 µg/disk konsantrasyonda 
inhibisyon zon çapları Stapylococccus aureus’a karşı 6,1 mm (referans sefiksim 20 mm) ve Esche-
richia coli’ye karşı 6,1 mm (referans roksitromisin 30,8 mm); su ekstresinin E. coli’ye karşı 8,1 mm 
(roksitromisin 32,2 mm), Enterobacter aerogenes’e karşı 10,8 mm (sefiksim 7.5 mm) ve Bordetella 
bronchiseptica’ya karşı 8,5 mm (sefiksim 15,4 mm) olarak saptanmıştır [97].

M. nigra meyvelerinden elde edilen flavonoid bakımından zengin ekstrenin (toplam antosiyanin mik-
tarı 11,3 mg/g ve flavonoid miktarı 0,7 mg/g) Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa ve Staphylo-
coccus aureus’a karşı minimum bakterisidal konsantrasyon değerleri sırasıyla 2 mg/ml, 2 mg/ml ve 
1,8 mg/ml olarak bulunmuştur [100].

M. nigra yapraklarının etanol ekstresinin minimum inhibitör konsantrasyon değeri Bacillus cereus, 
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Enterococcus faecalis, Escherichia coli’ye karşı 0,195 mg/ml ve Klebsiella pneumoniae’ye karşı 0,39 
mg/ml olarak bulunmuştur [105].

M. nigra yapraklarının metanol ekstresinden elde edilen farklı fraksiyonların Streptococcus mutans, 
Streptococcus mitis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, Escheric-
hia coli’ye karşı etkinliğinin araştırıldığı çalışmada n-hekzan ve su fraksiyonlarında aktivite tespit edil-
memiş, etilasetat fraksiyonunun dört suşa karşı etkili olduğu belirlenmiştir [106].

Antitüberküloz Aktivite

M. nigra köklerinin aseton ekstrelerinden izole edilen kuvanon G ile kuvanon H bileşiklerinin Mycobac-
terium tuberculosis protein tirozin fosfataz A and B inhibitör aktivite IC50 değerleri sırasıyla kuvanon G 
için 5,89 µM ve 0,83 µM, kuvanon H için 1,49 µM ve 0,36 µM olarak tespit edilmiş; her iki bileşiğin M. 
tuberculosis için minimum inhibitör konsantrasyon değeri 32 µg/ml olarak bulunmuştur [96].

Antifungal Aktivite

M. nigra gövde ve yaprak kısımlarından elde edilen su ekstresinin disk difüzyon metodu ile 100 µg/
disk konsantrasyonda inhibisyon zon çapları Aspergillus flavus’a karşı 6,2 mm (referans terbinafin 
25,3 mm) ve Mucor sp’ye karşı 18,4 mm (terbinafin 30,6 mm) olarak bulunmuştur [97].

Antienflamatuvar Aktivite

M. nigra kök kabuklarının kloroform ekstresinden izole edilen bileşiklerin lipopolisakkarit ile uyarılan 
makrofajlarda antienflamatuvar aktivitesinin araştırıldığı çalışmada, soroceal bileşiğinin TNF-α üretimi 
üzerine etkisi bulunmazken sanggenon E’nin belirgin oranda azalma sağladığı (p<0,05), IL-1β salını-
mında ise her iki bileşiğin de etkisinin olmadığı belirlenmiştir [107].

Antidiyabetik Aktivite

M. nigra sürgünlerinin %90 etanol ekstresinden izole edilen nigragenon B isimli bileşiğin HEK293 
hücre hattında peroksizom proliferatör aktive reseptör-γ için parsiyel agonist özellikte olduğu saptan-
mış ancak rosiglitazona kıyasla etkinliğinin çok zayıf kaldığı belirlenmiştir [108].

Antitirozinaz Aktivite

M. nigra meyvelerinin %70 etanol ekstresinin (toplam fenol miktarı 8,66 mg GAE/g kuru meyve) tiro-
zinaz inhibitör aktivite IC50 değeri 12,12 mg/ml ve inhibisyon tipi karışık tip olarak bulunmuştur [109].

M. nigra yapraklarından elde edilen %95 etanol ekstresinin tirozinaz inhibitör aktivitesi kojik asit 
(3,37±0,65 µg/ml)  ile kıyaslanarak IC50 değeri 5,00±0,23 µg/ml olarak tespit edilmiştir [90].

M. nigra sürgünlerinin %95 etanol ektresinden izole edilen flavonoid türevi bileşiklerin tirozinaz in-
hibitör aktiviteleri kojik asit (IC50: 32,62±1,24 µM) ile karşılaştırıldığında kuvanon J (IC50: 0,17±0,01 
µM), sangenon C (IC50: 1,17±0,03 µM) ve sanggenon O (IC50: 1,15±0,03 µM) isimli bileşiklerin belirgin 
aktivite gösterdiği tespit edilmiştir [110].

M. nigra meyvelerinden elde edilen optimize koşul subkritik su ekstresinin (150 bar, 120 °C, 60 dk., 
2 ml/dk.) tirozinaz inhibitör aktivite IC50 değeri 1,71±0,11 mg/ml, ultrasonik banyo (40°C, 300 dk.)  
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etanol:su:TFA (70:29:1) ekstresinin IC50 değeri 2,61±0,04 mg/ml olarak bulunmuştur [111].

M. nigra meyvelerinden elde edilen optimize koşul mikrodalga ekstresinin (500 watt, 10 dk., %35 eta-
nol) tirozinaz inhibitör aktivite IC50 değeri 1,60±0,11 mg/ml, orbital çalkalayıcı etanol:su:TFA (70:29:1) 
ekstresinin IC50 değeri 2,81±0,16 mg/ml olarak bulunmuştur. Mikrodalga ekstresinde aktiviteden so-
rumlu fraksiyonun (toplam antosiyanin miktarı 418,22 mg/g ekstre) ana bileşenlerinin siyanidin-3-
glikozit (293,10 mg/g ekstre) ve siyanidin-3-rutinozit (125,12 mg/g ekstre)  olduğu tespit edilmiş, tiro-
zinaz inhibitör aktivite IC50 değeri 0,16 mg/ml olarak belirlenmiştir [112].

M. nigra gövde kısımlarının %95 etanol ekstresinden izole edilen 2,4,2’,4’-tetrahidroksi-3-(3-metil-2-
butenil)-kalkon bileşiğinin tirozinaz inhibitör aktivite IC50 değeri 0,95±0,04 µM olarak bulunmuş ve kojik 
aside (IC50: 24,88 µM) kıyasla yüksek aktivite sunduğu belirlenmiştir. Melanoma (B16) hücrelerinin 
melanin içeriğinde ise 10 µM dozda  %87,61 azalma sağladığı tespit edilmiştir (p<0,05) [113].

M. nigra köklerinin %95 etanol ekstresinden izole edilen morakalkon A isimli bileşiğin tirozinaz inhibi-
tör aktivite IC50 değeri 0,14±0,01 µM olarak bulunmuş ve kojik aside (IC50: 46,95 µM) kıyasla yüksek 
aktivite sunduğu belirlenmiştir [114].

Hepatoprotektif Aktivite

M. nigra meyvelerinin su ekstresinin yer aldığı bitkisel karışımın karbontetraklorür ile hepatotoksisite 
oluşturulan hepatoselüler karsinom (HepG2) hücre hattında 1 mg/ml konsantrasyonda sırasıyla ALT 
ve AST düzeylerinde %47 ve %37 düşüş, glutatyon ve süperoksit dismutaz düzeylerinde %77 ve 
%101 artış sağladığı tespit edilmiştir (p<0,05) [115].

Sitotoksik Aktivite

M. nigra yapraklarından elde edilen ekstrelerin insan serviks karsinom (Hep2c), rabdomyosarkom 
(RD) ve fare fibroblast (L2OB) hücre hatlarında IC50 değerleri sırasıyla süperkritik karbondioksit eks-
tresi için 26 µg/ml, 27 µg/ml, 30 µg/ml ve %70 etanol ekstresi için 9 µg/ml, 16 µg/ml, 13 µg/ml olarak 
bulunmuştur [116].

M. nigra yapraklarının etanol ekstresi ile farklı fraksiyonlarının insan ovaryum (OVCAR-8), beyin (SF-
295) ve kolon (HCT-166) kanseri hücre hatlarında 50 µg/ml konsantrasyonda hücre proliferasyonuna 
karşı inhibitör etki değerleri sırasıyla etanol ekstresi için %47,67, %38,44, %34,78; hekzan fraksiyonu 
için %41,69, %70,48, %50,85 ve kloroform fraksiyonu için %39,08, %49,72, %56,56 olarak saptan-
mıştır [105].

M. nigra meyvelerinin DMSO ekstresinin insan prostat adenokarsinom (PC-3) hücre hattında sitotok-
sik aktivite IC50 değeri 370,1±5,8 µg/ml, sisplatinin ise 0,608±0,05 µg/ml olarak bulunmuştur. Ekstrenin 
666 µg/ml dozda PC-3 hücrelerinde mitokondriyal membran potansiyelinde %62,5 azalma sağladığı 
belirlenmiştir (p<0,05) [117].

M. nigra kök kabuklarının kloroform ekstresinden izole edilen soroceal ve sanggenon E bileşiklerinin 
insan monositik lösemi (THP-1) hücre hattında sitotoksisite açısından IC50 değeri sırasıyla 4,7±0,19 
µM ve 4,0±0,12 µM olarak bulunmuş, bu değerler toksik olarak nitelenmiştir [107].
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5.2. In vivo Çalışmalar

Antiparaziter Aktivite

M. nigra yapraklarından hazırlanan bir ürünün Trypanosoma cruzi ile Chagas hastalığı oluştulmuş 
erkek Swiss farelere verildiğinde kontrol grubuna ile kıyasla parazitemiye karşı anlamlı etki gösterdiği 
tespit edilmiştir (p<0,05). Antioksidan savunma mekanizmalarında artış ve enflamasyon kaynaklı 
doku hasarında azalma sağladığı belirlenmiştir [118].

Antiaterosklerotik Aktivite

M. nigra meyvelerinin etanol ekstresi (toplam fenol miktarı: 29,5 mg GAE/g, toplam flavonoid miktarı: 
9,4 mg rutin eşd./g, toplam antosiyanin miktarı: 237,5 mg siy-3-gli eşd./g)  erkek Sprague-Dawley 
sıçanlara intragastrik olarak 210 mg/kg dozda 6 hafta boyunca verildiğinde total kolesterol, trigliserit, 
LDL, aterojenik indeks ve malonaldehit düzeylerinde belirgin düşüş ve antioksidan enzim aktivitesin-
de artış sağlandığı belirlenmiştir. Histopatolojik bulgular ile hepatik steatoz ve arteriyel aterosklerotik 
lezyonlarda azalma olduğu gösterilmiştir (p<0,05) [119].

Antioksidan Aktivite

M. nigra meyvelerinin %95 alkol ekstrelerinin farelere 30 gün boyunca 100-400 mg/kg dozlarda oral 
olarak verilmesi sonucunda kontrol grubuna kıyasla serum ve karaciğerde malonaldehit düzeylerin-
de düşüş (p<0,01), süperoksit dismutaz (400 mg/kg grubunda p<0,01; 100 ve 200 mg/kg grubunda 
p<0,05), katalaz, glutatyon peroksidaz (200 ve 400 mg/kg grubunda p<0,01; 100 mg/kg grubunda 
p<0,05) aktivitesinde anlamlı artış tespit edilerek güçlü antioksidan aktivite sağladığı gösterilmiştir 
[120].

Antienflamatuvar Aktivite

M. nigra yapraklarının etanol:su (1:1) ekstresinin diklorometan fraksiyonu karragenan ile pençe öde-
mi oluşturulan erkek sıçanlara 100 ve 300 mg/kg dozlarda oral olarak verilmesi sonucunda belirgin 
antienflamatuvar etki (%50 ve %53 inhibisyon) sağladığı (p<0,05) ve granülomatöz doku oluşumunu 
engellediği (%32 ve %49 inhibisyon) tespit edilmiştir (p<0,01). Ekstrelerde etkiden sorumlu başlıca 
bileşiklerin betulinik asit, β-sitosterol ve germanikol olabileceği belirtilmiştir [121].

Antinosiseptif Aktivite

M. nigra meyvelerinden elde edilen flavonoid bakımından zengin ekstrenin (toplam antosiyanin mik-
tarı 11,3 mg/g ve flavonoid miktarı 0,7 mg/g) farelerde formalin ile oluşturulan ağrı modelinde enfla-
matuvar ağrı fazında, kontrol grubuna (122±49 sn.) kıyasla belirgin antinosiseptif aktivite (60±20 sn.) 
gösterdiği saptanmıştır (p<0,05) [100].

M. nigra yapraklarının diklorometan ekstresinin visseral ve santral ağrı modelleri oluşturulan erkek 
Swiss farelere 100 ve 300 mg/kg dozda oral olarak verildiğinde belirgin antinosiseptif aktivite göster-
diği saptanmıştır (p<0,05). Ekstrenin 300 mg/kg dozda, indometazin (5 mg/kg, p.o) ve morfine (10 mg/
kg, p.o.) kıyasla daha güçlü etki sağladığı belirlenmiştir [122].
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Antidiyabetik Aktivite

M. nigra yapraklarının %80 etanol ekstresi nikotinamid-streptozosin ile diyabet modeli oluşturulan 
erkek albino farelere oral yoldan 1 hafta boyunca 10-50 mg/kg vücut ağırlığı dozlarında verilmiştir. Fa-
relerde açlık ve öğün sonrası 2. saat kan glukoz değerleri sırasıyla 10 mg/kg ile 50 mg/kg gruplarında, 
189,16±50,95 mg/dl ve 255,00±12,78 mg/dl ile 107,50±32,58 mg/dl ve 100,00±28,11 mg/dl bulunarak 
belirgin antidiyabetik aktivite gösterdiği tespit edilmiştir (p<0,05) [123].

M. nigra meyve suyu ve yaprak ekstresi (%70 etanol:su, 1:1) alloksan ile diyabet oluşturulan dişi 
albino Fischer sıçanlara 30 gün boyunca 500 mg/kg dozda verilmiştir. Çalışma sonucunda yaprak 
ekstresinin süperoksit dismutaz/katalaz oranı ve protein karbonillenmesi düzeyini düşürerek oksida-
tif hasarda azalma sağladığı, matriks metalloproteinaz aktivitesini düşürdüğü ve insülinemiyi artırdı-
ğı saptanmıştır. Yaprak ekstresinin diyabet kaynaklı oksidatif hasar ve komplikasyonlara karşı etkili 
olması sebebiyle diyabet açısından koruyucu ve tedavi edici nitelikte olabileceği değerlendirilmiştir 
[124].

M. nigra yapraklarından elde edilen %70 etanol ekstresinin streptozosin ile diyabet oluşturulan er-
kek Wistar sıçanlara 500 mg/kg/gün dozda 10 gün boyunca oral olarak verilmesi sonucunda kontrol 
grubuna (370 mg/dl ve 11,3 µU/ml) kıyasla belirgin oranda glukoz konsantrasyonunda (154 mg/dl) 
azalma ve insülin düzeyinde (14,6 µU/ml) yükselme meydana getirdiği kaydedilmiştir (p<0,05) [125]. 

M. nigra yapraklarından elde edilen %90 etanol ekstresinin alloksan ile diyabet oluşturulan erkek 
Wistar sıçanlara 400 mg/kg dozda 14 gün boyunca oral olarak verilmesinin açlık ve postprandiyal 
glukoz seviyelerinde ile lipoliz ve proteolizde düşüş, oral glukoz toleransında iyileşme sağladığı belir-
lenmiştir. Kontrol grubuna kıyasla müdahale grubu diyabetik sıçanlarda kan total kolesterol, trigliserit, 
VLDL düzeylerinde azalma, HDL ve azalmış glutatyon düzeylerinde artış sağladığı tespit edilmiştir 
(p<0,05). Ekstrelerin akut dönem kullanımının hiperglisemi ve diyabetik komorbiditeleri önleyebileceği 
değerlendirilmiştir [126].

M. nigra yapraklarının su ekstresinin streptozosin ile diyabet oluşturulan gebe Wistar sıçanlara oral 
olarak 400 mg/kg dozda 20 günlük gebelik boyunca verilmesi sonucunda maternal hiperglisemi kont-
rolünde etkisinin bulunmadığı ancak fetüslerde visseral ve iskelet sistemi anomalilerinin görülme sık-
lığında azalma sağladığı belirlenmiştir (p<0,05) [127].

Antimutajenik Aktivite

M. nigra yapraklarının sulu etanol ekstrelerinin Wistar sıçanlarda gama ışınlarına (3 Gy doz) ma-
ruziyetten 12 gün önce 1-100 µg/ml doz aralığında enjeksiyonunun %64-70 antimutajenik aktivite 
sağladığı ve sodyum florür (20 mg/100 g ağırlık) ile indüklenmiş modelde kromozom aberasyon dü-
zeylerinde %59 azalma meydana getirdiği belirlenmiştir [128].

Antidepresan Aktivite

M. nigra yapraklarının su ekstreleri erkek Swiss farelere 3-100 mg/kg dozda oral olarak 7 gün boyun-
ca verilmiştir. Davranış test sonuçlarına göre floksetin ile kıyaslandığında ekstrelerin antidepresan-
benzeri etkinlik gösterdiği ve etkiden sorumlu başlıca bileşik olarak şiringik asit saptanmıştır. Fare 
beyin ve serumunda nitrooksidatif stres parametreleri üzerine etkisi olduğu tespit edilmiştir [129].
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Antihiperlipidemik Aktivite

M. nigra yapraklarının su ektresi Triton WR-1339 ile hiperlipidemi oluşturulan erkek Wistar sıçanlara 
100-400 mg/kg dozda ardışık üç gün boyunca günde iki kez gavaj yoluyla verildiğinde kontrol grubuna 
kıyasla serum total kolesterol, LDL ve trigliserid düzeylerinde düşüş, HDL düzeylerinde artış sağladığı 
belirlenmiştir (p<0,05) [130].

Bağırsak Motilitesini Düzenleyici Aktivite

M. nigra meyvelerinin su-metanol (%70) ekstresinin barsak motilitesi üzerine etkisinin incelendiği ça-
lışmada farelere oral olarak 30-70 mg/kg dozlarda (%34) verildiğinde karbakol (%43) benzeri laksatif 
aktivite gösterdiği belirlenmiştir (p<0,01). 100-500 mg/kg dozlarda ise hint yağı ile oluşturulan diyare-
ye karşı belirgin koruyucu aktivite gösterdiği saptanmıştır (p<0,01). Loperamid ve ekstrelerin (500mg/
kg dozda) diyareye karşı koruyucu etkinliği sırasıyla %80,2 ve %82,3 olarak tespit edilmiştir (p<0,001) 
[131].

Kognitif Bozukluğa Karşı Aktivite

M. nigra yapraklarının metanol ekstresinin subkutan D-galaktoz (100 mg/kg) enjekte edilen erkek 
BALB/c farelere sekiz hafta boyunca oral olarak 100 mg/kg dozda verilmesinin belirgin oranda öğren-
me bozukluğunda iyileşme (p<0,01) ve hafızada tutmada artış (p<0,01) sağladığı belirlenmiş, MDA 
düzeylerinde azalma ile SOD, GPx, CAT aktivitesinde artışa neden olduğu tespit edilmiştir (p<0,05) 
[132]. 

Hepatoprotektif Aktivite

M. nigra’dan izole edilen lektin yapılı bileşik, lipopolisakkarit ile oksidatif hasar oluşturulan sıçanlarda 
karaciğer glutatyon ve antioksidan enzim düzeylerinde azalma, serum glukoz ve bilirubin düzeyleri 
ile APL ve transaminaz aktivitesinde artış, karaciğer ağırlığında artış ve vücut ağırlığında azalma 
meydan gelmiştir. Lektin verilmesi ile lipid peroksidasyon düzeyleri ile serum glukoz, bilirubin, AST, 
ALT düzeylerinde ve APL aktivitesinde azalma, karaciğer GSH düzeylerinde artış sağlandığı tespit 
edilmiştir. Antioksidan enzimler glutatyon-peroksidaz ve glutatyon-S-transferaz düzeyleri normal sevi-
yelere geri dönmüştür. Karaciğer histolojik incelemesinde elde edilen bulgular da biyokimyasal para-
metrelerdeki iyileşmeyi desteklemektedir [133].

M. nigra yapraklarından elde edilen metanol:su (70:30) ekstresinin parasetamol ile hepatotoksisite 
oluşturulan Swiss albino farelere 7 gün boyunca 250 mg/kg ve 500 mg/kg dozlarda oral olarak ve-
rilmesi sonucunda silimarine eşdeğer oranda, ALT, AST, ALP ve total bilirubin düzeylerinde belirgin 
düşüşe sebep olduğu kaydedilmiştir (p<0,001). Histopatolojik bulgular ile hepatosit nekrozu, enfla-
masyon ve sinüzoidal obstrüksiyonda iyileşme sağlandığı gösterilmiştir [134].

M. nigra meyvelerinin %80 etanol ekstresinin yüksek yağlı diyetle beslenen erkek farelere 14 hafta 
boyunca gavajla 100 mg/kg dozda verilmesi sonucunda obezite, hepatik steatoz ve insülin direnci 
gelişimine karşı koruyucu etki (yağ asitlerinin oksidasyonunda artış ve kolesterol sentezinde azalma) 
sağladığı tespit edilmiştir (p<0,05) [135].

M. nigra yapraklarının %50 etanol ekstresinin metotreksat ile hepatotoksisite oluşturulan erkek albino 
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sıçanlara intragastrik olarak 14 gün boyunca 500 mg/kg dozda verilmesi sonucunda AST, ALT, ALP ve 
LDH düzeylerinde belirgin düşüş sağladığı tespit edilmiştir (p<0,05). Histopatalojik bulgular ile metot-
reksata karşı karaciğer hücrelerinin orta düzeyde korunduğu değerlendirilmiştir [136]. 

Nefroprotektif Aktivite

M. nigra meyvelerinin su-alkol ekstresi alloksan ile diyabet oluşturulan erkek Wistar sıçanlara gavaj-
la 800 mg/kg dozda 8 hafta boyunca verildiğinde kontrol grubuna kıyasla üre seviyelerinde anlamlı 
düşüş sağladığı tespit edilmiştir (p<0,05). Histopatolojik bulgular sonucunda böbrek doku hasarına 
karşı etkili olduğu belirlenmiştir [137].

Radyoprotektif Aktivite

M. nigra meyvelerinin su ekstresinin gama ışınlarına (3 ve 6 Gy) maruz bırakılan erkek Wistar sıçan-
lara intraperitoneal olarak 200 mg/kg dozda altı gün boyunca (ışın maruziyeti öncesi ve sonrasında 
üçer gün) verilmesinin kemik iliğinde polikromatik ve normkromatik eritrositlerde mikronükleus olu-
şum sıklığında belirgin oranda azalma sağladığı tespit edilmiştir (p<0,05). Malonaldehit ve süperoksit 
dismutaz seviyelerinde düşüş, karaciğer toplam tiyol içeriği ve katalaz aktivitesinde artış sağladığı 
kaydedilmiştir (p<0,05) [138].

Gastroprotektif Aktivite

M. nigra meyvelerinden elde edilen metanol ekstresinin etanol-HCl ile akut gastrik ülser oluşturulmuş 
dişi Swiss farelere 300 mg/kg dozda oral olarak verilmesinin ülser alanında %64,06 küçülme sağladı-
ğı belirlenmiştir (p<0,01) [139].

Klinik Çalışmalar

Sekiz haftalık randomize bir klinik çalışmada, 25-65 yaş arası 54’ü erkek 18’i kadın toplam 72 gönüllü 
hiperlipidemi hastası iki gruba bölünerek müdahale grubuna günlük 300 ml Morus nigra meyve suyu 
posası ile birlikte verilmiş, kontrol grubu ise normal diyetine devam ettirilmiştir. Çalışma sonunda 
müdahale grubunda başlangıca kıyasla apolipoprotein A1 (p=0,015) ve HDL kolesterol (p=0,001) dü-
zeylerinde belirgin artış, apolipoprotein B (p=0,044), LDL kolesterol (p=0,04) düzeyleri ile sistolik kan 
basıncı değerlerinde (p=0,005) belirgin azalma tespit edilmiştir. Kontrol grubuna kıyasla Morus nigra 
meyve suyu verilen grupta, apolipoprotein A1 (p=0,005), HDL (p=0,014), hs-CRP (p=0,01) düzeyleri 
ile apolipoprotein B/ apolipoprotein A1 oranında (p=0,009) anlamlı fark olduğu saptanmıştır [140].

Farmakokinetik

M. nigra meyvelerinden elde edilen siyanidin-3-glikozit (%79) ve siyanidin-3-rutinozit (%19) bakımın-
dan zengin ekstre Wistar sıçanlara oral yoldan verilerek plazma, böbrek ve gastrointestinal kanaldaki 
antosiyanin konsantrasyonları belirlenmiştir. Oral alımdan 15 dk. sonra plazma (5,7±1,4 μg total siya-
nidin/ml) ve böbreklerde (10,6±2,5 μg total cyanidin/g) total siyanidin düzeyinin maksimum konsant-
rasyona ulaştığı belirlenmiş; 8 saatin sonunda ise antosiyaninler tespit edilmemiştir. Alımdan sonra 
mide ve ince barsakta siyanidin glikozitlerinin maksimum konsantrasyona 15. dk’da, kalın barsakta 3 
saat sonunda ulaştığı tespit edilmiştir. Sekiz saatin sonunda antosiyanince zengin ekstrenin başlangıç 
miktarının %0,11’inin gastrointestinal kanaldan absorbe edildiği belirlenmiştir [141].
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Toksisite

M. nigra yapraklarının su-etanol (%80) ekstresinin farelere oral yoldan 2000 mg/kg vücut ağırlığı do-
zuna kadar verilmesinin 48 saat sonunda toksik semptomlara ve ölüme sebep olmadığı saptanmıştır 
[123].

M. nigra tentürü gebe sıçanlara 0,4, 0,8 ve 1,0 mg/kg/gün dozlarda gebeliğin birinci gününden yirminci 
gününe kadar oral olarak verilmiştir. Gebelik boyunca ağırlık artışı, plazma üre, kreatinin, AST, ALT 
düzeyleri ve fetal viabilite üzerine etkisi olmadığı tespit edilmiş, morfolojik anomalilere sebep olmadığı 
saptanmıştır. Maternal toksisite ve teratojeniteye sebep olmadığı değerlendirilmiştir [142].

M. nigra meyvelerinden elde edilen flavonoid bakımından zengin ekstrenin (toplam antosiyanin mik-
tarı 11,3 mg/g ve flavonoid miktarı 0,7 mg/g) 5 g/kg dozda farelerde belirgin ağırlık değişimine sebep 
olmadığı, deksametazonun ise 1,5 mg/kg dozda ağırlık kaybına neden olduğu belirlenmiştir [100].

M. nigra yapraklarının su ektresinin streptozosin ile diyabet oluşturulan farelere 42 gün boyunca oral 
olarak günde 2 kez 1 mg/kg dozda verilmesinin kontrol ve müdahale gruplarının her ikisinde de serum 
kreatinin düzeyleri ile SGPT ve SGOT aktivitelerinde belirgin artışa neden olduğu tespit edilmiştir. 
Çalışma sonuçları, diyabette yaprak ekstrelerinin kullanımı durumunda karaciğer ve böbrek fonksi-
yonlarının takibinin gerektiği şeklinde değerlendirilmiştir [143].

M. nigra yapraklarının diklorometan ekstresinin erkek Swiss farelere oral olarak 0,5-5 g/kg dozda 
verilmesinin yedi gün sonrasında, fareleriin davranışları üzerinde herhangi bir etkiye ve ölüme sebep 
olmadığı bildirilmiştir. Oral LD50 değerinin 5 g/kg üzerinde olduğu değerlendirilmiştir [121].

M. nigra yapraklarının %70 etanol ekstresinin dişi Wistar sıçanlara 25-700 mg/kg aralığında farklı 
dozlarda oral olarak verilmesi sonucunda, gestasyonun 15. gününde yapılan ovaryum ve uterus ince-
lemeleri ile dişi üreme sistemi ve embriyo gelişimi üzerinde toksik etkiye sebep olmadığı saptanmıştır 
[144].

6. SONUÇ

Bu çalışmada Morus nigra L.’nın botanik özellikleri, dünyada ve Türkiye’de yayılışı, etnobotanik kul-
lanımı, kimyasal bileşimi, in vitro ve in vivo aktivite çalışmaları derlenmiştir. Tıbbi etkisine yönelik 
araştırmalarda başlıca meyve ve yaprak kısımları yer almakla birlikte gövde ve kök kısımlarında da 
yüksek aktivite potansiyeline sahip bileşikler içerdiği tespit edilmiştir. Antioksidan, antimikrobiyal, an-
tidiyabetik ve hepatoprotektif aktivite çalışmaları ön plana çıkmaktadır. Halk arasındaki kullanımına 
ilişkin kayıtlar ile aktiviteye yönelik bilimsel araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi açısından, kul-
lanılan kısım, hazırlama şekli, ekstraksiyon solvanı gibi parametrelerin göz önünde bulundurulması 
kritik öneme sahiptir. Tedavide etkin ve güvenli kullanımının sağlanması açısından daha fazla klinik 
araştırma verisine ihtiyaç duyulmaktadır. In vitro ve in vivo çalışmalar ile saptanan aktivite potansiye-
linin klinik çalışmalar ile onaylanması sonucunda, hastalıkların tedavisinde kullanıma yönelik olarak 
standardize farmasötik ürünlerin geliştirilmesi sağlanabilecektir. Ülkemizde halk arasında tıbbi amaçla 
birçok kullanımı bulunan karadutun meyvesinin monografının hazırlanması ve Türk Farmakopesine 
kaydedilmesi önem taşımaktadır.



Türk Farmakope Dergisi

Cilt:3      Sayı:1      Yıl: 2018

155

Morus Nigra L. (Karadut)

7. KAYNAKÇA

[1] Lim TK. Edible Medicinal and Non-Medicinal Plants. Netherlands: Springer, 2012.

[2] Ercisli S. A short review of the fruit germplasm resources of Turkey. Genetic Resources and 
Crop Evolution 2004; 51: 419-435.

[3] Tanker N, Koyuncu M, Coşkun M. Farmasötik Botanik. Ankara: Ankara Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Yayınları, 2014.

[4] Yaltirik F. Morus. In: Davis PH (ed.) Flora of Turkey and East Aegean Islands. Vol 7. Edinburgh 
University Press, 1982: 640-642.

[5] Bulut G, Tuzlaci E. An ethnobotanical study of medicinal plants in Turgutlu (Manisa-Turkey). 
Journal of Ethnopharmacology 2013; 149: 633-647.

[6] Kara Ş, Erçelebi EA. Thermal degradation kinetics of anthocyanins and visual colour of Urmu 
mulberry (Morus nigra L.). Journal of Food Engineering 2013; 116: 541-547.

[7] Duran A. Akseki (Antalya) ilçesindeki bazı bitkilerin yerel adları ve etnobotanik özellikleri. Ot 
Sistematik Botanik Dergisi 1998; 5: 77-92.

[8] Gundogdu M, Muradoglu F, Sensoy RIG, et al. Determination of fruit chemical properties of 
Morus nigra L., Morus alba L. and Morus rubra L. by HPLC. Scientia Horticulturae 2011; 132: 
37-41.

[9] Ercisli S, Orhan E. Chemical composition of white (Morus alba), red (Morus rubra) and black 
(Morus nigra) mulberry fruits. Food Chemistry 2007; 103: 1380-1384.

[10] Dugo P, Mondello L, Errante G, et al. Identification of anthocyanins in berries by narrow-bore 
high-performance liquid chromatography with electrospray ionization detection. Journal of Agri-
cultural and Food Chemistry 2001; 49: 3987-3992.

[11] Pawlowska AM, Oleszek W, Braca A. Quali-quantitative analyses of flavonoids of Morus nigra 
L. and Morus alba l. (Moraceae) fruits. Journal of Agricultural and Food Chemistry 2008; 56: 
3377-3380.

[12] Seçmen Ö, Gemici Y, Görk G, et al. Tohumlu Bitkiler Sistematiği. İzmir: Ege Üniversitesi Yayın-
ları, 2011.

[13] Babac MT. Possibility of an information system on plants of South-West Asia with particular 
reference to the Turkish Plants Data Service (TUBIVES). Turkish Journal of Botany 2004; 28: 
119-127.

[14] Abbasi AM, Khan MA, Khan N, et al. Ethnobotanical survey of medicinally important wild edible 
fruits species used by tribal communities of Lesser Himalayas-Pakistan. Journal of Ethnophar-
macology 2013; 148: 528-536.

[15] Khan MP, Ahmad M, Zafar M, et al. Ethnomedicinal uses of Edible Wild Fruits (EWFs) in Swat 
Valley, Northern Pakistan. Journal of Ethnopharmacology 2015; 173: 191-203.

[16] Ahmed MJ, Akhtar T. Indigenous knowledge of the use of medicinal plants in Bheri, Muzaffara-
bad, Azad Kashmir, Pakistan. European Journal of Integrative Medicine 2016; 8: 560-569.



Cilt:3      Sayı:1      Yıl: 2018

Türk Farmakope Dergisi156

Morus Nigra L. (Karadut)

[17] Ali S, Zeb U, Lei W, et al. Floristic inventory and ecological characterization the village Sherpao, 
District Charsadda, Khyber Pakhtunkhwa- Pakistan. Acta Ecologica Sinica 2018.

[18] Aziz MA, Khan AH, Adnan M, et al. Traditional uses of medicinal plants reported by the indi-
genous communities and local herbal practitioners of Bajaur Agency, Federally Administrated 
Tribal Areas, Pakistan. Journal of Ethnopharmacology 2017; 198: 268-281.

[19] Bibi T, Ahmad M, Bakhsh Tareen R, et al. Ethnobotany of medicinal plants in district Mastung of 
Balochistan province-Pakistan. Journal of Ethnopharmacology 2014; 157: 79-89.

[20] Mujtaba Shah G, Abbasi AM, Khan N, et al. Traditional uses of medicinal plants against malarial 
disease by the tribal communities of Lesser Himalayas-Pakistan. Journal of Ethnopharmaco-
logy 2014; 155: 450-462.

[21] Barkatullah, Ibrar M, Rauf A, et al. Quantitative ethnobotanical survey of medicinal flora thriving 
in Malakand Pass Hills, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Journal of Ethnopharmacology 2015; 
169: 335-346.

[22] Ahmad Jan H, Wali S, Ahmad L, et al. Ethnomedicinal survey of medicinal plants of Chinglai 
valley, Buner district, Pakistan. European Journal of Integrative Medicine 2017; 13: 64-74.

[23] Khalid M, Bilal M, Hassani D, et al. Characterization of ethno-medicinal plant resources of ka-
ramar valley Swabi, Pakistan. Journal of Radiation Research and Applied Sciences 2017; 10: 
152-163.

[24] Rashid S, Ahmad M, Zafar M, et al. Ethnobotanical survey of medicinally important shrubs and 
trees of Himalayan region of Azad Jammu and Kashmir, Pakistan. Journal of Ethnopharmaco-
logy 2015; 166: 340-351.

[25] Khan MP, Ahmad M. Traditional preference of Wild Edible Fruits (WEFs) for digestive disorders 
(DDs) among the indigenous communities of Swat Valley-Pakistan. Journal of Ethnopharmaco-
logy 2015; 174: 339-354.

[26] Mahmood A, Mahmood A, Malik RN, et al. Indigenous knowledge of medicinal plants from Guj-
ranwala district, Pakistan. Journal of Ethnopharmacology 2013; 148: 714-723.

[27] Ullah M, Khan MU, Mahmood A, et al. An ethnobotanical survey of indigenous medicinal plants 
in Wana district south Waziristan agency, Pakistan. Journal of Ethnopharmacology 2013; 150: 
918-924.

[28] Umair M, Altaf M, Abbasi AM. An ethnobotanical survey of indigenous medicinal plants in Hafi-
zabad district, Punjab-Pakistan. Plos One 2017; 12: e0177912.

[29] Kumar K, Sharma YP, Manhas RK, et al. Ethnomedicinal plants of Shankaracharya Hill, Srina-
gar, J&K, India. Journal of Ethnopharmacology 2015; 170: 255-274.

[30] Prabhu S, Vijayakumar S, Yabesh JE, et al. Documentation and quantitative analysis of the 
local knowledge on medicinal plants in Kalrayan hills of Villupuram district, Tamil Nadu, India. 
Journal of Ethnopharmacology 2014; 157: 7-20.

[31] Rehman MN, Ahmad M, Sultana S, et al. Relative popularity level of medicinal plants in Tala-
gang, Punjab Province, Pakistan. Revista Brasileira de Farmacognosia 2017; 27: 751-775.



Türk Farmakope Dergisi

Cilt:3      Sayı:1      Yıl: 2018

157

Morus Nigra L. (Karadut)

[32] Ali-Shtayeh MS, Jamous RM, Jamous RM. Complementary and alternative medicine use 
amongst Palestinian diabetic patients. Complementary Therapies in Clinical Practice 2012; 18: 
16-21.

[33] Ali-Shtayeh MS, Jamous RM, Jamous RM, et al. Complementary and alternative medicine 
(CAM) use among hypertensive patients in Palestine. Complementary Therapies in Clinical 
Practice 2013; 19: 256-263.

[34] Fatima A, Ahmad M, Zafar M, et al. Ethnopharmacological relevance of medicinal plants used 
for the treatment of oral diseases in Central Punjab-Pakistan. Journal of Herbal Medicine 2017.

[35] Said O, Khalil K, Fulder S, et al. Ethnopharmacological survey of medicinal herbs in Israel, the 
Golan Heights and the West Bank region. Journal of Ethnopharmacology 2002; 83: 251-265.

[36] Al-Mustafa AH, Al-Thunibat OY. Antioxidant activity of some Jordanian medicinal plants used 
traditionally for treatment of diabetes. Pakistan Journal of Biological Sciences 2008; 11: 351-
358.

[37] Wazaify M, Alawwa I, Yasein N, et al. Complementary and alternative medicine (CAM) use 
among Jordanian patients with chronic diseases. Complementary Therapies in Clinical Practice 
2013; 19: 153-157.

[38] Amiri MS, Joharchi MR. Ethnobotanical investigation of traditional medicinal plants commercia-
lized in the markets of Mashhad, Iran. Avicenna Journal of Phytomedicine 2013; 3: 254-271.

[39] Maleki T, Akhani H. Ethnobotanical and ethnomedicinal studies in Baluchi tribes: A case study 
in Mt. Taftan, southeastern Iran. Journal of Ethnopharmacology 2018; 217: 163-177.

[40] Bieski IG, Leonti M, Arnason JT, et al. Ethnobotanical study of medicinal plants by population of 
Valley of Juruena Region, Legal Amazon, Mato Grosso, Brazil. Journal of Ethnopharmacology 
2015; 173: 383-423.

[41] de Medeiros PM, Ladio AH, Albuquerque UP. Patterns of medicinal plant use by inhabitants of 
Brazilian urban and rural areas: a macroscale investigation based on available literature. Jour-
nal of Ethnopharmacology 2013; 150: 729-746.

[42] Ribeiro RV, Bieski IGC, Balogun SO, et al. Ethnobotanical study of medicinal plants used by 
Ribeirinhos in the North Araguaia microregion, Mato Grosso, Brazil. Journal of Ethnopharmaco-
logy 2017; 205: 69-102.

[43] de Santana BF, Voeks RA, Funch LS. Ethnomedicinal survey of a maroon community in Brazil’s 
Atlantic tropical forest. Journal of Ethnopharmacology 2016; 181: 37-49.

[44] Sezik E, Yesilada E, Shadidoyatov H, et al. Folk medicine in Uzbekistan. I. Toshkent, Djizzax, 
and Samarqand provinces. Journal of Ethnopharmacology 2004; 92: 197-207.

[45] Andrade-Cetto A, Heinrich M. Mexican plants with hypoglycaemic effect used in the treatment 
of diabetes. Journal of Ethnopharmacology 2005; 99: 325-348.

[46] Jaric S, Popovic Z, Macukanovic-Jocic M, et al. An ethnobotanical study on the usage of wild 
medicinal herbs from Kopaonik Mountain (Central Serbia). Journal of Ethnopharmacology 2007; 
111: 160-175.



Cilt:3      Sayı:1      Yıl: 2018

Türk Farmakope Dergisi158

Morus Nigra L. (Karadut)

[47] Darias V, Bravo L, Rabanal R, et al. New contribution to the ethnopharmacological study of the 
Canary Islands. Journal of Ethnopharmacology 1989; 25: 77-92.

[48] Saric-Kundalic B, Dobes C, Klatte-Asselmeyer V, et al. Ethnobotanical study on medicinal use 
of wild and cultivated plants in middle, south and west Bosnia and Herzegovina. Journal of Eth-
nopharmacology 2010; 131: 33-55.

[49] Saric-Kundalic B, Dobes C, Klatte-Asselmeyer V, et al. Ethnobotanical survey of traditionally 
used plants in human therapy of east, north and north-east Bosnia and Herzegovina. Journal of 
Ethnopharmacology 2011; 133: 1051-1076.

[50] Luczaj L, Dolina K. A hundred years of change in wild vegetable use in southern Herzegovina. 
Journal of Ethnopharmacology 2015; 166: 297-304.

[51] Leporatti ML, Ivancheva S. Preliminary comparative analysis of medicinal plants used in the 
traditional medicine of Bulgaria and Italy. Journal of Ethnopharmacology 2003; 87: 123-142.

[52] Uncini Manganelli RE, Camangi F, Tomei PE. Curing animals with plants: traditional usage in 
Tuscany (Italy). Journal of Ethnopharmacology 2001; 78: 171-191.

[53] Bruni A, Ballero M, Poli F. Quantitative ethnopharmacological study of the Campidano Valley 
and Urzulei district, Sardinia, Italy. Journal of Ethnopharmacology 1997; 57: 97-124.

[54] Menale B, Muoio R. Use of medicinal plants in the South-Eastern area of the Partenio Regional 
Park (Campania, Southern Italy). Journal of Ethnopharmacology 2014; 153: 297-307.

[55] Menale B, De Castro O, Cascone C, et al. Ethnobotanical investigation on medicinal plants in 
the Vesuvio National Park (Campania, Southern Italy). Journal of Ethnopharmacology 2016; 
192: 320-349.

[56] Nebel S, Pieroni A, Heinrich M. Ta chorta: wild edible greens used in the Graecanic area in Ca-
labria, Southern Italy. Appetite 2006; 47: 333-342.

[57] Pieroni A, Nebel S, Quave C, et al. Ethnopharmacology of liakra: traditional weedy vegetables 
of the Arbëreshë of the Vulture area in southern Italy. Journal of Ethnopharmacology 2002; 81: 
165-185.

[58] Di Novella R, Di Novella N, De Martino L, et al. Traditional plant use in the National Park of Ci-
lento and Vallo di Diano, Campania, Southern, Italy. Journal of Ethnopharmacology 2013; 145: 
328-342.

[59] Pieroni A, Quave CL, Santoro RF. Folk pharmaceutical knowledge in the territory of the Dolomiti 
Lucane, inland southern Italy. Journal of Ethnopharmacology 2004; 95: 373-384.

[60] Pieroni A, Quave CL. Traditional pharmacopoeias and medicines among Albanians and Italians 
in southern Italy: a comparison. Journal of Ethnopharmacology 2005; 101: 258-270.

[61] Viegi L, Pieroni A, Guarrera PM, et al. A review of plants used in folk veterinary medicine in Italy 
as basis for a databank. Journal of Ethnopharmacology 2003; 89: 221-244.

[62] Bellikci Koyu, E. In: Öztürk, B (ed.) Türkiye’nin Etnobotanik Veritabanı. 20 Mayıs 2018 tarihinde 
veritabanına Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalında erişildi.



Türk Farmakope Dergisi

Cilt:3      Sayı:1      Yıl: 2018

159

Morus Nigra L. (Karadut)

[63] Altundag E, Ozturk M. Ethnomedicinal studies on the plant resources of east Anatolia, Turkey. 
Procedia - Social and Behavioral Sciences 2011; 19: 756-777.

[64] Ugulu I. Traditional ethnobotanical knowledge about medicinal plants used for external therapi-
es in Alasehir, Turkey. International Journal of Medicinal and Aromatic Plants 2011; 1: 101-106.

[65] Ugurlu E, Secmen O. Medicinal plants popularly used in the villages of Yunt Mountain(Manisa-
Turkey). Fitoterapia 2008; 79: 126-131.

[66] Sargin SA, Selvi S, Lopez V. Ethnomedicinal plants of Sarigol district (Manisa), Turkey. Journal 
of Ethnopharmacology 2015; 171: 64-84.

[67] Tuzlaci E, Sadıkoglu E. Turkish Folk Medicinal Plants, Part VI: Koçarlı (Aydın). Journal of Fa-
culty of Pharmacy of Istanbul University 2007; 39: 25-37.

[68] Güneş S, Savran A, Paksoy MY, et al. Ethnopharmacological survey of medicinal plants in Ka-
raisalı and its surrounding (Adana-Turkey). Journal of Herbal Medicine 2017; 8: 68-75.

[69] Gurdal B, Kultur S. An ethnobotanical study of medicinal plants in Marmaris (Mugla, Turkey). 
Journal of Ethnopharmacology 2013; 146: 113-126.

[70] Gürdal B, Kültür Ş. The edible and miscellaneous useful plants in Marmaris (Southwest Turkey). 
Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University 2014; 44: 69-78.

[71] Fakir H, Korkmaz M, Güller B. Medicinal plant diversity of Western Mediterranean Region in 
Turkey. Journal of Applied Biological Sciences 2009; 3: 33-43.

[72] Ecevit Genç G, Ozhatay N. An ethnobotanical study in Catalca (European part of Istanbul) II. 
Turkish. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences 2006; 3: 73-89.

[73] Guzel Y, Guzelsemme M, Miski M. Ethnobotany of medicinal plants used in Antakya: A multicul-
tural district in Hatay Province of Turkey. Journal of Ethnopharmacology 2015; 174: 118-152.

[74] Fujita T, Sezik E, Tabata M, et al. Traditional medicine in Turkey VII. Folk medicine in middle and 
west Black Sea regions. Economic Botany 1995; 49: 406.

[75] Kultur S. Medicinal plants used in Kirklareli Province (Turkey). Journal of Ethnopharmacology 
2007; 111: 341-364.

[76] Sezik E, Yeşilada E, Honda G, et al. Traditional medicine in Turkey X. Folk medicine in Central 
Anatolia. Journal of Ethnopharmacology 2001; 75: 95-115.

[77] Ozudogru B, Akaydin G, Erik S, et al. Inferences from an ethnobotanical field expedition in 
the selected locations of Sivas and Yozgat provinces (Turkey). Journal of Ethnopharmacology 
2011; 137: 85-98.

[78] Cakilcioglu U, Turkoglu I. Çitli Ovası (Elazığ) ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri. Ecological 
Life Sciences 2009; 4: 81-85.

[79] Polat R, Satil F. An ethnobotanical survey of medicinal plants in Edremit Gulf (Balikesir-Turkey). 
Journal of Ethnopharmacology 2012; 139: 626-641.

[80] Polat R, Cakilcioglu U, Satil F. Traditional uses of medicinal plants in Solhan (Bingol-Turkey). 
Journal of Ethnopharmacology 2013; 148: 951-963.



Cilt:3      Sayı:1      Yıl: 2018

Türk Farmakope Dergisi160

Morus Nigra L. (Karadut)

[81] Polat R, Çakılcıoğlu U. Ethnobotanical study on medicinal plants in Bingöl (City center) (Tur-
key). Journal of Herbal Medicine 2018.

[82] Polat R, Cakilcioglu U, Kaltalioglu K, et al. An ethnobotanical study on medicinal plants in Espi-
ye and its surrounding (Giresun-Turkey). Journal of Ethnopharmacology 2015; 163: 1-11.

[83] Ugulu I, Baslar S, Yorek N, et al. The investigation and quantitative ethnobotanical evaluation 
of medicinal plants used around Izmir Province, Turkey. Journal of Medicinal Plants Research 
2009; 3: 345-367.

[84] Dogan Y, Ugulu I. Medicinal Plants Used for Gastrointestinal Disorders in Some Districts of Izmir 
Province, Turkey. Studies on Ethno-Medicine 2013; 7: 149-161.

[85] Deniz L, Serteser A, Kargıoglu M. Uşak Üniversitesi ve Yakın Çevresindeki Bazı Bitkilerin Ma-
halli Adları ve Etnobotanik Özellikleri. AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 2010; 10: 57-72.

[86] Yesilada E, Sezik E, Honda G, et al. Traditional medicine in Turkey IX: folk medicine in north-
west Anatolia. Journal of Ethnopharmacology 1999; 64: 195-210.

[87] Ercisli S, Orhan E. Some physico-chemical characteristics of black mulberry (Morus nigra L.) 
genotypes from Northeast Anatolia region of Turkey. Scientia Horticulturae 2008; 116: 41-46.

[88] Ercisli S, Celik H. Mulberry and blueberry cultivation in Turkey. Pomologia Croatia 2008; 14: 
281-288.

[89] Song W, Wang HJ, Bucheli P, et al. Phytochemical Profiles of Different Mulberry (Morus sp.) 
Species from China. Journal of Agricultural and Food Chemistry 2009; 57: 9133-9140.

[90] de Freitas MM, Fontes PR, Souza PM, et al. Extracts of Morus nigra L. Leaves Standardized 
in Chlorogenic Acid, Rutin and Isoquercitrin: Tyrosinase Inhibition and Cytotoxicity. Plos One 
2016; 11: e0163130.

[91] Sanchez-Salcedo EM, Tassotti M, Del Rio D, et al. (Poly)phenolic fingerprint and chemometric 
analysis of white (Morus alba L.) and black (Morus nigra L.) mulberry leaves by using a non-
targeted UHPLC-MS approach. Food Chemistry 2016; 212: 250-255.

[92] Tallini LR, Pedrazza GPR, Bordignon SAdL, et al. Analysis of flavonoids in Rubus erythrocladus 
and Morus nigra leaves extracts by liquid chromatography and capillary electrophoresis. Revis-
ta Brasileira de Farmacognosia 2015; 25: 219-227.

[93] Veberic R, Slatnar A, Bizjak J, et al. Anthocyanin composition of different wild and cultivated 
berry species. LWT - Food Sci Tech 2015; 60: 509-517.

[94] Abbas GM, Abdel Bar FM, Baraka HN, et al. A new antioxidant stilbene and other constituents 
from the stem bark of Morus nigra L. Natural Product Research 2014; 28: 952-959.

[95] Wang L, Cui XQ, Gong T, et al. Three new compounds from the barks of Morus nigra. Journal 
of Asian Natural Products Research 2008; 10: 897-902.

[96] Mascarello A, Orbem Menegatti AC, Calcaterra A, et al. Naturally occurring Diels-Alder-type 
adducts from Morus nigra as potent inhibitors of Mycobacterium tuberculosis protein tyrosine 
phosphatase B. European Journal of Medicinal Chemistry 2018; 144: 277-288.



Türk Farmakope Dergisi

Cilt:3      Sayı:1      Yıl: 2018

161

Morus Nigra L. (Karadut)

[97] Akhtar N, Ihsan ul H, Mirza B. Phytochemical analysis and comprehensive evaluation of anti-
microbial and antioxidant properties of 61 medicinal plant species. Arabian Journal of Chemistry 
2015.

[98] Arfan M, Khan R, Rybarczyk A, et al. Antioxidant activity of mulberry fruit extracts. International 
Journal of Molecular Sciences 2012; 13: 2472-2480.

[99] Boeing JS, Barizao EO, BC ES, et al. Evaluation of solvent effect on the extraction of pheno-
lic compounds and antioxidant capacities from the berries: application of principal component 
analysis. Chemistry Central Journal 2014; 8: 48.

[100] Chen H, Yu W, Chen G, et al. Antinociceptive and Antibacterial Properties of Anthocyanins and 
Flavonols from Fruits of Black and Non-Black Mulberries. Molecules 2017; 23.

[101] Contessa C, Mellano MG, Beccaro GL, et al. Total antioxidant capacity and total phenolic and 
anthocyanin contents in fruit species grown in Northwest Italy. Scientia Horticulturae 2013; 160: 
351-357.

[102] Iqbal S, Younas U, Sirajuddin, et al. Proximate composition and antioxidant potential of leaves 
from three varieties of Mulberry (Morus sp.): a comparative study. International Journal of Mole-
cular Sciences 2012; 13: 6651-6664.

[103] Katalinic V, Milos M, Kulisic T, et al. Screening of 70 medicinal plant extracts for antioxidant 
capacity and total phenols. Food Chemistry 2006; 94: 550-557.

[104] Žugić A, Đorđević S, Arsić I, et al. Antioxidant activity and phenolic compounds in 10 selected 
herbs from Vrujci Spa, Serbia. Industrial Crops and Products 2014; 52: 519-527.

[105] Souza GR, Oliveira-Junior RG, Diniz TC, et al. Assessment of the antibacterial, cytotoxic and 
antioxidant activities of Morus nigra L. (Moraceae). Brazilian Journal of Biology 2018; 78: 248-
254.

[106] Tahir L, Aslam A, Ahmed S. Antibacterial activities of Diospyros blancoi, Phoenix dactylifera 
and Morus nigra against dental caries causing pathogens: An in vitro study. Pakistan Journal of 
Pharmaceutical Sciences 2017; 30: 163-169.

[107] Zelova H, Hanakova Z, Cermakova Z, et al. Evaluation of anti-inflammatory activity of prenyla-
ted substances isolated from Morus alba and Morus nigra. Journal of Natural Products 2014; 
77: 1297-1303.

[108] Xu LJ, Yu MH, Huang CY, et al. Isoprenylated flavonoids from Morus nigra and their PPAR gam-
ma agonistic activities. Fitoterapia 2018.

[109] Chun W, Li X, Yuancheng W, et al. Determination of total polyphenol content and antityrosinase 
capacity of mulberrymedicine (Morus nigra L.) extract. African Journal of Biotechnology 2011; 
10: 16175-16180.

[110] Hu X, Yu MH, Yan GR, et al. Isoprenylated phenolic compounds with tyrosinase inhibition from 
Morus nigra. Journal of Asian Natural Products Research 2017: 1-6.

[111] Koyu H, Kazan A, Ozturk TK, et al. Optimizing subcritical water extraction of Morus nigra L. fruits 
for maximization of tyrosinase inhibitory activity. The Journal of Supercritical Fluids 2017; 127: 



Cilt:3      Sayı:1      Yıl: 2018

Türk Farmakope Dergisi162

Morus Nigra L. (Karadut)

15-22.

[112] Koyu H, Kazan A, Demir S, et al. Optimization of microwave assisted extraction of Morus nigra 
L. fruits maximizing tyrosinase inhibitory activity with isolation of bioactive constituents. Food 
Chemistry 2018; 248: 183-191.

[113] Zhang X, Hu X, Hou A, et al. Inhibitory effect of 2,4,2’,4’-tetrahydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)-
chalcone on tyrosinase activity and melanin biosynthesis. Biological & Pharmaceutical Bulletin 
2009; 32: 86-90.

[114] Zheng ZP, Cheng KW, Zhu Q, et al. Tyrosinase inhibitory constituents from the roots of Morus 
nigra: a structure-activity relationship study. Journal of Agricultural and Food Chemistry 2010; 
58: 5368-5373.

[115] Youssef FS, Labib RM, Eldahshan OA, et al. Synergistic Hepatoprotective and Antioxidant Ef-
fect of Artichoke, Fig, Blackberry Herbal Mixture on HepG2 Cells and Their Metabolic Profiling 
Using NMR Coupled with Chemometrics. Chemistry & Biodiversity 2017; 14.

[116] Radojković M, Zeković Z, Mašković P, et al. Biological activities and chemical composition of 
Morus leaves extracts obtained by maceration and supercritical fluid extraction. The Journal of 
Supercritical Fluids 2016; 117: 50-58.

[117] Turan I, Demir S, Kilinc K, et al. Antiproliferative and apoptotic effect of Morus nigra extract on 
human prostate cancer cells. Saudi Pharmaceutical Journal 2017; 25: 241-248.

[118] Montenote MC, Wajsman VZ, Konno YT, et al. Antioxidant effect of Morus nigra on Chagas di-
sease progression. Journal of the São Paulo Institute of Tropical Medicine 2017; 59: e73.

[119] Jiang Y, Dai M, Nie WJ, et al. Effects of the ethanol extract of black mulberry (Morus nigra L.) 
fruit on experimental atherosclerosis in rats. Journal of Ethnopharmacology 2017; 200: 228-
235.

[120] Feng R-Z, Wang Q, Tong W-Z, et al. Extraction and antioxidant activity of flavonoids of Morus 
nigra. International Journal of Clinical and Experimental Medicine 2015; 8: 22328-22336.

[121] Padilha MM, Vilela FC, Rocha CQ, et al. Antiinflammatory properties of Morus nigra leaves. 
Phytotherapy Research 2010; 24: 1496-1500.

[122] de Mesquita Padilha M, Vilela FC, da Silva MJ, et al. Antinociceptive effect of the extract of Mo-
rus nigra leaves in mice. Journal of Medicinal Food 2009; 12: 1381-1385.

[123] AbouZid SF, Ahmed OM, Ahmed RR, et al. Antihyperglycemic effect of crude extracts of some 
Egyptian plants and algae. Journal of Medicinal Food 2014; 17: 400-406.

[124] Araujo CM, Lucio Kde P, Silva ME, et al. Morus nigra leaf extract improves glycemic response 
and redox profile in the liver of diabetic rats. Food & Function 2015; 6: 3490-3499.

[125] Abd El-Mawla AM, Mohamed KM, Mostafa AM. Induction of Biologically Active Flavonoids in 
Cell Cultures of Morus nigra and Testing their Hypoglycemic Efficacy. Scientia Pharmaceutica 
2011; 79: 951-961.

[126] Junior I, Barbosa HM, Carvalho DCR, et al. Brazilian Morus nigra Attenuated Hyperglycemia, 



Türk Farmakope Dergisi

Cilt:3      Sayı:1      Yıl: 2018

163

Morus Nigra L. (Karadut)

Dyslipidemia, and Prooxidant Status in Alloxan-Induced Diabetic Rats. ScientificWorldJournal 
2017; 2017: 5275813.

[127] Volpato GT, Calderon IMP, Sinzato S, et al. Effect of Morus nigra aqueous extract treatment on 
the maternal–fetal outcome, oxidative stress status and lipid profile of streptozotocin-induced 
diabetic rats. Journal of Ethnopharmacology 2011; 138: 691-696.

[128] Agabeyli RA. Antimutagenic Activities Extracts from Leaves of the Morus alba, Morus nigra and 
Their Mixtures. International Journal of Biology 2012; 4.

[129] Dalmagro AP, Camargo A, Zeni ALB. Morus nigra and its major phenolic, syringic acid, have an-
tidepressant-like and neuroprotective effects in mice. Metabolic Brain Disease 2017; 32: 1963-
1973.

[130] Zeni ALB, Moreira TD, Dalmagro AP, et al. Evaluation of phenolic compounds and lipid-lowering 
effect of Morus nigra leaves extract. Anais da Academia Brasileira de Ciências 2017; 89: 2805-
2815.

[131] Akhlaq A, Mehmood MH, Rehman A, et al. The Prokinetic, Laxative, and Antidiarrheal Effects of 
Morus nigra: Possible Muscarinic, Ca(2+) Channel Blocking, and Antimuscarinic Mechanisms. 
Phytotherapy Research 2016; 30: 1362-1376.

[132] Turgut NH, Mert DG, Kara H, et al. Effect of black mulberry (Morus nigra) extract treatment on 
cognitive impairment and oxidative stress status of D-galactose-induced aging mice. Pharma-
ceutical Biology 2016; 54: 1052-1064.

[133] Ahlem B, Youcef N. Hepatoprotective and anti-inflammatory effects of new lectin purified from 
Morus nigra against lipopolysaccharide induced oxidative stress in rats. Toxicology Letters 
2016; 258: S105.

[134] Mallhi TH, Qadir MI, Khan YH, et al. Hepatoprotective activity of aqueous methanolic extract of 
<i>Morus nigra</i> against paracetamol-induced hepatotoxicity in mice. Bangladesh Journal of 
Pharmacology 2014; 9.

[135] Song H, Lai J, Tang Q, et al. Mulberry ethanol extract attenuates hepatic steatosis and insulin 
resistance in high-fat diet-fed mice. Nutrition Research 2016; 36: 710-718.

[136] Tag HM. Hepatoprotective effect of mulberry (Morus nigra) leaves extract against methotrexate 
induced hepatotoxicity in male albino rat. Bmc Complementary and Alternative Medicine 2015; 
15: 252.

[137] Rahimi-Madiseh M, Naimi A, Heydarian E, et al. Renal biochemical and histopathological altera-
tions of diabetic rats under treatment with hydro alcoholic Morus nigra extrac. Journal of Renal 
Injury Prevention 2017; 6: 56-60.

[138] Ghasemnezhad Targhi R, Homayoun M, Mansouri S, et al. Radio protective effect of black mul-
berry extract on radiation-induced damage in bone marrow cells and liver in the rat. Radiation 
Physics and Chemistry 2017; 130: 297-302.

[139] Nesello LAN, Beleza M, Mariot M, et al. Gastroprotective Value of Berries: Evidences from 
Methanolic Extracts of Morus nigra and Rubus niveus Fruits. Gastroenterology Research and 



Cilt:3      Sayı:1      Yıl: 2018

Türk Farmakope Dergisi164

Morus Nigra L. (Karadut)

Practice 2017; 2017: 7089697.

[140] Aghababaee SK, Vafa M, Shidfar F, et al. Effects of blackberry (Morus nigra L.) consumption 
on serum concentration of lipoproteins, apo A-I, apo B, and high-sensitivity-C-reactive protein 
and blood pressure in dyslipidemic patients. Journal of Research in Medical Sciences 2015; 20: 
684-691.

[141] Hassimotto NM, Genovese MI, Lajolo FM. Absorption and metabolism of cyanidin-3-glucoside 
and cyanidin-3-rutinoside extracted from wild mulberry (Morus nigra L.) in rats. Nutrition Rese-
arch 2008; 28: 198-207.

[142] Almeida TF, Benedicto DO, Sabadim G, et al. Reproductive performance of pregnant rats: Ef-
fects of Morus nigra tincture. Reproductive Toxicology 2014; 48: 24.

[143] Hemmati MR, Hemmati A, Hemmati MJ, et al. Effects of aqueous extract of black mulberry (Mo-
rus nigra) on liver and kidney of diabetic mice. Toxicology Letters 2010; 196: S213-S214.

[144] de Queiroz GT, Santos TR, Macedo R, et al. Efficacy of Morus nigra L. on reproduction in female 
Wistar rats. Food and Chemical Toxicology 2012; 50: 816-822.



Türk Farmakope Dergisi 165

YARARLI BİLGİ VE DOKÜMANLAR

Türk Farmakopesi Terimleri 

Türk Farmakopesi 2017 farklı çalışma gruplarınca hazırlandığından terim birlikteliğinin sağlanması 
önem taşımaktadır. Türk Farmakopesi bünyesinde yer alacak yabancı dillerdeki terimlerin Türkçe 
karşılıklarının kullanılması amacıyla “Türk Farmakopesi Terimleri” çalışmaları başlatılmış ve yaklaşık 
2000 terimin değerlendirilmesi yapılmıştır. Türk Farmakopesi Terimleri Sözlüğü’nün “F-H” harfleri ile 
başlayan terim grubu Tablo 1’de sunulmuştur. İleriki sayılarda yayımlanmaya devam edilecektir.

Tablo 1. Türk Farmakopesi Terimleri “F-H” harfleri ile başlayan terim grubu.

                                 
TÜRK FARMAKOPESİ TERİMLERİ

                                      

TERİM KARŞILIK

fade solmak

faint keskin olmayan (koku), soluk (renk)

fatty oil sabit sağ

ferri demir III 

ferric demir III bileşikleri

ferro demir II

fiber lif, sklerenkima demeti

fibre lif, sklerenkima demeti

fibrous lifli, ipliksi

field strength alan gücü

field studies saha çalışmaları

film-coated film kaplı

filtrate süzüntü

final drug bitmiş ürün

final product bitmiş ürün

final test son deneme
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Yararlı Bilgi ve Dokümanlar

Tablo 1. Türk Farmakopesi Terimleri “F-H” harfleri ile başlayan terim grubu (Devamı).

fine ince, pürüzsüz

finely powdered iyice toz edilmiş

fineness incelik

first identification ilk tanıma

fission füzyon

fissure çatlak, yarık

fixed sabitlenmiş

flake tabaka, pulcuk

flaky pul pul, pullu

flame ionisation alevli iyonlaştırma

flammable alevlenir, alev alabilir, yanıcı

flanged-end sızdırmaz uçlu

flask with a ground-glass neck şilifli, taşlanmış  boyunlu cam balon 

flat düz, yassı

flattened düzleştirilmiş, yassılaştırılmış

flavouring lezzetleştirici

fleshy etli

flexuous eğrilmiş, eğri büğrü

flocculent topaksı

flock sürü, yığın 

floret çiçekçik

flourometric intensity florimetrik şiddet

flow meter akışölçer

flow rate akış hızı

flow rate of post-column solution: 0.3mL/min. kolon sonrası çözelti akış hızı: 0.3 mL/dk.

flow rate: 0.7 mL/min akış hızı: 0.7 mL/dk

flower heads çiçek durumları, çiçek başları

flow-through cell sürekli akış hücresi

fluffy kabarık

fluorescence floresans

fluorescent floresan

foliaceous yapraksı

follicle folikül

foreign yabancı

Fourier transform spectrometer Fourier dönüşüm spektrometresi

fraction bölüntü,parça,kısım

fracture çatlak, kırık

fragile kırılgan

fragment parça, kısım, bölüm



Türk Farmakope Dergisi

Cilt:3      Sayı:1      Yıl: 2018

167

Yararlı Bilgi ve Dokümanlar

Tablo 1. Türk Farmakopesi Terimleri “F-H” harfleri ile başlayan terim grubu (Devamı).

free serbest, yoksun

free acid serbest asit

freely soluble kolay çözünür

freshly prepared taze hazırlanmış

friability ufalanma, aşınma

friable ufalanabilir

froth köpürmek, köpük

full-course immunisation tam bağışıklama

fume hood çeker ocak

fuming dumanlı

fungi mantar

furrow oluk, çizgi, çukur

fused silica erimiş, kaynaşmış  silika

fusiform iğ şeklinde

gargle gargara

gas burner bek ocağı

gastroenteral mide-bağırsak

gastro-resistant mideye dayanıklı

gating kapılama, geçitleme

gel jel

gelatinous jelatinimsi, peltemsi

gel-clot jel çökme 

gelling agent jelleştirici madde

gentle heating hafifçe ısıtarak

gingival dişeti

glabrous çıplak, tüysüz

glacial acetic acid camsı, glasiyal asetik asit

glandular trichome salgı tüyü

glass rod cam çubuk

globular küresel

gradient değişen

graduated cyylinder mezür

granular taneli

granule granül

greasy yağlı

greenish yeşilimsi

green-tinged yeşillenmiş

greft yama

gritty dayanıklı
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Yararlı Bilgi ve Dokümanlar

Tablo 1. Türk Farmakopesi Terimleri “F-G” harfleri ile başlayan terim grubu (Devamı).

groove oluk

ground-glass stopper şilifli taşlanmış cam kapak

ground-glass stoppered tube şilifli, taşlanmış cam kapaklı tüp

growth üreme, çoğaltma

growth medium büyüme ortamı

growth promotion besiyerinin üretebilirliği

gutter oluk

hairy tüylü

hamster hamster

harmonisation uyumlaştırma, uyum

harvest toplama, hasat

hazard tehlike

hazy bulanık

headspace tepe boşluğu

headspace of vessel kabın üst boşluğu

heartwood odun özü

heat-inactivated ısı ile etkisizleştirilmiş

heating block ısıtıcı blok

heavy metal ağır metal

heifer düve

hemihydrate yarı sulu

herbal drug bitkisel drog

herbal drugs preparations bitkisel drog preparatları

herbal tea bitkisel çay

heterogeneity heterojenite

heterogeneous heterojen

hold time bekleme süresi

holding temperature tutulan sıcaklık

hollow oyuk, boşluk, boş, çukur

hollow-cathode lamp oyuk katot lamba

homogeneous bağdaşık

horny boynuzlu

host cell konak hücre

host-cell-derived konak hücre kaynaklı

HPLC grade YBSK saflığında

human dose insan dozu

human use beşeri/insani kullanım

hydrogenated hidrojenlenmiş

hydrolysis sulu ayrışım

hygroscopic nemçeker


