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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 iki defa 
yayımlanan bilimsel yayım organıdır. 

2. Türk Farmakope Dergisi, Türk Farmakopesi ve 
Dünya Farmakopeleri’nde yer alan İlaç, Eczacılık 
ve Tıbbi Cihaz konularındaki gelişmeleri konu 
alan araştırma, derleme, teknik doküman, 
bilgilendirme (bakış, görüş, yorum), editöre 
mektup türündeki yazıları yayımlar. 

3. Türk Farmakope Dergisi, Dergi Yayım 
Kurulunun yayım kurallarına uymayan yazıları 
yayınlamama, düzeltilmek üzere yazarına geri 
verme veya danışmanlara inceletme yetkisi 
vardır. Yayım Kurulu, yazım kurallarına uygunluk 
sağlamak amacıyla, yayınlanması için gönderilen 
yazıların gözden geçirilip düzeltilmesini, 
kısaltılmasını veya yeniden düzenlenmesini 
isteyebilir.

4. Yayınlanması amacıyla dergiye gönderilen 
yazılar, yayına kabul edilmeden önce yayım 
kurulu ve en az iki danışmanın incelemesinden 
geçer. Yayım Kurulu gerek gördüğünde, 
danışman kadrosu dışındaki bilim insanlarının 
danışmanlığından yararlanabilir.

5. Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen 
yazıların daha önce başka bir yerde 
yayınlanmamış, yayımlanmak üzere eş zamanlı 
olarak başka bir dergiye gönderilmemiş 
olması gereklidir. Bilimsel Kongrelerde yapılan 
sunumlar, bu durum belirtilerek yayımlanabilir.

6. Yazı dili Türkçedir. Yazılar Türk Dil Kurumu 
tarafından belirlenen dil bilgisi ve yazım 
kurallarına uygun olmalıdır. Türkçe yazılardaki 
terimler mümkün olduğu kadar öz Türkçe veya 
Latince olmalı, gereksiz, sık ve yerleşik olmayan 
kısaltmalardan kaçınılmalı, kaynaklarda 
mümkün olduğunca güncel kaynaklardan 
faydalanılmalıdır.

7. Yayımlanması için gönderilen yazılarda tüm 
yazarların imzalı onayını gösteren ve aşağıdaki 

ifadeyi içeren muvafakat belgesinin bulunması 
zorunludur.  

“Türk Farmakope Dergisinde yayımlanmak üzere 
göndermiş olduğum “………………..” başlıklı 
yazım/yazımız yayıma kabul edilirse, bu yazımın/
yazımızın bütün yayın haklarını Türk Farmakope 
Dergisi’ne verdiğimizi, yazıdaki tüm görüşlere 
aynen katıldığımızı, daha önce kongre sunumları 
dışında herhangi bir dergide yayımlanmadığını 
ve eş zamanlı olarak değerlendirilmek üzere 
başka bir dergiye gönderilmediğini belirtirim/
belirtiriz.”

8. Türk Farmakope Dergisi’nde yayıma kabul 
edilen ve yayımlanan tüm yazıların içerikleri, 
yazarların görüşlerini yansıtır, çalışmaların etik 
kurallara uygunluğu ve bilimsel içeriği yazarların 
sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Dergi ve 
Yayım 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 
makalede belirtmek zorundadır. 

9. Yazılar, kenarlardan 3’er cm boşluk kalacak 
şekilde ve sayfaya yaslayarak, 11 birim 
büyüklüğünde, “Arial” karakteri ile 1.5 satır 
aralıklı olarak “Microsoft Word” programı ile 
yazılıp Turkfarmakopedergisi@titck.gov.tr 
adresine elektronik olarak gönderilir. Gönderilen 
yazılar, yayına kabul edilsin veya edilmesin iade 
edilmez. 

10. Gönderilen yazılar, birinci sayfadan itibaren 
sağ üst köşede sayfa numarası verilerek, 
aşağıda belirtilen bölümler halinde hazırlanır. 

a.Başlık sayfası: Sırasıyla yazının başlığı (küçük 
harflerle), yazarların isimleri (alt alta olacak 
şekilde ve meslek ünvanı kullanılmadan), 
yazarların hangi kuruluşta çalıştığı, yazı bir 
kongrede sunuldu ise kongre ismi, yeri, tarihi 
ve yazışmalardan sorumlu/ayrı basımların 
gönderileceği yazarın adı, soyadı, açık adresi 
ve yazışma adres bilgileri (e-posta, telefon ve 
belgeç) yazılmalıdır. Makale birden fazla yazar 
tarafından yazılmış ve farklı ünitelerde çalışan 
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yazarlar mevcut ise, yazar isimleri sonunda 
yazarın çalıştığı kuruluşu/birimi simgeleyen 
rakamlar kullanılır ve bu rakamlar alttaki, 
yazarların çalıştığı kuruluşları gösteren bölümde 
sayı sırasıyla açıklanır. 

b.Türkçe özet ve anahtar kelimeler: Çalışmanın 
tamamının anlaşılmasını sağlayacak şekilde 
ve tek paragraf halinde, çalışmanın türü, 
amacı, gereç ve yöntemi, bulguları, tartışma ve 
sonuçları, 200 kelimeyi geçmeden ve alt başlıklar 
kullanılmadan özetlenmelidir. Özet içinde, 
ölçümler dışında kısaltmalar kullanılmamalıdır. 
Özetin altındaki paragrafta, fihrist ve bilgisayar 
programlarına uygun, çalışmanın özü, özeti ile 
uyumlu ve en fazla beş adet anahtar kelime 
verilir. Anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri 
arasından (www.bilimterimleri.com) seçilmelidir. 

c.Yazılarda alt başlıklar kalın olarak ve sola 
hizalayarak yazılır, bu alt başlıklar ile bir önceki 
paragraf arasında bir satır boşluk olur, alt 
başlıkların altındaki paragraf ile arasında boş 
satır konmamalıdır.

d.Teşekkür: Yazının hazırlanmasında dolaylı 
katkıları olanların katkılarını açıklayan ve onlara 
teşekkür ifade eden sade cümleler kullanılır. 

e.Kaynaklar: Kişisel görüşmeler veya 
yayınlanmamış veriler, kaynak olarak 
gösterilemez. Çok gerekli ise, metin içinde 
bahsedilebilir. Dergilerin isimleri, Index 
Medicus’da belirtilen şekilde kısaltılır. 
Kaynakların yazımı için örnekler:  

Makale için:

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

Kitaptan bir bölüm için:

Kissane JM. Development of the kidney and 
congenital 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 

Disorders. London: Oxford UniversityPress, 

1967: 173-174.

Kongre bildirileri için:

Sarıcı SÜ, Dabak O, Erdinç K, Okutan V, Lenk 

MK. İntravenözibuprofenin bildirilmemiş bir 

komplikasyonu: gastrointestinal kanama. 18. 

Ulusal Neonatoloji Kongresi, 21-24 Nisan 2010, 

Bodrum. Kongre Özet Kitabı, 329-330.

11.Tablolar: Makale içinde geçiş̧ sırasına göre 

Romen rakamları ile numaralanmalı, tabloların 

her biri ayrı bir sayfaya ve başlıkları tablo üzerinde 

olacak şekilde yazılır. Tablo başlıklarında “Tablo 

I.” kısmı kalın olarak, diğer kısımları normal 

tonda ve küçük harflerle yazılır. Metin içinde 

tabloların geçtiği yer, en uygun yerde parantez 

içinde belirtilir. 

12.Şekiller, resimler ve fotoğraflar: Makale 

içinde geçiş̧ sırasına göre, Arabik rakamlar ile 

numaralandırılmalı, şekil ve resimlerin yerleri, 

metin içinde en uygun yerde parantez içinde 

belirtilir. Şekillerin her biri ayrı bir sayfada ve 

başlıkları altlarında yer alır. Şekil başlıklarında 

“Şekil 1.” kısmı kalın olarak, diğer kısımları 

normal tonda ve küçük harflerle yazılır. Resim ve 

fotoğraflar gibi malzemelerin (şekiller değil) başlık 

ve alt yazıları, ayrı ve boş bir sayfaya; şekiller 

ve resimler sırası içinde yazılır (Şekil, resim ve 

fotoğraflar en az 600 dpi grafik çözünürlükte 

olmalı ve jpeg, tiff, gif vb. formatta bulunmalıdır).
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Hakkı GÜRSÖZ; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı, Söğütözü-Ankara.

elmek: hakki.gursoz@titck.gov.tr

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu; ilaç, tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlere yönelik düzenleyici, denetleyici, 
yönlendirici politikalar geliştirerek ve uygulayarak insan sağlığına hizmet etmekle görevlidir. Sağlığa 
odaklı, bilimselliği esas alan, mükemmelliği hedefleyen, uluslararası alanda öncü ve referans kurum 
olmayı hedeflemiştir. 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu; ilaç, tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerle ilgili görevleri ve hedefleri 
doğrultusunda gerekli olan tüm yasal dokümanları hazırlamaya büyük önem vermektedir.

İlaç, tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerle ilgili en önemli düzenlemeleri ve uygulamaları içeren farmakope 
çalışmalarımız Ekonomik Değerlendirmeler ve Laboratuvar Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Analiz ve 
Kontrol Laboratuvarları Dairesi, Farmakope Birimimiz tarafından etkin bir şekilde sürdürülmektedir.

Farmakope alanındaki gelişmelerin ilaç, tıbbi cihaz ve kozmetik alanında yer alan tüm ilgililere 
zamanında ve güvenilir şekilde iletilebilmesi için “Türk Farmakope Dergisi” yayım hayatına 
başlamaktadır.

Türk Farmakope Dergisi’nde Ulusal ve Uluslararası düzeyde ilaç, tıbbi cihaz ve kozmetik alanında 
farmakope çalışmaları kapsamındaki tüm gelişmeler izlenerek bu alanlarda yer alanlara güncel, yasal 
değişikler ve bilgilendirmeler aktarılmaya çalışılacaktır.

Türk Farmakope Dergisi’nin gelişerek güncel ve etkin şekilde yayımlanabilmesi tüm üniversitelerimizin, 
ilaç, tıbbi cihaz ve kozmetik alanı sanayimiz ile sağlık alanındaki ilgili tüm birimlerin destek ve ilgisinin 
artarak devamlı olmasıyla sağlanabilecektir.

Türk Farmakope Dergisi yaygın süreli yayınının oluşmasını planlayan ve yayımlanmasında emeği 
geçenlere teşekkür ediyor, yayım hayatında başarılar diliyorum.

Türk Farmakope Dergisi 2016:1(1):9

© Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2016
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TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Hakan EROĞLU; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Başkan Yardımcısı, Söğütözü-Ankara.

elmek: hakan.eroglu@titck.gov.tr

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarının düzenlendiği 663 
sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’de belirtildiği gibi, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun görev, yetki ve sorumlulukları 
arasında “Türk Farmakopesini hazırlamak” yer almaktadır. Bu bağlamda kurum yapılanmasında Analiz 
ve Kontrol Laboratuvarları Daire Başkanlığı altında yer alan Farmakope Birimi, konu ile ilgili üstün 
ve özverili çalışmalarına devam etmektedir. Ülkemizin değerli akademisyenleri, sektör temsilcileri ve 
kurumumuz personelinin ciddi katkılarıyla uzun yıllardır süregelen hazırlık çalışmaları, son dönemde 
daha da hız kazanmış ve somut çıktılar elde edilmeye başlanmıştır. Bunun ilk örneği olarak yayım 
hayatına başlayan “Türk Farmakope Dergisi” hazırlanmıştır. Bu derginin amacı uluslararası düzeyde 
kaydedilen son gelişmeleri sizlerle paylaşmak, yeni güncellemeleri duyurmak ve dinamik bir süreç 
olarak planlanan farmakope hazırlık çalışmalarının devamlılığını sağlamaktır. Bu dergi, konu ile ilgili 
gelişmelerin yetkili otoriteler, sektör çalışanları ve de akademisyenlerimiz arasında duyurulmasına ve 
paylaşılmasına imkan verecektir. Bu şekilde devam edecek olan süreç,  dinamik temposunu hiçbir 
zaman kaybetmeden yaşamaya devam edebilecektir. 

Hazırlık aşamasında emeği geçen kıymetli hocalarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, 
bu sayı ile yayım hayatına başlayan Türk Farmakope Dergisi’nin ülkemize hayırlı ve faydalı olmasını 
dilerim.

Türk Farmakope Dergisi 2016:1(1):10

© Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2016
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ANALİZ VE KONTROL LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

Yücel DENER; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Daire Başkanı, 
Sıhhiye-Ankara.

elmek: yucel.dener@titck.gov.tr

TARİHÇE

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren; İlaç ve Kozmetikler Araştırma 
Müdürlüğü, Biyolojik Ürünler Kontrol ve Araştırma Müdürlüğü, Kan Ürünleri Üretim ve Araştırma 
Müdürlüğü, Gölbaşı Tıbbi Cihaz ve Deney Hayvanları Laboratuvarları 02.11.2011 tarih ve 663 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU’na 
devredilmiştir.

Destek ve Laboratuvar Hizmetleri Başkan Yardımcılığına bağlı olarak İLAÇ BİYOLOJİK VE TIBBİ 
ÜRÜNLER LABORATUAR DAİRE BAŞKANLIĞI bünyesinde oluşturulan laboratuvarlar,11.10.2013 
tarih ve 28792 sayılı resmi yazı; 23.01.2014 tarih ve 1170878 sayılı onay ile Analiz ve Kontrol 
Laboratuvarları Daire Başkanlığı olarak adlandırılmıştır.”

Farmakope Birimi ile Tıbbi Cihaz Analiz ve Kontrol Laboratuvarları 11.10.2013 tarih ve 28792 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşların görev ve çalışma usulleri 
hk. yönetmelik kapsamında kurum teşkilat yapılmasında değişiklik öngörülmesi üzerine; 23.01.2014 
tarih ve 010.04 sayılı yönerge ile Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Daire Başkanlığına bağlanmıştır.

Analiz ve Kontrol Laboratuvarları  2016 tarihi itibarıyla Ekonomik Değerlendirmeler ve Laboratuvar 
Hizmetleri Başkan Yardımcılığına bağlı olarak hizmet vermektedir.

GÖREV VE SORUMLULUK ALANI

Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı; tüm beşeri ilaçların, biyoteknolojik ürünlerin, 
kozmetik numunelerinin, biyolojik ürünlerin (aşı, bağışık serum, kan ürünü ve alerjen gibi), tıbbi 
enteral beslenme ürünlerinin, Sınıf I, IIa, IIb, III tıbbi cihazların, Ulusal ve uluslararası standartlar 
doğrultusunda kalite kontrol testlerini yapmak üzere görevlendirilmiştir. Ürün gruplarına göre 
analiz talepleri Şekil 1.’de gösterilmiştir. Daire Başkanlığının analiz görevlerine ek olarak,

	İleri analitik cihazlar ile standart yöntemler dışında yeni ileri analiz yöntemlerini geliştirmek ve 
uygulamak.

	Laboratuvar cihazlarının takibini, bakım onarımını ve kalibrasyonlarını yapmak.

Türk Farmakope Dergisi 2016, 1(1):11-20

© Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2016
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	Referans maddeler çalışma programları, standart terimler ve benzeri farmakope çalışmaları ile 
Farmakope Sekreteryasını yürütmek de görevleri arasındadır.

İlaç Bitkisel ilaçlar Tıbbi Beslenme 
Ürünleri 

Hemodiyaliz
Çözeltileri

SINIF I Tıbbi Cihaz
SINIF ll a, ll b Tıbbi 

Cihaz Sınıf III Tıbbi Cihaz

Kozmetik

•Ruhsatlandırma
•Piyasa Kontrolü
•Şikayet
•Sahte Kaçak Şüphesi

İLAÇLAR

•Piyasa Kontrolü
•Şikayet
•Satın olma
•Özel analiz

TIBBİ CİHAZLAR

•Piyasa Kontrolü
•Şikayet
•Savcılık

KOZMETİK 

•Kalite Kontrol Testleri
•Ruhsatlandırma
•Piyasa Kontrolü

BİYOLOJİK ÜRÜNLER
Aşılar Serumlar

Biyoteknolojik
Ürünler

Şekil 1. Analiz ve Kontrol Laboratuvarları ürün gruplarına göre analiz talepleri şeması

ORGANİZASYON

ANALİZ SÜRECİ

Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarında Uluslararası Standart yöntem kullanımı sağlanarak kontroller 
yapılmaktadır.(WHO, EP, USP, BP, OCABR, ISO, ASTM, DIN (Tıbbi Cihaz), AOAC (enteral beslenme 
ürünleri) Valide edilmiş işletme içi (in–house) test yöntemleri).

Biyoteknolojik ürünlerin standart test yöntemleri olmaması sebebi ile uluslararası çalıştaylar 
düzenlenmiş ve yabancı uzmanlar ile karşılıklı çalışmalar yapılarak yöntem validasyonları kısa sürede 
tamamlanarak laboratuvarlarımıza kazandırılmıştır.

KONVANSİYONEL İLAÇ

Fiziksel ve Kimyasal Analizler: 

	Görünüş, temizlik, boyut, hacim, damlalık ve diğer benzer ölçek kontrolleri, özgül ağırlık, 
potansiyometrikph tayini, kırılma indisi, erime noktası tayini,  alkolimetre ile tayin, çözünürlük, 
köpük giderme testi,  asitlik-alkalilik, vakum değeri vb. 

	Kapsül içeriği ve net ambalaj miktarı.

	Optik çevirme, viskozite tayinleri, osmolalite tayini.

	Ortalama ağırlık, dağılma, sertlik, ufalanma, doz sayısı, çökme hızı, sertleşme süresi tayini, ekstre 
olabilen maddeler.  

	Partikül kontrolleri, mikroskobik kontroller (büyük, küçük hacimli).

Mikrobiyolojik Analizler: 

Mikrobiyolojik Kontroller: Mikrobiyal Kontaminasyon Testi (plak dökme yöntemi, membranfiltrasyon 
yöntemi) Sterilite testi (Direkt inokülasyon yöntemi, membranfiltrasyon yöntemi).
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Mikrobiyolojik potens tayini: Türbidimetrik yöntem, probiyotik miktar tayini, agar difüzyon yöntemi.

AŞI TESTLERİ

Bakteri Aşıları: Boğmaca, BCG, meningokok aşıları ve PPD testinin kalite kontrol (tanıma, potens, 
termostabilite) analizleri,

MencevaxAcwy Aşısı: Potens ve tanıma testleri.

Pnömokok Aşısı: Polisakkarit miktar tayini ve tanıma testleri. 

Toksoid Aşıları: Tetanoz ve difteri aşılarının tanıma ve potens testleri.

Canlı Virus  Aşıları: Kızamık, kızamıkçık, kabakulak, OPV (Oral PolioVirus) ve suçiçeği, rotavirüs, 
potens, tanıma ve termostabilite testleri. 

İnaktif Virus  Aşıları: Grip aşılarının tanıma, potens, inaktivasyon, Hepatit,  HPV ve İnaktif Polio aşısı 
içeren kombine aşıların tanıma, potens testleri.

Kuduz Aşısı ve İmmün Serumlar: Kuduz aşısı potens/tanıma ve inaktivasyon testleri ve immun 
serumların (kuduz, yılan, akrep, difteri, tetanoz serumları) potens testleri.

Fiziksel Testler: fiziksel muayene, pH tayini, total ve bağlı protein, protein nitrojeni, fenol, tiyomersal, 
serbest formaldehit, alüminyum, nem, artık nem, fosfor, PRP, sükroz, cresol, tween 80, glisin, 
ovalbumin, o-asetil, NaCl (tuz) ve hacim.

Mikrobiyolojik Kontroller: Mikrobiyal Kontaminasyon Testi (plak dökme yöntemi, membranfiltrasyon 
yöntemi) Sterilite testi (Direkt inokülasyon yöntemi, membran filtrasyon yöntemi).

Farmakolojik kontroller: LAL testi, Pirojen Testi, Potens Testleri, İn vivo in vitro testler.

Viral parametre analizleri: Homolog immün serumlarda ELİSA yöntemiyle viral parametre kontrol 
testi.

BİYOTEKNOLOJİK ÜRÜNLER

	Hücre kültürü yöntemiyle Biyolojik aktivite. 

	ELİSA ve HPLC yöntemleriyle tanı ve miktar tayini.

	İEF, SDS PAGE, Western Blotting yöntemleriyle toplam ve serbest PRP miktar tayinleri.

	İn-vivo potens testleri.

	Fiziksel testler: fiziksel muayene, pH tayini, total ve bağlı protein, protein nitrojeni, fenol, tiyomersal, 
serbest formaldehit, alüminyum, nem, artık nem, fosfor, PRP, sükroz, cresol, tween 80, glisin, 
ovalbumin, o-asetil, NaCl(tuz) ve hacim.

	Sterilite testi (membranfiltrasyon yöntemi).

	LAL testi.

	Pirojen Testi.

KAN ÜRÜNLERİ

Viral parametre analizleri: Kan ürünleri (Plazma kaynaklı) ile diğer insan kaynaklı ürünlerin final 
numunelerinde HBsAg, Anti HCV, Anti HIV 1-2 analizleri. 

Kan ürünlerinin üretildiği plazma havuzunda PCR yöntemiyle HCV –RNA ve Parvovirüs B(19)- DNA 
analizi.
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Fiziksel- Kimyasal Testler ve Potens Testleri: 

	Final Kan ürünlerinde: Total Protein tayini, Protein saflığı /  tanıma tayinleri 1- Selüloz asetat, 2- 
SDS-PAGE,  3-IEF: İzoelektrik odaklama,  Faktör II, VII,VIII, IX, X, vW, potens testi :( Koagülometrik 
ve/veya kromojenik yöntemle),  Pıhtılaşma faktörleri spesifik aktivite testi  Fibrinojen,  Antitrombin 
III, Heparin aktivitesi ,  Anti faktör Xa,  Anti faktör IIa,  PKA tayini,  pH, Nem tayini + Çözünme 
zamanı tayini,  Fiziksel kontrol,  Albumin çözeltilerinde hem.içerik,  Sodyum, potasyum tayini, 
Stabilite (Hızlandırılmış stabilite= Termostabilite), Pıhtılaşabilir protein tayini (Fibrinojen) tayini. 

	Total protein ile tanıma ve saflık kontrolleri (SDS-PAGE, İEF vb). 

	Sterilite testi (direkt inokülasyon yöntemi).

	LAL testi.

	Pirojen Testi.  

TIBBİ ENTERAL BESLENME ÜRÜNLERİ

	Fiziksel Kontroller; görünüş, hacim, ortalama ağırlık.

	DUMAS yöntemiyle protein miktar tayini.

	Kimyasal yöntemle yağ miktar tayini.

	Titrimetrik yöntemle şeker miktar tayini.

	ICP-MS yöntemiyle sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, bakır, molibden, 
selenyum, fosfor, kurşun, krom, mangan miktar tayini.

	İyonmetre ile iyot, klor, flor miktar tayini.

	HPLC yöntemiyle aflatoksin M1 ve B1 miktar tayini (safsızlık kontrol), amino asit miktar tayini 
(fenilalanin, sistin, glutamin, izolösin, lösin, v.b.).

	İyon kromatografisi yöntemiyle ve spektrofotometrik yöntemle nitrit nitrat miktar tayini.

TIBBİ CİHAZ ANALİZLERİ

Fiziksel/Fizikokimyasal Testler

Görünüş, boyut (en/boy/kalınlık), hacim, damlalık ve diğer benzer ölçek kontrolü, özgül ağırlık, 
potansiyometrik pH tayini, asitlik-alkalilik, maksimum ölü boşluk, derece çizgileri arasındaki artış, atkı-
çözgü sayısı, özgül ağırlık, deliksizlik, iletkenlik, akış hızı, sızdırmazlık testi, yüzey gerilimi.

Mekanik Testler

	Kopma dayanımı

	Ayrılma kuvveti

	Yapışma gücü

	Basma kuvveti 

	Çekme kuvveti

	Bükülme dayanımı

Saflık Kontrolleri ve Miktar Tayinleri 

	Titrimetrik yöntem
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	Gravimetrik yöntem

	Spektrofotometrik yöntem

	Gaz koromotografisi (GC) 

	Yüksek performanslı sıvı kromotografisi (HPLC) 

	FT-IR spektroskopisi

	Termal analizler 

	İnce tabaka kromotografisi (İTK)

	Atomik absorpsiyon spektroskopisi (AAS)

Cerrahi İplik ve İğnelere İlişkin Testler 

	İğne-ip kopma

	İp kopma

	Uzunluk

	Çap

	Cerrahi İğne korozyon testi

Şeker (Kan Glukozu) Ölçüm Cihaz Sistemlerinin Analitik Performanslarının Değerlendirilmesi

	Şeker ölçüm cihaz sistemlerine yönelik analizler (tekrarlanabilirlik, doğruluk) ilgili laboratuvarlarda 
yaptırılmaktadır. 

Kalp Stentlerinde Yapılan Çalışmalar

	Balon yorulma testi (fatigue test)

	Balon patlatma testi (burst test)

	Balon kaçak testi (leak test)

	Kopma kuvveti testi (peak tensile force test)

	İlerletilebilme testi (trackability test)

	Balon şişme inme süresi testi (balloon inflation-deflation test)

	Esneklik testi (flexibility test)

	Bağlantı noktası dayanıklılığı testi (bond strength test)

	Stent boyutsal testleri (dimensional verification and stent length to diameter relationship)

	Stent çökme testi (stent recoil test)

	Balon şişme basıncına bağlı stent çapı testi (stent diameter to balloon ınflation pressure)

	Stent kısalma testi (foreshortening test)

	Köpek kemiği testi (dogboning test)

	Stent düzgün genişleme testi (stent expanded uniformity test)

	Stent düzgün katlanma testi (stent crimped uniformity test)
	Stent sıyrılma testi (dislodgement force test)
	Kılavuz tellerin kırılma ve bükülme hasarına karşı direnç testleri
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Biyolojik/Mikrobiyolojik Testler

	Tıbbi Cihazlar ile ilgili biyolojik/mikrobiyolojik testler (Sterilite, Mikrobiyal kontaminasyon, Bakteriyel 
endodoksin (LAL), Hemoliz testi, Pirojen testi, Sistemik (akut) toksisite, In vitro sitotoksisite, Cilt/
Göz irritasyon, Sensitizasyon) testi,

RUHSATA ESAS ANALİZ SÜRECİ

Ruhsata esas başvurularda yürütülen işlemler ve analiz süreci aşağıda Şekil 2 de sunulmuştur.

 

Başvuru sahibi tarafından yürütülen süreçKurum tarafından yürütülen süreç

YERLİ İLAÇ

GMP Denetimi

Ruhsatlandırma Süreci Teknik Dokümanların CID 
formatında ilaç otoritesine

Ürün içeriği ve birim 
Formülüne göre 

sınıflandırma

İleri Teknik tıbbi 
ürünler

Geleneksel 
Bitkisel Ürünler

Biyolojik ve 
Biyoteknolojik  

İlaç
Jenerik İlaçYeni İlaç

İTHAL İLAÇ

Şekil 2. Ruhsata esas başvurularda yürütülen işlemler ve analiz süreci
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RUHSATLANDIRMA SÜRECİ

11

Yeni İlaç

Jenerik İlaç

Biyolojik 
Biyoteknolojik 

İlaç

Geleneksel 
Bitkisel Ürünler

İleri Teknik tıbbi 
ürünler

RUHSATLANDIRMA SÜRECİ

 

Şekil 2. Ruhsata esas başvurularda yürütülen işlemler ve analiz süreci  

 

 

 

 

Düzenli  

 

Paralel* 

Laboratuvar Analizleri 

Klinik değerlendirme Teknik /BY BE**/Farmakolojik Değerlendirme 

Laboratuvar Analizleri 

Teknik /BY BE**/Farmakolojik Değerlendirme Klinik değerlendirme 

Laboratuvar Analizleri 

Teknik /BY BE**/Farmakolojik Değerlendirme 

 

Düzenli  

 

Paralel* 

Laboratuvar Analizleri 

Klinik değerlendirme Teknik /BY BE**/Farmakolojik Değerlendirme 

Laboratuvar Analizleri 

Teknik /BY BE**/Farmakolojik Değerlendirme Klinik değerlendirme 

 

Biyo-
similar 

Laboratuvar Analizleri 

Teknik  
Değerlendirme 

BY/BE 
Değerlendirme 

Klinik 
Değerlendirme 

Farmakolojik 
Değerlendirme 

Laboratuvar Analizleri 

Teknik /BY BE**/Farmakolojik Değerlendirme 

Laboratuvar Analizleri 

KlinikDeğerlendirme Farmakolojik Teknik Değerlendirme 

Biyobenzer

Değerlendirme

Şekil 2. Ruhsata esas başvurularda yürütülen işlemler ve analiz süreci (Devamı)
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AKREDİTASYON SÜRECİNDE KALİTE VE STANDARDİZASYON

Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığında; numune kabulden nihai rapora kadar tüm 
faaliyetlerde iş süreçleri ile ilgili dökümantasyon hazırlanarak kalite yönetim sistemi oluşturulmuştur.

Bu kapsamda ISO 17025 standardı doğrultusunda, laboratuvar binasında tadilat yapılarak alt 
yapı güçlendirilmiş, personelin yetki ve sorumluluk alanları belirlenmiş, yetkilendirme süreci ile 
ilgili eğitimleri verilerek personelin kalifikasyonu sağlanmıştır. Uluslararası kabul görmüş üst sınıf 
laboratuvar cihaz ve ekipmanlarının periyodik kalibrasyon/kalifikasyonları yaptırılarak laboratuvarlara 
kazandırılmış, analiz sertifikalı kimyasallar ve referanslı standart maddeler temin edilmiş ve kullanıma 
sunulmuştur. Sertifikalı deney hayvanları üretimine başlanmış, valide/ uluslararası standart metot 
kullanımı sağlanmış olup 2016 yılı içerisinde Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı 
TÜRKAK denetim sürecini tamamlanmış ve Nisan 2016’da TS EN ISO 17025 akreditasyon belgesini 
almıştır. Tüm bu süreçler Şekil 3, akreditasyon belgesi Şekil 4 ve tüm bu süreçlerin sonunda müşteri 
memnuniyetinde artış Şekil 5’de sunulmuştur.

Kalite
dökümantasyon

SÜREÇSÜREÇ

NU
M

UN
E 

KA
BU

L

Nİ
HA

İ 

RA
PO

R

Süreç                Süreç Süreç
Doğru hassas güvenilir kesin  geçerli

Alt yapı
• Çevre koşulları
• Labortauvar yerleşimi

Personel 
• Kalifiye personel
• Yetki ve sorumluluk alanları
• Belirli periyotlarda eğitim
• Personel memnuniyetiMetot seçimi

• Standart metot kullanımı
• Metot validasyonu / Verifikasyon

(ölçüm belirsizliği)
Cihaz ve ekipman
• Kalibrasyonlar
• Bakım onarım sözleşmeleri
• kalifikasyonlarSarf ve kimyasalların kontrolü

• Referans std maddeler
• Analiz sertifikalı kimyasallar
• Sertifikalı deney hayvanları

Müşteri memnuniyeti 

İç ve dış tetkikler
Laboratuvarlar arası karşılaştırma testleri 

GLP «İyi Laboratuvar Uygulamaları»            
ISO 17025 standartları

Şekil 3. Laboratuvar akreditasyon süreci 
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AKREDİTASYON SÜRECİNDE KALİTE VE STANDARDİZASYON

Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığında; numune kabulden nihai 

rapora kadar tüm faaliyetlerde iş süreçleri ile ilgili dökümantasyon hazırlanarak kalite yönetim 

sistemi oluşturulmuştur.

Bu kapsamda ISO 17025 standardı doğrultusunda, laboratuvar binasında tadilat 

yapılarak alt yapı güçlendirilmiş, personelin yetki ve sorumluluk alanları belirlenmiş, 

yetkilendirme süreci ile ilgili eğitimleri verilerek personelin kalifikasyonu sağlanmıştır. 

Uluslararası kabul görmüş üst sınıf laboratuvar cihaz ve ekipmanlarının periyodik 

kalibrasyon/kalifikasyonları yaptırılarak laboratuvarlara kazandırılmış, analiz sertifikalı 

kimyasallar ve referanslı standart maddeler temin edilmiş ve kullanıma sunulmuştur. 

Sertifikalı deney hayvanları üretimine başlanmış, valide/ uluslararası standart metot kullanımı 

sağlanmış olup 2016 yılı içerisinde Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı 

TÜRKAK denetim sürecini tamamlanmış ve Nisan 2016’da TS EN ISO 17025 akreditasyon 
belgesini almıştır. Tüm bu süreçler Şekil 3, akreditasyon belgesi Şekil 4 ve tüm bu süreçlerin 

sonunda müşteri memnuniyetinde artış Şekil 5’de sunulmuştur.

 

Şekil 3. Laboratuvar akreditasyon süreci  

Şekil 4. 12.04.2016 tarihi itibari TS EN ISO 17025:2012 standartlarında laboratuvarlarımız akredite edilmiş, 
uluslararası saygınlığa ulaşılmıştır
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Doğru hassas güvenilir kesin  geçerli

Alt yapı
• Çevre koşulları
• Labortauvar yerleşimi

Personel 
• Kalifiye personel
• Yetki ve sorumluluk alanları
• Belirli periyotlarda eğitim
• Personel memnuniyetiMetot seçimi

• Standart metot kullanımı
• Metot validasyonu / Verifikasyon

(ölçüm belirsizliği)
Cihaz ve ekipman
• Kalibrasyonlar
• Bakım onarım sözleşmeleri
• kalifikasyonlarSarf ve kimyasalların kontrolü

• Referans std maddeler
• Analiz sertifikalı kimyasallar
• Sertifikalı deney hayvanları

Müşteri memnuniyeti 

İç ve dış tetkikler
Laboratuvarlar arası karşılaştırma testleri 

GLP «İyi Laboratuvar Uygulamaları»            
ISO 17025 standartları

 
 
 

Şekil 4. 12.04.2016 tarihi itibari TS EN ISO 17025:2012 standartlarında laboratuvarlarımız akredite 
edilmiş, uluslararası saygınlığa ulaşılmıştır
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Şekil 5: Müşteri memnuniyeti ve analiz süreleri

ULUSLARARASI TANINABİLİRLİK VE AKREDİTASYON

• TÜRKAK tarafından düzenlenen akreditasyon belgesi alınmış, uluslararası tanınabilirliğin sağlanması 
ve OMCL (Resmi İlaç Kontrol Laboratuvarları) ağına katılmak için EDQM (Avrupa İlaç Kalite ve 
Sağlık Bakım Direktörlüğü)’e denetim başvurusunda bulunulacaktır. Avrupa’da yürütülen ilaçların 
resmi kalite kontrol süreçlerinde; ruhsatlandırma, denetim, Farmakope sekreteryası, Resmi Kalite 
Kontrol Laboratuvarları arasındaki ilişki Şekil 6’da sunulmuştur.

• Kurumumuz hedeflerinden olan PIC/s (Farmasotik Denetim Komitesi Şeması) sürecinde yapılacak 
olan denetimlere hazırdır.

Avrupa İlaç Kalite ve Sağlık 
Bakım Direktörlüğü

Ulusal Otorite Avrupa Otorite

Avrupa Birliği
Konseyi Parlementosu

Bürüksel

Avrupa İlaç Kalitesi ve 
Sağlığın Korunması 

Direktörlüğü

Ruhsatlandırma

Denetim

Resmi ilaç kontrol 
laboratuvarları

Farmakope  
Sekreteryası

Avrupa İlaç 
Otoritesi
(Londra)

Avrupa  
Farmakopesi

Sertifikalandırma

Resmi kalite 
kontrol lab.

Kan 
Transfüzyonu

Organ 
Transplantasyonu

Farmasoktikler/ 
Farmasotik Bakım

Şekil 6. Avrupa’da yürütülen ilaçların resmi kalite kontrol süreçlerinde; ruhsatlandırma, denetim, 
Farmakope Sekreteryası, Resmi Kalite Kontrol Laboratuvarları arasındaki ilişki.
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SERTİFİKALI DENEY HAYVANI ÜRETİMİ

Gerek laboratuvarlarımızda uygulanan in vivo deneylerde kullanılmak üzere gerekse üniversite, kamu 
ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere sertifikalı deney hayvanı (rat, fare, tavşan vb) üretimi, 
kullanımı ve satışı başlamış olup üretimini yapmış olduğumuz laboratuvar hayvanına ait sertifika Şekil 
7’de sunulmuştur.

Şekil 7: Laboratuvar hayvanı sertifikası

Laboratuvarlarımızda uluslararası standartlar doğrultusunda akreditasyon çalışmaları devam etmekte 
olup, ayrıca laboratuvarlarımızda yürütülen farmakope çalışmaları ile ilgili ayrıntılı bilgi bu derginin bu 
sayısında yer almaktadır.

KAYNAKLAR

1) 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 02.11.2011 tarih 28103 mükerrer sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname.

2) Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşların görev ve çalışma usulleri hakkında yönetmelik 11.10.2013 
tarih ve 28792 sayılı Resmi Gazete.

3) Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazete.

4) Avrupa İlaç Kalite ve Sağlık Bakım Direktörlüğünün https://www.edqm.eu/ genel ağı.

5) T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun http://www.titck.gov.tr/ genel ağı.

6) https://www.edqm.eu/en/General-european-OMCL-network-46.html.
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TÜRK FARMAKOPESİ’NİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Yalçın ÖZKAN; Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Külliyesi, Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Eczacılık Bilimleri Merkezi, Etlik-Ankara.

elmek: yalcin.ozkan@sbu.edu.tr

ÖZET

Türk Tarihi tüm çalışmalarında standart uygulamalar içinde hareket edebilmek adına çok önemli 
yasal kaynak dokümanlar içermektedir. Günlük yaşam ve özellikle sağlık alanındaki uygulamalara ait 
hazırlanan bu dokümanlardan Standartlar ve Farmakopeler dünya tarihinde öncü çalışmalar içinde 
yer almaktadır. Bu derlemede, 1502’de dünyanın bilinen ilk standardıyla başlayan örneklerimizin 
2016 yılında basımı yapılacak olan Türk Farmakopesi-Avrupa Farmakopesi ile ulaşacağı aşamadaki 
gelişmeler tarihsel önemiyle aktarılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kodeks, Farmakope, Türk Farmakopesi.

GİRİŞ

Farmakope teriminin Latincedeki karşılığı Pharmakon (ilaç) ve Poiein (hazırlama) olarak bilinmektedir.

Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü’nde, Kodeks terimi “İlaç etken 
ve yardımcı maddelerin formülleri, tanıma ve saflık testleri, hazırlanışları, kullanılışları, kullanılış doz 
sınırları ve dozaj şekilleri ile ilgili bilgi ve uygulama yöntemlerinin sistemli olarak yer aldığı resmi onaylı 
başvuru kaynağı”, farmakope terimi ise “İlaç üretiminde kullanılan etken ve tüm yardımcı maddelerin 
özellikleriyle bunların nitel ve nicel analiz yöntemlerinin yer aldığı, yasal ve bilimsel olarak uyulması 
gereken ulusal ve uluslararası kuralları ve yöntemleri içeren resmi kitap” şeklinde tanımlanmıştır 
(1,2). İlaç, Eczacılık, Tıbbi Cihazlar ve Kozmetik alanlarında yapılan çalışmalar sırasında bilimsel 
yasal kaynak dokümanlardan en önemlisi farmakope adıyla yayımlanan dokümanlardır. Dünya Sağlık 
Kurumu (WHO) dünyada 46 ülkede ve Avrupa Birliği Afrika Kıtası (Afrika ve Afrika Bitki Farmakopesi)  
ve WHO yapısında olmak üzere toplam 49 ayrı farmakopenin etkin olarak kullanılmaya devam ettiğini 
belirtmektedir (19). 

KANUNNAMEİ-İHTİSABI-BURSA

Türk Tarihi içinde bilimsel yasal kaynak dokümanlara her dönemde büyük önem verilmiştir. İlk ve 
en önemli doküman olarak dünya tarihine geçen orijinal metni İstanbul Topkapı Müzesi Revan 
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Kütüphanesi’nde bulunan “Kanunname-i İhtisab-ı Bursa” Sultan II. Bayezid Han tarafından 1502 
yılında ferman olarak hazırlanmıştır. Bu belgede miktar, ağırlık, boyut ve ambalaj özellikleri ile bazı 
tekstil, gıda ürünleri, bitkisel ürünler ve tuz gibi çeşitli maddelerin standartları belirlenmiştir. Orijinal 
eser üzerinden Türk Standartları Enstitüsü tarafından metin ve boyutlar korunarak standart yeniden 
basılarak yayımlanmıştır. Bu eserin kapak, ferman emri mührü ve yayımlanan fermanlara ait örnekler 
Şekil-1’dedir (4). 

Şekil-1: Kanunname-i İhtisab-ı Bursa Dokümanı örnek sayfaları.

TÜRKİYE’DE KODEKSLER ve KAYNAK KİTAPLAR

Osmanlı İmparatorluğu Döneminde 6 adet Kodeks ve 

eş değeri doküman ile 8 adet kitabın yayımlandığı bilinmektedir. 

1.Pharmacopoeia Geniki (Genel Farmakope):

Türkiye’deki ilk basılı Kodeksin Osmanlı İmparatorluğu Döneminde 
1818 yılında Farmakopii Genike (Genel Farmakope) adıyla İstanbul’da 
yayımlandığı bilinmektedir. Eser önce Farmakopoea ad uso delgi Speziali, e Medici Moderni della 
Repubblica Italiana adı ile 1802 yılında Dr. Luigi Brugnatelli tarfından hazırlanarak basılmıştır. Daha 
sonra Pavia-İtalya Üniversitesinde görevli Teselyalı (Thettalos) Dr. Dionysiou Pirrou tarafından Elence 
çevirisi yapılmıştır. Kitap, 1818 yılında toplam 266 sayfa ve iki bölümde 214 monograf içerecek şekilde 
İstanbul’da basılmıştır. Kitabın iç kapağında adı “Nea Farmakopiia” (Yeni Farmakope) ve yazarını 
belirten (Teselyalı Dr. Diyonisou Pirrou) Delta (Δ) (Diyonisou), Pi (Π) (Pirrou) ve Theta (Θ) (Thettalos) 
simgeleri vardır (Şekil-2). Kitabın 1. sayfası örneği ile İkinci bölüm başındaki sabun bölümünü içeren 
örnek Şekil-3’tedir.

Kitap dizin ve sonunda ilaç hazırlanmasında kullanılan alet ve aygıtlara ait şekilleri içeren bir tablo 
(Şekil-4) içermektedir.
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Şekil-2: Pharmacopoeia Geniki (Genel Farmakope) kapak ve iç sayfa örneği.

Şekil-3: Pharmacopoeia Geniki (Genel Farmakope) 1. sayfa ve 2. Bölüm örnek sayfaları.
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Şekil-4: Pharmacopoeia Geniki (Genel Farmakope) kitabının sonundaki ilaç hazırlanmasında 
kullanılan alet ve aygıtlara ait şekilleri içeren tablo.

Brugnatelli Farmakopesi’nin Elenceye çevrilerek İstanbul’da yayımlanmış olması XIX. Yüzyıl 
başlarında İstanbul’da yaşayan Eczacılar arasında bu dilin yaygın kullanılıyor olması ve Eczacılık 
Mesleğinin daha çok İstanbul’da yaşayan Rum kökenliler tarafından yürütülüyor olmasıdır. Ayrıca, 
1805 yılında Kuruçeşme-İstanbul’da kurulan Rum Tıbbiyesi’nde klinik düzeyde çalışmalar yürütülüyor 
olmasının da eserin Elence hazırlanması nedenlerindendir (20-24).

2. Pharmacopeia Castrensis Ottomana/Pharmacopee Militaire Ottomane (Osmanlı Askeri 
Farmakopesi): 

Osmanlı Askeri Tıp ve Eczacılık Okulu Müdürü Dr. Karl Ambros (Charles Ambroise) Bernard tarafından 
Avusturya Askeri Kodeksinden çevrilerek uyarlanan farmakopenin Latince ve Fransızca yazıldığı 
dipnotların İtalyanca verildiği, madde isimlerinin Latin karakterleri ile Türkçe gösterildiği bilinmektedir 
(Şekil-5). Kullanım yönergesi İtalyanca hazırlanmıştır. Eser 4 Bölüm ve 161 sayfadır. Birinci bölümde 
basit ilaçlar, ikinci bölümde hazırlanan ve birleştirilen ilaçlar, üçüncü bölümde Asker Hastanelerinde 
kullanılan formüller ve dördüncü bölümde Tablolar bulunmaktadır (20-24).

Şekil-5: Dr. Karl Ambros (Charles Ambroise) Bernard’ın resmi ve Pharmacopeia Castrensis Ottomana/
Pharmacopee Militaire Ottomane (Osmanlı Askeri Farmakopesi) kapak sayfası.
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3. Vade Mecum Tascabile di Materia Medica e Farmaceutica: 

Osmanlı İmparatorluğu dönemindeDr. Gio. Spagnolo tarafından yazılmış ve 1859 yılında İstanbul’da 
“Vade Mecum Tascabile di Materia Medica e Farmaceutica” adıyla basılmıştır. Eser 208 sayfa ve 
İtalyancadır (Şekil-6) (20-24).

Şekil-6: Vade Mecum Tascabile di Materia Medica e Farmaceutica’nın kapak sayfası örneği.

4. Dustur’ul Edviye: 

Dustur’ul Edviye Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Dr. Hüseyin Sabri tarafından Fransız 
Farmakopesi-1866’dan Osmanlı Türkçesiyle çeviri yapılarak 544 sayfa olarak hazırlanan doküman 
1874 yılında İstanbul’da basılmıştır (Şekil-7) (20-24).

Şekil-7: Dustur’ul Edviye’nin Kapak Sayfası Örneği.
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5. Annuaire Oriental de Medecine et de Pharmacie: 

Annuaire Oriental de Medecine et de Pharmacie, Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Pierre Apery 
tarafından yazılan doküman 1892 yılında İstanbul’da Fransızca, üç bölüm ve 440 sayfa olarak 
basılmıştır. Birinci bölümde yeni ilaçlar, ikinci bölümde Fransadaki Hastanelerde Doktorların bazı 
hastalıkların tedavilerindeki son çalışmaları, üçüncü bölümde ise Türkiyedeki Tıp Uygulamalarındaki 
Düzenlemeler yer almaktadır (Şekil-8) (20-24).

Şekil-8: Annuaire Oriental de Medecine et de Pharmacie’nin kapak sayfası örneği.

6. Guide Complet pour les Pharmaciens Civils et Militaires: 

Guide Complet pour les Pharmaciens Civils et Militaires, Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Askeri 
Müfettiş olan Mehmet Süleyman tarafından Osmanlı Türkçesiyle 224 sayfa olarak hazırlanarak 1912 
yılında basılmıştır. Eserde, Askeri Eczacılık bölümü, cerrahi düzenlemeler ve deneyimlere ait notlar 
yer almaktadır (Şekil-9) (20-24).

Şekil-9: Guide Complet pour les Pharmaciens Civils et Militaires kapak sayfası örneği.
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Yukarıda açıklanan dokümanlar dışında Türk Eczacıları tarafından kullanılan önemli kaynak kitaplar 
şunlardır: Formularie Clinique du Praticien (Dr. Courtois-Suffit ve L. Lafay, 1905), Guide Formulaire 
de Therapeutique Generale et Speciale (Dr. V. Herzen, 1909), Nouveau Formulaire Magistral (A. 
Bouchardat ve G. Bouchardat, 1909), L’Officine-Reportoire General de Pharmacie Pratique (Dorvault, 
1910), Formulaire Consultations Medicales et Chirurgicales (G. Lemoine ve E. Gerard, 1913), Codex 
Medicamentarius Gallicus-(Pharmacopoee Francaise, 1920), Formulaire Astier-Vade Mecum de 
Medecine Pratique (Vigot Freres, 1925) (20-24).

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ KODEKS ve FARMAKOPELER  

Türkiye Cumhuriyeti’nin 29 Ekim 1923’te kurulmasından üç yıl sonra 17 Mart 1926 tarihinde Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 767 sayılı Türk Kodeksi Hakkında Kanun hazırlanmıştır. 
Türkiye Cumhuriyeti Döneminde hazırlanan Kodeks ve Farmakopeler şunlardır.

1.Türk Kodeksi 1930:

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk resmi Farmakopesidir. 04 Şubat 1929 tarihine ait Mustafa Kemal 
Atatürk (Reisicumhur), İsmet İnönü (Başvekil) ve Dr. Refik (Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili) 
imzalı üçlü kararname ile Türk Kodeksi adıyla 1930 yılında 03 Mart 1926 tarihli 767 sayılı Kanun 
kapsamında oluşturulan Kodeks Komisyonu tarafından 605 sayfa olarak hazırlanarak İstanbul’da 
yayımlanmıştır(Şekil-10). Kodeks 659 monograf içerir. Monograflar Türkçe, Latince ve Fransızca 
isimlendirmeyle verilmiştir (Şekil-11) (14).

(Yalçın Özkan Derlemi)

Şekil-10: Türk Kodeksi 1930’un Kararname ve Hazırlayan Komisyon Üyelerinin Teslim Tutanağı 
sayfaları.
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(Yalçın Özkan Derlemi)

Şekil-11: Türk Kodeksi 1930’un Genel kurallar ve potasyum permanganat monografına ait örnek 
sayfalar.

2.Türk Kodeksi 1940:

Türk Kodeksi 1940 Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci farmakopesidir. Türk Kodeksi 1930’un gözden 
geçirilmiş baskısı olarak İstanbul’da yayımlanmıştır. Kodeks 837 sayfadır ve 1930 Türk Kodeksine 
71 yeni monograf eklenmiştir. İlk baskıda olduğu gibi Türkçe, Latince ve Fransızca dizinler içerir 
(Şekil-12) (15).

                         

(Yalçın Özkan Derlemi)

Şekil-12: Türk Kodeksi 1940’ın ilk, mazbata ve Hazırlayan Komisyon Üyelerinin Teslim Tutanağı 
sayfaları.



Türk Farmakope Dergisi

Cilt:1      Sayı:1      Yıl: 2016

29

Türk Farmakopesi’nin Tarihsel Gelişimi

3.Türk Kodeksi 1948:

Türk Kodeksi 1948 Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü farmakopesidir. Türk Kodeksi 1940’ın gözden 
geçirilmiş ekli ikinci baskısı olarak İstanbul’da yayımlanmıştır. Kodeks 955 sayfadır ve sonunda 
eklenen bölümler vardır. Türkçe, Latince ve Fransızca dizinler içerir (Şekil-13) (16).

                          

  

(Yalçın Özkan Derlemi)

Şekil-13: Türk Kodeksi 1948’in ilk ve Hazırlayan Komisyon Üyelerinin Teslim Tutanağı sayfaları.

4.Türk Kodeksi 1954:

Türk Kodeksi 1954 Türkiye Cumhuriyeti’nin dördüncü farmakopesidir. 1940 kodeksinin ilaveli ikinci 
baskısı olarak yayımlanan 1948 kodeksinin aynısı olup üçüncü baskı olarak 1954 yılında yayımlanmıştır 
(Şekil-14) (17).

(Yalçın Özkan Derlemi)

Şekil-14: Türk Kodeksi 1954’ün ilk ve karar sayfaları.
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5.Türk Farmakopesi 1974:

Türk Kodeksi adı yerine bu dokümana ilk kez Türk Farmakopesi adı verilmiştir. Bu Farmakope 
hazırlanırken, Uluslararası Farmakope (I ve II. Eki), Farmasötik Preparatların Kalite Kontrolleri için 
Özellikler (1967, Eki 1971), Avrupa Farmakopesi ve Amerikan Farmakopesi XVIII’ den yararlanılmıştır. 
Latince ve Türkçe yazılarak İstanbulda basılmıştır. Farmakope 947 sayfa ve 617 monograf ile 57 ek 
içermektedir (Şekil-15) (18).

(Yalçın Özkan Derlemi)

Şekil-15: Türk Farmakopesi 1974’ün ilk ve Teslim Tutanağı sayfaları.

6.Türk Farmakopesi-I, Avrupa Farmakopesi Adaptasyonu 2004:

T.C. Bakanlar Kurulu tarafından 06 Eylül 1993 tarihinde 11 Mart 1993 tarihli ve 3887 sayılı Kanunla 
uygun bulunan “Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşme” nin onaylanmış ve Avrupa 
Farmakopesi Komisyonuna Üyeliğimiz kararlaştırılmış ve 10 Ekim 1993 tarihli 21724 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türk Farmakopesi-I, Avrupa Farmakopesi Adaptasyonu 
2004, 03 Mart 1926 tarih ve 767 sayılı “Türk Kodeksi Hakkındaki Kanun”un 2’nci maddesi gereğince 
uygun görülen, 11 Haziran 1985 tarih ve 18781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 85/31550 sayılı 
Karar ve 7 Ağustos 2001 tarih ve 24486 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2001/1958 sayılı Karar 
ile teşkil edilen Türk Kodeksi ve Türk Farmakope Komisyonlarının Teslim Tutanağı’nda isimleri yazılı 
üyeleri ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü görevlileri tarafından 767 sayılı Kanun 
(1926) ve “Bir Avrupa Farmakopesinin Geliştirilmesine Dair Sözleşme (1993)”den gelen yükümlülük 
doğrultusunda, “Genel Bölümler ve Reaktifler”i kapsayan “TÜRK FARMAKOPESİ I- Avrupa 
Farmakopesi Adaptasyonu 2004” basıma hazırlanmış ve bu tutanağa ilişik olarak yayımlanmak 
üzere T.C. Sağlık Bakanlığına 25 Haziran 2004 tarihinde sunulmuştur 25.06.2004 (Şekil-16).Türk 
Farmakopesi-I, Avrupa Farmakopesi Adaptasyonu 2004, Avrupa Farmakopesi 5.0 Sürümü esas 
alınarak hazırlanmış (7), Farmakopenin eşdeğer şekilde Türkçe uyum çalışması yapılmış, Türkiye’de 
tam ve etkin bir şekilde anlaşılabilirliğinin sağlanabilmesi hedeflenmiş, sadece çeviri çalışması 
yapılmadığı için doküman isminde “Adaptasyon” terimi kullanılmıştır (6).
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(Yalçın Özkan Derlemi)

Şekil-16: Türk Farmakopesi-I Avrupa Farmakopesi Adaptasyonu 2004’ün Kapak Sayfası.

Şekil-17: Türk Farmakopesi-I Avrupa Farmakopesi Adaptasyonu 2004’ün Resmi Gazete Yayımı.
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Şekil-18: Türk Farmakopesi-I Avrupa Farmakopesi Adaptasyonu 2004’ün Teslim Tutanağı.

SONUÇ

Dünya  farmakopelerinin ilk basım tarihlerini inceleyecek olursak;  Amerikan Farmakopesi’nin 
1820,  Avrupa Farmakopesi’nin 1969, Dünya Sağlık Örgütü Farmakopesi’nin (WHO) 1950, İngiliz 
Farmakopesinin 1864, Rus Farmakopesi’nin 1778, Polonya Farmakopesi’nin 1817, Kore Farmakopesi’nin 
1958, Japon Farmakopesi’nin 1886, Hint Farmakopesi’nin 1960, Macar Farmakopesi’nin 1871, Alman 
Farmakopesi’nin 1872, Çin Farmakopesi’nin 1953, Arjantin Farmakopesi’nin 1893, Pharmeuropa 
Süreli Yayını 2010 yılından itibaren yayımlanmaya başlamıştır (8-13).

Dünyada ilk Standardın 1502’de ilanı ile başlatılan süreçte 1818 de İstanbul’da ilk Farmakope’nin 
yayımlanması ve 1930 ile başlayan çalışmalarla 6 Farmakope/Kodeks ve sayısız önemli kaynak 
doküman geliştiren Türk tarihinin gelişecek süreçte T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu, Ekonomik Değerlendirmeler ve Laboratuvar Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Analiz ve Kontrol 
Laboratuvarları Dairesi, Farmakope Birimi (5), tarihinden aldığı güçle yapacağı etkin ve başarılı 
çalışmalarıyla yayımına başlanan Türk Farmakope Dergisi ve hazırlanacak Türk Farmakopeleri ile 
Türk Dünyasına ve Uluslararası düzeyde Farmakope çalışmalarına önemli çalışmalarla büyük katkılar 
sağlayacaktır.
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TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU FARMAKOPE BİRİMİ

Filiz KOÇ; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ekonomik Değerlendirmeler ve Laboratuvar Hizmetleri 
Başkan Yardımcılığı, Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi, Farmakope Birimi Sorumlusu, Sıhhiye-
Ankara.

elmek: filiz.koc@titck.gov.tr

ÖZET

T.C. Bakanlar Kurulu tarafından 6 Eylül 1993’te kararlaştırılan “Bir  Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine 
Dair Sözleşme” (10 Ekim 1993 tarih ve 21724 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milletlerarası 
Sözleşme Karar 93/4735) Resmi Gazete’de yayımlanarak 22 Şubat 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Farmakope Birimi, Avrupa Farmakopesi ve tüm Farmakope çalışmalarını koordine etmek üzere 
kurulmuştur. Söz konusu faaliyetler kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşlar, meslek örgütleri ve 
üniversiteler ile iş birliği yapılmaktadır. 

Bu konudaki faaliyetler, 1993 yılından 2011 yılına kadar Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel 
Müdürlüğü bünyesinde devam etmiş ve 2011 yılında yayımlanan 663 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun ana görevleri arasında yer alan Türk 
Farmakopesinin hazırlanmasına ilişkin maddeye istinaden yeniden yapılandırılıp,  2014 yılı başında 
Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Daire Başkanlığı’na bağlanmıştır. Daire Başkanlığı’ndaki altyapı 
çalışmaları sebebiyle, Farmakope Birimi faaliyetlerini Aralık 2014’den itibaren tam anlamıyla Daire 
Başkanlığı’nın bulunduğu yerleşkede devam ettirmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, EDQM, Farmakope.

GÖREVLERİ 

Birimin temel görevi Türk Farmakopesinin oluşturulmasıdır. Buna ilave olarak;

Avrupa İlaç Kalite ve Sağlık Bakım Direktörlüğü (EDQM)’e destek sağlayarak koordineli bir şekilde 
Avrupa Farmakopesi faaliyetlerine destek vermektedir. Ayrıca; 

• Şahit Standartlarla (RS) ilgili olarak gönderilen teknik dokümanlar ile ilgili önerilerin belli süre içinde 
Sekretaryaya bildirilmesi ile ilgili olarak yazışmaları yapmak, 

• Çalışma Programı (Soru Formları) adı altında gönderilen soru formları için yine belirtilen süre içinde 
cevaplanması birimin görevleri arasındadır.

Türk Farmakope Dergisi 2016:1(1):34-35

© Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2016
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Türkiye İlaç ve Tibbi Cihaz Kurumu Farmakope Birimi

 DİĞER GÖREVLER

	İlgili paydaşlardan bilgi istemek, 

	Gelen bilgileri incelemek,

	Dış İlişkiler Avrupa Genel Müdürlüğü kanalı ile Avupa Farmakope Sekreteryası’na cevaplanmış 
soru formunu göndermek ve internet üzerinden soru formunu doldurularak elektronik olarak cevap 
vermek, 

	Avrupa Farmakopesine üye ülkelerin monograflar üzerindeki bildirimleri “Pharmeuropa” adlı 
elektronik yayın üzerinden yürütülmekte olup, varsa Farmakope danışma Kurulunun bilimsel 
görüşleri alınarak ve makamın onayı doğrultusunda karara varılarak Türkiye adına yorumları 
iletmek, 

	Avrupa Farmakopesi uzman/çalışma gruplarına adayların önerilme atama ve kabul süreçlerinin 
yönetimini düzgün bir biçimde sağlayarak konu ile ilgili adayların bilgilerinin EDQM’e ileterek kabul 
işlemleriyle ilgili süreçleri yönetmektedir.

AVRUPA FARMAKOPESİ ÇALIŞMA GRUPLARI

Avrupa Farmakopesi uzman/çalışma gruplarında 2015 yılına kadar 14 uzman ile temsil edilirken mevcut 
durumda 25 uzmanın katıldığı 19 grup ile Avrupa Farmakopesi çalışmalarına destek verilmektedir. 

Birim, Avrupa Farmakopesi’nde kullanılan Standart Terimlerle ilgili Çalışmaları kapsamında gönderilen 
standart terimlerin Türkçe karşılığının ve tanımlanmasını Farmakope Danışma Kurulu ile yürütmek ve 
oluşan Türkçe karşılıkları EDQM’e iletmektedir.

Birimimiz ayrıca, Avrupa Farmakopesi Adaptasyon Çalışmalarını oluşturmuş olduğu gruplarla 
yürütmek ve yayımlanmasını sağlayarak kurumumuza hizmet vermektedir. 

Avrupa Farmakopesi Delegasyonunda üç üye ile ülkemizin temsili sağlanırken bu üyelerimizin 
faaliyetlere katılımı için gerekli çalışmalar yine Farmakope Birimi tarafından yürütülmektedir.

ANALİZ VE KONTROL LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Daire Başkanlığımıza gelen numunelerin analizlerinde kullanılan Sertifikalı Şahit Standartlar’ın (EP ya 
da USP) temini, takibi ve düzenlenmesi sağlamakta olup, Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Laboratuvarı’nda 
kullanılmak üzere uluslararası standart test yöntemlerine erişimin sağlanması adına senelik satın 
alma çalışmalarının yürütülmesi de görevleri arasındadır.

Kurumumuzun ilgili daireleri tarafından kullanılan Avrupa Farmakopesi başta olmak üzere diğer tüm 
farmakoplerin temini de Birimin görevleri arasındadır. 

Az sayıda etkin ve nitelikli personeli ile tüm görevlerini aksatmadan yürütmeye devam eden birimin 
hedefleri arasında yöntem ve monograf çalışmalarına katkı sağlayacak laboratuvarların kurulmasının 
sağlanmasının yanı sıra uzun vadede ulusal referans maddelerin geliştirilmesini sağlamak 
bulunmaktadır.

KAYNAKLAR

1) Avrupa İlaç Kalite ve Sağlık Bakım Direktörlüğü’nün https://www.edqm.eu/ genel ağı.

2) T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun http://www.titck.gov.tr/ genel ağı.
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AVRUPA FARMAKOPESİ’NİN YAPISI

Gülçin SALTAN İŞCAN; Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, 
Tandoğan-Ankara.

elmek: gulcin.saltan@pharmacy.ankara.edu.tr

ÖZET

Farmakopeler ilaç terminolojisinin, ilaç hammaddelerinin monograflarının ve analizlerde kullanılan 
yöntemler ile cihazların standartlarının yer aldığı kitaplardır. Gelişen teknolojiler yeni ve daha hassas 
kalite kontrol yöntemlerinin kullanımını gerektirdiğinden farmakope yazımı canlı bir süreçtir. Bu 
nedenle farmakopelerde yer alan monograflar sürekli olarak yenilenmektedir. Bu yenilenmeyi ve 
takibi sağlamak üzere Avrupa İlaç Kalite ve Sağlık Bakım Direktörlüğü (EDQM) kurulmuştur. EDQM, 
çalışmaları ile sağlık alanında kullanılan tüm maddeleri ortak bir standarda getirme amacı gütmektedir. 

Farmakopeler, geçerli oldukları ülkelerde yasa statüsünde olduğundan hukuki değeri bulunmaktadır. 
Öncelikle Avrupa’da başlayan bu oluşum günümüzde dünya çapına ulaşmıştır. İlaç ve sağlık 
hizmetlerinin hangi alanında olursa olsun kalite kademesi yoktur; daima en kaliteli hizmet sunulmak 
zorundadır.

Bu çalışmada Avrupa Farmakopesi’nin hazırlanma ve güncelleştirme çalışmaları derlenmiştir ve 
Avrupa Farmakopesi’nin yapısı açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Farmakopesi, Avrupa İlaç Kalite ve Sağlık Bakım Direktörlüğü (EDQM)

GİRİŞ

Günümüzde insan sağlığında kullanılacak olan ilaç hammaddelerinin ve ilaçların dünya çapında 
standardını sağlamak üzere resmi otorite kurulması zorunlu hale gelmiştir. Bu amaçtan yola çıkılarak 
1964 yılında Avrupa Konseyi, Avrupa Farmakopesi’ni kurmuştur. Avrupa Farmakopesi’nin amacı, 
insan sağlığında ve veteriner hekimlikte kullanılan maddeler için ortak kalite standartlarını sağlamaktır.

Avrupa Farmakopesi Detaylandırılması Sözleşmesi 1964 yılında Avrupa Konseyi tarafından kabul 
edilmiştir ve Avrupa Farmakopesi’nin Avrupa’da üretilen ilaçların kalitesini güvence altına alması için 
temel atılmıştır. Avrupa Farmakopesi tüm terapötik alanları kapsamaktadır.

Türk Farmakope Dergisi 2016, 1(1):36-51

© Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2016
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Avrupa Farmakopesi;

Kalite standartlarını tek tek tanımlayan monograflar (bir maddenin uygunluğu bir dizi testlerle kontrol 
edilir.)

Belirli bir grup madde için (fermantasyon ürünleri) veya dozaj formu için (katı dozaj formları için 
çözünme hızı, tek-doz preparatlar için kütle tekdüzeliği) genel uygulanabilir kalite standartlarını 
içermektedir.

AVRUPA FARMAKOPESİ’NİN AMACI

Avrupa Farmakopesi’nin amacı ortaklığı geliştirmektir. Amaç, insan sağlığında ve veterinerlikte 
kullanılan ilaç ham maddelerinin kontrolü için Avrupa kalite standartlarının harmonizasyonunu 
sağlamaktır. 

Avrupa Farmakopesi, bireylerin yüksek kalitede ilaca ulaşabilmesi için yasal olarak bağlayıcı 
karakterleri ve kalite kontrol metodlarını içermektedir. Bunun anlamı, bir hastanın herhangi bir Avrupa 
ülkesindeki bir eczaneden aldığı ilacı (aspirin tablet) bir başka ülkede, markası veya türü ne olursa 
olsun aynı kalitede (orijinal veya jenerik ürün) temin edebilmesidir. Amaç;

•	 Avrupa halkının sağlığını garanti altına almak için ilaç kalite standartlarını belirlemek,

•	 Ayrıntılı yeni analiz yöntemi ve testler ile halk sağlığını tehdit edebilecek yeni riskleri hızla bertaraf 
etmek, (örn: delidana hastalığı, heparin krizleri gibi)

•	 Şehirlerarasında ilaç ticaretindeki hareketi mümkün olduğunca kolaylaştırmaktır.

Örneğin, bir bardak su ile alınan basit bir ilaç, en karmaşık türdeki bir tedavi için de alınabilir. Bu yüzden 
Avrupa’da üretilen ve satılan tüm ilaçların bileşimleri, önemli spesifikasyonlara, üretim işlemlerine ve 
kalite ölçütlerine uymalıdır.

AVRUPA FARMAKOPESİ’NİN YÖNETİM ORGANI

Avrupa Farmakopesi’nin yönetim organı, Avrupa İlaç Kalite ve Sağlık Bakım Direktörlüğü 

(EDQM: The European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare) olup, bu kuruluş Avrupa 
Konseyi içerisinde idari bir oluşumdur ve Avrupa Farmakopesi için sekreterlik hizmetleri verilmesini 
sağlamaktadır. 

Avrupa Konseyi’nin himayesi altında olan EDQM, ilaçların düzenlenmesinde merkezi rol oynamaktadır. 
Bu uygulamanın Avrupa Birliği ülkeleri üzerinde, diğer tüm Avrupa ülkeleri üzerinde ve dünya çapında 
etkisi vardır.

EDQM’nin yönetim organı, Avrupa Farmakope Komisyonu’dur. Bu komisyonda 37 ülkenin üyeleri 
tarafından temsiliyet sağlanır. Her ülke delegesi eşit oy hakkına sahiptir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO: 
World Health Organization) ve 2015 yılında Kore Cumhuriyeti’nin de katılması ile sayıları 28’i bulan 
gözlemci oturumlara katılmak üzere davet edilir.

Komisyonun rolü

Komisyon, Avrupa Farmakopesi’nin detaylandırılması için gerekli genel ilkeleri belirler;

•	 Avrupa Farmakopesi’nin çalışma programına karar verir, düzenler.

•	 Monografların hazırlanmasında sorumlu özelleşmiş gruplara uzmanlar tayin eder.
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•	 Monografların adapte edilmesi sağlar.

•	 Aktif tarafların ülkelerinde kullanılan monograflar, onların tavsiyeleriyle zaman içinde sabitlenir.

Uzman Gruplar Tarafından Görüşülen Güncel Bilimsel Bilgiler ve Halk Sağlığı Konuları

Başlangıçta, 1964’te 13 uzman grup olmasına rağmen bugün 72 uzman grup ve çalışma partisi 
bulunmaktadır. Tamamıyla gönüllülük esasına dayanan bu gruplar, yeni bilimsel ve teknik gelişmelerin 
Avrupa Farmakopesi’nde ele alınmasını sağlamak için oluşturulmuştur. Örneğin, bir “Hücre Tedavisi 
ürünü” çalışma grubu geniş tedavileri karşılamak için kurulmuştur, yine bir çalışma grubu da 
Prosedür 4’ü (patent koruması süren maddeler için) uygulamak için kurulmuştur. Prosedür 4, özellikle 
önemi artan biyoteknolojik aktif maddelerin biyolojik madde miktarının belirlenmesi için gereklidir. 
Radyofarmasötikler ve radyofarmasötik preparatlar en çok çalışılan ve hızlı ilerleyen konulardandır. 
Ayrıca, gen tedavisinde ve hücresel temelli üretimlerde kullanılan biyolojik kaynaklı hammaddelere ait 
yeni bölümler komisyon tarafından kabul edilmiştir. Veteriner Hekimlikte kullanılan aşıları kapsayan 
monograflar revize edilmektedir. Bitkisel droglar ve bitkisel drog preparatları ile ilgili teşhis ve tağşişatı 
daha iyi tespit edebilmek amacıyla Yüksek Performans İnce Tabaka Kromatografisi (HPTLC) yöntemi 
daha standart hale getirilmiş ve konu ile ilgili yeni bölüm ilave edilmiştir. Avrupa Farmakope Komisyonu 
analitik veriler için kemometrik yöntemler ile ilgili bölüm de kabul etmiştir.  

Avrupa Farmakopesi tüm üye ülkelerden gelen uzmanların kolektif çalışmasıyla ayrıntılı olarak 
hazırlanır. Bu uzmanlar; üniversitelerden, ulusal ilaç kontrol laboratuvarlarından, ilaçlardan sorumlu 
ulusal yetkili makamlardan, müfettişlerden, hammadde üreten (aktif madde veya yardımcı maddeler) 
farmasötik ve kimyasal endüstrilerden veya ilgili diğer bilimsel mesleklerden çalışmaya katılmaktadır.

Uzmanlar, kendi ulusal delegeleri tarafından önerilir ve komisyon tarafından da komisyonun 
uzmanlığına dayanarak aday gösterilirler. Tüm uzman gruplar toplantılar için Avrupa Konseyi 
Merkezi’nde (Strazburg) hazır bulunmaktadır. Uzmanlar grubu tarafından hazırlanan taslaklar 
belirli aralıklarla “Pharmaeuropa” adı altında bir bütün olarak yayımlanır. Okuyucular da bu metinler 
üzerindeki yorumlarını 3 ay içinde gönderir. Analiz yorumlarıyla ilgilenen uzman gruplar eğer gerekirse 
metni gözden geçirir ve komisyonun kabulü için bunu komisyona sunar.

AVRUPA FARMAKOPESİ’NDE UYGULANAN ÇALIŞMA PROGRAMI

Avrupa Farmakopesi’ni güncel tutmak için kalite spesifikasyonlarının gözden geçirilmesi ve yenilerinin 
ilavesi, uygulanması zorunlu olan sürekli işlemlerdir. EDQM’nin içindeki Avrupa Farmakopesi 
Departmanı, çalışma programını koordine eder. Uzman grup ve çalışma bölümlerinin faaliyetleri tüm 
farmasötik alanları kapsamaktadır. Avrupa Farmakopesi tarafından oluşturulan kalite standartları 
Avrupa’daki ilaçların üretimine ve kalite kontrolüne yönelik olup, 2015 yılı sonuna kadar 2.302 
monograf ve 354 genel kısım yayımlanmıştır.   Avrupa Farmakopesi Komisyonu bünyesinde yer alan 
bu gruplar ve çalışma partileri yılda belirli aralıklarla Strazburg’ta toplanır. Tüm üye ülkelerden gelen 
toplamda 800 Avrupalı uzman Avrupa Farmakopesi çalışmalarına katılmaktadır. 

EDQM’nin Laboratuvar Bölümü ise aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirir;

•	 Uzman grupların toplantılarına katılım,

•	 Özellikle monografların detaylandırılması üzerine üreticilerle yakın işbirliği, patent koruması süren 
maddeler için (P4 işlemi),

•	 İstek üzerine deneysel analitik çalışmalar yapmak,

•	 Kimyasal referans standartları serilerinin oluşturulması,
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Biyolojik Standardizasyon Programı (BSP: Biological Standardization Programme) ise, Avrupa 
Komisyonu ile ortak bir çaba içinde, biyolojik standartlaşma alanında aşağıdaki hedefleri izlemektedir;

•	 Biyolojik Referans Preparat (BRP: Biological References Preparations) standartlarının 
oluşturulması, 

•	 Yeni analitik metodların geliştirilmesi ve validasyonu,

•	 3R (Refinement, Reduction and Replacement: Sadeleştirme, Azaltılma ve Yer değiştirilmesi) 
kavramına dayanan alternatif yöntem validasyonları (var olan yöntemlerin sadeleştirilmesi, 
azaltılması ve hayvan deneylerinin değiştirilmesi).

•	 Bu amaçla tüm ilgili tarafları da içeren ortak çalışmalar da vardır: Resmi İlaç Kontrol Laboratuvarları 
(OMCLs: Official Medicines Control Laboratories) ve üreticiler - Avrupa ve Avrupalı olmayanlar-. 
Bu çalışmalar mümkün olduğunca WHO ile ortaklaşa yürütülmektedir. Amacı, kaynakların 
laboratuvarlar arasında paylaşımını sağlamak ve yeni biyolojik standartların ilavesini dünya 
çapındaki boyutlarda gerçekleştirmektir. Bu program 1992 yılında başlamıştır ve 110’un üzerinde 
proje başlatılmıştır.

Farmasötik referans standartlar, uygulamalarda kullanılmak üzere derlenerek  Avrupa Farmakopesi’nde 
toplanmaktadır. Kimyasal, biyolojik veya bitkisel kaynaklı 2700 civarında standart bulunmaktadır. 
Bunların kullanımı Avrupa kıtasının da ötesine uzanmaktadır.

EDQM uzmanlığının oluşturulması, referans maddelerin üretimi ve dağıtımı için EDQM ile WHO 
arasında yeni bir işbirliği oluşumuna yol açmıştır. Örneğin; WHO, EDQM’yi antibiyotiklerden 
sorumlu merkez olarak belirlemiştir. EDQM, WHO’nun Uluslararası Antibiyotik Standartlarını (ISA: 
International Standards for Antibiotics), ilaçların hazırlanması, depolanması ve dağıtılması alanlarında 
uygulanmasından 2010’dan beri sorumludur. Ayrıca EDQM, WHO’nun Uluslararası Kimyasal Referans 
Maddelerinin (ICRS: International Chemical Reference Substances) dağıtımından da sorumlu hale 
gelmiştir.

AVRUPA FARMAKOPESİ İLE AMERİKA VE JAPONYA ARASINDAKİ ULUSLARARASI 
HARMONİZASYON İŞLEMLERİ

Günümüzde hızlı teknolojik ve bilimsel değişiklikler ile küreselleşen ticaret, EDQM’nin muhatapları 
arasındaki diyalogta açık bir politika izlemesini sağlamıştır. Bu muhataplar ise; uluslararası otoriteler, 
Avrupa Birliği, WHO, ilaç ve kimya endüstrileri, dünya çapındaki tüm hammadde üreticileridir.

Avrupa Birliği ile Amerika ve Japonya arasında mevzuat harmonizasyonu *ICH/VICH aracılığıyla 
sağlanır. Bu programa üçlü program denir. EDQM, Avrupa Farmakopesi’nin bu üçlü programının 
temsilciliğini yapmaktadır. Bu üçlü program ilaçların geliştirilmesi, test edilmesi ve gözetimi 
alanlarındaki mevzuatın harmonizasyonu için Amerika, Avrupa Birliği ve Japonya tarafından 1990 
yılında kurulmuştur. Amacı, işlemlerin tekrarlanmasının önlenmesi ve pazara sunma zamanının 
kısaltılması ile ilaç geliştirme, imalat ve kontrol alanındaki toplam maliyeti azaltmaktır. Bu da mevzuat 
harmonizasyonu aracılığıyla gerçekleşir. Bu çalışma özellikle kritik önem taşıyan hastalıklarda, 
hastaların kullandığı ilaçların kullanılabilirliğinin artmasına katkı sağlar.

Avrupa Farmakopesi ve benzerleri ( Japonya ve Amerika Farmakopeleri ) de ilacın kalite yönü üzerinde 
çalışmalarda bulunmaktadır. 

*ICH: İlaçların İnsan Kullanımının Tescillendirmesindeki Teknik Gereklilikleri Düzenleme Konferansı

VICH: : İlaçların Hayvan Kullanımının Tescillendirmesindeki Teknik Gereklilikleri Düzenleme Konferansı
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AVRUPA FARMAKOPESİ VE FARMAKOPE MÜZAKERE GRUBU

Avrupa Farmakopesi, Japon (JP: Japanese Pharmacopoeia) ve Amerikan Farmakopesi (USP: United 
States Pharmacopoeia) ile birlikte Farmakope Müzakere Grubunu (PDG: Pharmacopoeial Discussion 
Group) 1990 yılında kurmuştur. Bu grup düzenli olarak senede iki kez toplanmaktadır. Toplantılar 
Avrupa’da, Japonya’da ve Amerika’da arasında sırayla yapılmaktadır. PDG’nin çalışma programının 
önceliklerinin tanımlanmasında Avrupalı, Amerikalı ve Japon üretici derneklerinin aktif rolü vardır. 
WHO, PDG toplantılarına gözlemci olarak katılmaktadır. 

ICH/VICH’ nin hedefleri doğrultusunda,  bu programın ana hedefi, ortak standartları benimseyip dünya 
çapında harmonize ederek, ilaç geliştirme ve üretimindeki maliyetleri azaltmaktır. Bu yüzden aynı 
yerde üretilip farklı ülkelere satılmak istenen ürünler için üreticilerin farklı farmakopelere (EP, USP, JP) 
göre testleri yeniden uygulamaları gerekmemektedir. 

Ayrıca, 2001 yılından bu yana PDG, ilaç ve yardımcı madde endüstrilerindeki değişim ve sinerjinin 
kolaylaştırılması için ‘duyuru organizasyonu’ temsilcisi olmuştur. Her farmakope, ortaklaşa kurulmuş 
olan uluslararası harmonizasyon programı kapsamındaki çalışmalara karşı sorumludur. Kullanıcılar 
fikir birliğine varmak için, bu çalışma hakkında yayınlanan çeşitli forumlara veya uluslararası 
toplantılara katılan diğer iki farmakope ve ilgili taraflara danışabilirler. Avrupa Farmakopesi’nin ilgili 
tüm uzman grupları bu program üzerinde çalışmaktadır. 

Metinler üçlü düzeyde (diğer farmakopeler ile) tanımlanıp harmonize edilir.

FARMASÖTİK KULLANIM İÇİN ÜRETİLEN MADDELERİN DOSYALARINI DEĞERLENDİRME

(Avrupa Farmakopesi Monograflar için Uygunluk Belgelendirme)

1994 yılında kurulan Belgelendirme Prosedürü, farmasötik kullanım için üretilen hammadde 
üreticilerinin merkezi değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bunun yanı sıra Avrupa’da lisans yetkilileri için 
de gereklidir. Bu belgeler Strazburg’da EDQM tarafından verilir. Avrupa Farmakopesi Detaylandırılması 
Sözleşmesini imzalayan ve diğer bazı ülkeler (Kanada, Avustralya) tarafından bu belgeler tanınır. 
Bu belgeler Avrupa Birliği İlaç Mevzuatı’nda ifade edilmektedir ve Avrupa Birliği İlaç Mevzuatına 
uygun ilaç üretimi yaptıklarını göstermek için Ruhsatlandırma Birimi tarafından kullanılabilir. EDQM 
ve Sertifikasyon işlemi, Kamu Sağlığı Komitesi Kararına dayanmaktadır (Kısmi Anlaşma: Partial 
Agreement) AP / CSP (93) 5.  Bu karar, kamu sağlığında yeni riskler ile başa çıkmak için düzenli olarak 
revize edilmektedir. Bu işlem, farmasötik kullanımı olan maddelerin kalitesinin Avrupa Farmakopesi 
monograflarında öngörülen ölçütlere göre değerlendirilmesi ile ilgilidir. Maddelerin kalite sorunlarında 
monografların kullanılabilirliğini denetler. Uygunluk belgelendirme, tüm kirlilikleri ve üretim aşamasında 
oluşabilecek potansiyel kontaminasyonu garanti altına alır. Uygunluk belgelendirme işleminin 
monograflar tarafından yeterliliği kontrol edilir eğer monograflar yeterli değilse uygun testler belgeye 
ilave edilir.

Sertifika için başvurmak isteyen şirketler, EDQM’ ye ayrıntılı bir dosya gönderir. Bu dosyada; üretim 
işlemleri, hammaddeler ve üretimde kullanılan kimyasal maddelerin Avrupa Farmakopesi kalite 
gereklerini yerine getirdiğini gösteren testler, monografların bir parçası olan ve safsızlık kontrollerinde 
kullanılabilir Avrupa düzenlemelerini içerir. Başvuranlar aynı zamanda İyi İmalat Uygulamalarına 
(GMP: Good Manufacturing Practice) katılımı kabul etmek zorundadır.

Bu dosyalar, güvenirliği garanti altına alınmış işlemlere göre işlenir. Dosyalar, katılımcı ülkelerin ulusal 
yetkili mercileri tarafından aday gösterilen ve Belgelendirme İşlemleri Yönetim Komitesi tarafından 
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atanan uzmanlar tarafından değerlendirilir. Uzmanların tarafsız tutumunu garanti altına almak için 
uzmanlar, bir gizlilik belgesi imzalar ve çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.

Ayrıca, 1999 yılında Bulaşıcı Süngersi Ensefalopati (TSE: Transmissible Spongiform Encephalopathy) 
riski taşıyan ürünler için işlem uzatılmıştır. Böylece belgelendirme, Avrupa Farmakopesi Genel Bölüm 
5.2.8 esas alınması ile sağlanmıştır. Bölüm 5.2.8 “İnsanlarda ve veterinerlik ürünlerinde hayvansal 
süngerimsi ensefalopati ajanların bulaşma riskini en aza indirmek” ve monograflarda “hayvansal 
süngerimsi ensefalopati ajanların bulaşma riski taşıyan ürünler” olarak bulunmaktadır. 

Bitkisel ilaç ve bitkisel ilaç preparatlarının kontrolüne izin vermek için işlem daha da fazla gözden 
geçirilmiştir.

EDQM denetim programı, Belgelendirme işleminin tamamlayıcı bir parçasıdır. EDQM bu programı 
verilen yetki çerçevesinde hazırlar. Bu yetkiyi Avrupa Komisyonu Uygulama Direktifler 2001/83/EC 
ve değiştirilmiş haliyle 2001/82/EC verir. Bu program GMP ile uyumu kontrol etmek ve Uygunluk 
Belgesindeki (CEP: Certificates Of Suitability) uygulama bilgilerinin doğrulamak için kurulmuştur. 

EDQM denetim organizasyonundan,  organizasyonun takibinden, CEP ile ilgili herhangi bir işlemden 
ve otoritelerle ilgili iletişimden sorumludur. 

AVRUPA İLAÇ KALİTE VE SAĞLIK BAKIM DİREKTÖRLÜĞÜ (EDQM) YAPISI

Avrupa Farmakopesi EDQM tarafından yayınlanmakta olup, 1964’ten itibaren Avrupa Konseyinin 
imzalamış olduğu anlaşma sonucu Avrupa Farmakopesi Detaylandırılması Kongresi ile 
oluşturulmaktadır. Kongreye katılan 37 üye ülke ve Avrupa Birliği’nin yer aldığı bu kongrede Avrupa 
harmonizasyonuna ulaşmayı hedeflemişlerdir.

EDQM’nin görevlerini gerçekleştirmesi için gönüllü üye ülkelerin sadece farmasötik alanda uzman 
hizmete ve ulusal ilaç kontrol laboratuvar ekipmanlarına sahip olması yeterli değildir. Aynı zamanda 
organ nakli ve kan transfüzyonu konularında da uzman hizmet vermelidir. 

Bu organizasyonun başarılı olmasının sebeplerinden biri (Avrupa ve dışındaki devletler dahil) 
gerçekten halkın sağlığıyla ilgilenmesi ve bu yöndeki ihtiyaçlarını karşılayabilmesidir. Bu nedenle ilaç 
kontrollerindeki aktivitelerin koordineli bir şekilde gelişmesinin yanı sıra kan transfüzyonu, organ nakli, 
farmasötik bakım, kozmetik ve gıda paketlemesi alanlarındaki aktivitelerin de kalite ve güvenliliği 
sağlanmıştır.

Bu bağlamda EDQM’nin sorumluluğu;

•	 Veterinerlik ve insan sağlığı için kullanılan ilaçların üretiminde yer alan tüm maddeler ve gereçler 
için tek tek kalite standartlarını hazırlanmak (monograflar ve teknik rehberler),

•	 İlgili bu metinleri kağıt üzerinde, dijital formda ya da internette resmi olarak yayınlamak ve dağıtmak,

•	 Monograflarda tanımlanan yöntemleri deneysel olarak laboratuvarlarda denetlemek, bu 
laboratuvarlar analitik çalışmaları ve Avrupa Farmakopesi’nin referans standartlarını veya 
preparatlarını oluşturmak için organize işbirlikçi çalışmaları gerçekleştirmektir.

•	 Bu çalışmalar monograflardaki karşılaştırmalı analizleri veya testleri gerçekleştimek için gereklidir. 
Bu çalışmalar;
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•	 Biyolojik materyaller için referans standartların saptanması, şu anda Avrupa Farmakopesi’nde 
öngörülen yöntemlerde hayvan kullanımını azaltmak için validasyon alternatifleri ve ilaç kalite 
kontrolünde yeni yöntemler geliştirmektir. Bu çalışmalar finansman olan Avrupa Komisyonu ile 
işbirliği içinde Biyolojik Standardizasyon Programı adı altında yapılmaktadır.

Avrupa Farmakopesi referans standartların hazırlanması, yönetilmesi ve sevki için ise;

Avrupa Farmakopesi için yeni bilimsel ve teknik konular üzerine düzenli olarak düzenlenen kongrelerin 
yani sıra bu konuyla ilgili yapılan seminerler ve eğitim toplantıları yapılmaktadır.

EDQM MİSYONU

EDQM’nin misyonu, insanların temel hakkı olan iyi kalitede ilaç ve sağlık hizmetlerine ulaşmalarına 
katkıda bulunmaktır. İnsan ve hayvan sağlığını korumak ve geliştirmek için;

• Avrupa Farmakopesi Detaylandırılması Sözleşmesi’nde imza sahibi olan tüm ülkeler, ilaçların 
üretimindeki ve kalite kontrolündeki resmi standartları belirlemeli ve uygulanmasını sağlamalıdır.

• İlaç üretiminde kullanılan maddeler (hammaddeler, yardımcı maddeler vb.) için bu resmi 
standartların uygulanmasını sağlamalıdır.

• Kaynakların etkin bir şekilde kullanılabilmesi için üye devletler ve uzmanlar arasında işbirliğinin 
ve paylaşımın koordineli yürütülmesi için Resmi İlaç Kontrol Laboratuvarları  (OMLCs) ağı 
kullanılmalıdır.

• Kalite standartlarının oluşturulması ve etik uygulamaların geliştirilmesi;

	Transfüzyon tıbbı ile ilgili; toplama, hazırlama, depolama, kullanılan kan bileşenleri

	Doku ve hücreler de dahil olmak üzere organ nakli için,

• Ulusal ve uluslararası işbirliği organizasyonları ile kaçak ve sahte ilaç ve tıbbi ürünleri ortadan 
kaldırmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

• Farmasötik bakım kuralları da dahil olmak üzere Avrupa’da güvenli ilaç kullanımı için model 
yaklaşımlar ve politikalar geliştirilmelidir.

• Kozmetikler ve gıda paketleme için standartlar oluşturulmalı ve kontroller koordine edilmelidir.

EDQM’nin VİZYONU

EDQM halk sağlığını korumada önder bir kuruluştur. Bu işlevini, güvenli ilaç ve ilaç kullanımı için kalite 
standartlarının gelişmesini sağlamak, uygulanmasını desteklemek ve izlemek suretiyle gerçekleştirir. 

EDQM’nin standartları dünya çapındaki bilimsel ölçütleri kabul etmiştir. Avrupa Farmakopesi’nin 
Avrupalı üye devletlerini yasal bağlayıcılığı vardır.

EDQM, benzer şekilde kan transfüzyonu, organ nakli ve tüketici sağlığı konularının geliştirilmesinde 
rehber ve standarttır.

EDQM ÇALIŞMA ALANLARI

Pazarlanan İlaçların Gözetimi İçin Programlar 

Gözetim faaliyetlerinin bir parçası olarak ilaçları pazarlamak için EDQM, Avrupa Birliği Resmi İlaç 
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Kontrol Laboratuvarları Ağı’nı (OMCLs Network: Network of Official Medicines Control Laboratories) 
koordine eder. Bu ağ, Avrupa Birliği isteği üzerine 1995’te kurulmuştur. İlaçların üzerinde yapılan kalite 
kontrol testlerinden ve hastaların kullandığı farmasötik ürünlerden aynı kaliteyi almasını sağlamak için 
Avrupa çapında gerekli bir faaliyettir.

Gözetim programlarıyla ilgili temel alanlar:

1) Avrupa çapında bitkisel preparatların, tozların, granüllerin ve antibiyotiklerin kalitesini analiz eden 
genel gözetim çalışmaları,

2) Biyolojik ürünlere (insan sağlığı ve veterinerlikte kullanılan kan ürünleri ve aşılar) yapılan ve ürün 
serilerinin serbest bırakılmasını sağlayan birtakım özel testlerin detaylandırılmasındaki ortak işlem 
ve ilkeler,

3) Çalışma programına göre pazarlama ruhsatı Avrupa İlaç Ajansı (EMA: European Medicines 
Agency) tarafından düzenlenen farmasötik ürünlerin pazarlama gözetim merkezi halini almıştır.

4) Resmi ürünler için pazarlama gözetim programlarının karşılıklı tanınmış veya merkezi olmayan 
işlemler,

Geniş bir perspektiften bakıldığında, Avrupa Birliği düzeyindeki geniş bir katılımcı aralığına tüm resmi 
laboratuvarlarda benzersiz hizmet veren faaliyetler ağı sunmaktadır. Kalite Yönetim Sisteminde ağ 
üzerindeki karşılıklı ortak denetimler ve karşılıklı ortak ziyaretler özel bir önem atfetmektedir. Bu 
sistem, laboratuvarlar arasında test sonuçlarının karşılıklı tanınmasını kolaylaştırmak ve kaynaklardan 
en iyi şekilde yararlanılması için gereklidir. Ayrıca, eğitim kurslarının sağlanması, kalite güvencesi 
konusunda kılavuzların yayınlanması ve bunların düzenli olarak güncellenmesini sağlar.

Kan Transfüzyonu, Organ Nakli, Farmasötik Bakım ve Tüketici Sağlığı Konularında Kılavuz ve 
Standartların Detaylandırılması

Avrupa Konseyi’nin işbirliği aracılığıyla hükümetler arası çerçevede Kan Transfüzyonu, Organ Nakli, 
Farmasötik Bakım ve Tüketici Sağlığı Konularında faaliyetler 1950’lerde başlamıştır.

EDQM aynı zamanda Avrupa’da tüketici sağlığının iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerde yer almaktadır. 
Bu faaliyetler, özellikle test uygulamalarının harmonizasyonu ve çeşitli üye ülkelerin kullandığı 
kozmetik ürünlerin, farmasötik ürünlerin ve gıda ambalaj malzemelerinin kalite ve güvenliğini garanti 
altına alınması konusundadır.

Yeterlilik Testi Şeması ( PTS: Proficiency Testing Scheme) çalışmaları

Çeşitli laboratuvarlar tarafından elde edilen sonuçlar, kontrol amacıyla karşılaştırılır. Bu çalışmalar 
OMCL‘ler arasında karşılıklı güven oluşturulmasına yardımcı olur. Yeterlilik Test Şeması (PTS) 
çalışmaları düzenli olarak temel analiz yöntemlerini uygular. Bunlar, önemli bir unsur olan kalite 
yönetimi ve performansı ölçmek için ortak ve etkili bir sistemi oluşturur. Çalışmalar her yıl psiko-
kimyasal ve biyolojik alanlarda düzenlenir. Ağ üyelerine açık olan bu sistem 2004 yılından bu yana 
üreticileri ve üniversitelere de açılmıştır. Bu program EDQM ‘nin internet sitesinde bulunmaktadır. 
Belirli konular üzerindeki eğitim programları da WHO ile ortaklaşa kurulabilir; bu, Afrika, Asya (Güney 
Doğu ve Batı Pasifik), Avrupa ve Orta ve Güney Amerika’nın devlet kontrol laboratuarlarına açıktır.

EDQM aynı zamanda, özel bir birlik olan ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği: Association of 
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Southeast Asian Nations) resmi kontrol laboratuarları (merkezi ve bölgesel) ve Güneydoğu Asya 
ülkelerinin düzenlediği, PTS çalışmalarını kapsayan eğitim programına katılmıştır. Sponsoru Amerika 
olmuştur.

İşbirlikçi Pazar Gözetim Çalışmaları (MSS: Collaborative Market  Surveillance Studies)

Bu çalışmalar, zaten piyasada olan ilaçlar için yürütülmektedir. Farklı üyeler piyasalarını karşılaştırırken 
aynı tip ilaç olmasını sağlamak için karşılaştırmanın çok taraflı olması gerekmektedir. Bu çalışmalar 
çeşitli ülkelerdeki müfettişler, ulusal otoriteler ve kalite kontrol personelleri ile yakın işbirliği içinde 
geliştirilmiştir.

Genellikle, piyasadaki pek çok ticarileşen ürünlerin genel gözetim çalışmaları, ağdaki çeşitli ülkelerden 
ulusal kontrol laboratuvarlarının katılımıyla her yıl düzenlenmektedir.

Çalışmalar, bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere verilen aktif madde içeriklerinin farklı türleri hazırlıkları ile 
ilgilenmektedir. Tespit edilen bir ihtiyaç karşısında bu çalışmalar ile ilgili sonuçlar, Avrupa Farmakopesi 
monograflar ve/veya genel bölüm ve yöntemlerinin revizyonunda destek olmaktadır.

Testin Karşılıklı Tanınmasına Dayalı Belirli Topluluk Faaliyetleri;

Aşı ve Kan Ürünleri İçin Seri Serbest Bırakma İşlemleri

Bu “hassas” ürünlere özgü, seri serbest bırakma işlemleri, birçok ülkede zorunlu ve EEA ülkelerinde 
Avrupa Direktifi Madde 114, No 2001/83/EC şekilde değiştirilmiştir olup, karşılıklı tanınan bir işlemdir.

OMCL’nin ağ kurulmasındaki öncelikli amacı, ulusal kalite kontrol testlerinin karşılıklı tanımasını 
sağlamaktır.

Bu testler lisansta tanımlanan ortak özelliklerin, dosyaların ve Avrupa Farmakopesi monograflarına 
riayet edildiğini teyit eder.

Avrupa Komisyonunun talebi doğrultusunda, pazarlama izni verildikten sonraki ve biyolojik ürünlerin 
her partisi için piyasa sunulmadan önceki süreci koordine sorumluluğunu da EDQM üstlenmiştir.

Hedefleri, katılan tüm ortaklar ile yakın işbirliği içinde bulunarak her tür aşı veya kan ürünü için teknik 
yardım veya yönlendirmek ve onları güncel tutmaktır. Tüm kurallar ve idari işlemi düzenli olarak 
güncellemektedir. 

EDQM, Avrupa Farmakopesi’nin yeni ve revize edilmiş monograflarını, pazardaki yeni ürün ve 
gelişmeleri, mevzuat değişiklikleri günceller. Bu kurallar EDQM tarafından yayımlanır ve aynı zamanda 
kendi internet sitesinde mevcuttur.

İmmunolojik Veteriner Tıbbi Ürünler (IVMP:  İmmunological Veterinary Medicinal Products) için Seri 
Serbest Bırakma İşlemleri

2001 yılında yayımlanan Avrupa Birliği Yönetmeliği 2001/82/EC’nin 82. Maddesi 2005 yılında 
değiştirilerek 2004/28/EC olarak yayımlanmıştır.

Bu bölümde, insan veya hayvan sağlığı nedenleriyle, üye devletler ürünlerini piyasaya sürmeden önce 
bir OMCL tarafından resmi test için Yetkili Makamlara sunulmak üzere her seriden numune verilmesi 
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gerektiği ve IVMP gereklerini yerine getirip getirmediğini belirlemek için hangi testlerin uygulanacağı 
belirtilmektedir.

Herhangi bir üye devlet tarafından, Seri Salınmasında Resmi Kontrol Otoriteleri (OCABR:  Official 
Control Authority Batch Release) işlemin sonuçları diğer tüm üye ülkeler tarafından karşılıklı kabul 
edilmelidir.

Avrupa Komisyonu’nun talebi üzerine, immunolojik veteriner tıbbi ürünler bir ruhsat verildikten sonra 
ve her seri pazara serbest bırakılmadan önceki işlemin koordinasyon sorumluluğunu da EDQM 
üstlenmiştir.

Atanan hedeflerinden biri de idari işlemler ve tüm ortaklar ile birlikte yakın işbirliği içinde bir dizi özel 
yönergeleri korumak ve güncel tutmaktır.

Bu belgeler ilgili mevzuat uygulanmasını kolaylaştırmak ve karşılıklı tanımayı teşvik etmektedir, 
şeffaflık ve karşılıklı güveni güçlendirir. Usul ve esaslar tüm üye devletler için aynı ölçüde geçerlidir. 
Bu kurallar EDQM internet sitesinde mevcuttur.

Avrupa Birliği Pazarlama İzni Alınmış olan Ürünlere Gözetim (CAP veya merkezi yetkili ürünler)

1995 yılından bu yana, Avrupa Birliği pazarlama yetkileri yenilikçi ilaçlar için verilmiştir. Böyle bir yetkiyi 
alan ürünler kendiliğinden Avrupa Birliği ve EEA genelinde pazarlanacaktır. Ancak çeşitli pazarların 
kalite kontrolü için koordineli bir yaklaşım daha sonra gerekli hale gelmiş ve Avrupa Birliği OMCL 
ağına dahil olmuştur.

1998’deki pilot aşamadan sonra pazarlama yetkisi almış ve devam eden ürünler için gözetim ve 
yetki, Avrupa İlaç Ajansı (EMA: European Medicines Agency)  ve EDQM tarafından ortaklaşa 
düzenlenmektedir.

Bu pilot aşama, bir operasyonel işlem oluşturulmasına ve EMA ile EDQM arasında Haziran 1999 
arasında imzalanan sözleşme ile tıbbi ürünlerin gözetiminin benimsenmesine ve yıllık bir program ile 
yönetilmesine yol açmıştır. Her bir yıllık programda, topluluk pazarlama ruhsatı verilmiş olan ürünler 
yer alacaktır. Ürünler halk sağlığı için risk değerlendirme esas alınarak belirlenir; program EMA veya 
teknik komite (CPMP ve CVMP) tarafından acilen talep edilmiş ürünleri de içermektedir.

Bu işlem, ürünlerin test edilmesi için numune alma konusunda, EMA, EDQM ve ulusal otoriteler 
arasında işbirliği dayanarak ortak bir protokol ile açıklar.

Her ürün, uzman gruplar tarafından seçilir. Bu uzman gruplar Londra’da bulunan Avrupa İlaç Ajansı 
(EMA) ve EU/EEA üye devletlerin üçünden seçilir.

Örnekler, ulusal kontrol laboratuarlarında Ruhsatlandırma (EMA) tarafından türetilmiştir. Köklü 
protokolleri uyarınca test etmek için EDQM’ye gönderilir.

EDQM analizleri ve sonuçları toplar ve sonuçları içeren bir rapor oluşturur ve gerekirse kalite kontrol 
ve takip için öneriler hazırlar. Bu rapor, EMA’ya gönderilir.

Ayrıca, 2011 yılında jenerik ilaçları test amacıyla başlatılan pilot program Topluluk Ruhsatı (CAP veya 
merkezi prosedürü) almıştır. Bütün, 51 OMCLs (laboratuvar testleri beşeri ve veteriner kullanımı için) 
kurulduğundan beri, 27 AB / EEA ülkesi programın test aşamasında bulunmuştur. Toplam 3195 test 
işlemi gerçekleştirilmiştir.



Cilt:1      Sayı:1      Yıl: 2016

Türk Farmakope Dergisi46

Avrupa Farmakopesi’nin Yapısı

Merkezi Olmayan Prosedür (DCP: Decentralised Procedure) veya Karşılıklı Tanıma Prosedürü (MRP: 
Mutual Recognition Procedure)

Avrupa Birliği’nde 2000 yılı sonunda yeni bir test programı kurulmuş ve bir pazarlama izni almış 
ürünler için piyasa gözetimi vurgulayan Karşılıklı Tanıma Prosedürü (MRP) kuruldmuştur. 

MRP / DCP ürün piyasa gözetim programı üyeleri tarafından gönüllülük esasına dayalı olarak 
başlatılmıştır. Katılımcılar test grubunu oluşturmuştur. Dört yıllık bir deneme aşamasından sonra, 2005 
yılı Mayıs ayında yıllık program çalışmasının devam kararı alınmıştır. O zamandan beri bu programa, 
20 OMCLs ve 12 ila 15 üye devlet düzenli olarak katılmıştır. Bu, iş paylaşımı ve test sonuçlarının 
paylaşımı ilkelerine dayanmaktadır. MRP nin, EEA’da birden fazla üye için ilaç Ruhsatlandırma (MA: 
Marketing Authorisation) olanağı sağlaması sebebiyle, çalışma ve test sonuçları paylaşılabilmiştir.

OMCL katılımcıları arasındaki iletişimi sağlamak için EDQM, ortak bir veri tabanı sistemi kurmuştur. 
Aynı ürün için, farklı üye devletler tarafından aynı testlerin yapılmasından kaçınarak, bu sistem pazara 
koordine ve ekonomik bir yaklaşım gözetimi sağlamıştır. Günümüzde, bu program aracılığıyla her yıl 
yaklaşık 500 ilaç test kalite kontrolüne tabi tutulmaktadır.

Taklit ve Yasadışı İlaç Üzerinde Çalışmalar

Son on yılda laboratuvarlar ağı, artan sahte ilaç veya ilaçların yasadışı satışı ile ilgili enteresan 
faaliyetlere dahil olmuştur. Bu ilaçların kalite kontrol uzmanlıklarını paylaşmak için adli tıp laboratuvarları 
ile yakın işbirliği başlatılmıştır.

2006 yılı sonundan bu yana, sahte ve yasadışı ilaçlar hakkında raporlar çalışmaları standardize 
edilmiştir ve ağ üyeleri ile sınırlı ortak bir veri erişim platformu kullanarak, ağ içinde paylaşılmaktadır. 
Önümüzdeki yıllarda, ağ içinde uzmanlık paylaşımının yoğunlaştırılması ve aynı zamanda katılan 
diğer ortaklarla iletişimin (gümrük, polis -sahte ilaç mücadele- ve sağlık otoriteleri) genişletilmesi 
planlanmaktadır.

Dünya Değerlendirilmesi

Avrupa Farmakopesi dünyaya açılmaktadır ve 1964 yılından beri 37 Avrupa ülkesinde harmonizasyon 
çalışmalarını başarıyla gerçekleştirilmektedir. Avrupa dışındaki ülkelere de gözlemci statüsü 
verilmesiyle açılmıştır. Diğer ülkelerle karşılıklı anlaşmaları vardır. Ayrıca anlaşmalar onların isteği 
üzerinde de mümkündür. 

Avrupa Farmakopesi çalışma programı 40 yılı aşkın süredir dinamizmini korumaktadır; 2015 yılında 
8. Baskısı yayınlanmıştır.

Avrupa Farmakopesi’ne resmi eklemeler İngilizce ve Fransızca olarak düzenli ve sürekli 
güncellenmektedir. Avrupa Konseyi resmi dil olarak bu iki dili seçmiştir. Bu güncellemeler kitap olarak 
veya elektronik (USB/ çevrimiçi) yayınlanır.

Avrupa’da diğer dillere çevirme işleminden üye ülkeler sorumludur: Almanca, Macarca, Lehçe gibi.

Piyasa Gözetim Programı

1995 yılından beri Avrupa Birliği ve sertifika veren kuruluşlar tarafından belirlenen ilaçlar hakkında yeni 
düzenlemeler ile tüm üye devletlerin pazarlama yetkileri geçerli hale gelmiştir. Bu da ilaçların serbest 
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dolaşımını önemli ölçüde arttırmıştır. Bu program, daha önce her bir ulusal otorite tarafından ayrı ayrı 
yürütülen analitik denetim yöntemlerinin tekrar gözden geçirilmesini daha da önemli yapmaktadır ve 
tıbbi ürünlerin piyasa gözetimi için koordineli bir Avrupa yaklaşımı kurmaktadır. 

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi 26 Mayıs 1994’te Resmi İlaç Kontrol Laboratuvarları (OMCLs) 
ağı kurma kararı almıştır. Bu, piyasadaki insanlarda ve veterinerlikte kullanılan ilaçların kalite kontrol 
alanında yeni bir işbirliği girişimi olmuştur.

OMCLs Avrupa Ağı oluşturulması, Avrupa Birliği’nin ihtiyaçları ve hızı için tercih edilirken, Avrupa 
ve uluslararası işbirliği uzun bir geçmişe sahip Avrupa Farmakopesi, yetki sahasına kurulmuştur. 
Dolayısıyla ağ, Avrupa Farmakopesi sözleşmesini imzalamış tüm ülkelere ve aynı zamanda Avrupa 
Farmakopesi Komisyon gözlemcilerine açıktır.

Bu uluslararası işbirliği ile kaynak havuzu sayesinde kamu sağlık harcamaları azalır. Yetkili ulusal 
otoriteler arasında paylaşımı sağlayarak çalışmaların tekrarlanmasını önler, ayrıca son teknoloji ve 
seçici analiz yöntemlerine erişimi sağlar. 

Kalite Yönetim Programı (QMP: Quality Management Programme)

Tüm OMCLs ağı tarafından, kalite yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili ortak 
bir yaklaşım kabul edilmiştir. Bu, sonuçların ve verilerin artan değişimi nedeniyle ve biyolojik serilerin 
serbest bırakılması ve bir merkezi veya merkezi olmayan pazarlama izni almış ürünlerin piyasa 
gözetimi için ve karşılıklı tanınmasına izin vermek için özellikle önem taşımaktadır.

 Kalite yönetim sistemleri alanında yapılan çalışmalar 1999 yılından itibaren şiddetlenmiştir. Bu, 
aşağıdaki şekilde adapte ettirilmiştir;

• Tüm ağ üyelerine yönetim politikaları için uyum programı,

• Ağ kalite yönetim sistemleri için belirli bir yardım ve bakım programı,

• OMCL ortamı için kullanılan analitik validasyon test yöntemleri, değerlendirilmesi ve sonuçların 
raporlanması ve ekipman yeterliliği ilgili genel kılavuzlar.

Ağ içinde, ISO / IEC 17025 kalite standartlarına başvurmak için anlaşma sağlanmıştır. Karşılıklı ortak 
ziyaretler veya denetimler için işlemler detaylandırılmıştır.

Ziyaretçiler veya denetimciler için farklı OMCLs ağı her yıl kurulur ve uygulanır. Toplamda, 1997 Aralık 
ayından 2010 Aralık ayına kadar Resmi İlaç (OM: Official Medicine) programı ile  karşılıklı 71 ortak 
denetim,  karşılıklı 48 ortak ziyaret, 2 eğitim ve 14 eğitim ziyaretleri OMCL ağında yürütülmüştür. Bu 
rakamlar bize OMCL ağına bağlılığın güçlü olduğunu gösteriyor. Bu da OMCL’nin, uyumlaştırılmış bir 
yüksek standart, kalite sistemini yükseltme ve birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmak için ortak bir 
yaklaşım yüklenmesiyle gerçekleşmiştir.

İnternet Ağı

İnternet ağının rolü, Avrupa çapında denetim faaliyetlerinin koordinasyonu sağlamak ve uyumlaştırılmış 
ortak standartlar yoluyla gelecekteki gelişimi etkilemektir. Günümüzde internet ağı, ulusal yetkililer 
tarafından atanan bağımsız bir kamu laboratuvarından oluşmaktadır. Bu ağ, insan ve veterinerlik 
kullanımına yönelik ilaçların kalite kontrolünden sorumludur. Bu işbirliği iki seviyede gerçekleşmektedir; 



Cilt:1      Sayı:1      Yıl: 2016

Türk Farmakope Dergisi48

Avrupa Farmakopesi’nin Yapısı

1. Genel Ağ: Avrupa Farmakopesi Detaylandırılması Sözleşmesine üye ülkeler ve internet ağındaki 
genel faaliyetlere dahil olan gözlemci ülkeler; genel ilgili tüm alanlarda toplantılara ve ortak çalışmalara 
tüm resmi kontrol laboratuvarları tarafından davet edilen taraflar.

2. Kısıtlı Ağ: Avrupa Birliği ve EEA üye ülkeleri de dahil olmak üzere; bir takım faaliyetler, Avrupa 
Birliği içinde ilaçlar için daha kısıtlayıcı düzenleyici çerçeve içinde yer alır. Özellikle merkeze bağlı 
(Topluluk) otorite usulleri ve biyolojik serilerin salınmasında.

EDQM’nin 2011 yılında ISO 9001:2008 belgelenmesi kapsamı genişletilmiştir. Bu belgenin 
kapsamında; piyasa ilaç gözetimi ve ilgili veri tabanlarının yönetimi; yani immunolojik ve beşeri kan 
türevi partilerinin serbest bırakılması için kılavuz hazırlanması koordinasyonunu vardır.

Farmasötik Referans Standartlar (PRS: Pharmaceutical Reference Standards);

Avrupa Farmakopesi İçin Referans Standartlar;

Referans standartların (saf ve kalite kontrol için kalibrasyonu dikkatli yapılmış örnekler) kullanımı 
Avrupa Farmakopesi tarafından öngörülen testlerin ve tayinlerin çoğunda gereklidir. Bu nedenle 
standartların üretimi ve dağıtımı Avrupa Farmakopesi kullanıcıları için çalışan EDQM için önemli bir 
aktivite oluşturmaktadır. 

Kimyasal Referans Standartlar (CRS: Chemical Reference Standards)

Avrupa Farmakopesi tarafından oluşturulan Kimyasal Referans Standartlar (CRS) yeni uyumlaştırılan 
işlemlerin etkin zamanda oluşturulması için gereklidir. Heparin monografları hızla gözden geçirilmiş ve 
gerekli 4 yeni CRS hızlandırılmış bir şekilde oluşturulmuştur.  Bu monograflar kullanıcılar tarafından 
vaktinde kullanılmıştır. 

2010 yılında, 36 tayin standardı, 3 bitkisel standart ve 48 karışımdan oluşan 223 Kimyasal Referans 
Standart (CRS) ve 3 Bitkisel Referans Standart (HRS: Herbal Reference Standards) oluşturulmuştur. 
96 serinin değiştirilmesinin yanı sıra 112 yeni referans standart yayımlanmıştır. 461 serinin üretimi 
yapılmıştır. Geçtiğimiz yılsonu (2015) itibarıyla bu rakam 2700 civarında maddeye ulaşmıştır.

Kimyasal Referans Portföyü’nün (CRS) Büyümesi;

CRS’lerin uygunluğu sürekli izlenir; 2010 yılında 473 seri (% 20,6) incelenmiştir. Faaliyetleri dikkatle 
planlanması ile kullanıcılar her zaman kullanılabilir ürünlerin en az % 98’ine sahip olması hedefi 
kolaylıkla başarılmıştır.
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Şekil 1. Kimyasal Referans Portföyü’nün (CRS) 2010 yılındaki Durumu

Avrupa Farmakopesi referans standartları, Avrupa coğrafyası dışında giderek artmaktadır. 

 Şekil 2. Avrupa Farmakopesi flakonlarının Dünya çapında % sıralanması/ dağılımı

Hindistan ve Çin, EDQM referans standartlarını kullanan Avrupa dışı kullanıcılardır.

Referans standartlar için talep 2010 yılında artmıştır.  

Şekil 3. EDQM referans standartlarının kullanımının yüzde olarak dağılımı



Cilt:1      Sayı:1      Yıl: 2016

Türk Farmakope Dergisi50

Avrupa Farmakopesi’nin Yapısı

Şekil 4. Avrupa Farmakopesi referans standartların sipariş sayısındaki büyüme

Biyolojik Referans Standartlar (BRS: Biological Reference Standards)

Avrupa Farmakopesi Komisyonu tarafından 2010 yılında uluslararası işbirliğiyle iki adet Biyolojik 
Standardizasyon Programı (BSP: Biological Standardisation Programme) çalışmaları yapılmış olup, 
bu standartlar; İnsan koagülasyon faktör VIII BRS (seri 4)  ve heparin, düşük molekül kütlesi BRS (seri 
6, 7 ve 8)  ve tetanoz aşısı BRS (seri 3)’dür. 

EDQM’nin WHO için Faaliyetleri;

Uluslararası Kimyasal Referans Standartlar (ICRS: International Chemical Reference Standards)

EDQM 2010 yılında, WHO ICRS’nin oluşturulması, izlenmesi ve dağıtılması sorumluluğunu 
üzerine almıştır. Bu birikim 200’den fazla referans standardı temsil etmektedir. ICRS, Uluslararası 
Farmakopede yayınlanmış ve dünya çapında kullanılmaktadır. 2010 yılında, 14 ICRS’ nin uygunluğu 
izlenmiştir ve dağıtılması Mayıs ayında başlanmıştır.

Şekil 5. ICRS flakonlarının Dünya çapında yüzde sıralanması / dağılımı

Antibiyotikler için Uluslararası Standartlar (ISA: International Standards for Antibiotics)

Mayıs 2006’dan beri EDQM, Ulusal Biyolojik Standartlar ve Kontrol Enstitüsü’nü (NIBSC: National 
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Institute for Biological Standards and Control) devralması ile NIBSC’nin tüm sorumluluklarını EDQM 
yerine getirmektedir. ISA’nın kurulması, saklanması ve dağıtılması EDQM’nin sorumluluğudur. 

Antibiyotik etken maddelerinin ve farmasötik ürünlerin kalite kontrolü ve standardizasyonu için ISA 
çok önemlidir. Bunlar kalite kontrol için yapılan mikrobiyolojik testlerde kullanılmak üzere temin 
edilmektedir. 2010 yılında Vankomisin için 2. Uluslararası Standart (IS: International Standard) 
belirlenmiştir ve Dihidrostreptomisin için 2. IS üzerinde değiştirme çalışmalarına başlanmıştır.

SONUÇ

Farmakope; ilaçlara, ilaç üretiminde kullanılan ilaç hammaddelerine veya sentezlenen ürünlere 
uygulanan testler ile ilacın kalitesini tanımlar. Farmakope, kamu sağlığına hizmet vermek için 
kullanılan resmi referanstır. Ayrıca tıbbi ürünlerin pazarlanma yetkisi için gerekliliğin bir parçasıdır. 
Avrupa Farmakopesi kalite standartları bir ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca geçerlidir. Avrupa 
Farmakopesi’nin temel hedefi; ortak kalite standartlarını sağlamaktır. Bunu da ilaç üretiminde 
kullanılan maddelerin kontrolü (insan sağlığında ve veteriner hekimlikte kullanılan) ile başarmaktadır. 
Avrupa Farmakopesi 2016 yılında 37 üye ülke ve 28 gözlemci (WHO dahil) ile çalışmalarına devam 
etmektedir. Bu tarihe kadar 2700 adet kalite standardı ve olağanüstü durumlarda hızlı çalışma işlemleri 
ile her yıl yeni ilaçlar için ayrıntılandırılmış standart geliştirilmektedir. 

Avrupa Farmakopesi’nin sürekli güncellenmesi ve dinamizmini kaybetmemesi için Avrupa İlaç Kalite ve 
Sağlık Bakım Direktörlüğü (EDQM) kurulmuştur. EDQM bu sorumluluğun yanında, kan transfüzyonu, 
organ nakli, farmasötik bakım ve tüketici sağlığı konularında kalite ve güvenilirliği sağlamak için 
kılavuz ve standartları oluşturmaktadır.
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Antibiyotikler için Uluslararası Standartlar (ISA: International Standards for Antibiotics)

Mayıs 2006’dan beri EDQM, Ulusal Biyolojik Standartlar ve Kontrol Enstitüsü’nü (NIBSC: 

National Institute for Biological Standards and Control) devralması ile NIBSC’nin tüm 

sorumluluklarını EDQM yerine getirmektedir. ISA’nın kurulması, saklanması ve dağıtılması 

EDQM’nin sorumluluğudur. 

Antibiyotik etken maddelerinin ve farmasötik ürünlerin kalite kontrolü ve standardizasyonu 

için ISA çok önemlidir. Bunlar kalite kontrol için yapılan mikrobiyolojik testlerde kullanılmak 

üzere temin edilmektedir. 2010 yılında Vankomisin için 2. Uluslararası Standart (IS: 

International Standard) belirlenmiştir ve Dihidrostreptomisin için 2. IS üzerinde değiştirme 

çalışmalarına başlanmıştır.

SONUÇ
Farmakope; ilaçlara, ilaç üretiminde kullanılan ilaç hammaddelerine veya sentezlenen 

ürünlere uygulanan testler ile ilacın kalitesini tanımlar. Farmakope, kamu sağlığına hizmet 

vermek için kullanılan resmi referanstır. Ayrıca tıbbi ürünlerin pazarlanma yetkisi için 

gerekliliğin bir parçasıdır. Avrupa Farmakopesi kalite standartları bir ürünün tüm yaşam 

döngüsü boyunca geçerlidir. Avrupa Farmakopesi’nin temel hedefi; ortak kalite standartlarını 

sağlamaktır. Bunu da ilaç üretiminde kullanılan maddelerin kontrolü (insan sağlığında ve 

veteriner hekimlikte kullanılan) ile başarmaktadır. Avrupa Farmakopesi 2016 yılında 37 üye 

ülke ve 28 gözlemci (WHO dahil) ile çalışmalarındalarına devam etmektedir. Bu tarihe kadar

2700 adet kalite standardı ve olağanüstü durumlarda hızlı çalışma işlemleri ile her yıl yeni 

ilaçlar için ayrıntılandırılmış standart geliştirilmektedir.

Avrupa Farmakopesi’nin sürekli güncellenmesi ve dinamizmini kaybetmemesi için İlaç ve 

Sağlık Kalitesi için Avrupa Başkanlığı (EDQM) kurulmuştur. EDQM bu sorumluluğun 

yanında, kan transfüzyonu, organ nakli, farmasötik bakım ve tüketici sağlığı konularında 

kalite ve güvenilirliği sağlamak için kılavuz ve standartları oluşturmaktadır.
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ÖZET

Farmakopeler, tıbbi ürünlerin kalitesini belirlemek için oluşturduğu ve halkın erişimine açtığı 
standartlarla toplum sağlığını korumaktadırlar. Farmakopelerde yer alan yöntemler ve monograflar 
ile etken maddelerin, yardımcı maddelerin ve ilgili materyallerin kalitesinin değerlendirilmesinde 
yasal otoriteye yardımcı olmaktadır. Ayrıca farmakopelerde tanımlanan testler ve tayinler farmakope 
standartlarının temel olarak alındığı resmi yöntemlerdir. İlaca yönelik yapılması planlanan herhangi 
bir analiz farmakope gerekliliklerini yerine getirmeli ve analizlerin yapılması ve/veya değerlendirilmesi 
farmakopelerde yer alan genel yöntemler kısmı ile uyumlu olmalıdır. Farmakopelerde yer alan 
monograf saysı ve çeşitlilik düşünülürse farklı analitik ve biyolojik testler ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
yüzden farmakopelerin mümkün olduğunca tüm bu çeşitliliğini kapsayacak şekilde,  genel yöntemler 
kısmı oluşturulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Farmakope, Türk Farmakopesi, Genel Yöntemler.

GİRİŞ

Günümüzde, dünya çapında 49 farmakope bulunmaktadır (1). Bu farmakopeler arasında kullanılan 
yöntemler, teknolojiler, monograflar ve içerik bakımından farklılıklar bulunmaktadır. Bu çeşitlilik, 
ulusal ve bölgesel ihtiyaçlardan kaynaklanan farklılıklardan dolayı ortaya çıkmaktadır. Günümüzdeki 
farmakopelerde gözlenen farklılıklara rağmen, tüm farmakopelerde değişmeyen nokta ise yasal 
otorite tarafından onaylanmış olmalarıdır (2). 

İlaca yönelik yapılması planlanan herhangi bir analiz farmakope gerekliliklerini yerine getirmelidir. Bu 
analizlerin yapılması veya değerlendirilmesi farmakopelerde yer alan genel yöntemler kısmı ile uyumlu 
olmalıdır. Bu uyum sağlandığı sürece tekrarlanabilir, doğru ve güvenilir sonuçlar elde edilebilir. Bu 
sebeplerden dolayı farmakopede yer alan tüm yöntemler hakkında açıklayıcı ve tamamlayıcı bilgiler 
Genel Yöntemler kısmında kullanıcıların yararlanması için sunulmaktadır (3).  

Monograflar içinde birçok yerde genel bölümlere atıfta bulunmaktadır. Böylece kullanıcılar yöntem 
hakkında daha detaylı ve teknik bilgiye ulaşırlar.  Bu yüzden genel yöntemler kullanıcıya yeteri kadar 
detaylı bilgi içeriğini verecek şeklide tanımlanmalıdır. 

Türk Farmakope Dergisi 2016, 1(1):52-60
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GENEL YÖNTEMLER

Türk Farmakopesi’ndeki kullanılacak yöntemler 9 alt başlık altıda toplanmıştır. Bunlar: 

1. Cihazlar: Farklı deneyleri gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış damlalıkların, cam filtrelerin, 
analitik amaçlı UV lambanın, eleklerin, karşılaştırma çalışmalarında kullanılan tüpler ve gaz 
detektör tüpleri hakkında bilgiler verilir.

2. Fiziksel ve fizikokimyasal yöntemler: Bir maddenin fiziksel veya fizikokimyasal özelliklerinden 
yararlanarak analizlerde kullanılan yöntemler tanımlanır. 

3. Tanıma: İyon ve fonksiyonel grupların tanımlanmasında kullanılan yöntemler tanımlanır.

4. Sınır testleri: Farmasötik amaçlı kullanılacak ürünlerde bulunması istenmeyen maddelerin 
analizleri tanımlanır.  

5. Miktar tayinleri: Çeşitli farmasötik amaçlı kullanılacak üründe miktar tayini için gerekli deneysel 
koşullar tanımlanır.

6. Biyolojik testler: Çeşitli farmasötik amaçlı kullanılacak ürünlerde biyolojik yönden güvenirliklerinin 
değerlendirilmesi için gerekli olan testler tanımlanır. 

7. Biyolojik aktivite tayini: Biyolojik aktiviteye sahip farmasötik ürünlerin aktivitelerini 
değerlendirmek için gerekli olan deneyler tanımlanır. 

8. Farmakognozik yöntemleri: Bitkisel hammaddelerin ve drogların uygunluklarının 
değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri içerir.

9. Farmasötik teknolojik işlemler: Bitmiş ürünlerin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler 
tanımlanır. 

Bu dokuz alt başlık dışında çeşitli analizlerde kullanılacak reaktiflerin nasıl hazırlanacağı da tanımlıdır. 

Farmakopeye uygunluğu gösterilmiş bir maddenin sadece monografında belirtilen gerekliliklere değil 
aynı zamanda genel yöntemlere de uygun olduğu kabul edilmektedir. Ayrıca uygunluğu gösterilmiş 
bir farmasötik preparat geçerlilik süresi boyunca monografa ve genel yöntemlere uyumlu olmalıdır. 

Genel uyarılarda ve monograflarda aksi belirtilmedikçe monograflarda yer alan ifadeler, uyulması 
zorunlu şartları taşır. Genel kısımlar bir monografta belirtildiği takdirde uyulması zorunlu hale gelir. 
Ancak metin içerisinde bu referansın bilgi veya yol göstermek amacıyla yapıldığı belirtilmişse herhangi 
bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bir maddenin farmakope kalitesinde olması için, monografta ve atıf 
yapılmışsa genel kısımlardaki belirtilen tüm şartlara uyması gerekir. 

Avrupa Farmakopesi, Japon Farmakopesi ve Amerikan Farmakopesi’ndeki çeşitli monograflar ve 
genel bölümler üzerinde uyumlaştırma çalışmaları yapılmaktadır (3-5). Uyumlaştırma çalışmaların 
sonucunda farklı farmakopelerde yer alan genel yöntemlerin birbirleri yerine kullanılmasına olanak 
sağlanmaktadır. Monograflar için uyumlaştırma sürecinde ise ürüne ait tüm gereklilikler birebir 
aynı sonucun elde edilebileceğinin gösterilmesinden sonra birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. 
Monografları uyumlaştırma çalışmaları genel yöntemlere göre çok daha zordur. Monograflardaki 
sınırlar bölgesel ve yasal durumuna göre farklılık gösterebilir. Eğer seçilen yöntemin birbiri yerine 
kullanımında herhangi bir kuşku veya problem varsa Türk Farmakopesi’ndeki gerekliliklerin yapılması 
zorunludur. 

Monograflarda bulunan yöntemlerin, maddelerin farmakope uygunluklarının değerlendirilmesi 
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sırasında kullanılması zorunlu olmasına rağmen monograf dışı alternatif yöntemler kullanılabilir. 
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, seçilen alternatif yöntemin farmakope yöntemi ile aynı 
sonucu verdiğinin uygulayıcı tarafından gösterilmesinin yanı sıra seçilen alternatif yöntemin yasal 
otorite tarafından onaylanması gerekmektedir. Tüm işlemlerden sonra alternatif yöntem farmakope 
yönteminin yerine analizlerde kullanılabilir (3).

Bu bir ürünün çıkarılmasından önce farmakopeye uygunluğunu inceleyen bir üretici için bir monograftaki 
bütün testlerin yapılmasının mutlaka bir ön şart olduğu anlamına gelmez. Üretici, örneğin üretim 
aşamasındaki validasyon çalışmaları ve üretim içi kontrollerde elde edilen verilerden, bir ürünün 
farmakope kalitesinde olduğu teminatını verebilir. Ayrıca, genel yöntem ve monograflarda tavsiye 
amaçlı yer alan “-malı/-meli” eklerini taşıyan yöntemlerin uygulanması şart değildir. Buna rağmen, bir 
maddenin farmakope kalitesinde olup olmadığını belirlemek için monograflarda veya genel yöntemler 
kısmında belirtilen tüm gereklilikleri yerine getirmelidir ve gereklilikler uygun analiz teknikleri ile 
gösterilmelidir. Piyasaya sunumun yetkili makamlar tarafından onaylanması, farmakopeye uygunluk 
şartını ortadan kaldırmaz (3).

Tanımlanan testler ve tayinler farmakope standartlarının temel olarak alındığı resmi yöntemlerdir. 
Yetkili makamın kabul etmesi halinde kullanılan yöntemler ile kesin karar vermek mümkün oluyorsa ve 
resmi yöntemler kullanılarak incelenen monografların standartları ile uygunluk sağlanıyorsa, kontrol 
amacıyla alternatif analiz yöntemleri kullanılabilir. Ancak tartışmalı veya şüpheli bir durumda, sadece 
farmakopenin analiz yöntemleri esas alınır (3, 6).

GENEL KISIMLARA VE MONOGRAFLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KOŞULLAR (3,6)

•	 Belirli monograflarda veya diğer metinlerde belirtilen “uygun” kavramı bir reaktif, mikroorganizma, 
test yöntemi vb. için kullanılmaktadır. Eğer uygunluk ölçütü monografta tanımlanmamışsa, 
uygunluk, yasal otorite tarafından karara bağlanır.

•	 Sayısal sınırları olan testler ve miktar tayinlerinde inceleme için kullanılması istenen miktar 
yaklaşıktır. Gerçekte kullanılan miktar, belirtilenden % 10‘dan daha fazla sapmayacak şekilde, tam 
olarak tartılır veya ölçülür ve sonuç bu gerçek miktar üzerinden hesaplanır. Sınırları sayısal olarak 
belirtilmeyen, ancak genellikle aynı şartlarda bir şahit maddenin davranışı ile karşılaştırılarak 
verilen testlerde, inceleme için belirtilen miktar alınır. Reaktifler belirtilen miktarlarda kullanılır. 
Miktarlar belirtilen kesinlik derecesi ile orantılı bir şekilde tam olarak tartılır veya ölçülür. Tartımlar 
için kesinlik, belirtilen son rakamdan artı veya eksi 5 birim fark gösterir (örneğin, 0.25 g, 0.245 g ila 
0.255 g a karşılık gelir).

•	 Hacim ölçümleri için, eğer ondalık noktadan sonraki rakam sıfır ise veya bir sıfır ile bitiyorsa 
(örneğin, 10.0 mL veya 0.50 mL), hacim bir pipet, bir balon joje veya büret ile uygun bir şekilde 
ölçülür; aksi takdirde, dereceli mezür veya dereceli pipet kullanılabilir. Mikrolitre olarak belirtilen 
hacimler, bir mikropipet veya mikroenjektör kullanılarak ölçülür. Bununla beraber, bazı durumlarda 
belirtilen miktarların kesinliğinin, özel sayısal sınır içinde ifade edilmiş, önemli değerlerin 
rakamlarına uygunluk göstermediği kabul edilir. Böyle durumlarda, tartım ve ölçümler mümkün 
olabilen duyarlıkta yapılır.

•	 Volumetrik cam aletler Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan uygun 
uluslararası standartın A sınıfı şartlarına uygun olmalıdır.

•	 Aksi belirtilmedikçe, analitik işlemler 15°C ve 25°C arası sıcaklıklarda yapılmalıdır.

•	 Aksi belirtilmedikçe, karşılaştırma testleri renksiz, şeffaf, nötral camdan yapılmış düztabanlı ve 
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iç çapı 16 mm, özellikleri aynı olan tüpler kullanılarak yapılmalıdır. Karşılaştırılacak sıvıların eşit 
hacimleri tüpü dikey olarak, beyaz bir zemin veya gerekli durumlarda siyah bir zemine doğru 
tutarak incelenir. İnceleme normal ışık kullanılarak yapılır. 

•	 Bir test veya miktar tayininde kullanılan bir belirteç için kullanılacak herhangi bir çözücü, belirtece 
karşı önceden nötralize edilmeli, aksi takdirde bir kör test yapılmalıdır.

•	 Başka bir sıcaklık verilmemişse “su banyosu” ifadesi ile kaynar su banyosu anlaşılmaktadır. 
100°C’ye yakın ancak bu sıcaklığı aşmayan veya belirtilen sıcaklığı sağlamak amacıyla başka 
ısıtma tekniklerinden de yararlanılabilir.

•	 “Sabit ağırlığa kadar kurutma” veya “sabit ağırlığa kadar yakma” terimleriyle, artığın yapı ve 
miktarına uygun ek bir süre kurutma veya yakmanın ardından ikinci bir tartım alındığında, ard 
arda iki tartımın 0.5 mg’dan fazla fark göstermemesi ifade edilmektedir.

•	 Kurutmanın “bir desikatörde” veya “vakum altında” yapılması belirtildiği durumlarda “Kurutmada 
kayıp” başlığı altında verilen şartlarda kurutma yapılmalıdır.

•	 Farmakopede tanımlanan analitik işlemlerin uygun yürütülmesi ve sonuçların güvenilirliği, kısmen, 
kullanılan reaktiflerin kalitesine bağlıdır. Bu yüzden analitik kalitede reaktiflerin kullanılması 
gerektiği ve varsa bazı reaktiflerin uygunluğunu belirten tayin testleri verilmelidir. 

•	 Çözücünün ismi belirtilmediğinde “çözelti” terimi ile su içerisindeki bir çözelti ifade edilmektedir. 
Bu yüzden Farmakopede tanımlanan analitik işlemlerde veya reaktiflerin hazırlanması için suyun 
kullanımı belirtildiğinde, kullanılacak su, saf su şartları taşımalıdır. “Distile su” terimi ile damıtılarak 
hazırlanmış saf su ifade edilmektedir.

•	 Herhangi bir özellik belirtilmediğinde “Alkol” terimi ile yüzde 96 (h/h) etanol (C2H6O) anlaşılır. 
Etanolün diğer derişimleri için ”alkol” teriminin ardından gerekli etanol (C2H6O) hacmi yüzde olarak 
belirtilir.

•	 İçeriğin tanımında, “yüzde” terimi şartlara bağlı olarak aşağıdaki iki anlamdan biri yerine kullanılır: 
yüzde k/k (yüzde, kütle içerisinde kütle), bitmiş ürünün 100 gram’ındaki maddenin gram miktarını; 
yüzde h/h (yüzde, hacim içerisinde hacim), bitmiş ürünün 100 mililitre’sindeki maddenin mililitre 
miktarını ifade eder. “Milyonda kısım (ppm)” ifadesi, başka şekilde belirtilmemişse, kütle içerisinde 
kütleye karşılık gelir.

•	 Bir analitik işlemde sıcaklık herhangi bir değer verilmeden belirtildiğinde kullanılan genel terimler 
aşağıdaki anlamdadır.

•	 Derin dondurucuda: -15°C’den düşük. Buzdolabında: 2°C ile 8°C arasında. Soğuk veya serin: 8°C 
ile 15°C arasında. Oda sıcaklığı: 15°C ile 25°C arasında.

•	 Kaplarda kullanılacak malzemeler genel kısımda tanımlanmıştır. Malzemeler, özellikle plastik 
malzemeler için, kullanılan genel isimlerin her biri, sadece ana bileşikleri değil kullanılan yardımcı 
maddeleri de içine alan bir seri ürünü tanımlamaktadır. Malzemeler için test yöntemleri ve sınır 
değerleri formülasyona bağlıdır ve bu nedenle sadece formülasyon şartları önceden belirlenmiş 
malzemelere uygulanabilir. Farklı formülasyonlara sahip malzemelerin kullanılması ve test 
yöntemleri ve sınır değerleri yetkili makam tarafından kabul edilmesi halinde uygulanabilir.

•	 Genel kısımdaki kaplar için verilmiş özellikler, adı geçen kategorinin kaplarının genel kullanımı 
için geliştirilmiştir. Ancak, çok sayıda değişik kap ve yeni gelişmeler söz konusu olduğunda bir 
şartnamenin yayınlanması gerekli hallerde yetkili makamın onayı alınarak, başka spesifikasyonlara 
uyum gösteren kapların kullanılmasına mani değildir.
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•	 Bu kısımda kaplar için verilen özellik ve tanımlara Farmakopenin monografları içerisinde atıf 
yapılabilir. Farmasötik dozaj şekiller için genel monograflar, Tanım/Üretim başlığı altında, belli 
tip kapların kullanımını öngörebilir; diğer bazı monograflar, Saklama başlığı altında, kullanılması 
tavsiye edilen kap tipini belirtebilir.

•	 Uyum sağlanması için genel yöntemler ve monograflar yazımı sırasında aşağıdaki kısaltmalar 
kullanılmalıdır.

KISALTMALAR VE SEMBOLLER

A  Absorbans

A ^  Özgül absorbans

Ar  Bağıl atom ağırlığı

[a] 20
D  Özgül optik çevirme

Av. Far. Ü.  Avrupa Farmakopesi Ünitesi

bMA  Bağıl molekül ağırlığı

BŞP  Biyolojik Şahit Preparatı

d 20
D  Bağıl yoğunluk

e.n.  Ergime noktası 

IU  Uluslararası ünite

k.n.  Kaynama noktası

KŞM  Kimyasal Şahit Maddesi

λ  Dalga boyu

M  Molarite

n 20
D  Kırılım imleci

ppm  Milyonda kısım

R  Reaktifler başlığı altında tanımlanan madde veya çözeltiler

Rf  Kromatografide maddenin sürüklenme mesafesinin çözücü sisteminin sürüklenme 
mesafesine oranı

Rsp  Kromatografide maddenin sürüklenme mesafesinin şahit maddenin sürüklenme 
mesafesine oranı

RV  Volumetrik analizde birincil standart olarak kullanılan madde

T.F.Ü.  Türk Farmakopesi Ünitesi 

İmmünoglobulinler, immünoserumlar ve aşılarla ilgili monograflarda kullanılan kısaltmalar

LD50  Maddenin, belirtilen yolla uygulandığında belirli bir süre içerisinde deney hayvanlarının 
yüzde 50’sinin ölümüne sebep olabilecek, istatistiksel olarak tayin edilen miktarı.

MLD  Minimum Letal Doz.

L+/10 doz Deney şartlarında 0.1 IU antitoksin ile karıştırıldığında ve belirtilen yolla verildiğinde, 
belirtilen süre içerisinde deney hayvanlarının ölümüne sebep olan toksinin en düşük 
miktarı.
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L+ doz  Deney şartlarında 1 IU antitoksin ile karıştırıldığında ve belirtilen yolla verildiğinde, 
belirtilen süre içerisinde test hayvanlarının ölümüne sebep olan toksinin en düşük 
miktarı.

lr/100 doz  Deney şartlarında 0.01 IU antitoksin ile karıştırıldığında ve intrakütan yolla verildiğinde, 
belirtilen süre içerisinde enjeksiyon yerinde karakteristik bir reaksiyona neden olan 
toksinin en küçük miktarı.

Lp/10 doz  Deney şartlarında 0.1 IU antitoksin ile karıştırıldığında ve belirtilen yolla verildiğinde, 
belirtilen süre içerisinde deney hayvanlarında paralize sebep olan toksinin en düşük 
miktarı.

Lo/10 doz  Deney şartlarında 0.1 IU antitoksin ile karıştırıldığında ve belirtilen yolla verildiğinde, 
belirtilen süre içerisinde deney hayvanlarında toksisite belirtilerine sebep olmayan 
toksinin en yüksek miktarı.

Lf doz  1 IU antitoksin ile en kısa sürede flokülasyona yol açan toksin veya toksoit miktarı.

CCID50  İlave edildiği hücre kültürlerinin yüzde 50’sini enfekte edebileceği beklenen, istatistiksel 
olarak tayin edilen virüs miktarı.

EID50  İnoküle edildiği döllenmiş yumurtanın yüzde 50’sini enfekte edebileceği beklenen, 
istatistiksel olarak tayin edilen virüs miktarı.

ID50  İnoküle edildiği hayvanların yüzde 50’sini enfekte edebileceği beklenen, istatistiksel 
olarak tayin edilen virüs miktarı.

PD50  Etkili olduğu mikroorganizma veya toksinlerin uygulanan bir dozuna karşı, deney 
şartlarında, hayvanların yüzde 50’sini koruyacağı beklenen, istatistiksel olarak tayin 
edilen aşı dozu.

ED50  Söz konusu aşının antijenlerine karşı, deney şartlarında, hayvanların yüzde 50’sinde 
özgül antikor gelişimi sağlayacağı beklenen istatistiksel olarak tayin edilen aşı dozu

PFU  Vezikül-oluşturan ünite veya plaka-oluşturan ünite.

SPF  Tanımlanmış-patojen-taşımayan.

Mikroorganizma kolleksiyonları

ATCC  American Type Culture Collection 10801 University Boulevard, Manassas, Virginia 
20110-2209, ABD

C.I.P.  Collection de Bacteries de l’Institut Pasteur B.P. 52,25 rue du Docteur Roux 75724 
Paris Cedex 15, FRANSA

IMI  International Mycological Institute Bakeham Lane Surrey TW20 9TY, İNGİLTERE 

I.P.  Collection Nationale de Culture de Microorganismes (C.N.C.M.) Institut Pasteur, 25, 
rue du Docteur Roux 75724 Paris, Cedex 15, FRANSA 

NCIMB  National Collection of Industrial and Marine Bacteria Ltd, 23 St Machar Drive Aberdeen 
AB2 1RY, İNGİLTERE 

NCPF  National Collection of Pathogenic Fungi, London School of Hygiene and Tropical 
Medicine, Keppel Street, Londra WC1E 7HT, İNGİLTERE

NCTC  National Collection of Type Cultures, Central Public Health Laboratory, Colindale 
Avenue Londra NW9 5HT, İNGİLTERE
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NCYC  National Collection of Yeast Cultures, AFRC Food Research Institute, Colney Lane, 
Norwich NR4 7UA, İNGİLTERE

S.S.I.  Statens Serum Institut, 80 Amager Boulevard, Kopenhag, DANİMARKA

•	 Genel yöntemler ve monograf yazımında ağırlık ve ölçüm birimleri ve kısaltmaları için 
Uluslararası Sistem Birimleri (SI) birimleri kullanılır. Farmakope’de kullanılan Uluslararası 
Sistem Birimleri; temel birimler, türemiş birimler ve tamamlayıcı birimler olmak üzere verilr. 
Temel birimler ve tanımları Tablo–1’de verilmiştir.

Türemiş birimler, temel birimlerin karşılık geldiği miktarlar ile cebirsel işlemler kullanılarak 
birleştirilmesi sonucu oluşturulabilir. Bu türemiş birimlerin bazıları özel isim ve sembollere 
sahiptir. Türk Farmakope’sinde kullanılan SI birimleri Tablo–2’de gösterilmiştir.

Uluslararası Sistem haricinde bazı önemli ve sık kullanılan birimler Tablo–3’te gösterilmiştir.

Tablo–4’te gösterilen ön ekler, SI birimlerinin ondalık katlarının isimlendirilmesi ve sembolize 
edilmesi için kullanılır.

Tablo 1: SI Temel Birimleri

Miktar Birim
Tanım

İsim Sembol İsim Sembol

Uzunluk l metre m Metre, ışığın vakum altında bir saniyenin 1/299 792 458’lik bir zaman 
dilimi içerisinde kat ettiği mesafe

Kütle m kilogram kg Kilogram, kilogramın uluslararası prototipinin kütlesine eşittir.

Zaman t saniye s Saniye, sezyum-133 atomunun temel şeklinin iki aşırı saf seviyesi 
arasında geçişe uyan radyasyonun 9 192 631 770 periyotluk süresidir.

Elektrik

Akımı
I amper A

Amper, ihmal edilebilir dairesel çapraz-kısımlı sonsuz uzunlukta iki düz 
paralel iletkenle beslenen ve vakumda birbirinden 1 metre uzaklıkta 
yerleştirildiğinde bu iki iletken arasında metre uzunluk başına 2 X 10-7 
newton’luk bir güce eşit olarak meydana gelecek sabit akımdır.

Termodinamik

Sıcaklık
T kelvin K Kelvin, suyun üçlü noktasının termodinamik sıcaklığının 1/273.16’lık 

kısmıdır.

Madde miktarı n mol mol Mol, karbon-12’nin 0.012 kilogramında bulunan atomları gibi bir çok 
temel birimi taşıyan sistemin madde miktarıdır*

Işık

Yoğunluğu
lv candela cd

Candela, verilen bir doğrultuda 540 x 1012 hertz dalga boyunda 
monokromatik radyasyon yayan bir kaynağın ışık yoğunluğudur ve o 
doğrultudaki enerji yoğunluğu steradian başına 1/683 watt’dır

* Mol kullanıldığında, temel birimler tarif edilmeli ve atomlar, moleküller, iyonlar, elektronlar, diğer partiküller veya bu gibi 
partiküllerin belirtilmiş grupları olabilmelidir
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Tablo 2: Türk Farmakopesi’nde kullanılan SI birimleri ve Diğer Birimler ile Eşdeğerliği

Miktar Birim

İsim Sembol İsim Sembol SI temel birimleri 
olarak ifadesi

Diğer SI 
birimleri olarak 

ifadesi
Diğer birimlerin SI birimlerine 

dönüşümü

Dalga sayısı v metre başına bir 1/m m

Dalga boyu λ mikrometre µm 10 m
nanometre nm 10 m

Alan A, S metre kare M2 m
Hacim V metre küp M3 m 1 ml = 1 cm = 10 m

Frekans v hertz Hz s

Yoğunluk P metre küp başına kg/m kg.m 1 g/ml= g/cm =10 kg.m
kilogram

Hız v saniyede metre m/s m.s

Kuvvet F newton N m.kg.s 1 din = 1 g.cm.s = 10 N

1 kp = 9.806 65 N

Basınç P pascal Pa m .kg.s N.m 1 din/cm = 10 Pa = 10 N.m
1 atm = 101 325 Pa = 101.325 kPa
1 bar = 10 Pa = 0.1 MPa
1mmHg = 133.322 387 Pa

1 Torr = 133.322 368 Pa

1 psi = 6.894 757 kPa

Dinamik n pascal saniye Pa.s m .kg.s N.s.m 1 P= 10 Pa.s = 10 N.s.m

viskozite 1 cP = 1 mPa.s

Kinematik v saniyede metre m /s m .s Pa.s.m .kg 1 St = 1 cm .s- = 10- m .s-

viskozite kare N.m.s.kg-

Enerji W joule J m .kg.s N.m 1 erg = 1 cm .g.s =
1 din.cm = 10 J

1 cal = 4.1868 J

Akım yayan güç P watt W m .kg.s N.m.s J.s 1 erg/s = 1 din.cm.s =10 W =

J.s 10 N.m.s =

10 J.s
Absorbe doz D gray Gy m .s J.kg 1 rad = 10 Gy
(yayılan

enerjinin)

Elektrik U volt V m .kg.s . A W.A
potansiyeli,
elektromotiv güç
Elektrik R ohm n m .kg.s . A V.A
rezistansı

Elektrik miktarı Q coulomb C A.s

Bir radyonüklitin A bekerel Bq s 1 Ci = 37.10 Bq = 37.10 s

aktivitesi
Derişim c metre küp başına mol/m mol.m 1 mol/l = 1M = 1 mol/dm = 10 mokm
(bir maddenin), mol
molar
derişim
Kütle P metre küp başına kg/m kg.m 1 g/l =1 g/dm = 1 kg.m

derişim kilogram
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Tablo 3: Uluslararası sistem ile kullanılan birimler

Miktar
Birim

SI birimleri değeri
Süre Sembol

Süre dakika dk 1 dk = 60 sn

saat s 1 s = 60 dk = 3600 sn
gün gün 1 gün =24 s = 86 400 sn

Düz açı derece ° 1° = (n/180) rad

Hacim litre l 1 l = 1 dm3 = 10-3 m3

Kütle Ton t 1 t = 103 kg

Çevirim Frekansı dakikada dönme r/dk 1 r/dk = (1/60) s-1

Tablo 4: Birimlerin ondalık katları ve alt katları

Faktör Önek Sembol Faktör Önek Sembol

1018 eksa E 10-1 desi d

1015 peta P 10-2 santi c

1012 tera T 10-3 mili m

109 giga G 10-6 mikro µ

106 mega M 10-9 nano n

103 kilo k 10-12 piko p

102 hekto h 10-15 femto f
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TÜRK FARMAKOPESİ KİMYASAL MADDELERİ 

Erhan PALASKA; Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, 
Sıhhiye-Ankara.

elmek: epalaska@hacettepe.edu.tr

ÖZET

Farmakopeler içerdikleri bilgiler ve zorunlu tuttuğu standartlar itibariyle ilaç endüstrisi, ruhsatlandırma 
yetkisine sahip otorite ve ilaç kontrol laboratuvarları için temel başvuru kaynağı olma özelliklerini 
taşırlar. Türk Farmakopesi’nde farmasötik amaçla etken madde ve yardımcı madde olarak 
kullanılacak kimyasal maddelere ait monograflar çok önemli ve hacimli yere sahip olacaktır. İki cilt 
olarak hazırlanması planlanan Türk Farmakopesi’nin bir cildinin kimyasal madde monograflarına 
ayrılmaktadır. Temel olarak Avrupa, Amerikan ve İngiliz Farmakope’lerinde yer alan kimyasal 
madde monografları yanı sıra bu farmakopelerde yer almayıp ülkemizde ruhsatlı etken maddelerin 
monograflarının Türk Farmakopesi’nde yer alması amaçlanmaktadır. Bu makalede farmakopede 
yer alacak kimyasal madde monograflarının yapısı, içerikleri üzerinde kısaca durulacak, diklofenak 
sodyum maddesine ait monograf örnek olarak sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Farmakope, Türk Farmakopesi, monograf, kimyasal madde.

GİRİŞ

Kimyasal/biyolojik etken ve yardımcı maddeler, bitkisel droglar ve bitkisel preparatlar ile bitmiş ürünlerin 
tanımını, içeriğini, özelliklerini (görünüm, çözünürlük, ergime ve kaynama noktası vd.) tanıma–teşhis 
analizlerini, miktar tayinini, ambalajlama ve saklama koşullarını, safsızlıklarını tanımlayan farmakope 
bölümünü monograf olarak tanımlanmaktadır.

Kimyasal madde ise fizyolojik sistemlerin kontrolü ve patolojik durumların incelenmesi, hastalıkların 
önlenmesi, tedavisi, farmasötik ürün hazırlanması veya diğer amaçlar için kullanılan farmasötik ürün 
içinde yer alan maddeyi ifade etmektedir.

Farmakopede bir kimyasala ait monograf hazırlanması için o bileşiğin bir tıbbi ürünün bileşiminde ya da 
hazırlığında kullanılması gereklidir. Buna ek olarak bileşiğin doğal, sentetik veya yarı-sentetik kaynaklı 
olup olmadığı, tek bir bileşik veya karışım halinde bulunup bulunmadığı önem taşımaktadır. Monografı 
hazırlanacak maddenin detaylı elde ediliş yöntemi, farklı kristal yapıya sahip olup olmadığı bildirilir, 
optikçe aktif yapıya sahip bileşiklerin her bir enansiyomerleri, rasematı ve varsa diğer enansiyomer 
karışımları halinde bulunuşu değerlendirilir. Bileşiklerin monograflarının hazırlanmasında hidrat 
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formlarının olup olmadığı, varsa değişik hidrat formları, asit, baz veya tuz yapıya sahip olması gibi 
farklı özellikleri monografının hazırlanması için önemlidir. 

MONOGRAFLARDAKİ BÖLÜMLER

Bir kimyasal madde için hazırlanan monograflarda aşağıdaki bölümler yer alır;

1. BAŞLIK

Türk Farmakopesi’nde monografı bulunan kimyasal maddenin başlığında Türkçe, İngilizce ve Latince 
adı, monografın yayım yılı, numarası ve sürümü yer alır. Eğer madde belirlenmiş mono-, di- vb. hidrat 
formları veya hidroklorür, sülfat vb. tuzları halindeyse bu durum belirtilir.

Başlığı takiben kimyasal maddenin yapısal (grafik) formülü, kapalı (ampirik) formülü, molekül ağırlığı 
(relatif atomik kütlesi) ve Chemical Abstracts Service (CAS Numarası) kayıt numarası bulunacaktır.

2. TANIM

Türk Farmakopesi’nde yer alacak kimyasal maddelerin isimlendirilmesinde öncelikle IUPAC 
(International Union Pure and Applied Chemistry) isimlendirilmesi kullanılır. Bileşiğin tanımlanmasında 
varsa diğer isimlendirilmeler de (geleneksel, Merck Index, Chemical Abstracts vb.) yer alır. Bileşikler 
izomerleri halinde bulunuyorsa hangi izomeri olduğu veya eşit karışım ise rasemik olduğu belirtilir, 
optik çevirme yönü ve asimetrik merkezin absolü konfigürasyonu uygun tanımlamalarla (R/S) ifade 
edilir.

İçerik: Monograflarda yer alan ve farmasötik amaçla kullanılacak kimyasal maddeler saf bileşiklerdir. 
Ancak bu maddeler de belli sınırlar içerisinde safsızlıklar içerebilir. Bu nedenle söz konusu maddenin 
kuru madde içeriğindeki miktarının genel titrimetrik analizi %  99.0 dan az, % 101.0’dan fazla olamaz 
şeklindeki açıklamalarla bildirilir. Morötesi-görünür bölge spektrofotometrik analizlerde bu sınır daha 
geniş limitlerde belirlenirken, ayırma tekniği olarak kullanılan sıvı ve gaz kromatografinin kullanıldığı 
analizlerde % 98-102 aralığı normal sayılmaktadır.

3. ÖZELLİKLERİ

Görünüm: Farmakopede yer alacak kimyasal maddeler için görünüm ifadesi, bileşiğin renk ve fiziksel 
formunu ifade eder. Özellikler kavramı içerisinde yer alabilecek tat ve koku özellikleri, test edilecek 
maddenin zararlı veya tehlikeli olabileceği düşünülerek kapsama alınmamaktadır.

Çözünürlük: Bileşiklerin çözünürlüklerini belirlemeye yönelik yöntemler ve çözünürlük ile ilgili terimler 
farmakopenin genel yöntem monograflarında yer alır. Çözünürlüğü tanımlamak için genel olarak su, 
alkol, aseton ve heptan gibi çözücüler kullanılmaktadır. Kloroform ve eter bu amaçla kullanılmamakta, 
heksan kullanımı bazen yanıltıcı sonuçlar doğurabilmektedir. Bu çözücülerde çözünmeyen bileşikler 
için dimetilformamit veya dimetil sülfoksit gibi çözücüler monograflarda yer bulabilmektedir. 

Kimyasal maddelerde hava, ışık ve neme bağlı stabilite kaybı görülüyorsa, durum monografın 
özellikler kısımda belirtilmektedir. Higroskopik özellik taşıyan veya nem alarak sıvılaşan maddeler 
tartım işlemleri sırasında önemli problemlere neden olduğundan gerekli önlemlerin alınması amacıyla 
monograflarda bu özellikleri açısından dikkatle değerlendirilmektedir.

Ergime veya kaynama noktası (derecesi): Farmakope monograflarında yer alan maddelerin fiziksel 
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karakterinin tanımlanmasında öncelikle ergime ve kaynama derecesi tayinlerinden faydalanılmaktadır. 
Ergime sırasında dekompozisyon meydana geliyorsa bu bilgiye monograflarda yer verilmektedir.

Optik çevirmesi: Stereospesifik merkez taşıyarak optikçe aktif özellikteki bileşiklerin belli çözücüler 
içerisindeki optik çevrimelerine monograflarda yer verilir.

4. TANIMA – TEŞHİS

Farmakope monograflarında yer alan kimyasal maddelerin yapılarının aydınlatılması, özelliklerinin 
doğrulanması ve saflıklarının tayini için yapılan testler bu bölümde yer almaktadır. Farmakopede yer 
alan kimyasal maddelerin tanıma ve teşhisi için genellikle seçilmiş deneylerden oluşan bir test grubu 
(ilk tanıma) kullanılırken, bazen hastane ve eczanelerde kullanılmak üzere ikinci bir test grubu da 
(ikinci tanıma) bildirilmektedir. 

Tanıma-teşhis amacına yönelik olarak kullanılan farmakope yöntemleri aşağıda özetlenmektedir;

Enstrümental Yöntemler: Bileşiklerin saflığının tayininde en çok gaz kromatografi (GC) veya sıvı 
kromatografi (LC) gibi kromatografik ayırım teknikleri kullanılmaktadır.

Morötesi (UV), kızılötesi (IR) gibi spektrofotometrik ve Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) gibi 
spektroskopik yöntemler söz konusu bileşiklerin yapı aydınlatmasında yaygın olarak kullanılırlar.  

Bileşiklerin bazı fiziksel sabitelerini belirlemek amacıyla ergime derecesi, donma ve kaynama noktası, 
optik çevirme, çevirme açısı, relatif dansite, refraktif indeks ve viskozite ölçümleri yapılır.

Renk ve çöktürme reaksiyonları: Monograflarda yer alan maddelerin kimyasal reaksiyonlar sonucu 
oluşturdukları renkli veya çözünmeyen türevleri, bozunma ürünleri ile tayinleri yanısıra, sabunlaşma, 
ester, hidroksil ve iyot içerikleri gibi parametrelerden yararlanarak tanıma-teşhis analizleri yapılır.

İnce Tabaka Kromatografisi (İTK): Hareketli bir fazın (mobil faz) sabit bir faz (stasyoner faz) üzerinden 
defalarca geçirilmesiyle hareketli fazın akış yönünde karışımın çözünürlük, adsorpsiyon ve uçuculuk 
gibi özelliklerden yararlanarak bileşenlerine ayrılmasıdır. Bu yöntem uygulanırken analizi yapılacak 
numune şahit bileşikle karşılaştırılmaktadır. 

5. TESTLER

Kimyasal madde monograflarında yer alan testler, söz konusu kimyasal maddelerin saflığını garanti 
altına alabilecek özellikte olmak zorundadır. Bu nedenle monograflarda bileşiklerin içerebilecekleri 
safsızlıklar sınıflandırılmakta ve safsızlık limitleri bildirilmektedir. 

Çözeltinin görünümü: Analizi yapılacak maddenin seçilen çözücü içerisindeki çözünmeyen 
safsızlıklarını tespit etmek amacıyla veya renklenmiş safsızlıklarını belirlemek için çözelti görünümleri 
takip edilmektedir. Parenteral amaçla kullanılacak koyu renkli bileşiklerde absorbans sınırı 
spektrofotometre kullanılarak (400-450 nm’de) belirlenmektedir.

pH, asitlik ve alkalilik: Bu testler ile kimyasal maddelerin üretimlerinden gelen asit veya alkali 
safsızlıkların tespiti ile uygun olmayan saklama koşullarından kaynaklanan parçalanma ürünlerinin 
yarattığı safsızlıkların neden olduğu pH değişikliklerini tespit etmek amacıyla yapılmaktadır. Bu 
amaçla uygun indikatör veya elektrometrik yöntemler kullanılarak yarı-kantitatif titrasyonlar, asitlik 
veya alkalilik testleri veya pH ölçümü yapılmaktadır.
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Optik çevirme: Optikçe aktif maddelerin madde miktarı ve enansiyomerik saflığının tespiti için 
polarimetrik analizlerden yararlanılmaktadır. 

Monograflarda yer alan bileşiklerin saflığının tespitinde absorpsiyon spektrofotometrik yöntemleri 
(morötesi ve görünür bölge), ince tabaka kromatografisi (İTK), sıvı kromatografi (LC), kapiler 
elektroforez, termogravimetri gibi yöntemlere yer verilmektedir. Monograflarda karbonize olabilen 
bileşik tayini, yabancı anyon ve/veya katyonların tayini, ağır metaller-elemental safsızlıkların tayini, 
kurutmada kayıp testleri yanısıra, su içeriğinin semi-mikro (volumetrik Karl-Fischer), mikro (Kulometrik 
Karl-Fischer), gaz kromatografik (termal iletkenlik dedektörü kullanılarak) ve distilasyon yöntemi 
ile tespiti yapılmaktadır. Ayrıca sülfat külü, buharlaşmada kalıntı, kalıntı çözücüler ve bakteriyel 
endotoksinlerin belirlenmesi amaçlı testlerin bu bölümde yer aldığı görülmektedir.

6. TAYİN

Bu bölüm özellikle farmakope monograflarında yer alan kimyasal maddeler içerisinde yer alan 
safsızlıklıkların belirlenmesine ve sınır tespitlerine yönelik bilgileri ve testleri içermektedir. 

Safsızlıkların belirlenmesi ve limit değerlerinin saptanması amacıyla morötesi ve görünür bölge 
spektrofotometrik, volumetrik, kromatografik analizlere sıkça başvurulmaktadır. Tayin yöntemlerine 
benzer bazı kantitatif testler de (özgül optik çevirme, özgül absorbans vb.) bu bölümde yer almaktadır.

Yağ asidi fraksiyonlarının kompozisyonları, yağ ve yağ asidi sterol fraksiyonlarının kompozisyonları 
gibi bazı maddelerin özel profilleri tayin bölümünde yer almakta, etanol ve su gibi aktif olmayan 
bileşiklerin kalitelerinin belirlenmesi ile ilgili testlere bu bölümde yer verilmektedir. 

7. AMBALAJLAMA VE SAKLAMA

Farmakopede tanımlanan maddeler kontaminasyondan ve mümkün olduğu kadar bozunmadan 
korunacak şekilde saklanır. Saklama başlığı altında verilen bilgi ve öneriler bir farmakope şartı değildir. 
Ancak bu bölümde uyulması gereken özel saklama şartları belirtilebilir. Özel saklama şartları tavsiye 
edildiğinde, saklama kabı tipi ve sıcaklık sınırları ilgili monografta belirtilmektedir. 

9. SAFSIZLIKLAR

Organik kimyasal maddelerin monograflarında bilinen ve belli yöntemlerle tespit edilebilen safsızlıklar 
bildirilmektedir. Bu bölümde, safsızlıkların yapısal formülü yanısıra kimyasal isimlendirilmesi 
bulunmakta, bazı safsızlıklar için en yüksek bulunma limitleri bildirilmektedir.

KAYNAKLAR

1. Monografların Hazırlanması için Teknik Klavuz, 7. Sürümü, European Directorate for the Quality 
of Medicines & Health Care, Strasbourg, 2015.

2. Avrupa Farmakopesi 8.0 Sürümü, European Directorate for the Quality of Medicines and Health 
Care (EDQM), Strasbourg, 2014.
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ÖRNEK KİMYASAL MADDE MONOGRAFI

Aşağıda, farmakopede yer alan diklofenak sodyum bileşiğine ait monograf örnek olarak verilmektedir.

TF-01/2016:00621
01/2016:1002

Düzeltilmiş 6.0
DİKLOFENAK SODYUM

Diclofenac Sodium
Diclofenacum Natricum

C14H10Cl2NNaO2                             bMA 318.1

[15307-79-6]

TANIM

Sodyum 2-[(2,6-diklorofenil)amino]fenil]asetat.

İçerik: Kuru madde içeriği % 99.0 dan az, % 101.0 
dan fazla olamaz.

ÖZELLİKLERİ

Görünüm: Beyaz veya açık sarımsı, hafif higroskopik, 
kristalize toz.

Çözünürlük: Suda kısmen çözünür, metanolde çok 
iyi çözünür, etanolde (% 96) çözünür, asetonda az 
çözünür.

e.n.: yaklaşık 280 oC (bozunarak).

TANIMA 

Birinci tanıma: A, D.

İkinci tanıma: B, C, D.

A. Kızılötesi absorpsiyon spektrometrisi (2.2.24).

Hazırlık: diskler halinde.

Karşılaştırma: diklofenak sodyum CRS.

B. İnce Tabaka Kromatografisi (2.2.27).

Test çözeltisi. 25 mg incelenecek madde metanol R 
içinde çözülür ve aynı çözücü ile 5 mL’ye seyreltilir.

Şahit çözelti (a). 25 mg diklofenak sodyum CRS 

metanol R içinde çözülür ve aynı çözücü ile 5 mL’ye 
seyreltilir.

Şahit çözelti (b). 10 mg indometazin R şahit çözelti 
(a) içinde çözülür ve 2 mL’ye aynı çözelti ile seyreltilir.

Plak: İTK silika jel GF254 plak R.

Hareketli Faz: derişik amonyak R, metanol R, etil 
asetat R (10:10:80 h/h/h).

Uygulama: 5 μL.

Sürüklenme: uygulama noktasından itibaren 10 cm.

Kurutma: havada.

Tespit: 254 nm morötesi ışık ile.

Sistem uygunluğu: şahit çözelti (b):

– kromatogramda birbirinden belirgin olarak farklı 2 
leke görülmektedir.

Sonuçlar: kromatogramda test çözeltisi ile elde 
edilen temel leke, şahit çözelti (a) ile elde edilen 
kromatogramdaki ana lekeile benzer pozisyon ve 
büyüklüktedir. 

C. Yaklaşık 10 mg madde, 10 mL etanol (% 96) 
R içinde çözülür. Bu çözeltinin 1 mL’sine, 6 g/L 
potasyum ferrosiyanür R çözeltisi ve 9 g/L demir 
klorür R çözeltilerinin kullanmadan hemen önce eşit 
miktarda karıştırılarak hazırlanan çözeltisinden 0.2 
mL eklenir. Işıktan korunacak şekilde 5 dk süreyle 
bekletilir. 3 mL 10 g/L hidroklorik asit R çözeltisi 
eklenir. Işıktan korunacak şekilde 15 dakika süreyle 
beklenir. Mavi renk oluşur ve çökelti meydana gelir.

D. 60 mg madde 0.5 mL metanol R içinde çözülür 
ve 0.5 mL su R eklenir. Çözelti sodyumun (2.3.1) 
tepkimesini (b) verir.

TESTLER

Çözeltinin görünümü. Çözelti berrak (2.2.1) ve 
absorbansı (2.2.25) 440 nm’dedir (0.05’den büyük 
değildir).

1.25 g madde metanol R içinde çözülür ve aynı 
çözücü ile 25.0 mL’ye seyreltilir.
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İlgili maddeler. Sıvı kromatografisi (2.2.29).

Test çözeltisi. İncelenecek 50.0 mg bileşik metanol R 
içinde çözülür, aynı çözücü ile 50.0 mL’ye seyreltilir.

Şahit çözelti (a). 2.0 mL test çözeltisi 100 mL’ye 
metanol R ile seyreltilir. Bu çözeltinin 1.0 mL’si 10 
mL’ye metanol R ile seyreltilir.

Şahit çözelti (b). 1.0 mL test çözeltisi 200 mL’ye 
metanol R ile seyreltilir. Bu çözeltinin 1.0 mL’sinde 
diklofenak safsızlık A CRS viyal içeriği çözülür.

Kolon:

- boyut: ℓ = 0.25 m, ø = 4.6 mm;

- sabit faz: kromatografi için küresel oktadesilsilil 
silika jel R (5 µm);

Hareketli faz: 34 hacim 0.5 g/L fosforik asit R ve 
0.8 g/L sodyum dihidrojen fosfat R içeren çözeltinin 
fosforik asit R ile pH: 2.5’e ayarlanmış çözeltisi ile 66 
hacim metanol R karıştırılır.

Akış hızı: 1 mL/dk.

Tespit: spektrofotometre, 254 nm.

Enjeksiyon: 20 µL.

Analiz süresi: diklofenak alıkonma zamanının 1.5 
katı.

Alıkonma zamanları: safsızlık A = yaklaşık 12 dk; 
diklofenak = yaklaşık 25 dk.

Sistem uygunluğu: şahit çözelti (b):

- ayırım gücü: safsızlık A ve diklofenak’a ait pikler 
arasında en az 6.5

Sınırlar:

- safsızlık A, B, C, D, E: her bir safsızlığın alanı, 
şahit çözelti (a) ile elde edilen kromatogramdaki 
temel pikin alanından fazla değildir (% 0.2);

- toplam: şahit çözelti (a) ile elde edilen 
kromatogramdaki esas pikin alanının 2.5 
katından fazla değildir (% 0.5);

- yoksayma sınırı: şahit çözelti (a) ile elde edilen 
kromatogramdaki esas pikin alanının 0.25 katı 
(% 0.05).

Ağır metaller (2.4.8): en fazla 10 ppm.

2.0 g’ı test C ile uyumludur. Kuartz kroze kullanılır. 

Şahit çözelti 2 mL kurşun standart çözelti (10 ppm 
Pb) R kullanılarak hazırlanır.

Kurutmada kayıp (2.2.32): 1.000 g’ı 105°C’de 
fırında 3 saat boyunca kurutularak tespit edildiğinde 
en fazla % 0.5 dir.

TAYİN

0.250 g bileşik 30 mL susuz asetik asit R içinde 
çözülür. 0.1 M perklorik asit ile titre edilir. Dönüm 
noktası potansiyometrik olarak belirlenir (2.2.20).

1 mL 0.1 M perklorik asit  31.81 mg C14H10Cl2NNaO2’ye 
eşdeğerdir.

SAKLAMA

Hava sızdırmaz kapta, ışıktan korunarak saklanır.

SAFSIZLIKLAR

Belirlenmiş safsızlıklar: A, B, C, D, E.

A. 1-(2,6-diklorofenil)-1,3-dihidro-2H-indol-2-on,

B. R1 = CHO, R2 = Cl: 2-[(2,6-diklorofenil)amino] 
benzaldehit,

C. R1 = CH2OH, R2 = Cl: [2-[(2,6-diklorofenil)amino] 
fenil]metanol,

D. R1 = CH2-CO2H, R2 = Br: 2-[2-[(2-bromo-6-
klorofenil)amino]fenil]asetik asit,

E. 1,3-dihidro-2H-indol-2-on.
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Gülçin SALTAN İŞCAN; Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, 
Tandoğan-Ankara.

elmek: gulcin.saltan@pharmacy.ankara.edu.tr

ÖZET

Bitkiler, insanlar tarafından tarihin en eski çağlarından beri tedavide kullanılmaktadır. Birçok 
uygarlığın bu bitkiler hakkındaki bilgileri, yaşadıkları devrin kitabelerinde yazılmıştır. Mezopotamya’da 
arkeologların 5000 yıllık distilasyon cihazı bulmaları ise konunun önemini göstermektedir. Milattan 
önce 1550 yıllarında yazılan ve 1872 yılında Ebers tarafından keşfedilen papirüslerde 450 hastalık ile 
bitkisel ve hayvansal kaynaklı ilaçların adları ve tarifleri yer almaktadır. Çinliler, milattan 3000 yıl önce 
bitkisel, hayvansal ve madensel kaynaklı birçok ilaç kullanmışlardır.

Günümüzde ise, insan sağlığında kullanılacak bitkilerin dünya çapında standardını sağlamak üzere 
resmi otorite kurulması zorunlu hale gelmiştir. Bu derlemede ise 2017 yılında yayımlanması planlanan 
Türk Farmakopesi’nde yer alacak olan, dünyada ve Türkiye’de tedavide kullanılan bitkisel drog ve 
ürünlerin hammadde olarak ortak kalite standartlarını oluşturan genel özellikleri açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türk Farmakopesi, bitkisel drog, bitki kalite standartları.

BİTKİSEL DROG

Kullanılan tıbbi bitkilerin binominal sisteme göre tanımlanmış botanik adı, cins, tür, varyete ve kullanılan 
bitki kısmının bilimsel adı ile verilmek üzere işlem görmemiş halde çoğunlukla kurutulmuş, bazen 
taze, bütün, parçalanmış veya kesilmiş bitkileri veya bitki parçalarını, algleri, mantarları, likenleri ve 
özel bir işleme tabi tutulmamış eksudalarıdır.

Avrupa Birliği’nin bitkisel ilaç ürünleri ile ilgili mevzuatında bitkisel maddeler,  bitkisel droglar ve bitkisel 
ilaçlar terimleri ile eşanlamlı olarak kullanılırlar.

Bitkisel ilaçların üretimi: Bitkisel ilaçlar yetiştirilen ya da doğada serbest olarak yetişen bitkilerden 
elde edilebilir. Bitkisel drogların uygun toplaması, yetiştirilmesi, hasatı, parçalanması ve saklama 
koşullarının kalitesinin garantiye alınması zorunludur. Bitkisel droglar mümkün olduğunca toprak, toz 
ve kir gibi safsızlıklardan uzak olmalı ve mantar, böcek ve diğer hayvanların kontaminasyonundan 
uzak olmalıdır. Bitkisel droglar çürük olmamalıdır. Bitkisel drogların dekontaminasyonu sırasında 
etilen oksit kullanılması yasaktır.

Türk Farmakope Dergisi 2016, 1(1):67-73

© Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2016
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Bitkisel ilaçlar için yapılan testler; makroskobik ve mikroskobik analiz, kurutmada kayıp, ağır metaller, 
mikrobiyal kontaminasyon ile kalitatif analiz ve kantitatif miktar tayini testleridir. 

BİTKİSEL PREPARAT/ÜRÜN 

Bitkisel drog preparatları homojen ürünlerdir.  Bu ürünler bitkisel drogların ekstraksiyon, distilasyon, 
sıkma, fraksiyonlama, saflaştırma, arıtma, konsantre etme ya da fermentasyon gibi işlemlere tabi 
tutulmaları sonucunda elde edilmiştir. 

Ekstreler, uçucu yağlar, sıkma meyve suları, işlenmiş eksudalar ve bitkisel droglar gibi ürünlerin hepsi 
bitkisel drog preparatlarıdır. 

EKSTRELER (Extracta)

Genellikle kuru halde bulunan bitkisel ve hayvansal kaynaklardan elde edilen özüt preparatlardır. 
Ekstreler, sıvı (sıvı ekstre ve tentürler), yarı-katı (yumuşak ekstre ve oleoresinler) ve katı (kuru 
ekstreler) olarak hazırlanır.

Ekstreler farklı tiplere ayrılabilir:

Standart ekstreler, etkisi bilinen aktif bileşiğin terapötik etkileri göz önünde bulundurularak belirlenmiş 
miktarlarının bir tolerans dahilinde ayarlanması ile elde edilir. Standardizasyon inert maddelerle veya 
farklı konsantrasyonlardaki ekstre gruplarının karıştırılmasıyla sağlanır. Ayarlı ekstreler, bir veya daha 
fazla markır maddeye göre belirlenen ekstrelerin birbiriyle karıştırılmasıyla/harmanlanmasıyla yapılır.

Diğer ekstreler ise kendi işlem basamakları ve spesifikasyonları ile tanımlanır.

Ekstrelerin üretimi: Ekstreler uygun yöntemlerle etanol veya uygun çözücüler kullanılarak hazırlanır. 
Farklı grup bitkisel veya hayvansal maddeler, önceden tasarlanmış olan ekstraksiyon için karıştırılabilir. 
Bitkisel veya hayvansal maddeler ekstre edilmeden önce enzimlerin inaktive edilmesi, öğütme veya 
yağ tabakasının kurutulması gibi ön hazırlık işlemlerinden geçebilir. Ayrıca istenmeyen maddeler 
ekstraksiyon sonrasında da ayrılabilir.

Ekstre hazırlanmasında kullanılan bitkisel droglar, hayvansal maddeler ve organik çözücüler de 
farmakopelerdeki monograflara uygun olmalıdır. Ekstreler uygun yöntemlerle teşhis edilebilir. Ayrıca, 
ekstreler için mikrobiyolojik kalite kontrol testleri, ağır metal, aflatoksin, okratoksin A ve pestisit artıkları 
ile ilgili testler uygulanır ve bu testlerin belirlenen sınırlar içinde olması gerekir. 

Ekstrelerin etiketinde ise aşağıdaki bilgiler belirtilmelidir. 

• Kullanılan bitkisel ilaç veya hayvansal maddeler,

• Ekstrelerin sıvı, yarı katı veya kuru mu yoksa tentür mü olduğu,

• Standart ekstreler için; terapötik aktivite, bilinen bileşiğin içeriği,

• Başlangıç maddelerinin (eksipiyanlar hariç) oranı,

• Ekstraksiyonda kullanılan çözücüler,

• Hayvansal veya bitkisel materyalin taze olarak kullanıldığı durumlarda ise;

• Ekstre saflığı,
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• Kuru artık (yüzde olarak ifadesi),

• Antimikrobiyal koruyucu ve stabilizatör içeren yardımcı maddenin ismi ve miktarı.

SIVI EKSTRELER (Extracta fluida)

Sıvı ekstreler genellikle 1 kısım hayvansal veya bitkisel materyalin kuru ağırlığına eşdeğer 1 kısım 
ağırlık veya hacmi ifade edecek şekilde hazırlanır. Ekstreler için gerekli katı: sıvı oranı 1:1 ‘dir. Eğer 
gerekirse çözücünün içeriği değiştirilir. 

Sıvı ekstrelerin üretimi: Sıvı ekstreler uygun konsantrasyondaki etanol veya su ile bitkisel/hayvansal 
materyalin ekstre edilmesi ile elde edilebilir, ya da hayvansal veya bitkisel materyalden elde edilen 
kuru veya yarı katı ekstrelerin etanol/su ile çözündürülmesiyle de elde edilebilir. Gerekirse ekstreler 
filtrelerden geçirilebilir. İnce partiküller ekstrenin bileşiminde kalabilir, ancak kabul edilebilir boyuttaki 
bu partiküller sıvı ekstrenin karakterini değiştirmez. Sıvı ekstrelerde bağıl yoğunluk, etanol, metanol, 
kuru artık testleri uygulanır. Etikette ekstrelerdeki etiket kurallarına ilave olarak etanol içeriği h/h olarak 
belirtilir. 

TENTÜRLER (Tincturae)

Tentürler genellikle sıvı preparatlardır.  Genellikle1 kısım hayvansal veya bitkisel materyalin 5 kısım 
veya 10 kısım ekstraksiyon çözücüsünde çözünmesi ile elde edilir. Tentürler için gerekli katı:sıvı oranı 
1:10 veya 1:5’tir. 

Tentürlerin üretimi: Tentürler maserasyon veya perkolasyon yöntemiyle hazırlanır. Ekstraksiyon 
yapılırken etanolün sadece uygun derişimi kullanılır. Ya da yarı katı veya kuru ekstrelerin etanolün 
uygun konsantrasyonu ile çözünmesi sonucu elde edilir. Tentür gerekirse süzülür. Tentürler genellikle 
berraktır. Ancak zamanla belli belirsiz bir tortu/ bulanıklık oluşabilir. Bu bulanıklık tentürün bileşiminde 
önemli bir değişime sebep olmadığı için kabul edilebilir. 

Maserasyon ile üretim; Monograflarda aksi belirtilmedikçe hayvansal veya bitkisel materyaller 
ekstraksiyon için uygun boyutlara gelinceye kadar parçalanır. Belirlenen çözücü ile kapalı kap içerisinde 
içeriğinin ortama geçmesi için karıştırılır ve uygun zamana kadar bekletilir. Kalıntı ekstraksiyon 
çözücüsünden (rüsup gerekirse sıkılarak) ayrılır. 

Perkolasyon ile üretim; Monograflarda aksi belirtilmedikçe hayvansal veya bitkisel materyaller 
ekstraksiyon için uygun boyutlara gelinceye kadar parçalanır. Azar azar belirlenen çözücüye 
karıştırılarak ilave edilir. Bu karışım perkolatöre aktarılır ve perkolasyon işlemi için oda sıcaklığında, 
çözücünün yavaşça ve sürekli olarak ekstre edilecek bitkisel veya hayvansal materyalin üzerinden 
geçmesi sağlanır. Kalıntı ekstraksiyon çözücüsünden (rüsup gerekirse sıkılarak) ayrılır. 

Tentürlerde uygulanan testler; bağıl yoğunluk, etanol, metanol ve kuru artık testleridir. 

YUMUŞAK EKSTRELER (Extracta spissa)

Yumuşak ekstreler yarı katı ekstrelerin tamamen veya kısmen buharlaştırılmasıyla elde edilir.

Uygulanan testler; kuru artık ve çözücü kalıntısıdır.  
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OLEORESİNLER (Oleoresina)

Oleoresinler yarı katı preparatlardır. Preparat, reçinenin uçucu veya katı yağ içinde çözünmesiyle ve 
üretimde kullanılan çözücülerin uçurulmasıyla elde edilir. Doğal oleoresinlerden farkı ekstraksiyon ile 
elde edilmeleridir.

KURU EKSTRELER  (Extracta sicca)

Katı preparatların üretiminde kullanılan çözücülerin buharlaştırılmasıyla elde edilir. Monograflarda 
aksi belirtilmedikçe ağırlık kaybının % 5 (k/k) ‘ den fazla olmaması istenir. Yani kurutmada kayıp % 5 
(k/k)’den fazla olmayan ekstrelerdir. Kurutmada kayıp, su ve çözücü testleri uygulanır. 

BİTKİSEL ÇAYLAR (Plantae ad ptisanam)

Bitkisel çaylar bir veya daha fazla bitkisel maddenin oral kullanılmak üzere hazırlanan sulu preparatları 
olup, dekoksiyon, infüzyon ve maserasyon ile elde edilir. Bitkisel çaylar kullanmadan hemen önce 
hazırlanmalıdır. 

Bitkisel çaylar dökme veya poşetlenmiş olarak verilir.

Bitkisel çay için kullanılacak droglar Farmakope’de özel olarak belirtilen monograflara uygun olmalıdır. 
Eğer belirtilmemişse genel monograflardaki Bitkisel Droglar’a bakılır.

Bitkisel çaylar için tavsiye edilen mikrobiyolojik kalite kontrol testi preparatın hazırlanmasında dikkate 
alınmalıdır.

HOMEOPATİK PREPARATLAR (Praeparationes homoeopathicae)

Homeopatik preparatlar madde, ürün veya stok diye bilinen preparatlardan hareketle homeopatik 
imalat yöntemlerine uygun olarak hazırlanır. Homeopatik preparatlar genellikle Latin kökenli isim olan 
‘stok’ tan hareketle belirli derecedeki dilüsyonu ile hazırlanır.

Homeopatik preparatların hazırlanmasında kullanılan hammaddeler doğal veya sentetik kaynaklı 
olabilir. Homeopatik preparatların hazırlanmasında kullanılacak hayvansal ve insan kaynaklı 
hammaddeler enfeksiyon ajanları ve virüs içeriği bakımından yeterli önlemler alınmış olmalı ve 
minimum risk taşımalıdır. Bu amaçla aşağıdaki işlemlerin yapıldığı gösterilmelidir;

•Üretimde kullanılan yöntembir veya bir kaç basamakta enfeksiyon ajanlarının yok edildiğini veya 
inaktive olduklarını göstermelidir.

•Hayvansal kaynaklı hammaddeler için monografta yer alan hayvansal süngerimsi ensefelopati 
ajanlarının taşınmasındaki riskli ürünler göz önüne alınmalıdır.

•Hayvan ve insan sağlığında kullanılmak üzere üretilen hayvan ve dokularından elde edilen 
hammaddeler yetkili otoriteler tarafından sağlanabilir.

•Aksi belirtilmedikçe insan kaynaklı maddelerde verici izlenmesi tavsiye edilebilir, kan vericisinin ve 
bağışlanan kanın uygunluğuna bakılabilir. 

Bitkisel, hayvansal ve insan kaynaklı hammaddeler taze veya kurutulmuş olarak kullanılabilir.
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Eğer uygunsa taze maddeler dondurularak saklanabilir. Bitkisel kaynaklı hammaddelerin nitelikleri 
ilgili monograflarda verilir.  Eğer geçerli sebepler varsa taze bitkisel maddeler taşınma esnasında 
veya depo amacıyla etanolde (% 96) veya alkolün uygun derişiminde saklanabilir. Homeopatik 
preparatlarda taşıyıcılar; arıtılmış su, uygun derişimdeki alkol, gliserol veya laktoz olabilir. Taşıyıcıların 
özellikleri de ilgili monografta bulunur.

Stoklar, maddeler, ürünler veya homeopatik preparatların hazırlanmasında başlangıç materyallerdir.  
Bir stok genellikle bitkisel, hayvansal ve insan kaynaklı ya da kimyasal veya mineral kaynaklı olabilir. 
Stoklar genellikle ana tentürden veya gliserol maseratından elde edilebilir. Ana tentür monograf ile 
uyumlu olmalıdır. Gliserol maseratı hayvansal, bitkisel ve insan kaynaklı hammaddelerden elde edilen 
sıvı preparatlardır. Bu preparatlar gliserol kullanarak ya da gliserolun uygun derişimdeki alkol ile ya da 
gliserolün uygun derişimdeki sodyum klorür ile karıştırılması ile elde edilir.

Potansiyalizasyon işlemi, homeopatik imalat yöntemlerine uygun olarak stokların dilüe edilmesi 
ve öğütülmesi ile sağlanır. Bunun anlamı stokun ardışık olarak seyreltilmesi ya da ardışık olarak 
öğütülmesi ya da bu iki işlemin birlikte uygulanmasıdır. 

Bu potansiyalizasyon basamakları genellikle şöyledir;

• 1 kısım stok artı 9 kısım taşıyıcı; işaretlemesi şu şekilde olabilir “D”, “DH” veya “X” (ondalık)

• 1 kısım stok artı 99 kısım taşıyıcı; işaretlemesi şu şekilde olabilir “C”, veya “CH” (yüzdelik)

Potansiyalizasyon basamaklarının tanımlanmasında dilüsyon derecelerine göre numaralar verilir. 
Örneğin, 3 kez ondalık potasiyalizasyon basamağına “3D”, “3DH” veya “3X” denir. Ya da 3 kez yüzdelik 
potansiyalizasyon basamağına  “C3”, “3CH” veya “3C” olarak belirtilir. 

Homeopatik preparatların dozaj formunun uygunluğu için ilgili monografa bakılır. 

Homeopatik pilül olarak kullanılan dozaj formları sükroz, laktoz ve diğer uygun yardımcı maddelerden 
sağlanan çözünür preparatlardır. Bunlar ya dilüe homeopatik stok çözeltisinin veya dilüe pilül 
çözeltisinin doyurulması ile hazırlanır ya da bu çözeltilere kademeli olarak yardımcı madde ilavesiyle 
de hazırlanabilir. Homeopatik pilüller oral veya sublingual kullanıma yöneliktir. Homeopatik tablet 
olarak kullanılan dozaj formları ise sükroz, laktoz ve monograflarda belirtilen (tabletler) diğer uygun 
yardımcı maddelerden sağlanan çözünür preparatlardır. Bunlar ya bir veya daha fazla çözünebilir 
aktif maddenin sıkıştırılmasıyla ya da dilüe homeopatik stok çözeltisinin veya dilüe tablet çözeltisinin 
doyurulması ile hazırlanır. Preformülasyon aşamasındaki tabletin doyurulması sükroz, laktoz ve 
monograflarda belirtilen (tabletler) diğer uygun yardımcı maddelerle sağlanır. Homeopatik tabletler 
oral veya sublingual kullanıma yöneliktir.

HOMEOPATİK PREPARATLAR İÇİN BİTKİSEL DROGLAR (Plantae medicinales ad 
praeparationes homoeopathicas)

Homeopatik preparatlar için bitkisel droglar genellikle parçalanmış bitkilerden, bitki kısımlarından, algler, 
mantar veya likenlerden, işlenmemiş durumda ve genellikle taze bitkilerden elde edilir. Homeopatik 
preparatlar için kullanılacak olan bitkisel drogların kuru veya taze oluşu Farmakope monograflarında 
özel olarak tanımlanmıştır. Eğer monograflarda tanımı yoksa bitkisel droğu kullanacak olan ülke kendi 
tanımlar. Belirli eksudalar spesifik bir tedavi için değildir. Ancak yine de homeopatik preparatlar için 
kullanılacak olan bitkisel droglar olarak kabul görürler. Homeopatik preparatlar için kullanılacak olan 
bitkisel droglar botanikte binominal sistemden (cins, tür, varyete gibi) kesin olarak tanımlanmıştır.
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Bütün homeopatik preparatlar için kullanılacak olan bitkisel droglar boyutları küçültülüp sunulmaz. 
Kuru ya da yaş aynı hasat edildiği gibi kalır.

Bazı homeopatik preparatlar için kullanılacak olan bitkisel drogların ise hasattan sonra kullanım 
kolaylığı sağlaması, kurutulması veya paketlenmesi için boyutunu küçültülmesi yani parçalanması 
gerekmektedir.

Bazı homeopatik preparatlar için kullanılacak olan bitkisel drogların kurutma, paketleme ve taşıma 
için kırılması ve daha kırılgan hale getirilmesi gerekir.

Homeopatik preparatlar için kullanılacak olan kuru bitkisel drogların ise boyutlarını küçültmek için 
kesilerek toz haline getirilmesi gerekir. Bu da monograflarda homeopatik preparatlar için makroskobik 
derecede olarak tanımlanmıştır.

Üretim aşamasında homeopatik preparatlar için kullanılacak olan kuru bitkisel droglar yetiştirilen ya da 
doğada serbest olarak yetişen bitkilerden elde edilebilir. Bitkisel drogların uygun toplaması, yetiştirilmesi, 
hasatı, ayrılması, parçalanması ve saklama koşullarının kalitesinin garantiye alınması zorunludur. 
Homeopatik preparatlar için kullanılacak olan kuru bitkisel droglar mümkün olduğunca toprak, toz ve 
kir gibi safsızlıklardan uzak olmalı ve mantar, böcek ve diğer hayvanların kontaminasyonundan uzak 
olmalıdır. Homeopatik preparatlar için kullanılacak olan kuru bitkisel droglar çürük olmamalıdır. Eğer 
bir madde dekontaminasyon tedavisinde kullanılacaksa bitkinin bileşenlerini etkilemediği ve bitkide 
zararlı kalıntı bırakmadığı gösterilmek zorundadır. Homeopatik preparatlar için kullanılacak olan kuru 
bitkisel drogların dekontaminasyonu sırasında etilen oksit kullanılması yasaktır.

Taze bitkisel droglar hemen işlenecekse hasattan sonra hızlıca kullanılmalıdır. Yetkili otoritelerin 
bildirdiği durumlarda taze maddeler dondurularak ve geçerli sebepler varsa taze bitkisel maddelerin 
taşınmasında veya depo amacıyla etanolde (% 96) veya alkolün uygun derişiminde saklanabilir. 
Homeopatik preparatların üretiminde başlangıç maddesi olarak kullanılan taze bitkilerin yabancı 
madde içeriği mümkün olduğunca düşük olmalıdır. Eğer gerekirse en fazla yabancı madde içeriği özel 
monograflarda belirtilir. Homeopatik preparatların üretiminde başlangıç maddesi olarak kullanılan 
kuru bitkilerin yabancı madde içeriği monograflarda aksi bildirilmedikçe testlerle belirlenir. Yine 
monograflarda aksi bildirilmedikçe % 2 k/k ‘den fazla yabancı madde içermemelidir. 

BİTKİSEL YAĞLAR  (Olea herbaria)

Bitkisel yağlar başlıca yağ asitlerinden olan çözünür veya sıvı trigliseritlerdir. Bunlar az miktarda 
balmumu, serbest yağ asitleri, kısmi gliseritler veya sabunlaşmayan maddeler içerebilirler. Bitkisel 
yağlar tohumlardan, meyvelerden veya çeşitli bitkilerin çekirdeklerinden sıkma ile veya çözücülerle 
ekstraksiyonla ve muhtemelen arıtma ve hidrojenasyon sonucu elde edilebilirler. Eğer gerekirse 
uygun antioksidanlar ilave edilebilir.

Arıtılmış yağ: Sıkma veya çözücüyle ekstraksiyon sonucu elde edilen maddenin daha sonra alkaliyle 
arıtılması (önce ağartma sonra koku giderme) veya fiziksel arıtılma sonucu elde edilir.

Hidrojenlenmiş yağ: Sıkma veya çözücüyle ekstraksiyon sonucu elde edilen maddenin daha sonra 
alkaliyle arıtma veya fiziksel arıtma yapılır. Önce ağartma, ardından koku giderme sonra hidrojenasyon 
ve daha sonra tekrar ağartma ve koku giderme ile elde edilir.

Parenteral preparatların imalatında sadece alkali ile arıtılmış yağlar kullanılır.
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UÇUCU YAĞLAR (Aetherolae)

Kokulu ürünler genellikle karmaşık bileşimdedirler. Bu bileşikler botanikte tanımlanan bitkisel 
hammaddelerin buhar distilasyonu, kuru distilasyon veya sıcaklık kullanılmadan yapılan uygun 
mekanik işlemlerle elde edilir. Uçucu yağlar genellikle fiziksel işlemlerle sulu ortamdan ayrılırlar. Bu 
fiziksel işlemler uçucu yağların bileşimini önemli ölçüde etkilemez.

SONUÇ

Farmakopeler, geçerli oldukları ülkelerde yasa statüsünde olduğundan hukuki değeri bulunmaktadır. 
Öncelikle Avrupa’da başlayan bu oluşum günümüzde dünya çapına ulaşmıştır. İlaç ve sağlık 
hizmetlerinin hangi alanında olursa olsun kalite kademesi yoktur; daima en kaliteli hizmet sunulmak 
zorundadır.

Bu çalışmada Türk Farmakopesi’nin hazırlanma aşamasında yol gösterici nitelikte olan bitkisel droglar, 
bitkisel drog preparatları ve diğer bitkisel ürünlere ait genel kısımlar derlenmiştir. 
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ÖZET

Biyolojik bir kaynak kullanılarak elde edilen biyolojik ürünler üretilmeye başlanıp, bitmiş ürün olarak 
elde edilinceye kadar son derece sıkı bir denetim gerektiren süreçlerden geçerler. Bunun başlıca 
nedeni, üretim sürecinin ürünü belirliyor olmasıdır. Bu nedenle bu ürünler üzerinde yapılan kalite 
kontrol çalışmaları son derece önemlidir ve farmakopelerde belirlenen özellikler doğrultusunda 
yapılmaları gerekmektedir. Bu bağlamda, hazırlanacak olan Türk Farmakopesi’nde mevcut biyolojik 
ürünlere ait tüm bilgiler yer alacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türk Farmakopesi, biyolojik ürün, kalite kontrol.

GİRİŞ

T.C. Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından (1) Biyolojik Ürün tanımı “Etken maddesi 
niteliğinin ve kalitesinin belirlenmesi için imalat süreci ve kontrolü ile birlikte fizikokimyasal, biyolojik, 
test kombinasyonu gerektiren ve biyolojik bir kaynaktan imal edilmiş ya da ekstre edilmiş ürün” 
şeklinde verilmiştir. Bu kapsamda aşağıda belirtilen ürünler yer almaktadır. 

• İmmünolojik Tıbbi Ürünler 

• Kan Ürünleri 

• Rekombinant DNA teknolojisi prokaryotik ve ökaryotik hücrelerde, transforme memeli hücreleri 
de dahil olmak üzere biyolojik olarak aktif proteinlerdeki kodlayan genlerin kontrollü ekspresyonu, 
hibridoma ve monoklonal antikor yöntemleri ile elde edilen ürünler 

• İleri tıbbi tedavi ürünleri 

• Etken maddenin doğrudan kendisinden türetilmediği reaktifler; kültür ortamı, dana fetüs serumu, 
katkı maddeleri, kromatografi vb. 

Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) (2) göre biyolojik ürün tanımına baktığımız zaman, biyolojik tıbbi ürün 
olarak ele alındığı ve aktif maddesi biyolojik madde olan üründür şeklinde tanımlandığını görmekteyiz. 

Türk Farmakope Dergisi 2016, 1(1):74-77
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Biyolojik madde ise, biyolojik bir kaynaktan üretilen veya ekstre edilen, karakterizasyon ve kalitesinin 
belirlenmesi için fizikokimyasal ve biyolojik testlerle birlikte üretim işlemi ve kontrollerinin istenildiği bir 
madde olarak belirtilmiştir. 

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) (3) göre: Biyolojik ürünler, veya biyolojikler, tıbbi ürünlerdir. 
Çoğu biyolojikler, insan, hayvan veya mikroorganizma gibi doğal kaynaklar kullanılarak elde edilirler. 
Bazıları, ilaçlar gibi,  bir hastalığı önlemek veya tedavi etmek üzere uygulanırlar. Diğer bazı biyolojiklerde 
teşhis etmek amacı ile kullanılır. Biyolojik ürünlere örnek olarak; aşılar, kan ve kan ürünleri, alerjenler, 
transplantasyonda kullanılan insan hücre ve dokuları, gen tedavileri, hücresel tedaviler, tanı amacı ile 
kullanılan ürünler sayılabilmektedir. 

Biyolojik maddeler genel olarak büyük molekül ağırlığına sahip, üretilmelerinde özel yöntemler 
gerektiren (Şekil 1), genel olarak biyolojik bir kaynak kullanılarak elde edilen yapılardır (4). 
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Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) (3) göre: Biyolojik ürünler, veya biyolojikler, tıbbi 

ürünlerdir. Çoğu biyolojikler, insan, hayvan veya mikroorganizma gibi doğal kaynaklar 

kullanılarak elde edilirler. Bazıları, ilaçlar gibi,  bir hastalığı önlemek veya tedavi etmek üzere 

uygulanırlar. Diğer bazı biyolojiklerde teşhis etmek amacı ile kullanılır. Biyolojik ürünlere 

örnek olarak; aşılar, kan ve kan ürünleri, alerjenler, transplantasyonda kullanılan insan hücre 

ve dokuları, gen tedavileri, hücresel tedaviler, tanı amacı ile kullanılan ürünler 

sayılabilmektedir. 

Biyolojik maddeler genel olarak büyük molekül ağırlığına sahip, üretilmelerinde özel 

yöntemler gerektiren (Şekil 1), genel olarak biyolojik bir kaynak kullanılarak elde edilen 

yapılardır (4). 

Şekil 1: Biyolojik Ürün elde etme işlemine örnek (4).

Günümüzde çok sık kullanılan konvansiyonel dozaj şekilleri ile kıyaslandığında bu ürünlerin 

üretiminde çok daha fazla denetim ve inceleme yapılması gerektiği ortaya çıkar. Bunun 

başlıca nedeni, kullanılan işlemler sonucu genellikle elde edilen ürün olmaktadır ve üretim 

süreci ürünü belirlemektedir. 1970’li yıllardan itibaren üretilmeye başlanan biyolojik ilaçların 

patent sürelerinin dolması ile birlikte 2000’li yıllardan itibaren pazarda yer alan ürün 

sayısında artış olmaya başlamıştır (5). Şekil 2’de görüldüğü gibi,  bazı biyolojik ürünler için 

küresel pazarın 2017 yılında 252 milyar dolar civarında olacağı ve toplam ilaç pazarının 

%20’sini biyolojik ürünlerin oluşturacağı öngörülmektedir (6).

BİYOLOJİK ÜRÜN 

Formülasyon 

Dolum      

 

Canlı 
Hücreler 

Toplama 

Konsantrasyon 

Kolon Saflaştırma 

BİYOLOJİK AKTİF MADDE 

Fermentör 

Şekil 1: Biyolojik Ürün elde etme işlemine örnek (4).

Günümüzde çok sık kullanılan konvansiyonel dozaj şekilleri ile kıyaslandığında bu ürünlerin üretiminde 
çok daha fazla denetim ve inceleme yapılması gerektiği ortaya çıkar. Bunun başlıca nedeni, kullanılan 
işlemler sonucu genellikle elde edilen ürün olmaktadır ve üretim süreci ürünü belirlemektedir. 1970’li 
yıllardan itibaren üretilmeye başlanan biyolojik ilaçların patent sürelerinin dolması ile birlikte 2000’li 
yıllardan itibaren pazarda yer alan ürün sayısında artış olmaya başlamıştır (5). Şekil 2’de görüldüğü 
gibi,  bazı biyolojik ürünler için küresel pazarın 2017 yılında 252 milyar dolar civarında olacağı ve 
toplam ilaç pazarının % 20’sini biyolojik ürünlerin oluşturacağı öngörülmektedir (6).
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Şekil 2: Biyolojik ürünler için küresel pazar durumu (6)

Biyolojik ürünlerin son yıllarda pazar payının artması bu ürünlerin spesifikasyonlarının 
belirlenmesi için kalite kontrol çalışmalarının son derece titizlikle yürütülmesi gerektiğini 
açıkça ortaya koymaktadır. Bu amaçla Farmakopelerde bu ürünlere ait monograflar çok 
detaylı olarak verilmektedir. Avrupa Farmakopesi (EP) (7), Birleşik Devletler Farmakopesi 
(USP) (8), ve İngiliz Farmakopesi (BP) (9) incelendiğinde bu ürünlere ait monograflar 
aşağıdaki şekilde özetlenebilir.  

Avrupa Farmakopesi’nde biyolojik ürünler ile ilgili olarak, başlıca, aşılar, kan ve kan ürünleri, 
immun sera ve immunglobulinler, faktörler gibi ürünler yer almaktadır. 

Amerikan Farmakopesi’nde ise biyolojik ürünler, Antikoagülan çözeltiler, plazma, albümin 
çözeltileri, faktörler, immunglobulinler, botulinum toksini, aşılar, diyagnostik ürünler-tüberkülin 
şeklinde yer almaktadır.

İngiliz Farmakopesi’nde biyolojik ürünler ise iki bölüm altında verilmiştir. 

1. Kan ve Kan ürünleri 

Antikoagülanlar, Fraksiyon için Plazma, Plazma (Virüs inaktivasyonu için toplanmış ve 
muamele edilmiş), Albümin Çözeltisi, Antitrombin III Konsantre, Faktörler, Protrombin 
Kompleks, Fibrinojen, Fibrin Dolgu Macun Kit, İnsan Hematopoetik Kök Hücreler, 
İmmunglobulinler yer almaktadır.

2. İmmünolojik Ürünler İçerisinde,

İmmunsera, Aşılar, Teşhis/Tanı gibi ürünler yer almaktadır.

Türk Farmakope’sinde yer alacak olan biyolojik ürünlere ait monograflarda yukarıda belirtilen 
tüm ürünler yer alacaktır. Her ürüne ait, tanım, üretim, özellikler, tanıma, gerekli testler 
(örneğin ürünün çeşidine bağlı olarak; çözünürlük, pH, ozmolarite, toplam protein, protein 
içeriği, moleküler boyut dağlımı, su, sterilite, pirojenler gibi), ambalajlama ve etiket gibi 
bilgilere yer verilecektir.
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SONUÇ

Biyolojik ürünlerin kullanımlarının giderek artması kaçınılmaz olarak gözükmektedir. Bu ürünlerin 
konvansiyonel dozaj şekillerinden çok farklı olarak üretilmeleri ve kullanılmaları kalite kontrollerinin 
de çok daha detaylı olarak ve titizlikle yapılmaları gerektiğini göstermektedir. Hazırlanacak olan 
Türk Farmakopesi’nde bu ürünlere ait monograflar sayılan bu nedenlerden dolayı çok detaylı olarak 
verilecek ve yeni ürünlerin ve testlerin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
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TÜRK FARMAKOPESİ BİYOLOJİK TESTLERİ   

Ayşegül DEMİRTAŞ; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Analiz ve Kalite Kontrol Laboratuvarları, 
Kalite Yönetim ve Arge Birimi, Sıhhiye-ANKARA.

elmek: aysegul.demirtas@titck.gov.tr

ÖZET

Ülkemizde ilk kez üniversite, ilaç sektörü ve ilaç otoritesinde çalışan yaklaşık 300 uzmanın özverili 
çalışması ile oluşturulan Türk Farmakopesi’nde yer alacak Biyolojik Testler; Avrupa Farmakopesi, 
Amerikan Farmakopesi ve İngiliz Farmakopesi incelenmesi ve uzmanların kendi alanındaki deneyimi 
ile hazırlanmaktadır.

Her bir Farmakope farklı konu başlıkları altında biyolojik testleri sıralasa da Farmakopelerde yer alan 
testler standart test metodu olması açısından benzer kurgu ile düzenlenmiştir. Biyolojik testler de test 
sonucu direk etkileyen kontaminasyon riskleri için önlem alma, test sırasında kullanılan metaryal, sarf, 
suş, vasat hazırlıkları hemen hemen tüm farmakopelerde ön hazırlık aşamasında anlatılmış olup, test 
kabul kriterleri ise test sonunda belirtilmiştir (1,2,3).

Anahtar kelimeler: Biyolojik testler, in vivo testler, in vitro testler, mikrobiyolojik testler.

GİRİŞ

Farmakopede yer alacak biyolojik testler in vivo ve in vitro testler olarak düşünülmelidir. İn vivo 
deneylerde yer alan deney hayvanlarının bilimsel çalışmalarda kullanımı uzun yıllardır tartışılmakta 
ve ilgili direktiflerde düzenlemeler yapılmaktadır. Valide edilmiş alternatif in-vitro bir yöntem varsa 
öncelikle onun tercih edilmesi, eğer yoksa kullanılan deney hayvanı sayısının azaltılması ve deney 
hayvanı yaşam koşullarının iyileştirilmesi (anestezi kullanılması vb) konular direktiflerde 3R prensipleri 
(Replacement, Reduction, Refinement) olarak yerini almıştır (1,3).

2010/63/EU Bilimsel Amaçlı Kullanılan Deney Hayvanların Korunması adlı Avrupa Direktifi gereğince, 
Avrupa Farmakopesi Komisyonu Kasım 2011’de; monografında deney hayvanları kullanılan testlerle 
ilgili uzman grupların biraraya gelerek monografların 3R prensiplerine göre düzenlenmesi kararını 
almıştır. Farmakopede eğer hayvan deneyleri kullanılmasına izin verilecekse çok kesin ifadelerle 
kullanılma şartlarının belirtilmesi, mümkünse alternatif in vitro metodlarının kullanılması gerekliliği 
üzerinde durulmuştur. Tablo 1 de Avrupa Farmakopesi 8.0 da yer alan biyolojik tesler in vitro ve in 
vivo olarak işaretlenmiştir. Koyu mavi ile işaretlenmiş olan satırlarda ise hem in vitro hem de in vivo 
testlerin birlikte yer aldığı görülmektedir (1,4,5,6).

Türk Farmakope Dergisi 2016, 1(1):78-82
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Tablo 1: Avrupa Farmakopesi’nde yer alan biyolojik testler

Biyolojik Testler  Yöntem

2.6.1 Sterilite İn vitro

2.6.2 Mikoplazma testi İn vitro

2.6.8 Pirojen İn vivo

2.6.9 Abnormal toksisite İn vivo

2.6.10 Histamin İn vivo

2.6.11 Depresor maddeler İn vivo

2.6.12 Steril olmayan ürünlerde mikrobiyolojik testler- 
Mikrobiyal sayım testleri İn vitro

2.6.13 Steril olmayan ürünlerde mikrobiyolojik testler- Spesik 
mikroorganizmalar için test İn vitro

2.6.14 Bakteriyel Endotosin Testi İn vitro

2.6.15 Prekalikrein aktivatörleri İn vitro

2.6.16 İnsan kullanımına yönelik viral aşılarda dış etkenlerin 
testi İn vivo

2.6.17 Immunoglobulinlerin antikomplementer etki testleri İn vivo-İn vitro

2.6.18 Canlı virüs aşılarının nörovirulans testi İn vivo

2.6.19 Oral Çocuk Felci aşılarının nörovirulans testi İn vivo

2.6.20 Anti A ve Anti B Hemaglutinin testi İn vitro 

2.6.21 Nukleik asit amplifikasyon teknikleri In vitro

2.6.22 Aktive edilmiş koagülasyon faktörleri In vitro

2.6.24 Kuş virüs aşıları: Tohum (yumurta) serilerinde dış etken 
testleri İn vivo-İn vitro

2.6.25 Kuş virüs aşıları: Bitmiş ürüne ait serilerinde dış etken 
testleri İn vitro

2.6.27 Hücresel ürünlerde mikrobiyolojik kontrol İn vitro

2.6.30 Monosit aktivite testi İn vitro

Bilindiği üzere Avrupa Farmakopesindeki çalışmalara benzer bir uygulama da ülkemizde sürdürülmekte 
olup, Türk Farmakopesinde yer alan test monograflarının oluşturulması ve yapılacak düzenleme 
tekliflerinin değerlendirilmesi için çalışma grupları oluşturulmuştur. Biyolojik Testler; Mikrobiyoloji, 
Farmakoloji, Biyoteknoloji, Toksikoloji çalışma grupları tarafından hazırlanmak üzere uzmanlık alanları 
doğrultusunda paylaştırılmıştır.

Yapılan toplantılarda her çalışma grubu, alanı ile ilgili testleri ilgili farmakopelerde inceleyerek test 
yöntemlerini oluşturması ve standart test metodunda değişiklik yapılması önerisi olduğunda; test 
yöntemini etkileyecek bir değişiklik önerilmiş ise testlerin laboratuvarlarda validasyon çalışmalarının 
yapılması ve sonuçların paylaşılması kararı alınmıştır. Gerek görülmesi halinde üniversiteler, Türkiye 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na ait Analiz ve Kontrol Laboratuvarları ve üretici firmaların Kalite Kontrol 
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Laboratuvarlarında öneride bulunulan yöntem ile ilgili laboratuvarlar arası karşılaştırma testleri 
düzenlenecek ve ilgili yöntemin standardizasyonunun sağlanması halinde Türk Farmakopesi’nde 
yerini alacaktır.

Biyolojik test yöntemleri hazırlanırken test sonucunu direk etkileyen kontaminasyon riskleri için önlem 
alma, test sırasında kullanılan malzeme, sarf, suş, vasat hazırlıkları, deney hayvanı kullanılacak ise 
deney hayvanının özellikleri (cinsi, yaşı, gram ağılığı ve izin verilen sapmalar), laboratuvar koşulları 
(ısı, nem vs,) testin ön hazırlık aşamasında; deneyin yapılışı, varsa deney sırasında dikkat edilmesi 
gereken kritik noktalar ve uyarılar uygulama kısmında ve test kabul ölçütlerinin ve test tekrarı gerektiren 
durumların değerlendirme kısmında belirtilmesi test yönteminin uygulanmasında kullanıcı açısından 
kolaylık sağlayacaktır.

Mikrobiyoloji ve Sterilite Test Yöntemlerinin hazırlanmasında; mikrobik kirlenmeye karşılık alınacak 
önlemler, besiyerleri, validasyon testleri, testte incelenecek ürün miktarları, ekim yöntemleri, sterilite 
testinin uygulanmasındaki temel ilkeler ve test sonuçlarının değerlendirilmesi alt başlıklar olarak 
tanımlanabilir (1,8,9,10).

İn vitro testlerde kullanılacak referans standart madde, varsa girişim faktörlerinin uzaklaştırılması, 
lizat ve kit duyarlılık kontrolleri, testin uygulanışı, test kabul ölçütleri ve sonuçların değerlendirilmesi 
alt başlıklarda tanımlanabilir (Resim 1.) (1,4,6). 

Resim 1. Kullanılan test yöntemlerine ait görseller (TİTCK Laboratuvarları)

İn vivo testlerde ise deney hayvanlarının seçimi (cinsi, ağırlığı, yaşı vb),  laboratuvar ve ortam 
koşullarının tanımlanması, analizi uygulama yöntemi,  test kabul kriterleri ve test sonuçlarının 
değerlendirilmesi alt başlık olarak tanımlanabilir (Resim 2.) (1,3,5).

Resim 2.  İn vivo testlerde kullanılan deney hayvanlarının seçimi
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SONUÇ

Farmakopelerde yer alan biyolojik test yöntemlerinin farklı laboratuvarlarda farklı koşullar altında 
çalışıldığı düşünüldüğünde, çalışılan ürün ve kişiden bağımsız olacak şekilde test koşullarının çok iyi 
tanımlanması gerekmektedir. Özellikle in vivo deneylerde deney hayvanın özelliklerinin izin verilen 
sapma limitlerini de içerecek şekilde iyi tanımlanması 3R prensiplerinin uygulanması test tekrarını 
önleme ve deney yönteminden kaynaklanan hataların önüne geçilmesi açısından son derece 
önemlidir. Bunun yanı sıra mikrobiyolojik testlerde ise kontaminasyon risklerinin iyi tanımlanması, 
potens testlerinde kullanılacak referans standart madde, pozitif negatif kontroller,  internal kontrol 
yöntemleri ve test kabul ölçütlerinin iyi tanımlanmış olması gerekmektedir.

KAYNAKLAR
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4. 2010/63/EU Bilimsel Amaçlı Kullanılan Deney Hayvanların Korunmasına ilişkin Avrupa Birliği 
Yönetmeliği.

5. Avrupa Farmakopesi 8.0 sürümü, Bölüm 5.1.10. Bakteriyel Endotoksin Testi Kullanım Kılavuzunda 
Yapılan Değişikliklerin Taslağı.

6. Avrupa Farmakopesi 8.0 sürümü, Bölüm 2.6.30 Pirojen Testi.

7. Avrupa Farmakopesi 8.0 sürümü, Bölüm 2.6.30 Monosit Aktivite Testi Dokümanında Yapılan 
Değişikliklerin Taslağı.

8. Avrupa Farmakopesi 8.0 sürümü,  Bölüm 5.20. Parenteral preparatlar.
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İncelenmesi:  Mikrobiyal Sayım Testleri.
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13. İngiliz Farmakopesi, Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, British 
Pharmacopoeia Commision, 2016.

14. 2010/63/EU Bilimsel Amaçlı Kullanılan Deney Hayvanların Korunmasına ilişkin Avrupa Birliği 
Yönetmeliği.
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ÖZET

2015 Yılı Temmuz ayında Kurum Yönetimi tarafından alınan karar sonrasında Türk Farmakopesi’nin 
hazırlanması için ilk adımlar atılmıştır. Ülke olarak Avrupa Farmakopesi üyesi olmamız nedeniyle 
1993 yılından beri resmi farmakope olarak Avrupa farmakopesi kullanılmaktadır. Diğer Avrupa 
ülkelerinde olduğu gibi uluslararası boyutta öncelikli uygulama zorunluluğumuz olan farmakopenin 
yanı sıra ülkemizde üretilen ve satışı yapılan bazı beşeri ürünlerin üretim ve kontrolünde Amerikan 
Farmakopesi veya İngiliz Farmakopesi gibi farmakopeler de kullanılmaktadır. Yaygın olarak bilinen 
farmakopelerin hiçbirinde olmayan içsel olarak geliştirilen bazı yöntem ve monografların varlığı da 
söz konusu olabilmektedir.

Ülkemizde kullanılan tüm beşeri ürünlere hizmet sunması esas olmak üzere bilinen farmakopelerin 
hepsinden yararlanmak suretiyle harmonize bir farmakope oluşturulması fikrinden yola çıkılarak, Türk 
Farmakopesinin hazırlanması için çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Avrupa Farmakopesi Adaptasyonu, Türk Farmakopesi, Türk Farmakopesi 
çalıştayı.

TÜRK FARMAKOPESİ ÇALIŞTAYI

Bu bağlamda 02/09/2015 tarihinde Kurum Başkan yardımcısının yönetiminde ülkemizin farklı 
üniversitelerinden 7 öğretim üyesi ve 5 kurum personeliyle ilk toplantı gerçekleştirilmiş ve faaliyetlerin 
gerçekleştirilebilmesi için ana çalışma grubunun oluşturulması ve bu grupta görev alacak üyelerin 
belirlenmesi sağlanmıştır. Alınan kararlarda ana çalışma grubunun ayda bir toplanmasına, alt çalışma 
gruplarının oluşturulmasına konuşulmuştur. 

09/09/2015 tarih ve 1868879 sayılı makam onayı ile Ana Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Çalışma 
grubu ilk toplantısını 01/10/2015 tarihinde yapmış olup, farmakopenin hazırlanması için başlangıç 
faaliyetleri belirlenmiştir. Bu faaliyetlerin başında geniş bir uzman katılımının sağlanacağı çalıştayın 
gerçekleştirilmesi olmuştur. Çalıştay tarihi olarak 9-12/12/2015 tarih aralığının uygun olacağı karara 
bağlanarak aynı toplantıda çalıştaya sektör temsilcilerinin ve Kurumun diğer bölümlerinden ilgili daire 
personelinin katılımının da faydalı olacağı görüşünde ortak fikir oluşmuştur.

Türk Farmakope Dergisi 2016, 1(1):83-88
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Başlangıçta 26 olan Ana Çalışma Grubu son haliyle 33 üyeden oluşmakta olup 26 ‘sı akademisyen 
geri kalanıda kurum personelinden oluşmaktadır.

Resim 1. Türk Farmakopesi Ana çalışma Grubu Toplantısı (30.06.2016)

Düzenlenecek çalıştayda faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için çalışma gruplarının belirlenmesi 
işlemleri 21/10/2015 tarihli toplantıda gerçekleştirilmiştir. Aynı toplantıda çalışma gruplarına rehberlik 
yapacak grup başkanları Ana çalışma grubunda görevli üyeler arasından seçilmiştir. Mikrobiyoloji, 
Biyolojik ve Biyoteknolojik Ürünler, Farmasötik Kimya, Farmasötik Teknoloji, Doğal Ürünler, Analitik 
Kimya, Tıbbi Cihazlar ve Gazlar, Farmasötik Toksikoloji, Farmakoloji, Biyokimya, İdari Grup olmak 
üzere 11 çalışma grubu oluşturulmuştur.

21/10/2015 tarihli toplantıda Çalıştay gruplarında görev alacak üyelerin belirlenmesi yapılmıştır. 
Bu kapsamda üniversitelerden ve kamu kurumlarından temsilciler ile ilaç sektöründe görev yapan 
temsilcilerin de katılmasına karar verilmiştir. 

Farmakope Birimi tarafından Başkanlık Makamının Olurları ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 
ve 5 farklı ilaç sendikasına resmi yazılarla mevcut çalışma gruplarında görev alabileceklerinin 
düşündükleri deneyimli uzmanları görevlendirmeleri istenmiş ve her iki taraftan da resmi yazı ve mail 
yoluyla öneriler alınmıştır.

Farmakope Birimimiz tarafından çalıştayın ilk gününde çalıştay katılımcılarına teknik destek sağlamak 
amacıyla Avrupa Farmakopesi ve Amerikan Farmakopesi’nden uzmanların Farmakopelerde 
monograf ve referans madde geliştirilmesi konularında eğitim vermeleri için çalışmalar yürütülmüştür. 
EDQM Başkanı ve Amerikan Farmakopesi İsviçre Merkez Yetkilisi ile yapılan yazışma ve görüşmeler 
sonrasında Webex üzerinden sunum yapmaları, sunumun devamında katılımcılardan gelecek 
soruların cevaplandırılması için karşılıklı mutabakat sağlanmıştır. 

9-12 Aralık “Türk Farmakopesi Çalıştayı’nda” çalışma gruplarının gerçekleştireceği faaliyetlerle ilgili 
ve bu faaliyetlerin dokümante edilmesi hususunda ana çalışma grubundan 3 üyenin; çalışma usul ve 
esasları hakkında kılavuz oluşturulması işlemleri yürütülmüş ve oluşturulan kılavuz diğer Ana Çalışma 
Grubu üyelerinin görüşlerini almak üzere e-posta aracılığı ile paylaşılmıştır.

Çalıştay sırasında kullanılacak dokümanların bütünlüğünü sağlamak üzere Farmakope Birimi 
çalışanları tarafından tüm kullanılacak dokümanlar için format oluşturulmuştur. Çalışma usul ve esasları 
hakkında kılavuz kapsamında oluşturulan dokümanların hazırlanan standart format kapsamında 
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adaptasyonları sağlanmıştır. Çalıştaya özel olarak geliştirilen dokümanlarda kullanılmak üzere logo 
oluşturulmuş, Türk Farmakopesi logosunun yanı sıra Kurum logosu da bulunan çok sayıda doküman 
hazırlanmıştır. 

FARMAKOPE BİRİM LOGOSU

TÜRK FARMAKOPESİ

ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜRK FARMAKOPESİ ÇALIŞTAYI KATILIM DOKÜMANI

                                            

Düzenlenen çalıştaya akademisyen, sektör temsilcisi ve kurum personelin de olduğu yaklaşık 120 kişi 
katılım sağlamıştır.                

İki gün olarak planlanan çalıştayın ilk günü tüm katılımcılarla birlikte açılış gerçekleştirildi. Açılış 
konuşmalarını müteakiben Amerikan Farmakopesi ile internet bağlantısı kuruldu. Amerikan 
Farmakopesi Uzmanı Carmel Mollay tarafından yaklaşık bir saat süren “Amerikan Farmakopesi’nde 
Monograf ve Referans Maddelerin Nasıl Geliştirildiği” konulu sunum yapıldı. Sunum sesli ve görüntülü 
olarak gerçekleşti. Katılımcılar tarafından sunum sonrasında ilgili uzmana sorular sorularak cevapları 
alındı. 
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Resim 2. Türk Farmakopesi Çalıştayı Farmasötik Toksikoloji Grup Toplantısı (10.12.2015)

Resim 3. Türk Farmakopesi Çalıştayı açılış toplantısı (10.12.2015)

USP Uzmanı’nın sunumundan sonra Avrupa Farmakopesi Sunumu için EDQM B Departmanı 
sorumlusu Dr. Ulrich Rose ile internet bağlantısı gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 saat süren sesli ve 
görüntülü gerçekleşen sunumda “Avrupa Farmakopesi’nde Monograf ve Referans Maddelerin Nasıl 
Geliştirildiği” anlatıldı. Soru ve cevap bölümünde katılımcıların soruları alındı.

İlk günün sonunda problemsiz olarak tamamlanan sunumlardan sonra grupların program akışında 
belirtildiği şekilde kendilerine ayrılmış olan salonlarda Türk Farmakopesi’nde yer alması düşünülen 
monografların belirlenmesi çalışmaları gerçekleştirildi. Her grup çalışmaları sonrasında gerçekleştirmiş 
olduğu faaliyetleri tüm katılımcılara sundu. 

İkinci gün gruplar Türk Farmakopesi’nde yer alacak yöntem ve monograflar üzerinde değerlendirme 
yaparak sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.  Ayrıca Türk Farmakopesi’nin hazırlanmasında görev 
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alacak yeni üyeleri belirlemiş ve bu üyelerin görev ve niteliklerinin ne olması gerektiği konusunda 
da fikirler ortaya koymuşlardır. 2. Günün sonunda tüm gruplar Türk Farmakopesi’nin hazırlanması 
için gerekli olan yöntem ve yolun ne olduğu konusunda hem fikir olmuş harmonize bir farmakope 
hazırlanması için ortak karara varılmıştır.

 Bu ne anlama gelmektedir. Avrupa Farmakopesi resmi farmakopemizdir. Bu farmakope bütünüyle 
alınacak, ilaveten Amerikan Farmakopesi, İngiliz farmakopesi ve kendi ülkemize özgü yöntem ve 
monografları içereceği anlamını taşımaktadır.

TÜRK FARMAKOPESİ AVRUPA FARMAKOPESİ ADAPTASYONU ÇALIŞMALARI

Eylül 2015’te başlatılan Avrupa Farmakopesi Adaptasyonu için Avrupa Farmakopesi II. Cildinin 
Türkçe sürümünün hazırlanması için başlatılan ve 41 akademisyenin oluşturduğu çalışmalar Mayıs 
2016 tarihinde 1968 monograftan oluşan kitabın basıma ve yayına hazır hale getirilmesi sağlanmıştır. 
Birbirinden değerli ve ülkemizin çok sayıda Eczacılık Fakültesinde görev yapan 41 akademisyenin 
yaklaşık 9 ayda tamamladığı çalışmalara ayrıca 16 kişilik ekipten oluşan ve Analiz ve Kontrol 
Laboratuvarları Dairesinde görev yapan yine biribirinden değerli uzman personelin bilimsel ve teknik 
desteği ile son haline getirilmiştir.

Başlangıçta her biri de ayrı faaliyetler olarak başlatılan ve Mayıs 2016 ‘ya gelindiğinde tek bir 
çalışmaya dönüşen Avrupa Farmakopesi Türkçe Adaptasyonu çalışmalrı ile Türk Farmakopesi 
Hazırlık çalışmaları bir bütün halinde devam etmektedir. En geç Temmuz ayında basımı sağlanacak 
olan Avrupa Farmakopesini takiben Avrupa Farmakopesi I. Cildinin güncellenmesi için 10 gruptan 
oluşan ve 300 civarında akademisyen, kurum personeli ve sektör temsilcilerinin de katıldığı toplantılar 
gerçekleştirilmiş ve sürecin 2016’da tamamlanması planlanmıştır.

 

Resim 4. Türk Farmakopesi Farmasötik Teknoloji Çalışma Grubu Toplantısı (08.06.2016)

Avrupa Farmakopesi’nin her iki cildinin de tamamlanmasının ardından Türk Farmakopesi çalışmalarına 
gruplar tarafından devam edilecektir. Amerikan, İngiliz Farmakopesi ve kendimize özgü yöntem ve 
monografların kendi farmakopemize kazandırılmasına devam edilecektir. 

2015 yılında başlatılan ve 2016 yılında devam eden Türk Farmakopesi çalışmaları Ülkemiz adına 
tarihi değeri yüksek olan milli bir çalışma olup yıllarca belki de yüzyıllarca devam edecektir.
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Resim 5. Türk Farmakopesi Biyolojik Biyoteknolojik Ürünler Çalışma Grubu Toplantısı (06.06.2016)

Resim 6. Türk Farmakopesi Farmasötik Teknoloji Çalışma Grubu Toplantısı (08.06.2016)

SONUÇ

Türk Farmakopesi’nin hazırlanması için ayrıca Türk Farmakopesi Yönetmelik ve Kılavuz çalışmaları 
da başlatılmış olup Şubat ayında başlatılan çalışma Nisan ayı itibariyle tamamlanmış ve Ana 
Çalışma Grubundan da onay alınarak Kurumumuz ilgili dairelerinden ve Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığınında görüşlerini almak üzere yazılar yazılmıştır. Tüm görüşler alındıktan sonra Kılavuzun 
yayımlanması sağlanmıştır.

Her üç yılda bir basımı gerçekleştirilecek olan Türk Farmakopesi’nin yıl da iki kez olmak üzere EK 
yayımlanması da planlanmıştır. EK olarak yayımlanan kitaplarda Avrupa Farmakopesi ilgili monograf 
ve yöntemlerinde meydana gelen değişiklikler ile Türk Farmakopesi’ne adapte edilen yeni monograf 
ve yöntemler yayımlanacaktır.

Tüm faaliyetler hızlıca yürütlürken bir taraftanda yürütülen faaliyetlerin kamuoyuna anlatılabilmesi için 
Türk Farmakopesi Dergisi’nin çıkarılması için karar alınmış ve bu yolda gerekli yasal ve teknik alt yapı 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ana Çalışma Grubunun da onayı sonrasıda derginin yılda en az iki kez 
yayımlanması ve ilk sayısının 2016’da basılmasına karar verilmiştir.

KAYNAKLAR

1) https://www.edqm.eu/

2) www.titck.gov.tr
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HEPATİT C TEDAVİSİNDE YENİ BİR İLAÇ: DASABUVİR
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ÖZET

Dünya genelinde 170 milyonu aşkın insan kronik olarak hepatit C virüsü (HCV) ile enfektedir ve HCV’ye 
bağlı olarak her yıl 350 000 ölüm meydana gelmektedir. HCV, vakaların %85’inden fazlasında klinik 
belirti oluşturmayan, nihayetinde karaciğer fibrozu/sirozu, karaciğer yetmezliği veya hepatoselüler 
karsinoma (HCC) ile sonuçlanan kronik enfeksiyona yol açan bir virüstür.  HCC, kansere bağlı ölüm 
nedenlerinde üçüncü sıradadır ve çoğunlukla siroz hastalarında gelişir.

Hepatit C tedavisi için günümüzde kullanılmakta olan direkt etkili antiviral ajanlar (DAA) dört kategoriye 
ayrılır: (i) NS3/4A proteaz inhibitörleri (ii) NS5A protein inhibitörleri (iii) NS5B (nükleozit-tip) polimeraz 
inhibitörleri ve (iv) NS5B (non-nükleozit tip) polimeraz inhibitörleri. 

Dasabuvir (ABT-333) kronik hepatit C tedavisi için kullanılan, tamamen-oral hepatit C tedavi rejimi 
bileşeni olan, non-nükleozit NS5B viral RNA bağımlı RNA polimeraz inhibitörüdür. HCV NS3/NS4A 
proteaz (ABT-450, ritonavir ile) ve NS5A’yı (ombitasvir) hedefleyen inhibitörlerle aynı kombinasyonda 
kullanılmaktadır. HCV genotip 1 enfeksiyonlarının tedavisi için geliştirilmiş ve 19 Aralık 2014’te FDA 
tarafından onaylanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dasabuvir, ABT-333, antiviral, HCV, NS5B

GİRİŞ

Virüsler tüm canlı türlerini enfekte edebilen zorunlu hücre içi parazitlerdir. Virüs tarafından kodlanmış 
protein kılıftan oluşan bir koruyucu tarafından çevrilmiş RNA ya da DNA genomu içerirler. Genom 
enfekte hücreden yeni bir virion oluşturmak için gerekli proteinler ve enzimler için bir kod içerir [1]. 

Türk Farmakope Dergisi 2016, 1(1):89-115
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Canlı olup olmadıkları bile halen tartışma konusu olan virüsler tarafından oluşturulan hastalıklar 
viral enfeksiyonlar olarak bilinir. Bu enfeksiyonlara grip (influenza), H5N1 kuş gribi (avian influenza), 
H1N1 domuz gribi, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, çocuk felci (polio), kuduz, cytomegalovirus (CMV) 
enfeksiyonları, herpes simplex virus (HSV) enfeksiyonları (uçuk), hepatit B, hepatit C, sarı ateş, kırım 
kongo kanamalı ateşi, ebola, çiçek (variola), HIV/AIDS gibi hastalıklar örnek verilebilir.

Virüslerin sebep olduğu bazı hastalıklar dünyada büyük felaketlere yol açmıştır. Örneğin çiçek (variola) 
hastalığı tarih boyunca tüm dünyada sürekli salgınlara neden olan ve çok sayıda can alan ölümcül 
bulaşıcı bir hastalık olmuştur. Afrika’da bir Orthopoxvirus’den evrimleşen smallpox (vaccinia) virüsü, 
tarihteki herhangi bir mikroorganizmadan daha çok insanın ölümüne yol açmıştır. Çiçek hastalığının 
en eski kanıtı M.Ö. 1570 ve 1085 arasında gömülmüş olan mumyaların yüzlerinde bulunabilmiştir. 
Firavun 5. Ramses’in (Ölümü M.Ö.1160) mumyalanmış kafasındaki lezyonların, çiçek izleri ile aynı 
olduğu bulunmuştur. Hastalık 571 yılında Mekke’yi kuşatan Etiyopya ordusunu imha etmiş, 654 
yılındaki büyük bir salgında Çin’de bir felakete sebep olmuştur [2].

6. yy’da Fransa’da, 7. yy’da Mısır’da felaketler görülmüş ve buradan İspanya’ya ve bütün Avrupa’ya 
yayılmıştır [3]. 16. yy’da hastalığa yeni maruz non-immun kişilerde %50’nin üzerinde bir oranla 
milyonlarca Amerikan yerlisini öldürmüştür. 1721 yılında nüfusu 10 700 olan Boston’da 5 759 çiçek 
vakası bildirilmiş ve her 7 hastadan biri ölmüştür. 18. yy’da çiçek hastalığı Avrupa’da her yıl 200 000 
- 600 000 insanı öldürmüştür [2]. Oldukça yakın bir geçmişte ise, Batı Afrika’daki ebola virüsü salgını, 
bütün dünyanın oldukça yakından ilgilenmesine sebep olan 28 000’nin üzerinde vaka ve 11 295 
ölümle (23 Eylül 2015 itibariyle) sonuçlanmıştır [4].

İnsan bağışık yetmezlik virüsü (HIV, Human Immunodeficiency Virus) ise, hastalığın ilk kez tanımlandığı 
1981 yılından beri geçen zamanda, sağlık sorunları ve ölümlerin önde gelen sebebi olmaya devam 
etmektedir. Dünyada 2014 yılında 36,9 milyon insan HIV ile yaşamakta olup 2 milyon yeni hasta ve 
1,2 milyon ölüm vakası vardır [4].

Viral enfeksiyonlara bir başka örnek olan viral hepatit’e ise beş farklı virüs neden olmakta ve kontamine 
olmuş yiyecek veya su kanalıyla bulaşma (hepatit A ve E) ya da kan veya vücut sıvılarına maruz kalma 
(hepatit B, C, D) ile meydana gelmektedir. Viral hepatit enfeksiyonları her yıl tahminen 1,45 milyon 
insanı öldürmekte ve bu ölümlerin yaklaşık %90’nı siroz ve karaciğer kanserine neden olan hepatit B 
virüsü (HBV) ve hepatit C virüsü (HCV) enfeksiyonları yüzünden olmaktadır [4].

Hepatit C virüsü ilk defa 1989 yılında flaviviridae familyasının tek iplikli (+)RNA virüsü olarak 
saptanmıştır. HCV kan yoluyla bulaşan en yaygın enfeksiyondur ve sanayileşmiş ülkelerde karaciğer 
nakli ve kronik karaciğer hastalığının başlıca nedenidir [5]. Son tahminlere göre dünya genelinde 170 
milyon insan HCV ile enfektedir ve her yıl bunların 350 000’i ölmektedir [6]. Dünya nüfusunun yaklaşık 
olarak %2,3’lük kısmını enfekte eden HCV zamanla siroz ve hepatosellüler karsinoma yol açabilen 
başlıca kronik hastalıktır [7]. 

HCV, non-A ve non-B viral kaynaklı hepatit’e neden olan en büyük etkendir. Yalnız ABD’de yaklaşık 4 
milyon HCV taşıyıcısı vardır. Enfekte olan bireylerin en az %20’sinde, %1-5’i nihayetinde hepatoselüler 
karsinoma yol açan karaciğer sirozu gelişmektedir [8].

Bu makale kapsamında hepatit C virüsüne karşı kullanılan ilaçlar ve bunlardan antiviral etkisi bilinen 
yeni bir ilaç olan Dasabuvir’in (Şekil1) kimyasal yapısı ve sentez yöntemi, biyolojik aktivitesi ve etki 
mekanizması, klinik kullanılışı, rezistans profili ve advers etkileri ile ilgili literatür verilerinin araştırılarak 
incelenmesi amaçlanmıştır.
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Şekil 1. Dasabuvir (ABT-333)

1. HEPATİT C ENFEKSİYONU

HCV, nihayetinde karaciğer fibroz/sirozu, karaciğer yetmezliği veya HCC ile sonuçlanan kronik 
enfeksiyona yol açan, vakaların %85’inden fazlasında klinik belirti oluşturmayan, kanla bulaşan, 
flaviviridae familyasına ait bir hepacivirus türüdür. HCV enfeksiyonu sonucu gelişen HCC batı 
ülkelerinde yetişkinler arasında karaciğer naklinin ana nedenidir [9]. 

Non-A, non-B viral hepatit (NANBH) olarak da isimlendirilmiş olan Hepatit C virüsünün Hepatit C 
enfeksiyonuna neden olduğu 1989 yılında keşfedilmiştir [10]. Dünya çapında tahminen 170-200 
milyon insan HCV ile enfekte durumdadır. Coğrafi dağılımlarındaki (Şekil 2) önemli değişiklikler ile 
karakterize edilen 7 ayrı genotipi ve çok sayıda alt tipi vardır. HCV genotip 1 en yaygın olanıdır 
ve küresel enfeksiyonların %40 veya %60’ını oluşturur ve çoğunlukla Kuzey Amerika, Avrupa ve 
Japonya’da görülür [11]. Türkiye’de en çok görülen genotip 1b, interferon tedavisine en kötü yanıt 
veren gruptur [12]. 

HCV ile kronik olarak enfekte olan hastaların günümüzdeki tahmini küresel insidansı %2,3 olup bu 
oran farklı bölgeler arasında değişiklik gösterir. “The Global Burden of Diseases, Injuries and risk 
factors study” Orta ve Doğu Asya ve Kuzey Afrika/Orta Doğu’yu en yüksek HCV oranı olan bölgeler 
(> %3,5) olarak tanımlamıştır. Asya Pasifik, Tropikal Latin Amerika ve Kuzey Amerika daha düşük 
hastalık insidansına sahiptir (< %1,5) [13].

Avrupa ülkelerinde tahmini HCV insidansı Batı ve Orta Avrupa için %2,4’ten Doğu Avrupa için %2,9’a 
kadar değişmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde hesap edilen HCV oranı genel popülasyonun 
%1,3’ü kadardır. Ancak teşhisi konmamış enfekte bireylerin miktarı önemli oranda olduğundan bu 
oran tahmin edilenin üstüne çıkabilir. Virüse ilk maruz kalmadan 20-30 yıl sonra kronik enfeksiyonlu 
bireylerin %10-20’sinde siroz gelişir. Siroz bir kez geliştiğinde hepatoselüler karsinoma riski yıllık %1-5 
arasında ve hepatik dekompansasyon (yetersizlik) yılda %3-6 arasında artmaktadır [13].
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Şekil 2.HCV genotiplerinin global dağılımı [14]

Hepatit C insanlarda kronik olarak enfeksiyon oluşturan bir RNA virüsüdür. HCV, genomunun belirgin 
değişkenliği nedeniyle stabil olmayan bir virüstür. Bugüne kadar başlıca 7 genotipi (1’den 7’ye kadar 
rakamlarla) ve 67 alt tipi tanımlanmıştır. Enfekte olan hastaların kabaca %25’inde 20-30 yıl içinde 
karaciğer sirozu gelişmektedir, ancak pek çok faktör (alkol kullanımı, beraberinde HBV veya HIV 
enfeksiyonu ve obesite) ilerleme hızını artırabilir ve siroz oluşumuna kadar geçen süreyi kısaltabilir 
[15].

Sirozun gelişim ve komplikasyonları korkutucudur. Hepatoselüler karsinoma, variseal kanama, assit 
(karında su toplanması), sarılık ve hepatorenal sendromu içerir. HCV enfeksiyonu küresel olarak çok 
yaygındır ve yılda 360 000’den fazla ölüm görülmektedir. HCV enfeksiyonu insidansı azalmaktadır 
fakat hemodiyalize giren, ameliyat olan, endoskopi yaptıran, dövme yaptıran ve aynı zamanda 
intravenöz ilaç kullananlar halen HCV enfeksiyonu riski altındadır. Son olarak, HCV’nin neden olduğu 
hasarı dikkate aldığımızda karaciğerin ötesine de bakılmalıdır. Aslında HCV, karışık kriyoglobülinemi, 
sjögren sendromu, liken planus ve non-hodgkin lenfoma (NHL) gibi ekstrahepatit hastalıkları ile 
ilişkilidir. Ancak, HCV enfeksiyonu ile ilgili sıkıntılı olaylar zinciri (kronik hepatit, karaciğer sirozu, 
dekompansasyon ve ölüm) ve en ciddi ekstrahepatik belirtiler (örneğin non-hodgkin lenfoma) antiviral 
tedavi enfeksiyonu ortadan kaldırmada başarılı olduğunda durdurulabilir ve hatta tersine çevrilebilir 
[15].

2. HEPATOSELÜLER KARSİNOMA (HCC)

Hepatoselüler karsinoma (HCC), kansere bağlı ölüm nedenlerinde üçüncü sıradadır ve çoğunlukla 
siroz hastalarında gelişir. Siroz HCC için en önemli risk faktörüdür. Siroza yol açan etkenler, kronik 
viral hepatit (HBV ya da HCV), alkolik karaciğer hastalığı, otoimmün hastalık, primer safra sirozu 
ve herediter hemokromatoz gibi metabolizma hastalıkları, α1-antitripsin eksikliği ya da alkole bağlı 
olmayan yağlı karaciğer hastalığıdır. Batı yarım kürede vakaların %90’ında sirozun arkasından HCC 
ortaya çıkar. HBV ya da HCV enfeksiyonunun HCC oluşturan önde gelen etiyoloji olması gerçeği 
HCC’yi önlemeyi antiviral tedavinin önemli bir hedefi yapmaktadır. Kronik HBV enfeksiyonu HCC 
riskini 5-100 kat arttırırken, HCV enfeksiyonu 15-20 kat arttırır. Bu, HCC önlenmesinde HBV ve/veya 
HCV tedavisinde antiviral tedavilerin önemini göstermektedir [16].
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3. HEPATİT C VİRÜSÜ (HCV)

Hepatit C virüsü insanlarda akut ve kronik hepatite neden olan, küçük (~55 ila 65 nm), zarflı [17] 
flaviviridae familyasına ait, tek iplikli, bir (+) RNA virüsüdür [11] (Şekil 3). 

Şekil 3.HCV partikülünün yapısı [17]

Hepatit C virüs partikülünün dış zarfının içinde yaklaşık 9,6 kb tek iplikli viral RNA’yı da kapsayan 
bir iç çekirdek (core) mevcuttur. Kor proteini nükleokapsid oluşturulması için viral genomik RNA ile 
etkileşime girer. Zara bağlı halde bulunan iki zarf glikoproteini E1 ve E2, konaktan türetilen lipid zarf 
içine gömülü vaziyettedir [17]. 

HCV genomu yaklaşık 9600 nükleotitli, kodlama yapmayan (untranscribed  region) 3’ ve 5’ konumları 
arasındaki bölgede (5’-UTR ve 3’-UTR) yapısal ve yapısal olmayan HCV proteinleri için kodlama 
dizileri içeren tek iplikli bir RNA molekülüdür [5]. HCV genomu hücre nükleusu içine girmez, HCV RNA 
replikasyonu hepatositlerdeki sitoplazmada meydana gelir. HCV’nin genomik organizasyonu Şekil 
4’de gösterilmiştir. Genomun 5’ ve 3’ konumları yüksek derecede korunmuştur ve viral poliprotein 
translasyonu ve replikasyon icin kontrol elemanları ihtiva eder. 5’ UTR bölgesi yaklaşık 341 nükleotit 
uzunluğundadır ve “internal ribosomal entry site (IRES)” içerir. Bu bölge sayesinde 40S’lik ribozomal 
alt üniteye bağlanır ve viral poliprotein translasyonunda rol oynar. 3’ UTR bölgesi yaklaşık 200 nükleotit 
uzunluğundadır ve RNA replikasyonunda yer alır. Viral RNA genomu 5’ ve 3’ bölgeleri arasında tek bir 
açık okuma bölgesi (ORF, open reading frame) barındırır. Bu bölge her genotipte farklılıklar gösterir 
[17]. 

Şekil 4.HCV genomunun şematik gösterimi [17]
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Pozitif sarmallı RNA tarafından oluşturulan viral HCV genomu hepatosite penetre olduktan sonra, 
açık okuma bölgesinden (ORF) yaklaşık 3000 amino asit uzunluğunda tek bir poliprotein sentezi olur. 
Bu poliprotein, konak ve viral proteazlar tarafından translasyon sırasında ve sonrasındaki proteolitik 
işlemle ya virion yapısının parçası olan (“yapısal proteinler” denilen: kor, E1 ve E2 proteinleri) ya da 
HCV’nin replikasyon döngüsünde fonksiyon yapan (yapısal olmayan proteinler: P7, NS2, NS3, NS4A, 
NS4B, NS5A ve NS5B) 10 ayrı olgun viral proteine bölünür [15, 17]. 

Yapısal proteinler (kor, E1 ve E2) ve P7 proteini konak endoplazmik retikulum (ER) sinyal peptidazları 
tarafından bölündükten sonra poliproteinden ayrılarak serbest kalırlar. Yapısal olmayan proteinler 
(NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A ve NS5B) NS2-3 ve NS3-4A viral proteazlar tarafından bölünürler 
[17].

3.1. HCV Yapısal Proteinleri

HCV yapısal proteinlerden kor proteini nükleokapsiti meydana getirir. E1 ve E2 zarf glikoproteinleridir 
ve HCV partikülünün ince diken gibi çıkıntı şeklinde dış örtüsünü oluştururlar. E1 ve E2 zarf 
glikoproteinlerinin her ikisi de reseptöre bağlanmak suretiyle konak hücreye giriş için gereklidirler. 
E2’nin amino terminaline yakın olan bölgesi viral proteinin en değişken bölgesidir ve HVR-1 
(hypervariable region 1) olarak adlandırılır.  Bu değişken yapı antiviral mutasyonlarda ve ilaçlara karşı 
oluşan rezistansta önemli rol oynar [17].

3.2. HCV Yapısal Olmayan Proteinleri

Yapısal olmayan proteinler viral genomun replikasyonu için gereklidir. P7 proteini yapısal ve yapısal 
olmayan proteinler arasında yer alan 63 amino asitlik küçük bir proteindir. Oldukça hidrofobik ve 
endoplazmik retikulumda lokalize olan P7 proteini iyon kanalı görevi görür ve enfeksiyonlu virüs 
partiküllerinin yapımı için gereklidir.

NS2 yapısal olmayan proteini birleşik sistein proteazın bir bileşenidir. NS3 proteininin 180 amino 
asitlik N-terminal ucu ile birlikte sistein proteaz aktivitesi için gereklidir. NS3 proteini serin proteaz, 
RNA helikaz ve NTPaz aktiviteleri olan üç fonksiyonlu bir proteindir. NS4A proteini NS3 serin proteaz 
aktivitesi için bir kofaktördür. N-terminal kısmı NS3-4A kompleksinin membrana bağlılığından 
sorumludur. NS4A proteini ER membranına yerleşmiş diğer HCV proteinleri ile de bağlantılıdır. NS4A 
sadece ER’de değil, aynı zamanda mitokondride de bulunur. HCV replikasyonundaki esas rolünün 
yanı sıra hücresel fonksiyonları etkileyen patogenezde de rol oynar. NS4B proteini ER membrana 
yerleşen oldukça hidrofobik ve HCV yaşam döngüsü için önemli bir proteindir. NS5A proteini RNA 
bağlayıcı aktiviteye sahiptir. NS5A proteinin 237-276. aminoasitlerinden oluşan bölgesi ISDR (interferon 
sensitivity determining region) olarak adlandırılır ve interferona duyarlılığı belirleyen bölgedir. NS5B 
yapısal olmayan proteini bir RNA bağımlı RNA polimeraz (RdRp) enzimidir ve yeni bir RNA zincirini 
sentezlemek için şablon olarak bir RNA zinciri kullanır [17].

4. HCV ENFEKSİYONLARININ TEDAVİSİ

4.1. HCV Tedavisinde Başarı

Bir antiviral terapinin başarılı olduğundan nasıl emin olabiliriz? Aktif HCV replikasyonu HCV RNA’nın 
PCR (Polymerase Chain Reaction,  Polimeraz Zincirleme Tepkimesi) ölçümü ile tanımlanabilir 
ve tedavi bittikten 6 ay sonra serum HCV RNA’nın negatifliği altın terapötik standarttır ve “Kalıcı 
Viral Yanıt” (SVR, Sustained Virological Response) olarak adlandırılır. Bu periyottan sonraki viral 
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nüksetmeler çok nadirdir. Ancak tedavinin bırakılmasından 12 hafta sonra HCV RNA-negatif olan 
hemen hemen tüm hastaların bir SVR elde ettiği gösterilmiştir. Bu nedenle SVR12 artık HCV antiviral 
ilaçların etkinliğini değerlendirmek için tasarlanan klinik çalışmalarda güvenilir bir bitim noktası olarak 
kabul edilmektedir [15]. Bir SVR12 hastalığın tedavisinin ilanı olarak nitelendirildiğinde, bu sadece 
kesin olmayan bir varsayımdır. Dar anlamda, bir SVR12, virüsten tam bir klirensi (arınma) ve/veya 
daha sonra nüksetme ihtimalinin bulunmayışını garanti etmez. Daha sonraki tekrarlamalar aslında 
yeni enfeksiyonlar tarafından da başlatılabilir [16]. 

Güncel antiviral terapiler ne dereceye kadar iş görmektedir? Ortalama SVR oranı genotip 2 veya 
3’ü olan (çifte terapi gören) daha önce tedavi görmemiş hastalarda yaklaşık %80 ve genotip 1’i olan 
tedavi görmemiş hastalar için %70’dir (PEG IFN bazlı 3’lü tedavi kullanılarak). Bununla birlikte bazı 
hastalar tedavi edilmesi kolay olarak kabul edilmektedir çünkü SVR elde etme şansları çok yüksektir. 
Kolay tedavi edilen hastaların özellikleri şunlardır: Karaciğer sirozu veya ilerlemiş fibrozun yokluğu, 
HCV-RNA’nın düşük başlangıç seviyeleri, tedavi sırasında hızlı virolojik yanıt eldesi (Rapid Virological 
Response, RVR, tedavinin 4. haftasında HCV-RNA’nın klirensi), başlangıçta düşük ferritin veya 
homosistein düzeyleri ve yüksek D vitamini düzeyleri. Karşıt olarak, bu faktörlerin hiç olmadığı ya da 
bir kaçının olduğu hastalar ve başarısız antiviral tedavi öyküsü olan hastalar (yani deneyimli hastalar) 
tedavisi zor olarak kabul edilmektedir çünkü SVR elde etme şansları daha düşüktür [15].

4.2. Hepatit C Tedavisindeki Gelişmeler ve FDA Onayı Alan Yeni Bileşikler

Özellikle son yıllarda moleküler biyolojideki gelişmeler neticesinde HCV’yi kodlayan proteinlerin üç 
boyutlu yapısı ortaya kondukça ve HCV’nin yaşam döngüsündeki moleküler yolaklar anlaşıldıkça, 
yeni tedavi yöntemleri ve ilaçların bulunmasında önemli gelişmeler olmuştur. 

10 yıldan fazla bir süre hepatit C için standart tedavi, oldukça geniş bir etki spektrumuna sahip sentetik 
guanozin analoğu antiviral bileşik ribavirin (oral yoldan) (Şekil 5) ile pegile interferon-α (PEG-IFN) 
(müsküler injeksiyon) kombinasyonu olarak uygulanmıştır [7, 8, 13, 18, 19]. 

Şekil 5. Ribavirin (Virazole®, Virazid®, Viramid®)

İnterferonlar immün sistem hücreleri tarafından sentezlenen ve direkt olarak antiviral etki 
göstermeyip antiviral protein üretilmesini uyararak virüslerin hücreleri enfekte etmelerini önleyen 
doğal glikoproteinlerdir. Bu etkisinin yanında imminomodülatör etkisi de vardır.Tedavide kullanılan 
interferonlar günümüzde rekombinant DNA tekniği ile sentezlenirler. İnterferonun terapötik etkinliğini 
artırmak için de pegilasyon işlemi yapılır. 

Ancak interferon (ateş, yorgunluk) ve ribavirin’in (anemi) ağır toksik yan etkilerine [19]  rağmen, kalıcı 
viral yanıt (SVR) bu kombinasyon ile 48 haftalık bir tedavi sonrasında genotip 1 HCV hastalarında 
yaklaşık sadece % 40 civarında elde edilmiştir [7, 16, 19]. Bu tedaviyle diğer genotip HCV ile enfekte 
olan hastalarda yaklaşık % 80 oranında SVR gözlenmiştir [9].
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PEG IFN-α2a ve ribavirin ile tedavi genotipe göre değişebilir. HCV genotip 2 ya da 3 ile enfekte olmuş 
hastalar 24 haftada tedavi edilebilir iken, HCV genotip 1 ile enfekte hastalar için 48 haftalık tedavi 
gerektirmiştir (ya da daha uzun). Buna ek olarak, birinci grup için, ribavirin dozu azaltılmıştır (günde 
1,000 ya da 1,200 mg’dan günde 800 hatta 600 mg’a). PEG IFN-α2a ve ribavirin kombinasyonu ile 
tedavinin süresinin düşürülmesi, hem tedavinin maliyeti hem de toksik etkileri (grip benzeri sendrom, 
depresyon ve kırmızı kan hücresi sayısındaki değişiklikler) nedeniyle önemlidir [9].

IFN genel olarak bir immünomodülatör ajan ve ribavirin bir antiviral madde olmakla birlikte, bu iki 
madde hepatit C’ye karşı kombine olarak kullanıldığı zaman başka bir şekilde etki ortaya çıkar [9]. 
Bu kombinasyonda genellikle bir antiviral (ribavirin) ile bir immünömodülatör ajan (interferon) olmakla 
birlikte ribavirin bir immünomodülatör ajan olarak davrandığında interferon bir antiviral olarak etki 
göstermiştir [18].

İnterferon bazlı kombinasyonların başlıca üç sınırlaması mevcuttur: Tolere edilebilirlik, ki zayıftır; 
kontrendikasyonlar, paradoksik şekilde karaciğer hastalığının en ileri aşamasını içerirler (ör. assiti 
olan hastalar) ve diğer organlarda şiddetli harabiyet (ör. ciddi kalp hastalığı, aterosklerotik hastalık, 
otoimmün hastalıklar ve psikiyatrik bozukluklar). Bu duruma göre ve HCV viral replikasyonunun 
altında yatan mekanizmanın anlaşılmasında yapılan ilerlemeler ele alındığında, pek çok ilaç (farklı 
HCV proteinlerini hedefleyen) ileri geliştirme aşamasındadır. Aynı zamanda interferon içermeyen 
kombinasyonlar da test edilmektedir. Son yıllarda, 4 adet faz III çalışmasının pozitif sonuçları da ele 
alındığında, sofosbuvir ve ribavirinin birlikteliğine dayanan ilk interferon içermeyen kombinasyon FDA 
(Food and Drug Administration) ve EMA (European Medicines Agency) tarafından onaylanmıştır [15].

2011 yılında HCV genotip 1 enfeksiyonu tedavisi için Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi (FDA)  tarafından 
onaylanan ilk jenerasyon DAA’lar HCV NS3/4A proteaz inhibitörleri telaprevir (Incivek®) ve boceprevir’in 
(Victrelis®) keşfi (birinci jenerasyon) ve PEG IFN ve ribavirin kombinasyonuna girişi SVR oranlarındaki 
tabloyu anlamlı olarak iyileştirmiştir. Bu ilaçların PEG IFN ve ribavirin ile kombinasyonları genotip 
1 hastalarda kalıcı viral yanıtı %38-44’lerden %75-85’lere yükseltmiş ve tedavi süresini 24 haftaya 
indirmiştir [18, 19]. 

HCV enfeksiyonunun SVR elde edilen kesin tedavisi söz konusudur. Hepatit B virüs ve HIV’in aksine, 
HCV enfeksiyonu antiviral tedavi ile kesin ve kalıcı olarak tedavi edilmiştir, çünkü HCV’nin vücutta uzun 
süreli rezervuarı yoktur. PEG IFN ile kombine edilmiş ribavirin ve hatta ilk dönem protaz inhibitörleri 
telaprevir ve boceprevir tarihi olsalar bile Hepatit C’yi nihai olarak yenmede rol oynayan çok önemli 
kilometre taşlarıdır [16].

FDA tarafından HCV enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmak için 2013’ün sonlarında (sırasıyla 
Aralık ve Kasım) onaylanmış olan HCV NS5B polimeraz inhibitörü nükleotit anoloğu sofosbuvir ve 
selektif HCV NS3/4A-proteaz inhibitörü simeprevir’in gelmesiyle (ikinci jenerasyon) HCV enfeksiyonu 
tedavisinde yeni bir devir başlamıştır. Tedavi, sofosbuvir ve simeprivir 12 hafta kombine edildiği zaman 
HCV genotip 1a ve 1b hastalarda önceden sıfır yanıtlarda %93 SVR’ye neden olmuştur [13, 16].

Simeprevir, genotip 1 kronik hepatit C tedavisi için PEG IFN-α ve ribavirin kombinasyonunda kullanılmak 
üzere 22 Kasım 2013’te FDA tarafından onaylanmıştır. 5 Kasım 2014’te ise FDA, simeprevir’in genotip 
1 kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalar için sofosbuvir ile kombinasyonda kullanımına onay vermiştir.

Birkaç ilave DAA son zamanlarda ileri klinik testtedir. Bunların arasında, yapısal olmayan NS3/4A serin 
proteazlar, NS5A protein ve NS5B RNA-bağımlı RNA polimeraz inhibitörleri özellikle umut vericidir 
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[13]. İnterferon veya diğer DAA’larla (interferon içermeyen kombinasyonlarda) kullanılmak üzere pek 
çok molekül ileri geliştirme evresindedir [15].

HCV tedavisinin 2. jenerasyonu interferondan uzaklaştırılmıştır. Hastalığın bütün aşamalarına ve 
hepatitin bütün genotiplerine karşı etkili, mevcut ve ulaşılabilir ve güvenli bir kür elde edecek terapileri 
geliştirmek hedef haline gelmiştir. Ayrıca karaciğer nakli hastalarında HCV enfeksiyonu tedavisi için 
DAA’lar “bir fırsat seli” olarak kabul edilmektedir.  

HCV enfeksiyon tedavisinde interferonsuz yeni bir çağa girilmiştir. PEG IFN kurtarıcı tedavi olarak 
kullanılmaya devam edilebilir fakat HCV tedavisinde ana dayanak olduğu günler kesinlikle geride 
kalmıştır. Hastaların büyük bir çoğunluğunda kronik HCV’nin tedavisi interferonsuz mümkündür. Hatta 
PEG IFN hasta tarafından bildirilen sonuçları (PROs,  patient-reported outcomes) negatif bir şekilde 
etkileyebilir. Hepatit C’nin tedavisinde ribavirinin geleceği ne olacaktır? Eğer sadece daha düşük fiyatlı 
olursa bazı faydaları devam ettirebilse de muhtemelen peginterferonla aynı yolu izleyecektir. 

Bununla birlikte, aynı ilaç firmasından çıkan kombinasyonda kullanılan ilaçlar ile DAA’ların farklı 
bölgelerdeki etkisinin kombine edilmesine duyulan ihtiyaç zorunlu hale gelmiştir. Gilead (sofosbuvir ve 
ledipasvir) (Gilead Sciences, Foster City, CA, USA), AbbVie (ABT/r, ombitasvir ve dasabuvir) (AbbVie, 
North Chicago, IL, USA) ve BMS (asunaprevir ve daclatasvir) (Bristol-Myers Squibb, New York City, 
NY, USA) önde gelen rakip firmalar arasındadır [16].

4.3. Hepatit C Tedavi Hedefleri ve Tedavide Kullanılan İlaçlar

HCV’nin hücre yüzeyindeki reseptörlerine bağlanmasıyla yaşam döngüsü başlar. Bu yaşam siklusunu 
ve HCV’nin replikasyonunu durdurabilmek için birçok tedavi hedefi belirlenmiştir. HCV yaşam 
döngüsüne genel bakış ve antiviral tedavi hedefleri Şekil.6’da şematik olarak gösterilmiştir. 

Şekil 6.HCV yaşam döngüsü ve antiviral tedavi hedeflerinin şematik gösterimi [15]

NS3/4A inhibitörleri (proteaz inhibitörleri), HCV poliprotein işlenmesini hedeflemektedir. HCV RNA 
replikasyonu ise NS5B polimeraz inhibitörleri (nükleozit veya nükleozit olmayan) ve NS5A inhibitörleri 
tarafından inhibe edilmektedir. NS5A inhibitörleri ayrıca HCV replikasyonu, birleşme ve salıverilmeye 
de saldırır [16].

Anti-HCV ajanlar hedeflerine göre şematik olarak 2 sınıfa ayrılmıştır: (i) konak faktörlerini (CD81, 
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SCARB1, OCLN, CLIDNI, cyclophilin A ve miR122) hedefleyenler (ii) viral faktörleri (E1/E2, P7, 
NS3/4A, NS4B, NS5A ve NS5B) hedefleyenler [16].

4.3.1. Konak Hücreyi Hedefleyen Bileşikler

Bu bileşikler, siklofilin inhibitörü olan alisporivir [20] ve CD81’e (E2 glikoproteininin tutunduğu 
düşünülen reseptör) spesifik, temizleyici reseptör B sınıfı tip 1 (SR-B1)’e spesifik HCV giriş inhibitörleri 
ya da claudin-1’e spesifik antikorlar veya küçük molekül inhibitörleri erlotinib ve dasatinib olarak 
bilinmektedir [21]. Bu bileşikler DAA’lara ilave veya sinerjik olarak etki gösterebilirler. Alisporivir, 
ribavirin ile (interferonsuz) kombine edildiği zaman HCV genotip 2 veya 3 ile enfekte hastalarda %79’a 
kadar SVR elde edilebilen pan-genotipik aktiviteye sahiptir [18]. Konak hedefleyen bir ajan olmayan 
fakat klasik DAA’lara da ait olmayan bir bileşik, HCV partikülleriyle muhtemelen E2 ile doğrudan 
etkileşime giren, virüs enfektivitesini inhibe eden GS-563253’tür [22].

Şekil 7. Konak Hücreyi Hedefleyen Bileşikler 

4.3.2. Direkt Etkili Antiviral Ajanlar (DAA)

Direkt etkili antiviral ajanlar hepatit C ile enfekte olmuş hastaların tedavisinde devrim yaratmıştır [13]. 
En önemli DAA’lar ve etkileştikleri moleküler hedefler Şekil 8’de gösterilmiştir [16]. 

Şekil 8. DAA’ların en önemli hedefleri
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Hepatit C tedavisi için günümüzde geliştirilen DAA’lar dört kategoriye ayrılır: (i) NS3/4A proteaz 
inhibitörleri (ii) NS5A protein inhibitörleri (iii) NS5B (nükleozit-tip) polimeraz inhibitörleri ve (iv) NS5B 
(non-nükleozit tip) polimeraz inhibitörleri [16].

4.3.2.1. NS3/4A Proteaz İnhibitörleri

Telaprevir (Incivek® Vertex Pharmaceuticals, Cambridge, MA, USA) ve boceprevir (Victrelis® Merck 
& Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA) peginterferon ve ribavirin kombinasyonunda (PR) klinik 
kullanım için 2011’de onay almıştır. Simeprevir (TMC 435) (Johnson & Johnson, New Brunswick, 
NJ, USA), telaprevir ve boceprevir’den sonra HCV genotip 1 enfeksiyonu tedavisinde PR ile 
kombinasyonda kullanmak için FDA tarafından onaylanan üçüncü HCV NS3/4A proteaz inhibitörüdür. 
İlk sonuçlar çeşitli proteaz inhibitörlerinin PR ile kombine edildiğinde HCV enfeksiyon tedavisi için 
umut vaat ettiğini göstermektedir. Örneğin; Japon hastalara faldaprevir günde 1 kere 240 mg enjekte 
edildiğinde, SVR24 %83’e kadar yükselmiştir [16]. ABT-450/r (ritonavir ile takviyeli ABT-450) şimdiye 
kadar sadece ABT-267, ABT-072 ve/veya ABT-333 (ribavirin ile veya ribavirinsiz) ile kombinasyon 
halinde kullanılmaktadır [18]. NS3/4A proteazı hedefleyen bileşikler Şekil 9’da verilmiştir [16].

Şekil 9.NS3/4A proteaz inhibitörleri 
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4.3.2.2. NS5A İnhibitörleri

NS5A inhibitörü sınıfının ilki olan daclatasvir’in (BMS-790052) son derece düşük EC50  değerlerinin 
genotip 1b replikonlarını inhibe ettiği bulunmuştur ve kombine terapide kullanılmak şartıyla, HCV 1-6 
genotiplerinde etkili olma potansiyeli mevcuttur. Ledipasvir de kombinasyon halinde kullanılmalıdır 
ve ideal partneri sofosbuvir olmalıdır ki şu anda sabit dozlu bir tableti mevcuttur (Harvoni®, 400 mg 
sofosbuvir ve 90 mg ledispavir). Ombitasvir (ABT-267), HCV 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 4a, 5a ve 6a genotiplerine 
karşı aktif bir NS5A inhibitörüdür, dolayısıyla tam bir pan-genotipiktir. ABT-267, paritaprevir/ritonavir 
(ABT-450/r) ve dasabuvir gibi diğer DAA‘larla kombine edilebilir. Samatasvir de HCV 1-4 genotiplerine 
karşı aktif bir pan-genotipik NS5A inhibitörüdür ve DAA‘larla birlikte kombine edilerek uygulanabilir. 
NS5A proteinini hedefleyen bileşikler Şekil 10’da verilmiştir [16].

Şekil 10. NS5A inhibitörleri 

4.3.2.3. NS5B Polimeraz İnhibitörleri

NS5B bir RNA bağımlı RNA polimeraz (RdRp) enzimidir ve viral RNA replikasyonunda rol oynar. Bu 
enzim kalıp olarak HCV genomunu (pozitif kutup) kullanarak komplementer (bütünleyici) negatif iplikli 
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RNA’nın sentezini başlatır. Daha sonra bu negatif iplikli RNA kalıbından pozitif iplikli RNA’yı meydana 
getirir [17]. 

HCV hepatosite girince, RNA’dan oluşan viral genom NS5B polimeraz tarafından tek bir proteine 
çevrilir. Bu yapı, konak ve viral proteazlar tarafından ya virion yapısının parçasını oluşturan ya da 
HCV replikasyon döngüsündeki fonksiyonlar için çabalayan 10 bireysel proteine bölünür [13].

NS5B RNA bağımlı RNA polimerazın hata düzeltme fonksiyonuna sahip olmayışı, HCV genomunda 
bulunan spontane mutasyonların çok yüksek oranını açıklar [11, 15]. Bu protein yapısal olarak diğer 
RdRp’ler gibi finger (parmak), palm (avuç içi) ve thumb (başparmak) alanlarından oluşan bir “sağ el 
motifi” şeklinde (Şekil 11) organize olmuştur [23, 24].

Şekil 11.NS5B RNA bağımlı RNA polimeraz

HCV NS5B polimerazın HCV replikasyonunun inhibisyonu için hedeflenebilecek birden fazla bağlanma 
yeri vardır. Bunlardan evrimsel olarak en çok muhafaza edilmiş olanı, sofosbuvir gibi nükleozit/nükleotit 
inhibitörleri tarafından inhibe edilen enzimin katalitik bölgesidir. Bu çok iyi korunmuş aktif bölgeye 
ilave olarak, HCV polimeraz enzimi thumb ve palm olarak kabul edilen alanları içinde yer alan 4 adet 
allosterik inhibitör bağlayıcı bölgeye sahiptir [11] (Şekil 12). Benzimidazol bağlanma yeri (thumb 1 
alanı), tiyofen bağlanma yeri (thumb 2 alanı), benzotiyadiazin bağlanma yeri (palm 1) ve benzofuran 
bağlanma yeri (palm  2 alanı) olarak belirlenmiştir [15].

Şekil 12.NS5B polimeraz bağlanma bölgeleri

NS5B polimeraz intibitörleri iki ana kategoride sınıflandırılırlar: a) Nükleoz(t)it analogları: RNA 
iplikçiliğinde inkorporasyon (kaynaşma) ve daha ileri aşamada protein düzeneğini bloke etmek için 
fizyolojik nükleoz(t)itlerle yarışırlar, böylece RNA sentezinin zincir sonlanmasına neden olurlar. Bu 
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sınıftan ilaçlar, NS5B’nin aktif alanı farklı HCV genotiplerinde iyi korunmuş olduğundan pangenotipik 
aktiviteye sahiptir. b) Non-nükleozit analoglar: Enzime yüksek kimyasal afinite ile bağlanarak 
etki gösterirler, böylece enzimde konformasyonel bir değişiklik oluştururlar, bu da nihayi olarak 
inhibisyonundan sorumludur [13, 15].

a. NS5B Polimeraz İnhibitörleri (Nükleozit Tip)

Mericitabine (RG-7128), HCV tedavisi için hala potansiyel bir antiviral olarak kullanılıyor olan 
sofosbuvir tarafından elde edilen başarıdan sonraki tek nükleozit tipi NS5B inhibitörüdür. Mericitabin’in 
HCV enfeksiyonlarının tedavisinde PR ile kombine edilmesi, interferon ve ribavirin’in kombine 
edilerek HCV enfeksiyonları için standart tedavi oluşturulduğu dönemden kaynaklanır. Sofosbuvir, 
PR kombinasyonunda HCV genotip 1 enfeksiyonların tedavisi için FDA tarafından Aralık 2013‘te 
onaylanmıştır. Sofosbuvir’in ribavirin ile kombine edilerek HCV genotip 1, 2 veya 3’ün 12 haftalık 
tedavisinde etkili olduğu kayıtlara geçmiştir. Ancak, sofosbuvir ve ribavirin kombinasyonunun özellikle 
sirotik hastalarda HCV genotip 3’e olan etkisi HCV genotip 2’ye olan etkisinden daha azdır. Sofosbuvir, 
ledipasvir ile kombine halde sabit dozlu bir tablet olarak (Harvoni®) hepatit C genotip 1, 4, 5, 6 ya karşı 
ribavirinli veya ribavirinsiz olarak kullanılmak üzere FDA tarafından 2014 yılında onay almıştır. NS5B 
polimerazı hedefleyen bileşikler Şekil 13’de verilmiştir [16].

Şekil 13.NS5B polimeraz inhibitörleri (nükleozit tip)

b. NS5B Polimeraz İnhibitörleri (Non-Nükleozit)

Deleobuvir, peginterferon-α2a ve ribavirin ile kombinasyon halinde uygulandığı zaman, hızlı ve güçlü bir 
antiviral aktivite göstermiştir ve HCV genotip 1 enfeksiyonunun tedavisinde faldaprevir ile kombinasyon 
halinde yüksek bir potansiyele sahiptir [24]. VX-222’nin polimerazın allosterik bağlanma bölgesine 
yüksek afinite gösterdiği için HCV replikasyonunda yüksek inhibitör etki oluşturduğu belirlenmiştir. 
Setrobuvir de PR kombinasyonunda genotip 1’li HCV hastalarını hedefleyen bir bileşiktir. Tegobuvir 
glutatyon konjugatı oluşturulduktan sonra doğrudan ve spesifik olarak NS5B proteini ile etkileşime 
girer. Bu diğer sınıf non-nükleozit viral polimeraz inhibitörlerinden farkıdır. ABT-072 ve ABT-333 yapısal 
olarak benzer iki non-nükleozit HCV NS5B polimeraz inhibitörleridir. İlk olarak pegile interferon ve 
ribavirin fakat sonuç olarak DAA’lar olmak üzere diğer anti-HCV bileşikler ile kombinasyonda HCV 
enfeksiyonlarının tedavisi için geliştirilmişlerdir [18]. NS5B polimerazı hedefleyen bileşikler Şekil 
14’de verilmiştir [16].



Türk Farmakope Dergisi

Cilt:1      Sayı:1      Yıl: 2016

103

Hepatit C Tedavisinde Yeni Bir İlaç: Dasabuvir

Şekil 14.NS5B polimeraz inhibitörleri (non-nükleozit tip)

4.3.2.4. Direkt Etkili Antiviral Bileşik Kombinasyonları

Dört farklı sınıfa ait yeni DAA’ların geliştirilmesiyle (NS3/4A, NS5A, NS5B nükleozit-tip ve NS5B non-
nükleozit tip inhibitörler) her sınıf genotip HCV enfeksiyonlu hastalarda farklı bir çok kombinasyon 
uygulanarak çeşitli veriler elde edilmiş ve yayınlanmıştır.

Bunlara örnekler vermek gerekirse, asunaprevir (200 mg, günde 1 veya 2 kere), daclatasvir (60 mg, 
günde 1 kere) ve PR ile önceden hiç cevap alınamayan HCV genotip 1’te %95 bir SVR12 oranına 
ulaşılmıştır. İnterferon alamayan/tolere edemeyen Japon hastalarda daclatasvir (60 mg, günde bir 
kez) ve asunaprevir (100 mg, günde iki kez) ile %87,4’lük SVR24, yanıt vermeyen hastalarda %80,5 
(hiç ve kısmi), siroz hastalarında %90,9 ve sirozu olmayan hastalarda %84 SVR24 elde edilmiştir [16].

HCV genotip 1 enfeksiyonu olan, tedavi görmemiş hastalarda daclatasvir, asunaprevir ve BMS-
791325 kombinasyonu %92’lik bir SVR12 elde etmiştir. HCV genotip 1 hastalara paritaprevir/ritonavir, 
dasabuvir (ABT-333) ve ribavirin (interferon olmadan) uygulandığında SVR12 %83’ten %100’e kadar 
değişmiştir. HCV genotip 1 hastalarda paritaprevir/ritonavir, ombitasvir (ABT-267), dasabuvir ve 
ribavirin (interferon olmadan) ile tekrar tedaviyi takiben SVR12 oranları %95’ten daha büyük olmuştur. 
Sirozlu olmayan HCV genotip 1b enfeksiyonlu hastalara paritaprevir/ritonavir, ombitasvir (ABT-267), 
dasabuvir ve ribavirin verildiğinde SVR12 %98’den daha yukarıya çıkmıştır. Sirozu olan HCV genotip 
1 hastalarda paritaprevir/ritonavir, ombitasvir, dasabuvir ve ribavirin ile 12 ve 24 hafta sonra SVR 
oranları sırasıyla %91,8 ve %95,9’tür. 
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Tablo 1.Direkt etkili antiviral bileşik kombinasyonları (PEG IFN ve Ribavirin hariç)

Paritaprevir/ritonavir, ombitasvir ve dasabuvir’in, ribavirinsiz olarak %99,0 elde edilen SVR ile 
karşılaştırıldığında ribavirin ile %99,5 bir SVR elde ettiği HCV genotip 1b enfeksiyonlarının tedavisinde 
ribavirin’e artık ihtiyaç duyulmadığı ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, paritaprevir, ritonavir, ombitasvir ve 
dasabuvir, HCV genotip 1b enfeksiyonu tedavi deneyimli hastalarda ribavirin olmadan hemen hemen 
%100 kalıcı virolojik cevap elde edilmiştir [16].

4.4. Dasabuvir (ABT-333)

Dasabuvir (ABT-333), kronik hepatit C tedavisi için kullanılan, tamamen-oral hepatit C tedavi rejimi 
bileşeni olan, non-nükleozit NS5B viral RNA bağımlı RNA polimeraz inhibitörüdür. 
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Şekil 15.Dasabuvir (ABT-333) (Exviera®,Viekira Pak®)
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N-[6-[3-t-büti l-5-[2,4-diokso-3,4-dihidropirimidin-1(2H)-i l ]-2-metoksifenil]naftalen-2-i l ] 
metansülfonamid 

4.4.1. Dasabuvir Sentezi
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Reajanlar:(a)1,3,5,7-Tetrametil-8-fenil-2,4,6-trioksa-8-fosfatrisiklo [3,3,1,1] dekan, tris (dibenzilidenaseton) dipalladyum, potasyum 

fosfat, H2O, THF (b) perflorobütansülfonil florür, K2CO3, DMF (c) metansülfonamid, tris (dibenzilidenaseton) dipalladyum, di-tert-bütil 

(2’,4’,6’-triisopropil-3,4,5,6-tetrametilbifenil-2-il)fosfin, potasyum fosfat, t-amil alkol (d) NaOH, DMSO, H2O, 2-propanol

Şekil 16.Dasabuvir sentezi

İlk basamakta tris(dibenzilidenaseton)dipalladyum ve 1,3,5,7-tetrametil-8-fenil-2,4,6-trioksa-8-
fosfatrisiklo [3,3,1,1] dekan varlığında, 1-(3-tert-bütil-5-iyodo-4-metoksifenil) pirimidin-2,4(3H)-dion (1) 
ve 6-hidroksinaftalen-2-il borik asit’in (2) reaksiyona sokulması ile 1-(3-tert-bütil-5-(6-hidroksinaftalen-
2-il)-4-metoksifenil)pirimidin-2,4(3H)-dion (3) elde edilmiştir. Daha sonra bileşik 3’ün potasyum 
karbonat varlığında N,N-dimetilformamid (DMF) içinde çözülmesinden sonra perflorobütansülfonil 
florür ilave edilerek 6-(3-tert-bütil-5-(2,4-diokso-3,4-dihidropirimidin-1(2H)-il)-2-metoksifenil)naftalen-
2-il)-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafloro bütan-1-sülfonat (4)’a geçilmiştir. Bileşik (4) ile metansülfonamit’in 
tris(dibenzilidenaseton) dipalladyum, fosfin ve potasyum fosfat varlığında t-amil alkol içinde reaksiyonu 
sonucu N-[6-[3-tert-bütil-5-[2,4-diokso-3,4-dihidropirimidin-1(2H)-il]-2-metoksifenil] naftalen-2-il] 
metan sülfonamit (dasabuvir) (5) elde edilmiştir. Son basamakta ise sodyum hidroksit ile dasabuvir’in 
sodyum tuzu (6) sentezlenmiştir [25].
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4.4.2. Etki mekanizması

Direkt etkili antiviral ajan (DAA) olan dasabuvir, hepatit C virüsü NS5B RNA bağımlı RNA polimeraz 
enzimine (Şekil 12) doğrudan bağlanıp, bir allosterik modülasyon üreterek enzimi fonksiyonel 
olmayan hale getiren non-nükleozit anologlar sınıfından bir inhibitördür. Bir non-nükleozit NS5B 
polimeraz inhibitörü olarak dasabuvir, enzimi aktif bölgesi dışından bağlayarak aktivitesini inhibe eder 
ve konformasyonel değişikliğe neden olur [13]. Dasabuvir enzimin Palm-1 bölgesine bağlanan bir 
non-nükleozit NS5B inhibitörüdür [11, 15]. HCV genotip 1 polimerazların inhibisyonunda insan ve 
memeli polimerazlarına göre en az 7000 kat daha fazla seçicidir [11].

4.4.3. Aktivitesi

4.4.3.1. IFN İçeren Rejimler

Plasebo kontrollü bir çalışmada, 30 adet HCV genotip 1 enfekte tedavi görmemiş denekte PEG IFN 
ve ribavirin ile ilişkili dasabuvir’in etkinliğini değerlendirmiştir. Hastaların çoğu erkektir (%70) ve beyaz 
(%90), yaş ortalaması 46,5 ve ortalama ağırlık 78,6 kg’dır. PEG IFN + ribavirin + dasabuvir alan 
hastaların viral yükünde, PEG-IFN + ribavirin ile tedavi edilenlere oranla daha belirgin düşüş olmuştur.

Benzer bir çalışma 12 hafta boyunca 50 adet HCV genotip 1 enfekte, tedavi görmemiş, sirozu olmayan 
hastalara çeşitli doz ve kombinasyonlarda dasabuvir, ABT-072 ve PR verilerek değerlendirmiştir. Yaş 
ortalaması 50 ve hastaların %72’sinde genotip 1a enfeksiyonu vardır. Çalışma sonunda dasabuvir’in 
antiviral kuvveti ABT-450’ninkinden daha düşük ve ABT-072’ye benzer gibi görünmektedir [15].

Başka bir çift-kör, randomize Faz IIa deneyinde hiç tedavi görmemiş HCV genotip 1 hastalarda 12 
haftalık bir çalışmada dasabuvir ve PEG IFN+ribavirinin doz bağımlı etkinliği ve emniyeti araştırılmıştır. 
İlk grup (8 hasta: 5G1a + 3G1b) 3 gün 400 mg dasabuvir b.i.d. almış, takiben pegile IFN ve ribavirin 
(RBV) ile dasabuvir’den oluşan rejim (400 mg dasabuvir b.i.d, 180 mikrogram/hafta peginterferon, 
1000 - 1200 mg ağırlığa dayalı RBV) takip etmiştir. 2. grup (8 hasta: 6G1a + 2G1b) 800 mg b.i.d. 
dasabuvir ile benzer bir tedavi rejimi almıştır. Kontrol grubu (11 hasta: 9G1a + 2G1b) PEG IFN+ribavirin 
tedavisinin yanı sıra dasabuvir’e eşdeğer bir plasebo almıştır. 12 haftalık tedavi sonunda 1. grup 
%87,5 virolojik yanıt, 2. grup ise %62,5 virolojik yanıt gösterirken plasebo grubu toplamda sadece 
%18,2 virolojik yanıta erişebilmiştir. Örneklerin ölçüleri küçük olmasına rağmen 1b alt türü ile enfekte 
deneklerde HCV RNA miktarındaki düşüş, 1a alt türü ile enfekte deneklerden sayısal olarak daha 
büyük olmuştur. Dasabuvir tedaviye devam etmeyen hasta olmadan, iyi tolere edilmiştir. Hafif advers 
etkiler baş ağrısı ve yorgunluktur. Yalnız başına standart tedavi olan PEG IFN+ribavirinin ile kombine 
edildiğinde dasabuvir ilavesi SVR’de bir miktar iyileşme göstermesine karşın, IFN içermeyen rejimin 
elverişliliği dikkate alındığında yaygın olarak reçete edilen bir rejim olması mümkün görünmemektedir 
[13].

4.4.3.2. IFN İçermeyen Rejimler

AVIATOR çalışması antiviral ajanların çeşitli kombinasyonlarının etkinliğini değerlendiren büyük bir 
Faz IIb çalışmasıdır: Dasabuvir (günde 2 kez 400 mg dozda), ABT-450/r (çeşitli dozlarda), ombitasvir 
(günde 1 kez 25 mg dozda) ve ribavirin farklı zamanlarda (8, 12 veya 24 hafta) sirozu olmayan 
HCV genotip 1 enfeksiyonu olan 571 hastada  (438 tedavi görmemiş ve 133 hiç yanıt vermemiş) 
uygulanmıştır. Hastaların başlangıç karakteristikleri (yaş, cinsiyet, ırk, HCV alt tipi ve viral yük) farklı 
gruplar arasında iyi dengelenmiştir. SVR oranları tedavi görmemiş hastalar için %83 ve %97 arasında 
ve hiç yanıt vermeyen hastalar arasında %89 ve %100 arasında değişmiştir.
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Büyük bir Faz 3 çalışması olan SAPPHIRE-I ile 631 tedavi görmemiş HCV genotip 1 denekte 12 
hafta boyunca uygulanan ABT-450/RTV/ombitasvir/dasabuvir/ribavirin kombinasyonunun etkinliği 
ve güvenliği değerlendirilmiştir. İlk evrede hastalar aktif kol veya plaseboya 3:1 oranında randomize 
edilmişlerdir. 12 hafta sonra plasebo kolundaki hastalar da aynı ilaç kombinasyonunu almışlardır. 
SVR çalışmanın ilk evresinde tedavi gören 473 hastanın %96,2’sinde elde edilmiştir (alt tip 1a’da 
%95,3 ve alt tip 1b’de %98). Aynı kombinasyon SAPPHIRE-II çalışmasındaki önceden tedavi görmüş 
394 adet HCV genotip 1 hasta grubunda değerlendirilmiştir. SVR oranı tedavi görmemiş hastalarda 
elde edilenlere benzer olmuştur (%96,3) [13].

Tablo 2. Dasabuvir’in klinik çalışmaları [15]

Ç a l ı ş m a n ı n 
Adı Faz

Hasta miktarı, 
Genotip, Hasta 
Tipi

Gruplar T e r a p i 
süresi SVR

AVIATOR

2b

438, genotip 1, 
tedavi görmemiş, 
sirozlu olmayan

ABT-450/RTV (150/100 mg/gün) 
+ ombitasvir + dasabuvir (400 mg 
günde iki kez) + RBV

8 hafta %87,5

ABT-450/RTV (150/100 mg/gün) 
+ ombitasvir + dasabuvir (400 mg 
günde iki kez) + RBV

12 hafta %82,9

ABT-450/RTV (100/100 veya 
200/100 mg/gün) + ombitasvir (400 
mg günde iki kez) + RBV

12 hafta
%84,6 ABT-450 100 mg 
ve %92,5 ABT-450 200 
mg grubu için

ABT-450/RTV (150/100 mg/gün) + 
ombitasvir + dasabuvir 12 hafta %88,6

ABT-450/RTV (100/100 veya 
150/100 mg/gün) + ombitasvir + 
dasabuvir (400 mg günde iki kez) + 
RBV

12 hafta
%97,4 ABT-450 100 mg 
ve %95 ABT-450 150 mg 
grubu için

ABT-450/RTV (100/100 veya 
150/100 mg/gün) + ombitasvir + 
dasabuvir (400 mg günde iki kez) + 
RBV

24 hafta
%92,5 ABT-450 100 mg 
ve %90 ABT-450 150 mg 
grubu için

AVIATOR
133, genotip 1, hiç 
yanıt vermemiş, 
sirozlu olmayan

ABT-450/RTV (200/100 mg/gün) + 
ombitasvir + RBV 12 hafta %88,9

ABT-450/RTV (100/100 veya 
150/100 mg/gün) + ombitasvir + 
dasabuvir (400 mg günde iki kez) + 
RBV

12 hafta
%91,3 ABT-450 100 mg 
ve %95,5 ABT-450 150 
mg grubu için

ABT-450/RTV (100/100 veya 
150/100 mg/gün) + ombitasvir + 
dasabuvir (400 mg günde iki kez) + 
RBV

24 hafta
%91,3 ABT-450 100 mg 
ve %100 ABT-450 150 mg 
grubu için

SAPPHIRE-I 3
631*, genotip 1, 
tedavi görmemiş, 
sirozlu olmayan

ABT-450/RTV (150/100 mg/gün) 
+ ombitasvir + dasabuvir (400 mg 
günde iki kez) + RBV

12 hafta %96,2

SAPPHIRE-II 3
394**, genotip 1, 
tedavi görmüş, 
sirozlu olmayan

ABT-450/RTV (150/100 mg/gün) 
+ ombitasvir + dasabuvir (400 mg 
günde iki kez) + RBV

12 hafta %96,3

TURQUOISE-
II 3

380, genotip 1, 
tedavi görmemiş 
veya görmüş, 
sirozlu

ABT-450/RTV (150/100 mg/gün) 
+ ombitasvir + dasabuvir (400 mg 
günde iki kez) + RBV

12 hafta
24 hafta

%91,8
%95,9

RBV (Ribavirin) RTV (Ritonavir)

Farklı bir şekilde belirtilmemişse dasabuvir günde iki kez 250 mg dozda, ombitasvir günde bir kez 25 mg dozda, ribavirin 

kişinin ağırlığına göre 1 000-1 200 mg dozda verilmiştir.

*473 hasta aktif kombinasyon tedavisi görmüş, 158 hasta plasebo almıştır.

**297 hasta aktif kombinasyon tedavisi görmüş, 97 hasta plasebo almıştır.
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Üçüncü bir Faz III çalışması TURQUOISE-II, karaciğer sirozu olan 380 adet tedavi görmemiş veya 
görmüş HCV genotip 1 hasta örneğinde 12 veya 24 hafta boyunca uygulanan aynı kombinasyonu 
değerlendirmiştir. SVR oranları 12 ve 24 haftalık kollarda sırasıyla %91,8 ve %95,9 olmuştur [13, 15]. 
Bu çalışma sırasında karaciğer hasarında azalma ve karaciğer sentetik kapasitesinde normalleşmenin, 
standart laboratuar testlerindeki (ALT, AST, GGT, bilirubin, albumin ve plateletler) yansımalarında 
erken iyileşmeler olduğu not edilmiştir [13].

Yapılan PEARL III çalışmasında, 419 HCV genotip 1b hastası, paritaprevir (150 mg), ritonavir (100 
mg), ombitasvir (25 mg) ve dasabuvir (250 mg) ve ilave olarak ya RBV’li (1 000-1 200 mg ağırlık-
bağımlı) ya da eşdeğeri plasebo ile 12 hafta tedavi olmuştur. SVR, RBV grubu ve plasebo grubu için 
sırasıyla %99.5 ve %99’dur. Bu çalışmada, anemi nedeniyle RBV grubundaki hastaların %9’unda 
RBV doz azaltması gerekmiştir. Yakın geçmişte, 2014 ACG (American College of Gastroenterology) 
toplantısında sunulan bir Avusturya çalışmasında, benzer sonuçlar gösterilmiş (paritaprevir/r, 
ombistavir, dasabuvir fakat RBV olmayan kombinasyon ile tedavi edilen HCV genotip 1B hastalarda 
%99 SVR), RBV’nin HCV genotip 1b hastalarda bu rejimin etkinliğini artırmadığı öne sürülmüştür. 
Tekrarlayan HCV genotip 1 enfeksiyonlu karaciğer nakli alıcılarında RBV ile üçlü ilaç kombinasyonu 
son derece etkili olmuştur. Yakın zamandaki yayında, hafif fibrozlu veya hiç fibrozu olmayan 34 
karaciğer nakli alıcısı ya 12 ya da 24 haftada tedavi edildiği bildirilmiştir. Çalışmanın sonunda, 
hastaların %97’sinde viral yük görülmemiştir [13]. Dasabuvir’in klinik çalışmalarına genel bir bakış 
Tablo.2’de verilmiştir.

4.4.4. Klinik kullanımı

Dasabuvir’in HCV NS3/NS4A proteaz (ABT-450, ritonavir ile) ve NS5A’yı (ombitasvir) hedefleyen 
inhibitörlerle aynı kombinasyonda kullanımı, HCV genotip 1 enfeksiyonlarının tedavisi için geliştirilmiştir 
[11]. Kombinasyondaki ritonavir, HCV’ye karşı etkin olmamakla beraber güçlü bir CYP3A inhibitörüdür. 
Bu özelliği ile ilacın farmasötik yarı ömrünü uzatır ve paritaprevir’e (ABT-450) karşı genel maruziyeti 
artırır [13].   

İlk kez 22 Nisan 2014’te AbbVie, (North Chicago, IL, USA)  kronik genotip 1 (GT1) hepatit C virüsü ile 
enfekte yetişkin hastaların, tamamen oral, interferon ihtiva etmeyen tedavi rejiminde kullanmak için 
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesine onaylanmak üzere yeni ilaç başvurusunda (New Drug Application, 
NDA) bulunmuştur.

Şekil 17.Viekira Pak®

Dasabuvir; ombitasvir, paritaprevir, ritonavir sabit doz (12.5/75/50 mg) kombine tablet ile dasabuvir 
(250 mg) tabletin beraber paketlendiği kombine ilacın bir bileşeni olarak, ribavirin ile veya ribavirin’siz 
genotip 1 kronik hepatit C virüs enfeksiyonlarında kullanmak üzere Viekira Pak® (Şekil 17) ilaç adıyla 
19 Aralık 2014’te FDA’dan onay almıştır. Viekira Pak® 28 günlük tedaviyi içeren aylık kutudadır. Her 
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aylık kutu 4 adet haftalık kutuyu içerir. 2 adet kombine tablet ve 1 adet dasabuvir tablet sabah, 1 adet 
dasabuvir tablet akşam alınır [26].

Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) ilk başvurusu 6 Mayıs 2014’te yapılan dasabuvir, kronik hepatit C virüs 
enfeksiyonlarında kullanmak üzere Exviera® (Şekil 18) adıyla EMA tarafından 15 Ocak 2015’te 
onaylanmıştır [27]. Dasabuvir’in Türkiye’de kullanılan müstahzarı Exviera®’dır. 

Şekil 18.Viekirax® ve Exviera®

Exviera® sabah ve akşam olmak üzere günde iki tablet dozda alınması önerilir. En iyi absorbsiyon 
için Exviera® tabletler yemekle birlikte alınmalıdır. Exviera® daima ombitasvir, paritaprevir ve ritonavir 
(12,5/75/50 mg) içeren diğer ilaç Viekirax® ile kombinasyon halinde kullanılır. Viekirax® sabah birlikte 
alınan iki tablettir. Exviera® için birlikte kullanımı önerilen tıbbi ürünler ve tedavi süresi Çizelge 3.6’da 
verilmiştir [28].

Viekira Pak’ın 12 haftalık tedavi maliyeti $83.320, ribavirinin $2.500 civarındadır [29]. Türkiye’de 
kullanılan müstahzarları Exviera 2.772 TL, Viekirax 31.575.96 TL’dır (28 günlük tedavi için) [30]

Tablo 3. Exviera® için birlikte kullanımı önerilen tıbbi ürünler ve tedavi süresi

Hasta Popülasyonu Tedavi Süre

Genotip 1b, sirozsuz Exviera + ombitasvir/paritaprevir/ritonavir 12 Hafta

Genotip 1b, kompanse sirozlu Exviera+ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir 12 Hafta

Genotip 1a, sirozsuz Exviera+ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir + ribavirin 12 Hafta

Genotip 1a, kompanse sirozlu Exviera+ ombitasvir/paritaprevir/ritonavir + ribavirin 24 Hafta

4.4.5. Rezistans Profili

HCV polimeraz enziminin onarma kapasitesindeki yetersizlik nedeniyle, kendiliğinden oluşan viral 
mutasyonların geniş varyantları çoğalan virüsler tarafından sıkça sentezlenir. Sonuçta non-nükleozit 
inhibitörler viral protein bağlanma bölgesini etkileyemedikleri için direnç gelişir [13].

Dasabuvir’in performansını etkilediği gösterilen viral polimorfizmler C316Y, M414T/V, Y448H/C, G554S, 
S556G ve D559G kapsar. İn vitro çalışmalar bu rezistan varyantların dasabuvir’e duyarlılıklarında 
mutant olmayan varyantlarla kıyaslandığında 10-1000 kat azalma olduğunu göstermiştir. İn vivo 
olarak, rezistan varyantlar çoğunlukla DAA’lar ile tedavi görmemiş olsa bile PEG IFN/RBV ile önceki 
tedavileri başarısızlığa uğramış hastalarda tespit edilmiştir [13].
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Monoterapi olarak iki gün dasabuvir alan ve sonra diğer 26 gün dasabuvir, PEG INF ve RBV’ne 
devam eden HCV genotip 1 (a ve b) ile enfekte tedavi görmemiş hastalarda başka bir çalışmada, 
dasabuvir’e rezistans profili değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, en sık görülen mutasyon S556G, fakat 
en yüksek seviyede rezistans gösteren mutasyon C316Y olmuştur [13]. Daha yüksek başlangıç viral 
yükü olan hastalar daha fazla dirençli mutasyon geliştirme şansına sahiptir [15].

4.4.6. Farmakokinetik

Dasabuvir’in 10-1200 mg arasında değişen tekli dozları sağlıklı gönüllülerin 9 grubuna uygulanmıştır. 
Her bir doz grubunda 8 denek ilacın tek bir oral dozunu ve 2 denek de plasebo almışlardır. Ortalama 
yarılanma ömrü 5-8 saat ve maksimum plazma konsantrasyonuna ulaşma süresi dozdan sonra 
yaklaşık 3 saat olmuştur. Maksimum plazma konsantrasyonu (Cmax) dozla orantılı olarak artmıştır 
ve 31 ng/ml ile 3053 ng/ml arasında değişmiştir. Ayrıca, gıdanın dasabuvir’in başlıca farmakokinetik 
parametreleri üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı gösterilmiştir [15].

İnsan hepatositleri üzerinde yapılan bir çalışmada, dasabuvir’in sitokrom P450 enzimleri üzerinde 
inhibitör ya da indükleyici etki göstermediği belirlenmiştir. Metabolit profili glukoronid konjugasyonunun 
izlediği primer bir oksidatif yolağı göstermektedir [15].

Dasabuvir karaciğerde ağırlıklı olarak CYP2C8 tarafından ve daha düşük ölçüde CYP3A tarafından 
metabolize edilmektedir [31, 32]. Değişmemiş dasabuvir (yaklaşık %60) plazmadaki ilaç ile ilgili 
aktivitenin başlıca bileşenidir. Plazmada M1, M2, M3, M4, M5, M6 ve eser miktarda demetil metaboliti 
M11 olmak üzere yedi metabolit belirlenmiştir. Plazmada en çok bulunan metabolit ilaç ile ilgili 
aktivitenin %21’ini temsil eden M1’dir ve ağırlıklı olarak CYP2C8 tarafından oksidatif metabolizasyonla 
oluşur [32].

Dasabuvir’in majör metaboliti M1’in antiviral aktivitesi ana bileşikten 7-8 kat daha azdır. (Tablo 4). 
M1 plazma konsantrasyonunda dasabuvir’in yarısı kadar mevcuttur. Proteine bağlanma farklılıkları 
nedeniyle serbest M1 konsantrasyonu dasabuvir konsantrasyonundan 6,5 kat fazladır. Bu nedenle 
M1’in aktiviteye katkısı önemlidir [27].

Tablo 4. Dasabuvir (ABT-333) ve metaboliti M1’in genotip 1a ve 1b subgenomik replikonlardaki 
aktivitesi

Genotip 1a Genotip 1b

EC50 (nM)

%0 insan 
plazması

%40 insan 
plazması

%0 insan 
plazması

%40 insan 
plazması

ABT-333 6 103 1 15

M1 metaboliti 39 143 8 26

Dasabuvir esas olarak M1 biçiminde safra sekresyonu ile elimine edilir. Feçeste tespit edilen 
komponentler %32 M1, %21 değişmemiş dasabuvir, %15 M2, %11 M5 ve bazı minör metabolitlerdir 
(M8-10). Dasabuvir ve M1’in öngörülen eliminasyon şeması Şekil 19’da gösterilmiştir [27]. 
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Tablo 4. Dasabuvir (ABT-333) ve metaboliti M1’in genotip 1a ve 1b subgenomik 

replikonlardaki aktivitesi

Genotip 1a Genotip 1b

EC50 (nM)
%0 insan 
plazması

%40 insan 
plazması

%0 insan 
plazması

%40 insan 
plazması

ABT-333 6 103 1 15

M1 metaboliti 39 143 8 26

Dasabuvir esas olarak M1 biçiminde safra sekresyonu ile elimine edilir. Feçeste tespit edilen 

komponentler %32 M1, %21 değişmemiş dasabuvir, %15 M2, %11 M5 ve bazı minör 

metabolitlerdir (M8-10). Dasabuvir ve M1’in öngörülen eliminasyon şeması Şekil 19’da 

gösterilmiştir [27]. 

Şekil 19. Dasabuvir’in metabolizasyon şeması

6.4.7. Tolere Edilebilirlik, Güvenirlilik ve Advers Etkiler

Sağlıklı gönüllülerde gerçekleştirilen iki çalışma dasabuvir’in farklı tekli veya çoklu dozlarının 

güvenliliğini ve tolere edilebilirliğini değerlendirmiştir. Her iki çalışmada da ilaç en yüksek 

dozda bile birkaç istenmeyen olayla iyi tolere edilmiş (1 200 mg’ın tekli uygulanması) ve ilacı 

alan 88 kişide başlıca laboratuvar değerleri, hayati belirtiler ve EKG kayıtlarında klinik olarak 

anlamlı değişiklikler olmamıştır.

Şekil 19. Dasabuvir’in metabolizasyon şeması

5.4.7. Tolere Edilebilirlik, Güvenirlilik ve Advers Etkiler

Sağlıklı gönüllülerde gerçekleştirilen iki çalışma dasabuvir’in farklı tekli veya çoklu dozlarının 
güvenliliğini ve tolere edilebilirliğini değerlendirmiştir. Her iki çalışmada da ilaç en yüksek dozda bile 
birkaç istenmeyen olayla iyi tolere edilmiş (1 200 mg’ın tekli uygulanması) ve ilacı alan 88 kişide 
başlıca laboratuvar değerleri, hayati belirtiler ve EKG kayıtlarında klinik olarak anlamlı değişiklikler 
olmamıştır.

Diğer iki çalışma dasabuvir’in 2 veya 3 gün boyunca monoterapi olarak ve sonra farklı zaman 
periyotları boyunca PEG IFN + ribavirin ile kombine haldeki tolere edilebilirliğini test etmiştir. İlacı 
günde 2 kez 400 mg veya 800 mg dozlarda alan 40 HCV-pozitif hastada dasabuvir ile ilişkili şiddetli 
veya istenmeyen etki oluşmamıştır. En sık görülen advers etkiler bulantı, baş ağrısı, gaz ve dermatittir 
(her bir advers etki için yaklaşık olarak %10). Ayrıca, dasabuvir/PEG IFN/ribavirin’in tolere edilebilirlik 
profili, tek başına verilen PEG IFN ve ribavirin’inkine benzer görülmektedir [15].

AVIATOR çalışmasının post-hoc analizi dasabuvir, ABT-450/RTV veya ombitasvir’in ribavirin içeren 
rejimlerini alan 247 hastadaki güvenliliğini ve özellikle de anemi oranını değerlendirmiştir. Tolere 
edilebilirliğin optimal olduğu doğrulanmıştır. Esasen hastaların sadece %1,6’sı ilaçla ilgili advers etki 
nedeniyle tedaviyi bırakmıştır ve 1 hastada tedaviyle ilgili ciddi advers etki görülmüştür (artralji/eklem 
ağrısı).
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Tablo 5. Ribavirin ile veya ribavirin olmadan ABT-450/r ve ombitasvir ile kombine edilen dasabuvir’in 
advers etkileri 

Advers Etki
Dasabuvir ve 
ombitasvir, paritaprevir (ABT-450), 
ritonavir + ribavirin  N=2044

Dasabuvir ve 
ombitasvir, paritaprevir (ABT-
450), ritonavir N=588

Anemi Yaygın
Uykusuzluk Çok yaygın
Bulantı Çok yaygın
Kaşıntı Çok yaygın Yaygın

Yorgunluk 
Asteni (Kronik yorgunluk) Çok yaygın

Çok yaygın (≥1/10); Yaygın (≥1/100 ila <1/10)

Siroz hastalarını kaydeden TURQUOISE çalışmasında bile ABT-450/RTV/ombitasvir/ dasabuvir/
ribavirin kombinasyonu iyi tolere edilmiştir. En sık görülen klinik advers etkiler yorgunluk, baş ağrısı, 
bulantı ve kaşıntı olup, sırasıyla % 38,9, % 29,2, %18,9 ve % 18,7’sinde görülmüştür. Derece 2 veya 
daha yüksek derecedeki anemi 12 veya 24 hafta boyunca kombinasyon alan hastaların sırasıyla % 
7,2 ve % 11’inde oluşmuştur. Kayda değer şekilde ilacı bırakma oranı % 2 kadar düşük olmuştur [15].

Dasabuvir’in, ribavirin ile veya ribavirin olmadan, paritaprevir (ABT-450), ritonavir ve ombitasvir ile 
kombinasyonuna dair advers etkiler Tablo 5’de verilmiştir [32].

5. TARTIŞMA

HCV dünya nüfusunun yaklaşık % 2,3’ünü kronik olarak enfekte etmektedir. Bu hastaların % 25 de 
yaşamlarının bir döneminde yüksek komplikasyon riski taşıyan ve ölüme neden olan karaciğer sirozu 
gelişmektedir. Sirozun gelişim ve komplikasyonları korkutucudur. Hepatoselüler karsinoma, variseal 
kanama, assit, sarılık ve hepatorenal sendroma neden olur. HCV enfeksiyonu HCC’nin en yaygın 
nedenidir ve batı ülkelerinde yetişkinler arasında karaciğer nakline sebep olmaktadır. 

Direkt etkili antiviraller (NS3/4A, NS5A, NS5B nükleozit tip ve NS5B non-nükleozit tip inhibitörleri), 
yıllarca PEG IFN ve RBV ile sağlanan HCV ile enfekte olmuş hastaların tedavisinde devrim yaratmıştır. 
Yeni geliştirilen bu bileşiklerden olan dasabuvir (ABT-333), NS5B viral RNA bağımlı RNA polimerazı 
enzimini aktif bölgesi dışından bağlamak suretiyle enzimin komformasyonunda değişiklik yaparak 
RNA sentezini inhibe eden bir non-nükleozit anoloğudur. 

Dasabuvir’in endojen insan/memeli polimerazlarına karşı kayda değer bir inhibitör etkinliği yoktur, 
selektivite faktörü 7000:1’i aşmaktadır. Bu yüksek dereceli selektivite, HCV polimerazın sahip 
olduğu RNA bağımlı RNA polimeraz enzimatik aktivitenin insanlarda benzerinin olmadığı gerçeğinin 
sonucudur. 

HCV RNA polimeraz inhibitörü olarak geliştirilen dasabuvir genotip 1 enfeksiyonların tedavisinde çok 
hedefli strateji için katkı sağlar. Dasabuvir’in tek başına genotip 1 virüse etki mekanizması sınırlı, 
direnç eşiği düşüktür ve diğer ajanlarla kombinasyonda kullanılmak zorundadır. 

Paritaprevir/ritonavir ve ombitasvir ile birlikte üçlü terapi olarak kombinasyonda dasabuvir, diğer 
antiviral ilaçların toplam tedavi etkisini ve gücünü artırmış, HCV genotip 1b hastalarında mükemmel 
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SVR oranlarına erişilmiştir. RBV ilavesi genotip 1a hastalarında optimal SVR oranı ile sonuçlanmıştır. 

Dasabuvir içeren bu tedavi rejimi ile HCV genotip 1a ve 1b ile enfekte hastalarda en yüksek SVR 
oranı elde edilmiştir. Bu ilaçların kombinasyonu sadece küçük ve hafif yan etkiler ile iyi tolere edilmiş, 
hastaların çok büyük çoğunluğunda tedaviyi kesme gereksinimi duyulmamıştır. Bu güvenlik profilinin, 
viral direnç gelişimini en aza indirmesi ve tedaviye hasta uyumunu artırması beklenmektedir.

Başlangıçta dasabuvir; sirotik olmayan, çoğunlukla sağlıklı, esas olarak hiç tedavi görmemiş hepatit 
C’li hastalarda çalışılmıştır. Son zamanlardaki çalışmalarda bu çalışılan popülasyon genişletilmiş, 
daha önceki antiviral terapisi başarısızlığa uğramış hastalarda, kompanse sirozlu hastalarda ve 
karaciğer nakli sonrası hastalarda ve nihayet aynı zamanda HIV-1 virüsü ile enfekte olmuş hastalarda 
mükemmel sonuçlar alınmıştır.

Yeni geliştirilen bu ilacın majör sınırlamaları; genotip-kısıtlı aktivitesi, HCV genotip 1a için ribavirin 
dahil etmek zorunluluğu ve eğer diğer DDA’lar ile kombine edilmezse direnç oluşmasıdır. 

Aslında, çok miktardaki veri dasabuvir içeren kombinasyonların yüksek etkililiğini doğrulamaktadır. En 
sağlam veriler çok sayıdaki tedavi görmemiş, tedavi görmüş ve siroz hastalarında yüksek eradikasyon 
oranlarını (yaklaşık %95) gösteren faz III çalışmalarından gelmektedir. Ancak dasabuvir’in tolere 
edilebilirliği ve güvenliliği yaşlılarda değerlendirilmemiştir.  Bundan başka, henüz hiçbir çalışmada 
hemodiyalize giren hastalarda ya da hamile kalan kadınlarda farmakokinetikleri veya etkililiği ve tolere 
edilebilirliği değerlendirilmemiştir. 

Dasabuvir’in, paritaprevir (ABT-450)/ritonavir ve ombitasvir ile ribavirinli veya ribavirinsiz kombinasyon 
halinde kullanımı, HCV genotip 1 enfeksiyonu olan hastalarda iyi tolere edilebilirlik ve güvenlikle 
birlikte çok yüksek SVR oranlarına (yaklaşık %95-100) ulaşılmıştır. Sonuç olarak, dasabuvir kronik 
hepatit C tedavisinde interferon içermeyen kombinasyonlarda kullanılan iyi bir ajandır.
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Ülkemiz, “Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşme” ile Avrupa Konseyi, Avrupa 
İlaç Kalite ve Sağlık Bakım Direktörlüğü (EDQM) ve Avrupa Farmakope Komisyonu’nun üyesidir. 
Kurumumuz Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Daire Başkanlığı Farmakope Birimimiz Avrupa 
Farmakopesi çalışmaları kapsamında, EDQM ile ilişkilerin yürütülmesinde taraf olup her yıl düzenli 
olarak 37 üye ülkenin temsilcilerinin katıldığı toplantılara iştirak etmektedir. Avrupa Farmakopesi 
çalışmaları kapsamında ülkemiz 24 uzman/çalışma grubunda 27 uzman ile temsil edilmektedir. 
Bu temsilin yanı sıra Avrupa Farmakopesinde yapılan tüm değişiklikler tarafımıza bildirilmekte ve 
bu değişiklikler arşivlenmekte, çalışma programları ile ülkemize değişiklik yapılması düşünülen 
monograflar hakkında görüşler sorulmakta, kullanılan terimlerin Türkçe karşılığının EDQM sayfasında 
yer almasının sağlandığı standart terimler ile ilgili çalışmalar ayrıca EDQM referans standart 
maddelerine ait kimyasal şahit madde (CRS) dökümanlarının incelenmesi yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Farmakope Birimi, EDQM, CRS.

GİRİŞ

EDQM [1] ile kurumumuz Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Daire Başkanlığı Farmakope Birimimiz [2] 
arasında sürekli bir iletişim ile ortak çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında çalışma 
programları ile ilgili sorulan sorulara görüş bildirilmekte ve böylece ülkemizdeki üreticilerin yararlarına 
olan kararlar alınmaya çalışılmaktadır. EDQM ürettiği referans standart maddelere ilişkin CRS 
dokümanları göndererek bu dokümanların uygunluğuna dair tüm üye ülkelerin görüşünü sormaktadır. 
EDQM’nin oluşturduğu standart terimler listesi mevcuttur [3]. Bu listeye tüm üye ülkeler listedeki 
standart terimin kendi dillerindeki karşılığını yazmaktadır. EDQM tarafından tarafımıza gönderilen 
dokümanlar konusunda uzman üyelerden oluşan Farmakope Danışma Komisyonu tarafından 
değerlendirilerek EDQM tarafından sorulan sorulara görüşler bildirilmektedir.   

Türk Farmakope Dergisi 2016,1(1):116-120

© Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2016



Türk Farmakope Dergisi

Cilt:1      Sayı:1      Yıl: 2016

117

Avrupa Farmakopesi Düzenlemeleri

ÇALIŞMA PROGRAMLARI

EDQM tarafından gönderilen çalışma programlarını yanıtlamak üzere Kurumumuz bünyesinde 
Farmakope Danışma Komisyonu kurulmuştur. Konusunda uzman kişilerden oluşan bu komisyon 
belli zamanlarda toplanarak EDQM tarafından sorulmuş soruları yanıtlamaktadır ve bu yanıtlar 
Farmakope birimi tarafından doğrudan EDQM’ye iletilerek ülkemiz yararına olan kararların alınması 
sağlanmaktadır. Bu çalışma programlarına verilen yanıtlarla alınan kararlar ülke menfaatlerini 
etkilemektedir. Şöyle ki bazen farklı ülkelerin talepleri ile Avrupa Farmakopesinde [4,5] yer alan bir 
ürünün özellikleri değiştirilmektedir. Bu değişikliğin yapılıp yapılmamasına dair ülkemizin görüşü 
sorulduğunda bu soru cevaplanmadığı takdirde ciddi sorunlar yaşanabilmektedir. Örneğin pamuk 
ihracı yapan ülkemizin pamuğun farmakopedeki özelliklerinde yapılan değişiklik ile elindeki pamuğu 
ihraç edemez hale gelmesi söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle EDQM tarafından ülkemize 
görüş sorulması durumunda ülkemizdeki üretici firmalar ve ülke menfaatleri düşünülerek bu sorular 
yanıtlanmaktadır. Bu kapsamda 2016 yılının ocak ayında 10, Şubat ayında 8, Nisan ayında 6, Mayıs 
ayında 7, Haziran ayında 1, Temmuz ayında 1 ve Eylül ayında 3, Ekim ayında 13, Kasım ayında 8 
olmak üzere bu yıl içinde tarafımıza 57 adet çalışma programı için görüş sorulmuş olup bu görüşler 
ülke menfaatleri doğrultusunda yanıtlanmıştır. Şekil 1’de bir çalışma programı örneği görülmektedir 
[1].

Şekil 1. Çalışma Programı Örneği [1]
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STANDART TERİMLER

Standart terimler konusunda da EDQM tarafından birimimize gönderilen terimlerin Türkçe karşılıkları 
oluşturulmaya çalışılmaktadır. EDQM’e ait standart terimler sayfasında üye ülkelerin kendi dillerinde bu 
terimlere karşılık gelen kelimeler yer almaktadır. Biz de kendi dilimizdeki standart terimlerin karşılığını 
Farmakope Danışma Komisyonundaki üyelerimizin görüşlerine göre EDQM’ye bildirmekteyiz. 
EDQM bu terimlerin Türkçe karşılığını inceledikten sonra uygun bulursa standart terimler sayfasında 
yayınlamaktadır. 2016 yılı için Aralık ayına kadar yaklaşık 576 adet standart terim çalışılarak EDQM’ye 
bildirilmiştir. EDQM standart terimler sayfasından bir bölüm Şekil 2’de görülmektedir. Standart 
terimlerin Türkçe karşılıkları tamamlanmıştır.

Şekil 2. EDQM’de standart terimler sayfasından bir örnek [3]

ŞAHİT STANDART MADDELER

EDQM şahit standart maddelerin üretimi ve satışını gerçekleştirmektedir. EDQM şahit standardı olarak 
satın alınan maddelerin sentezi EDQM tarafından yapılmamaktadır. EDQM hangi hammaddenin 
standardını hazırlayacaksa bu maddelerin üreticilerinden bu maddeleri yüksek miktarlarda istemekte 
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ve daha sonra kendi laboratuvarlarında bu maddelerin analizini yapmaktadır. Analizini yaparak 
ölçütlerini belirlediği bu maddeleri şahit standart madde olarak adlandırarak oldukça yüksek fiyatlara 
satışını yapmaktadır. Bu maddelere ilişkin analiz yöntemlerini içeren dokümanları da tüm üye ülkelerin 
Farmakope Birimlerine göndererek bu dokümanların uygun olup olmadığına dair üye ülkelerin görüşleri 
sorulmaktadır. Gönderilen bu doküman Farmakope Danışma Komisyonu tarafından incelenerek 
uygun olup olmadığına karar verilerek bu konudaki ülke görüşümüz EDQM’ye bildirilmektedir. 2016 yılı 
Aralık ayına kadar 196 adet CRS dökümanı incelenerek EDQM’ye bu dökümanlarla ilgili görüşümüz 
bildirilmiştir. Şekil 3’te CRS dokümanı örneği görülmektedir.

Şekil 3. CRS Doküman Örneği [1]

SONUÇ

Ülkemizin Avrupa Farmakopesi’nin hazırlanması kapsamında etkin rol oynaması ve ülkemize ait 
ürünleri Avrupa Farmakopesi’ne ekletmeye çalışması ülkemize ticari kazanç sağlanması açısından 
oldukça önemlidir. Çalışma programları, standart terimler ve referans standart maddeler ile ilgili 
sorulan sorulara ülkemiz görüş bildirerek kendi ürünlerini koruyucu düzenlemelerin yapılmasını 
sağlamaya çalışmaktadır. Bu kapsamda üretici firmalarında Avrupa Farmakopesi’nde yapılacak 
düzenlemeleri daha yakından takip ederek ihtiyaçlarını Kurumumuza bildirmesi ve böylece kendi 
yararlarına kararların alınabilmesi için Kurumumuzla işbirliği yapılması gerekmektedir. EDQM gibi 
ülkemizin de kendi referans standart maddelerini üretip satabilecek hale gelmesi ülke ekonomimize 
büyük yararlar sağlayacaktır.
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Bir şeyin uzunluğunun, büyüklüğünün veya ağırlığının karşılaştırılması sırasında ölçü birimlerine 
gerekisinim duyulmaktadır.  İnsanoğlu önceleri tek başına veya toplu halde yaşarken de vücudunda 
ve çevresinde gözlediği basit doğal ve yerel karşılaştırma ve ölçüm araçlarına başvurmuştur. Uzunluk 
ölçümünde parmak, karış, ayak, adım; genişlik ölçümünde ayak, karış, kütle ve ağırlık ölçümünde 
avuç, parmak ucu gibi kavramlar kullanılmıştır.  Bunların bazıları, toplumun veya ülkenin kendine 
özgü veya daha geniş ortamlarda resmi ölçü birimleri haline gelmiştir. 

Uzun yıllar her ulus veya bölgesinde kendisine özgü bir ölçü sistemi ve birimler kullanılmıştır. Bunlar 
arasında genellikle uluslararası bir bağlantı da yapılamamış ve birliğe gidilememiştir. 

Teknoloji ve ticaret geliştikçe, bilim dalları çoğaldıkça, teknik oluşumun önemi arttıkça, ulaşım, iletişim, 
haberleşme genişleyip uluslararası etkileşimler arttıkça her alanda ortak kullanılacak ölçü birimlerine 
ve ölçümlerin standartlaşmasına olan ihtiyaç giderek artmıştır.

Fransa/Paris’te 14 Ekim 1971 tarihinde yapılan “Ölçü ve Ağırlık Konferansında yeni, pratik ve her 
alanda kullanılabilen bir sistem kabul edilmiş ve “Comite International des Poids et Mesures” tarafından 
“(SI) Sisteme International d’Unites” açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ölçü, ölçüm sistemi, (SI) Sisteme International d’Unites.

ULUSLARARASI BİRİM SİSTEMİ (SI)

Fransa/Paris’te 14 Ekim 1971 tarihinde yapılan “Ölçü ve Ağırlık Konferansında alınan kararlar 
gereği 16 Ekim 1971 tarihinden itibaren uluslararası düzeyde geçerli olmaya başlayan ölçüm sistemi 
kullanılmaya başlamıştır. Bu sisteme ait temel birimler Tablo-I’dedir.

Tablo-I: Uluslararası birim sistemi temel birimleri

Fiziksel Büyüklük Birim Simge
Uzunluk metre m

Kütle kilogram kg

Zaman saniye s

Elektrik Akım Şiddeti amper A

Sıcaklık kelvin K

Madde Miktarı mol mol

Işık Şiddeti candela cd

Tablo-I’deki temel birimler;
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Uzunluk için metre (m), 1 metre, asil gazlardan olan kriptonun 86. izotopunun ışınlanmasının portugal 
spektral çizgisinin boşluktaki dalga uzunluğu l olmak üzere, 1 m = 1 650 763,73 l ‘ya eşit alınmıştır 
(13 Ekim 1960 – Fransa/Paris).

Kütle için Kilogram (kg), 1 gram suyun yoğunluğunun en büyük olduğu 4°C deki sıcaklıkta 1 cm3 
suyun kütlesine eşittir. 1 kg = 1000 g (Standart kilogram Sévre’de saklanmaktadır).

Zaman için saniye (s), 1 saniye, alkalik metal grubundan olan Caesium (sezyum) (55) un atom 
çekirdek çeşiti olan Nuklid 133Cs atomunun esas durumunun her iki hiper küçük yapılış bileşimi 
seviyesi arasındaki geçişin ışınlanmasına karşılık gelen periyodunun 9 192 631 770 katına eşittir (13. 
Ölçü ve Ağırlıklar Genel Konferansı – 1967).

Elektrik Akım Şiddeti için Amper (A), 1 absolü Amper, 1 metre mesafede birbirlerine paralel duran iki 
iletkenin yardımıyla, bu çift iletkenin birbirlerinin her metre uzunluğu üzerine 2.10-7 m.kg.s-2 değerle 
etki eden bir kuvvet, zamanla değişmeyen bir akım şiddeti olarak ifade edilir. Akım şiddeti Amper, 
saniyede iletken kesidinden geçen 6,25.1018 elektronlardan oluşan bir elektron akışına, yaklaşık 
olarak, karşılık gelir (1954) 

Sıcaklık için Kelvin (°K) SI Birim Sisteminde suyun üçlü noktasının (buz, su, buhar) termodinamik 
sıcaklığının 273,16 da birine eşit olan termodinamik sıcaklık temel birimidir. Burada üçlü noktanın 
sıcaklığı kimyasal bileşikte bulunan bir maddenin aynı zamanda üç durumda dengedeyken oluşan 
sıcaklık noktasıdır. Su için bu üçlü nokta 0,0100°C ve 4,58 Torr’daki sıcaklıkta bulunmaktadır.

Işık Şiddeti için Candela (cd), 1 Candela, SI birimlerinde ışık şiddeti temel birimi (cd). Metrekare 
(m2) başına 101,325 Newtonluk bir basınç platin ergime noktasındaki sıcaklığında (1769.3°C) eşit 
sıcaklıkta bulunan 1/600.000 m2 lik bir siyah cismin dik doğrultuda yaydığı ışığın şiddeti Candela 
olarak kabul edilmiştir (1946).

Madde miktarı için mol, 1 mol, fiziksel-kimya alanında 1 mol karbon izotopunun (12C) 12,000,000 
gram molekülü kadar bulunan miktarıdır.

ÜLKEMİZDE ÖLÇÜ SİSTEMLERİ

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) çatısı altında faaliyet gösteren bir 
araştırma geliştirme enstitüsüdür. 

Enstitü, Türkiye’de yapılan tüm ölçümleri güvence altına almak, bu ölçümlerin uluslararası sisteme 
uyumunu sağlamak, mevcut ve yeni ölçme teknolojilerini geliştirmek, böylece ticari ve endüstriyel 
ortamda kullanılan ölçümlerin doğruluğunu temin etmek için gerekli Ulusal Metroloji Sistemi’ni 
oluşturarak ulusal ve uluslararası ticarette eşitliğin sağlanmasına ve Türk endüstriyel ürünlerinin 
kalitesinin artırılmasına ve Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik gelişmesine katkıda bulunmayı 
amaçlamıştır.
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TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ (TSE)

Ülkemizin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak ve 
toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için; standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve 
kalibrasyon faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak sağlayan TSE yayımladığı Türk 
Standartlarıyla Ölçüm Sistemleri için önemli kaynak dokümanlar hazırlamaktadır.

TSE ÖLÇÜ SİSTEMLERİ STANDARTLARI

TSE’nin Önemli Ölçü Sistemi Standarları şunlardır.

1. TS 1990 ISO 31-0 Uluslararası Birimler Sistemi (SI)-Büyüklükler ve Birimler-Genel Prensipler.

2. TS 294 ISO 31-1 Uluslararası Birimler Sistemi (SI)- Büyüklükler ve Birimler-Yer ve Zaman.

3. TS 295 ISO 31-2 Uluslararası Birimler Sistemi (SI)- Periyodik ve İlgili Olaylar.

4. TS 1516 ISO 31-8 Uluslararası Birimler Sistemi (SI)- Büyüklükler ve Birimler-Fizikokimya ve 
Moleküler Fizik.

5. TS 1507 ISO 31-9 Uluslararası Birimler Sistemi (SI)- Büyüklükler ve Birimler-Atom ve Çekirdek 
Fiziği.

6. TS 1827 ISO 31-10 Uluslararası Birimler Sistemi (SI)- Büyüklükler ve Birimler-Çekirdek 
Reaksiyonlar ve İyonlaştırıcı Radyasyon.

7. TS 2908 ISO 31-13 Uluslararası Birimler Sistemi (SI)- Büyüklükler ve Birimler-Katı Hal Fiziği.

8. TS 1574 ISO 1000 Uluslararası Birimler (SI) ve Diğer Bazı Birimlerin Katları ve Kullanılmasına 
Dair Kurallar.

9. TS 2439 ISO 31-12 Uluslararası Birimler Sistemi (SI)- Büyüklükler ve Birimler-Karakteristik Sayılar.

KAYNAK

1.http://www.ume.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal

2. https://www.tse.org.tr/tr/Default.aspx
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BİLGİLENDİRMELER

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ekonomik Değerlendirmeler ve Laboratuvar Hizmetleri Başkan 
Yardımcılığı, Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi, Farmakope Birimi, Sıhhiye-Ankara.

Türk Farmakopesi Çalışmaları

¥09–12 Aralık 2015 tarihinde Kızılcahamam–Ankara’da Türk Farmakopesi 1. Çalıştayı 
düzenlenmiştir.
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Bilgilendirmeler

¥Türk Farmakopesi Ana Çalışma Grubu 4 Mayıs 2016’da toplanmıştır.

¥Türk Farmakopesi 1. Bölüm için Çalışma Grupları toplanmıştır (26 Mayıs–14 Haziran 2016). 
Çalışma Grupları İsimleri ve toplantı tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

1. Mikrobiyoloji                                     07.06.2016

2. Biyolojik ve Biyoteknolojik Ürünler  06.06.2016/14.06.2016

3. Farmasötik Kimya                            27.05.2016

4. Farmasötik Teknoloji                        08.06.2016

5. Doğal Ürünler                                   01.06.2016

6. Analitik Kimya                                   27.05.2016

7. Tıbbi Cihazlar ve Gazlar                   26.05.2016

8. Farmasötik Toksikoloji                      09.06.2016

9. Farmakoloji                                       07.06.2016

10. Biyokimya                                         31.05.2016   
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Resim 1. Türk Farmakopesi Farmasötik Toksikoloji Çalışma Grubu Toplantısı (09.06.2016)

Resim 2. Türk Farmakopesi Biyokimya Çalışma Grubu Toplantısı (31.05.2016)

Resim 3. Türk Farmakopesi Biyolojik ve Biyoteknolojik Ürünler Çalışma Grubu Toplantısı 
(06.06.2016)
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Bilgilendirmeler

Resim 4. Türk Farmakopesi Farmasötik Teknoloji Çalışma Grubu Toplantısı (08.06.2016)

Resim 5. Türk Farmakopesi Biyolojik ve Biyoteknolojik Ürünler Çalışma Grubu Toplantısı (14.06.2016)
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Resim 6. Türk Farmakopesi Doğal Ürünler Çalışma Grubu Toplantısı (01.06.2016)

*Planlanan Toplantı/Etkinlikler

	Türk Farmakopesi Adaptasyonu Avrupa Farmakopesi–II’nin Aralık 2016 ayında yayımlanması 
planlanmıştır.

	Türk Farmakopesi 1. Cildinin Mart 2017 ayında yayımlanması planlanmıştır.

	Türk Farmakopesi Çalıştayının – Ocak 2017 ayında yapılması planlanmıştır.


