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TÜRK FARMAKOPE DERGİSİ
YAYIM KURALLARI

1. Türk Farmakope Dergisi, Türkiye İlaç ve 
Tıbbi Cihaz Kurumu’nun yılda dört defa 
yayımlanan bilimsel yayım organıdır.

2. Türk Farmakope Dergisi, Türk Farmakopesi 
ve Dünya Farmakopeleri’nde yer alan 
yöntemler, etken maddeler, bitmiş ürünler, 
tıbbi cihazlar, kozmetik ürünler ve Eczacılık 
alanındaki gelişmeleri konu alan araştırma, 
derleme, teknik doküman editöre mektup 
türündeki yazıları yayımlar.

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

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

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

6. Yazı dili Türkçe’dir. Yazılar Türk Dil 
Kurumu tarafından belirlenen dil bilgisi ve 
yazım kurallarına uygun olmalıdır. Türkçe 
yazılardaki terimler öz Türkçe veya Latince 

olmalı, gereksiz, sık ve yerleşik olmayan 
kısaltmalardan kaçınılmalı, kaynaklarda 
güncel kaynaklardan faydalanılmalıdır.

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

8. Yayımlanması için gönderilen yazılarda 
tüm yazarların imzalı onayını gösteren 
“Telif Hakkı Devri” formu doldurularak 
Turkfarmakopedergisi@titck.gov.tr adresine 
çevrimiçi olarak gönderilmelidir.

9. 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 Yayın Kurulu sorumlu değildir. Eğer 
makalede daha önce yayımlanmış; alıntı 
yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale 
yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından 
yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek 
zorundadır.

10.Yazılar, kenarlardan 3’er cm boşluk kalacak 
şekilde ve sayfaya yaslanarak, 11 birim 
büyüklüğünde, “Arial” karakteri ile 1.5 
satır aralıklı, paragraflar arası 6 nk aralık 
bırakılarak “Microsoft Word” programı ile 
yazılıp Turkfarmakopedergisi@titck.gov.
tr adresine çevrimiçi olarak gönderilmelidir. 
Gönderilen yazılar, yayına kabul edilsin veya 
edilmesin iade edilmez.

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

a. Başlık sayfası: Sırasıyla yazının başlığı büyük 
yazı karakterinde ve kırmızı olacak şekilde 
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sola hizalı yazılmalıdır. Alt satırda Yazarların 
isimleri (meslek unvanı kullanılmadan) yan 
yana sıralanarak yazarların soyadından sonra 
üst simge ile numaralandırma yapılmalıdır (1, 
2, 3 vb.). Sorumlu yazar, soyadından sonra 
“*” simgesi ile belirtilmelidir. Alt satırlarda sıra 
ile yazarlara ait çalışmanın yürütüldüğü yer 
(anabilim dalı, kurum, üniversite vb.), cadde/
sokak adı, posta kodu, ilçe-şehir bilgileri yer 
almalıdır. Sadece sorumlu yazarın elmek 
adresi adres satırının altında verilmelidir. Yazı 
daha önce bir kongrede sunuldu ise kongre 
ismi, yeri ve tarihi sorumlu yazarın elmek 
adresinden önceki satırda belirtilmelidir. 

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, 
içerik ve bilgisayar programlarına uygun, 
çalışmanın özü, özeti ile uyumlu ve en fazla 
beş adet anahtar kelime verilmelidir. Anahtar 
kelimeler Türkiye Bilim Terimleri arasından 
(www.bilimterimleri.com) seçilmelidir.

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

içermelidir.
d. Makale ana başlıkları “Arial” karakterinde, 

koyu, 11 punto, sola hizalı olacak şekilde 
kırmızı renkli ve numaralı olarak eklenmelidir. 
Ana başlıkların tamamı, birinci alt başlıklarda 
bütün kelimelerin ilk harfi, ikinci alt başlıklarda 
yalnız birinci kelimenin ilk harfi büyük 
harflerle, ana başlıkta ve alt başlıktaki “ve”, 
“ile” gibi bağlaçlar tamamen küçük harflerle 
yazılmalıdır. Birinci ve ikinci tüm alt başlıklar 
siyah ve koyu yazılmalıdır. Alt başlıklar ile 
bir önceki paragraf arasında bir satır boşluk 
olmalı, alt başlıkların altındaki paragraf ile 
arasında boş satır konmamalıdır.

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

f. Kaynakça: Kişisel görüşmeler veya 
yayınlanmamış veriler, kaynak olarak 
gösterilemez. Çok gerekli ise, metin içinde 
bahsedilebilir. Dergilerin isimleri, Index 
Medicus’da belirtilen şekilde kısaltılmalıdır. 
Metin içindeki kaynak göstermelerde 
numaralandırma sistemi geçerlidir. Kaynak 
numaraları ile ilgili cümle sonunda köşeli 
parantez kullanılarak [1], [3], [5] vb. 
rakamlarla numaralandırma yapılmalı ve 
metin sonunda “Kaynakça” kısmında metin 
içerisinden kullanılma sırasına uygun 
olarak numaralandırılmalıdır. Metin içinde 
atıf yapılan her kaynağa Kaynakçada 
yer verilmeli, Kaynakçada yer verilen her 
kaynağa da metin içinde atıf yapılmalıdır. 
Kaynak sayısı 100 adedi geçmemelidir.

 Kaynakların yazımı için örnekler:
 Makale için:
 Sarıcı SÜ, Serdar MA, Korkmaz A, et 
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al. Incidence, course, andprediction of 
hyperbilirubinemia in near-term and term 
newborns. 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. Diabetik retinopati 
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.

 Basılmış tez için:
 Kurt, M., Eczacılık fakültelerinde 

farmakoekonomi eğitimi ve öğrencilerin 
farmakoekonomi ile ilgili bilgi düzeyleri, 
Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2012.

 Genel Ağ adresleri için:
 Webber, S. (2008, 10 Ekim). Information 

literacy in work place contexts. 22 Ekim 2008 
tarihinde http://information-literacy.blogspot.
com/ adresinden erişildi.

12.Tablolar: Makale içinde geçiş sırasına 
göre Arabik rakamlar ile numaralanmalı, 
tabloların her biri ayrı bir sayfaya ve başlıkları 
tablo üzerinde olacak şekilde yazılmalıdır. 
Tablo açıklamalarının yazımında da 

“blok” sistemi korunmalı; açıklamaların bir 
satırdan daha uzun olması halinde, ikinci 
ve diğer satırlar, açıklamanın satır başı 
hizasından başlamalıdır. Tablo içeriği “Arial” 
karakterinde 8-10 punto ile yazılmalıdır. 
Tablo başlıklarında “Tablo 1.” kısmı kalın 
olarak, diğer kısımları normal tonda, sola 
dayalı ve küçük harflerle yazılmalıdır. Metin 
içinde tabloların geçtiği yer, en uygun yerde 
parantez içinde belirtilmelidir. Bir sayfadan 
daha büyük olan tablolar, metin içinde 
bulunmak zorunda ise bir sayfa boyutlarında 
(uygun bir yerden) bölünmelidir. Tablonun 
devamı bir sonraki sayfada aynı tablo 
numarasıyla ve aynı başlıkla verilmeli ancak 
tablo numarasından sonra parantez içinde 
“Devam” ibaresi yazılmalıdır.

13.Şekil, resim ve fotoğraflar: Makale içinde 
geçiş sırasına göre, Arabik rakamlar ile 
numaralandırılmalı, şekil ve resimlerin 
yerleri, metin içinde en uygun yerde parantez 
içinde belirtilmelidir. Şekil başlıklarında 
“Şekil 1.” Kısmı kalın olarak, diğer kısımlar 
normal tonda ve küçük harflerle sola dayalı 
yazılmalıdır. Şekil, resim ve fotoğraflar en 
az 600 dpi grafik çözünürlükte olmalı ve jpg, 
tiff, gif vb. formatta bulunmalıdır.

14.Eşitlik yazımı: Metin içindeki eşitlikler 
Eş.1, Eş.2 şeklinde verilmelidir. Eşitlik 
numaralandırmaları eşitliğin devamı satır 
sonunda parantez içerisinde sıralı olarak 
verilmelidir.

15.Metin içinde geçen küsuratlı sayıların 
yazımında Türk Farmakopesi yazım 
şablonuna uygun olarak nokta “.” işareti 
kullanılmalıdır.
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TÜRKİYE İLAÇ ve TIBBİ CİHAZ KURUMU

Hakkı GÜRSÖZ
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

Türk Farmakopesi ve diğer uluslararası farmakopelerin faaliyetleri ile Kurumumuz görev alanı 
ve farmakope kapsamında gerçekleştirilen bilimsel ve teknik çalışmaların değerlendirilmesi 
amacıyla hayata geçen Türk Farmakope Dergisi, Kurumumuz Analiz ve Kontrol Laboratuvarları 
Dairesi ve çok değerli akademisyenlerimizin katkılarıyla Kurumumuz adına yapılan önemli bir 
çalışmadır. Ülkemiz sağlık endüstrisi, üniversitelerimiz, sendikalar, dernekler, ilgili kurum ve 
kuruluşları bilgilendirmek ve tüm paydaşlarla bilgi alışverişinde köprü oluşturmak üzere yeni 
sayıların yayımlanmasına devam edilecektir.

Türk Farmakopesi 5. Cilt 1. Sayısı içeriğinde, Türk Farmakopesi’nde de yer alması planlanan yeni 
milli monograflar için bitkisel kaynaklara dair çalışmalar kapsamında; Laden, toprak üstü kısımları 
(Cisti cretici herba), Gümüşi Ihlamur çiçek durumu (Tiliae inflorescentiae) üzerine milli monograf 
çalışmaları ile Dönbaba/İğnelik (Erodium L’Her.), Hidrokortizon içeren ilaçlarda farmakope 
analizleri, diyabetik ayak ve diyabetik ayak tedavisinde kullanılan ilaçlar,  mikrobiyolojik kontrol 
laboratuvarlarının uluslararası gereklilikleri hakkında makaleler yer almaktadır.

Dergimiz yayın kuruluna, bilim kuruluna, yazarlara ve makale hakemlerine teşekkürlerimi ileterek 
dergimizin yeni sayısının yararlı olmasını diliyorum.
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SILVER LIME INFLORESCENCE 

Tiliae inflorescentiae

TANIM

Tilia tomentosa Moench. (sin. Tilia argentea Desf.) bitkisinin çiçekleri ve braktesi ile birlikte bütün 
halde kurutulmuş çiçek durumudur.
İçerik: Etanol (%80, h/h) ile hazırlanmış Gümüşi Ihlamur özütünde en az 6 mg/g izokersitrin 
(C21H20O12; bMA 464.4) ve en az 2.5 mg/g tilirozit (C30H26O13; bMA 594.5) bulunmalıdır.

ÖZELLİKLER

Zayıf aromatik kokuludur.

TANIMA  

A. Yapraklar 5-15 cm uzunluğunda, geniş kordat şeklindedir. Yaprakların üst yüzü koyu yeşil ve 
seyrek tüylü, alt yüzü ise sık yıldız tüylerle kaplı olması nedeni ile gümüşi renktedir. Laminanın 
kenarı dentat, ucu akuminat, tabanı asimetriktir. Simoz çiçek durumu 7-10 çiçekli ve sarkıktır. 
Şerit biçimindeki brakte tüylüdür. Meyve nuks, olgunlaştığında üzeri 5 çıkıntılı ve odunsu bir 
yapıdadır. 

B. Mikroskobik inceleme (2.8.23). Toz sarımsı-yeşil renklidir. Mikroskopta kloralhidrat çözeltisi 
R kullanılarak incelenir. Toz aşağıdaki tanısal özellikleri gösterir: Braktede epidermanın üst 
(adaksiyal) yüzeyinde belirgin veya hafif sinuat, kemerli hücreler [A], alt (abaksiyal) yüzeyinde 
dalgalı-sinuat [B] ve anomositik stoma [C] taşıyan hücreler bulunur. Brakte üst [Ç] ve alt [D] 
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yüzeylerinde 5-8 hücreli stellat örtü tüyleri taşır. Braktede özellikle damarların üzerinde prizmatik 
kalsiyum oksalat kristal kümeleri [E] taşır. Sepal parankimasında druz şeklinde kalsiyum 
oksalat kristalleri  [F], ve müsilaj hücresi bulunur. Sepal tek hücreli veya 5-8 hücreli stellat örtü 
tüyleri taşır. Petal parankimasında druz şeklinde kalsiyum oksalat kristal kümeleri [G] bulunur. 
Andrekeumda [Ğ] tekalar üzerinde druz şeklinde kalsiyum oksalat kristal kümeleri vardır. Polen 
taneleri 30-40 µm çapında, oval veya hafif üçgenimsi, 3 germinal pora sahiptir [H-I]. Ovaryum 
tek hücreli veya 4-8 kollu stellat tüylerle kaplıdır [İ].

Şekil 1. Tilia tomentosa çiçek durumundan elde edilen toz droğun tanıma B ile teşhisinin gösterilmesi.

GÜMÜŞİ IHLAMUR ÇİÇEK DURUMU Cilt: 5 • Sayı: 1 • Yıl: 2020
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C. Yüksek Performanslı İnce Tabaka Kromatografisi (YBİTK) (2.8.25).

Test çözeltisi. 1.0 g toz drog (355) (2.9.2) üzerine 20 mL etanol:su (8:2, h/h) eklenir. Ultrasonik 
banyoda 30 dk. ekstre edilir. Çözülmeyen kısımlarından uzaklaştırılması için filtrelenir. Sıvı 
kısım yoğunlaştırıldıktan sonra elde edilen özüt, son derişimi 10 mg/mL olacak şekilde metanol 
R ile çözülerek çalışma test çözeltisi hazırlanır. 
Şahit çözelti karışımı. Rutin, klorojenik asit, hiperozit, izokersitrin, astragalin, kersitrin, tilirozit 
ve kafeik asit ayrı ayrı 1 mg/mL derişimde metanol R içerisinde çözülerek hazırlanır. Her bir 
çözeltiden eşit oranlarında karıştırılarak şahit çözelti karışımı olarak kullanılır.
Tank: İki bölmeli kromatografi tankı.
Sabit faz: YPITK silika jel 60 F254 cam plaka.
Hareketli faz. Etil asetat R, formik asit R, su R (40:4:4, h/h/h).
Uygulama: 8 mm’lik bantlar halinde, sol kenardan uzaklık 20 mm, alt kenardan uzaklık 8 mm, 
olacak şekilde tatbikler yapılır. Şahit çözelti 5 μL ve örnekler 2 μL olarak plağa tatbik edilir.
Doygunluk: Tankın (iki bölmeli kromatografi tankı) bir haznesine 10 mL hareketli faz, duvarına 
filtre kağıdı yerleştirilmiş diğer haznesine ise 15 mL hareketli faz konduktan sonra doygunluk 
için 20 dk. beklenir.
Sürüklenme: Doyurulmuş tankta 7 cm sürüklenme. 
Oda sıcaklığı: 24 ± 1°C.
Türevlendirme: 1 g 2-aminoetildifenilborinat R 200 mL etil asetat R ile (Reaktif 1) ve 10 g 
polietilen glikol 400 R 200 mL diklorometan R (Reaktif 2) ile çözülür. Plak 100 ºC’de 3 dk. 
ısıtılır, ardından Reaktif 1’e daldırılır. Plak soğuk hava akımı ile kurutulduktan sonra Reaktif 
2’ye daldırılır. 
Tespit: 366 nm’ de morötesi (UV) ışık altında incelenir.

Şekil 2. Şahit çözelti karışımı (Şahit Çöz.), hidroalkolik T. cordata, T. platyphyllos ve T. vulgaris 
karışımına ait özüt (1) ve hidroalkolik T. tomentosa özütlerinin (2-14) YPİTK kromatogramı (Reaktif 1 ve 2 
ile türevlendirildikten sonra 366 nm altındaki görüntüsü).

GÜMÜŞİ IHLAMUR ÇİÇEK DURUMUCilt: 5 • Sayı: 1 • Yıl: 2020

C. Yüksek Performanslı İnce Tabaka Kromatografisi (YBİTK) (2.8.25). 

Test çözeltisi. 1.0 g toz drog (355) (2.9.2) üzerine 20 mL etanol:su (8:2, h/h) eklenir. 
Ultrasonik banyoda 30 dk. ekstre edilir. Çözülmeyen kısımlarından uzaklaştırılması 
için filtrelenir. Sıvı kısım yoğunlaştırıldıktan sonra elde edilen özüt, son derişimi 10 
mg/mL olacak şekilde metanol R ile çözülerek çalışma test çözeltisi hazırlanır.  

Şahit çözelti karışımı. Rutin, klorojenik asit, hiperozit, izokersitrin, astragalin, 
kersitrin, tilirozit ve kafeik asit ayrı ayrı 1 mg/mL derişimde metanol R içerisinde 
çözülerek hazırlanır. Her bir çözeltiden eşit oranlarında karıştırılarak şahit çözelti 
karışımı olarak kullanılır. 

Tank: İki bölmeli kromatografi tankı. 

Sabit faz: YPITK silika jel 60 F254 cam plaka. 

Hareketli faz. Etil asetat R, formik asit R, su R (40:4:4, h/h/h). 

Uygulama: 8 mm’lik bantlar halinde, sol kenardan uzaklık 20 mm, alt kenardan 
uzaklık 8 mm, olacak şekilde tatbikler yapılır. Şahit çözelti 5 µL ve örnekler 2 µL 
olarak plağa tatbik edilir. 

Doygunluk: Tankın (iki bölmeli kromatografi tankı) bir haznesine 10 mL hareketli faz, 
duvarına filtre kağıdı yerleştirilmiş diğer haznesine ise 15 mL hareketli faz konduktan 
sonra doygunluk için 20 dk. beklenir. 

Sürüklenme: Doyurulmuş tankta 7 cm sürüklenme.  

Oda sıcaklığı: 24 ± 1°C. 

Türevlendirme: 1 g 2-aminoetildifenilborinat R 200 mL etil asetat R ile (Reaktif 1) ve 
10 g polietilen glikol 400 R 200 mL diklorometan R (Reaktif 2) ile çözülür. Plak 100 
ºC’de 3 dk. ısıtılır, ardından Reaktif 1’e daldırılır. Plak soğuk hava akımı ile 
kurutulduktan sonra Reaktif 2’ye daldırılır.  

Tespit: 366 nm’ de morötesi (UV) ışık altında incelenir. 

 

 

Şekil 2. Şahit çözelti karışımı (Şahit Çöz.), hidroalkolik T. cordata, T. platyphyllos ve T. vulgaris 
karışımına ait özüt (1) ve hidroalkolik T. tomentosa özütlerinin (2-14) YPİTK kromatogramı 
(Reaktif 1 ve 2 ile türevlendirildikten sonra 366 nm altındaki görüntüsü). 



Türk Farmakope Dergisi 13

Plağın üstü
Kafeik asit (mavi) +/-

Tilirozit (yeşil) +

Kersitrin (turuncu) +

Astragalin (yeşil) +

İzokersitrin (turuncu) +

Hiperozit (turuncu) +/-

Klorojenik asit (mavi) +/-

Rutin (turuncu) +/-
Şahit çözelti karışımı Test çözeltisi

TESTLER

Yabancı madde (2.8.2): 50 g’da tespit edildiğinde en fazla %2.

Kurutmada kayıp (2.2.32): 1.0 g toz drog (355) (2.9.2) 105 ˚C’de 2 saat kurutularak tespit 
edildiğinde en fazla %12.0’dır.

Toplam kül (2.4.16): En fazla %8.0’dır.

Şişme indisi (2.8.4): 1.0 g toz drog (355) (2.9.2) üzerine 1.5 mL etanol R eklenerek tespit 
edildiğinde en az 5.

TAYİN

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (2.2.29).

Test çözeltisi. 1.0 g toz drog (355) (2.9.2) üzerine 20 mL etanol:su (8:2, h/h) eklenir. Ultrasonik 
banyoda 30 dk. ekstre edilir. Çözülmeyen kısımlarından uzaklaştırılması için filtrelenir. Sıvı kısım 
yoğunlaştırıldıktan sonra elde edilen özüt, son derişimi 100 mg/mL olacak şekilde metanol R ile 
çözülerek stok test çözeltisi hazırlanır. Stok çözeltiden metanol R ile dilüsyon yaparak 2.5 mg/mL 
çalışma test çözeltisi hazırlanır.

Şahit çözelti 1. 12 mg izokersitrin tartılıp balonjojede metanol R ile 25 mL’ye tamamlanır. Hazırlanan 
480 µg/mL stok çözeltiden sırası ile 240, 160, 80, 40, 20 ve 10 µg/mL derişimlere sahip standart 
çözeltileri hazırlanır.

Cilt: 5 • Sayı: 1 • Yıl: 2020GÜMÜŞİ IHLAMUR ÇİÇEK DURUMU
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Şahit çözelti 2. 3 mg tilirozit tartılıp balonjojede metanol R ile 10 mL’ye tamamlanır. Hazırlanan 
300 µg/mL stok çözeltiden sırası ile 80, 40, 20, 10, 5, 2 ve 1 µg/mL derişimlere sahip standart 
çözeltileri hazırlanır.

Şahit çözelti karışımı. Şahit çözelti 1 ve 2 eşit hacimde karıştırılarak izokersitrin derişimi 240, 120, 
80, 40, 20, 10 ve 5 μg/mL ve tilirozit derişimi 40, 20, 10, 5, 2.5, 1 ve 0.5 μg/mL olacak şekilde 7 
farklı standart çözelti karışımı hazırlanır.

Kolon:

-boyut: ℓ =250 Ø = 4.6 mm;                         

-sabit faz: kromatografik oktadesilsilil silika jel R (5 µm);

-sıcaklık: 30 ˚C.

Hareketli faz:

-hareketli faz A: su R-orto-fosforik asit R (99.5:0.5 h/h);

-hareketli faz B: asetonitril R;

Zaman
(dk.)

Hareketli Faz A
(%h/h)

Hareketli Faz B
(%h/h)

0 85 15
10 80 20
15 60 40
18 60 40
20 0 100
23 0 100
25 85 15

Akış hızı: 1.0 mL/dk.

Uygulama: 10 µL.

Tespit: Spektrofotometre, izokersitrin için 260 nm ve tilirozit için 320 nm.

Değerlendirme.

Şahit çözeltideki izokersitrin ve tilirozit piklerine ait morötesi spektrumları ve alıkonma zamanları 
(tR), T. tomentosa hidroalkolik özüt içindeki izokersitrin ve tilirozit piklerine ait morötesi spektrumları 
ve tR ile karşılaştırılır ve özüt içindeki izokersitrin ve tilirozit bileşenleri tespit edilir  (Şekil 3).

Şahit çözelti karışımında bulunan izokersitrin ve tilirozit bileşenleri ile  denklemi elde edilir (r2 = 
0.9999). Aşağıdaki denklem kullanılarak T. tomentosa hidroalkolik özütü içinde bulunan izokersitrin 
ve tilirozit miktarları mg/g olarak bulunur.
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Şekil 3. Şahit çözelti karışımı (izokersitrin tR = 11.02 ± 0.01 ve tilirozit tR = 17.22 ± 0.01) ve T. tomentosa 
hidroalkolik özütünün 320 nm’deki YPSK kromatogramları.

SAKLAMA

Doğrudan güneş ışığından korunarak kuru ve serin yerde saklanır.

Cilt: 5 • Sayı: 1 • Yıl: 2020GÜMÜŞİ IHLAMUR ÇİÇEK DURUMU
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LADEN, TOPRAK ÜSTÜ KISIMLARI
PINK ROCK-ROSE AERIAL PARTS
Cisti cretici herba

TANIM

Cistus creticus L. bitkisinin bütün halde kurutulmuş çiçekli toprak üstü kısımlarıdır.
İçerik: Hidroalkolik (%80 etanol/distile su) özütünde en az %1.5 hiperozit (C21H20O12; bMA: 
464.38), en az %2.0 kersitrin (C21H20O12; bMA: 448.38) ve en az %1.5 tilirozit (C21H20O11; 
C30H26O13; bMA: 594.52) taşır.  

TANIMA 
A. Sürgünlere karşılıklı olarak dizilmiş, uzunluğu 2–5 cm’ye ulaşan oval-eliptik uzun saplı 

yaprakları vardır. Yaprak kenarları düzdür, stipula bulunmaz. Yaprakların üst yüzü seyrek alt 
yüzü sık tüylüdür. Çiçekler hermafrodit olup, çiçek durumu kimözdür. Beş (5) sepal görülür. 3-6 
cm çapında, pembemsi-eflatun renkte 5 petali bulunur. Ovaryum üst durumlu ve tek stilusludur. 
Androkeum çok sayıda stamen içerir, filamentler ayrı ve belirgindir, anterler ise filamente 
tabandan bağlıdır. Meyve tipi kapsül olup, uzun tüylerle örtülüdür. 

B. Mikroskobik inceleme (2.8.23). Toz sarımsı-yeşil renklidir. Mikroskopta kloral hidrat çözeltisi 
R ve sartur çözeltisi TFR kullanılarak incelenir. Toz aşağıdaki tanısal özellikleri gösterir:  çok 
hücreli stellat örtü tüyleri [A]; C.creticus yaprak üst yüzeyinde yoğun gözlenen şişe şekilli çok 
hücreli [B] ve sapı tek başı 2-3 hücreli yuvarlak şekilli salgı tüyleri [C]; anterlerde 37-43 µm 
büyüklüğünde polen taneleri [Ç]; petal iç yüzeyi papilli epiderma [D]; sepalde küçük druzlar [E]; 
iletim demetleri [F]; erkek organdaki endotesyuma ait parçalar [G]; toz drogda gözlemlenen taş 
hücreleri [Ğ]; üstten görünüşte anomositik dizlişli 4-5 komşu hücreli stoma taşıyan yaprak alt 
yüzey epiderması [H]; anter yapısı [I] ve stilus [İ].

MİLLİ MONOGRAF



Şekil 1. C. creticus çiçek ve herbasından elde edilen toz droğun tanıma B ile teşhisinin gösterilmesi.

C. Yüksek Performanslı İnce Tabaka Kromatografisi (YPİTK) (2.8.25).

Test çözeltisi. 2 g toz drog (355) (2.9.2) üzerine 50 mL etanol:su (8:2, h/h) eklenir. Ultrasonik 
banyoda 30 dk. ekstre edilir. Çözülmeyen kısımlarından uzaklaştırılması için süzülür. Sıvı kısım 
yoğunlaştırıldıktan sonra elde edilen özüt, son derişimi 10 mg/mL olacak şekilde metanol R ile 
çözülerek çalışma test çözeltisi hazırlanır. 

Şahit çözelti. Hiperozit, kersitrin ve tilirozit 0.3 mg/mL derişimde metanol R içerisinde çözülerek 
hazırlanır. Her bir çözeltiden eşit oranlarda karıştırılarak şahit çözelti (0.1 mg/mL) hazırlanır.

Tank: İki bölmeli kromatografi tankı.

Sabit faz: YPİTK silika jel 60 F254 cam plaka.

Hareketli faz: Etil asetat R, diklorometan R, formik asit R, asetik asit R, su R (100:25:10:10:11 
h/h/h).

Uygulama: 8 mm’lik bantlar halinde, sol kenardan uzaklık 20 mm, alt kenardan uzaklık 8 mm, 
olacak şekilde tatbikler yapılır. Şahit çözelti (2 μL) ve örnekler 5 μL olarak plağa tatbik edilir.
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Doygunluk: Tankın bir haznesinin duvarına filtre kağıdı yerleştirilir ve 15 mL hareketli faz konur, 
diğer haznesine ise 10 mL hareketli faz konduktan sonra 20 dk. beklenir.

Sürüklenme: Doyurulmuş tankta 7 cm. 

Oda sıcaklığı. 24 ± 1°C.

Türevlendirme: Plak 3 dk. 100 C’de ısıtılır, ardından 2-aminoetildifenilborinat R’ nin etilasetat 
R’deki 5 g/L’lik çözeltisine daldırılır. Plak soğuk hava akımı ile kurutulduktan sonra polietilen 
glikol 400 R’nin diklorometan R’deki 50 g/L çözeltisine daldırılır.

Tespit: 366 nm’ de morötesi (UV) ışık altında incelenir.

Şekil 2. Şahit çözelti  (Şahit Çöz.), hidroalkolik C. creticus (C.C), C. salviifolius (C.S), C. laurifolius 
(C.L), C. monspeliensis (C.M) ve C. parviflorus (C.P) özütlerinin YPİTK kromatogramı (Reaktif 1 ve 2 ile 
türevlendirildikten sonra 366 nm altındaki görüntüsü).

TESTLER

Yabancı madde (2.8.2): 50 g’da tespit edildiğinde en fazla %2.
Kurutmada kayıp (2.2.32): 1.000 g toz drog (355) (2.9.2) 105 ˚C’de 2 saat kurutularak tespit 
edildiğinde en fazla %10’dur.
Toplam kül (2.4.16): 1.000 g toz drog (355) (2.9.2) için en fazla %7’dir.

LADEN, TOPRAK ÜSTÜ KISIMLARI



Cilt: 5 • Sayı: 1 • Yıl: 2020

Türk Farmakope Dergisi 19

TAYİN

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (2.2.29).

Test çözeltisi. 2 g toz drog (355) (2.9.2) üzerine 50 mL etanol:su (8:2, h/h) eklenir. Ultrasonik 
banyoda 30 dk. ekstre edilir. Çözülmeyen kısımların uzaklaştırılması için 0.45 µm filtreden 
geçirilir. Sıvı kısım yoğunlaştırıldıktan sonra elde edilen özüt, son derişim 100 mg/mL olacak 
şekilde metanol ile seyreltilerek stok test çözeltisi hazırlanır. Stok çözeltiden metanol ile dilüsyon 
yaparak 2.5 mg/mL çalışma test çözeltisi hazırlanır.

Şahit çözelti 1. 3 mg hiperozit tartılıp balonjojede metanol R ile 10 mL’ye tamamlanır. Hazırlanan 
300 µg/mL stok çözeltiden sırası ile 120, 60, 30, 15, 7.5, 3 ve 1.5 µg/mL derişimlere sahip standart 
çözeltileri hazırlanır.

Şahit çözelti 2. 3 mg kersitrin tartılıp balonjojede metanol R ile 10 mL’ye tamamlanır. Hazırlanan 
300 µg/mL stok çözeltiden sırası ile 120, 60, 30, 15, 7.5, 3 ve 1.5 µg/mL derişimlere sahip standart 
çözeltileri hazırlanır.

Şahit çözelti 3. 3 mg tilirozit tartılıp balonjojede metanol R ile 10 mL’ye tamamlanır. Hazırlanan 
300 µg/mL stok çözeltiden sırası ile 120, 60, 30, 15, 7.5, 3 ve 1.5 µg/mL derişimlere sahip standart 
çözeltileri hazırlanır.

Şahit çözelti karışımı. Şahit çözelti 1, 2 ve 3 eşit hacimlerde karıştırılarak son derişim 40, 20, 10, 
5, 2.5, 1 ve 0.5 µg/mL olacak şekilde standart çözelti karışımı hazırlanır.

Kolon:

-boyut: ℓ =250 Ø = 4.6 mm;                          

-sabit faz: kromatografik oktadesilsilil silika jel R (5 µm);

-sıcaklık: 23 ˚C.

Hareketli faz:

-hareketli faz A: su R-orto-fosforik asit R (99.5:0.5 h/h);

-hareketli faz B: asetonitril R;

Zaman
(dk.)

Hareketli Faz A
(%h/h)

Hareketli Faz B
(%h/h)

0 85 15
7 80 20
15 49 51
17 0 100
19 0 100
22 85 15

LADEN, TOPRAK ÜSTÜ KISIMLARI
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Akış hızı: 1.0 mL/dk.

Uygulama: 10 µL.

Tespit: Spektrofotometre, hiperozit ve kersitrin için 260 nm, tilirozit için 330 nm.

Değerlendirme.

Şahit çözeltideki hiperozit, kersitrin ve tilirozit piklerine ait morötesi spektrumları ve alıkonma 
zamanları (tR), C. creticus hidroalkolik özütü içindeki hiperozit, kersitrin ve tilirozit piklerine ait 
morötesi spektrumları ve tR ile karşılaştırılır ve özüt içindeki hiperozit, kersitrin ve tilirozit bileşenleri 
tespit edilir  (Şekil 3).

Şahit çözelti karışımında bulunan hiperozit, kersitrin ve tilirozit bileşenleri ile  denklemi elde edilir 
(r2 = 0.9999). Aşağıdaki denklem kullanılarak C. creticus hidroalkolik ekstresi içinde bulunan 
hiperozit, kersitrin ve tilirozit miktarları mg/g olarak bulunur.

Şekil 3. Şahit çözelti karışımı ve C. creticus hidroalkolik özütünün 260 nm’deki YPSK kromatogramları; 
hiperozit tR = 10.56 ± 0.01, kersitrin tR = 12.32 ± 0.01 ve tilirozit tR = 14.54 ± 0.01.

SAKLAMA

Doğrudan güneş ışığından korunarak kuru ve serin yerde saklanır.
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ÖZET

Ihlamur çiçek durumu, Tilia (ıhlamur) cinsinin çiçekleri ve braktesinden oluşur. Ihlamur, sahip 
olduğu farmakolojik etkilerinden (örn. sedatif, spazmolitik, anti-enflamatuvar, ekspektoran) dolayı 
yüzyıllardır halk ilacı olarak kullanılmaktadır. Sağlığa yararlı etkileri içerdiği flavonoit (tilirozit, 
astragalin, izokersitrin, hiperozit vb.), müsilaj, uçucu yağ (1,8-sineol, timol, karvakrol, benzaldehit 
vb.), kafeik asit, klorojenik asit gibi maddelerden ileri gelmektedir. Tıbbi olarak T. cordata 
Miller (küçük yapraklı ıhlamur) ve T. platyphyllos Scop. (büyük yapraklı ıhlamur) türleri çeşitli 
farmakopelerde (örn. Avrupa Farmakopesi) yer almaktadır. Ancak, bu türler Türkiye’de ya doğal 
olarak yetişmez (T. cordata) ya da nadiren (T. platyphyllos) bulunur. Buna karşın, ülkemizde Tilia 
rubra DC. (Kafkas ıhlamuru) Karadeniz Bölgesi’nde, Tilia tomentosa Moench. (sin. Tilia argentea 
Desf.) ise Marmara Bölgesi’nde bolca yetişir. T. tomentosa yapraklarının alt yüzeyinde beyazımsı 
yıldız tüyler taşıması sebebiyle gümüşi ıhlamur olarak adlandırılır.

Tıbbi türlerin az yetişmesi nedeniyle, Türkiye’de halk ilacı olarak bolca yetişen T. rubra ve T. 
tomentosa türleri sıklıkla kullanılır. Ancak, bu iki tür de Avrupa Farmakopesi’nde yer almamaktadır. 
Bu çalışmada, T. cordata, T. platyphyllos ve T. cordata, T. platyphyllos ve T. vulgaris karışımı (tıbbi 
türler) ile Marmara Bölgesi’nin farklı yerlerinden toplanan T. tomentosa örnekleri kıyaslanarak Türk 
Farmakopesi’nde yer alması önerilen ‘Gümüşi ıhlamur çiçek durumu’ monografı hazırlanması 
hedeflenmiştir.

Anahtar kelimeler: Tilia türleri, Tilia tomentosa Moench., Farmakope, Standardizasyon.
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ABSTRACT

PHARMACOGNOSTIC METHODS USED IN STANDARDIZATION OF SILVER LIME (Tilia 
tomentosa Moench.) INFLORESCENCE 

Linden inflorescence consists of flower(s) and a bract of Tilia (genus). It has been used as a folk 
medicine for centuries due to its divers pharmacological effects (e.g. sedative, spasmolytic, anti-
inflammatory, expectorant). These activities are attributed to its flavonoid (i.e. tiliroside, astragalin, 
isoquercitrin and hyperoside), mucilage, essential oil (1,8-cineol, thymol, carvacrol, benzaldehyde 
etc.), caffeic acid, chlorogenic acid contents. T. cordata Miller (small-leaved lime) and ve T. 
platyphyllos Scop. (large-leaved lime) are included as officinal species in various pharmacopoeia 
(ex. European Pharmacopoeia). However, these species are rare (T. platyphyllos) or do not grow 
naturally (T. cordata) in Turkey. On the other hand, Tilia rubra DC. (Caucasian lime) and Tilia 
tomentosa Moench. (sin. T. argentea Desf.= Silver lime) are distributed widespreadly in Black 
Sea and Marmara Regions. Tilia tomentosa Moench. is named as silver lime due to the stellate 
trichomes on the lower surface of the leaves.

Due to the rarity of officinal species, profusely found species T. rubra and T. tomentosa are 
commonly used as traditional medicinal drugs in Turkey. However, both species do not included in 
the European Pharmacopoeia. In this study, T. cordata, T. platyphyllos and mixtures of T. cordata, 
T. platyphyllos and T. vulgaris (officinal species) arecompared with T. tomentosa collected from 
various localities in Marmara Region within the scope of presenting “Silver Lime Inflorescence” 
monograph proposal for Turkish Pharmacopoeia.

Keywords: Tilia species, Tilia tomentosa Moench., Pharmacopoeia, Standardization.

GİRİŞ

Ihlamur türleri (Tilia spp.) Tiliaceae familyasına ait genellikle Haziran-Temmuz aylarında sarımsı 
beyaz renkli çiçek açan, hafif hoş kokulu ve 15-40 m boya erişebilen ağaçlardır [1, 2]. Tıbbi olarak 
T. cordota Miller (küçük yapraklı ıhlamur) ve T. platyphyllos Scop. (büyük yapraklı ıhlamur) türleri 
çeşitli farmakopelerde (örn. Avrupa Farmakopesi) yer almaktadır. Ancak, bu türler Türkiye’de ya 
doğal olarak yetişmez (T. cordata) ya da nadiren (T. platyphyllos) bulunur. Buna karşılık, ülkemizde 
Tilia rubra DC. (Kafkas ıhlamuru) Karadeniz Bölgesi’nde, Tilia tomentosa Moench. (sin. Tilia 
argentea Desf.) ise Marmara Bölgesi’nde geniş yayılış gösterir. T. tomentosa yapraklarının alt 
yüzeyinde beyazımsı yıldız tüyler taşıması sebebiyle gümüşi ıhlamur olarak adlandırılır [3]. Ihlamur 
çiçek durumu genellikle çiçekleri tam olarak açmadan toplanıp gölgede kurutulduktan sonra 
infüzyon yöntemiyle (%2) demlenerek soğuk algınlığı tedavisinde göğüs yumuşatıcı olarak ve 
öksürük şikâyetlerinin hafifletilmesinde kullanılır [3]. Ayrıca sedatif, anti-enflamatuvar, spazmolitik, 
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stomaşik gibi özelliklerinden dolayı migren, hazımsızlık, histeri gibi rahatsızlıklarda tedaviyi 
desteklemek amacıyla kullanılır [4]. İçeriğindeki flavonoit (tilirozit, astragalin, izokersitrin, hiperozit 
vb.), müsilaj, uçucu yağ (1,8-sineol, timol, karvakrol, benzaldehit vb.), kafeik asit, klorojenik asit 
gibi maddelerin, droğun gösterdiği farmakolojik etkilerde önemli rol oynadığı bildirilmektedir [5]. 
Flavonoit bileşenlerinin arasından, tilirozit (kemferol 3-O-β-D-(6”-p-kumaroil glukopiranozit) ilk 
defa T. tomentosa türünden elde edilmiştir [6]. 

Bu çalışmanın amacı, Avrupa Farmakopesi’nde belirtilen tıbbi ıhlamur türleriyle T. tomentosa 
türünün kıyaslanması ve Türk Farmakopesi’nde yer alması önerilen ‘Gümüşi ıhlamur çiçek durumu’ 
monografının hazırlanmasıdır. Bu çalışmada, makroskobik ve mikroskobik inceleme yapılması, 
Yüksek Performanslı İnce Tabaka Kromatografisi (YPİTK) yöntemi ile önemli bileşenlerinin tespit 
edilmesi ve yabancı madde, bütün kül, şişme indisi ve kurutmada kayıp deneylerinin yapılıp, 
farmakopeye uygun en az ya da en çok miktarlarının belirlenmesi hedeflendi. Ayrıca, Yüksek 
Performanslı Sıvı Kromatografisi (YPSK) yöntemi ile tilirozit ve izokersitrin bileşenlerinin bitkisel 
drogta bulunması gereken en düşük derişimlerinin belirlenmesi amaçlandı. 

Bitki materyalleri

Çalışmada referans olarak kullanılan T. cordata, T. platyphyllos ve T. vulgaris karışımı Avrupa 
Farmakopesi’ne uygunluk bakımından sertifikalı olarak bir firmadan satın alındı. Diğer bitki 
materyalleri (T. cordata, T. platyphyllos ve T. tomentosa) Marmara Bölgesi’nden toplandı (Tablo 
1). Bitki materyalleri Doç. Dr. Gizem Bulut tarafından teşhis edildi.

Tablo 1. Çalışmada kullanılan bitki materyalleri, toplanma yerleri ve zamanları.

Bitki Materyali Toplanma yeri Toplanma zamanı
T. cordata Şile-İstanbul 2019

T. platyphyllos Bayramiç-Çanakkale 2019
T. tomentosa Ataşehir-İstanbul 2019

T. tomentosa (T1) Boğaz-Bursa 2014
T. tomentosa (T2) Erdek-Balıkesir 2014
T. tomentosa (T3) Beykoz-İstanbul 2014
T. tomentosa (T4) Kestel-Bursa 2014
T. tomentosa (T5) Yeniköy-İstanbul 2014
T. tomentosa (T6) Sarıyer-İstanbul 2014
T. tomentosa (T7) Vize-İstanbul 2014
T. tomentosa (T8) Teşvikiye-Bursa 2014
T. tomentosa (T9) Karapürçek-Sakarya 2014
T. tomentosa (T10) İnegöl-Bursa 2014
T. tomentosa (T11) Gönen-Balıkesir 2014
T. tomentosa (T12) Hendek-Sakarya 2014
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Kullanılan Kimyasallar

Etil asetat, metanol, etanol, diklorometan, formik asit, 2-aminoetil difenilborinat, asetonitril (YPSK 
kalitesinde), orto-fosforik asit, rutin, klorojenik asit, izokersitrin, astragalin, kersitrin, hiperozit, 
tilirozit, kafeik asit ve ultra saf su kullanıldı.

Makroskobik İnceleme

Binoküler lup altında T. tomentosa materyalinin yaprak, çiçek ve brakteleri makroskobik açıdan 
incelendi ve ölçümler cetvel aracılığı ile yapıldı.

Mikroskobik İnceleme

T. tomentosa materyalinden alınan kesitlerden, lam, lamel ve kloralhidrat çözeltisi (billuri 
klorolhidratın su içindeki %50’lik çözeltisi) kullanılarak örnekler hazırlandı ve mikroskop kullanılarak 
10×10 ve 10×40’lık oranda büyütülerek incelendi.

Yüksek Performanslı İnce Tabaka Kromatografisi (YPİTK)

Örneklerin Hazırlanışı

1 g toz drog (355) (2.9.2) üzerine 20 mL etanol:su (8:2, h/h) eklendi. Ultrasonik banyoda 30 dk. ekstre 
edildi. Çözülmeyen kısımlarından uzaklaştırılması için filtrelendi. Sıvı kısım yoğunlaştırıldıktan 
sonra elde edilen özüt, son derişimi 10 mg/mL olacak şekilde metanol ile çözülerek çalışma test 
çözeltisi hazırlandı.

Şahit çözeltinin hazırlanması

Kafeik asit, hiperozit, rutin, tilirozit, kersitrin, astragalin, izokersitrin ve klorojenik asit 1 mg/mL 
derişimde metanol içerisinde çözülerek hazırlandı. Her bir çözeltiden eşit oranlarında karıştırılarak 
şahit çözelti olarak kullanıldı.

YPİTK Yöntemi

Hidroalkolik özütte fenolik bileşiklerin incelenmesi için YPİTK yöntemi kullanıldı.  Bu yöntem için 
iki bölmeli kromatografi tankı ve YPİTK silika jel 60 F254 cam plaka kullanıldı. Hareketli faz olarak 
etil asetat-formik asit-su (40:4:4, h/h/h) çözücü karışımı kullanıldı.

2-aminoetildifenilborinat etil asetat ile çözülerek (5 mg/mL) Reaktif 1, polietilen glikol 400 
diklorometan ile çözülerek (50 mg/mL) Reaktif 2 türevlendirme çözeltileri hazırlandı. Şahit çözelti 
5 μL ve örnekler (10 mg/mL) 2 μL olacak şekilde 8 mm’lik bantlar halinde plağın altından 8 mm 
bırakılarak tatbik edildi. İki bölmeli tankın bir tarafına hareketli faz 10 mL, diğer tarafına filtre 
kağıdı yerleştirilerek 15 mL hareketli faz kondu ve 20 dk. doyurulmaya bırakıldı. 

Ardından hazırlanan plak, tankın hareketli faz bölümüne yerleştirildi. Plak 7 cm sürüklendikten 
sonra soğuk hava akımı ile kurutulup 3 dk. boyunca 100 °C’de İTK plak ısıtıcısı ile ısıtıldı. Bu 
işlemden sonra fenolik bileşiklerin incelenmesi için sırası ile Reaktif 1 ve Reaktif 2 çözeltilerine 
daldırılıp 366 nm altında görüntülendi. 
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Yabancı madde 

Yabancı madde, Avrupa Farmakopesi 2.8. ‘Farmakognozik Yöntemler’ kısmında belirtildiği gibi 
incelenen materyal haricindeki yabancı organlar ve elementlerdir [7].

50 g materyal tartılarak beyaz kağıt üzerine yayıldı. Yabancı maddeler çıplak göz ve 6× büyüteç 
ile incelenip ayrıldı. Yabancı madde (%) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplandı:

A = Yabancı materyal ağırlığı (g);

B = Materyal ağırlığı (g).

Kurutmada kayıp 

1 g her bir T. tomentosa örneği önceden darası alınan vezin kabının içinde tartıldı. 105°C etüvde 2 
saat kurutulduktan sonra kaplar desikatöre yerleştirilerek soğuması beklendi [8]. Ardından, kaplar 
tekrar tartılıp kurutma sırasında meydana gelen kayıp aşağıdaki formül kullanılarak hesaplandı:

A = Kurutmadan sonraki içinde drog bulunan vezin kabının ağırlığı (g);

B = Vezin kabının darası (g);

C = Tartılan drog ağırlığı (g).

Bütün kül

1 g her bir T. tomentosa örneği darası alınan krozeler içinde tartılarak, 600°C’ye ayarlanmış kül 
fırınında 2 saat boyunca tamamen yanıncaya kadar (kül rengi beyaz olmalıdır) yakıldı [7]. Daha 
sonra, krozeler desikatöre kerleştirilerek soğumaya bırakıldı. Krozeler soğuduktan sonra tekrar 
tartım yapıldı ve aşağıdaki formül kullanılarak % bütün kül hesaplandı:
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A = Yakıldıktan sonraki içinde drog bulunan krozenin ağırlığı (g);

B = Krozenin darası (g);

C = Tartılan drog ağırlığı (g).

Şişme indisi

Her bir toz drogdan 1.0 g (355) (2.9.2) tartılarak, dereceli cam şilifli 25 mL’lik cam mezüre (0.5 mL 
taksimatlı ve 120-130 mL boyunda) aktarıldı. Ardından, 1.5 mL etanol R toz droğu nemlendirmek 
için eklendi ve mezür distile su ile tamamlandı. 1 saat boyunca her 10 dakikada bir çalkandı ve 
ardından 2 saat boyunca beklendi [7]. Ardından, müsilajın kapladığı alan ölçüldü. Her örnek için 
uygulanan işlem 3 kez paralel olarak tekrarlandı ve ortalama alınarak şişme indisi aşağıda verilen 
formül kullanılarak hesaplandı:

A = 1. ölçümde elde edilen şişme miktarı (mL);

B = 2. ölçümde elde edilen şişme miktarı (mL);

C = 3. ölçümde elde edilen şişme miktarı (mL).

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi

Örneklerin hazırlanışı

1 g (355) (2.9.2) tartılıp, üzerine 20 mL etanol:su (8:2, h/h) eklendi. Ultrasonik banyoda 30 dk. ekstre 
edildi. Çözülmeyen kısımlarından uzaklaştırılması için filtrelendi. Sıvı kısım yoğunlaştırıldıktan 
sonra elde edilen özüt, son derişim 100 mg/mL olacak şekilde metanol ile çözülerek stok test 
çözeltisi hazırlandı. Stok test çözeltisinden metanol ile dilüsyon yaparak 2.5 mg/mL çalışma test 
çözeltisi hazırlandı.

Şahit çözeltilerin hazırlanışı

12 mg izokersitrin tartıldı ve balonjojede metanol ile 25 mL’ye tamamlandı. Hazırlanan 480 µg/
mL stok çözeltiden sırası ile 240, 160, 80, 40, 20 ve 10 µg/mL standart çözeltileri hazırlandı 
(Şahit çözelti 1). Ardından, 3 mg tilirozit tartıldı ve balonjojede metanol ile 10 mL’ye tamamlandı. 
Hazırlanan 300 µg/mL stok çözeltiden sırası ile 80, 40, 20, 10, 5, 2, 1 µg/mL standart çözeltileri 
hazırlandı (Şahit çözelti 2). Şahit çözelti 1 ve 2 eşit hacimlerde karıştırılarak izokersitrin derişimi 
240, 120, 80, 40, 20, 10 ve 5 μg/mL ve tilirozit derişimi 40, 20, 10, 5, 2.5, 1 ve 0.5 μg/mL olacak 
şekilde 7 farklı şahit çözelti karışımı hazırlandı.
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YPSK Yöntemi

İzokersitrin ve tilirozit miktarları YPSK ile tespit edildi. Hareketli faz A ve B sırasıyla su-orto-fosforik 
asit (99.5:0.5 h/h) ve asetonitril olarak kullanıldı. Çalışmada gradiyent elüsyon sistemi: 0. dk, %15 
B; 0-10 dk, %20 B; 10-15 dk, %40 B; 15-18 dk, %40 B; 18-20 dk, %100 B ve 20-23 dk, %100 
B; 23-25 dk, %15 B kullanıldı. Kromatografik ayrım 250 × 4.6 mm, 5 µm kolonda gerçekleştirildi. 
İzokersitrin ve tilirozit, DAD dedektör ile sırasıyla 260 ve 320 nm’de tespit edildi. Akış hızı 1 mL/dk., 
enjeksiyon hacmi 10 µL olarak ayarlandı. Analiz boyunca kolon sıcaklığı 30 °C’de sabit tutuldu.

Yeni geliştirilen YPSK yöntemi, spesifiklik, doğrusallık (r2), tespit ve tayin sınırı (LOD, LOQ), gün 
içi kesinlik, doğruluk (geri kazanım) parametreleri kullanılarak Uluslararası Uyum Konferansı 
(ICH) kurallarına göre metot geçerliliği yapıldı [8].

BULGULAR

Makroskobik İnceleme

T. tomentosa bitkisine ait yapraklar incelendiğinde 5-15 cm uzunluğunda, geniş kordat şeklinde 
olduğu tespit edildi. Yaprakların üst yüzü koyu yeşil ve seyrek tüylü, alt yüzü ise sık yıldız tüylerle 
kaplı olması nedeni ile gümüşi renkte olduğu gözlemlendi. Laminanın kenarı dentat, ucu akuminat, 
tabanı asimetrik olarak bulundu. Simoz çiçek durumu 7-10 çiçekli ve sarkık olduğu tespit edildi. 
Şerit biçimindeki braktenin tüylü olduğu gözlemlendi. Meyve tipinin nuks, meyve olgunlaştığında 
üzeri 5 çıkıntılı ve odunsu bir yapıda olduğu ortaya kondu. 

Mikroskobik İnceleme

Mikroskopta kloral hidrat çözeltisi kullanılarak, T. cordata, T. platyphyllos ve T. tomentosa 
bitkilerine ait çiçek ve brakte ayrı ayrı incelendi. T. tomentosa bitkisine ait mikroskobik analizde, 
braktede epidermanın üst (adaksiyal) yüzeyinde belirgin veya hafif sinuat, kemerli hücreler [A], 
alt (abaksiyal) yüzeyinde dalgalı-sinuat [B] ve anomositik stoma [C] taşıyan hücreler bulundu. 
Brakte üst [Ç] ve alt [D] yüzeylerinde 5-8 hücreli stellat örtü tüyleri taşıdığı tespit edildi. Braktede 
özellikle damarların üzerinde prizmatik kalsiyum oksalat kristal kümeleri [E] taşıdığı gözlemlendi. 
Sepal parankimasında druz şeklinde kalsiyum oksalat kristalleri  [F], ve müsilaj hücresi bulunduğu 
tespit edildi. Sepal tek hücreli veya 5-8 hücreli stellat örtü tüyleri taşıdığı gözlemlendi. Petal 
parankimasında druz şeklinde kalsiyum oksalat kristal kümeleri [G] bulundu. Andrekeumda 
[Ğ] tekalar üzerinde druz şeklinde kalsiyum oksalat kristal kümeleri olduğu tespit edildi. Polen 
taneleri 30-40 µm çapında, oval veya hafif üçgenimsi, 3 germinal pora sahip olduğu bulundu [H-I]. 
Ovaryum tek hücreli veya 4-8 kollu stellat tüylerle [İ] kaplı olduğu ortaya kondu (Şekil 1). 
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Şekil 1. Tilia tomentosa çiçek durumundan elde edilen toz droğun tanıma B ile teşhisinin gösterilmesi.

Tıbbi türler ile T. tomentosa’nın kıyaslamalı mikroskobik analiz sonuçları Tablo 2’de belirtildi.
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Tablo 2. Tıbbi türler ile T. tomentosa’nın kıyaslamalı mikroskobik ölçüm sonuçları.

Avrupa Farmakopesi’nde istenen 
mikroskobik özellikler T. cordata T. platyphyllos T. tomentosa

Brakte Adaksiyal 
epiderma

Belirgin hafif 
sinuat kemerli 
hücreler bulunur.

+ + +

Abaksiyal 
epiderma

Dalgalı sinuat 
kemerli hücreler 
ve anomositik 
stoma bulunur.

+ + +

Mezofil 
tabakası

Kümeleşmiş 
kalsiyum oksalat 
kristalleri bulunur.

+ + +

Sepal Stellat örtü tüyleri bulunur. + + +
Müsilaj hücreleri bulunur. + + +
Küçük kalsiyum oksalat kristal 
kümeleri bulunur. + + +

Petal Müsilaj hücreleri bulunur. + + +
Küçük kalsiyum oksalat kristal 
kümeleri bulunur. + + +

Polen 30-40 µm çapında, oval ve 
üçgenimsi, 3 germinal pora 
sahiptir.

+ + +

Ovaryum 2-4 kollu stellat tüyler bulunur. + + -

Yüksek Performanslı İnce Tabaka Kromatografisi (YPİTK)

Yapılan çalışmada, şahit çözelti karışımındaki bileşenlerin sürüklenme hızına (RF) göre aşağıdan 
yukarıya doğru rutin (RF ≈ 0.25), klorojenik asit (RF ≈ 0.3), hiperozit (RF ≈ 0.35), izokersitrin (RF 
≈ 0.4), kersitrin (RF ≈ 0.45), astragalin (RF ≈ 0.55), tilirozit (RF ≈ 0.65) ve kafeik asit (RF ≈ 0.8) 
olduğu tespit edildi. T. cordata (çiçek, brakte ve çiçek+brakte) ve T. platyphyllos (çiçek, brakte 
ve çiçek+brakte) bitki türlerine ait YPİTK parmak izi kromatogramı Şekil 2’de gösterildi. Türler 
arasında büyük bir benzerlik olduğu tespit edildi. Ancak, T. cordata bitkisine ait braktede tilirozit 
ile aynı hizada olan mavi bölgenin tilirozit içeriği bakımından farklılık yarattığı ortaya kondu. 
Ayrıca, rutin ve kafeik asit bileşenlerinin T. cordata ve T. platyphyllos türlerine ait çiçek ve brakte 
örneklerinde bulunmadığı tespit edildi.
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Şekil 2. Şahit çözelti karışımı (Şahit Çöz.), T. cordata çiçek (1), T. cordata brakte (2), T. cordata çiçek ve 
brakte (3), T. platyphyllos çiçek (4), T. platyphyllos brakte (5), T. platyphyllos çiçek ve brakte (6) hidroalkolik 
özütlerinin YPİTK kromatogramı (Reaktif 1 ve 2 ile türevlendirildikten sonra 366 nm altındaki görüntüsü).

T. cordata, T. platyphyllos ve T. vulgaris karışımı referans alınarak, Marmara Bölgesi’nden 
toplanan T. tomentosa örneklerinin YPİTK parmak izi kromatogramı kıyaslandığında rutin 
bileşenin sadece T. cordata, T. platyphyllos ve T. vulgaris karışımından elde edilen hidroalkolik 
özütte olduğu ve diğer T. tomentosa hidroalkolik özütlerinde bulunmadığı tespit edildi. Rutin, 
incelenen T. cordata ve T. platyphyllos brakte ve çiçeklerinde tespit edilmedi (Şekil 2). Bu 
nedenle, rutin kaynağının T. vulgaris olduğu düşünüldü. Kafeik asit bileşeninin ise hiç bir örnekte 
olmadığı ortaya konuldu.

Şekil 3. Şahit çözelti karışımı (Şahit Çöz.), hidroalkolik T. cordata, T. platyphyllos ve T. vulgaris karışımı ait özüt 
(1) ve hidroalkolik T. tomentosa özütlerinin (2-14) YPİTK kromatogramı (Reaktif 1 ve 2 ile türevlendirildikten 
sonra 366 nm altındaki görüntüsü).
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Yabancı madde

İncelenen örneklerde yabancı maddeye rastlanmadı. Bu nedenle, Avrupa Farmakopesi 7’deki 
‘Ihlamur çiçeğine’ ait monograf referans alındığında, ‘T. tomentosa çiçek durumu’ için önerilen 
monografta yabancı madde en fazla %2 olmalıdır.

Kurutmada kayıp 

Avrupa Farmakopesi 7’deki ‘Ihlamur çiçeğine’ ait monograf referans olarak alındı. Farmakopede 
kurutmada kayıp deney sonucu en fazla %12 olarak belirtilir [7]. İncelenen 12 farklı örneğin 
sonuçları değerlendirildiğinde, ‘T. tomentosa çiçek durumu’ için önerilen monografta kurutmada 
kayıp en fazla %12 olmalıdır. 

Tablo 3. Kurutmada kayıp sonuçları.

Örnekler Vezin kabının 
darası (g)

Drog ağırlığı 
(g)

Kurutmadan sonraki vezin 
kabının ağırlığı (g)

Kurutmada kayıp 
(%)

T1 44.8951 1.0037 45.8059 9.26

T2 46.2823 1.0003 47.1898 9.28

T3 47.1455 1.0011 48.0502 9.63

T4 48.8384 1.0015 49.7472 9.26

T5 46.7728 1.0015 47.6816 9.26

T6 46.2282 1.0016 47.1326 9.7

T7 44.0764 1.0025 44.9852 9.35

T8 46.0648 1.0013 46.9742 9.18

T9 44.9579 1.0051 45.8714 9.11

T10 45.2461 1.0039 46.1586 9.1

T11 49.6934 1.0021 50.6022 9.31

T12 43.1407 1.0033 44.052 9.17

Bütün kül

Avrupa Famakopesi 7’deki ‘Ihlamur çiçeğine’ ait monografta kurutmada kayıp deney sonucu en 
fazla %8 olarak belirtilir [7]. 12 farklı örneğin sonuçları değerlendirildiğinde, T1 ve T11 örnekleri 
haricinde diğer örnekler Avrupa Farmakopesi’nde verilen değerin altında kalmaktadır. Sonuç 
olarak, ‘T. tomentosa çiçek durumu’ için önerilen monografta bütün kül en fazla %8 olmalıdır.
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Tablo 4. Bütün kül sonuçları.

Örnekler Krozenin darası Drog ağırlığı Yakıldıktan sonraki krozenin ağırlığı Bütün kül (%)

T1 17.7809 1.0063 17.864 8.26

T2 18.6867 1.0034 18.7505 6.36

T3 18.6504 1.0055 18.7246 7.38

T4 21.0456 1.0008 21.1101 6.44

T5 17.5134 1.0096 17.5809 6.69

T6 21.8694 1.0071 21.9295 5.97

T7 18.8007 1.0077 18.8751 7.38

T8 14.7898 1.002 14.8571 6.72

T9 24.4798 1.0044 24.5524 7.23

T10 17.3008 1.0029 17.3714 7.04

T11 18.7256 1.0034 18.8105 8.46

T12 18.0068 1.0004 18.0742 6.74

Şişme indisi

T. cordata örneğinin şişme indisi 7.33 olarak bulundu. İncelenen 12 farklı T. tomentosa örneğinin 
verileri incelendiğinde ise en az yarısının uygun olduğu sayısal veri 5 olarak tespit edildi. Sonuç 
olarak, ‘T. tomentosa çiçek durumu’ için önerilen monografta belirlenen şişme indisi değeri en az 
5 olmalıdır.

Tablo 5. Ihlamur örneklerinde tespit edilen şişme indisi sonuçları.

Örnekler 1. ölçüm 2. ölçüm 3. ölçüm Ortalama
T. cordata 7.5 6.5 8 7.33

T1 4.25 2.25 3 3.17

T2 9 9.5 10.25 9.58
T3 6.5 7 7.5 7
T4 12 10 8.5 10.17
T5 4.5 4.5 3.5 4.17

T6 5.25 5.25 4.5 5
T7 11 9 8 9.33
T8 4.5 4.5 3.5 4.17

T9 5 3.5 5 4.5
T10 5.5 3 2 3.5

T11 8.5 8.5 8.5 8.5
T12 2 3.25 4 3.08
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Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi

YPSK Yöntem Validasyonu

Yeni geliştirilen YPSK yöntemi, spesifiklik, doğrusallık (r2), tespit ve tayin sınırı (LOD, LOQ), gün 
içi kesinlik, doğruluk (geri kazanım) parametreleri kullanılarak Uluslararası Uyum Konferansı 
(ICH) kurallarına göre metot geçerliliği çalışmaları yapıldı [9].

YPSK Yöntem Validasyonu

Spesifiklik

İzokersitrin ve tilirozit alıkonma zamanları (tR), hidroalkolik propolis özütü ve şahit çözelti 
kromatogramları kıyaslanarak sırası ile tR = 11.02 ± 0.01 ve tR = 17.22 ± 0.01 tespit edildi (Şekil 4). 

Şekil 4. Şahit çözelti karışımı (izokersitrin tR = 11.02 ± 0.01 ve tilirozit tR = 17.22 ± 0.01) ve T. tomentosa 
hidroalkolik özütünün 320 nm’ deki YPSK kromatogramları.

Doğrusallık

Doğrusallık, çizilen derişim - alan grafiğinin (y= ax + b) r2 değerinin hesaplanması ile ölçülmektedir. 
Bu araştırmada elde edilen değerler Tablo 6’da verildi.
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Tablo 6. İzokersitrin ve tilirozit için çizilen kalibrasyon eğrilerinin doğrusallık verileri.

Parametreler İzokersitrin Tilirozit
Doğrusallık aralığı 5-240 µg/mL 0.5-40 µg/mL

R2 0.9985 0.9999
S 75.704 4.6142

Kesim noktası 24.068 22.773
SD 1.764 0.125

LOD 0.220 µg/mL 0.016 µg/mL
LOQ 0.733 µg/mL 0.055 µg/mL

SS= Standart sapma
LOD = Tespit sınırı
LOQ = Tayin sınırı 

Doğruluk (Geri Kazanım)

Doğruluk, geliştirilen yeni yöntemden elde edilen sonucun gerçek sonuca olan yakınlığıdır. 
Hazırlanan farklı derişimlerdeki 2 şahit çözeltinin her biri için üçer ölçüm yapıldı. Sonuçlar Tablo 
7’de verildi.

Tablo 7. İzokersitrin ve tilirozit için geri kazanım verileri.

Analit Eklenen Derişim (µg/mL)
n=3

Bulunan
(µg/mL ± SS)

n=3
Geri Kazanım (%) BSS

İzokersitrin
25 23.62 ±  0.14 94.48 0.58
50 50.85 ±0.47 101.69 0.92
75 76.07 ± 0.29 101.42 0.39

Tilirozit
3.75 3.73 ± 0.02 99.98 0.59
7.5 7.47 ± 0.07 98.94 0.88
15 15.39 ± 0.05 102.34 0.36

SS = Standart sapma
BSS = Bağıl standart sapma

Kesinlik

Bu çalışmada, gün içi kesinlik değeri (yöntemin tekrarlanabilirliğini gösterir) için bir örnek aynı 
günde ancak farklı zaman dilimlerinde 3 kez ölçüldü (Tablo 8).

Tablo 8. Gün içinde elde edilen kesinlik sonuçları.

Gün içi kesinlik 1. ölçüm 2. ölçüm 3. ölçüm

İzokersitrin (mg/g ± SS) 15.53 ± 0.00 15.42  ± 0.02 15.23  ± 0.01

Tilirozit (mg/g ± SS) 1.64 ± 0.00 1.63 ± 0.00 1.61 ± 0.00

SS = Standart sapma
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Tespit ve Tayin Sınırı

Bu çalışmada tespit sınırı (LOD) için 3 × standart sapma / a denklemi kullanıldı. İzokersitrin için 
0.220 µg/mL ve tilirozit için 0.016 µg/mL olarak hesaplandı (Tablo 6). Ayrıca, tayin sınırı (LOQ) 10 
× standart sapma / a denklemi kullanılarak hesaplandı. İzokersitrin için 0.733 µg/mL ve tilirozit için 
0.055 µg/mL olarak bulundu (Tablo 6).

YPSK Yöntemi ile Gümüşi Ihlamur Örneklerinde İzokersitrin ve Tilirozit Miktarlarının 
Belirlenmesi

Metot geçerliliği kanıtlanan YPSK yöntemiyle incelenen örneklerin izokersitrin ve tilirozit miktarları 
hesaplandı (Tablo 9).

Tablo 9. İncelenen hidroalkolik bitki özütlerinde izokersitrin ve tilirozit miktarları (mg/g).

 Örnekler
İzokersitrin
mg/g ± SS

n=3

Tilirozit
mg/g ± SS

n=3
T. cordata, T. platyphyllos ve T. vulgaris karışımı 15.53 ± 0.00 1.64 ± 0.00

T1 2.54 ± 0.00 7.75 ± 0.01

T2 11.38 ± 0.04 9.22 ± 0.03
T3 6.45 ± 0.02 2.22 ± 0.00

T4 13.17 ± 0.03 3.87 ± 0.01
T5 8.97 ± 0.01 2.86 ± 0.01
T6 7.62 ± 0.02 6.55 ± 0.01
T7 12.38 ± 0.03 4.54 ± 0.01
T8 4.81 ±  0.00 4.99 ± 0.01

T9 4.12 ± 0.01 4.25 ± 0.01

T10 11.89 ± 0.16 8.96 ± 0.02
T11 14.65 ± 0.04 1.91 ± 0.01

T12 4.83 ± 0.01 5.09 ± 0.00

SS = Standart sapma

İncelenen T. cordata, T. platyphyllos ve T. vulgaris karışımdan elde edilen hidroalkolik özüt ve 
farklı süreç ve yerlerden toplanan T. tomentosa örneklerinden elde edilen hidroalkolik özütlerin 
bileşiminde bulunan izokersitrin ve tilirozit miktarları incelendi. Farmakope için uygun sayısal veri 
değerlendirilirken, hem örneklerin ortalaması hem de incelenen örneklerin en az yarısının önerilen 
standardı karşılaması göz önünde tutuldu. Bu doğrultuda, %80’lik (h/h) etanol ile hazırlanmış 
gümüşi ıhlamur çiçek durumu özütünde en az 6 mg/g izokersitrin ve en az 2.5 mg/g tilirozit 
bulunması gerektiği ortaya kondu. Sonuç olarak, incelenen T2, T4, T5, T6, T7 ve T10 örneklerinin 
belirlenen standartları karşıladığı tespit edildi.
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SONUÇ

Bu çalışmada, Avrupa Farmakopesi’nde belirtilen tıbbi türlerin karışımı (T. cordata, T. platyphyllos 
ve T. vulgaris karışımı) ile Marmara Bölgesi’den toplanan 12 farklı T. tomentosa örneği Avrupa 
Farmakope’sinde belirtilen değerler ile kıyaslanarak Türk Farmakopesi’nde yer alması önerilen 
‘Gümüşi ıhlamur çiçek durumu’ monografının hazırlanması amaçlandı. Makroskobik inceleme 
yapıldığında, T. tomentosa bitkisine ait yaprakların 5-15 cm uzunluğunda, geniş kordat şeklinde 
olduğu belirlendi. Yaprakların üst yüzü koyu yeşil ve seyrek tüylü, alt yüzü ise sık yıldız tüylerle kaplı 
olması nedeni ile gümüşi renkte olduğu tespit edildi. Laminanın kenarı dentat, ucu akuminat, tabanı 
asimetrik olduğu ortaya kondu. Simoz çiçek durumu 7-10 çiçekli ve sarkık olduğu tespit edildi. Şerit 
biçimindeki braktenin tüylü olduğu gözlemlendi. Meyve tipinin nuks, meyve olgunlaştığında üzeri 
5 çıkıntılı ve odunsu bir yapıda olduğu bulundu. Mikroskobik inceleme yapıldığında tıbbi türlerden 
farklı olarak, T. tomentosa bitkisine ait ovaryumun tek hücreli veya 4-8 kollu stellat tüylerle kaplı 
olduğu tespit edildi. YPİTK analizinde elde edilen sonuçlara göre, izokersitrin, astragalin, kersitrin 
ve tilirozit bileşenlerinin ortak bileşen olduğu tanımada kullanılabileceği tespit edildi. Yabancı 
maddeye rastlanılmadığından Avrupa Famakopesi’de belirtilen değer (en fazla %2) kabul edildi. 
Kurutmada kayıp ve toplam kül değerleri sırasıyla en fazla %12 ve %8 olarak belirlendi. Avrupa 
Farmakopesi’nde belirtilen deneylerden farklı olarak ‘şişme indisi’ deneyi yapıldı ve olması gereken 
uygun değerin en az 5 olması gerektiği tespit edildi. Son olarak, metot geçerliliği kanıtlanan YPSK 
yöntemiyle etanol (%80, h/h) ile hazırlanmış T. tomentosa çiçek durumu özütünde en az 6 mg/g 
izokersitrin ve en az 2.5 mg/g tilirozit bulunması gerektiği ortaya kondu.

TEŞEKKÜR

Mikroskopik incelemede sırasında çalışmalara katkısından dolayı Yeditepe Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi öğrencisi Müge İpek Kaysı’ya ve Marmara Bölgesi’nden T. tomentosa örneklerini (T1-
12) temin eden Nilüfer Şahin’e teşekkür ederiz.
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ÖZET

Sekiz cins ve yaklaşık 180 tür ile temsil edilen Cistaceae familyası özellikle Batı Akdeniz Bölgesi 
olmak üzere Kuzey Yarım Kürenin subtropikal ve ılıman bölgelerine yayılış göstermektedir. Bu 
familyanın önemli cinslerinden birisi olan Cistus L. Dünyada 58 türle temsil edilirken; Türkiye’de, 
doğal olarak yetişen, beş türle temsil edilmektedir. Bu türler Cistus creticus, C. laurifolius, C. 
monspeliensis, C. parviflorus, C. salviifolius’ tur. Cistus türleri zengin kimyasal bileşenlere 
(fenolikler, terpenler, flavonoitler, lignanlar, tanenler ve fenolik asitler) sahiptir. Bu bileşenlerin, 
antimikrobiyal, antienflamatuvar, analjezik, antioksidan gibi etkilerden sorumlu olduğu bilimsel 
çalışmalarda kanıtlanmıştır. Günümüzde Cistus türlerini içeren gıda takviyelerinin (özellikle üst 
solunum yolu hastalıklarında) kullanımı hızla artmaktadır. Ancak, Cistus türlerinin kalifikasyonu ve 
standardizasyonunda kullanılabilecek farmakope monografları gibi bir rehber bulunmamaktadır. 
Farmakopeler, kimyasal ve doğal ilaç bileşenlerinin kalite ve standardizasyon koşullarının 
tanımlandığı güvenilir kaynaklardır. Bu nedenle, yapılan çalışmanın amacı, Türk Farmakopesi’nde 
yer alması önerilen C. creticus bitkisinin toprak üstü kısmına ait monografın hazırlanmasıdır. 

Anahtar kelimeler: Cistus türleri, Cistus creticus L., Farmakope, Standardizasyon.

PHARMACOGNOSTIC METHODS USED IN STANDARDIZATION OF AERIAL PARTS OF 
CISTUS CRETICUS L. 

ABSTRACT

Cistaceae family, represented by eight genera and about 180 species, is distributed in the subtropical 
and temperate regions of the Northern Hemisphere, especially in the Western Mediterranean 
Region. Cistus L., one of the important genera of this family, is represented by 58 species in 
the world. Five species grow naturally in Turkey flora including Cistus creticus, C. laurifolius, C. 
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monspeliensis, C. parviflorus, C. salviifolius. Cistus species have shown to possess rich chemical 
components such as flavonoids, terpenes, lignans, tannins and phenolic acids. Investigations 
have demonstrated that various Cistus species have exerted antimicrobial, anti-inflammatory, 
analgesic, anti-viral, anti-ulcer, cytotoxic, antioxidant etc. activities. Recently, consumption of food 
supplements containing Cistus species (especially against respiratory tract infections) have gained 
popularity. However, there is not any guidence for qualification and standardization of Cistus species 
products. Pharmacopoeias are reliable sources for definition of qualification and standardization of 
both chemical and natural medicines. Therefore, the aim of our study is to prepare the monograph 
of the aerial parts of C. creticus which is suggested to be included in Turkish Pharmacopoeia.

Keywords: Cistus species, Cistus creticus L., Pharmacopoeia, Standardization.

GİRİŞ

Sekiz cins ve yaklaşık 180 tür ile temsil edilen Cistaceae familyası özellikle Batı Akdeniz Bölgesi 
olmak üzere Kuzey Yarıkürenin subtropikal ve ılıman bölgelerine yayılış göstermektedir. Bu 
familyanın önemli cinslerinden birisi olan Cistus L. Dünyada 58 türle temsil edilirken; Türkiye’de, 
doğal olarak yetişen, beş türü yayılış göstermektedir: Cistus creticus, C. laurifolius, C. 
monspeliensis, C. parviflorus, C. salviifolius [1]. Halk arasında peptik ülser, diyare, yüksek ateş, 
idrar yolu enfeksiyonları ve romatizmal hastalıklarda,  anti-enflamatuvar ve antidiyabetik olarak 
kullanılışı bulunmaktadır [2]. Cistus türleri üzerinde yapılan fitokimyasal çalışmalarda flavonoitler, 
di- ve tri-terpenler, lignanlar, tanenler ve fenolik asitler gibi çeşitli metabolitlere sahip olduğu 
kanıtlanmıştır [3]. Yapılan bilimsel çalışmalarda antioksidan, antiülser, sitotoksik, antidiyabetik, 
antimikrobiyal ve antiviral aktivitelerinin olduğu saptanmıştır [4,5].

Son zamanlarda hem ülkemizde hem de dünyada Cistus creticus içeren gıda takviyelerinin özellikle 
üst solunum sistemi enfeksiyonlarının profilaksi ve tedavisinde kullanımı yaygınlaşmaktadır. 
Gıda takviyelerinin istenen etkiyi gösterebilmesi için içinde bulunan özütlerin etkili bileşenlerinin 
belirli oranlarda olması gerekir. Ancak, gıda takviyelerinde henüz belirli bir standardizasyon 
koşulu öngörülmediğinden piyasada mevcut gıda takviyelerinde etkinlik bakımından şüpheler 
oluşmaktadır. Özellikle yanlış bitki, sentetik veya doğal ürünlerle katıştırma, etkili bileşenin 
yetersiz derişimlerde bulunması gibi olumsuz etkenlere bağlı olarak halk sağlığını olumsuz 
yönde etkileyebilecek sonuçlar görülebilmektedir. Bu nedenle, gıda takviyelerinde kalite 
değerlendirmesi ve standardizasyon tekrarlanabilir biyolojik cevap bakımından son derece 
önemlidir. Bitkisel monografların farmakopelerde bulunması bitkinin teşhisi, kalitesi gibi bitkiyle 
ilgili bilgiye ulaşılmasını sağlar. Ancak, Cistus türlerine ait monograf Avrupa Farmakopesi ya da 
diğer farmakopelerde yer almamaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, Türk Farmakopesi’nde yer alması önerilen C. creticus bitkisinin toprak 
üstü kısımlarına ait monografın hazırlanmasıdır. Bu çalışmada, makroskobik ve mikroskobik 
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inceleme yapılması, Yüksek Performanslı İnce Tabaka Kromatografisi (YPİTK) yöntemi ile önemli 
bileşenlerinin tespit edilmesi ve yabancı madde, bütün kül ve kurutmada kayıp deneylerinin 
yapılıp, farmakopeye uygun en düşük ya da en yüksek miktarlarının belirlenmesi amaçlandı. 
Ayrıca, Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (YPSK) yöntemi ile hiperozit, kersitrin ve tilirozit 
bileşenlerinin bitkisel drogta bulunması gereken en düşük derişimlerinin belirlenmesi hedeflendi. 

MATERYAL VE YÖNTEM

Bitki materyalleri

Cistus creticus L. ve Cistus salviifolius L. toprak üstü kısımları Mayıs 2018 tarihinde Kayışdağı/
Ataşehir/İstanbul yerleşim yerinden, Cistus laurifolius L. yaprak örneği Haziran 2018 tarihinde 
Doğanhisar/Konya yerleşim yerinden, Cistus parviflorus Lam. ve Cistus monspeliensis L. toprak 
üstü kısımları Haziran 2018 tarihinde Alaçatı/Çeşme/İzmir yerleşim yerinden toplandı. Örnekler, 
Prof. Dr. Erdem Yeşilada tarafından teşhis edildi.

Kullanılan Kimyasallar

Etanol, metanol, etil asetat, 2-aminoetil difenilborinat, polietilen glikol 400, glasiyel asetik asit, 
asetonitril (YPSK kalitesinde), formik asit; orto-fosforik asit, hiperozit, kersitrin ve tilirozit ve ultra 
saf su kullanıldı.

Makroskobik Ölçüm

Binoküler lup altında C. creticus materyalinin yaprak, çiçek ve brakteleri makroskobik açıdan 
incelendi ve ölçümler cetvel aracılığı ile yapıldı.

Mikroskobik Ölçüm

C. creticus, C. salviifolius, C. laurifolius, C. parviflorus ve C. monspeliensis materyallerinden 
alınan kesitlerden, lam, lamel, kloral hidrat (billuri kloral hidratın su içindeki %50’lik çözeltisi) ya da 
sartur (60 mL saf laktik asit, 45 mL Sudan III ile soğukta doyurulmuş laktik asit, 2 g saf anilin, 0.20 
g iyot, 1 g potasyum iyodür, 10 mL Etanol 95°, 80 mL distile su ile hazırlanan çözelti) kullanılarak 
örnekler hazırlandı. Mikroskop ile 10×10, 10×20 ve 10×40’lık oranlarda büyütülerek incelendi.

Yüksek Performanslı İnce Tabaka Kromatografisi (YPİTK)

Örneklerin Hazırlanışı

İki g toz drog (355) (2.9.2) üzerine 50 mL etanol:su (8:2, h/h) eklendi. Ultrasonik banyoda 30 
dk. ekstre edildi. Çözülmeyen kısımlarından uzaklaştırılması için 0.45 μm filtreden geçirildi. Sıvı 
kısım yoğunlaştırıldıktan sonra elde edilen özüt, son derişimi 10 mg/mL olacak şekilde metanol 
ile çözülerek çalışma test çözeltisi hazırlandı.
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Şahit çözeltinin hazırlanması

Hiperozit, kersitrin ve tilirozit 0.3 mg/mL derişimde metanol R içerisinde çözülerek hazırlandı. Her 
bir çözeltiden eşit oranlarında karıştırılarak şahit çözelti (0.1 mg/mL) olarak kullanıldı.

YPİTK Yöntemi

Hidroalkolik özütte fenolik bileşiklerin incelenmesi için YPİTK yöntemi kullanıldı. Bu yöntem için iki 
bölmeli kromatografi tankı ve YPİTK silika jel 60 F254 cam plaka kullanıldı. Hareketli faz olarak etil 
asetat - diklorometan - formik asit - asetik asit - su (100:25:10:10:11, h/h/h/h/h) çözücü karışımı 
kullanıldı. 2-aminoetildifenilborinat etil asetat ile çözülerek (5 mg/mL) Reaktif 1, polietilen glikol 
400 diklorometan ile çözülerek (50 mg/mL) Reaktif 2 türevlendirme çözeltileri hazırlandı. Şahit 
çözelti 2 μL ve örnekler (10 mg/mL) 5 μL olacak şekilde 8 mm’lik bantlar halinde plağın altından 
8 mm bırakılarak Linomat V ile tatbik edildi. İki bölmeli cam tankın bir tarafına hareketli faz 10 
mL, diğer tarafına filtre kağıdı yerleştirilerek 15 mL hareketli faz kondu ve 20 dk. doyurulmaya 
bırakıldı. Ardından plaklar, tankın hareketli faz bölümüne yerleştirildi. Plak 7 cm sürüklendikten 
sonra soğuk hava akımı ile kurutulup 3 dk. boyunca 100 °C’de İTK plak ısıtıcısı ile ısıtıldı. Bu 
işlemden sonra fenolik bileşiklerin incelenmesi için sırası ile Reaktif 1 ve Reaktif 2 çözeltilerine 
daldırılıp 366 nm altında görüntülendi. 

Yabancı madde 

C. creticus, C. salviifolius, C. laurifolius, C. parviflorus ve C. monspeliensis örneklerinin her 
birinden 50 g tartıldı ve temiz bir yüzey üzerinde içerisindeki yabancı maddeler incelendi. Taş, 
toprak, yabancı bitki parçaları vb. gözlenmedi.

Kurutmada kayıp

Önceden darası alınmış olan vezin kabının içinde C. creticus, C. salviifolius, C. laurifolius, C. 
parviflorus ve C. mospeliensis örneklerinin her birinden 1.0 g toz drog (355) (2.9.2)  tartıldı. 105 °C 
etüvde 2 saat kurutulduktan sonra kaplar desikatöre yerleştirilerek soğuması beklendi. Ardından, 
kaplar tekrar tartılıp kurutma sırasında meydana gelen kayıp aşağıdaki formül kullanılarak 
hesaplandı:

A = Kurutmadan sonraki içinde drog bulunan vezin kabının ağırlığı (g);

B = Vezin kabının darası (g);

C = Tartılan drog ağırlığı (g).
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Bütün kül

Önceden darası alınmış olan krozeler içinde C. creticus, C. salviifolius, C. laurifolius, C. parviflorus 
ve C. monspeliensis örneklerinin her birinden 1 g toz drog (355) (2.9.2) tartılarak, 600°C’ye 
ayarlanmış kül fırınında 3 saat boyunca tamamen yanıncaya kadar (kül rengi beyaz olmalıdır) 
yakıldı. Ardından, krozeler desikatöre yerleştirilerek soğumaya bırakıldı. Ardından tekrar tartım 
yapıldı ve aşağıdaki formül kullanılarak % bütün kül hesaplandı:

A = Yakıldıktan sonraki içinde drog bulunan krozenin ağırlığı (g);

B = Krozenin darası (g);

C = Tartılan drog ağırlığı (g).

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi

Örneklerin hazırlanışı

Test çözeltisi. 2.0 g toz drog (355) (2.9.2) üzerine 50 mL etanol:su (8:2, h/h) eklendi. Ultrasonik 
banyoda 30 dk. ekstre edildi. Çözülmeyen kısımlarından uzaklaştırılması için 0.45 μm filtrelerden 
geçirildi. Sıvı kısım yoğunlaştırıldıktan sonra elde edilen özüt, son derişim 100 mg/mL olacak 
şekilde metanol ile çözülerek stok test çözeltisi hazırlandı. Stok solüsyonundan metanol ile 
dilüsyon yaparak 2.5 mg/mL çalışma test çözeltisi hazırlandı.

Şahit çözeltilerin hazırlanışı

Şahit çözelti 1. 3 mg hiperozit tartılıp balonjojede metanol ile 10 mL’ye tamamlandı. Hazırlanan 
300 µg/mL stok çözeltiden sırası ile 120, 60, 30, 15, 7.5, 3 ve 1.5 µg/mL derişimlere sahip standart 
çözeltiler hazırlandı.

Şahit çözelti 2. 3 mg kersitrin tartılıp balonjojede metanol ile 10 mL’ye tamamlandı. Hazırlanan 
300 µg/mL stok çözeltiden sırası ile 120, 60, 30, 15, 7.5, 3 ve 1.5 µg/mL derişimlere sahip standart 
çözeltiler hazırlandı.

Şahit çözelti 3. 3 mg tilirozit tartılıp balonjojede metanol ile 10 mL’ye tamamlandı. Hazırlanan 300 
µg/mL stok çözeltiden sırası ile 120, 60, 30, 15, 7.5, 3 ve 1.5 µg/mL derişimlere sahip standart 
çözeltiler hazırlandı.

Şahit çözelti karışımı. Şahit çözelti 1, 2 ve 3 eşit hacimlerde karıştırılarak son derişim 40, 20, 10, 
5, 2.5, 1 ve 0.5 µg/mL derişimlerde standart çözelti karışımı hazırlandı.
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YPSK Yöntemi

Hiperozit, kersitrin ve tilirozit miktarları YPSK ile tespit edildi. Hareketli faz A ve B sırasıyla su-orto-
fosforik asit (99.5:0.5 h/h) ve asetonitril olarak kullanıldı. Çalışmada gradiyent elüsyon sistemi 
(Tablo 1) kullanılmış olup ayırım 250 × 5.6 mm, 5 µm kolonda gerçekleştirildi. Hiperozit ve kersitrin 
DAD dedektör ile 260 nm’de, tilirozit ise 330 nm’de tespit edildi. Akış hızı 1 mL/dk., enjeksiyon 
hacmi 10 µL’dir. Analiz boyunca kolon sıcaklığı 40°C’de sabit tutuldu. 

Tablo 1. YPSK yönteminde kullanılan gradient elüsyon sistemi.

Zaman
(dk.)

Hareketli Faz A
(%h/h)

Hareketli Faz B
(%h/h)

0 85 15
7 80 20
15 49 51
17 0 100
19 0 100
22 85 15

BULGULAR

Makroskobik Ölçüm

C. creticus, 1 m’ye kadar boylanabilen sık dallı, her dem yeşil bodur bir çalı türüdür. Sürgünlere 
karşılıklı olarak dizilmiş, uzunluğu 2–5 cm’ye ulaşan oval-eliptik uzun saplı yaprakları vardır. Yaprak 
kenarları düzdür, stipula bulunmaz. Yaprakların üst yüzü seyrek alt yüzü sık tüylüdür. Çiçekler 
hermafrodit olup, çiçek durumu kimözdür. Beş (5) sepal görülür. 3-6 cm çapında, pembemsi-
eflatun renkte 5 petali bulunur. Ovaryum üst durumlu ve tek stilusludur. Androkeum çok sayıda 
stamen içerir, filamentler ayrı ve belirgindir, anterler ise filamente tabandan bağlıdır. Meyve tipi 
kapsül olup, uzun tüylerle örtülüdür. 

Şekil 1. C. creticus.
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C. salviifolius, 50–60 cm’e kadar boylanabilen herdem yeşil bodur bir çalı türüdür. Yapraklar 
kısa saplı olup 1.5-2 cm uzunluğunda ve sürgünlerde karşılıklı dizilmiştir. Yapraklar oval-eliptik, 
kenarları hafif dalgalıdır. Yaprağın üst yüzü gri-yeşil, alt yüzü soluk yeşil renkli ve her iki yüzü de 
yıldız tüylüdür. Çiçekler hermafrodit olup, çiçek durumu simözdür. Sepaller 5 tane, tabanı belirgin 
kalp şeklinde, dışta kalan 3 içte kalan 2’yi sarar durumda ve üzeri tüylüdür. 5 adet beyaz petalin 
tabanı sarıdır, korolla 4 ila 6 cm. çapındadır. Stamenler sarıdır, anterler bolca sarı polen döker. 
Stilus çok kısa veya yoktur. Meyve tipi kapsül olup, yatık kısa yumuşak tüylüdür.

Şekil 2. C. Salviifolius.

C. laurifolius, 1.5-2 m boylarında her zaman yeşil bir çalı türüdür. 3-7 cm uzunluğunda olan basit 
yapraklar karşılıklı dizilmiştir. Yapraklar ovat- lanseolat, kenarları dalgalıdır. Dipten itibaren üçlü 
damarlanma gösterir. Yaprağın üst yüzü çıplak, koyu yeşil ve yapışkan, alt yüzü gri, tüylü ve 
yapışkandır. Çiçek durumu simöz olup petaller beyaz renktedir. Sepal sayısı öteki türlerden ayrı 
olarak 5 değil 3 adettir. Stilus (boyuncuk) kısadır veya yoktur.

Şekil 3. C. Laurifolius.
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C. parviflorus, en fazla 1 m’ye kadar boylanabilen herdem yeşil bir çalıdır. Yapraklar basit olup, şekli 
oval-eliptik biçiminde, 1.5-3.5 cm uzunluk, ve 1-2 cm genişliğindedir. Yaprağın yıldız tüylerle örtülü 
damarı belirgin şekilde çıkıktır. Üst yüzeyi seyrek, alt yüzeyi ise sık tüylüdür. Petaller pembe; simoz 
terminal (uçta); sepal 5 tane ve tabanda yuvarlaktır. Çiçekler 2-3 cm boyunda; yapraklar iki tarafta 
da gri; stilus, stamenlerden kısadır.

Şekil 4. C. Parviflorus.       

C. monspeliensis, en fazla 1 metreye kadar boylanabilen herdem yeşil bir çalıdır. Yaprakları linear 
veya linear-lanseolat biçimindedir. 15-50 mm uzunluk, ve 4-8 mm genişliğindedir. Yaprak sessildir. 
Yaprağın üst yüzeyi pürüzlü-kırışık, tüysüz veya hemen hemen tüysüzdür. 5 adet sepali bulunur; 
dıştaki ovat, tabandaki kuneattır. Simöz çiçek durumu görülür. Petaller, 1-2 cm boyunda, beyaz 
renkte ve 5 tanedir.    

Şekil 5. C. monspeliensis.         
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Türkiye’de yetişen Cistus türleri için tayin anahtarı şu şekilde belirtilmiştir [6].

1. Çiçekler pembe; simoz terminal (uçta); sepal 5 tane ve tabanda yuvarlak

   2. Simoz gevşek; çiçekler 3-5(-6) cm boyunda; yapraklar üstte yeşil; stilus stamenlere eşit 
boyda                                                                                                         1. creticus L.

   2. Simoz yoğun; çiçekler 2-3 cm boyunda; yapraklar iki tarafta da gri; stilus, stamenlerden kısa 
2. parviflorus Lam.

1. Çiçekler beyaz; simoz lateral; Sepal 3 veya 5 tane, eğer sepal 5 tane ise tabanda kalp şeklinde 
ve dıştaki 3 sepal içteki 2 sepalden daha geniş

   3. Sepal 3 tane                                                                                                  4. laurifolius L.

   3. Sepal 5 tane

4. Yaprağın üst yüzeyi yıldız tüylerle kaplı                                                        3. salviifolius L.

4. Yaprağın üst yüzeyi pürüzlüden kırışığa kadar, tüysüz veya hemen hemen tüysüz                                                                                         

 monspeliensis L.   

Mikroskobik Ölçüm

Beş farklı Cistus türünün mikroskobik analizleri yapıldığında, tespit edilen tüyler örtü ve salgı 
tüyleridir. Yıldız şekilli örtü tüyü 5 tür için de yoğun ve ortak olarak görülürken; C. parviflorus 
örneğinde kamçı tipi örtü tüylerine de rastlandı (diğer türlerden farklıdır). C. laurifolius örneğinde 
örtü tüyleri yoğun olarak yaprak alt yüzey ve sepallerinde bulunmaktadır. Buna ek olarak, C. 
laurifolius, C. creticus ve C. monspeliensis örneğinde sepal ve yaprak üst yüzeyinde çok hücreli 
örtü tüyleri de tespit edildi. C. salviifolius türünde özellikle yaprak alt yüzeyinde yoğun trikomlara 
rastlandı. Salgı tüyleri yapılarının şişe-şekilli ve yuvarlak şekillerde olduğu görüldü. C. creticus 
türünde çok hücreli şişe şekilli salgı tüyü daha yoğun olmakla birlikte yuvarlak şekilli sapı tek, 
başı 2-3 hücreli salgı tüylerine rastlandı. C. salviifolius türünde sepallerde nadir sapı tek, başı 2 
hücreli yuvarlak şekilli salgı tüyleri tespit edilirken; C. laurifolius yaprak üst yüzeyinde sapı tek, 
başı 3 hücreli yuvarlak şekilli ve 6-8 hücreli şişe şekilli salgı tüyleri görüldü. Sargın ve Selvi (2016) 
tarafından yapılan çalışmada, C. parviflorus yapraklarında salgı tüylerinin tespit edilemediği 
belirtilmiştir [7]. Bu çalışmada, Şekil 6’da görüleceği gibi sepal, yaprak üst ve alt yüzeylerinde 
farklı tiplerde salgı tüylerine rastlandı. Sepal ve yaprak üst yüzeyinde şişe şekilli çok hücreli salgı 
tüylerine yoğunlukla rastlanırken, yaprak alt yüzeyinde sapı tek, başı 3 hücreli yuvarlak şekilli 
salgı tüylerinin varlığı tespit edildi. C. monspeliensis türünde ise çok hücreli şişe şekilli salgı tüyü 
daha yoğun olarak gözlenmekle birlikte; sapı tek başı 2-3 hücreli yuvarlak şekilli salgı tüylerine 
de rastlandı.
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Şekil 6. a) C. creticus yaprak üst yüzeyinde gözlenen şişe şekilli çok hücreli ve b) yuvarlak şekilli salgı 
tüyleri (ölçek: 20 µm), c) C. laurifolius yaprak üst yüzeyi şişe şekilli salgı tüyü, ç) C. parviflorus sepalindeki 
(ölçek: 20 µm) ve d) yaprak üst yüzeyinde görünen şişe şekilli (ölçek: 40 µm), e) yaprak alt yüzeyindeki 
yuvarlak şekilli salgı tüyü (ölçek: 40 µm yakınlaştırılmış görüntü), f) C. monspeliensis sepalinde görülen 
çok hücreli şişe şekilli salgı tüyü (ölçek: 40 µm), g) yaprak alt yüzeyinde gözlemlenen yuvarlak şekilli salgı 
tüyü (ölçek: 20 µm yakınlaştırılmış görüntü) ğ) C. salviifolius sepalindeki sapı tek, başı 2 hücreli salgı tüyü 
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(ölçek: 40 µm yakınlaştırılmış görüntü, h) C. monspeliensis yaprak üst yüzeyindeki stellat ve ı) tek hücreli 
örtü tüyleri (ölçek: 40 µm), i) C. parviflorus yaprak üst yüzeyindeki örtü tüyü (ölçek: 40 µm), j) C. laurifolius 
sepalindeki stellat ve çok hücreli örtü tüyleri (ölçek: 4 µm), k) C. creticus yaprak alt yüzeyindeki stellat örtü 
tüyü (ölçek: 20 µm yakınlaştırılmış görüntü), l) C. parviflorus toz droğunda görülen kamçı tipi örtü tüyü 
(ölçek: 40 µm).

Cistus türlerinin tamamında küçük kalsiyum oksalat kristalleri yoğun olarak tespit edildi. Kristaller 
başlıca druz tipte olup basit prizmatik yapıdaki kristaller de mevcuttur (Şekil 7). 

Şekil 7. Cistus türlerinde görünen kristaller: a) C. creticus toz droğunda ve b) sepalinde görüntülenen 
kristaller, c) C. salviifolius sepalindeki kristaller, ç) C. parviflorus toz droğundaki kristaller, d) C. parviflorus 
toz droğundaki kristaller, e) C. monspeliensis toz droğundaki kristal örnekleri (40 µm ölçek).

Stomalar 4-5 komşu hücreli ve anomositik dizilişlidir. C. creticus ve C. parviflorus türlerinin hem üst 
hem de alt yüzeylerinde stomalara rastlandı. C. salviifolius ve C. laurifolius türlerinde üst yüzeyde 
varlığı tespit edilememişken C. monspeliensis’ in yalnızca üst yüzeyinde stomalar gözlemlendi. C. 
laurifolius örneğinde alt yüzeyde ise stomalar çok nadir bulunmaktadır.
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Şekil 8. a, b) C. creticus yaprak alt yüzeyindeki stomalar ve komşu epiderma hücreleri, c) C. salviifolius 
sepalindeki stomalar ve komşu epiderma hücreleri, ç) C. parviflorus yaprak alt yüzeyindeki stomalar ve 
komşu epiderma hücreleri, d) C. monspeliensis sepalindeki stomalar ve komşu epiderma hücreleri, e) C. 
laurifolius yaprak üst yüzeyindeki stomalar ve komşu epiderma hücreleri (ölçek 40 µm).

Polen taneleri oval şekildedir. Polen çapları C. creticus için 35-45 µm, C. salviifolius için 45-60 µm, 
C. laurifolius için 45-50 µm, C. parviflorus için 35-40 µm, C. monspeliensis için 40-50 µm (Şekil 9).

Şekil 9. a) C. creticus örneği anter yapıları, b) C. creticus örneği erkek organda gözlemlenen polenler 
(ölçek 40 µm).

Tablo 2’de Cistus türlerine ait mikroskobik analiz çalışmalarının özeti verildi.
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Tablo 2. Mikroskobik analiz sonuçlarının özeti.

Taksonlar
Stoma durumu

Salgı tüyü Örtü tüyü Kristal
Polen 
tipi ve 
boyutuÜst yüzey Alt yüzey

C.creticus Var Var

Sapı tek, başı 2-3 
hücreli yuvarlak 
şekilli  ve çok 
hücreli şişe şekilli 

Stellat ve 
çok hücreli

Druz ve 
basit 
prizmatik

Oval, 
35-45 
µm

C.salviifolius Var Yok
Sapı tek, başı 2 
hücreli yuvarlak 
şekilli

Stellat  ve 
çok hücreli Druz

Oval, 
45-60 
µm

C.laurifolius Var Yok

Sapı tek, başı 3 
hücreli yuvarlak 
şekilli ve 6-8 hücreli 
şişe şekilli 

Stellat  ve 
çok hücreli Druz

Oval,
45-50 
µm

C.parviflorus Var Var

Sapı tek, başı 3 
hücreli yuvarlak 
şekilli ve çok hücreli 
şişe şekilli 

Stellat, çok 
hücreli
ve kamçı 
tipi 

Druz
Oval,
35-40 
µm

C.monspeliensis Yok Var
Çok hücreli, şişe 
şekilli ve 3 hücreli 
yuvarlak şekilli

Stellat, 
tek ve çok 
hücreli 

Druz
Oval,
40-50 
µm

Yüksek Performanslı İnce Tabaka Kromatografisi (YPİTK)

YPİTK analizinde şahit çözelti karışımındaki bileşenlerin sürüklenme hızına (RF) göre hiperozit (RF 
≈ 0.35), kersitrin (RF ≈ 0.50) ve tilirozit (RF ≈ 0.65) olduğu bulundu. Hiperozit, kersitrin ve tilirozit 
C. creticus, C. laurifolius, C. monspeliensis ve C. parviflorus hidroalkolik özütlerinde tespit edildi. 
C. salviifolius hidroalkolik özütünde ise kersitrin bulunmazken hiperozit ve tilirozit bileşenlerinin 
olduğu bulundu (Şekil 10). 

Yabancı madde 

Her bir Cistus türü için yabancı madde analizi yapıldığında, 50 g’da tespit edilen değerin en fazla 
%2 olduğuna karar verilmiştir.
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Şekil 10. Şahit çözelti  (Şahit Çöz.), C. creticus (C.C), C. salviifolius (C.S), C. laurifolius (C.L), C. 
monspeliensis (C.M) ve C. parviflorus (C.P) hidroalkolik özütlerinin YPİTK kromatogramı (Reaktif 1 ve 2 ile 
türevlendirildikten sonra 366 nm altındaki görüntüsü).

Kurutmada kayıp 

5 farklı Cistus türünün toprak üstü kısımları 105˚C’de 2 saat kurutularak kurutmada kayıp testi 
yapıldı (Tablo 3). İncelenen örneklerin sonuçları değerlendirildiğinde, ‘Laden bitkisinin toprak üstü 
kısımlarına ait’ önerilen monografta kurutmada kayıp en fazla %10 olmalıdır. 

Tablo 3. Kurutmada kayıp sonuçları.

Örnekler Vezin kabının 
darası (g)

Drog 
ağırlığı (g)

Kurutmadan sonraki       
vezin kabının ağırlığı (g)

Kurutmada        
kayıp (%)

C. creticus 45.1781 1.0056 46.0816 10.1531
C. salviifolius 48.2598 1.0022 49.1432 11.8539
C. laurifolius 46.8585 1.0008 47.7601 9.9120
C. parviflorus 47.6703 1.0009 48.5713 9.9810
C. monspeliensis 44.9622 1.0020 45.8717 9.2315

Bütün kül

5 farklı Cistus türünün kül fırınında 600˚C’de 3 saat yanması sonucu elde edilen veriler Tablo 
4’te verildi. Bu sonuçlara göre, 1.0 g toz drog için bütün kül oranının en fazla %7 olduğuna karar 
verildi.
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Tablo 4. Bütün kül sonuçları.

Örnekler Krozenin 
darası (g)

Drog 
ağırlığı (g)

Yakıldıktan sonraki krozenin 
ağırlığı (g) Bütün kül (%)

C. creticus 19.3516 1.0022 19.4052 5.35

C. salviifolius 14.0136 1.0002 14.0752 6.16

C. laurifolius 17.5132 1.0010 17.5669 5.36

C. parviflorus 24.4797 1.0021 24.5541 7.42

C. monspeliensis 14.7896 1.0000 14.8984 10.88

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi

YPSK Yöntem Validasyonu

Yeni geliştirilen YPSK yöntemi, spesifiklik, doğrusallık (r2), tespit ve tayin sınırı (LOD ve LOQ), 
gün içi ve günler arası kesinlik, doğruluk (geri kazanım) parametreleri kullanılarak Uluslararası 
Uyum Konferansı (ICH) kurallarına göre yöntem geçerliliği çalışmaları yapıldı [8].

YPSK Yöntem Validasyonu

Spesifiklik

Hiperozit, kersitrin ve tilirozit alıkonma zamanları (tR), hidroalkolik C. creticus özütü ve şahit çözelti 
kromatogramları kıyaslanarak sırası ile tR = 10.56 ± 0.01, tR = 12.32 ± 0.01 ve tR = 14.54 ± 0.01 
tespit edildi (Şekil 11).

Şekil 11. Şahit çözelti karışımı ve C. creticus hidroalkolik özütünün 260 nm’deki YPSK kromatogramları; 
hiperozit tR = 10.56 ± 0.01, kersitrin tR = 12.32 ± 0.01 ve tilirozit tR = 14.54 ± 0.01.
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Doğrusallık

Doğrusallık, çizilen derişim-alan grafiğinin (y= ax + b) r2 değerinin hesaplanması ile ölçülmektedir 
[8]. Bu araştırmada elde edilen değerler Tablo 5’te verildi.

Tablo 5. Hiperozit, kersitrin ve tilirozit için çizilen kalibrasyon eğrilerinin doğrusallık verileri.

Parametreler Hiperozit Kersitrin Tilirozit
Doğrusallık aralığı 0.5-40 µg/mL 0.5-40 µg/mL 0.5-40 µg/mL

R2 0.9999 0.9999 0.9999

S 3.625 3.247 0.450

Kesim noktası 23.513 26.533 23.402

SS 0.220 0.095 0.095

LOD 0.028 µg/mL 0.011 µg/mL 0.012 µg/mL

LOQ 0.094 µg/mL 0.036 µg/mL 0.041 µg/mL
SS= Standart sapma
LOD = Tespit sınırı
LOQ = Tayin sınırı 

Doğruluk (Geri Kazanım)

Doğruluk, geliştirilen yeni yöntemden elde edilen sonucun gerçek sonuca olan yakınlığıdır [8]. 
Hazırlanan 3 farklı derişimdeki 3 farklı şahit çözelti ile tekrarlı ölçümler (3 kez) gerçekleştirildi. 
Tablo 6’da elde edilen ölçümler verildi. 

Tablo 6. Hiperozit, kersitrin ve tilirozit için geri kazanım verileri.

Analit Hazırlanan Derişim (µg/mL)
n=3

Bulunan
µg/mL±SS

n=3
Geri Kazanım (%) BSS

Hiperozit
4 3.58 ± 0.01 89.46 0.25
8 7.57 ± 0.01 94.60 0.17
12 11.47 ± 0.02 95.60 0.15

Kersitrin
4 4.00 ± 0.02 99.93 0.43
8 8.34 ± 0.03 104.26 0.37
12 11.65 ± 0.01 105.39 0.05

Tilirozit
4 4.07 ± 0.00 101.65 0.11
8 8.25 ± 0.02 103.13 0.6
12 12.48 ± 0.01 103.99 0.08

SS= Standart sapma
BSS= Bağıl standart sapma
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Kesinlik

Bu çalışmada, gün içi kesinlik değeri (yöntemin tekrarlanabilirliğini gösterir) için bir örnek aynı 
günde ancak farklı zaman dilimlerinde 3 kez ölçüldü (Tablo 7). İlaveten, günler arası kesinlik 
örneğin farklı bir günde 3 kez ölçülmesiyle hesaplandı.

Tablo 7. Gün içi ve günler arasında elde edilen kesinlik sonuçları.

Gün içi ve günler arası kesinlik

Gün içi/günler arası
Hiperozit 
mg/g ± SS

n=3

Kersitrin 
mg/g ± SS

n=3

Tilirozit
mg/g ± SS

n=3

Gün içi 

1.55 ± 0.01 2.43  ±0.01 2.44 ±0.01

1.51 ± 0.01 2.38 ± 0.01 2.39 ±0.00

1.52 ± 0.01 2.42 ± 0.02 2.43 ±0.01

Günler arası 1.65 ± 0.01 2.67 ± 0.16 2.42 ±0.01
SS= Standart sapma

Tespit ve Tayin Sınırı

Bu çalışmada tespit sınırı (LOD) için 3 × standart sapma / a denklemi kullanıldı [8]. Hiperozit, kersitrin 
ve tilirozit için sırasıyla 0.028 µg/mL, 0.011 µg/mL ve 0.012 µg/mL olarak bulundu (Tablo 4). Ayrıca, 
tayin sınırı (LOQ) 10 × standart sapma / a denklemi kullanılarak hesaplandı [8]. Hiperozit, kersitrin ve 
tilirozit için sırasıyla 0.094 µg/mL, 0.036 µg/mL ve 0.041 µg/mL olarak hesaplandı (Tablo 4).

Sağlamlık

Sağlamlık, yöntem koşullarındaki değişimin analiz sonucuna etkisidir [8]. Bu çalışmada, farklı dalga 
boyu (340 nm) kullanılarak sağlamlık test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 6 ile kıyaslandı.
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Tablo 8. Farklı dalga boyunda elde edilen veriler.

Analit Hazırlanan Derişim (µg/mL)
n=3

Bulunan
(µg/mL ± SS)

n=3 (260 nm;320 nm)

Bulunan
(µg/mL ± SS)
n=3; 340 nm

Hiperozit*

4 3.58 ± 0.01 3.59 ± 0.01

8 7.57 ± 0.01 7.57 ± 0.01

12 11.47 ± 0.02 11.48 ± 0.03

Kersitrin*

4 4.00 ± 0.02 4.00 ± 0.02

8 8.34 ± 0.03 8.27 ± 0.03

12 11.65 ± 0.01 12.53 ± 0.00

Tilirozit**

4 4.07 ± 0.00 4.06 ± 0.01

8 8.25 ± 0.02 8.22 ± 0.02

12 12.48 ± 0.01 12.50 ± 0.01
SS= Standart sapma
* Hiperozit ve Kersitrin miktarları 260 nm’de hesaplandı.
**Tilirozit miktarı 320 nm’de hesaplandı.

YPSK Yöntemi ile Örneklerde Hiperozit, Kersitrin ve Tilirozit Miktarlarının Belirlenmesi

Yöntem geçerliliği kanıtlanan YBSK yöntemiyle incelenen örneklerin hiperozit, kersitrin ve tilirozit 
miktarları hesaplandı (Tablo 9).

Tablo 9. İncelenen hidroalkolik bitki özütlerinde hiperozit, kersitrin ve tilirozit miktarları (mg/g).

 Örnekler
Hiperozit
mg/g ± SS

n=3

Kersitrin
mg/g ± SS

n=3

Tilirozit
mg/g ± SS

n=3
C. creticus 1.55 ± 0.01 2.43 ± 0.02 2.44 ± 0.01

C. salviifolius 4.34 ± 0.01 - 3.81 ± 0.01

C. laurifolius 1.98 ± 0.00 0.60 ± 0.02 1.57 ± 0.00

C. parviflorus 1.50 ± 0.00 2.78 ± 0.04 2.76 ± 0.00

C. monspeliensis 0.36 ± 0.00 0.75 ± 0.01 0.88 ± 0.00
SS= Standart sapma

İncelenen örneklerde tespit edilen hiperozit, kersitrin ve tilirozit miktarları göz önünde tutulduğunda 
etanol (%80, h/h) ile hazırlanmış C. creticus özütünde en az 1.5 mg/g hiperozit, en az 2 mg/g 
kersitrin ve en az 1.5 mg/g tilirozit bulunması gerektiği ortaya kondu.
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SONUÇ

Bu çalışmada, Türk Farmakopesi’nde yer alması önerilen C. creticus bitkisinin toprak üstü 
kısımlarına ait monograf, C. creticus bitkisi ülkemizde bulunan diğer Cistus L. türleri kıyaslanarak 
hazırlandı. Sonuç olarak, C. creticus 50–60 cm’e kadar boylanabilen herdem yeşil bodur bir 
çalı türüdür. Yapraklar kısa saplı olup 1.5-2 cm uzunluğunda ve sürgünlerde karşılıklı dizilmiştir. 
Yapraklar oval-eliptik, kenarları hafif dalgalıdır. Yaprağın üst yüzü gri-yeşil, alt yüzü soluk yeşil 
renkli ve her iki yüzü de yıldız tüylüdür. Çiçekler hermafrodit olup, çiçek durumu simözdür. Sepaller 
5 tane, tabanı belirgin kalp şeklinde, dışta kalan 3 içte kalan 2’yi sarar durumda ve üzeri tüylüdür. 
5 adet beyaz petalin tabanı sarıdır, korolla 4 ila 6 cm. çapındadır. Stamenler sarıdır, anterler bolca 
sarı polen döker. Stilus çok kısa veya yoktur. Meyve tipi kapsül olup, yatık kısa yumuşak tüylüdür. 
Mikroskobik inceleme yapıldığında, 4-5 komşu hücreli ve anomositik dizilişli stomalar tespit 
edildi. Örtü tüylerinin sapı tek, başı 2-3 hücreli yuvarlak şekilli ve çok hücreli şişe şekilli olduğu 
saptandı. Kalsiyum oksalat kristalleri druz ve basit prazmatik şekillidir. Polen oval ve çapı 35-45 
µm boyutundadır. YPİTK analizinde C. creticus hidroalkolik özütünde hiperozit, kersitrin ve tilirozit 
bileşenleri tespit edildi. Yabancı maddeye rastlanılmadığından Avrupa Famakopesi’de genellikle 
kabul edilen değer (en fazla %2) kabul edildi. Kurutmada kayıp ve toplam kül değerleri sırasıyla en 
fazla %10.0 ve %7.0 olarak saptandı. Son olarak, yöntem geçerliliği kanıtlanan YPSK yöntemiyle 
etanol (%80, h/h) ile hazırlanmış C. creticus toprak üstü kısımlarına ait hidroalkolik özütte en az 
%1.5 hiperozit, en az %2.0 kersitrin ve en az %1.5 tilirozit bulunması gerektiği tespit edildi.
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ÖZET 

Geraniaceae (Turnagagasıgiller) familyası içerisinde yer alan Erodium L’Her. cinsine ait taksonlar, 
Türkiye’de halk arasında “dönbaba” ve “iğnelik” olarak bilinmektedir. Ülkemiz florasında 26 tür ile 
temsil edilmekte olan Erodium cinsinin çeşitli ülkelerde ödem, karaciğer rahatsızlıkları, kabızlık, 
diş ve mide ağrısı, şeker hastalığı ve iltihaplara karşı olmak üzere farklı etnobotanik kullanımlarının 
yanı sıra, bazı Erodium türleri, Türkiye, Kuzey Amerika bölgesi ve İtalya gibi bazı ülkelerde sebze 
olarak da tüketilmektedir. Erodium türleri üzerinde yapılan fitokimyasal çalışmalar, fenolik bileşikler 
(flavonoitler, fenolik asitler ve tanenler) ve uçucu yağ içerdiğine işaret etmektedir. Bu bitki cinsi 
üzerinde şu ana kadar yapılan kısıtlı sayıdaki biyolojik aktivite araştırmaları, farklı türlerinin güçlü 
antimikrobiyal ve antioksidan etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Diğer yandan bazı türlerin 
enzim inhibitör, anti-enflamatuvar ve sitotoksik etkileri de az sayıdaki çalışmada bildirilmiştir. Bu 
derlemede, Erodium cinsinin genel botanik özellikleri, değişik türlerinin etnobotanik kullanımının 
yanı sıra, cins üzerinde yapılan fitokimyasal ve biyoaktivite çalışmaları hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar kelimeler: Erodium, Dönbaba, İğnelik, Etnobotanik, Fitokimya, Biyoaktivite.

ERODIUM L’HER. (DÖNBABA/İĞNELİK)

ABSTRACT

The taxa belonging to the genus Erodium L’Her., placed in the family Geraniaceae (Turnagagasıgiller), 
is known as “dönbaba” and “iğnelik” in Turkey. Erodium genus, represented by 26 species in our 
flora, has been reported to have different ethnobotanical uses in various countries against edema, 
liver disorders, constipation, tooth and stomach pain, diabetes, and inflammation in addition to use 
of some species of Erodium are consumed as vegetable in some countries, such as Turkey, North 
America region, and Italy. Phytochemical studies on Erodium species indicate that it contains 
phenolic compounds (flavonoids, phenolic acids, and tannins) and essential oil. According to 
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a limited number of biological activity studies conducted on this plant genus so far, its various 
species have strong antimicrobial and antioxidant effects. On the other hand, enzyme inhibitory, 
anti-inflammatory, and cytotoxic effects of some species have been reported in a few studies. 
In this review, ethnobotanical use of different species, phytochemical and bioactivity studies on 
Erodium genus will be given in addition to its general botanical characteristics.

Keywords: Erodium, Dönbaba, İğnelik, Ethnobotany, Phytochemistry, Bioactivity.

1. GİRİŞ

Erodium (Geraniaceae) ülkemizde “dönbaba, iğnelik” gibi yerel isimlerle bilinmekte olup, tıbbi 
açıdan önemli bitki türlerini de içermektedir. Türkiye florasında 26 tür ve 31 takson ile temsil edilen 
Erodium cinsine ait türler; E. absinthoides, E. acaule, E. amanum, E. botrys, E. cedrorum, E. 
chium, E. cicutarium, E. ciconium, E. gaillardotii, E. gruinum, E. hakkiaricum, E. hoefftianum, E. 
laciniatum, E. leucanthum, E. malacoides, E. micropetalum, E. moschatum, E. oxyrrhynchum, E. 
pelargoniflorum, E. sibthorpianum, E. somanum ve E. trichomanefolium’un yanısıra, 1994 yılında 
ilk defa bilim dünyasına tanıtılan E. birandianum ve E. hendrikii, 1995 yılında keşfi yayınlanan E. 
olympicum ve 2004 yılında keşfi yayınlanan E. aytachii türleridir [1,2]. Diğer yandan, E. cedrorum, 
E. cicutarium ve E. laciniatum ise bazı illerimizde (Afyonkarahisar, Ankara, Aksaray ve Denizli) 
sebze olarak tüketilmektedir [3-5]. Erodium cinsi içinde dünyada (Irak, Türkiye, İran, Peru, Bolivya, 
Kuzey Amerika, Filistin, Sırbistan, Şili, Ekvador, Cezayir, İspanya ve Pakistan) etnobotanik amaçla 
en fazla kullanılan tür olarak E. cicutarium göze çarpmaktadır [6-9]. 

Geraniaceae familyasındaki birçok türün zengin uçucu yağ içeriğine sahip olması nedeniyle, 
tıbbi amaçla ve kozmetik endüstrisinde kullanımı yaygın olup, fitokimyaları ve biyolojik aktiviteleri 
üzerinde çok sayıda çalışma bulunmaktadır [10]. Ancak 26 türüne rağmen, Erodium cinsi üzerinde 
bu açıdan yapılmış çalışma sayısı oldukça azdır. Ülkemizde yetişen Erodium türlerinin tirozinaz 
inhibitör aktiviteleri üzerindeki ilk çalışma tarafımızdan doktora tez çalışması şeklinde 2017 yılında 
yayınlanmıştır [11]. Ülkemize endemik bir tür olan E. birandianum üzerindeki ilk fitokimyasal ve 
biyoaktivite çalışması da 2019 yılında tarafımızdan gerçekleştirilmiştir [12]. Diğer yandan, Erodium 
türlerinin uçucu yağ bileşimi sadece birkaç çalışmada incelenmiş olup, tür sayısı ile mukayese 
edildiğinde yine bitkinin türleri üzerindeki fitokimyasal ve biyolojik aktivite çalışması sayısı da 
kısıtlıdır [10]. Bu derlemede, Erodium cinsinin botanik özellikleri ve etnobotanik kullanımının yanı 
sıra, cins üzerinde yapılan fitokimyasal ve biyoaktivite çalışmaları hakkında bilgi verilecektir.

2. ERODIUM CİNSİNİN BOTANİK ÖZELLİKLERİ VE YAYILIŞI

Erodium cinsine ait taksonlar çok yıllık, iki yıllık veya tek yıllık otsu bitkilerdir. Genellikle gövdeli 
olup, gövdeler çoğu taksonda dallanmış, dik, yatık veya yatıktan dike doğru, çoğunlukla guddeli 
veya guddesiz (piloz, villoz, hirsut gibi) tüylüdür. Yapraklar tabanda ve gövdede (eğer mevcutsa), 
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karşılıklı veya almaşık, boyu eninden uzun, pinnat veya palmat damarlı, basit veya bileşik (pinnat 
loblu veya derin parçalı), petiollüdür [1]. Çiçek durumu simoz-yalancı şemsiye; brakteler genellikle 
2’den fazla (nadiren 2), renkli veya beyazımsıdır. Çiçekler 5 parçalı, hipogin, hermafrodit, çoğu 
türde aktinomorftur. Sepaller serbest, kalıcı, eliptik ile ovat, meyvede biraz veya belirgin şekilde 
genişlemiştir. Petaller serbest, pembe, mor, lila, sarı, menekşe veya beyaz renklidir (Resim 1 
ve 2). Stamenler 5 adet ve sepallerle karşılıklı pozisyonda olup, staminotlar ve nektaryumlar 
5’er adet; anterler 2 tekalı, oblong-eliptik; filamentler genellikle tabanda birleşiktir. Ovaryum 5 
loblu ve uzun subterminal stilusludur. Meyve uzun gagalı şizokarp, stilusun dış kısmı genellikle 
merikarplara bağlı kalan ve aşağı doğru spiral şeklinde bükülen 5 uzun kılçığa ayrılmış olup, 
kılçıklar nadiren dökülür (Resim 2). Erodium türleri özellikle güzel petalleri ve nektarı nedeniyle 
böcek türlerini çekmektedir [13]. Merikarplar taban kısmında bir veya daha fazla kanalcık ihtiva 
eden “foveol” adı verilen 2 apikal çukura sahiptir [1]. Merikarpın tüylü ve tüylü olmadığı taksonları 
mevcuttur [11]. 

Erodium cinsinin sistematikteki yeri şu şekildedir:

Alem:  Plantae

Alt Alem: Tracheobionta

Üst Bölüm: Spermatophyta

Bölüm:  Magnoliophyta

Sınıf:  Magnoliopsida

Alt Sınıf: Rosidae

Takım:  Geraniales

Familya: Geraniaceae

Cins:  Erodium 

Erodium cinsi iki alt cins (Erodium ve Barbata) içerisinde sınıflandırılmaktadır. Ülkemizde bu alt 
cinslerin her ikisine ait türler bulunmaktadır. Erodium cinsi dünya genelinde 74 tür içermekte 
olup, cinsin gen merkezi Akdeniz Havzası’dır. Kuzey ve Güney Amerika bölgesi, Avustralya ve 
Asya’da birkaç Erodium türü yayılış göstermekteyken, Antartika kıtasında herhangi bir Erodium 
türü bulunmamaktadır [14]. Ülkemizdeki türlerden hemen hemen yarıya yakını genellikle dar 
yayılışlı endemik bitkilerdir. Buna göre, Erodium cinsinin tür çeşitliliği açısından en önemli gen 
merkezlerinden birisinin Türkiye olduğu görülmektedir [2].
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Resim 1. Erodium malacoides (L.) L’Hér. ex Aiton (Fotoğraf: Ahmet Kahraman)

Resim 2. Erodium botrys (Cav.) Bertol. (Fotoğraf: Ahmet Kahraman)

3. ETNOBOTANİK KULLANIMI

Erodium türleri ülkemizde yerel olarak “dönbaba ve iğnelik” olarak bilinmekte olup, bazı bölgelerde 
“innelikotu, çobaniğnesi, tarakotu, leylekgagası” olarak da isimlendirilmektedir [15]. E. cedrorum 
ve E. laciniatum Mersin’de, E. cicutarium ise Afyonkarahisar, Ankara, Aksaray ve Denizli’de sebze 
olarak tüketilmekte ve börek yapımında kullanılmaktadır [3-5,16-18] E. cedrorum’dan elde edilen 
lateks, Mersin’in Aydıncık ilçesinde yoğurt ve peynir mayası olarak kullanılmaktadır [18]. Erodium 
türlerinin etnofarmakolojik kullanımlarına ilişkin bilgiler Tablo 1’de sunulmaktadır.



Cilt: 5 • Sayı: 1 • Yıl: 2020

Türk Farmakope Dergisi62

ERODIUM L'HER. (DÖNBABA/İĞNELİK)

Tablo 1. Erodium türlerinin etnobotanik kullanımları.

Tür adı Kullanıldığı bölge Kullanılış Kaynak

E. cicutarium 

Irak Metroraji, ödem [19]
Bolivya (Bustillo) Hepatit, nefrit, yara kanamaları [6]
Türkiye (Ankara-
Beypazarı, Güdül, Ayaş) Analjezik [4]

Peru (Canta, Lima) İdrar yolu enfeksiyonu [20]

Romanya Diüretik, antienflamatuvar, hemostatik, 
üriner ve genital rahatsızlıklar [21]

Türkiye (Elazığ-Sivrice) Konstipasyon [22]
Türkiye (Elazığ- (Maden) Konstipasyon [23]
Türkiye (Erzurum-Ilıca) Hemoroit [24]
Türkiye (Malatya) Tonik [25]
Sırbistan Hemostatik [26]

İran 
Pıhtılaşma, konstipasyon [27]
Viral enfeksiyonlar [28]
Diş ağrısı [29]

Kuzey Amerika Sebze (taze yapraklar) [30]
Şili (Mapuche) Dermatolojik hastalıklar [7]
Ekvador (Loja ve Zamora-
Chinchipe) Mide ağrısı, kalp problemleri, zatürre [31]

Bolivya (La Paz ve El Alto) Diüretik ve prostat problemleri [32]
Güney Afrika Abortif [33]

İtalya Sebze olarak (taze yapraklar) ve 
antihemorajik [34]

Türkiye (Adana-Karaisalı) Yılan ısırmasına karşı [8]
Pakistan Dizanteri [35]

E. glaucophyllum Cezayir (Oued Righ) İshal, soğuk algınlığı, grip ve solunum 
sistemi problemleri [36]

E. gruinum Türkiye (Mersin-Aydıncık) Diyabet, karminatif [18]
E. laciniatum Filistin İltihaplar [9]

E. malacoides 

İspanya Yara ve zedelenmeler [37]
Pakistan
(Chonthra Karak)

Dolaşım sistemi hastalıkları, cilt hastalıkları, 
saç dökülmesi ve yanıklar [38]

Yemen Diyare [39]

E. moschatum 

Türkiye (Manisa-Turgutlu) Egzema [40]
Bolivya (Bustillo) Hepatit, nefrit, ateş [6]
Ekvador (Loja ve Zamora-
Chinchipe)

Menstruasyon ağrısı, influenza, zatürre ve 
öksürüğe karşı [31]

E. oxyrrhnchum İran (Tahran) Antimikrobiyal [41]

E. petraeum İspanya Karminatif, stimülan, katarakta karşı, kan 
basıncının düşürülmesi [42]
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4. FİTOKİMYASAL BİLEŞİMİ

Şu ana kadar yapılan çalışmalar, Erodium cinsi üzerindeki fitokimyasal çalışma sayısının 
az olduğuna işaret etmekte ve aynı zamanda Erodium cinsinin polifenolik bileşiklerce zengin 
olduğunu da göstermektedir. Bu polifenolik bileşikler arasında özellikle flavonoitlerin ve tanenlerin 
başı çektiği görülmektedir.

Flavonoitler

Yapısında en az bir aromatik halka ve halka üzerinde bir/daha fazla hidroksil bulunduran organik 
bileşiklerin tümüne “fenolik bileşikler/polifenoller” denilmektedir. Flavonoitler ise bitkilerde bulunan 
sekonder metabolit grupları arasında, sayısal olarak en fazla miktarda olan grup “fenolik bileşikler” 
olarak kabul edilmektedir. Yapılan çalışmalar, Erodium türlerinden birçok flavonoit türevinin izole 
edildiğini göstermektedir (Tablo 2). 

Tablo 2. Erodium türlerinden izole edilen flavonoit türevleri.

Tür adı Flavonoit türevleri Kaynak

E. arborescens Kersetin-3-glukozit, kersetin-3-rutinozit, kersetin-4´-glukozit, mirisetin-
3-glukozit

[43]E. chium Kemferol-3-rutinozit-4´glukozit, kersetin-3-glukozit, kersetin-3-rutinozit, 
kersetin-7-glukozit, kersetin-4´-glukozit, kersetin-3-rutinozit-4´glukozit

E. ciconium Kersetin-3-glukozit, luteolin-7-glukozit

E. cicutarium Rutin, hiperin, kersetin 3-O-(6´-O-galloil)-β-D-galaktopiranozit (hiperin 
6´-gallat), izokersetin, kateşin, kersetin-3-glukozit, kersetin-3-rutinozit [43-45] 

E. crassifolium ve 

E. glaucophyllum
Kersetin-3-glukozit, kersetin-3-rutinozit, kersetin-4-glukozit, mirisetin-
3-glukozit [43]

E. glaucophyllum Kersetin, rutin, hiperozit, naringin, naringenin, apigenin-7-O-glukozit, 
luteolin, akasetin [46]

E. gruinum Kersetin-3-glukozit, luteolin-7-glukozit [43]

E. laciniatum Kemferol-3-rutinozit-4´glukozit, kersetin-3-glukozit, kersetin-3-rutinozit, 
kersetin-7-glukozit, kersetin-4´-glukozit, kersetin-3-rutinozit-4´glukozit [43]

E. malacoides
Kemferol-3-rutinozit-4´glukozit, kersetin-3-glukozit, kersetin-3-rutinozit, 
kersetin-7-glukozit, kersetin-4´-glukozit, kersetin-3-rutinozit-4´glukozit, 
kemferol-3,7-diglukozit

[43,47] 

E. manescavi Kersetin-3-O-α-ksiloz-O-α-galaktozit [48]
E. moschatum Kersetin-3-glukozit, kersetin-3-rutinozit, kemferol [43,49] 

E. neuradifolium Kemferol-3-rutinozit-4´glukozit, kersetin-3-glukozit, kersetin-3-rutinozit, 
kersetin-7-glukozit, kersetin-4´-glukozit, kersetin-3-rutinozit-4´glukozit

[43]
E. oxyrrhynchum Kersetin-3-glukozit, kersetin-3-rutinozit, kersetin-4´-glukozit, mirisetin-

3-glukozit

E. pulverulentum Kemferol-3-rutinozit-4´glukozit, kersetin-3-glukozit, kersetin-3-rutinozit, 
kersetin-7-glukozit, kersetin-4´-glukozit, kersetin-3-rutinozit-4´glukozit

E. touchyanum Kersetin-3-glukozit, kersetin-3-rutinozit
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Tanenler

Tanenler genellikle yüksek bitkilerde bulunan, (bazıları hariç) suda çözünebilen, azot taşımayan, 
buruk lezzetli ve büyük molekül ağırlıklı polifenollerdir. Hamza ve arkadaşları E. hirtum, E. 
guttatum ve E. glaucophyllum’daki tanen miktarlarını (kuru ağırlık olarak) sırasıyla 42 ± 1.3; 20 
± 0.5 ve 31.87 ± 0.38 g olarak saptamıştır [50]. Erodium türlerinde bulunduğu bildirilen tanenler 
Tablo 3’te verilmektedir:

Tablo 3. Erodium türlerinden izole edilen tanen türevleri.

Tür adı Bileşikler Kaynak
E. cicutarium Geraniin, dehidrogeraniin, korilagin [44]
E. glaucophyllum Geraniin [51]
E. moschatum Korilagin, furosin, geraniin, asetonilgeraniin A [49]
E. stephanianum Korilagin, şebulajik asit [52]

Fenolik asitler 

Basit fenoliklerin yanı sıra, bitkilerde aromatik halkaya bağlı hidroksil(ler)e ilaveten karboksil grubu 
taşıyan fenoliklere ise “fenolik asitler” adı verilmektedir. Yapılan çalışmalar, Erodium türlerinin 
fenolik asitler açısından zengin olduğuna işaret etmektedir (Tablo 4).

Tablo 4. Erodium türlerinden izole edilen fenolik asit türevleri.

Tür adı Bileşikler Kaynak
E. botrys Gallik asit, metil gallat, brevifolin, elajik asit

[53]E. chium Gallik asit, protokateşik asit, metil gallat, brevifolin, elajik asit
E. ciconium Gallik asit, protokateşik asit, brevifolin, elajik asit

E. cicutarium Erodiol, (–) 3-O-galloilşikimik asit, metil gallat 3-O-β-D-glukopiranozit, 
gallik asit, elajik asit, protokateşik asit, metil gallat, brevifolin

[44,45,
53,54]

E. glaucophyllum Gallik asit [51]
E. glutinosum Gallik asit, protokateşik asit, metil gallat, brevifolin, elajik asit

[53]
E. gruinum Gallik asit, protokateşik asit, brevifolin, elajik asit
E. manescavi Gallik asit, protokateşik asit, metil gallat, brevifolin, elajik asit
E. pelargoniflorum Gallik asit, protokateşik asit, elajik asit
E. petraeum Gallik asit, protokateşik asit, metil gallat, elajik asit
E. stephanianum Gallik asit, protokateşik asit, elajik asit [55]
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Uçucu yağ

Uçucu yağ açısından zengin olan Erodium türlerinden elde edilen uçucu yağların analizi sonucunda 
tespit edilen başlıca bileşikler Tablo 5’te verilmektedir:

Diğer bileşikler

E. cicutarium’dan hareketle hazırlanan ekstrelerde, ozlar (glukoz, galaktoz ve fruktoz), amino 
asitler (glisin, alanin, prolin, histidin, triptofan, tirozin ve glutamik asit) ile K ve C vitaminleri 
bulunduğu tespit edilmiştir [45]. E. pelargoniflorum’un yaprak, gövde ve kalikslerinden elde 
edilen salgı tüyü eksüdasından iki dodesil dioz türevi izole edilmiş ve “pelargozit A1 ve B1” olarak 
isimlendirilmiştir [58]. Arjantin’de yetişen E. malacoides’in toprak üstü kısımlarından hazırlanan 
petrol eteri ekstresinde yağ asitleri, hidrokarbonlar ve steroller bulunduğu belirlenmiştir [47]. 
Çeşitli Erodium türleri (E. pelargoniflorum, E. manescavi, E. absinthioides, E. cicutarium, E. 
acaule, E. tordylioides, E. galucophyllum ve E. malacoides) üzerinde yapılan bazı çalışmalarda 
ise alkaloitlerin varlığı tespit edilmiştir [59-62]. Ancak ince tabaka kromatografisi (İTK) ile varlığı 
gösterilen bu alkaloitlerin kimyasal yapıları günümüze kadar henüz aydınlatılmamıştır.

Tablo 5. Erodium türlerinde bulunan uçucu yağ bileşenleri.

Tür adı Bitki kısmı Başlıca Bileşikler (%) Kaynak

E. absinthoides Tüm bitki

Germakren B (%8.9)

Karyofilen oksit (%8.4)

Hekzahidrofarnesil aseton (%8.3)

β-Karyofilen (%7.5)
[56]

E. ciconium Tüm bitki

Hekzahidrofarnesil aseton (%9.9)

Karyofilen oksit (%9.6)

Hekzadekanoik asit (%8.7)

Neofitadin (izomer II) (%8.5)

E. cicutarium

(İki lokasyon örneği)

Tüm bitki 
Hekzadekanoik asit (%22.8 – 35.9)

Hekzahidrofarnesil aseton (%10.8 – 11.6)
[56,57]

Tüm bitki
Hekzadekanoik asit (%38.8)

Hekzahidrofarnesil aseton (%15.5) 
[56]
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5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

5.1. Antimikrobiyal aktivite

In vitro çalışmalar

E. cicutarium’dan elde edilen ekstreler antiviral ve interferon-indükleyici özellikleri açısından 
incelenmiş, su ve metanol ekstreleri ile bunların fraksiyonlarının Myxovirus, Herpes virus tip-1, 
veziküler stomatit ve Vaccinia virüslerine karşı antiviral etkinlik gösterdiği saptanmıştır [63]. Ancak 
aynı grup tarafından yapılan çalışmanın devamında ekstreler insan lökositlerinde interferon-
indükleyici etki göstermemiş, fakat bitkinin metanol ekstresi hücre kültüründe Newcastle hastalık 
virüsü ile üretilen interferon sentezinin stimülasyonuna yol açmıştır [64]. Girit’te yetişen 65 
bitki türünün Plasmodium falciparum’a karşı antimalaryal, Leishmania donovani’ye karşı ise 
antileşmaniyal aktivitesi incelenmiştir [65]. E. moschatum’un toprak üstü kısımlarından hazırlanan 
diklorometan ekstresinde antimalaryal aktivite gözlenmemiştir. Amfoterisinin (IC50= 0.17 µg/mL) 
referans olarak kullanıldığı çalışmada, ekstrenin düşük antileşmaniyal aktivite gösterdiği (IC50= 
40 µg/mL) tespit edilmiştir.

Rusya’da yetişen Geraniaceae ve Rosaceae familyalarına ait 7 bitki türünün Gram-pozitif (Bacillus 
sp.) ve Gram-negatif (Azotobacter sp. ve Pseudomonas sp.) olmak üzere toplam 32 bakteri 
suşuna karşı bakteriyostatik etkileri incelenmiştir [66]. E. cicutarium’un toprak üstü kısımlarından 
hazırlanan su ekstresi etanol ekstresine göre daha yüksek bakteriyostatik etki göstermiştir. Her iki 
ekstre de Gram-negatif bakterilere karşı, Gram-pozitif bakterilere göre daha yüksek bakteriyostatik 
etki göstermiş olup, 1000 µg/mL konsantrasyondaki etkisi Gram-negatif bakteriler için %92 olarak 
tespit edilmiştir. Referans olarak kullanılan furasilinin 15.6 µg/mL konsantrasyondaki etkisi ise 
Gram-negatif bakteriler için %25’tir.

İtalya’da yetişen 104 bitki türünden hazırlanan 168 ekstrenin metisiline-dirençli Staphylococcus 
aureus suşuna karşı antimikrobiyal aktiviteleri mikrodilüsyon yöntemi ile incelenmiş; aynı zamanda 
ekstrelerin biyofilm oluşumu üzerine etkileri de araştırılmıştır [67]. Bu kapsamda, E. ciconium 
ve E. malacoides’in toprak üstü kısımlarından hazırlanan etanol ekstreleri de test edilmesine 
rağmen, her iki ekstre de biyofilm oluşumunu inhibe etmemiştir. E. ciconium ekstresi metisiline-
dirençli S. aureus’a karşı etki göstermemiş, ancak E. malacoides ekstresinde aktivite gözlenmiştir 
[Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu (MİK)= 128 µg/mL].

Tunus’ta yetişen 25 bitki türünün antimikrobiyal aktivitelerinin incelendiği bir çalışmada, E. 
glaucophyllum’un toprak üstü kısımlarından hazırlanan etil asetat ve metanol ekstrelerinin 
antimikrobiyal etkisi disk difüzyon yöntemi uygulanarak, S. aureus, Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli, Salmonella enterica, Bacillus subtilis, Candida albicans ve Aspergillus niger 
suşlarına karşı etkinlikleri araştırılmıştır [68]. Bitkinin metanol ekstresinde antimikrobiyal aktivite 
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gözlenmemiş, ancak etil asetat ekstresi C. albicans haricindeki diğer suşlara karşı etkili bulunmuştur. 
Benzer bir başka çalışmada, Tunus’ta yetişen E. glaucophyllum çiçek ve yapraklarının metanol 
(%80) ekstresinin antimikrobiyal etkisi, Bacillus cereus JN 934390, B. subtilis JN 934392, S. aureus 
ATCC 6538, Micrococcus luteus, Enterococcus faecalis, Salmonella enteritidis ATCC43972, E. 
coli ATCC 25922 ve Klebsiella pneumoniae ile Penicillium sp., Fusarium sp. JX391934 ve F. 
oxysporum AB586994’e karşı inhibisyon zon çapı, MİK, minimum bakterisidal konsantrasyon 
(MBK) ve minimum fungisidal konsantrasyon (MFK) parametreleri üzerinden test edilmiştir [46]. 
Bitkinin inhibisyon zon çapı üzerinden sonuçları Tablo 6 ve 7’de verilmektedir:

Tablo 6. E. glaucophyllum çiçek ve yapraklarının antibakteriyel etkisine ait inhibisyon zon çapları (mm) [46].

Suşlar 
İnhibisyon zon çapı (mm) 

Çiçekler Yapraklar Kloramfenikol (Ref.)
Bacillus cereus 20.2 ± 0.2 17.5 ± 0.7 26.0 ± 1.0
Bacillus subtilis 15.2 ± 0.2 17.0 ± 2.0 24.0 ± 0.0
Staphylococcus aureus 17.0 ± 2.0 21.0 ± 1.0 16.5 ± 0.5
Micrococcus luteus 16.0 ± 0.0 15.2 ± 0.3 20.0 ± 2.0
Enterococcus faecalis 20.5 ± 0.5 19.5 ± 0.7 12.0 ± 1.0
Klebsiella pneumoniae 25.5 ± 0.5 25.0 ± 1.0 22.0 ± 1.0
Salmonella enteritidis 32.2 ± 0.2 28.2 ± 0.3 16.0 ± 0.0
Escherichia coli 20.0 ± 2.0 20.5 ± 0.7 23.5 ± 0.5

Tablo 7. E. glaucophyllum çiçek ve yapraklarının antifungal etkisine ait inhibisyon zon çapları (mm) [46].

Mantar suşları 
İnhibisyon zon çapı (mm) 

Çiçekler Yapraklar Siklodekstrin (Ref.)
Penicillium sp. 11.2 ± 0.3 13.0 ± 1.0 14.0 ± 1.0
Fusarium oxysporum 24.0 ± 2.0 19.0 ± 1.0 20.0 ± 2.0
Fusarium sp. 9.7 ± 0.3 10.7 ± 0.3 18.0 ± 2.0

Bitkinin MİK, MBK ve MFK parametreleri üzerinden antibakteriyel ve antifungal aktivite sonuçları 
ise Tablo 8’de verilmektedir:
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Tablo 8. E. glaucophyllum çiçek ve yapraklarının antibakteriyel ve antifungal etkisine dair MİK, MBK ve 
MFK değerleri [46].

Suşlar
Çiçekler Yapraklar

MİK1 MBK2 MİK MBK
Gram pozitif bakteriler
Bacillus cereus 3.1 6.2 6.2 12.5
Bacillus subtilis 6.2 12.5 6.2 25.0
Staphylococcus aureus 3.1 12.5 12.5 25.0
Micrococcus luteus 3.1 12.5 6.2 12.5
Enterococcus faecalis 12.5 25.0 6.2 50.0
Gram negatif bakteriler
Klebsiella pneumoniae 3.1 6.2 6.2 12.5
Salmonella enteritidis 1.5 3.1 3.1 6.2
Escherichia coli 6.2 12.5 3.1 6.2
Mantarlar MİK MFK3 MİK MFK
Penicillium sp. 6.2 25.0 6.2 12.5
Fusarium oxysporum 1.5 3.12 3.1 6.2
Fusarium sp. 6.2 12.5 12.5 25.0

 1MİK: Minimum inhibitör konsantrasyon, 2MBK: Minimum bakterisidal konsantrasyon,  
3MFK: Minimum fungisidal konsantrasyon 

İsrail’de yetişen 41 bitki türünden hareketle metanol:su (1:1) ile hazırlanan ekstrelerinin 
antileşmaniyal etkisinin araştırıldığı bir çalışmada, ekstrelerin Leishmania major’a karşı aktiviteleri 
in vitro ortamda incelenmiş, sadece 9 tanesinde inhibitör aktivite (> %15) saptanmıştır [69]. 
Referans olarak kullanılan paromomisin sülfatın %100 aktivite gösterdiği deneyde, taramada yer 
alan E. gruinum ve E. malacoides ekstrelerinde sadece %10 ve %22 oranında antileşmaniyal 
etkinlik tespit edilmiştir.

Makedonya’dan toplanan E. absinthioides ile Sırbistan’dan toplanan E. cicutarium ve E. 
ciconium’dan su distilasyonu ile elde edilen uçucu yağların antimikrobiyal aktivitesi mikrodilüsyon 
yöntemi ile araştırılmıştır [56]. Çalışmada çeşitli Gram-pozitif (S. aureus, Clostridium perfringens 
ve B. subtilis) ve Gram-negatif bakteriler (E. coli, K. pneumoniae ve P. aeruginosa) ile mantar (C. 
albicans, Aspergillus restrictus, A. chrysogenum ve A. fumigatus) suşları kullanılmıştır. Uçucu 
yağların tümü, referans antibiyotik olan amoksisiline (MİK= 1.75-5 µg/mL) oranla daha düşük 
antimikrobiyal aktivite göstermiştir (MİK= 0.156-5 mg/mL). Antifungal aktiviteleri ise antibakteriyel 
aktivitelerine göre daha yüksek bulunmasına karşın, referans olarak kullanılan nistatine (MİK= 
0.039-2.5 µg/mL) göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir (MİK= 0.039-0.325 mg/mL).

Tunus’ta Jebel Orbata Milli Parkı’nda yetişen E. glaucophyllum, E. hirtum ve E. guttatum bitkilerinin 
yumrularından su:metanol (50:50) ile hazırlanan ekstreleri E. coli (ATCC 2592 ve 8739 suşları), 
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S. aureus, P. aeruginosa, Serratia marcescens ve E. faecalis’e karşı referans olarak streptomisin 
kullanılarak disk difüzyon yöntemiyle test edilmiş ve inhibisyon zon çapları karşılaştırıldığında, 
hepsi referanstan düşük olmakla birlikte en yüksek zon çapına E. glaucophyllum ekstresinin 
yol açtığı gözlenmiştir [50]. Çalışmada, referansa (28.2 ± 4 mm) en yakın inhibisyon zon çapını 
(16.4 ± 2 mm) E. glaucophyllum ekstresi E. coli ATCC 2592 suşuna karşı göstermiştir. Tunus’un 
Boughrara bölgesinden toplanan E. glaucophyllum köklerinden hareketle %30, 50, 70 ve 100 
konsantrasyonlarda olmak üzere hazırlanan kloroform ve etil asetat ekstrelerinin antibakteriyel 
etkisi E. coli, P. aeruginosa, Listeria monocytogenes, B. cereus ve S. typhimurium adlı bakteri 
suşlarına karşı disk difüzyon yöntemi ile test edilmiştir [70]. Herhangi bir referans antibiyotiğin 
kullanılmadığı çalışmada, ekstreler inhibisyon çapları esas alınarak kendi arasında mukayese 
edildiğinde, %100 konsantrasyonda olan etil asetat ekstrelerinin, test edilen suşlara karşı aynı 
konsantrasyondaki kloroform ekstrelerinden biraz daha etkili olduğu belirlenmiştir (Tablo 9). 

Tablo 9. Tunus’ta yetişen E. glaucophyllum kök ekstrelerine ait antibakteriyel aktivite sonuçları (inhibisyon 
zon çapı - mm) [70].

Suşlar
Kloroform ekstreleri Etil asetat ekstreleri

%100 %70 %50 %30 %100 %70 %50 %30
Escherichia coli 11 9 11 9 13 7 -1 8
Staphylococcus aureus 11 10 13 9 14.5 10 9 -

Pseudomonas aeruginosa 13 10 12 9 14 7 7 -

Listeria monocytogenes 11 10 12.5 9 15 9 10 8
Bacillus cereus 12 11 12.5 8 14 - 8 9
Salmonella typhimurium 12 10 14 - 12.5 10.5 10 9

 1 İnhibisyon gözlenmedi

Filistin’in Kudüs bölgesinden toplanan E. laciniatum’un su ve etanol ekstresinin antibakteriyel etkisi, 
S. aureus (ATCC 25923), E. coli (ATCC 25922), P. aeruginosa (ATCC 27853), S. aureus (metisilin-
dirençli S. aureus, MRSA-pozitif), Enterococcus faecium (ATCC 700221), Shigella sonnei (ATCC 
25931), Enterobacter cloacae ve K. pneumoniae’nin klinik izolatları; antifungal etkisi ise C. albicans 
(ATCC 90028) ve Epidermophyton floccosum’a karşı (ATCC 52066) agar difüzyon (disk ve kuyucuk)  
ve mikrodilüsyon yöntemleri kullanılarak test edilmiştir [9]. Sonuçlara göre; su ekstresi test edilen hiçbir 
suşa karşı inhibisyon göstermezken, etanol ekstresi sadece E. coli ve E. faecium’a karşı, sırasıyla 7 
ve 10 mm’lik inhibisyon zon çapına yol açmıştır. 
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5.2. Antioksidan aktivite

In vitro çalışmalar

Flavonoit, fenolik asit ve tanen gibi fenolik bileşiklerce zengin olduğu bilinen bazı Erodium türlerinin 
antioksidan etkisi çeşitli mekanizmalar üzerinden belirlenmiştir. Örneğin, 1993 yılında yapılan bir 
çalışmada, Fransa’da yetişen ve %23.1 tanen içeriği ile %13.6 geraniin içerdiği belirlenen E. 
foetidum’un 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) yönteminde dikkate değer oranda serbest radikal 
süpürücü etkisi olduğu bildirilmiştir [71].

İran’ın çeşitli bölgelerinden toplanan 60 bitki türünün antioksidan aktiviteleri, 1,3-dietil-2-
tiyobarbitürik asidin (DETBA) reajan olarak kullanıldığı linoleik asit peroksidasyon testi ile tayin 
edilmiştir [72]. E. oxyrrhynchum’un toprak üstü kısımlarından hazırlanan metanol ekstresi, referans 
olarak kullanılan α-tokoferol (IC50= 0.60 μg/mL) ile aynı çalışmada taranan birçok ekstreden daha 
düşük peroksidasyon inhibitör aktivite göstermiştir (IC50= 6.57 ± 1.04 µg/mL).

Ürdün’de yetişen 96 bitki türünün antioksidan aktivitelerinin araştırıldığı bir çalışmada, E. 
bryoniifolium’un su ve metanol ekstrelerinin 2,2´-azinobis(3-etilbenzotiyazolin-6-sülfonik asit) 
(ABTS) radikal soldurma yöntemi ile troloks eşdeğeri antioksidan kapasiteleri (TEAC) ölçülmüştür 
(su ekstresi: 45.3 µmol troloks eşdeğeri (TE)/g kuru ağırlık, metanol ekstresi: 25.4 µmol TE/g kuru 
ağırlık) [73]. Aynı çalışmada, ekstrelerin Folin-Ciocalteu yöntemine göre toplam fenolik bileşik 
miktarı da spektrofotometrik olarak tayin edilmiştir (su ekstresi: 15.1 µmol gallik asit eşdeğeri 
(GE)/g kuru ağırlık, metanol ekstresi: 10.8 µmol GE/g kuru ağırlık). Su ekstresinin antioksidan 
aktivitesi ve toplam fenolik bileşik miktarı metanol ekstresine göre daha yüksek bulunmuştur. 
Ancak E. bryoniifolium ekstreleri, araştırılan diğer ekstreler ve referans olarak kullanılan Ginkgo 
biloba ekstresi ile mukayese edildiğinde daha düşük antioksidan aktivite göstermiştir.

Tunus’un güneyinden toplanan 25 bitki türünün antioksidan aktivitelerinin incelendiği bir çalışma 
kapsamında, E. glaucophyllum’un toprak üstü kısımlarından etil asetat ve metanol ekstreleri 
hazırlanmıştır [68]. Ekstrelerin ABTS radikal soldurma yöntemi ile TEAC değerleri (etil asetat 
ekstresi: 0.60 ± 0.04 mM TE, metanol ekstresi: 3.14 ± 0.32 mM TE) ve DPPH yöntemi ile serbest 
radikal süpürücü etkileri ölçülmüştür (etil asetat ekstresi: IC50= 1.76 ± 0.30 µg/mL, metanol 
ekstresi: IC50= 0.44 ± 0.08 µg/mL). Ekstrelerin Folin-Ciocalteu yöntemine göre toplam fenolik 
bileşik miktarı spektrofotometrik olarak pirogallol eşdeğeri şeklinde tayin edilmiştir (etil asetat 
ekstresi: 422 ± 51 mg/100 g kuru ağırlık, metanol ekstresi: 2225 ± 267 mg/100 g kuru ağırlık). 
Yine spektrofotometrik olarak toplam flavonoit miktarı da rutin eşdeğeri olarak hesaplanmıştır (etil 
asetat ekstresi: 14 ± 1 mg/100 g kuru ağırlık, metanol ekstresi: 203 ± 20 mg/100 g kuru ağırlık). 
Toplam flavonol miktarı sonuçları ise kersetin eşdeğeri olarak verilmiştir (etil asetat ekstresi: 11 ± 
1 mg/100 g kuru ağırlık, metanol ekstresi: 40 ± 4 mg/100 g kuru ağırlık). Toplam fenol, flavonoit 
ve flavonol miktarları etil asetat ekstresine göre oldukça yüksek olan metanol ekstresinin fenolik 
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içeriği ile antioksidan aktivitesi birbiriyle tutarlı bulunmuştur. İncelenen tüm ekstreler arasında 
DPPH radikal süpürücü etki ile en yüksek toplam fenol ve flavonoit içeriğine E. glaucophyllum 
metanol ekstresinin sahip olduğu belirlenmiştir.

Yine Tunus’ta yetişen E. glaucophyllum’un çiçek ve yaprak örneğinden hazırlanan metanol (%80) 
ekstresinin DPPH serbest radikal süpürücü etkisi, ABTS radikal soldurma yöntemi ve demir 
indirgeme antioksidan gücü (ferric-reducing antioxidant power, FRAP) yöntemleriyle antioksidan 
etkisi araştırılmıştır [46]. DPPH yönteminde, referans olarak kullanılan C vitaminine (IC50= 114.5 
± 0.7 µg/mL) karşı çiçek ve yaprak ekstrelerinin IC50 değerleri sırasıyla, 38.8 ± 0.2 ve 79.2 ± 0.6 
µg/mL; ABTS yönteminde ise referans olarak kullanılan troloksa (IC50= 430.0 ± 0.1 µg/mL) karşı 
925.0 ± 0.7 ve 1054.0 ± 0.0 µg/mL olarak bulunmuştur. Etkili konsantrasyon (EC50) değerinin 
hesaplandığı FRAP yönteminde referans olarak kullanılan C vitaminine (EC50= 114.5 ± 0.7 µg/mL) 
karşı çiçek ve yaprak ekstrelerinin EC50 değerleri sırasıyla, 89.0 ± 1.0 ve 79.2 ± 0.6 µg/mL olarak 
hesaplanmıştır. Her üç yöntemde de çiçek ekstresinin antioksidan etkisi, yaprak ekstresinden 
yüksek olmasına rağmen, çiçek ekstresinin sadece toplam flavonoit (kersetin eşdeğeri) (34.0 ± 
1.0 mg/g) ile toplam karoten miktarı (b-karoten eşdeğeri) (221.8 ± 0.0 mg/g) yaprak ekstresinden 
(27.0 ± 1.0 mg/g ve 203.2 ± 0.2 mg/g) daha fazla olup, çiçek ekstresinin toplam fenol ve kondanse 
tanen miktarlarının yaprak ekstresine göre daha düşük olduğu saptanmıştır. Ancak her iki ekstrenin 
de özellikle DPPH ve FRAP yöntemlerinde referanslardan daha iyi antioksidan etki göstermesinin 
toplam fenolik içerikleri ile bağlantılı olduğuna işaret edilmiştir. 

Tunus’ta Jebel Orbata Milli Parkı’nda yetişen E. glaucophyllum, E. hirtum ve E. guttatum bitkilerinin 
yumrularından hazırlanan su:metanol (50:50) ekstreleri üzerinde yapılan benzer bir çalışmada 
ise; DPPH radikal süpürücü etki, FRAP ve linoleik asit peroksidasyon yöntemleri ile antioksidan 
etkileri belirlenmiş ve C vitamininin (IC50= 5.18 ± 1.98 µg/mL) referans olarak kullanıldığı DPPH 
yönteminde, E. glaucophyllum, E. hirtum ve E. guttatum ekstrelerinin IC50 değerleri sırasıyla, 
20.29 ± 2.64; 49.1 ± 3.60 ve 56.90 ± 3.30 µg/mL olarak tespit edilmiştir [50]. Yine referans olarak 
C vitamininin (IC50= 13.15 ± 1.65 µg/mL) kullanıldığı FRAP yönteminde ekstrelerin sırasıyla, 14.98 
± 1.26; 16.30 ± 2.0 ve 28.1 ± 1.8 µg/mL IC50 değerlerine sahip olduğu saptanmıştır. Linoleik asit 
peroksidasyon yönteminde ise, AG (açık adı makalede verilmemiştir) kodlu referansa (IC50= 13.18 
± 1.21 µg/mL) karşı, ekstrelerin IC50 değerleri sırasıyla, 37.22 ± 2.36; 42.50 ± 4.20 ve 71.03 ± 9.3 
µg/mL olarak belirlenmiştir. Her üç yöntemde de en yüksek antioksidan etkiyi E. glaucophyllum’un 
gösterdiği, bunun diğerlerinden daha yüksek olan toplam fenol, flavonoit ve kondanse tanen 
içeriğiyle pozitif korelasyon gösterdiği bildirilmiştir.

Tunus’un Boughrara bölgesinden 2014 yılında Nisan ve Ekim ayları olmak üzere iki farklı 
periyotta toplanan E. glaucophyllum örneklerinin köklerinden hareketle %30, 50, 70 ve 100 
konsantrasyonlarda olmak üzere kloroform ve etil asetat ekstreleri hazırlanmış ve ekstrelerin 
antioksidan potansiyeli DPPH radikal süpürücü etki, demir-bağlama kapasitesi ile fosfomolibden 
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üzerinden toplam antioksidan aktivite tayini yöntemleri kullanılarak araştırılmıştır [70]. Herhangi 
bir referans maddenin kullanılmadığı ve toplam polifenol içeriği ile antioksidan aktivitenin korele 
olduğuna dair yorum yapılan çalışmada, ekstrelere ait sonuçlar Tablo 10’da verilmektedir: 

Tablo 10. Tunus’ta yetişen E. glaucophyllum kök ekstrelerine ait antioksidan aktivite sonuçları (IC50 – mg/
mL) [70].

Ekstreler DPPH radikal             
süpürücü etki

Demir-bağlama        
kapasitesi

Toplam antioksidan 
aktivite

Kloroform

%100 5.0 ± 0.134 17.0 ± 0.122 118.57 ± 0.1

%70 5.0 ± 0.128 16.87 ± 0.182 112.762 ± 0.059

%50 18.5 ± 0.531 20.0 ± 0.063 107.033 ± 0.435

%30 6.12 ± 0.088 15.5 ± 0.32 96.958 ± 0.255

Etil asetat

%100 12.03 ± 0.102 17.0 ± 0.425 115.825 ± 0.815

%70 10.5 ± 0.978 16.5 ± 0.693 91.959 ± 0.561

%50 6.0 ± 0.312 10.0 ± 0.364 73.649 ± 0.953

%30 9.0 ± 0.16 10.0 ± 0.832 14.63 ± 0.003

Bulgaristan’ın çeşitli bölgelerinden toplanmış, Geraniaceae familyasına ait 9 bitki türünün (8 adet 
Geranium sp. ve 1 adet Erodium sp.) toprak üstü kısımlarından hazırlanan metanollü ekstrelerin 
antioksidan aktivitesi DPPH radikal süpürme yöntemi ile incelenmiştir [74]. Tüm ekstreler güçlü 
antioksidan etki göstermiş olup, E. cicutarium ekstresinin serbest radikal süpürücü etkisi (IC50 < 
30 µg/mL), aynı çalışmada taranan 4 adet Geranium türünden daha yüksek bulunmuştur.

Mısır’da yetişen 110 bitki türünün antioksidan aktivitelerinin araştırıldığı bir çalışmada, E. 
bryoniifolium’un su ve metanol ekstrelerinin DPPH radikal süpürücü etkileri belirlenmiştir [75]. 
Su ekstresinin (%20.10 ± 1.83) antioksidan aktivitesi, metanol ekstresine (%11.90 ± 1.79) göre 
daha yüksek bulunmuştur. Ancak E. bryoniifolium ekstreleri, araştırılan diğer ekstrelere göre ve 
referans olarak kullanılan kersetin ile bütilhidroksitoluene (BHT) göre oldukça düşük antioksidan 
aktivite göstermiştir.

Filistin’in Kudüs bölgesinden toplanan E. laciniatum’dan hazırlanan n-hekzan:etanol (50:50) ile 
ekstraksiyona tabi tutulduktan sonra hazırlanan su ekstresinin DPPH radikal süpürücü etkisi 
incelenmiş, referans olarak kullanılan troloksa (IC50= 1.21 ± 1.96 µg/mL) karşı IC50 değeri 28.94 
± 1.67 µg/mL olarak tespit edilmiş ve etkisinin düşük olduğu gözlenmiştir [9].
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5.3. Sitotoksik aktivite

In vitro çalışmalar

Bolivya halk tıbbında kullanılan 26 bitki türünün Caco-2 insan kolon kanseri hücrelerinin proliferasyonu 
üzerinde olası etkilerinin incelendiği bir çalışmada, E. cicutarium yapraklarından hazırlanan etanol 
ekstresi 100 µg/mL konsantrasyonda %10 antiproliferatif aktivite göstermiştir [76]. Referans olarak 
kullanılan ursolik asit (40 μM) ise hücre proliferasyonunu %34.4 oranında inhibe etmiştir.

İran’da yetişen 16 bitki türünün sitotoksik etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada, E. oxyrrhynchum’un 
MCF-7 (meme kanseri), WEHI-164 (fibrosarkoma), HepG-2 (hepatoselüler karsinoma) ve MDBK 
(Madin-Darby sığır böbrek hücresi) hücre hatlarına karşı sitotoksik aktivitesi 3-(4,5-dimetiltiyazol-
2-il)-2,5-difeniltetrazolyum bromür (MTT) hücre proliferasyon testi ile araştırılmıştır [41,77]. Fakat 
E. oxyrrhynchum’un toprak üstü kısımlarından hazırlanan metanol ekstresi çalışma kapsamındaki 
hücre hatlarına karşı etki göstermemiştir.

In vivo çalışmalar

Peru’da halk arasında kullanılan 341 bitki türünün su ve etanol ekstreleri hazırlanmış; tuzlu su 
karidesi yöntemiyle toksisiteleri belirlenmiştir [78]. Çalışmada E. cicutarium’un da toksisitesi 
araştırılmış olup, bitkinin su ve etanol ekstrelerinde yüksek toksisite gözlenmiştir (Sırasıyla, LC50= 
4.8 ve 0.06 µg/mL).

5.4. Enzim inhibitör aktivite

In vitro çalışmalar

Erodium türlerinin enzim inhibitör etkileri üzerine oldukça kısıtlı sayıda çalışma yayınlanmıştır. 
Bunlardan ilkinde, ABD’de yetişen E. stephanianum’un metanol ekstresinin memeli DNA 
topoizomerazı inhibe ettiği ve etkiden sorumlu bileşiğin şebulajik asit olduğu bildirilmiştir [52]. 

Fransa’da yetişen E. foetidum tirozinaz enzimine karşı test edilmiş, ancak inhibitör etki 
göstermemiştir [71]. Filistin’in Gazze bölgesinde yetişen 12 bitkinin antimalaryal ilaç keşfinde hedef 
enzimlerden biri olan 2C-metil-D-eritritol 4-fosfat sentaza (IspC) karşı tarandığı bir çalışmada, 
E. gruinum’un %50 metanol ekstresinin %63 oranında inhibisyona yol açtığı saptanmıştır [79]. 
Filistin’de yetişen 42 bitki türünden hareketle hazırlanan 92 ekstrenin Alzheimer hastalığının 
patolojisinde yer alan asetilkolinesteraz enzimine karşı inhibitör aktiviteleri Ellman yöntemiyle 
araştırılmıştır [80]. Çalışmada referans ilaç olarak kullanılan galantamin %93.44 ± 2.21 oranında 
inhibisyon gösterirken, E. malacoides yapraklarından hazırlanan etanol ekstresi %33.69 ± 0.98 
oranıyla daha düşük inhibisyona neden olmuştur.
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5.5. Analjezik ve anti-enflamatuvar aktivite

E. cicutarium’un %70 etanol ekstresinin anti-enflamatuvar etkisi karagen-nedenli pençe ödemi 
yöntemi ve analjezik etkisi ise sıcak/soğuk plaka ve Randall ve Selitto test (analjezimetre) modeli 
kullanılarak incelenmiştir [81]. Ekstrenin 1 ve 2 g/kg (vücut ağırlığı) dozda istatistiksel olarak 
anlamlı bir anti-enflamatuvar göstermediği belirlenmiştir. Ancak 2 g/kg (vücut ağırlığı) dozda 
dikkate değer bir analjezik etki göstermiştir.

5.6. Spazmojenik aktivite

E. cicutarium’dan hazırlanan çeşitli ekstreler arasında hekzan ekstresi 0.15 mg/mL konsantrasyonda 
kobay ileumunda tonüsü artırmış ve kasılma direncini azaltmıştır [33,62]. Metanol ekstresi 1.3 mg/
mL konsantrasyonda pasif haldeki uterusta düzenli monofazik kasılmalar üretirken, tüm ekstreler 
seğirme direncini etkilemeden izole diyafram kasında gerilmeyi artırmıştır. Tavşan izole kalbinden 
elde edilen Krebs çözeltisine ekstrenin ilave edilmesiyle, negatif iyonotropik etki gözlenmiştir. 
Böylece bitkinin özellikle hekzan ve metanol ekstrelerinin spazmojenik etkiye sahip olduğu ifade 
edilmiştir.

6. TOKSİSİTE

Güney Afrika’da yetişen E. moschatum (L.) L’Hérit türünü çok miktarda tüketen 2 yetişkin koyun 
üzerinde fototoksisiteye neden olduğu bildirilmiştir [82].

7. SONUÇ

Ülkemizde genellikle “iğnelik, leylekgagası veya dönbaba” olarak bilinen ve floramızda 26 tür ile 
temsil edilen Erodium cinsine ait çeşitli türler yaygın etnobotanik kullanılışa ve tıbbi öneme sahiptir. 
Geraniacae familyasının diğer cinsleri ile mukayese edildiğinde; Erodium türleri üzerinde fitokimya 
ve farmakolojik aktivite açısından az sayıda çalışma mevcuttur. Literatür özetinde görüldüğü üzere 
Erodium türlerinin uçucu yağ ve polifenollerce de zengin olduğu göz önüne alınırsa, özellikle 
endemik türler de içeren bu cins üzerinde fitokimyasal ve etnobotanik kullanılışları da temel 
alınarak ilgili farmakolojik aktiviteleri yönünden daha fazla araştırma yapılmasına ve bitkisel ilaç, 
geleneksel bitkisel tıbbi ürün ve kozmetik sektörlerinde kullanılabilirliğinin açığa çıkarılmasına ve 
böylece ülke ekonomisine kazandırılmasına ihtiyaç vardır. 
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ÖZET

Kortikosteroidal etkili, adrenal yetmezlik tedavisinde endike bir bileşik olan hidrokortizonun 
Türkiye’de bulunan preparatlarındaki miktar tayini için Amerikan Farmakopesinde yer alan 
1H-NMR yöntemi ile kantitatif analiz uygulanabilirliği değerlendirilerek 1H-NMR yöntemi 
hassasiyet, çabukluk, kolay uygulanabilirlik ve ekonomik yönleri bu çalışma da tartışılmıştır. Bu 
yöntemin tek etken maddeli müstahzarlarda günümüzde rutin analizlerde uygulanan morötesi 
yönteminden daha hassas ve daha iyi olabileceği öngörülmüştür. İlaç sanayinde ve ilaçların 
piyasa ile ruhsat aşamasındaki kontrollerinde teknolojinin yakından takip edilmesi gerekmektedir. 
Kantitatif ilaç analizlerinde daha kesin sonuç veren, kolaylıkla uygulanabilen ve insan hatasının 
en aza indirgendiği yeni cihazları kullanmak ve birlikte getirdikleri modern teknolojilerle analizleri 
gerçekleştirmek kaçınılmazdır.

Anahtar kelimeler: Hidrokortizon, Adrenal yetmezlik, Kortikosteroitler.

PHARMACOPOEIA ANALYSIS IN HYDROCORTISONE CONTAINING DRUGS

ABSTRACT

Hydrocortisone is a compound which is intended for the treatment of adrenal insufficiency. The 
applicability of 1H-NMR method in American pharmacopoeia was evaluated for the quantitative 
analysis of hydrocortisone in preparations which have been found in Türkiye. The 1H-NMR method 
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has been discussed in terms of sensitivity, quickness, ease of applicability and economics. It has 
been predicted that this method may be more sensitive and better than single-agent preparations 
for UV analysis. The technology used in the pharmaceutical industry, controls of the drugs at the 
market and licensing stage should be closely monitored. It is inevitable to use new devices that 
provide more accurate results in quantitative drug analyzes, easily applied, minimize human error 
and perform analyzes with modern technologies they bring together.

Keywords:  Hydrocortisone, Adrenal insufficiency, Corticosteroids.

1. GİRİŞ

Kortizol, böbrek üstü bezinin korteks bölgesinde üretilen, vücudun strese gösterdiği tepkiyle ilişkili bir 
kortikosteroit hormondur. Kan basıncını ve şekerini artırır, bağışıklık sistemini baskılar. Hidrokortizon 
veya kortizon olarak bilinen yapay kortizol alerji ve yangıya karşı sağaltımda kullanılır [1].

Kortizol’un biyosentezi pregnenolondan hareketle yapılmaktadır. Bu tepkime, C-11, C-17 ve 
C-21 karbonlarının hidroksilasyonu, C-3’ün yükseltgenmesi ve C-4’ü C-5’e bağlayan çift bağın 
izomerizasyonunu gerektirir. Böbrek üstü bezi aynı zamanda aldosteron (zona glomerulosada) ve 
seks hormonları (zona reticulosada) üretse de asıl salgı ürünü kortizoldur. Böbrek üstü bezi altında 
yer alan medulla katmanı ise sempatik uyarı ile başlıca epinefrin ve norepinefrin salgılar [2].

2. HİDROKORTİZON İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

KORTİKOSTEROİTLER

Kortikosteridler antienflamatuvar, antialerjik ve immünsüpressif etkileri nedeni ile sık kullanılan, adrenal 
korteksten salgılanan, steroit yapılı hormonlar ve sentezle elde edilen aynı yapıdaki analoglardır [3]. 
Kortikosteroitlerin salınımını adrenokortikotropik hormon (ACTH) düzenlemektedir [4].

Kimyasal Yapısı ve Özellikleri

Hidrokortizon, (11β),17,21-Trihidroksipreg-4-en-3,20-dion (Şekil 1).

Sinonimler; kortisol; 17-hidroksikortizon;

(11β),17,21-trihidroksipreg-4-en-3,20-dion

IUPAC İsimlendirmesi: (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroksi-17-(2-hidroksiasetik)-
10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradehidro-3H-siklopenta[a]fenanteren -3-on.

Kimyasal Formül: C21H30O5

Moleküler Ağırlık: 362.47
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m/z: 362.21 (%100.0), 363.21 (%22.7), 364.22 (%2.5), 364.21 (%1.0)

Elementel Analiz: C, 69.59; H, 8.34; O, 22.07.

Şekil 1. Hidrokortizon molekül yapısı.

Fiziksel Özellikleri

Beyaz ya da beyaza yakın kristal tozdur. Ergime derecesi; 214°C.

Dioksan içindeki bir çözelti dekstrorotatördür. Su ve eterde hemen hemen hiç çözünmez; etanol 
(%40) içinde çözünür; kloroformda az çözünür; dioksan içinde çok çözünür. Hidrokortizon sodyum 
süksinatın pKa değeri 5.1’dir.

Hidrokortizon Asetat

C23H32O6 = 404.5 g/mol

Sinonim: Hidrokortizon 21-asetat

Hidrokortizon Bütürat

C25H36O6 = 432.6 g/mol 

Sinonim: Hidrokortizon 17-bütirat

Hidrokortizon Spiyonat

C29H42O6 = 486.6 g/mol

Sinonimler: Hidrokortizon spiyonat; hidrokortizon siklopentilpropiyonat.

Hidrokortizon Hidrojen Süksinat

C25H34O8 = 462.5 g/mol

Sinonimler: Kortizol hemisüksinat; hidrokortizon hemisüksinat.

Hidrokortizon Sodyum Fosfat

C21H29Na2O8P = 486.4 g/mol 
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Hidrokortizon Sodyum Süksinat

C25H35NaO8 = 484.5 g/mol.

Sinonim: Hidrokortizon 21-sodyum süksinat

Hidrokortizon Valerat

C26H38O6 = 446.6 g/mol.

Sinonim: Hidrokortizon 17-valerat

Farmakolojik Özellikleri

Ağızdan veya damardan alınabilir bir ilaç olarak kortizol, hidrokortizon ya da kortizon olarak 
bilinir. Anafilaksi ve anjioödem gibi ciddi alerjik tepkimelerin sağaltımında; steroit tedavi görmesi 
gereken ama ağızdan ilaç alamayan hastalarda prednizolon yerine; ve uzun süreli steroit sağaltımı 
gören hastaların Addison krizine girmemesi için, hidrokortizon bağışıklık sistemini baskılayan ilaç 
olarak damardan verilir.

Alerjik kızarmalar, egzamalar ve bazı yangısal durumlarda kortizon merhem olarak verilir.

Gut gibi hastalıklarda kortizon eklemin içine enjekte edilebilir. Hidrokortizon, prednizolonun 1/4’ü 
kadar etkindir. Deksametazon ise hidrokortizondan 40 kat daha güçlüdür [5].

3. NİTEL VE NİCEL TAYİNDE KULLANILAN MATERYALLER VE YÖNTEMLER

3.1. IR SPEKTRUMU

Zirve pik numaraları: 1640, 1702, 1610, 1232, 1042, 1115 cm-1  (KBr disk).

Şekil 2. Hidrokortizon IR spektrumu.
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Numune Hazırlanışı: 50.0 mg hidrokortizona eşdeğer tablet tozuna 15 mL heksan ilave ederek 15 
dk. boyunca çözündürülür. Heksan mümkün olduğu kadar aktarılarak uzaklaştırılır ve daha sonra 
kalan bakiye önce 10 mL heksan ile daha sonra 10 mL peroksitsiz eter ile özütlenir. Son bakiye 25 
mL susuz alkol ile 15 dk. boyunca aralıklarla ile çalkalayarak karıştırılır, filtre edilir ve alkol özütü 
buhar banyosunda kuruluğa kadar buharlaştırılır. 2-3 mg kalıntı önceden kurutulmuş 250-300 mg 
potasyum bromür içinde öğütülür. Bir pellet hazırlanır ve IR spektrum kaydedilir.

Şahit Standart Hazırlanışı: 2.0-3.0 mg Hidrokortizon şahit standardı önceden kurutulmuş 250 - 
300 mg potasyum bromür içinde öğütülür. Bir pellet hazırlanır ve IR spektrum kaydedilir.

İşlem: Şahit standardın IR spektrumu alınıp numunenin IR spektrumu ile karşılaştırılır [6,7].

3.2. ULTRAVİYOLE (MORÖTESİ) SPEKTRUMU

Hidrokortizonun etanol içerisinde 240 nm’de A1%1cm değeri 435a olarak bildirilmiştir [7].            

Şekil 3. Hidrokortizonun etanoldeki morötesi (UV) Spektrumu.

3.3. YÜKSEK BASINÇLI SIVI KROMOTAGRİFİSİ (HPLC) ile TAYİNİ

Kromatografik Koşullar

  Kolon   : Oktadesil silikajel (5 μm),
  Kolon sıcaklığı : 25 °C,
  Dedektör  : morötesi,
  Dalga boyu  : 254 nm,
  Akış hızı  : 0.8 mL/dk,

A
bs

or
ba

ns

Dalga boyu
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  Enjeksiyon hacmi : 10 µL,
  Enjeksiyon süresi : Hidrokortizonun alıkonma zamanının 4 katı.

Suyla Doyurulmuş 1-klorobütan Hazırlanışı: 250 mL 1-Klorobütan ayırma hunisine alınıp 15 mL 
distile su ile iki defa özütlenir ve üst bütil klorür fazı toplanır.

Suyla Doyurulmuş Kloroform’un Hazırlanışı: 250 mL kloroform ayırma hunisine alınıp 15 mL 
distile su ile iki defa özütlenir ve alt kloroform fazı toplanır.

Hareketli Fazın Hazırlanışı: (1- klorobütan : suyla doyurulmuş 1- klorobütan : tetrahidrofuran : 
metanol • glasiyal asetik asit) (95:95:14:7:6) oranlarında karıştırılır. 0.45 µm membran (poliamit) 
filtreden süzülür [6].

Test Çözeltisi Hazırlanışı (2 adet hazırlanır): 20 tablet alınır, ortalama ağırlık belirlenir. Temiz bir 
havanda iyice toz haline getirilir 5 mg hidrokortizon’a eşdeğer tablet tozu (5 mg tablet için; 159.28 
mg, 10 mg tablet için; 82.71 mg, 50 mL). İç standart çözeltisi ile 30 dk. ultrasonik banyoda çözülür 
ve aynı çözelti ile hacmine tamamlanır. 0.45 µm membran (PET/PTFE/RC) filtreden süzülerek 
HPLC vialine aktarılır.

İç Standart Çözeltisi Hazırlanışı (1 adet hazırlanır): 60 mg prednizon standardı 1000 mL’lik 
balonjojeye tartılır. Distile su ile doyurulmuş kloroform ile çözülerek hacmine tamamlanır. (Cprednizon 
= 0.06 mg/mL).

Standart Çözelti Hazırlanışı (2 adet hazırlanır): 10 mg hidrokortizon standardı 100 mL’lik 
balonjojeye tartılır. İç standart çözeltisi ile çözülerek hacmine tamamlanır. 0.45 µm membran 
(PET/PTFE/RC) filtreden süzülerek HPLC vialine aktarılır. (Chidrokortizon = 0.1 mg/mL).

İşlem: Sistemden 30 dk. hareketli faz geçirilir. Sırasıyla hareketli fazdan 1 kez, standart çözelti 
(1)'den 5, standart çözelti (2)'den 2 enjeksiyon yapılır. Sistem uygunluk koşullarının sağlanmasını 
takiben 2 paralel olarak hazırlanan test çözeltilerinin her birinden enjeksiyon yapılır. Analiz 
bitiminde standart çözelti (1)'den 1 kez tekrarlanabilirlik kontrolü amaçlı enjeksiyon yapılır.

Sistem Uygunluğu: Standart çözelti (l)’in 5 enjeksiyonundan elde edilen hidrokortizon pik alanları 
arasındaki RSD değeri en fazla %2.0 olmalıdır. Standart çözelti (II) enjeksiyonundan elde edilen 
hidrokortizon pik alanı ile standart çözelti (l)’den elde edilen pik alanı birbirine %100 ± 2.0 oranında 
uyumlu olmalıdır [6].

3.4. HİDROKORTİZONUN 1NMR SPEKTRUMU

Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektroskopisi belirli atom çekirdeklerinin manyetik özellikleri 
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ile ilgili analiz yöntemidir. NMR spektroskopisinin diğer tekniklerden farkı enerji seviyelerindeki 
geçişin çekirdeğin bir manyetik alan içine oturtulduğunda meydana gelmesindendir [8].

Şekil 4. Hidrokortizon 1H-NMR spektrumuna ait değer.

Şekil 5.  Hidrokortizon 1H-NMR Spektrumu.

3.5. 1H-NMR İLE HİDROKORTİZON ŞAHİT STANDARDINA UYGULANMASI

10 mg civarında tam tartılmış hidrokortizon 2 mL DMSO-d6 içerisinde karıştırılarak çözülen 
karışımın NMR spektrumu alınır. 

Miktar tayininde protonlara ait sinyallerin integral değerleri kullanılarak hesaplar aşağıda verilen 
formüle göre yapılır [6]. 

0123456
PPM
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              Wu = Ws ( Au / As ) ( Eu / Es )

Formülde: 

Wu = numunenin mg cinsinden miktarı (hidrokortizon);

Ws = standardın mg cinsinden miktarı;

Au = numunenin özel olarak seçilen sinyalinin integral değeri;

As = standardın özel olarak seçilen sinyalinin integral değeri;

Eu = numunenin proton eşdeğer ağırlığı (MA /sinyali veren proton sayısı);

Es = standardın proton eşdeğer ağırlığı (MA/sinyali veren proron sayısı).

4. SONUÇ

Hidrokortizon kortikosteroit etkili ve adrenal yetmezlikte kullanılan bir bileşiktir. Hidrokortizon 
içeren tabletlere ait monograf Amerikan Farmakopesi’nde yer almaktadır. Türk Farmakopesi’nde 
etken maddeye yönelik spesifikasyonlar bildirilmiştir. 1H-NMR Spektroskopisi ile miktar tayini 
yöntemi hassas, hızlı ve kolay uygulanabilmektedir. NMR Spektroskopisi yaygın olarak yapı 
aydınlatması çalışmalarında kullanılmaktadır. Ancak etken madde uygun NMR çözücüsünde 
yeteri kadar çözünüyorsa ve spektrumun boş bölgelerinde sinyal veren ve aynı çözücüde çözünen 
bir iç standart bulunabilirse nicel analizde de başarı ile kullanılmaktadır. En büyük avantajı 
insan hatasının en aza indirgenmesidir. Deney sırasında oluşabilecek tek hata numunenin ve 
iç standardın tam olarak tartılamamasından kaynaklanmaktadır. Miktar tayinin tümü spektrum 
üzerinde integral değerlerinden hareketle yapıldığından ve bu değerler spektrometre tarafından 
otomatik olarak verildiğinden hata en aza indirgenmektedir.

Ayrıca, ekonomik yönden değerlendirmede farmakopelerde bildirilen 1H-NMR yönteminin 
cihazın laboratuvarda bulunması durumunda en ekonomik yöntem olduğu, HPLC yönteminin 
ise kullanılan çözücüler ve kolon sebebiyle 1H-NMR yönteminden daha az ekonomik olduğu 
görülmektedir. Ancak, sıvı kromatografisinin günümüzde hemen hemen her laboratuvarda 
bulunduğu düşünülürse uygulama yönünden önerilebilir.
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ÖZET

Diabetes mellitus (DM), görülme sıklığı ve komplikasyonlarından dolayı önemli bir sağlık sorunudur. 
DM’nin kronik komplikasyonlarının etkileri çoğunlukla alt ekstremitelerde görülür. Diyabetik ayak 
lezyonları önlenebilir, fakat meydana geldiklerinde ciddi morbiditeye ve hatta amputasyon ve 
mortaliteye neden olabilirler. Tedavinin ana hedefi ampütasyonu önlemektir. Ülserin klinik olarak 
iyi tanımlanması ve bu amaca ulaşmak için uygun tedavi yaklaşımının belirlenmesi gerekir. 
Bu çalışmanın amacı, diyabetik ayak hastalığı ve tedavisinde kullanılan ilaçları incelemek ve 
değerlendirmektir. 

Diyabet hastalarının %15’inde ayaklarında ülser görülmekte ve ortalama olarak bu hastaların 
%25’inde amputasyon gerekmektedir. Diyabetik ayak ülserinin iyileşme süreci, kronik inflamasyon, 
fibroblast fonksiyonundaki bozukluklar, zayıf anjiyogenez ve hücre göçü eksikliği gibi faktörler 
tarafından engellenmektedir. 

Diyabetik ayak ülserlerinde uygulanan adjuvan tedavi yöntemleri belirli bir seviyede amputasyon 
riskini azaltmasına rağmen, bu yöntemler yüksek iyileşme sağlayamamaktadır.

Öte yandan, epidermal büyüme faktörü kullanan tedavi yöntemi önemli bir iyileşme yüzdesine 
ve daha az amputasyon riskine sahiptir. Tedavi yöntemlerinin yanı sıra, ayak bakımı yapmak ve 
ülserin gelişmesini önlemek için gerekli eğitimi almak son derece önemlidir. 

Anahtar kelimeler: Amputasyon, Diyabet, Diyabetik ayak, Epidermal Büyüme Faktörü (EGF), 
İskemi, Nöropati.
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DIABETIC FOOT AND DRUGS FOR TREATMENT OF DIABETIC FOOT

ABSTRACT

Diabetes mellitus (DM) is an important health problem due to its incidence and complications. The 
effects of chronic complications of DM are mostly seen in lower extremities. Diabetic foot lesions 
can be prevented, but when they occur, they can be cause serious morbidity and even amputation 
and mortality.  The major target of treatment is to prevent amputation. It is necessary to define 
clinically of the ulcer and to set the proper approach of treatment for getting this aim. The aim of 
this study is to examine and to evaluate diabetic foot disease and drugs used in its treatment. 

In 15% of diabetes patients, it is seen ulcer on their feet and, on average, in 25% of these patients 
require amputation. The healing process of diabetic foot ulcer is inhibited by factors such as 
chronic inflammation, defects in fibroblast function, poor angiogenesis and lack of cell migration. 

Although adjuvant treatment methods applied in diabetic foot ulcers reduce the risk of amputation 
at a certain level, these methods cannot provide high recovery. On the other hand, the treatment 
method using epidermal growth factor has a considerable healing percentage and less amputation 
risk. Apart from the treatment methods, it is extremely important to perform foot care and to take 
the necessary training to prevent the development of the ulcer. 

Keywords: Amputation, Diabetes, Diabetic foot, Epidermal Growth Factor (EGF), Ischemia 
Neuropathy.

GİRİŞ

Diyabetik ayak diyabetin kronik komplikasyonları sonucu meydana gelen problemlerden en sık 
karşılaşılandır. Diyabetik ayak ülserleri ve kronik iyileşmeyen yaralar, kişisel ve genel olarak 
yüksek maliyetli, zaman alıcı ve çoğu zaman bütün tedavilere ve çabalara rağmen başarısızlıkla 
sonuçlanabilen ve diyabetik ayak hastalarının genelde en önemli morbidite nedenlerinden birisidir. 
Diyabete bağlı olarak gelişen ayak ülserlerinde, ülser kapanmasında gecikme ve enfeksiyon 
oluşumuna karşı direnç kaybı karşılaşılan en temel problemlerdir [1].

Diyabetik hastalarda ömürleri boyunca diyabetik ayak yarası oluşma riski %15’tir. Dünyada 
yaklaşık olarak 246 milyon, ülkemizde ise 2.6 milyon diyabet hastası olduğu düşünülmektedir. 
Hasta sayısı ve diyabetik ayak yaralarının tedavileri uzun süre gerektirdiğinden tedavi maliyetleri de 
yüksek olmaktadır. Diyabetli hastalarda sağlık harcamalarının %40’ı diyabetik ayak problemleriyle 
ilişkilidir [2].

Kliniklerin birbirleriyle uyum içerisinde çalışmasıyla diyabetik ayak sonucu oluşabilecek alt 
ekstremite ampütasyon oranları belirgin bir şekilde azalmaktadır. Bunun dışında sosyal, kültürel 
ve maddi problemler nedeniyle özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tedavide geç 
kalınmaktadır. Bu gecikme doğrultusunda ampütasyon oranları da artmaktadır. 
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DİYABETİK AYAK İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Diyabetik ayak, diyabetik hastalarda alt ekstremitede, diyabete bağlı hipergliseminin neden olduğu 
tüm değişiklikler sonrası meydana gelen klinik bozukluklar olarak tanımlanabilmektedir. Diyabetik 
ayakta başlıca patogenetik mekanizmalar; iskemi, nöropati ve enfeksiyondur. Bu faktörler birlikte 
hareket ederek sırasıyla doku nekrozu, ülserasyon, gangrene yol açabilmektedir. Diyabetik ayak 
ülserleri uygun tedavi edilmesine rağmen genellikle güç iyileşir ve sıklıkla kronik hale gelir [3]. 
Diyabetik ayak, diyabetin iyi yönetilememesinden kaynaklanan yaşamı kısıtlayan en önemli kronik 
komplikasyonlarından biridir [4].

Ayaklar vücudun tüm yükünü taşıyan, yaşam boyu basınç altında kalan organlardır. Diyabetik 
ayak ülserlerinin oluşumunda birçok faktör rol oynamaktadır [5, 6].

Diyabetik ayak yaralarının oluşmasındaki en önemli iki faktör nöropati ve iskemidir. Enfeksiyon 
üçüncü bir faktör olarak sayılsa da genellikle nöropati ve/veya iskemi zemininde oluşan travmalar 
ve yaralanmaların sekonder olarak enfekte olmaları diyabetik ayak enfeksiyonu’na yol açar [7]. 
Bunlar arasında periferik nöropatinin etkisi en belirgin olanıdır[8]. Diyabetik ayak ülserli hastaların 
%60’ında periferik nöropati, %20’sinde iskemi, %20’sinde nöropati ve PAH (Periferik Arter 
Hastalığı) birlikte bulunur [9].

Diyabetik Ayak Sınıflandırılması

Günümüzde diyabetik ayak patolojisinin sınıflandırılmasında birçok öneri bulunmaktadır. Fakat 
en sık kullanılan ve kabul görmüş olan sınıflandırmalar Wagner sınıflaması, Texas Üniversitesi 
sınıflaması ve Uluslararası Diyabetik Ayak Çalışma Grubu’nun (International Working Group on 
the Diabetic Foot-IWGDF) önerdiği PEDIS sınıflandırmasıdır.

Sınıflamalar üç önemli amaca hizmet etmektedir. Birincisi tedavi planlarının standardizasyonu, 
ikincisi bu tür hastaların tedavilerini düzenleyen doktorlar arasında iletişimin sağlanması, üçüncüsü 
tedavinin devamı sırasında oluşacak olumlu ya da olumsuz değişikliklerin belirlenmesidir.

Diyabetik ayak ülserlerinin tanımlanmasında ilk ve en yaygın kullanılan, 1976 yılında Meggitt 
tarafından önerilen ve 1981 yılında Wagner tarafından geliştirilen sınıflamadır. Evre 0’dan Evre 
5’e kadar toplam 6 evreden oluşmaktadır, bunlar Tablo 1’de verilmiştir [10-14]. Yaranın derinliğini 
ve gangrenin derecesini tanımlar [10]. Sınıflamada yaranın derinliğine göre Evre 0-1-2-3, ayaktaki 
perfüzyon kaybına göre Evre 4 ve 5 değerlendirmeleri kullanılır [15]. Bu sistem üç temel özelliğe 
dayanmaktadır. Bu özellikler ülserin derinliği, enfeksiyonun derecesi ve gangrenin varlığı veya 
yokluğunu kapsamaktadır. Evre 1, 2 ve 3’ün temeli nöropati, 4 ve 5’in ise iskemik lezyonlardır [16]. 
Bu sınıflamanın bazı avantaj ve dezavantajları vardır [5, 11, 13]. Hem yaranın sınıflandırılmasında 
sağlık çalışanları arasında kolaylıkla kullanılan basit ve anlaşılır hem de tedavi planlamasında 
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yararlı olup yüksek evrelerde amputasyon riskini göstermesi açısından önemli bir sınıflamadır [17, 
18]. Wagner sınıflamasında ülserin lokalizasyonunun belirlenmemesi, ilk 3 evrede enfeksiyonun 
ihmal edilmesi ve ayak bakımının kötü olması, emosyonel bozukluk ile ayak deformitelerine işaret 
etmemesi gibi hasta ile ilgili faktörlerin bulunmaması dezavantajlarıdır [18]. 

  Tablo 1. Wagner Sınıflaması.

Evre 0 Ülser yok fakat yüksek riskli ayak ( pençe ayak, kallus, kemik çıkıntıları)
Evre 1 Lokalize yüzeysel ayak ülseri
Evre 2 Tendon, kemik veya eklem kapsülüne ulaşan derin ülser
Evre 3 Osteomyelit veya apsenin eşlik ettiği derin ülser
Evre 4 Parmaklar veya ön ayağın gangreni (lokalize)
Evre 5 Tüm ayağın gangreni

Enfeksiyon şiddetine göre de klinik sınıflama yapılabilmektedir. Enfeksiyon şiddetine göre sıklıkla 
bacağı tehdit etmeyen (non-limb threatening / hafif), bacağı tehdit eden (limb threatening / orta) 
ve yaşamı tehdit eden (life threatening / ağır) ülserler olmak üzere üç sınıfta değerlendirilmektedir. 
Bacağı tehdit etmeyen lezyonlar medikal tedavi ve lokal yara bakımı uygulanarak, ayaktan takip 
edilen, yüzeysel ve minimal (< 2 cm) selülit görünümlüdür. Bacağı tehdit eden ülserlerde selülit daha 
yaygındır (> 2 cm), enfeksiyon subkütanöz dokuya penetre olmaktadır ve potansiyel olarak eklem 
ve kemik yapılarını etkilemektedir. Yaşamı tehdit eden ülserlerde yaygın selülit gözlenmektedir. 
Derin dokulara ilerleyen enfeksiyon nedeniyle osteomiyelit ve nekroz görülmektedir. Septik şoka 
neden olan sistemik toksisite gelişebilmektedir [19].

DİYABETİK AYAK TEDAVİSİ

Hafif veya yüzeysel ülserlerde topikal antimikrobiyaller çekici bir seçenektir. Sistemik toksisitenin 
sınırlılığı yanında, antibiyotiği doğrudan enfeksiyon alanına iletirler. Ancak topikal ajanların 
etkinliği henüz kanıtlanamamıştır. Klorhekzidin ve povidon-iyodin gibi topikal antiseptiklerin yara 
iyilesmesini inhibe edici etkisi nedeniyle, diyabetik ayak enfeksiyonlarında kullanımı sınırlıdır. 
Gümüş sülfadiazin, neomisin, polimiksin B, metronidazol ve mupirosin gibi çeşitli topikal tedaviler, 
deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında kullanılmaktadır ancak diyabetik ayak enfeksiyonlarındaki 
etkinlikleri çalışılmamıştır. Hafif enfekte diyabetik ayak ülserlerinde topikal peptid antibiyotik olan 
peksiganan asetat’ın (FDA onayı yok) oral ofloksasin (Şekil 1) ile karşılaştırıldığı büyük randomize 
bir çalışmada sonuçlar, her iki rejimin benzer etkinlikte olduğunu göstermiştir ki bu da, bazı topikal 
antibiyotiklerin uygun seçilmiş vakalarda etkili olabileceğini düşündürmektedir [20].  
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         Şekil 1. Ofloksasin Yapısal Formülü.

EGF evrim sırasında korunmuş eski bir polipeptid olup birçok hayvan türünde bulunur ve türler 
arasında benzerliği yüksek bir yapıya sahiptir. Çok sayıda çalışma ve literatür bildirimi, insan 
EGF molekülünün laboratuvar hayvanlarının hücrelerinde bulunan reseptörlere bağlandığını 
göstermiştir [21]. EGF molekülünün hayvanlarda ve insanda filogenetik korunması, doku ve 
organik sıvılara yaygın dağılımı, mukoza ya da bezleri oluşturan epitel hücre popülasyonunun 
homeostatik korunmasında benzer bir fizyolojik role sahip olduğunu düşündürmektedir. Kimyasal 
olarak EGF yalnızca 53 amino aside sahip küçük bir moleküldür; bununla birlikte fizyolojik etkili 
daha küçük ya da daha büyük molekül türleri ya da izoformları da tanımlanmıştır. Kendi üzerine 
katlanmış tek bir zincirden oluşur; sistein kalıntıları arasında üç disülfür köprüsünden oluşan bir 
halka görünümündedir (Şekil 2).

           Şekil 2. EGF Molekülü.

Araştırmacılar tavşan korneal yanık deney sisteminde tükürük bezlerinden elde edilip saflaştırılan 
EGF etkilerini değerlendirmiştir. İlk bulgular, lokal EGF uygulamasının kornea epitelinin göçünü 
ve proliferasyonunu uyardığını ve yaranın normalden daha hızlı iyileşmesine yardımcı olduğunu 
göstermiştir. 1960’ların başında iyileştirici etkisinin epitelyum hücreleri ve fibroblastlar üzerindeki 
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mitojenik etkisine bağlı olduğu bilinmekteydi. Hücre kültürü modelleri kullanılarak EGF varlığının 
fibroblast, endotel hücresi ve keratinosit kültürlerinde proliferasyonu, keratinosit kültürlerinde 
göçü artırdığı gösterilmiştir. Diğer bir deyişle, deride yara iyileşmesinden sorumlu temel hücre 
tiplerinde EGF reseptörü vardır ve bu nedenle bu hücreler uyarılmaktadır.

Tükürük bezleri olmayan ve bu nedenle yaralarını ememeyen hayvanlarda yara iyileşmesinde 
önemli eksiklik olduğu gösterilmiştir. Ayrıca tükürüğün dışarıdan uygulanması iyileşme sürecini 
hızlandırmıştır. Böylece deri iyileşme sürecinde tükürükten elde edilen EGF molekülünün rolü 
gösterilmiştir.  

Diyabetik ayağın oluşumunu önlemede sağlık çalışanının ve hastanın eğitimi gereklidir. Ayakta 
ülserasyon veya enfeksiyon (Ayak bakımı acilleri dahil) yirmi dört saat içinde multidisipliner ayak 
bakımı ekibine sevk edilmelidir [22]. Diyabet ayak ekibinin de güncel yaklaşımları takip etmesi, 
kendi içinde ve hastalar ile iletişimi önemlidir. Multidisipliner yaklaşımının kazançları hastaların 
hastanede yatış sürelerini, amputasyon oranlarını, devletin ve bireylerin tedavi maliyetlerini 
azaltmaktadır.

Diyabetik ayak yarasını eğitimle önlemek tedavi etmeye göre daha kolay ve ekonomik bir 
yöntemdir. Diyabetik ayak yaralarının önlenmesi, tanı ve tedavisine yaklaşım konusunda birinci 
basamakta sağlık kuruluşundaki sağlık çalışanları öncü olmalı ve diyabetik ayak yaralarının 
multidisipliner yaklaşımla değerlendirilmesini düzenleme konusunda aktif rol almalıdırlar. Ayak 
ülseri ve amputasyonu önlemede klinik rehberlerde önerilen; riskin erken tanılanması, bütün 
diyabetik hastaların yıllık ayak taramalarına dayanarak yüksek riskli bireylerin eğitimi, ayak 
bakımını benimsemesini, tedavi ve korunmasını hedeflenmektedir [23].

SONUÇ

Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine göre dünyada 220 milyon diyabetli yaşadığı ve önlem 
alınmazsa 2030 yılına gelindiğinde, bu sayının iki katına çıkacağı bildirilmiştir [24]. Türkiye 
Diyabet Epidemiyoloji Çalışması, ülkemizde yaşayan diyabetlilerin %32’sinin hastalığının 
farkında olmadıklarını ortaya koymuştur. Çalışmada diyabetin kadınlarda ve kentsel bölgelerde 
yaşayanlarda daha sık olduğu, ayrıca diyabet riskinin yaşlanma, obezite, hipertansiyon, ailede 
diyabet varlığı, alışkanlıklar ile ilişkili olduğu saptanmıştır [25]. Diyabet prevelansındaki bu artış, 
nüfus artış hızı ve ortalama yaşam süresinin uzaması sonucunda yaşlanma ve yaşam tarzı 
değişimi sonucunda obezite ve fiziksel aktivitenin azalmasına bağlanmaktadır [26]. 

Uluslararası Diyabet Federasyonu verilerine göre ayak problemlerinin diyabetli hastaların 
hastaneye en sık yatış nedeni olduğu, her 30 saniyede bir diyabetlinin major amputasyon 
geçirdiğini ve tüm bacak amputasyonlarının %70’inin diyabete bağlı olduğunu belirtmektedir [27].
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Diyabetik ayak, DM’nin uzun dönem komplikasyonlarının bir sonucudur. Diyabetik ayak ekip 
işi gerektirmesi ve yakın takip gerektirmesi nedeni ile bu hastaların nerede ve ne sıklıkla 
takip edileceği ve nasıl tedavi edileceği halen netlik kazanmamıştır. DM, vücudun savunma 
hücre fonksiyonlarının hiperglisemiye bağlı olarak bozulmasına da sebep olmaktadır. Böylece 
oluşan yaranın enfeksiyonlara karşı savunması bozulmakta ve yarada enfeksiyona meyil ileri 
derecede artmaktadır. Bunun dışında savunma hücrelerinden yara iyileşmesi için gerekli olan 
çeşitli mediatörlerin salınımı da azalmaktadır. Kronik enflamasyon, fibroblast fonksiyonundaki 
bozukluk, yetersiz anjiyogenez ve hücre göçü eksikliği gibi faktörlerde eklenebilir. Tüm bu 
süreçler bir araya geldiğinde yara iyileşmesinin normal basamakları oluşamamakta ve iyileşme 
süreci, beklendiği şekilde tamamlanamamaktadır.

Diyabetik ayak yarasında zor olan tedaviye birde enfeksiyon eklenmesi durumunda çok 
maliyetli ve uzun bir tedavi süresi ve iş gücü kaybı kaçınılmaz olmaktadır. Komplikasyonsuz 
bir diyabetlinin yıllık doğrudan maliyeti 400 dolar civarındadır. Komplikasyonlu diyabetlide ise 
maliyet yaklaşık 4 kat daha yüksek olarak hesaplanmıştır. Türkiye’de 2010 yılı için diyabet 
nedeniyle kişi başı sağlık harcamasının ortalama 572 dolar olduğu hesaplanmaktadır. Bu 
rakam Türkiye’de diyabet maliyetinin geçen 15 yılda %40 artış gösterdiğini ortaya koymaktadır. 
Bir diğer nokta ise diyabete bağlı yapılan harcamaların büyük bölümü diyabet tedavisinden 
çok komplikasyonlarının tedavisi için harcanmaktadır [25]. Ayrıca, enfeksiyonlara karşı en etkili 
silahlarından olan antimikrobik etkili peptitlerlerin (AMP), bazılarının da diyabetik ayak ülseri 
endikasyonu için Faz III aşamasında yer aldığı bilinmektedir [28].

Yara iyileşmesi, birçok faktörün bir araya gelmesiyle mümkün olan karmaşık bir süreçtir. 
Diyabetli hastalarda bu evrelerde meydana gelen aksaklık nedeni ile kronik hale gelen ülserler 
kaçınılmaz olmaktadır. Diyabetik ayak ülseri tedavisinde son yıllarda amputasyona gidişi 
önlemek amaçlı çalışmalar yoğunluk kazanmıştır. Topikal olarak uygulanabilen trombosit türevi 
büyüme faktörleri üzerine yapılan çalışmalar olumlu sonuçlanmıştır. Buna benzer faktörlerin 
gelişimi devam etmektedir. Gelişmeler sadece büyüme faktörleri ile ilgili değil aynı zamanda 
biyo-mühendislik alanında da umut vericidir Bu ülserlerin iyileşmesi için değişik tedavi ajanları 
kullanılmaktadır. Bunlardan biride EGF’dir. EGF’nin topikal ve enjektabl formları bulunmaktadır. 

EGF içeren ürün, Küba Ulusal İlaç Komisyonu tarafından onaylandıktan sonra Nisan 2007’de 
Küba Temel İlaç Listesine alınmıştır. O tarihten itibaren ilacın Ulusal Toplum Sağlığı Sisteminde 
yaygın kullanımı için bir strateji uygulanmaktadır.

İki yıllık Küba deneyiminde intralezyonel EGF %97.5 oranında çoğu tip 2 olmak üzere diyabetik 
hastalarda kullanılmıştır. Tanıya göre bakıldığında ilaç çoğunlukla Wagner III (%46.2) ya da IV 
(%30.6) diyabetik ayak ülseri (DFU) için kullanılmıştır. Kullanıldığı diğer endikasyonlar (%23.2) 
venöz ülserler, postflebitik ülserler, post travmatik ülserler ve Martorrell hipertansif ülserleri olmuştur.
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Tedavi sonunda tam granülasyon sağlanan hasta oranı %71.9 olmuştur. Bu parametre Wagner 
III ya da IV ülseri olan hastalarda (%71.8) ve diğer tanıları alan hastalarda (%72.2) benzerdir. 
Wagner V olarak sınıflandırılan 6 hastadan 4’ünde tedavi sonunda tam granülasyon da 
vurgulanmalıdır. Tedavi başlangıcından granülasyona dek geçen ortalama süre 29 gün olup, 
granülasyon gelişen olguların yarısında 25 günden kısa olmuştur. Bu parametre Wagner III ve 
IV ülserlerde 25 ± 12 gün şeklindedir. Elde edilen bu verilere bakıldığında diyabetik ayak teşhis 
ve tedavi süreci büyük önem arz etmektedir. 
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ÖZET

Farmasötik ürünlerin mikrobiyolojik kalite kontrol analizlerini yürütecek olan laboratuvarlar kurulum, 
işletme ve analiz faaliyetleri için uluslararası standartlarda belirtilmiş gereksinimleri sağlamalıdır. 
Mikrobiyoloji kalite kontrol laboratuvarları; laboratuvar dizaynı, kalite kontrol faaliyetleri ile testin 
güvence altına alınması, sterilizasyon ve dekontaminasyon işleminin geçerliliğinin sağlanması, 
kontaminasyonun engellenmesi gibi kriterleri değerlendirerek standartlara uygun olarak faaliyetleri 
yürütmelidir. Mikrobiyolojik kalite kontrol testleri için en kritik husus laboratuvar dizaynıdır. Özellikle 
sterilite testi için analiz faaliyeti yürütecek laboratuvarlar; laboratuvar dizaynını standartlara uygun 
olarak kurgulamalı, test için kalite kontrol faaliyetlerini rutin olarak uygulamalıdır. Sterilite testi için 
analiz faaliyetleri, standartlarda belirlenmiş kriterlere sahip alanlarda, ISO Sınıf 5 kalifikasyona 
sahip cihazlar ile yürütülmelidir. Sterilite testi haricinde farmasötik ürünlerin mikrobiyolojik 
kalite kontrol analizlerini yürüten laboratuvarlarda ise sınıflandırılmış ortam şartı aranmazken 
çapraz kontaminasyonun engellenmesi için önlemlerin alınması gereklidir. Mikrobiyolojik kalite 
kontrol laboratuvarlarının gereksinimleri Uluslararası Standardizasyon Örgütü standartlarında, 
Avrupa Farmakopesi gibi farmakopelerde, Dünya Sağlık Örgütü ve Farmasötik Denetim İşbirliği 
Konvansiyonu gibi kuruluşlarının rehber dokümanlarında tanımlanmıştır. Bu derlemede farmasötik 
ürünlerin mikrobiyolojik kalite kontrol analizlerini yürütecek olan laboratuvarların kurulum ve analiz 
faaliyetleri için uluslararası standartlarda belirtilmiş gereksinimlerine dair bilgilere yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Kalite kontrol parametreleri, Çapraz kontaminasyon, Laboratuvar dizaynı, 
Sınıflandırılmış alan ve kontrolleri.
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INTERNATIONAL REQUIREMENTS OF MICROBIOLOGICAL CONTROL LABORATORIES

ABSTRACT

Microbiological quality control analysis laboratories must provide the requirements specified 
in international standards for installation, operation and analysis activities. Laboratory design, 
quality control activities, the validity of sterilization and decontamination process, prevention of 
contamination criteria should evaluated by Microbiology Quality Control Laboratories and analyzes 
are carried out in accordance with the standards. The most critical issue for microbiological 
quality control tests is laboratory design. Sterility testing laboratories should be designed in 
accordance with the standards and should routinely apply the quality control procedures for 
testing. Sterility testing should be carried out in areas that provide the criteria specified in the 
standards, with devices with ISO Class 5 qualification. Classified environment condition is not 
required in other microbiological quality control analysis laboratories however, measures must 
be taken to prevent cross-contamination in the laboratory. The requirements of microbiological 
quality control laboratories are defined in International Standardization Organization standards, 
pharmacopoeia such as European Pharmacopoeia and guidelines of World Health Organization 
and Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme. In this review, information on the 
requirements of the laboratories, which will carry out microbiological quality control analyses of 
pharmaceutical products, are specified in international standards for the installation and analysis 
activities.

Keywords: Quality control parameters, Cross contamination, Laboratory design, Classified areas 
and controls.

GİRİŞ

Tıbbi ürünlerin mikrobiyolojik kalite kontrol analizlerinin yapıldığı laboratuvarlarda test 
güvenilirliğinin sağlanması ve mikrobiyolojik bulaşın (kontaminasyonun) önlenmesi için 
belirli gereksinimlerin sağlanması esastır. Bu gereksinimler mikrobiyolojik analiz yapan tüm 
laboratuvarlar için vazgeçilmezdir. Tıbbi ürünlerin mikrobiyolojik kalite kontrol analizlerinin 
yürütüldüğü laboratuvarlarda farklı standartlarda tanımlanan gerekliliklerin sağlanması, test için 
temel kabul kriteridir. Özellikle steril olması gereken farmasötik preparatlardan enjeksiyonluk 
çözeltiler, göz damlaları ile tıbbi cihazların kontrolü için uygulanan sterilite testinde mikrobiyolojik 
kontaminasyonun önlenmesi için laboratuvar koşulları ve analist yönünden gerekli önlemlerin 
alınması şarttır. Alınması gereken önlemler ve yapılması gereken kontroller uluslararası kabul 
gören standartlarda tanımlanmış olup bunların belirlenen kriterlere göre uygunluğunun kontrol 
edilmesi gereklidir. Genel olarak mikrobiyolojik kontrol laboratuvarları gerekliliklerinde, iş akışına 
göre ayrımlandırılmış alanlar ve kullanım alanlarına göre sınıflandırılmış donanımlar gibi zaman-
mekan ayrımının sağlanması, çapraz kontaminasyonun engellenmesi için önemlidir [1]. 
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Mikrobiyolojik analiz faaliyeti yürüten kalite kontrol laboratuvarları için minimum gereklilikler 
özellikle sterilite testi için oldukça katıdır. Bu gereklilikler farklı standartlarda tanımlanmıştır. Sterilite 
testi genel olarak farmakope yöntemlerine göre uygulanmakta olduğundan bu standartlarda 
belirtilen gerekliliklerin sağlanması da önemlidir. Farmakope yöntemleri genel olarak ilaç gibi 
farmasötik ürünleri kapsamasına rağmen diğer ürün gruplarındaki sterilite testi için de farmakope 
yöntemlerine atıf yapılmaktadır. Örneğin tıbbi cihaz ürünlerin sterilizasyon kontrolünde kullanılan 
uluslararası standart olan Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (International Organization for 
Standardization-ISO) 11737-2 standardında bir sterilizasyon sürecinin tarifi, geçerli kılınması 
ve sürdürülmesinde gerçekleştirilen sterilite deneyleri standardının, sterilite testi için farmakope 
yöntemlerine atıf ettiği görülmektedir [1]. Bu nedenle laboratuvarda, sterilite testi için kabul 
görmüş farmakope yöntemi olan Avrupa Farmakopesi (European Pharmacopoeia-EP) 2.6.1 
genel monografına göre mikrobiyolojik kontaminasyona karşı gerekli önlemler alınmalıdır. 
Bahse konu Avrupa Farmakopesi monografında belirtilen gereklilikler, aynı zamanda Amerikan 
Farmakopesi (American Pharmacopoeia-USP) 71 numaralı monografda da tanımlanmıştır [2,3]. 
Mikrobiyolojik kontaminasyon için alınacak önlemler de yine farmakopeler, standartlar ve rehber 
dokümanlarda tanımlanmıştır. Mikrobiyolojik kontrol laboratuvarı için gereklilikler sadece sterilite 
testi yönünden belirlenmemiş, ilgili standart doküman ve rehberlerde çapraz kontaminasyonun 
engellenmesi, kullanılan donanımın kontrolü, sterilizasyon ve dekontaminasyon işlemlerinin 
etkinliğinin kontrolü de tanımlanmıştır. Bu gereklilikler sağlanmalı ve uygun periyotlarda kontrolü 
yapılarak izlenmelidir.

STERİLİTE TESTİ KONTROL LABORATUVARLARI VE GEREKSİNİMLERİ

Sterilite kontrol testi, steril olması gereken enjeksiyonluk, göze uygulanan farmasötik preparatlar 
ve tıbbi cihaz ürünlerine uygulanması gereken kalite kontrol testidir. Bahsi geçen ürünler için 
uygulanması gereken testler EP 2.6.1 ve USP 71 monografına göre uygulanmakta olup 
standartlarda belirtilmiş olan tüm gereklilikler sağlanmalı ve gerekli kontroller yapılarak kayıt 
altına alınmalıdır. Bu monograflara göre sterilite testi uygulayan laboratuvarlar mikrobiyolojik 
kontaminasyona karşı gerekli önlemleri almalıdır. EP 5.1.9 Sterilite Testinin Uygulanmasındaki 
Prensipler genel monografında, mikrobiyolojik kontraminasyonu engellemek için en az B sınıfı 
ortamda A sınıfı biyogüvenlik kabini veya bir izolatör kullanımı gerekliliği tanımlanmıştır [4]. 
Belirtilen gerekliliğe göre sterilite testini uygulayan bir kalite kontrol laboratuvarı, testi standartlarca 
belirtilmiş olan B sınıfı ortamda, kalifikasyonu yapılmış olan A sınıfı kabinde uygulamalıdır. Bu kriter 
haricinde laboratuvarda sterilite testi, standartlara uygun olarak bir izolatör ile de gerçekleştirebilir. 
İzolatör cihazının kullanımı için herhangi bir ortam sınıflandırmasına gerek yoktur. Ancak 
test, izolatör ile uygulanacak ise USP 1208 Sterilite Testi için İzolatör Sisteminin Validasyonu 
standardının gereklilikleri sağlanmalıdır. Bu standarda göre belirli bir sterilizasyon işlemine tabi 
tutulmuş olan tıbbi ürünün sterilite kontrolünü yapan laboratuvarda kullanılacak olan izolatör; dış 
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ortamla doğrudan teması kesilmiş, genellikle mikrobiyolojik kontaminasyona sebep vermeyecek 
özellikte malzemeden üretilmiş (polivinil klorür plastik, cam, paslanmaz çelik vb.) olmalı ve pozitif 
basınç oluşturmalıdır. İzolatörler, analist ve test edilecek ürün arasında doğrudan teması ortadan 
kaldırarak testi ve ürünü mikrobiyolojik kontaminasyon yönünden korumalıdır. İzolatöre yapılacak 
olan tüm malzeme transferleri, tamamen çevresel ayrılmayı korurken işlemi aseptik bir tarzda 
gerçekleştirecek sisteme sahip olmalıdır. Bu ayrımı sağlayan bir izolatör kullanımı, B sınıfı bir 
ortam şartlarında kullanılması gereken temiz oda için kıyafet gerekliliğini ortadan kaldırmaktadır. 
Ancak izolatör muhafazasına giren alanlar için mikrobiyolojik kontaminasyona karşı ek bir önlem 
alınmalıdır. Bunun için analist izolatör içinde bulunan eldivene ek olarak steril bir eldiven kullanmalı, 
dekontaminasyon işleminde kullanılan ekipman ve kimyasalların etkinlik kontrolünü yapmalı, 
dekontaminasyon işleminde sporisidal etkinliği belirlenmiş olan bir dezenfektan kullanmalıdır [5]. 
Sterilite testi için kullanılan izolatör, ISO 14644 temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar 
standardına göre ISO Sınıf 5 alanı için partiküler hava kalitesi gereksinimlerini karşılar. ISO sınıf 
alanları ile ilgili partiküler hava kalitesi Tablo 1’de belirtilmiştir [6].

Tablo 1. Partiküler hava kalitesine göre ISO 5 hava sınıfı partikül gereklilikleri [6].

ISO sınıf 
numarası

Kabul edilebilir maksimum partikül derişimleri (partiküller / m3)

0.1 µm 0.2 µm 0.3 µm 0.5 µm 1 µm 5 µm*

5 100000 23700 10200 3520 832 -

*Partikül tespiti olmamalıdır.

Kullanılan izolatör, partikül gereksinimlerini karşılasa dahi ortam ve ekipmanın mikrobiyolojik 
yükü, uygun periyotlarda kontrol edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır. İzolatörde analiz sırasında 
ortamın ISO Sınıf 5 kalitesinde olması gerekliliği aranmaz. Ancak test sırasında kontaminasyonu 
en aza indirecek önlemler alınarak test güvenilirliği sağlanmalıdır. Pozitif basınç ile çalışarak 
çalışma sahası kontaminasyonunu engelleyen izolatör sistemleri genellikle üretici firma tarafından 
belirlenmiş basınç seviyesinde olmalıdır. Genel olarak basınç seviyesi 20 Pa veya daha yüksek 
olmalıdır [5].

Kullanılan izolatör sistemlerinde doğrudan dışarı ile temasın engellenmesi için geçiş sistemlerinin 
bulunması gereklidir. Bu sistemlerde test için kullanılacak olan ekipman, sarf malzeme ve 
kimyasalların izolatör içerisine kontaminasyonu engelleyerek alınması için iç ortamın basıncını 
ve partikül kalitesini etkilemeyecek geçiş sistemleri olmalıdır [5]. 

İzolatörlerin konumlandırıldığı alanın EP 5.1.9 ve USP 1208’de belirtildiği gibi herhangi bir 
sınıflandırılmış alanda olmasının gerekliliği yoktur. Temiz oda şartlarında A sınıfı bir biyogüvenlik 
kabini kullanımı durumunda en az B sınıfı ortam gerekliliği sağlanmalı iken izolatör kullanımında 
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böyle bir gereklilik aranmamaktadır. Ancak izolatörün bulunduğu alanın zorunlu haller dışında 
sadece yetkili personelin girebildiği kontrollü bir alanda konumlandırılması önemlidir. İzolatörün 
bulunduğu alanın sınıflandırılmasına gerek olmadığından ortamın mikrobiyolojik ve partiküler 
kalitesinin izlenmesi gerekmemektedir. Ancak izolatör çalışma alanının izlenmesi gerekli ve 
uygunluğu test için kabul kriteridir. Ayrıca izolatörün konumlandırıldığı alan dekontaminasyon 
işleminin etkinliğini etkilemeyecek şekilde olmalıdır. Bu işlemler kurulum öncesinde hava beslemesi, 
vakum, harici egzoz, sıcaklık ve nem kontrolü gibi yardımcı hizmetlerin tasarım spesifikasyonlarına 
uygunluğunu, üretici firmanın kurulum ve performans için minimum gereklilikleri, operasyonel 
gereklilikler kontrol edilerek değerlendirilmelidir. Kullanıcı için kontrol edilmesi ve kayıt altına 
alınması gereken operasyonel gereklilikler olan dekontaminasyon sisteminin geçerliliği ve hijyen 
planı da test sisteminde kullanılan izolatör için oldukça önemlidir. Dekontamiansyon sistemi için 
kullanılan yöntem ve kimyasalın belirli bir sürede bakterisidal ve sporisidal etkinliğinin kontrol 
edilmesi gereklidir. Bunun için standartlarda belirtilen biyolojik indikatörler kullanılarak sistem için 
dekontaminasyon işleminin geçerliliği kontrol edilmelidir. İzolatör sisteminin dekontaminasyonu 
için genellikle kullanılan kimyasallar arasında perasetik asit, klor dioksit, ozon ve hidrojen peroksit 
kullanılmakta olup bu kimyasalların dekontaminasyon işlemi için geçerliliği kontrol edilerek 
kayıt altına alınmalıdır. Dekontaminasyonda kullanılan yöntemin geçerliliği spor oluşturan 
mikroorganizmalar ile muamele edilerek en az 103 spor için sidal etkinlik beklenmektedir. Bu 
kontroller USP 1229.5 Sterilizasyon İçin Biyolojik İndikatörler monografında belirtilen indikatörler 
yardımı ile yapılabilir. Ayrıca dekontaminasyon işleminin yanı sıra tanımlanmış ve belirli periyotlarla 
tekrarlanan temizlik planının bulunması da şarttır. Ancak gerek dekontaminasyon işleminde 
gerekse temizlik işleminde kullanılan kimyasalların antimikrobiyal etkinliğinin tamamiyle ortadan 
kaldırılması, testi yanlış negatiflik yönünden etkilememesi gerekmektedir. Antimikrobiyal etkinin 
kontrolü de rutin olarak yapılmalı, bu kontrol için nötralizan içeren besiyeri ile sağlanmalıdır [4,5,7].

Sterilite testi uygulayan mikrobiyoloji kalite kontrol laboratuvarında, izolatör kullanımı haricinde 
B sınıfı ortamda A sınıfı bir biyogüvenlik kabini kullanılabilir [4]. İzolatörün bulunduğu ortamın 
sınıflandırılması gibi bir gereklilik bulunmadığından ortam kontrolü için herhangi bir işlem 
yapılmasına gerek yokken B sınıfı ortamın gereksinimleri sağlanmalı ve ortam yapılan kontroller 
ile kayıt altına alınmalıdır. Çevresel izlemelerin gerçekleştirilmesi gerekmekte olup analistler 
tarafından yapılması mümkündür. Çevresel izlemeler ortamın kontaminasyon yükünün 
belirlenmesinde oldukça kritiktir. Bu nedenle özellikle aseptik işlemlerinin en kritik bölgelerinde 
kullanılan ISO sınıf 5 ortamda yoğun izlemler yapılmalıdır. Mikrobiyolojik çevresel kontrol 
yöntemlerinin birçoğu çevresel ve dekontaminasyon sistemlerine bağlı olarak stres sebebiyle 
hasarlı bir durumda olabilecek organizmaların geri kazanımına dayandığından bu yöntemlerde 
geri kazanımlar oldukça zordur. Temiz oda sistemleri ile yapılan analizlerde gerek A sınıfı kabinin 
gerekse B sınıfı ortamın hava, yüzey ve personelin mikrobiyolojik izlemesi yapılarak minimum 
örnekleme kriterleri sağlanmalı ve belirlenen kabul limitleri yönünden değerlendirilmelidir. Özellikle 
strese bağlı mikroorganizma geri kazanımının düşük olması, dezenfeksiyon işleminde kullanılan 
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antimikrobiyal etkili kimyasalların negatif etkisi de kontrol edilerek gerekli önlemler alınmalıdır. 
Bilimsel çalışmalarda oldukça farklı çevresel partiküllerin ölçüm yöntemi olsa dahi genel olarak 
ortamın aktif ve pasif olarak mikrobiyolojik yükünün, partikül sayımı yapılarak limitler dahilinde 
olup olmadığı kontrol edilmelidir [8].

Sterilite testi kontrol laboratuvarlarında B sınıfı ortam veya izolatör kullanımında ortamın pasif 
ve aktif mikrobiyolojik yükü kontrol edilmelidir. B sınıfı ortamda paritikül sayımı, ortamın aktif 
ve pasif mikrobiyolojik yükü, yüzey ve ekipmanların mikrobiyolojik yükü kontrol edilerek limitler 
yönünden kontrol edilmelidir. Kontrollü ortamlardaki partikül sayısı ölçümleri doğrultusunda elde 
edilen veriler, ortamın mikrobiyolojik yükü hakkında bilgi vermediğinden mikrobiyolojik yük ayrıca 
belirlenmelidir. Genel olarak 0.5 µm’den büyük partikül ölçümleri yapılarak ortamın partikül kalitesi 
belirlenmektedir. Olması gereken partikül limitleri Tablo 2’de belirtilmiştir.

Tablo 2. Temiz odada ISO sınıflarına göre partikül sayısı limitleri [8].

ISO Sınıfı Paritikül Sayısı ≥0.5 µm/m3

ISO 5 3520
ISO 6 35200
ISO 7 352000
ISO 8 3520000

Partikül ölçümlerinin yanında aktif havanın filtrasyonu veya besiyeri üzerinden geçirilmesi ile ortamın 
aktif olarak mikrobiyolojik yükü kontrol edilmelidir. Bunun yanı sıra plak açma yöntemi ile içerisinde 
besiyeri bulunan plaklar belirli sürelerde açılarak ortamın pasif mikrobiyolojik yükü belirlenmelidir. 
Aktif olarak ve pasif olarak genel mikroroganizma taraması yapıldığından Tryiptic Soy Agar (TSA) 
gibi genel bir üretici besiyeri kullanılmalı, biyolojik yükün belirlendiği grupların üreyebileceği bir 
besiyeri tercih edilmelidir. Ortamda dezenfeksiyon ve dekontaminasyon işleminden sonra tekrar 
geri kazanımı zorlaşan, strese giren mikroorganizmaların geri kazanımı zor olduğundan kullanılan 
besiyerinin kalite kontrol çalışmaları oldukça önemlidir. Ayrıca dezenfeksiyon için kullanılmakta 
olan dezenfektanın örnekleme sırasında antimikrobiyal etkinliğinin olması sebebiyle bu etkiyi 
ortandan kaldıracak önlemlerin alınması da önemlidir. Bu işlem için TSA besiyerinde yüzey 
aktif madde olarak kullanılabilecek kimyasalların besiyerine eklenmesi antimikrobiyal etkinin 
önlenmesi için önemlidir. Besiyeri kalite kontrol çalışmalarında bu durum açıklanmıştır. Aktif ve 
pasif hava ölçümünün yanı sıra ortamda, yüzeyde ve analist ekipmanlarındaki mikrobiyolojik 
yükün de belirlenmesi gereklidir. Bunun için temiz odada, kullanılan biyogüvenlik kabini veya 
izolatörde testi etkilemesi muhtemel riskli alanların kontakt plak, parmak izi yöntemi veya swap 
örneklemesi ile kontrol edilmesi gerekmektedir. Ekipman ve örnek kontrollerinde yüzeylerden 
alınan örnekler (izolatör zemini ve duvarı; kullanılan eldivenler, kapı kolları, analistin test alanına 
etki edebilecek kısımları vb.) testi etkileyen alanları etkileme potansiyeline göre belirlenmeli, risk 
ve aksiyon tanımlanmalıdır. Ortamın mikrobiyolojik kalite kontrol limitleri Tablo 3’te belirtilmiştir [8].
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Tablo 3. Mikrobiyolojik örnekleme sonucu ortam sınıflarına göre limitler [8].

Ortam                 
Sınıflandırası

Aktif Hava      
Kontrolü (%)

Plak Açma        
Yöntemi (90 mm) 

4 Saat
Kontakt plak veya 

Swap (%)
Eldiven veya      

giysi (%)

ISO 5 veya daha 
üst sınıf <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

ISO 5 <1 <1 <1 <1
ISO 6 <3 <3 <3 <3
ISO 7 <5 <5 <5 <5
ISO 8 <10 <10 <10 <10

Sterilite testi için farmakopelerde tanımlanmış ortam sınıflandırması ve çevresel kontrollerin 
yanında Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yayınlamış olduğu rehberler incelendiğinde de tüm 
gerekliliklerin uyumlu olduğu görülmektedir. DSÖ’nün yayınladığı rehber doküman olan Temiz 
Odaların Çevresel İzlemesi dokümanındaki sınıflandırılmış alanlara göre limitler aşağıda Tablo 4 
ve 5’te belirtilmiştir. 

Tablo 4. Hava sınıfına göre izin verilen maksimum hava kaynaklı partikül derişimi [9].

Ortam 
Sınıfı

Analiz dışında Analiz sırasında

İzin verilen maksimum partikül / m3 İzin verilen maksimum partikül / m3

≥ 0.5 μm ≥ 5.0 μm ≥ 0.5 μm ≥ 5.0 μm
A 3520 20 3520 20
B 3520 29 352000 2900
C 352000 2900 3520000 29000
D 3520000 29000 Tanımlanmamış Tanımlanmamış

Ortamda yapılan partikül ölçümlerinin belirlenen limitler dahilinde olduğu kontrol edilerek ölçümler 
kayıt altına alınmalıdır. 
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Tablo 5. DSÖ operasyon sırasında mikroorganizmalar için önerilen limitler [9].

Ortam Sınıfı Aktif Hava Ölçümü 
(kob*/m3)

90 mm plak açma 
yöntemi (kob*/4 

saat)
55 mm kontakt plak 

(kob*/plak)
Eldiven parmak izi 
(5 parmak) (kob*/

eldiven)

A <1 <1 <1 <1

B 10 5 5 5

C 100 50 25 -

D 200 100 50 -

*kob: koloni oluşturan birim.

Ortamda yapılan kontrollerle, mikrobiyolojik yükün belirlenen limitler dahilinde olduğu kontrol 
edilerek ölçümler kayıt altına alınmalıdır [9].

FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ KALİTE KONTROL LABORATUVARLARI VE 
GEREKSİNİMLERİ

Sterilite testi dışında farmasötik mikrobiyoloji analizlerinin uygulandığı laboratuvarlarda genel 
olarak standartlarda ve farmakoplerde tanımlanmış gereksinimler uygulanmalıdır. Bu gereksinimler 
genel olarak; kalite kontrol işlemleri, laboratuvar dizaynı, dekontaminasyon ve sterilizasyon işlemi 
ile personel olarak 4 başlık altında incelenebilir.

Farmasötik Mikrobiyoloji Laboratuvarı Kalite Kontrol İşlemleri

Farmasötik mikrobiyoloji laboratuvarında kalite kontrol işlemleri test güvenilirliğinin sağlanması için 
önemli bir süreçtir. Bu süreçte testin geçerliliğini sağlayacak en önemli kalite kontrol parametreleri 
besiyeri üretebilirlik testi, negatif ve pozitif kontrollerdir. Testler temel olarak farmasötik ürünün 
mikrobiyolojik yükünün taranmasına dayandığından kullanılan besiyerinin mikroorganizma 
üretebilme kabiliyeti kontrol edilmelidir. Bunun için referans sayılı mikroorganizma gruplarından 
sporlu, Gram negatif, Gram pozitif bakteri; maya ve küf seçilerek besiyerine inoküle edilir. Katı 
besiyerlerinde faktör 2’den büyük değerler, sıvı besiyerlerinde ise gözle görülebilir bulanıklık 
görülmesi pozitif kabulü için gerekmektedir. Ayrıca test sırasında besiyerinin negatif ve pozitif 
kontrolü ile testin geçerliliği kontrol edilerek veriler kayıt altına alınmalıdır. Farmasötik ürünler 
için yöntem uygunluk çalışmaları da yapılarak ürün gruplarındaki antimikrobiyal etkinin bertaraf 
edildiği kanıtlanmalıdır. Pozitif kontrol için de numune ile birlikte referans sayılı mikroorganizma 
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gruplarından sporlu, Gram negatif, Gram pozitif bakteri; maya ve küf seçilerek besiyerine inoküle 
edilir. Katı besiyerlerinde faktör 2’den büyük değerler, sıvı besiyerlerinde ise gözle görülebilir 
bulanıklık görülmesi gerekmektedir. Antimikrobiyal etkinin ortadan kaldırılması için genel üretici 
besiyerlerine lesitin ve/veya polisorbat 80 eklenerek nötralizasyon işlemi yapılabilir. Genellikle 
derişimler 0.7 g/L lesitin, 5.0 g/L polisorbat 80’dir. Bu miktarlar yapılan yöntem uygunluk çalışmaları 
ile teyit edilmelidir. Ayrıca besiyerine eklenen bu kimyasalların da üremeye pozitif veya negatif 
etkisinin olmadığı besiyeri üretebilirlik çalışması ile kontrol edilmelidir [2,10,11].

Laboratuvar Dizaynı

Mikrobiyoloji laboratuvarları, kontaminasyon riski bulunan alanlar olduğundan dizaynı ve çalışma 
planı çapraz kontaminasyonu engelleyecek şekilde yapılmalıdır. Kontaminasyonu engellemek için 
iş ve işlemlere göre ayrımlandırılmış alanların kullanımı, çalışmaların mikrobiyolojik kontaminasyona 
göre sınıflandırılmış ekipmanlarla yapılması önemlidir. Bunun için laboratuvar alanları hazırlık ve 
sterilizasyon, numune saklama, test, inkübasyon, tanımlama, dekontaminasyon alanlarının ayrı 
tutulması ve iş akışlarına göre geçişlerinin planlanması önerilmektedir. Standartlar incelendiğinde 
laboratuvarlar, çapraz kontaminasyona yol açma risklerini en aza indirecek biçimde kurgulanmalı, 
laboratuvarın amaca uygun teknoloji ile inşa edilmesi, deney ve numunelerin bütünlüğün 
korunmasını sağlamak için uygun önlemler alınarak (örneğin sızdırmaz kaplar kullanılarak) 
prosedürlerin işlem sıraları ile uygulanması, faaliyetlerin zamana ve mekâna göre ayırımının 
yapılması önem arz etmektedir. Yapılan işlemlerde çapraz kontaminasyona neden olacak (örneğin 
sterilizasyon ve dekontaminasyon işlemi için kullanılan otoklavlar) cihaz ve ekipmanların ayrılması 
ve sadece belirlenen işlemler için kullanılması kontaminasyon riskini azaltacaktır [12].

Sterilizasyon ve Dekontaminasyon İşlemi

Mikrobiyoloji laboratuvarlarında kullanılan ekipmanların testlerde yanlış pozitiflik sonucunun 
ortadan kaldırılması için ilk basamak sterilizasyon sürecidir. Laboratuvarda geçerliliği kanıtlanmış 
olan sterilizasyon süreci bulunmalıdır. Sterilizasyon sürecinde yapılan işlemin etkinliği kontrol 
edilerek biyolojik ölümün kontrol edilmesi, sterilizasyon işlemi uygulanan ürünlerin sterilite kontrolü 
ile test edilmesi ve kayıt altına alınması önemlidir. En temel sterilizasyon süreci otoklav ile yapılan 
sterilizasyondur.

Test sonrasında laboratuvarda üretilmiş olan kontamine ekipman ve atıkların da geçerli bir 
dekontaminasyon süreci ile bertaraf edilmesi veya tekrar kullanılabilir hale getirilmesi gereklidir. 
Laboratuvar faaliyeti sonucu oluşan kontaminasyon ve enfeksiyona sebep olacak malzemelerin 
dekontaminasyon işlemi ile bertarafı kontaminasyonu en aza indirecek şekilde planlanmalıdır 
[12,13].
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Mikrobiyoloji Laboratuvar Personeli

Mikrobiyolojik deneyler, deneyimli veya eşdeğer personeller tarafından gerçekleştirilmelidir. 
Mikrobiyoloji testi için yetkilendirilmiş ve uygun eğitimi almış personellerce test yürütülmelidir. 
Personel, mikrobiyolojik kontaminasyonu ve enfeksiyonu engelleyecek olan ekipman kullanımının 
farkında olmalı ve bu bilinçle testi yürütmelidir. Testte görevli personel için eğitim sağlanmalı ve 
bu eğitim temel teknikler (besiyeri hazırlanması, kolonilerin sayılması, aseptik teknikler gibi) ile 
objektif kriterlerin kullanılarak tayin edilebilirliğini içermelidir. Standartlarda belirtilmiş olan tüm 
gereksinim ve kriterleri sağlayacak şekilde yeterli donanıma sahip personel mikrobiyolojik iş ve 
işlemleri yürütmelidir [12,13].

SONUÇ

Mikrobiyoloji kalite kontrol laboratuvarları gereksinimleri standartlar ve rehberler doğrultusunda 
incelendiğinde özellikle sterilite testi için katı kural ve gereksinimler bulunmaktadır. Özellikle 
ortam sınıflandırılması ve kontrolleri test güvenilirliği için önemli olup aynı zamanda temel kabul 
kriteridir. Sınıflandırılmış alanların kontrolü için belirlenmiş standart bir yöntem bulunmamakla 
birlikte genellikle aktif, pasif hava kontrolü, partikül sayımı ve yüzey/ekipman kontrolü yapılarak 
gereklilikler kontrol edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Mikrobiyoloji laboratuvarları kurulum 
ve işletme sırasında gerekli dizayna sahip olacak şekilde iş akışına göre planlanmalı, çapraz 
kontaminasyonu engelleyecek, enfeksiyon riskini en aza indirecek önlemleri almalıdır. Söz 
konusu hususlar alt yapı ve personel eğitimi ile gerçekleştirilebilir. Özellikle sterilite testi için 
laboratuvar gereksinimleri sağlanarak analizler yapılmalı, tüm mikrobiyoloji laboratuvarları için 
genel gereklilikler rutin olarak uygulanmalıdır. 
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