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1

ÖZET
Apiaceae familyasına ait Ferulago W. Koch cinsinin ülkemizde 34 tür yetişmekte olup bunların 18'i
endemiktir. Ferulago türleri Türkiye’nin çeşitli yörelerinde “asaotu, çakşırotu, çağşır, geyikotu, kılkuyruk,
kişniş vb.” isimleriyle bilinirler ve eski çağlardan beri bağırsak solucanları ve hemoroit tedavisinde
kullanımının yanısıra, yatıştırıcı, tonik, uyarıcı ve hazmı kolaylaştırıcı, afrodizyak, gaz söktürücü ve gıda
(baharat veya salata) olarak da kullanılmaktadır. Bu çalışmada, bu türlerin gövde, pedunkul, ışın, pedisel,
yaprak ve meyve (F. bracteata Boiss. & Haussk. hariç) kısımlarının anatomik yapıları incelenmiştir. Türlerin
bu kısımlardan alınan kesitlerle karekteristik elemanları tespit edilmiş ve fotoğraflarla yapıları
görüntülenmiştir. F. blancheana Post ve F. pachyloba (Fenzl) Boiss. gövde enine kesitinde iletim doku
demetleri dağınık olarak dizilirken F. trachycarpa ve F. bracteata’da gövde boyunca halka şeklinde
sıralanmıştır. Türlerin pedunkul, ışın ve pedisel anatomisi genel olarak gövdenin anatomisine benzemektedir.
Ancak pedunkul, ışın ve pedisellerde iletim doku demetleri düzenli sıralanmış olup, ışın ve pediseldeki salgı
kanallarının sayısı azalmıştır. F. blancheana ve F. bracteata yaprak enine kesitlerinde örtü tüyleri
gözlenmiştir. F. trachycarpa Boiss.’nın meyvelerinde örtü tüyleri görülürken 3 türün meyvelerinde salgı
kanalları belirgindir ve sayıları 22-80 arasında değişmektedir.
Anahtar Kelimeler: anatomi; Apiaceae; Ferulago

SUMMARY
Ferulago W. Koch belongs to Apiaceae family which of 34 species grows in our country and 18 of them
are endemic. Ferulago species are known as“asaotu, çakşırotu, çağşır, geyikotu, kılkuyruk, kişniş etc.” in
*
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various regions of Turkey and since ancient times besides being used in the treatment of intestinal worms and
haemorrhoid, they are also being used as sedative, tonic, stimulant, digestive, aphrodisiac, carminative and
food (as spice or salad). In this study, anatomical structures of the stems, peduncles, rays, pedicels, leaves
and fruits (except for F. bracteata Boiss. & Haussk.) of these species were investigated. Characteristic
elements were identified with preparing cross-sections of the aforementioned parts of these species and their
structures were illustrated with photographs. In the transverse section of the stem of F. blancheana Post and
F. pachyloba (Fenzl) Boiss., the bundles of conductive tissues are arranged in a distributed manner, while the
F. trachycarpa and the F. bracteata are ring-shaped along the stem. The peduncle, ray and pedicel anatomy
of the species are generally similar to the anatomy of the stem. However, the bundles of conductive tissue in
the peduncles, rays and pedicels are arranged in order, and the number of secretory channels in ray and
pedicels are reduced. In the cross sections of the leaf of F. blancheana and F. bracteata, trichomes were
observed. Fruits of F. trachycarpa Boiss.are also covered with trichome, while fruits of three species are
characterized by secretory channels and their numbers range between 22 to 80.
Keywords: anatomy; Apiaceae; Ferulago

GİRİŞ
Apiaceae familyasına ait Ferulago W. Koch cinsinin dünya çapında 50 kadar türü bulunmaktadır
[1]. Türkiye ve Doğu Ege Adaları Florasında Anadolu’da Ferulago cinsinin 32 türü olduğu ve 17'sinin
endemik olduğu kayıtlıdır [2]. Son kayıtlara göre ise yurdumuzda 34 tür doğal olarak yetişmekte olup,
bunların 18'i endemiktir [3].
Ferulago cinsi çok yıllık, dik, çıplak veya skabrit tüylerle kaplıdır, otsu bitkilerde kalın kazık
kökün çevresinde lifli yapıda yaprak kalıntıları mevcuttur. Taban yaprakları 3-6 pinnat üçgenimsi-ovat,
orbikular, lanseolat, oblong veya lineer, ipliksi veya setası. Gövde dik, basit veya dallanmış. Gövde
yaprakları tabandakilerden daha küçük, yukarıya doğru giderek tabandan saran bir şekle kadar
indirgenmiş veya nadiren yok. Kın genellikle yok, olanlarda ise lanseolat, hafifçe şişkin. Çiçek durumu
panikulat korimboz, korimboz veya tirsoid. Ortadaki umbellalar fertil, yandakiler ise steril ve genellikle
hepsi uzun saplı. Bazılarında saplar eşit bazılarında ise çok farklı uzunlukta olabilir. Brakte ve
brakteoller iyi gelişmiş, 5’ten fazla, lineer, lanseolat, oblong veya ovat olabilir; genellikle kenarları 1-2
mm beyaz zarımsı bir şerit şeklindedir. Sepaller 5 adet küçük lineer, lanseolat, ovat veya rotundat;
petaller 5 adet, sarı, ovat, lanseolat, alt ve üstten içeri doğru kıvrık, sırt kısmı koyu kahverengi, stamenler
5, genellikle petallerin iç kısmında saklı. Ovaryum 2 karpelli ve alt durumlu, stilus 2 adet, dip kısımları
disk veya basık koni şeklinde, üst kısımları incelmiş. İki merikarpa ayrılan şizokarp meyve sırttan basık,
ovat, eliptik, oblong veya rotundat, yanlardaki kostalar genellikle az veya çok kanatlı, sırttaki kostalar
ise belirsiz, ipliksi, kalın süngerimsi veya kanatlı, kanatlar dalgalı veya düzensiz krenat dişli; salgı
kanalları sırtta 15-40 adet arasında ve merikarpların birleştiği yüzde 6 ila 30 adet arasında tohumun
etrafında düzenli dizilmiş ve mezokarpta dağılmıştır [2].
Peucedanum L., Ferulago W. Koch ve Ferula L. birbirine filogenetik olarak yakın üç cinstir. Bu
üç cinse ait türler dış görünüşlerinin benzerliğinden dolayı, halk arasında sinir sistemi yatıştırıcısı,
afrodizyak, hazmı kolaylaştırıcı, kurt düşürücü ve gaz söktürücü olarak kullanılırlar. Bu cinslerin
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birbirine yakınlığı çok fazladır, cinsleri birbirinden kesin olarak ayırmak türleri ayırt etmek kadar zordur
[4]. Ferulago türleri Türkiye’nin farklı bölgelerinde ′′çakşırotu′′, ′′kişniş′′, ′′asaotu′′, ′′kuzubaşı′′,
′′mayasılotu′′, ′′kimyonotu′′, ′′kuzukulağı′′, ′′kılkuyruk′′, ′′kuzukişnişi′′, ′′geyikotu′′, ′′kurtkulağı′′,
′′kuyrukotu′′ ve ′′kuzu kemirdi′′ adlarıyla bilinirler ve kullanılırlar [5].
Eski zamanlardan beri Ferulago türleri halk arasında sedatif, tonik, hazmı kolaylaştırıcı ve
afrodizyak gibi pek çok aktiviteleri, bağırsak kurdu ve hemoroit tedavisinde kullanımlarından dolayı
bilinmektedir. Ayrıca bu cinsin türlerinin ülserde, yılan ısırmalarında, baş ağrısı ve dalak
rahatsızlıklarında faydalı olduğu kaydedilmiştir. Bazı türlerin köklerinin çizilmesiyle elde edilen zamk
baharat olarak ve parfümeride koku verici olarak kullanılmaktadır [6]. Bu bitki türlerinin kendilerine
özgü kokularının kaynağı meyve ve köklerinde taşıdığı salgı kanallarında bulunan uçucu yağ-reçinezamk karışımıdır. Kendilerine özgü bu kokularından dolayı özellikle keçi ve geyiklerin severek yedikleri
bir besin olmalarının yanı sıra, salata veya baharat olarak da tüketilmektedirler. Bu bitkileri tüketen
keçilerin sütünde hoş bir koku oluştuğu halk tarafından bilinmektedir [5]. Anadolu’da halk arasında
salamura şeklinde besin olarak ve yöreye özgü peynirlerde koruyucu ve koku verici olarak da
kullanılmaktadır [7]. F. pachyloba meyve yapraklarından hazırlanan infüzyonların sedatif ve
immünostimülan etkilerinden dolayı, F. trachycarpa kök ve yapraklarından hazırlanan dekoksiyonların
ise afrodizyak olarak ve ayrıca mide rahatsızlıklarında kullanıldıkları bildirilmiştir [8].
Ferulago kumarin, kumarin esterleri, seskiterpenler, flavonozitler ve aromatik bileşikler
yönünden zengin bir cinstir [9]. Bugüne kadar 1300 civarında doğal kumarin bileşiği Apiaceae ve
Rutaceae familyalarında tanımlanmıştır [10]. Kumarin bileşiklerinin antienflamatuvar [11-13],
antikoagülan [14, 15], antihiperglisemik [16, 17], antibakteriyal [7, 18], antifungal [19, 20], antiviral
[21], antikanser [22, 23], antihipertansif [24], antituberküloz [25], antiadipojenik [26], antikonvülsan
[27], antioksidan [28, 29] ve nöroprotektif [30] etkilere sahip olduğu bildirilmiştir.
Bu çalışma, F. blancheana Post, F. pachyloba (Fenzl) Boiss., F. trachycarpa Boiss.ve F.
bracteata Boiss. & Haussk.'nın gövde, pedunkul, ışın, pedisel, yaprak ve meyve (F. bracteata hariç)
kısımlarının anatomik özellikleri açısından incelenerek karakteristik yapıları ortaya konmuştur.

MATERYAL VE YÖNTEM
Anatomik çalışmalar için bitki toplanması sırasında %70’lik alkol içerisine konulan gövde,
pedunkul, ışın, pedisel ve yapraklarından elle enine kesitler alınmıştır. Kesitlerin, Sartur Reaktifi ile
preparatları hazırlanarak incelenmiş ve fotoğrafları çekilmiştir (Leica CME-Almanya). Makroskobik
fotoğrafları ise Nikon D3000 Digital (Almanya) marka fotoğraf makinası ve Samsung-Galaxy 5S cep
telefonuyla ayrıntılı bir biçimde görüntülenmiştir. Bitkilerin toplandığı lokaliteler ve herbaryum
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numaraları Tablo 1’de; bulundukları habitatlar, genel görünüşleri ve herbaryum örnekleri ise Şekil 1’de
verilmiştir.
Tablo 1. Ferulago türlerinin toplandığı lokaliteler
Tür Adı
F. blancheana

F. pachyloba

F. trachycarpa

F. bracteata

Toplandığı Lokalite
B6 Kayseri: Pınarbaşı-Sarız arası, Sarız’a 4 km
kala kayalık yamaçlar, 1633 m, 13.07.2014.
C5 Niğde: Çamardı Demirkazık Köyü, Cimbar
Boğazı, kayalık yamaçlar, 1696 m, 13.07.2014.
C3 Antalya: Akseki-Seydişehir yolu 35. km, kalker
kayalık, 1785 m, 12.07.2014.
C6 Gaziantep: Nurdağı Antep yolu 22. km, kalker
uçurum kayalıklar, 1642 m, 14.07.2014.

Herbaryum Numarası
AEF 26673

AEF 26674

AEF 26677

AEF 26676

SONUÇ VE TARTIŞMA
1. Ferulago blancheana
1.1. Gövde Anatomisi
Gövde enine kesidi obovat şekilli ve tabanı iki dişli, hafif dalgalı, papilli ve tüysüzdür. En dışta
ince kütikula tabakası ve bu tabakanın altında tek sıralı, düzgün, ince çeperli, dikdörtgen benzeri
hücrelerden meydana gelen epiderma tabakası bulunur. Kabuk bölgesi epidermanın altında almaşık
dizilişli renkli parenkima ve kollenkima hücrelerinden meydana gelen birinci tabaka ve kollenkima
hücrelerinin arasında gömülü haldeki salgı kanalları ve 1-2 sıralı parenkimatik hücrelerden oluşan ikinci
tabaka olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Kabuk parenkimasının içerisinde, salgı kanallarının dışa
bakan çeperlerinin üst kısmında kollenkima hücreleri bulunmaktadır. Kabuk kısmının alt kısmında
merkezi silindir bölgesinde dağınık bir şekilde yayılmış büyüklü küçüklü serbest iletim demetleri vardır.
Büyük iletim demetlerinin altında ve üstünde sıklıkla sklerenkima tabakası bulunmaktadır. Floem küçük
ve sık hücrelerden oluşurken ksilem tabakası trake, trakeit ve sklerenkima liflerinden meydana
gelmektedir. Trake hücreleri büyüktür ve kambiyum tabakası belirsizdir. İletim doku demetleri ve öz
bölgesinde dağılmış çok sayıda salgı kanalı vardır ve salgı kanalları küçüktür. Öz bölgesi oldukça geniş
ve iri parenkima hücrelerinden meydana gelmektedir (Şekil 2).
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Şekil 1. Ferulago blancheana a. Habitat, b. Genel görünüş, c. Herbaryum örneği, F. pachyloba d.
Habitat, e. Genel görünüş, f. Herbaryum örneği, F. trachycarpa g. Habitat, h. Genel görünüş, ı.
Herbaryum örneği, F. bracteata i. Habitat, h. Genel görünüş, k. Herbaryum örneği
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Şekil 2. F. blancheana gövde anatomik karakterleri, e. epiderma, sk. salgı kanalı, skl. sklerenkima, f.
floem, ks. ksilem, tr. trake, tra. trakeit, k. kollenkima, pa. papil, rp. renkli parenkima, lp. ligninleşmiş
parenkima, p. parenkima, ku. kütikula, st. stoma.
1.2. Pedunkul Anatomisi
Pedunkul enine kesiti silindirik, hafif dalgalı ve tüysüzdür. Anatomik yapısı gövdenin
anatomisine benzemektedir, ancak kabuk parenkimasının içerisinde, salgı kanallarının alt kısımlarında,
açık kısımları öz dokuya bakacak şekilde öbekler oluşturmuş sklerenkima demetleri, bu demetlerin
altında da iletim demetleri vardır ve bu demetler gövde boyunca halka şeklinde sıralanmıştır.
Sklerenkima demetleri iletim demetlerinin üst kısmında ve iletim demetlerini sarar durumdadır. Merkezi
silindirle kabuk kısmının kalınlığı hemen hemen aynı kalınlıktadır. İletim demetleri tek sıra halinde ve
halka şeklinde dizilmiştir (Şekil 3).
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Şekil 3. F. blancheana pedunkul anatomik karakterleri, e. epiderma, sk. salgı kanalı, skl. sklerenkima,
f. floem, ks. ksilem, tr. trake, tra. trakeit, k. kollenkima, p. parenkima.
1.3. Işın Anatomisi
Işın enine kesiti yıldız şeklinde, kenarları dalgalı ve tüysüzdür. Anatomik yapısı gövdeye ve
pedunkula benzemektedir ancak iletim demetlerinin ve özdeki salgı kanallarının sayısı ve büyüklüğü
daha azdır (Şekil 4).
1.4. Pedisel Anatomisi
Pedisel enine kesiti silindirik, hafif krenat ve tüysüzdür. Anatomik yapısı ışına benzemektedir,
ancak iletim doku demetleri ve salgı kanalları çok az sayıdadır, kenarları hafif krenattır ve öz bölgesi
çok daralmıştır. Ayrıca öz bölgesi ve iletim doku demetleri arasında salgı kanalı yoktur. Kütikula
tabakası kalındır (Şekil 5).
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Şekil 4. F. blancheana ışın anatomik karakterleri, e. epiderma, sk. salgı kanalı, skl. sklerenkima, f.
floem, ks. ksilem, tr. trake, tra. trakeit, k. kollenkima, p. parenkima, ku. kütikula.

Şekil 5. F. blancheana pedisel anatomik karakterleri, e. epiderma, sk. salgı kanalı, f. floem, ks. ksilem,
p. parenkima, ku. kütikula.
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1.5. Yaprak Anatomisi
Yaprak enine kesiti: Yaprak monofasiyal ve tüylüdür. Kalın kütikula tabakasının altında tek sıralı
ve çeşitli büyüklüklere sahip, ince çeperli hücrelerden meydana gelen epiderma tabakası bulunmaktadır.
Mezofil tabakası, üst ve alt epidermanın altında, 2-3 sıralı ince, uzun palizat parenkiması hücreleri ve
ince çeperli, iri sünger parenkiması hücrelerinden meydana gelmektedir. Palizat parenkimasının
ortasından orta damar geçmektedir. Her bir iletim doku demetinin üst kısmında salgı kanalı vardır (Şekil
6).

Şekil 6. F. blancheana yaprak anatomik karakterleri, ue. üst epiderma, pp. palizat parenkiması, sk. salgı
kanalı, skl. sklerenkima, f. floem, ks. ksilem, sp. sünger parenkiması, ae. alt epiderma, öt. örtü tüyü,
ku. kütikula, e. epiderma.
1.6. Meyve Anatomisi
Meyve şizokarp, her iki merikarpta eliptik şeklinde, merikarp enine kesitinin yüzeyi düzgün,
tüysüz ve 5 kanatlı, kanatlar belirgindir ve farklı uzunluktadır. Kütikula tabakası kalın, ekzokarp
tabakası tek sıralı, dikdörtgenimsi ve ince çeperli parenkima hücrelerinden meydana gelmektedir.
Mezokarp tabakası kalın, kostalarda çoğunlukla ağsı kalınlaşmış parenkima hücrelerinden meydana
gelmektedir. Valekulumlarda ekzokarp tabakasının altında 1-2 sıralı ağsı kalınlaşmış parenkima
hücrelerinin ardından ince parenkima tabakası ve onun altında da salgı kanalları bulunmaktadır. İnce
çeperli parenkima tabakasının hemen altında ağsı kalınlaşmış parenkimadan oluşan 5 bölge
görülmektedir ve bunların üzerinde iletim doku demetleri vardır. Bu 5 bölge birbirinden ince parenkima
tabakaları ve yassılaşmış, eliptik şekilli salgı kanalları ile ayrılmaktadır. Endokarp tabakasının üstünde
yassılaşmış, eliptik şeklinde salgı kanalları bulunmaktadır. Endokarp tabakası tek sıralı; hücreleri uzun
ve ince çeperli parenkimatik hücrelerden oluşmaktadır. Salgı kanallarının sayısı 22-27 arasında
değişmektedir. Endosperma hücreleri ince çeperli, hafif köşeli, izodiametrik ve bol miktarda yağ
damlası taşımaktadır, endospermada druz bulunmaz (Şekil 7).
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Şekil 7. F. blancheana meyve anatomik karakterleri, ek. ekzokarp, ap. ağsı kalınlaşmış parenkima, sk.
salgı kanalı, id. iletim demeti, m. mezokarp, en. endokarp, end. endosperma.

2. Ferulago pachyloba
2.1. Gövde Anatomisi
Gövde enine kesidi silindirik şekilli, hafif dalgalı ve tüysüzdür. En dışta ince kütikula tabakası ve
bu tabakanın altında tek sıralı, düzgün, ince çeperli, dikdörtgenimsi hücrelerden meydana gelen
epiderma tabakası bulunur. Kabuk bölgesi epidermanın altında almaşık dizilişli renkli parenkima ve
kollenkima hücrelerinden meydana gelen birinci tabaka ve kollenkima hücrelerinin arasında gömülü
haldeki salgı kanalları ve 1-2 sıralı parenkimatik hücrelerden oluşan ikinci tabaka olmak üzere, iki
kısımdan oluşmaktadır. Kabuk parenkimasının içerisinde, salgı kanallarının dışa bakan çeperlerinin üst
kısmında kollenkima hücreleri bulunmaktadır. Kabuk kısmının alt kısmında merkezi silindir bölgesinde
dağınık bir şekilde yayılmış büyüklü küçüklü serbest iletim demetleri vardır. Büyük iletim demetlerinin
altında ve üstünde sıklıkla sklerenkima tabakası bulunmaktadır. Floem küçük ve sık hücrelerden
oluşurken, ksilem tabakası trake, trakeit, sklerenkima lifleri ve ksilem parenkimasından meydana
gelmektedir. Trake hücreleri büyüktür ve kambiyum tabakası belirsizdir. İletim doku demetleri ve öz
bölgesinde dağılmış çok sayıda salgı kanalı vardır. Öz bölgesi oldukça geniş ve iri parenkima
hücrelerinden meydana gelmektedir (Şekil 8).
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Şekil 8. F. pachyloba gövde anatomik karakterleri, e. epiderma, k. kollenkima, p. parenkima, sk. salgı
kanalı, skl. sklerenkima, f. floem, ks. ksilem, tr. trake, tra. trakeit, ku. kütikula.
2.2. Pedunkul Anatomisi
Pedunkul enine kesiti silindirik, hafif dalgalı ve tüysüzdür. Anatomik yapısı gövdenin
anatomisine benzemektedir, ancak kabuk parenkimasının içerisinde, salgı kanallarının alt kısımlarında,
açık kısımları öz dokuya bakacak şekilde öbekler oluşturmuş sklerenkima demetleri, bu demetlerin
altında da iletim demetleri bulunmaktadır ve bu demetler gövde boyunca halka şeklinde sıralanmıştır.
Sklerenkima demetleri iletim demetlerinin üst kısmında ve iletim demetlerini sarar durumdadır. Merkezi
silindirle kabuk kısmı hemen hemen aynı kalınlıktadır. İletim demetleri tek sıra halinde ve halka
şeklinde dizilmiştir (Şekil 9).
2.3. Işın Anatomisi
Işın enine kesiti silindirik, dalgalı, derin 3 çıkıntılı ve tüysüzdür. Anatomik yapısı gövdeye ve
pedunkula benzemektedir ancak özdeki salgı kanallarının sayısı ve büyüklüğü daha azdır ve kütikula
çeperi kalındır (Şekil 10).
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Şekil 9. F. pachyloba pedunkul anatomik karakterleri, e. epiderma, k. kollenkima, p. parenkima, sk.
salgı kanalı, skl. sklerenkima, f. floem, ks. ksilem, tr. trake, tra. trakeit, ku. kütikula.

Şekil 10. F. pachyloba ışın anatomik karakterleri, e. epiderma, k. kollenkima, rp. renkli parenkima, sk.
salgı kanalı, skl. sklerenkima, f. floem, ks. ksilem, tr. trake, tra. trakeit, ku. kütikula, lp. ligninleşmiş
parenkima.
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2.4. Pedisel Anatomisi
Pedisel enine kesiti silindirik, hafif krenat ve tüysüzdür. Anatomik yapısı ışına benzemektedir,
ancak iletim doku demetleri ve salgı kanalları çok az sayıdadır, kenarları hafif krenat ve öz bölgesi çok
daralmıştır. Ayrıca öz bölgesi ve iletim doku demetleri arasında salgı kanalı yoktur. Kütikula tabakası
kalındır (Şekil 11).

Şekil 11. F. pachyloba pedisel anatomik karakterleri, e. epiderma, p. parenkima, sk. salgı kanalı, skl.
sklerenkima, f. floem, ks. ksilem, tr. trake, tra. trakeit, ku. kütikula.

2.5. Yaprak Anatomisi
Yaprak enine kesiti: Yaprak monofasiyal ve tüysüzdür. İnce kütikula tabakasının altında tek sıralı
ve çeşitli büyüklüklere sahip, ince çeperli hücrelerden meydana gelen epiderma tabakası bulunmaktadır.
Mezofil tabakası, üst ve alt epidermanın altında, 2-3 sıralı ince, uzun parenkima hücreleri ve ince çeperli,
iri sünger parenkima hücrelerinden meydana gelmektedir. Palizat parenkimasının ortasından orta damar
geçmektedir. Salgı kanallarının dış çepere bakan kısmında kollenkima tabakası bulunmaktadır. Her bir
iletim doku demetinin üst kısmında salgı kanalı vardır (Şekil 12).
2.6. Meyve Anatomisi
Meyve şizokarp, her iki merikarpta eliptik şeklinde, merikarp enine kesitinin yüzeyi düzgün,
tüysüz ve 5 kanatlı, kanatlar belirgindir ve farklı uzunluktadır. Kütikula tabakası kalın, ekzokarp
tabakası, tek sıralı; dikdörtgenimsi, izodiametrik ve ince çeperli parenkima hücrelerinden meydana
gelmektedir. Mezokarp tabakası kalın, kostalarda çoğunlukla ağsı kalınlaşmış parenkima hücrelerinden
meydana gelmekte ancak bazen aralarında salgı kanalları ile ince çeperli parenkima hücrelerine
rastlanmaktadır. Valekulumlarda ekzokarpın altında 1- 2 sıralı ağsı kalınlaşmış parenkima hücrelerinin
ardından ince parenkima tabakası ve onun altında da büyük salgı kanalları bulunmaktadır. İnce çeperli
parenkima tabakasının hemen altında ağsı kalınlaşmış parenkimadan oluşan 5 bölge görülmekte ve
bunların üzerinde iletim doku demetleri vardır. Bu 5 bölge birbirinden ince parenkima tabakaları ve
yassılaşmış, eliptik şekilli salgı kanalları ile ayrılmaktadır. Endokarpın üstünde yassılaşmış, eliptik
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şeklinde salgı kanalları bulunmaktadır ve endokarpın hemen yanında bulunan salgı kanalları
mezokarptakilere kıyasla küçük ve yassılaşmıştır. Endokarp tabakası tek sıralı; hücreleri uzun ve ince
çeperli parenkimatik hücrelerden oluşmaktadır. Salgı kanallarının sayısı 30-36 arasında değişmektedir.
Endosperma hücreleri ince çeperli, hafif köşeli, izodiametrik ve bol miktarda yağ damlası taşımaktadır,
endospermada druz bulunmaz (Şekil 13).

Şekil 12. F. pachyloba yaprak anatomik karakterleri, ue. üst epiderma, pp. palizat parenkiması, sk.
salgı kanalı, skl. sklerenkima, f. floem, ks. ksilem, tr. trake, tra. trakeit, sp. sünger parenkiması, ae.
alt epiderma.
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Şekil 13. F. pachyloba meyve anatomik karakterleri, ek. ekzokarp, ap. ağsı kalınlaşmış parenkima, sk.
salgı kanalı, id. iletim demeti, en. endokarp, end. endosperma, mez. mezokarp.
3. F. trachycarpa
3.1. Gövde Anatomisi

Gövde enine kesidi silindirik şekilli ve tüysüzdür. En dışta ince kütikula tabakası ve bu
tabakanın altında tek sıralı, düzgün, ince çeperli, dikdörtgen benzeri hücrelerden meydana gelen
epiderma tabakası bulunur. Kabuk bölgesi epidermanın altında almaşık dizilişli renkli
parenkima ve kollenkima hücrelerinden meydana gelen birinci tabaka ve kollenkima
hücrelerinin arasına gömülü haldeki salgı kanalları ve 1-2 sıralı parenkimatik hücrelerden
oluşan ikinci tabaka olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Kabuk parenkimasının içerisinde,
salgı kanallarının alt kısımlarında, açık kısımları öz dokuya bakacak şekilde öbekler oluşturmuş
sklerenkima demetleri vardır ve bu demetler gövde boyunca halka şeklinde sıralanmıştır.
Sklerenkima demetleri iletim demetlerinin üst kısmında ve iletim demetlerini sarar durumdadır.
Merkezi silindirle kabuk kısmı hemen hemen aynı kalınlıktadır. İletim demetleri tek sıra halinde
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ve halka şeklinde dizilmiştir. İletim demetleri arasında salgı kanalları vardır. Öz bölgesi
parenkimatik hücrelerden meydana gelmektedir ve içerisinde dağılmış halde çok sayıda salgı
kanalı vardır (Şekil 14).

Şekil 14. F. trachycarpa gövde anatomik karakterleri, e. epiderma, k. kollenkima, rp. renkli parenkima,
lp. ligninleşmiş parenkima, sk. salgı kanalı, skl. sklerenkima, f. floem, ks. ksilem, tr. trake, tra. trakeit.
3.2. Pedunkul Anatomisi
Pedunkul enine kesiti silindirik, derin dalgalı, kenarları krenat ve tüysüz bir yapıya sahiptir.
Anatomik yapısı gövdeye benzemektedir ancak özdeki salgı kanallarının sayısı ve büyüklüğü gövdeye
göre daha fazla sayıdadır (Şekil 15).
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Şekil 15. F. trachycarpa pedunkul anatomik karakterleri, ku. kütikula, e. epiderma, k. kollenkima, p.
parenkima, np. nişasta taşıyan parenkima, lp. ligninleşmiş parenkima, sk. salgı kanalı, skl. sklerenkima,
f. floem, ks. ksilem.
3.3. Işın Anatomisi
Işın enine kesiti silindirik, dalgalı, derin 3 çıkıntılı ve çok tüylü. Anatomik yapısı gövdeye ve
pedunkula benzemektedir ancak özdeki salgı kanallarının sayısı ve büyüklüğü daha azdır ve kütikula
çeperi üzerinde çok sayıda örtü tüyü vardır (Şekil 16).
3.4. Pedisel Anatomisi
Pedisel enine kesiti silindirik, hafif dalgalı, papillidir ve çok tüylüdür. Kabuk bölgesinin altında
endodermis tabakası bulunmaktadır. Anatomik yapısı ışına benzemektedir, ancak iletim doku demetleri
ve salgı kanalları çok az sayıdadır, papilli ve öz bölgesi çok daralmıştır. Ayrıca öz bölgesi ve iletim
doku demetleri arasında salgı kanalı yoktur (Şekil 17).
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Şekil 16. F. trachycarpa ışın anatomik karakterleri, e. epiderma, k. kollenkima, p. parenkima, np.
nişasta taşıyan parenkima, lp. ligninleşmiş parenkima, sk. salgı kanalı, skl. sklerenkima, f. floem, ks.
ksilem, ku. kütikula, öt. örtü tüyü, tr. trake.

Şekil 17. F. trachycarpa pedisel anatomik karakterleri, e. epiderma, k. kollenkima, p. parenkima, sk.
salgı kanalı, f. floem, ks. ksilem, öt. örtü tüyü, ku. kütikula.
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3.5. Yaprak Anatomisi
Yaprak enine kesiti: Yaprak monofasiyal ve tüysüzdür. İnce kütikula tabakasının altında tek sıralı
ve çeşitli büyüklüklere sahip, ince çeperli hücrelerden meydana gelen epiderma tabakası bulunmaktadır.
Mezofil tabakası, üst ve alt epidermanın altında, 2-3 sıralı ince, uzun parenkima hücreleri ve ince çeperli,
iri sünger parenkima hücrelerinden meydana gelmektedir. Palizat parenkimasının ortasından orta damar
geçmekte ve orta damar bölgesinde kollenkima tabakası bulunmaktadır. İletim doku demetleri ve palizat
parenkiması arasında salgı kanalları vardır. Kollenkima hücrelerinin sayısı azdır ve salgı

kanallarının hemen üzerinde bulunmaktadır (Şekil 18).

Şekil 18. F. trachycarpa yaprak anatomik karakterleri, k. kollenkima, pp. palizat parenkiması, sk. salgı
kanalı, f. floem, ks. ksilem, sp. sünger parenkiması, st. stoma, ue. üst epiderma, e. epiderma.
3.6. Meyve Anatomisi
Meyve şizokarp, her iki merikarpta eliptik şeklinde, merikarp enine kesitinin yüzeyi dalgalı, tüylü
ve 5 kanatlı, kanatlar belirgindir ve farklı uzunluktadır. Kütikula tabakası kalın, ekzokarp tabakası, tek
sıralı dikdörtgenimsi ve ince çeperli hücrelerinden meydana gelmektedir. Mezokarp tabakası ince
çeperli, genellikle ince çeperli parenkima vardır ve sırt kısmındaki iletim demetleri 2-3 adettir ve
birleşiktir. Enkokarp etrafında dairesel dizilmiş salgı kanallarının sayısı 14 ve salgı kanalları çoğunlukla
büyüktür. Valekulumlarda ekzokarpın altında 1-2 sıralı ağsı kalınlaşmış parenkima hücrelerinin
ardından ince parenkima tabakası ve onun altında da büyük salgı kanalları bulunmaktadır. İnce çeperli
parenkima tabakasının hemen altında ağsı kalınlaşmış parenkimadan oluşan 5 adet bölge görülmektedir.
Bu 5 bölge içerisinde küçük salgı kanalları vardır. Endokarp tek sıralı; hücreleri uzun ve ince çeperli
parenkimatik hücrelerden oluşmaktadır ve üstünde eliptik şeklinde salgı kanalları bulunmaktadır. Salgı
kanallarının sayısı 55-80 arasında değişmektedir. Endosperma hücreleri ince çeperli, hafif köşeli,
izodiametriktir ve bol miktarda yağ damlası taşımaktadır, druz bulunmaz (Şekil 19).
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4. F. bracteata
4.1. Gövde Anatomisi
Gövde enine kesiti silindirik, dalgalı, kenarları krenat ve tüylüdür. En dışta ince kütikula tabakası
ve bu tabakanın altında tek sıralı, düzgün, ince çeperli, dikdörtgen benzeri hücrelerden meydana gelen
epiderma tabakası bulunur. Epidermanın altında almaşık dizilişli renkli parenkima ve kollenkima
hücrelerinden meydana gelen birinci tabaka ve kollenkima hücrelerinin arasında gömülü haldeki salgı
kanalları ve 1-2 sıralı parenkimatik hücrelerden oluşan ikinci tabaka olmak üzere kabuk bölgesi iki
kısımdan oluşmaktadır. Kabuk parenkimasının içerisinde, salgı kanallarının dışa bakan çeperlerinin üst
kısmında kollenkima hücreleri bulunmaktadır. Kabuk kısmının alt kısmında merkezi silindir bölgesinde
tek sıra halinde, halka şekilde dizilmiş büyüklü küçüklü serbest iletim demetleri vardır. İletim
demetlerinin altında ve üstünde sıklıkla sklerenkima tabakası bulunmaktadır. Sklerenkima demetleri
iletim demetlerinin üst kısmında ve iletim demetlerini sarar durumdadır. Floem küçük ve sık hücrelerden
oluşurken ksilem tabakası trake, trakeit ve sklerenkima liflerinden meydana gelmektedir. Trake
hücreleri büyüktür ve kambiyum tabakası belirsizdir. İletim doku demetleri ve öz bölgesinde dağılmış
çok sayıda salgı kanalı vardır ve salgı kanalları büyüktür. Öz bölgesi oldukça geniş ve iri parenkima
hücrelerinden meydana gelmektedir. Merkezi silindirin kalınlığı kabuk kısmının kalınlığından fazladır.
İletim demetleri tek sıra halinde ve halka şeklinde dizilmiştir (Şekil 20).
4.2. Pedunkul Anatomisi
Pedunkul enine kesiti silindirik ve tüylüdür. Anatomik yapısı gövdenin anatomisine
benzemektedir, ancak daha dalgalı, öz kolları çok belirgin ve bol miktarda nişasta taşımaktadır. Örtü
tüyleri daha küçüktür ve az sayıdadır (Şekil 21).
4.3. Işın Anatomisi
Işın enine kesiti silindirik, dalgalı, derin 2 çıkıntılı ve çok tüylüdür. Anatomik yapısı gövdeye
ve pedunkula benzemekte ancak öz daralmış ve özdeki salgı kanallarının sayısı daha azdır ve kütikula
kalındır (Şekil 22).
4.4. Pedisel Anatomisi
Pedisel enine kesiti silindirik, hafif krenat ve tüylüdür. Anatomik yapısı ışına benzemektedir,
ancak iletim doku demetleri ve salgı kanalları çok daha az sayıdadır, kenarları hafif krenattır ve öz
bölgesi çok daralmıştır. Ayrıca öz bölgesi ve iletim doku demetleri arasında salgı kanalı yoktur. Kütikula
kalındır (Şekil 23).
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Şekil 19. F. trachycarpa meyve anatomik karakterleri, ek. ekzokarp, ap. ağsı kalınlaşmış parenkima,
sk. salgı kanalı, id. iletim demeti, en. endokarp, end. endosperma, m. mezokarp, p. parenkima.

Şekil 20. F. bracteata gövde anatomik karakterleri, e. epiderma, p. parenkima, sk. salgı kanalı, skl.
sklerenkima, f. floem, ks. ksilem, öt. örtü tüyü, tr. trake, tra. trakeit, k. kollenkima, ök. öz kolu.
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Şekil 21. F. bracteata pedunkul anatomik karakterleri, e. epiderma, p. parenkima, sk. salgı kanalı, skl.
sklerenkima, f. floem, ks. ksilem, öt. örtü tüyü, tr. trake, tra. trakeit, k. kollenkima, ök. öz kolu.

Şekil 22. F. bracteata ışın anatomik karakterleri, e. epiderma, p. parenkima, sk. salgı kanalı, skl.
sklerenkima, f. floem, ks. ksilem, öt. örtü tüyü, tr. trake, tra. trakeit, ku. kütikula.
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Şekil 23. F. bracteata pedisel anatomik karakterleri, e. epiderma, p. parenkima, sk. salgı kanalı, f.
floem, ks. ksilem, ku. kütikula, k. kollenkima.
4.5. Yaprak Anatomisi
Yaprak enine kesiti: Yaprak monofasiyal ve çok tüylüdür. Kalın kütikulanın altında tek sıralı ve
çeşitli büyüklüklere sahip, ince çeperli hücrelerden meydana gelen epiderma tabakası bulunmaktadır.
Mezofil tabakası, üst ve alt epidermanın altında, 2-3 sıralı ince, uzun parenkima hücreleri ve ince çeperli,
iri sünger parenkima hücrelerinden meydana gelmektedir. Palizat parenkimasının ortasından orta damar
geçmektedir. Salgı kanalları büyüktür (Şekil 24).

Şekil 24. F. bracteata yaprak anatomik karakterleri, ae. alt epiderma, pp. palizat parenkiması, sp. sünger
parenkiması, sk. salgı kanalı, f. floem, ks. ksilem, öt. örtü tüyü, ku. kütikula.
Çalışmamıza konu olan F. blancheana, F. pachyloba, F. trachycarpa ve F. bracteata türlerinin
gövde, pedunkul, ışın, pedisel, yaprak ve meyvelerinin enine kesitlerinin şematik ve anatomik
fotoğrafları çekilmiştir (Şekil 2-24). Metcalfe (1965) [31] Umbelliferae familyasının genel anatomik
özellikleri verirken kullandığı cinsler arasında Ferulago cinsi bulunmamaktadır. Metcalfe’e (1965) [31]
göre Umbelliferae familyasının gövdesi genellikle dalgalıdır ve çıkıntılarda kollenkima veya nadiren
sklerenkima bulunmaktadır. Gövdenin iletim doku demetleri halka şeklinde birleşmiş veya serbest ve
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aralarında öz kolları veya nadiren kabuk şeritleri bulunmaktadır [31]. Çalışılan 4 türün gövdelerinin
anatomik bulguları Metcalfe’in verileri ile kıyaslandığında uyumlu olduğu görülmekte ve çıkıntılarda
kollenkima ve iletim doku demetleri serbest ve aralarında öz kollarının olmadığı ancak genellikle iletim
demetlerinin düzenli olduğu, bizim türlerimizden F. blancheana ve F. pachyloba’nın Metcalfe’deki
Chaerophyllum nodosum (L.) Crantz türü gibi dağınık iletim demetine sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca
Metcalfe’deki türlerde endodermis ve perisikl tabakaları belirgin değilken, bu tabakalar F. trachycarpa
türünde belirgindir. 4 türün gövdelerinde kambiyuma da rastlanmamıştır ve bu durum
monokotiledonlara benzerlik olarak düşünülmüştür. F. blancheana türünün pedunkul, ışın ve pedisel
anatomisi genel olarak gövde anatomisine benzemektedir. Ancak pedunkul, ışın ve pedisel iletim doku
demetleri düzenli olup, pedunkul ve pedisel şekli silindirik iken ışın şekli yıldız gibidir, ayrıca ışın ve
pediseldeki salgı kanallarının sayısı azalmıştır. F. pachyloba türünün pedunkul, ışın ve pedisel anatomisi
genel olarak gövdenin anatomisine benzemektedir. Ancak pedunkul, ışın ve pedisel iletim doku
demetleri düzenli olup, pedunkul ve pedisel şekli silindirik iken ışın şekli silindirik ve 3 derin çıkıntısı
vardır, ayrıca ışın ve pediseldeki salgı kanallarının sayısı azalmıştır. F. trachycarpa türünün pedunkul,
ışın ve pedisel anatomisi genel olarak gövdenin anatomisine benzemektedir. Ancak pedunkul şekli
silindirik ve derin dalgalı ve salgı kanallarının sayısı gövdeden fazladır, ışın şekli silindirik ve 3 derin
çıkıntısı vardır ve ışın ve pedisel tüylüdür, ayrıca ışın ve pediseldeki salgı kanallarının sayısı azalmıştır.
F. bracteata türünün pedunkul, ışın ve pedisel anatomisi genel olarak gövdenin anatomisine
benzemektedir ve gövde anatomisinde tüy taşıyan tek türümüzün F. bracteata olduğu görülmüştür.
Ancak pedunkul örtü tüylerinin gövdedekilerden daha küçük ve az olduğu, ışın şeklinin silindirik ve 2
derin çıkıntılı ve ışın ve pediselin de tüylü olduğu ayrıca ışın ve pediseldeki salgı kanallarının sayısının
azaldığı tespit edilmiştir. Metcalfe’e (1965) göre salgı kanalları gövdenin kabuk, perisikl, öz ve bazen
sekonder floeminde bulunmaktadır. Ayrıca petiol, yaprak ve kökte de görülmektedir [31]. F.
blancheana, F. pachyloba, F. trachycarpa ve F. bracteata türlerinin gövdelerinde hem kabukta hem
özde salgı kanalları görülmektedir ve türlerin hepsinin yaprak ve meyvelerinde salgı kanalları vardır
(Şekil 2-24). İncelenen 4 türün yaprak anatomik özellikleri Metcalfe’in verileri ile kıyaslandığında genel
olarak benzediği gözlemlenmiştir. F. blancheana ve F. bracteata yaprağındaki tüyler tek hücreli iken
F. pachyloba ve F. trachycarpa yapraklarında tüye rastlanmamıştır. F. blancheana, F. pachyloba ve F.
trachycarpa meyve anatomik karakterlerinin Akalın ve Kızılarslan tarafından 2013 yılında yayınlanan
“Fruit anatomy of some Ferulago (Apiaceae) species in Turkey” çalışmasındakiler [32] ile benzerlik
gösterdiği görülmüştür. F. blancheana, F. pachyloba ve F. trachycarpa’da kostalar ağsı kalınlaşmış
parenkima hücrelerinden oluşmaktadır, valekulumlarda ekzokarp altında 1-2 sıralı ağsı kalınlaşmış
hücrelerden sonra ince parenkima tabakası bulunmaktadır, ince çeperli parenkima tabakasının hemen
altında ağsı kalınlaşmış parenkimadan oluşan 5 bölge görülmektedir. Ayrıca F. trachycarpa
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meyvelerinin tüylü olduğu gözlemlenmiştir. Çalışılan her türde gövde, pedunkul, ışın, pedisel, yaprak
ve meyve için elde edilen anatomik bulgular diğer türlerle kıyaslanarak tablolaştırılmıştır (Tablo 2).
Tablo 2. F. blancheana, F. pachyloba, F. trachycarpa ve F. bracteata türlerinin anatomik özelliklerinin
karşılaştırılması.
Organ

F. blancheana

F. pachyloba

F. trachycarpa

F. bracteata

Gövde

Obovat, papilli,
tüysüz, salgı kanalları
kabuk, iletim doku
demetleri arasında ve
özde vardır ve iletim
doku demetleri
dağınık dizilmiştir.

Silindirik, hafif
dalgalı, tüysüz, salgı
kanalları kabuk,
iletim doku demetleri
arasında ve özde
vardır ve iletim doku
demetleri dağınık
dizilmiştir.

Silindirik, hafif dalgalı,
tüysüz, salgı kanalları
kabuk, iletim doku
demetleri arasında ve
özde vardır, iletim doku
demetleri gövde
boyunca halka şeklinde
sıralanmıştır.

Silindirik, dalgalı,
kenarları krenat,
tüylü, salgı kanalları
kabuk, iletim doku
demetleri arasında ve
iletim doku demetleri
gövde boyunca halka
şeklinde
sıralanmıştır.

Pedunkul

Silindirik, hafif
dalgalı, tüysüz, salgı
kanalları kabuk,
iletim doku demetleri
arasında ve özde
vardır, iletim doku
demetleri gövde
boyunca halka
şeklinde
sıralanmıştır.

Silindirik, hafif
dalgalı, tüysüz, salgı
kanalları kabuk,
iletim doku demetleri
arasında ve özde
vardır, iletim doku
demetleri gövde
boyunca halka
şeklinde
sıralanmıştır.

Silindirik, dalgalı,
kenarları krenat, tüysüz,
iletim doku demetleri
arasında ve özde vardır,
iletim doku demetleri
gövde boyunca halka
şeklinde sıralanmıştır.

Silindirik, tüylüdür,
öz kolları çok
belirgin ve bol
miktarda nişasta
taşımaktadır, örtü
tüyleri daha küçük ve
az sayıdadır.

Pedisel

Silindirik, hafif
krenat, tüysüz, öz
bölgesi çok
daralmıştır.

Silindirik, hafif
krenat, tüysüz, öz
bölgesi çok
daralmıştır, kütikula
tabakası kalındır.

Silindirik, hafif dalgalı,
papilli, tüylü, kabuk
bölgesinin altında
endodermis tabakası
bulunmaktadır, öz
bölgesi çok daralmıştır,
öz bölgesi ve iletim
doku demetleri arasında
salgı kanalı yoktur.

Silindirik, hafif
krenat, tüylü, öz
bölgesi çok
daralmıştır, öz
bölgesi ve iletim
doku demetleri
arasında salgı kanalı
yoktur.

Işın

Yıldız şeklinde,
kenarları dalgalı ve
tüysüzdür. İletim
demetlerinin ve
özdeki salgı
kanallarının sayısı ve
büyüklüğü daha
azdır.

Silindirik, dalgalı,
derin 3 çıkıntılı ve
tüysüzdür. Özdeki
salgı kanallarının
sayısı ve büyüklüğü
daha azdır ve
kütikula çeperi
kalındır.

Silindirik, dalgalı, derin
3 çıkıntılı ve çok tüylü.
Özdeki salgı
kanallarının sayısı ve
büyüklüğü daha azdır
ve kütikula çeperi
üzerinde çok sayıda
örtü tüyü vardır.

Silindirik, dalgalı,
derin 2 çıkıntılı ve
çok tüylüdür. Öz
daralmış ve özdeki
salgı kanallarının
sayısı daha azdır ve
kütikula kalındır.

Yaprak

Tüylü, palizat 2-3
sıralı ve ortasından
orta damar geçmekte,
her bir iletim
demetinin üst
kısmında salgı kanalı
vardır.

Tüysüz, palizat 2-3
sıralı ve ortasından
orta damar geçmekte,
her bir iletim doku
demetinin üst
kısmında salgı kanalı
vardır.

Tüysüz, palizat 2-3
sıralı ve ortasından orta
damar geçmekte, her bir
iletim doku demetinin
üst kısmında salgı
kanalı vardır.

Tüylü, palizat 2-3
sıralı ve ortasından
orta damar geçmekte,
her bir iletim doku
demetinin üst
kısmında salgı kanalı
vardır.

26

Karakaya ve Kılıç

Ankara Ecz. Fak. Derg., 40(3): 1-28, 2016

Tablo 2’nin devamı.
Meyve

Tüysüz, salgı
kanallarının sayısı
22-27 arasında
değişmektedir.
Endosperma
hücreleri ince çeperli,
hafif köşeli,
izodiametrik ve bol
miktarda yağ damlası
taşımaktadır,
endospermada druz
bulunmaz.

Tüysüz, salgı
kanallarının sayısı
30-36 arasında
değişmektedir.
Endosperma hücreleri
ince çeperli, hafif
köşeli, izodiametrik
ve bol miktarda yağ
damlası taşımaktadır,
endospermada druz
bulunmaz.

Tüylü, salgı
kanallarının sayısı 5580 arasında
değişmektedir.
Endosperma hücreleri
ince çeperli, hafif
köşeli, izodiametrik ve
bol miktarda yağ
damlası taşımaktadır,
druz bulunmaz.
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DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A LC-ESI-MS METHOD FOR
DETECTION OF PIPERIDIN-1-IUM {[5-(2-FURYL)-4-PHENYL-4H1,2,4-TRIAZOL-3-YL] THIO}ACETATE RESIDUES IN POULTRY
EGGS
KÜMES HAYVANLARI YUMURTALARINDAKİ PİPERİDİN-1-YUM {[5-(2-FURİL)-4FENİL-4H-1,2,4-TRİAZOL-3-İL]TİYO}ASETAT ARTIKLARININ BELİRLENMESİ İÇİN
BİR LC-ESI-MS YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE VALİDASYONU
Borys VARYNSKYI1*, Vladymir PARCHENKO2, Andriy KAPLAUSHENKO1,
Olexandr PANASENKO2, Yeugeniy KNYSH3
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1

SUMMARY
A simple, rapid and reproducible isocratic reversed-phase LC-ESI-MS method has been elaborated for
determination of the piperidin-1-ium {[5-(2-furyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl] thio}acetate, active
pharmaceutical ingredient (API) of the antiviral veterinary drug “Tryfuzol” in the poultry eggs. The samples
were extracted by dimethyl sulfoxide at ultrasonic bath, centrifuged at 15000 g, filtrated through ultrafilter and
injected into HPLC system. A mobile phase was used 0.1% (v/v) formic acid in water (A) and acetonitrile
containing 0.1% (v/v) formic acid (B) at isocratic elution. The composition of the mobile phase was A/B
(70%:30%, v/v) at flow rate of 0.4 ml min-1. Total running time was 5 minutes. Mass spectrometric conditions
were SIM mode (m/z 302.1), positive polarity. The mean concentration were 0.2887-7.204% of the nominal
values for the QC samples. The within-run CV values were 1.564-5.636% for the QC samples. The method is
applicable for determination of the residual quantities of API of the “Tryfuzol” in the poultry eggs.
Keywords: ESI mass spectrometry; high pressure liquid chromatography; poultry eggs; triazoles; tryfuzol

ÖZET
Kümes hayvanları yumurtalarında bir antiviral veteriner ilaç Trifuzol (piperidin-1-ium {[5-(2-furil)-4fenil-4H-1,2,4-triazol-3-il] tio}asetat)’un tayini için basit, hızlı ve tekrarlanabilir bir izokratik ters - faz LC*
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ESI-MS yöntemi tasarlanmıştır. Numuneler ultrasonik banyoda dimetil sülfoksit ile ekstre edilmiş, 15.000 g'da
santrifüjlenmiş, ultrafiltre ile süzülmüş ve HPLC sistemine enjekte edilmiştir. Suda %0,1 (h/h) formik asit (A)
ve asetonitrilde %0,1 (h/h) formik asit (B) içeren mobil faz ile izokratik elüsyon yapılmıştır. Mobil fazın
bileşimi, 0,4 mL. dak-1 akış hızında, A/B (%70: %30, h/h)dır. Toplam çalışma süresi 5 dakikadır. Kütle
spektrometrik koşullar, SIM modu (m/z 302,1), pozitif polaritedir. Doğruluk %0,2887-7,204 dır. Kesinlik,
%1,564-5,636 dır. Yöntem, kümes hayvanları yumurtalarındaki Trifuzol kalıntısı kantitatif tayininde
kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: kümes hayvanları yumurtası; kütle spektrometrisi; triazoller; trifuzol; yüksek
basınçlı sıvı kromatografisi

INTRODUCTION
1,2,4-triazole derivatives display different types of biological activity. At the present time there
are developed drugs and veterinary medicines which contain 1,2,4-triazole derivatives. These
derivatives are active pharmaceutical ingredients (APIs). The piperidin-1-ium {[5-(2-furyl)-4-phenyl4H-1,2,4-triazol-3-yl] thio}acetate is the active pharmaceutical ingredient of the antiviral veterinary
drug

of

a

new

generation

that

has

hepatoprotective,

cardioprotective,

antioxidative,

immunomodulating, interferonogenic, anti-inflammatory, detoxicative, wound-healing effect. It is
designed for all types of productive and unproductive animals and birds. It is effective against corona-,
rota-, reo-, paramyxo-, picorna-, parvo-, circo-, herpeso- and other viruses. The drug is used for
preventive care and treatment of various diseases, such as an independent drug, and in the treatment
with other drugs, such as antibiotics or vitamins.
A control of residual amounts of veterinary drugs’ API is a rule for maintaining food safety and
quality for aviculture and animal husbandry.
An article devoted to determination of this API in poultry meat was published before [1].
The presence of the proteins and lipids in eggs is cause of HPLC determination difficulties.
Column efficiency may be decreased at its presence in the samples. The HPLC systems pressure
dramatically increases due to protein clogging. Exist few ways to avoid it: deproteinization, liquid and
solid phase extraction, dialysis.
There are a lot of articles which studied determination of different APIs in the poultry eggs.
Different classes of veterinary drugs may be occurred in the poultry eggs. The nitrofurans,
fluoroquinolones, tetracyclines, sulfanilamides can be detected.
Draiscia et al. [2] determined nitrofuran residues, nitrofurazone, furazolidone and furaltadone in
chicken eggs by the isocratic reverse phase high-performance liquid chromatography UV–Vis
photodiode-array detection (HPLC–DAD) method at 362 nm. Identification of the substances was
performed by high-performance liquid chromatography–mass spectrometry (HPLC–MS) using an
atmospheric pressure ionization source and an ion spray interface. The minimal weight of added
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substances was 5 µg kg-1 in a model mixture. They were extracted from eggs by acetonitrile and
purified by liquid–liquid extraction. Finzi et al. [3] proposed RP LC–MS–MS analysis method of the
metabolites of four commonly used nitrofuran drugs, furazolidone, furaltadone, nitrofurazone and
nitrofurantoin in the poultry muscle and eggs. The multiple reactions monitoring (MRM) was used for
confirmation and quantification. Quantification Limits were 0.5 ng g-1 and the total analysis time was
5 min. Minimal final concentration of calibration standard was 0.3 µg kg-1.
An article about determination of the enrofloxacin (EFX) and ciprofloxacin (CFX) by HPLC in
the eggs of laying hens was published by Gorla et al. [4]. Withdrawal treatment periods in hens are six
days for EFX and five days for CFX to avoid violative levels of egg residues. During oral
administration, minimal quantity of EFX 0.54 µg/g and CFX 0.14 µg/g and maximal in post-oral
administration EFX 1.98 µg/g and CFX 0.28 µg/g were found. The ciprofloxacin, enrofloxacin and
sarafloxacin (SFX) was determined by Chu et al. [5] in the egg yolk and egg albumen of laying hens
by HPLC. Sample prepared by acidification of with 1 M phosphoric acid followed by deproteinization
with acetonitrile. CFX, EFX and SFX were determined in eggs treated by drugs. Total concentrations
for CFX, EFX and SFX were 0.229, 0.160, 0.211 µg/g respectively. Christodoulou et al. [6] presented
two different RP diode array HPLC methods at 275 and 255 nm were for the determination of 10
quinolones (enoxacin, ofloxacin, norfloxacin, ciprofloxacin, danofloxacin, enrofloxacin, sarafloxacin,
oxolinic acid, nalidixic acid and flumequine) in chicken muscle and egg yolk. 0.1% TFA in CH3OH
was used as extragent. The LODs for egg yolk was 8.0 g/kg. Ten of egg yolks were studied. There
were not of quinolones residues found.
HPLC with ion-pairing chromatography and diode array detection at 355 nm proposed by Ruick
et al. [7] for determination tetracycline antibiotics in eggs and broiler meat. The within-day precision
ranged from 8.0 to 11.8% for oxytetracycline (OTC) in eggs. The limit of detection and the limit of
quantitation for oxytetracycline in eggs were 2.2 ng/g. OTC was found in eggs during and after oral
administration of 840 mg/kg feed. Minimal and maximal concentrations of OTC were 0.026 µg/g and
0.21 µg/g respectively.
The aim of the study was to develop a method based on HPLC-MS and to conduct rigorous
tests of validation these methods under well-known requirements of European Medicines Agency [8].
This method can be applied for control of the residual amount of the API piperidine 2-{[5-(2-furyl)-4phenyl-1,2,4-triazole-3-yl] thio}acetate in poultry eggs.
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MATERIALS AND METHODS
Substances and Reagents
The

substance

piperidin-1-ium {[5-(2-furyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]

thio}acetate

corresponds to the chemical formula of "Tryfuzol" drug’s active pharmaceutical ingredient (TFZ API).
The molecular structure of the analyte is shown at Fig. 1. The substance was obtained from
Toxicological and Inorganic Chemistry Department of Zaporozhye State Medical University
(Professor Panasenko O.I. is a head of the department). Parchenko confirmed structure by 1H-NMR,
LC-MS [9].

Figure 1. TFZ API structure
Acetonitrile graded for HPLC, Lab-Scan (Gliwice, Poland). Ultra-high pure water (18 MΩ at 25
°C) was obtained by using the system for water Direct Q 3UV Millipore (Molsheim, France). Formic
acid (100%), Merck KGaA (Darmstadt, Germany).
Instruments
DMD HPLC-MS system: Agilent 1260 Infinity (degasser, binary pump, autosampler, single
quadrupole mass spectrometry detector Agilent 6120 ionization in electrospray); software package
OpenLAB CDS.
Chromatography conditions

Analytical column Agilent ZORBAX SB-C18 (30 mm x 4.6 mm; 1.8 μm, Agilent Corporation)
with the corresponding guard column was used. The column temperature was 40oC, the injection
volume was 1 mL. The mobile phase rate equals 0.4 mL min-1 in isocratic conditions. The composition
of mobile phase is: water (formic acid 0.1%, v)/acetonitrile (formic acid 0.1%, v) (70:30, v/v). Total
time was 5 min.
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Mass spectrometry conditions for the TFZ API quantitative analyzes

Mass spectrometric conditions were optimized for maximum response. Selective ion
monitoring mode (SIM) with m/z 302.1 (TFZ API); positive polarity; the rate of drying gas (nitrogen)
is 10 L/min; capillary voltage at 4000 V; drying gas temperature was 247 oC; the fragmentor voltage
was 149 В; nebulizer pressure was 46 psi.
Preparation of standard solutions, calibration solutions and quality control solutions (QC samples)
Standard stock solution of TFZ API (0.1 mg mL-1) (solution A) was prepared in 100 mL
capacity measuring flask by dissolution of 0.01000 g of this substance in water and bringing the
solution to line.
The final standard solution of TFZ API (0.01 mg mL-1) (solution B) was prepared by transfer of
10.00 mL of solution A in 100 mL capacity measuring flask and bringing the solution to line with
water.
The model mix was made by preparing eggs homogenate with mixer.
Seven model solutions for testing the linearity were made. The egg homogenates mass of
0.2000 g were spiked with variable micropipets by 0 µL, 10 µL, 20 µL, 40 µL, 50 µL, 80 µL, 100 µL
of solution B and weighed. Then to these mix solutions were added 100 µL, 90 µL, 80 µL, 60 µL, 50
µL, 20 µL, 0 µL of water accordingly. Afterwards, acted in accordance to the procedure in the scheme
starting from paragraph 3 (Fig. 2).
Twenty model solutions videlicet five solutions of four levels of concentration to check
precision and accuracy were made. Various amounts of the solution were added to the 200 mg egg
homogenate, namely at LLOQ was 10 µL of solution B. Within three times LLOQ (low QC (quality
control) sample) was 20 µL of solution B. About 50% of the calibration curve range (medium QC)
was 50 µL and not less than 75% of the calibration curve upper range (high QC) was 80 µL of solution
B, and weighed. Then, added 90, 80, 50 and 20 µL of water. Then, acted according to the procedure in
the scheme, starting from the paragraph 3 (Fig. 2).
Non-extracted solutions of the TFZ API at four levels of concentration were prepared. This was
gained by mixing 10 µL, 20 µL, 50 µL and 80 µL of solution B and 90 µL, 80 µL, 50 µL and 20 µL of
water respectively and 1mL of dimethyl sulfoxide for testing of the recovery.
All standard solutions were stored at 5oC. They were stable during the validation experiment.
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Sample Liquid Extraction

Eggs samples were homogenized with using a mixer. Hundred µL of water was added to the
0.2000 grams (exact weights) of homogenized eggs. It was sonicated for 15 minutes at ultrasonic bath.
Then, 1.00 mL of dimethyl sulfoxide was added. It was sonicated for 15 minutes at the ultrasonic
bath, centrifuged 15000 g for 10 minutes and filtered through a nylon syringe filter (13 mm internal
diameter, pore size 0.2 µm). Samples preparation procedure is shown at the diagram (Fig. 2)

1
.
1
1
12
1
1
1
1
3

EGGS HOMOGENIZATION

SAMPLE 0.2 gram
100 µL of water
Mixing, sonication
15 min

4

DMSO
1.0 mL

5

Extraction, sonication
15 min

6

Centrifugation
15000 g, 10 min

7

8

Filtering through the ultra filter

1 µL, HPLC
Figure 2. Procedure of sample preparation
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The method validation
The selectivity was confirmed by analysis of blank samples without analytes to determine the
absence of interference with analyte.
The lower limit of quantification (LLOQ) was determined by the model mix, which provides 5fold signal-noise ratio. RSD should not exceed 20%. The calculated value should be within 20% of the
actual analyte amount value, which was introduced in the model mix.
Lower calibration standard is set by lower limit of quantification (LLOQ) [8].
Precision and accuracy was defined by the quality control solutions study, which were made
according to the Preparation of standard solutions, calibration solutions and quality control solutions
(QC samples). The recovery was determined by comparing the extracted standard samples with four
levels of concentration for samples that have been made without extraction step.
Application of analytical method for real egg samples
One mL of 1% solution of drug was added to the one L of water. Final concentration of drug 10
mg/L. During the feeding one chicken receive of drug about 5 mg/kg. Residual amounts determination
of drug substance was conducted according to the procedure (Figure 2) comparing with calibration
homogenate samples. The eggs have taken at random from different chickens.
Concentration calculation
It was held by the calibration curve equation, which should be checked every time in the terms
of research.

RESULTS AND DISCUSSION
Sensitivity described by a lower limit of quantification (LLOQ). LLOQ was 0.12 µg in the
weighed sample or 0.6 mg/g of homogenate.
TFZ API peak identified at the SIM 302 chromatogram the model mixture at LLOQ and had a
retention time 3.4-3.5. Selectivity was confirmed by absence of interference with impurities (Figure 3).
Total time of chromatography was five minutes.
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Figure 3. Homogenate extract chromatogram spiked with TFZ API at LLOQ (lower limit of
quantification) (lowest calibration standard).
Calibration curve was built on the basis of mass spectrometric detector response at m/z 302.1
depending on content of the substance at the homogenate. The calibration was performed by external
standard. Calibration curve was linear within 0.12-1.07 µg in the weighed sample homogenate or 0.613.6 µg/g of homogenate. Linearity curve was described by the equation:
y = 93332x + 3205.4; R² = 0.9988, R = 0.9994.

Figure 4. The calibration curve of TFZ API in the sample of egg homogenate
TFZ API content in the QC samples was determined using the calibration curve equation.
Accuracy and precision were determined for the quality control solutions (QC) of the API. The
chromatograms of QC solutions at LLOQ and high (at least at 75% of the upper calibration curve
range) concentrations are shown at Fig. 3, 5.
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Figure 5. The high QC solution chromatogram of the egg homogenate spiked with TFZ API.
Accuracy and precision data are given in the Table 2.
Table 1. Accuracy and precision in the determining of TFZ API (n = 5) at 4 concentration levels
Levels

, μg
Injected into the
weighed sample

Precision
RSD (%)

Accuracy
RE* (%)

Recovery
(%)

1

1.095x10-1

1.146x10-1
± 5.505x10-2

4.804

4.585

96.13

2

2.112x10-1

1.96x10-1
± 3.242x10-2

1.654

7.204

80.57

3

5.312x10-1

5.127x10-1
± 8.020x10-2

1.564

3.493

82.94

4

8.456x10-1

8.43x10-1
± 4.753x10-2

5.638

0.2887

97.52

±SD, μg
found

*Accuracy was determined by the calculated values’ deviations from nominal values of QC samples as
a percentage to nominal values (relative error).

The recovery was determined for the quality control solutions. The recovery values are shown
in the Table 1.
The method was applied for the determination of residues of TFZ API in egg homogenate
samples after chicken feeding by drug. This method was reproducible, accurate and sensitive, and can
be used for the determination of the residual amounts of the TFZ API. Every day at least six eggs were
analyzed.
Table 2. TFZ API results determination in the eggs.
Day
1
2
3

Measured weight (mean) m, µg
0.6872
0.3648
-

Measured concentration (mean) C, µg /g
3.227
1.679
-

Content calculations performed using calibration curve equation. Results of content in µg and
µg/g in Table 2.
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ESI-MS conditions, such as drying gas temperature, the fragmentor voltage, nebulizer pressure
were proposed earlier [10]. A protonated acidic form of analyte is eluted and detected. So, the value of
m/z SIM mode was equal 302.1, which coincides to the molecular weight of protonated molecule of
corresponding acid.
LC behavior of TFZ API was shown previously [11]. Addition of acid to the eluent need for
formation of the positive ions for ESI ion source and for the suppression of silanole groups of
stationary phase to avoid with triazole nitrogen interaction. Formation of acidic form also increases
retention time. The formic acid was chosen as acidic agent due to volatility and compatibility with
ESI-MS detector. The dependence of capacity factor k from concentration of the acetonitrile was
studied in our previous article. The acetonitrile content 30% for TFZ API corresponds to the capacity
factor 2.6 and run-time 5 min, which is satisfactory for separation from impurities.
Dimethyl sulfoxide was used as extraction and deproteinization agent in sample preparation.
Validation results meet the requirements European Medicines Agency [8]. Signal/noise ratio for
QC sample was five times at LLOQ (must be ≥5).
Identification and selectivity was acceptable because detection was performed in the SIM mode
at m/z = 302.1 and it corresponded to the value of specific monoizotopic mass of quazimolecular ion
received by joining proton to corresponding acid of TFZ API.
Precision, accuracy was satisfied according to the requirements [8]. The RSD value was not
exceeded 15% for the QC samples. The mean concentration was within 15% of the nominal values for
the QC samples.
Application of the method to the real samples show that the TFZ API was not detected at third
day after finishing of the feeding by drug (Table. 2).
Conclusions
1. For the first time the method, which allows to control the residual amount of the TFZ API in the
poultry eggs, was developed.
2. We have held the thorough research on the validation of this method. It was proven that the
method is suitable for use, basing on the checking of validation, precision, selectivity and
sensitivity results.
3. Method is available for research as well as control laboratories. It can be used in the
toxicological research and also for the veterinary inspections.
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ÖZGÜN MAKALE / ORIGINAL ARTICLE

TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN BAZI VETERİNER ENJEKTABL VİTAMİN
PREPARATLARININ MİKROBİYOLOJİK KALİTE KONTROLLERİ
MICROBIOLOGICAL QUALITY CONTROLS OF SOME VETERINARY INJECTABLE
VITAMIN PREPARATIONS MANUFACTURED IN TURKEY
Şükran ÖZTÜRK*, Sulhiye YILDIZ
Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 06100, Tandoğan,
Ankara, TÜRKİYE

ÖZET
Beşeri preparatlar gibi veteriner enjektabl preparatlarda da mikrobiyolojik kalite için öncelikle üretim
sırasında oluşabilecek mikrobiyolojik kontaminasyon risklerinin tespit edilmesi ve konuyla ilgili gerekli
önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’ de üretilen ve çeşitli ecza depolarından temin
edilen veteriner enjektabl vitamin preparatların, membran filtrasyon tekniği ile sterilite ve mikrobiyolojik
kalite kontrollerinin yapılması amaçlanmıştır. Piyasada kullanılan 23’ü yağda, 27’si suda çözünen vitamin
içeren toplam 50 veteriner enjektabl vitamin preparatı ile çalışılmıştır. Mikrobiyolojik kalite kontrolleri
yapılmış enjektabl preparatlardan 5 tanesinde üreme gözlenmiş olup, bu mikroorganizmalar; Bacillus
polymyxa, Bacillus brevis ve Staphylococcus aureus olarak tespit edilmiştir. İlaçlarda kontaminasyona sebep
olan bu bakterilerin, üretim sırasında, havadan, üretim alanından, ekipman ve personelden kaynaklanmış
olabileceği düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: kontaminasyon; sterilite testi; veteriner ilaç

SUMMARY
For veterinary injectable preparations such as human preparations, primarily it is necessary to
determine the risks of microbiological contamination for microbiological quality which may occur during
production and take necessary precautions related to this. In this study it was aimed to examine sterility and
microbiological quality control of veterinary injectable vitamin preparations, which were manufactured in
Turkey and procured from various drug depots, using membrane filtration technique. A total of 50 veterinary
injectable vitamin preparations, 23 of which were fat-soluble and 27 of which were water-soluble, were
studied. Contamination was observed in 5 of the total injectable preparations. Microorganisms isolated from
these samples were identified as Bacillus polymyxa, Bacillus brevis and Staphylococcus aureus. It was believed
that these bacteria, which caused contamination in the drugs, might be originated from the air, the
manufacturing area, the equipment and the staff during the manufacturing processes.
Keywords: contamination; sterility test; veterinary medicine
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GİRİŞ
Veteriner preparatları; hayvanları hastalıklardan korumak, tedavi etmek ve biyolojik
fonksiyonları istenen yönde değiştirmek, bir hastalığı teşhis etmek amacıyla hayvana uygulanan etkin
kimyasal ve biyolojik kökenli maddelerdir. Preparatların üretimi ilaç üretim tesislerinde
gerçekleştirilerek iyi üretim koşullarına uygun bir şekilde tamamlanmalıdır [1,2].
FDA (Food and Drug Administration), insan ve hayvan preparatları için yapılacak olan ruhsat
başvurularındaki üretim süreçlerinin aynı olması gerektiğini, enjektabl preparatlarda istenen bilgi ve
verilerin hayvansal preparatları da kapsadığını ve yapılan başvurularda bu koşulların dikkate alınması
gerektiğini bildirmiştir [3,4,5,6]. Bu nedenle, hammadde eldesinde, işleme sürecinde ve üretim
sonrasındaki kalite kontrollerinin validasyonu üzerinde önemle durulması gerekmektedir. Veteriner
enjektabl vitamin preparatlarının, hayvan sağlığı için önemli bir yer teşkil ettiği göz önüne alındığında,
üretim aşamalarının ve mikrobiyolojik açıdan incelenmelerinin beşeri preparatlarla aynı koşullarda
yürütülmesi ve düzenli bir şekilde yapılması gerektiği açıktır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından
enjektabl preparat imalatının dikkatle hazırlanmış ve valide edilmiş üretim metotlarına ve prosedürlere
göre yürütülmek zorunda olduğu bildirilmiştir [7,8,9]. Steril imalat işlemleri “kalite güvencesi” dikkate
alınarak Good Manufacturing Practise (GMP) prensiplerine göre gerçekleştirilmelidir.
Üretim aşamasında önemli unsurlardan biri; üretimin yapıldığı ortamdan kaynaklanabilecek
kirlenmelerdir. Kirlenmenin üretimden, materyallerden, ekipmandan, operatörlerden ya da üretim
ortamından kaynaklanabileceği bilinmektedir. Steril preparatların imalatında mikrobiyolojik, partiküler
ve pirojenik bulaşma risklerini en aza indirebilmek, konuyla ilgili personelin yeteneklerine, eğitimine
ve uygulamalarına bağlıdır [5].
Bu çalışmada; piyasada kullanılan 23’ ü yağda, 27’ si suda çözünen vitamin içeren toplam 50 adet
veteriner enjektabl preparatının sterilite kontrolünün yapılması ve verilere dayanarak mikrobiyolojik
açıdan üretimin irdelenmesi planlanmıştır.

MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmamızda, Türkiye’ de üretilen ve çeşitli ecza depolarından temin edilmiş 20 farklı markanın
değişik seri numaralarına sahip 50 adet veteriner parenteral vitamin preparatı incelenmiştir. Veteriner
preparatlar, mikrobiyolojik kontrolleri yapılıncaya kadar orijinal ambalajlarında ve oda sıcaklığında
muhafaza edilmiştir.
Parenteral preparatların tümünün steril olma koşulu göz önünde bulundurularak USP 27’ ye göre
sterilite test kontrolleri yapılmıştır [10, 11]. Üreme gözlenen ürünlerin aynı seri numaralarına ait
açılmamış örnekleri üzerinde tekrarlanan testlerle sterilite testinin doğruluğu kontrol edilmiştir. Bunun
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yanı sıra üreme gözlenen numunelerdeki mikroorganizmalar için identifikasyon testleri yapılarak
kontaminasyon kaynağı hakkında fikir edinilmesi sağlanmıştır.
Sterilite Testi
Parenteral vitamin preparatların sterilite testi aseptik şartlar altında Sartorius “Vacuum Filter
Holders Sterility Testing System” kapalı membran filtrasyon sistemi kullanılarak yapılmıştır [10,11,12].
Bu amaçla Fluid Thioglucollat Medium (FTM) ve Triptic Soy Broth (TSB) besiyerleri kullanılmıştır.
Membran filtrasyon tekniğine göre 0,45 µ ‘luk filtreler sisteme ait şişelerin içerisine yerleştirilerek
121ºC‘ de 15 dak. otoklavda steril edilmiş ve bu şişeler sisteme steril hortumlar vasıtasıyla bağlanarak
sistem çalıştırılmıştır [13,14]. İlaçlar peristaltik pompa yardımıyla vakum yaptırılarak içlerinde filtre
bulunan şişelerden geçirilmiştir. Daha sonra aynı hortum kullanılarak şişelerden birisine FTM, diğerine
TSB ilave edilmiş, FTM içeren şişe bakterileri tespit etmek için 32,5 ±2,5 °C ‘de TSB içeren şişe ise
küf ve mayaları tespit etmek için 22,5 ±2,5 °C’de inkübasyona bırakılmıştır. Her ikisi de 14 günlük
inkübasyon periyodu sonuna dek kontrol edilerek değerlendirilmiştir. İnkübasyon dönemi boyunca 3.,
7., 10. ve 14. günlerde, görsel incelemeyle mikrobiyal üremenin varlığı kontrol edilmiştir.
İdentifikasyon Testleri
Sterilite testi sonucunda üreme görülen örnekler kanlı agara pasajlanarak oluşan kolonilerden
Mueller Hinton Agar (MHA)’a ekim yapılmak suretiyle 37C de inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon
sonrası

üreme

gözlenen

kolonilerden

hazırlanan

preparatlara

Gram

boyama

yapılmıştır.

Mikroorganizmaların konvansiyonel yöntemler (IMVIC -İndol, Voges-Proskauer (VP), Sitrat)
kullanılarak tiplendirilmesi yapılmış olup ayrıca glikoz, sükroz ve laktozun kullanım testi, H 2S
oluşturma (TSI), nişasta hidrolizi, Mannitol Salt Agar’a ekim, jelatin hidrolizasyon testi, % 6,5 NaCl
besiyerinde üreme, katalaz, oksidaz ve koagülaz deneylerinden de faydalanılmıştır [15,16].
SONUÇ VE TARTIŞMA
İncelenen 50 adet enjektabl vitamin preparatının 5’inde üreme gözlenmiştir. Üreyen kolonilerden
elde edilen saf kültürlerin identifikasyonları yapılmış ve mikroorganizmaların 1’i Bacillus polymyxa,
2’si Bacillus brevis ve 2’si Stapylococcus aureus olarak tiplendirilmiştir.
İçerikleri aynı olan farklı firmalara ait iki numunede Bacillus brevis tespit edilmiştir. Bacillus
brevis’ in üremiş olduğu numunelerin yağda çözünen preparatlar olduğu görülmüştür. Firmalardan bir
tanesinin aynı ürününün farklı seri numaralarına sahip olan diğer iki numunesinde ise Staphylococcus
aureus tespit edilmiştir. Diğer bir firmaya ait numunede Bacillus polymyxa’nın ürediği örneğin B
kompleks vitaminlerinden oluşan suda çözünen preparat olduğu saptanmıştır.
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Veteriner ilaçların üretilmesi sırasında mikrobiyolojik kalite için öncelikli olarak parenteral
preparat üretimleri sırasında oluşabilecek mikrobiyolojik kontaminasyon risklerinin tespit edilmesi ve
konuyla ilgili gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Özellikle steril ürün imalatında çevre,
personel, hava ve kullanılan ekipmanlardan kaynaklı kontaminasyon büyük önem taşımaktadır. FDA,
kullanıma hazır hale gelmiş parenteral preparatlar için değerlendirme yaparken, gelişmiş kalite kontrol
sistemlerini ve GMP kurallarını dikkate almaktadır [17]. Üretim sırasında kullanılacak madde ve
malzemelerden başlayarak, üretimin yapıldığı alan, hava kalitesi, dolum yapılan şişeler ve personel
faktörünün çok önemli olduğu yapılan araştırmalarda görülmüştür [18].
Çalışmamızda ürünlerin sterilite test sonuçlarına bakıldığında üreme gözlenmiş 5 üründen 4 ‘ünde
görülen kontaminasyonun yağda çözünen preparatlarda, 1’inde oluşan kontaminasyonun ise suda
çözünen preparatta oluştuğu saptanmıştır. Bu sonuçlar diğer araştırmacıların bulgularıyla benzerlik
göstermektedir. Yapılan deneysel çalışmaların sonucunda, intravenöz yağlı emülsiyonların mikrobiyal
büyümeyi desteklediği ve bakteriyel mikroorganizmaların besleyici lipit ve emülsiyon içeren tüm
parenteral solüsyonlarda üreme gösterdiği saptanmıştır [3,19,20,21]. Benzer şekilde, McLeod ve ark.
(1991), yaptıkları çalışmada, yoğun bakımlarda sedasyon ve anestezi için sıklıkla kullanılan emülsiyon
preparatlarında görülen mikrobiyolojik kontaminasyonların, lipitlerin mikroorganizmaları çoğaltıcı
etkilerinden kaynaklandığını tespit etmişlerdir [22]. Yine Somer (2007), parenteral infüzyon
solüsyonları ile yaptığı çalışmada, lipit içerikli solüsyonların mikroorganizmaların üremesi açısından en
uygun solüsyonlar olduğunu tespit etmiştir [23].
Bir başka çalışmada ise; büyük hayvan hastanelerinde, küçük hayvan kliniklerinde ve veteriner
kliniklerinde kullanılan çoklu doz veteriner parenteral ilaçlar, kullanılmadan önce kontaminasyon
kontrolleri yapılmak üzere incelemeye alınmıştır [24]. Sterilite testine alınan 88 örnekten 16’sında
kontaminasyona rastlanmıştır. Bu sonuçlar ise nozokomiyal enfeksiyonların oluşmasında bir faktör
olarak kabul edilmektedir.
Japonyada bulunan 10 hastanede yapılan bir diğer çalışmada ise, toplam 199 parenteral nütrisyon
solüsyonu mikrobiyal kontaminasyon açısından değerlendirmeye alınmıştır. Kontaminasyon oranı %8,2
olarak bulunmuştur. Oluşan kontaminasyonların sebepleri araştırıldığında ise ürünlerin üretim
aşamasında filtrasyon tekniğinin kullanılmadığı ortaya çıkmıştır [25].
İlaç üretimi sırasında meydana gelebilecek mikrobiyal kontaminasyonun kaynaklarını araştırmak
üzere Uçarlar ve ark.,’nın 2001 yılında yaptığı bir çalışmada, fabrikanın değişik üretim sahalarından
alınan 112 örnek bakteriyolojik açıdan incelenmiş ve 255 bakteri suşu izole edilmiştir. İzole edilen
suşların tanısı yapılmış ve 154’ ünün koagülaz negatif Stapylococcus, 40’nın Micrococcus, 44’ ünün
Bacillus cinsindeki türlere ait saprofit bakteriler olduğu saptanmıştır [26]. Üretim sahasının havasından,
su örneklerinden, kullanılan ekipmandan, üretim alanlarından ve mikrobiyoloji laboratuvarından izole

Ankara Ecz. Fak. Derg. 40(3): 41-46, 2016

Öztürk ve Yıldız

45

edilen bakteriler, çalışmamızda 5 üründe tespit ettiğimiz Bacillus brevis, Bacillus polymyxa ve
Staphylococcus aureus bakterileri ile benzerlik göstermektedir. Bu nedenle, ürünlerimizde tespit edilmiş
olan mikroorganizmalardan S.aureus,’un insan kaynaklı olabileceği, Bacillus’ ların ise, üretim sırasında
kullanılan hammadde, makine, su, ekipman, üretim alanı ve havadan kaynaklanabileceği
düşünülmüştür.
Tüm bu sonuçlar değerlendirmeye alındığında, Türkiye’de üretilen bazı veteriner enjektabl
vitamin preparatlarının uygun koşullarda üretilmediği ve gerekli kontrollerinin yapılmadığı sonucuna
varmak mümkündür. Yapılan çalışmalar doğrultusunda elde edilen sonuçlarla, kontamine olmuş
enjektabl preparat kullanımının, hayvan sağlığını olumsuz yönde etkileyeceği açıktır. Bu nedenle,
üretimde uyulması gereken kurallar zinciri olarak bilinen GMP ve Kalite Kontrolün doğru bir şekilde
özümsenip uygulamaya konulması gerekliliği büyük önem taşımaktadır.
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DİYABET VE TÜRKİYE’DE ANTİDİYABETİK OLARAK
KULLANILAN BİTKİLER
DIABETES AND ANTIDIABETIC PLANTS USED IN TURKEY
Özge KARAMAN, Gözde ELGİN CEBE*
Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, 35100 Bornova, İzmir,
TÜRKİYE

ÖZET
Bu çalışmanın amacı; diyabet hastalığı, teşhis ve tedavisi hakkındaki genel bilgilerin sunulması ve
ülkemizde mevcut etnobotanik araştırmaların taranması, halk arasında diyabetik ve prediyabetik hastaların
glikoz regülasyonu için kullandığı tıbbi bitkilerin listesinin oluşturulmasıdır. Çalışmamızda, ilk olarak
dünyadaki duruma paralel şekilde ülkemizde de prevalansı hızla artan, beraberinde birçok komplikasyona
neden olan diyabet üzerinde Türkiye’de yapılmış etnobotanik araştırmalar kapsamlı şekilde taranarak halk
arasında antidiyabetik etki amacıyla kullanılan bitki listesi oluşturulmuştur. Herhangi bir bölge sınırlaması
olmadan taranan etnobotanik araştırmalar sonunda antidiyabetik amaçlı kullanılan toplam 129 takson tespit
edilmiştir. Oluşturduğumuz tabloda bitkilerin Latince adı, familyası, yöresel adları ve kullanım şekli
verilmiştir. Çalışmamızın, daha ileri araştırmalar için yol gösterici olması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: antidiyabetik; Diabetes Mellitus; hipoglisemik

SUMMARY
The purpose of this study is to present general information about the diabetes, its diagnosis and its
treatment, to define the ethnobotanical researches available in our country and to make a list of medicinal
plants that are used for glucose regulation. In our study, firstly ethnobotany researches that are done in
Turkey about Diabetes Mellitus to which prevalence is increasing quickly in our country in parallel with the
world and that cause so many complications, and the plants that are used colloquially for antidiabetic effects
are listed. As a result of the ethnobotany researches that are done without any district limitations, 129 taxa
that are used for the purpose of antidiabetic are found. In the table, the Latin names, the families, the local
names and the usages of the plants are given. It is aimed that our study will be a guide for further studies.
Keywords: antidiabetic; Diabetes Mellitus; hypoglycemic
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GİRİŞ
Bitkilerin tedavi amacıyla kullanımı insanlık tarihi kadar eskidir. Bununla ilgili olarak; Yontma
taş devri, Sümer, Akad ve Asurlar (M.Ö. 50.000-3000) dönemlerine ait kitabeler ve arkeolojik
materyaller bulunmaktadır. Mısır dönemine ait, M.Ö. 1550’de yazılmış bir papirüste kayıtlı 450 kadar
hastalığa rastlanmış, bitkisel ve hayvansal kaynaklı ilaçların hastalıkların tedavisinde kullanıldığı
anlaşılmıştır. Grek döneminin önemli ismi Hipokrates (M.Ö. 460-377) kullanılan 400 tür tıbbi bitkiden
ayrıntılı olarak bahsetmiştir. Birinci yüzyılda, Dioskorides’in “Materia Medica” adlı eserinde 500 kadar
tıbbi bitkinin tarifi verilmekte ve tedavi özellikleri anlatılmaktadır. Galen ise bitkisel kökenli yeni
preparat ve formüller geliştirmiştir. İslam uygarlığı döneminde, İbn-i Sina (980-1037) 100’den fazla
bilimsel eser bırakmıştır. Bu eserlerde 900’den fazla tıbbi bitki, hayvansal ve inorganik kökenli ilaç yer
almaktadır [1].
19. yüzyılda tıbbi bitkiler üzerindeki çalışmalar artmış ve ilaç sanayi gelişmiştir. 1806’da
afyondan saf morfin alkaloiti elde edilmiş ve morfinin uyuşturucu etkisi keşfedilmiştir. Bu sonuç
bitkilerde aktif madde araştırmalarını teşvik etmiş, kısa zamanda striknin, veratrin ve kinin alkaloitleri
izole edilmiştir. 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında, vitaminler ve antibiyotiklerin keşfi
bilimde yeni sayfalar açmıştır [2].
Kısaca “tıbbi bitkilerle tedavi” anlamına gelmekte olan “Fitoterapi”, terim olarak ilk kez Fransız
hekim Henri Leclerc (1880-1955) tarafından kullanılmıştır [3].
Dünyada sayısı 750.000-1.000.000 arasında olduğu tahmin edilen bitki türünün 500.000 kadarı
tanımlanıp isimlendirilmiştir. Türkiye’de doğal yetişen 11.700 kadar taksonun yaklaşık üçte biri
endemiktir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporuna göre, dünya üzerinde tıbbi amaçlarla kullanılan
yaklaşık 70.000 bitkinin 21.000 kadarı ilaç sanayinde kullanılmaktadır. Tıbbi bitki ihracatı yapan 110
ülke arasında Türkiye 18. sırada bulunmaktadır [2, 4, 5].
Doğal kaynakların diyabet tedavisinde kullanılması ve bu kaynaklardan hareketle yeni ilaç
moleküllerinin geliştirilmesi çalışmaları, 20. Yüzyılın ilk çeyreğinde başlamıştır. Galega officinalis L.
bitkisi üzerinde yapılan ilk çalışmalarda, bitkinin hipoglisemik etkili guanidin türevi bileşiklerce zengin
olduğu bulunmuştur. Guanidin türevlerinin, klinik denemelerde ortaya çıkan toksisiteleri nedeniyle
toksisitesi daha düşük olan alkali diguanidinler sentezlenmiş ve oral antidiyabetik ilaçlar olarak
kullanılmaya başlanmıştır. İnsülinin tedavi alanına girmesiyle diguanidinlerin kullanımı azalsa da bugün
türevlerinden biri olan Metformin tedavide halen kullanılmaktadır. DSÖ istatistiklerine göre; ölüme
neden olabilen hastalıklar içerisinde 3. sırada yer alan ve kronik bir hastalık olan diyabette 400’den fazla
bitki ve 120’den fazla doğal kaynaklı ürün tedaviye destek amacıyla kullanılmaktadır [6, 7].
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GENEL BİLGİLER
Diyabet, milattan önce 1500 yıllarında Mısır Papirüslerinde, aşırı idrarla seyreden bir hastalık
olarak tanımlanmıştır. Hastalığa ilk defa, “Diabetes” ismini M.S. 130-200 yılları arasında yaşamış olan
Kapadokya’lı hekim Arethaeus vermiştir. Yazdığı 4 ciltlik eserinde bu hastalığa yakalanan kişilerin
sürekli olarak su içtiğini ve idrara çıktığını belirtmiştir. Bunun nedeni olarak da, sıvıların vücuttan
süzülerek (Diabetes=Süzülme) dışarı atılmasını göstermiş ve hastalığa “Diabetes” adını vermiştir. M.S.
1000 yıllarında İbn-i Sina, diyabet hastalarında ilk defa kangreni tanımlamış, ayrıca diyabetin
birbirinden farklı seyreden 2 ayrı tipinin olduğunu belirtmiştir. 1674 yılında Willis, idrarın bala benzer
bir tadının olması nedeniyle hastalığa “Diabetes Mellitus” (Mellitus=Bal) ismini vermiştir [8].
Diabetes Mellitus’ ta Tanı
Diabetes Mellitus’ un tanısı ve sınıflandırılması için şu anda kullanılan kriterler ilk olarak
“National Diabetes Data Group” (NDDG) tarafından 1979 yılında geliştirilmiştir. Amerikan Diyabet
Birliği (ADA)’nin 1997 yılında ortaya koyduğu yeni tanı kuralları, 1999 yılında DSÖ tarafından
önerilmiş, en son olarak da 2004’de ADA Uzman Komitesi yeni önerilerde bulunmuştur. Hali hazırda
tanı ve sınıflandırma, komitenin ortaya koyduğu kurallar çerçevesinde yapılmaktadır [9, 10].
Diabetes Mellitus’ un Tanımlanması
Diabetes Mellitus; insülin sekresyonu, insülinin etkisi veya her ikisindeki bozukluktan
kaynaklanan, hiperglisemi ile karakterize, metabolik bir hastalıktır. Hipergliseminin semptomları
poliüri, polidipsi, kilo kaybı, polifaji, görme bozukluğu, büyüme bozukluğu ve enfeksiyonlara
yatkınlıktır [9].
İnsülin’in Yapısı
İnsülin (MA: 5808) 51 aminoasitten oluşur. A zinciri 21 aminoasit ve B zinciri 30 aminoasite
sahip olup, birbirlerine iki disülfid bağı ile bağlıdır [11-13] (Şekil 1).

Şekil 1: İnsülinin yapısı.
İnsan vücudunda bazal ve uyarılmış olmak üzere iki farklı şekilde insülin salgılanmaktadır. Bazal
salgılanma egzojen uyarı olmaksızın (Açlıkta) gerçekleşen salgılanmadır. Uyarılmış salgılanma ise
ağızdan besin alımına, β hücresinin verdiği insülin sekresyon yanıtıdır. İnsülin salgılanmasının en
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önemli uyaranı glikozdur. Kandaki glikozun besin alımı ile birlikte ani artışı önce kısa süreli bir insülin
salgılanmasına neden olmakta (Birinci faz), eğer kandaki glikoz konsantrasyonu hala yüksek
seyrediyorsa hafifçe düşmeye başlayan insülin konsantrasyonu ikinci ve daha düşük amplitüdlü bir pikle
(İkinci faz) birlikte tekrar artmaktadır [11] (Şekil 2).

Şekil 2: Açlık durumu ve besin alımı sonrası kan insülin seviyesindeki değişim.
Tanı Kriterleri
Tanı kriterleriyle ilgili kurallar Tablo 1’de özetlenmektedir:
Tablo 1: ADA ve DSÖ’ ye göre DM’ta tanı kriterleri [10,14].
I. Diyabet Tanısı
a. Rastgele (Random) glikoz: Semptomlar olan bir hastada
(Poliüre, polidipsi, polifaji ve açıklanamayan kilo kaybı vb.) glikoz
düzeyi

≥200mg/dl (≥11.1mmol/L)

veya
b. APG (8 saatlik açlık sonrası glukoz düzeyi)

≥126mg/dl (≥7mmol/L)

veya
c. 75gr OGTT’de 2. Saat PG

≥200mg/dl (≥11.1mmol/L)

d. A1C

100-125mg/dl (5.57.0mmol/L)
140-199mg/dl (7.811.1mmol/L)

II.

Bozulmuş Glikoz Regülasyonu Tanısı

a. Bozulmuş Açlık Glikozu (BAG)
b. Bozulmuş Glikoz Toleransı (BGT)
OGTT 2.saat Gliserini
- Glisemi venöz plazmada glukoz oksidaz yöntemi ile “mg/dl” olarak ölçülür.
- **2006 yılı WHO/IDF Raporunda normal AGP kesim noktasının 110mg/dl ve BAG 110-125mg/dl olarak
korunması benimsenmiştir.
- APG: Açlık plazma glikozu, 2.st PG: 2. saat plazma glikozu, OGTT: Oral glikoz tolerans testi
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DM’un Etiyolojik Sınıflandırılması
Bu sınıflandırmada ana başlık olarak; Tip1 DM, Tip2 DM, diğer spesifik tipler ve gestasyonel
DM yer almaktadır [9, 10, 12] (Tablo 2).
Tablo 2: DM’un Etiyolojik Sınıflandırılması [9, 10, 12].
I - T1DM

Glukagonoma

Genellikle mutlak insülin eksikliğine sebep olan β- hücre yıkımı vardır.

Feokromositoma

a.

Otoimmün

Hipertiroidi

b.

İdiopatik

Somatostatinoma
Aldosteronoma

II - T2DM

Diğerleri

İnsülin direnci, görece insülin yetmezliği
İnsülin direnci zemininde ilerleyici insülin sekresyon defekti

Vacor

III - Diğer Spesifik Tipler
A. Beta Hücre Fonksiyonunun Genetik Defektleri
- MODY
HNF-1 α

(MODY 3)

Glukokinaz enzim eksikliği

(MODY 2)

HNF-4α

(MODY 1)

IPF-1

(MODY 4)

HNF-1β

(MODY 5)

NeuroD1

(MODY 6)

- Mitokondrial DNA
- Diğerleri
B. İnsülin Etkisinin Genetik Defektleri
Tip A insülin direnci
Leprechaunism
Rabson-Mendenhall Sendromu
Lipoatrofik diyabet
Diğerleri
C. Egzokrin Pankreas Hastalıkları
Pankreatit
Travma/Pankreotektomi
Neoplazi
Kistik fibrozis
Hemokromatozis
Fibrokalkülöz pankreatopati
Diğerleri
D. Endokrinopatiler

E. İlaç ve Kimyasal Maddelerle Oluşan Diyabet
Pentamidin
Nikotinik asit
Glukokortikoidler
Tiroidler
Diazoksid
β -andrenerjik agonistler
Tiazid diüretikler
Dilantin
δ-interferon
Diğerleri
F. İnfeksiyonlar
Konjenital kızamıkçık
Sitomegalovirüs
Diğerleri
G. İmmün İlişkili Diyabetin Sık Olmayan Formları
Stiff-man Sendromu
Anti insülin reseptör antikoru
Diğerleri
H. Diyabetle Birlikte Görülebilen Diğer Genetik Sendromlar
Down Sendromu
Klinefelter Sendromu
Turner Sendromu
Wolfram Sendromu
IV – Gestasyonel DM Gebelik sırasında tanımlanan karbonhidrat
intoleransı

Akromegali
Cushing Sendromu

Tip1 DM
Tip1 DM, pankreasın insülin salgılayan β adacık hücrelerinin selektif olarak harap olması
sonucunda ortaya çıkan kronik otoimmün bir hastalıktır. Çocukluk ve adolesan çağının diyabetidir.
Çoğunlukta 30 yaşın altında başlamakla birlikte, her yaşta başlayabileceği bilinmektedir. Genellikle ani
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başlar ve progresif şekilde ilerler. Birkaç gün içinde gelişen susuzluk, ağız kuruluğu, poliüri, polidipsi,
iştah artışı, polifaji ve kilo kaybı ortaya çıkabilir. Uzun süre (>5 yıl) hiperglisemiye maruz kalma sonucu
retinopati, nöropati ve nefropati gibi komplikasyonlar oluşmaktadır [10].
Tip2 DM
En sık görülen DM tipidir. İnsülin direnci ve insülin yetersizliği sonucu ortaya çıkmaktadır.
Ailede çoğunlukla diyabet öyküsü vardır. Olguların %55’den fazlası 55 yaş üzerindedir. Hastalığın
başlangıcı yavaş ve sinsidir. Bu nedenle hasta ya kan şekerinin belli bir değeri geçmesinden sonra ortaya
çıkan belirtilerle başvurur ya da akut hastalık veya kronik komplikasyonlar ortaya çıkar. Obez ve nonobez olmak üzere 2 farklı Tip2 DM mevcuttur. Hiperglisemi, sıklıkla hiperinsülinemi, dislipidemi ve
hipertansiyonla ilişkilidir ve koroner arter hastalığı ile strok eşlik edebilir. [9, 10, 12].
Aile öyküsü (1. derece akrabalarda), kardiyovasküler hastalık öyküsü, fazla kilo (Beden Kütle
İndeksi ≥25kg/m2), sedanter yaşam tarzı, hipertansiyon (≥140/90mmHg veya hipertansiyon tedavisi),
trigliserit yüksekliği (≥250mg/dl) ve/veya HDL kolesterol düşüklüğü (≥35mg/dl), glikoz intoleransı
(Açlıkta plazma glikoz düzeyinin ve glikoz tolerans testi sırasında saptanan değerlerin normal ile
diyabetik değerler arasında bulunması), gestasyonel diyabet öyküsü, 4kg ve üzeri doğum, polikistik over
sendromu ve 45 yaş üstü preklinik diyabet risk faktörleridir [15].
DM Tedavisi:
DM hastalarının %80-90’ı Tip2 DM’lidir. Tip2 DM hem insülin direnci hem de insülin
sekresyonunda azalma ile karakterizedir. Diyet ve egzersiz ile kontrol edilemeyen hastalarda
farmakolojik tedavi gereklidir. DM tedavisinde kullanılan hipoglisemikler etki mekanizmasına göre 5
grupta toplanır: 1. İnsülin sekresyonunu uyaran ilaçlar 2. İnsülin etkisini değiştiren ilaçlar 3. İnsülin
anologları 4. Glikoz emilimini değiştiren ilaçlar 5. Amilin analoğu [12, 15-17].
Diyabet tedavisinde temel hedef hipoglisemiye neden olmadan kan şekeri yükselişini en aza
indirmektir. Hipoglisemik etkili bitkilerin de, insülin salgısını arttırmak, adipoz ve kas dokusuna glikoz
alımını arttırmak, barsakta glikoz emilimini azaltmak ve hepatik glikoz üretimini baskılamak gibi birden
çok etki mekanizmaları vardır [9, 18, 19].
SONUÇ VE TARTIŞMA
DM kan glikoz konsantrasyonun kronik olarak yüksek olduğu bir durumdur. Bu duruma sebep
olan, mutlak veya rölatif insülin yokluğudur. Diyabetin iki ana tipi, Tip1 ve Tip2 diyabettir. Tip2 diyabet
en çok görülen diyabet türüdür. Tip2 diyabetin risk faktörleri kronik ve kompleks durumlardır. Genetik
altyapı üzerine kişinin yaşam tarzı ve çevresel faktörlerin eklenmesi ile ortaya çıkmaktadırlar [20-22].
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Diyabet tedavisi için bitkiler çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. Ebers Papirüsleri’nde
diyabet için lifli gıdalar ve birçok bitki tavsiye edilmiştir. İnsülinin keşfi ile gelişmiş ülkelerde diyabet
için kullanılan halk ilaçları neredeyse unutulmuşken gelişmemiş ülkelerde hala tedavinin temel taşı
olarak kullanılmaktadır.
Bugün DM birçok gelişmiş ve yeni endüstrileşmiş ülkeler için epidemik bir hastalık olarak kabul
edilmektedir. DM hasta sayısının ve komplikasyonlarının artması ile önümüzdeki yıllarda toplumda
önemli bir sağlık sorunu haline gelecek olan diyabet, üzerinde en çok araştırma yapılan konulardan
biridir. Son yıllarda etnobotanik, etnofarmakoloji ve fitoterapi alanlarındaki çalışmaların artışıyla
birlikte, DSÖ Diyabet Komitesi ileri araştırmalar yapılması için diyabet tedavisinde kullanılan
geleneksel metotların listesini hazırlamıştır. Tip1 diyabet tedavisinde insülinin alternatifsiz olması ve
Tip2 diyabet tedavisinde kullanılan oral antidiyabetik ilaçların karaciğer ve böbreklerde toksisite
oluşturması sebebiyle yeni ilaç keşfi için yapılan çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır.
2002 yılında hastalıktan etkilenen kişi sayısı 200 milyonu aşmış ve 2010 yılında 285 milyon kişi,
yani dünyadaki erişkin nüfusun %6.4’ü bu hastalıktan etkilenir hale gelmiştir. Türkiye’ de ise diyabet
prevalansı %7,2 olarak tespit edilmiştir. DSÖ verilerine göre yaklaşık 140 milyon insan hiperglisemi ya
da hipoglisemi hastalığını geçirmektedir [9, 18, 19, 23].
Bitkiler, antidiyabetik etkili yeni ilaç keşfinde önemli bir kaynaktır. Özellikle halk arasında tıbbi
bitkilerin kullanım amacı ve şekli önemli veri oluşturmaktadır. Bu nedenle halk arasında kullanılan
bitkilerin, kullanıldıkları sağlık sorunlarına göre listelenmesi, bu listelerin güncellenmesi ve verilerin
düzenlenmesi yapılacak araştırmalara yol göstermek için önemlidir [6, 21, 24].
Çalışmamızda diyabet üzerinde Türkiye’de yapılmış etnobotanik araştırmalar taranarak, halk
arasında antidiyabetik etki amacıyla kullanılan bitkilerin listesi verilmiştir. Antidiyabetik amaçlı
kullanılan toplam 129 takson tespit edilmiştir. Aşağıdaki tabloda söz konusu bitkilerin Latince adı,
yöresel adları, familyası, kullanılan kısımları ve kullanım şekilleri verilmiştir:
Tablo 3: Halk arasında antidiyabetik etki amacıyla kullanılan bitkiler.
SAYI

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

BİTKİ ADI

Agropyron repens L.
Allium cepa L.
Allium sativum L.
Amygdalus communis L.
Anthemis tinctoria L. var. tinctoria L.
Arctium tomentosum Mill. var.
glabrum (Koern.) Area.
Artemisia absinthium L.
Artemisia santonicum L.
Artemisia vulgaris L.
Arum sp. R. Mill.
Berberis crataegina DC.
Brassica nigra (L.) Koch.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Carduus acanthoides L. subsp.
acanthoides E.

YÖRESEL ADLARI

Ayrık
Soğan
Sarımsak
Badem, Acı badem
Sarı papatya
Dulkarıgömleği,
Hanımyaması
Pelinotu, Acıpelin
Yavşancık, Acı yavşan
Pelinotu
Nifik
Karamık, Kızamık
dikeni, Karamuk
Hardal
Çobançantası
Küçük kenger

FAMİLYASI

KULLANILAN KISMI

KULLANIM ŞEKLİ

LİTERATÜR

Compositae
Compositae
Compositae
Araceae
Berberidaceae

Toprak üstü, yaprak
Çiçek
Toprak üstü
Yaprak, yumru
Kök, meyve, yaprak

32, 33
28
31
34
2, 34

Cruciferae
Cruciferae
Compositae

Toprak üstü
Toprak üstü
Toprak üstü

Dekoksiyon
Dekoksiyon
Dekoksiyon
Dekoksiyon
Çiğ, dekoksiyon,
infüzyon
Dekoksiyon
Dekoksiyon
Dekoksiyon

Poaceae
Liliaceae
Liliaceae
Rosaceae
Compositae
Compositae

Rizom
Soğan
Soğan
Meyve, tohum
Çiçek
Kök, yaprak

Dekoksiyon
Çiğ
Çiğ
Çiğ, dekoksiyon
Dekoksiyon
Dekoksiyon

25
26
27
28- 30
25, 31
26

35
36
32
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16
17
18
19
20
21
22
23

Carduus nutans L. subsp. leiophyllus
(Petr.) Stoj. et Stef.
Cerasus mahaleb (L.) Mill.
Ceterach officinarum DC.
Cichorium intybus L.
Cistus laurifolius L.
Cnicus benedictus L. var. benedictus L.
Cornus mas L.
Cotinus coggygria Scop.
Crataegus monogyna Jacq.

24
25
26
27
28
29

Cucurbita moschata Duch.
Cydonia oblonga Mill.
Daucus carota L.
Elaeagnus angustifolia L.
Eremurus spectabilis Bieb.
Fragaria vesca L.

30
31
32
33
34
35
36

Fragaria viridis Duch.
Ficus carica L.
Galega officinalis L.
Glycyrrhiza glabra L.
Hedera helix L.
Helianthus tuberosus L.
Helichrysum plicatum DC. subsp.
plicatum DC.
Hypericum perforatum L.

37
38
39
40
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Deve dikeni, Eşek
dikeni
Mahlep, İdris ağacı
Altınotu
Yabani hindiba
Yetgüm
Mübarek dikeni
Kızılcık
Tetere, Tetra otu
Alıç, Keçi alıcı,
Sürsülük, Yemşen
Bal kabağı
Ayva
Havuç
İğde
Gulık
Çilek, Yaban çileği,
Dağ çileği
Dağ çileği
İncir
Keçi sedef otu
Boyan, meyan
Sarmaşık, sarmaşlık
Yer elması
Ölmez çiçek, Solmaz
çiçek
Sarı kantaron,
Binbirdelik otu
Ceviz, Koz
Kara ardıç, Yağ ardıcı
Ardıç, Dikenli ardıç

Compositae

Toprak üstü

Dekoksiyon

32

Rosaceae
Aspleniaceae
Compositae
Cistaceae
Compositae
Cornaceae
Anacardiaceae
Rosaceae

Tohum, meyve
Toprak üstü
Çiçek, kök, toprak üstü
Yaprak
Çiçek, yaprak
Meyve, tohum
Yaprak
İnce dal, yaprak

İnfüzyon
Dekoksiyon
Dekoksiyon, şurup, toz
Dekoksiyon, infüzyon
Dekoksiyon
Çiğ
Dekoksiyon
Dekoksiyon

1, 26, 31
35
26
34
25
34
32
2

Cucurbitaceae
Rosaceae
Umbelliferae
Elaeagnaceae
Liliaceae
Rosaceae

Meyve
Yaprak
Toprak üstü
Yaprak
Kök
Meyve

İnfüzyon
İnfüzyon
İnfüzyon
Dekoksiyon
Dekoksiyon
Çiğ

33
37
38
34
36
26

Rosaceae
Moraceae
Leguminosae
Leguminosae
Araliaceae
Compositae
Compositae

Meyve
Meyve
Toprak üstü
Kök
Gövde, yaprak
Yumru
Çiçek

Çiğ
Çiğ

İnfüzyon
Dekoksiyon
Çiğ
Dekoksiyon, İnfüzyon

26
39
40
41
32, 42
36, 43
25

Guttiferae

Toprak üstü

Dekoksiyon

32, 33, 37

Juglandaceae
Cupressaceae
Cupressaceae

Meyve
Kozalak
Kozalak, yaprak

Çiğ
Çiğ
İnfüzyon

26, 44-46
47
25, 30, 48

Finike Ardıcı
Taflan, Karayemiş
Defne, Nefte
Karabaş otu
Karabaş otu, Morbaş

Cupressaceae
Rosaceae
Lauraceae
Labiatae
Labiatae

Yaprak
Meyve
Meyve
Toprak üstü

Dekoksiyon
Çiğ

2
49
40
50
51

Keten, Siyerek

Labiatae

Tohum

Toz

30

Yabani elma, Ekşi elma

Rosaceae

Kuru meyve, taze yaprak

Dekoksiyon

32

Ebegümeci
Papatya

Malvaceae
Compositae

Çiçek, yaprak
Kapitulum

Dekoksiyon
İnfüzyon

35
37

Oğulotu, Limon otu
Oğulotu

Labiatae
Labiatae

Toprak üstü
Toprak üstü

Dekoksiyon, infüzyon
İnfüzyon

32, 48
49

Nane
Beyaz dut

Labiatae
Moraceae

Meyve, yaprak

Çiğ, dekoksiyon,
infüzyon
Çiğ, dekoksiyon

52
53

Juglans regia L.
Juniperus foetidissima Willd.
Juniperus oxycedrus L. subsp.
oxycedrus L.
Juniperus pachyyplae (Torr.) Martinez
Laurocerasus officinalis Roem.
Laurus nobilis L.
Lavandula stoechas L.
Lavandula stoechas L. subsp. stoechas
L.
Linum hirsutum L. subsp.
pseudoanatolicum P.H. Davis
Malus sylvestris Mill. subsp. orientalis
(A. Uglitzk) Browicz
Malva sylvestris L.
Matricaria chamomilla L. var. recutita
(L.) Grierson
Melissa officinalis L.
Melissa officinalis L. subsp. altissima
(SM.) Arcang.
Mentha spicata L. var. L. spicata
Morus alba L.

54

Morus nigra L.

Kara dut

Moraceae

Meyve, yaprak

55
56
57

Morus rubra L.
Myrtus communis L.
Myrtus communis L. subsp. communis
L.
Nasturtium officinale R. BR.
Olea europaea L.
Olea europaea L. var. europaea L.
Orchis simia Lam.
Origanum majorana L.
Origanum onites L.
Origanum vulgare L. subsp. hirtum
(Link.) Ietswaart
Origanum vulgare L. subsp. vulgare L.
Paliurus spina-christi Mill.
Papaver rhoeas L.
Petroselinum sativum Hoffm.
Phillyrea latifolia L.
Pinus brutia Ten.
Plantago major L. subsp. major L.
Plantago major L. subsp. intermedia
(Gilib.) Lange
Platanus orientalis L.
Polygonatum verticillatum (L.) All.
Polygonum cognatum Meissn.
Populus tremula L.
Portulaca oleracea L.

Kara dut
Mersin, Sazak
Mersin, Mersin Çalısı

Moraceae
Myrtaceae
Myrtaceae

Çiğ, meyve suyu
Çiğ
Dekoksiyon

Su teresi, Acı gerdeme
Zeytin
Zeytin
Salep
Mercanköşk
Kekik, Mercanköşk
Kekik otu, Ayaklı
kekik
Dağ kekiği, Uzun kekik
Çaltı, Karaçalı
Gelincik
Maydanoz
Pırnal, Kuzu pıynar
Çam, Andız çam
Sinirliot, Sinirotu
Sinirli ot

Brassicaceae
Oleaceae
Oleaceae
Orchidaceae
Labiatae
Labiatae
Labiatae

Meyve
Meyve, toprak üstü
Yaprak, yapraklı genç
sürgün, yağ
Toprak üstü
Yaprak
Yaprak
Yumru
Toprak üstü
Çiçek, yaprak
Toprak üstü, yaprak

Labiatae
Rhamnaceae
Papaveraceae
Umbelliferae
Oleaceae
Pinaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae

Toprak üstü
Meyve
Çiçek
Yaprak
Meyve, yaprak
Kozalak, yaprak
Yaprak
Yaprak

Dekoksiyon
Çiğ
Dekoksiyon

Çınar
Mührü süleyman
Harman otu, Madımak
Titrek kavak
Semizotu

Platanaceae
Liliaceae
Polygonaceae
Salicaceae
Portulacaceae

Yaprak
Yaprak
Toprak üstü, Yaprak
Kabuk, yaprak
Yaprak

Dekoksiyon
İnfüzyon
İnfüzyon
Dekoksiyon, infüzyon
Dekoksiyon

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

İnfüzyon

İnfüzyon
Dekoksiyon
Dekoksiyon
İnfüzyon
İnfüzyon
İnfüzyon

İnfüzyon
Dekoksiyon
Dekoksiyon
Dekoksiyon

-

-

-

51
34
26, 32, 34, 44, 48,
52
47
41
33, 48, 53, 54
26
2, 26, 35
40, 48
29
34
48, 50, 53
38, 49, 55
44
37
25
55
48, 49
48, 53
32, 37
30
44
26
2, 25
44
25
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78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Prunus divaricata Ledeb. subsp. ursina
(Kotschy) Browicz
Prunus spinosa L. subsp. dasyphylla
(Schur.) Domin.
Pyrus amygdaliformis Vill. var.
amygdaliformis Vill.
Pyrus bulgarica Kuthath. et Sachok.
Pyrus communis L. subsp. caucasica
(Fed.) Browicz
Pyrus elaeagnifolia Pallas. subsp.
elaeagnifolia Pallas.
Quercus coccifera L.
Rheum ribes L.
Rhus coriaria L.
Rosa canina L.
Rosmarinus officinalis L.
Rubus caesius L.
Rubus canascens L.
Rubus canescens DC. var. canescens
DC.
Rubus canescens DC. var. glabratus
(Godr.) Davis et Meikle
Rubus discolor Weihe et Nees.
Rubus sanctus Schreber
Rubus canescens DC. var. glabrescens
(Godr.) Davis et Meikle
Rumex acetosella L.
Rumex conglomeratus Murr.
Rumex crispus L.
Rumex sp.
Rumex tuberosus L. subsp. tuberosus
Ruscus hypoglossum L.

120

Salix alba L.
Salvia multicaulis Vahl.
Sambucus nigra L.
Sesamum indicum L.
Scolymus hispanicus L.
Scorzonera semicana DC.
Sorbus aucuparia L.
Sorbus domestica L.
Sorbus torminalis (L.) Crantz var.
torminalis (L.) Crantz
Stachys annua (L.) L. subsp.
annua (L.) L. var. lycaonica
Bhattacharjee
Taraxacum hyberniforme Soest.
Taraxacum officinale F.H. Wigg.
Teucrium polium L.
Thymbra spicata L.
Thymus sp.
Thymus longicaulis C. Presl. subsp.
longicaulis C. Presl. var. subisophyllus
(Borbas.)
Thymus sipyleus Boiss. subsp. rosulans
(Borbas.)
Thymus zygioides Griseb. var.
lycaonicus (Celak.) Ronn.
Urtica dioica L.

121
122
123

Urtica urens L.
Urtica piluliflora L.
Vaccinium myrtillus L.

124
125
126

Viburnum opulus L.
Viscum album L. subsp. album L.
Viscum album L. subsp. austriacum
(Wiesb.) Vollm.
Vitex agnus-castus L.
Vitis vinifera L.
Zizyphus jujuba Mill.

111
112
113
114
115
116
117
118
119

127
128
129
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Güvem

Rosaceae

Meyve

Dekoksiyon

32

Güvem dikeni, Dağ
eriği
Ahlat, Alat

Rosaceae

Meyve

Dekoksiyon, infüzyon

27, 32, 37, 44, 48

Rosaceae

Meyve

İnfüzyon

48, 53

Ahlat
Ahlat

Rosaceae
Rosaceae

Meyve
Meyve

Çiğ
Çiğ

44
34

Ahlat, Yaban armudu

Rosaceae

Meyve

Kurutularak

32, 33

Pırnal çalısı
Uşkun, Işkın
Sumak
Kuşburnu, Köpek gülü,
İt gülü
Biberiye, Biberyane
Böğürtlen
Böğürtlen
Böğürtlen, Karamık

Fagaceae
Polygonaceae
Anacardiaceae
Rosaceae

Dal, kök
Gövde, kök
Meyve, yaprak
Kök, meyve, yaprak

Dekoksiyon
Dekoksiyon
Dekoksiyon
Çiğ, dekoksiyon,
infüzyon
İnfüzyon
İnfüzyon
Dekoksiyon, infüzyon

Kapina

Rosaceae

Gövde, kök
Toprak altı
Genç sürgünler, kök,
meyve
Kök

47
36, 56
57
25-27, 31, 40, 41,
46, 58-60
50
26, 35
46
38, 58

Dekoksiyon

44

Böğürtlen, Karamuk
Böğürtlen, Böğürtlen
çalısı
Böğürtlen, Bük

Rosaceae
Rosaceae

Dekoksiyon
Dekoksiyon, infüzyon

25, 44
38

Rosaceae

Kök, yaprak
Genç yapraklı sürgünler,
kök
Meyve

Dekoksiyon

61

Kuzu kulağı, Ekşimcik
Tırşo, Tirşik
Efelek, Labada
Efelek, Labada
Kuzukulağı
Tavşan kirazı, Yaban
mersini
Söğüt
Adaçayı
Münever, Mürver ağacı
Susam
Şevketi bostan, Kenger
Yemlik
Üvez, Kuş üvezi
Üvez, Ahlat ağacı
Böğürtlecen

Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Liliaceae

Kök, toprak üstü, yaprak
Toprak üstü
Toprak üstü
Çiçek, tohum, yaprak
Yaprak
Meyve

Dekoksiyon
Dekoksiyon
Dekoksiyon
Dekoksiyon
Çiğ
Dekoksiyon

35, 40
58
58
53
60
40

Salicaceae
Labiatae
Caprifoliaceae
Pedaliaceae
Compositae
Compositae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae

Genç sürgünler, yaprak
Toprak üstü
Çiçek
Tohum
Kök, toprak üstü
Toprak üstü
Olgun meyve, yaprak
Meyve, yaprak
Yaprak

Dekoksiyon
Dekoksiyon
Toz
Dekoksiyon
Çiğ
Çiğ, infüzyon
Dekoksiyon
Dekoksiyon

49
25
37, 44
30
33, 48, 53
25
26, 49
32
32

Hacıosman otu

Labiatae

Toprak üstü

İnfüzyon

34

Karahindiba
Radika, hindiba
Yavşan, Mayasıl otu
Mercan köşk, Kekik
Kekik
Keklikotu, Kekik

Compositae
Compositae
Labiatae
Labiatae
Labiatae
Labiatae

Meyve
Toprak üstü
Çiçek, toprak üstü, yaprak
Çiçekli dallar, toprak üstü
Toprak üstü
Toprak üstü

İnfüzyon
Dekoksiyon
Dekoksiyon, infüzyon
Uçucu yağ
Dekoksiyon

40
26, 50
33, 47, 62, 63
34
2
32

Kekik

Labiatae

Yaprak

İnfüzyon

42

Kekik, Kır çayı, Taş
kekiği
Isırgan, Büyük
ısırganotu
Akıllı ısırgan, Isırgan
Isırgan
Yaban mersini, Ayı
üzümü
Gilaboru
Yellimkara, Ökse otu
Çam burcu

Labiatae

Toprak üstü

Hidrolat, infüzyon

30, 38, 44

Urticaceae

Tüm bitki

Urticaceae
Urticaceae
Ericaceae

Yaprak

Meyve, yaprak

Çiğ, dekoksiyon,
infüzyon
Dekoksiyon
İnfüzyon
İnfüzyon

25, 27, 31, 34, 35,
49, 53, 60, 62
34
46
26, 50

Caprifoliaceae
Loranthaceae
Loranthaceae

Meyve
Körpe toprak üstü
Yaprak

Çiğ
İnfüzyon
İnfüzyon

2
36
53

Hayıt
Asma, üzüm
Hünnap

Labiatae
Vitaceae
Rhamnaceae

Tohum
Tohum

İnfüzyon

Labiatae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae

-

-

34
64
43

Çalışmamızda; 43 familyaya ait 129 taksona yer verilmiştir. Rosaceae (% 20,15), Labiatae (%
15,50) ve Compositae (% 12,40) en çok kullanılan familyalar olarak karşımıza çıkmaktadır (Şekil 3).
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Kullanılan 16 farklı drog tipi değerlendirildiğinde; yapraklar (% 36,43), meyveler (% 26,36) ve
toprak üstü kısımlar (% 26,36) ön plana çıkmaktadır (Şekil 4).
9 farklı kullanım şekli incelendiğinde ise; dekoksiyon (% 51,94), çiğ tüketim (% 19,38) ve
infüzyon (% 10,08) ilk 3 sırayı almaktadır (Şekil 5).
Halk arasında antidiyabetik olarak kullanıldığı kayıtlı olan bitkiler arasında Rosa canina (%
15,63), Urtica dioica (% 14,06), Morus nigra (% 9,38), Prunus spinosa subsp. dasyphylla (% 7,81),
Juglans regia (% 6,25), Myrtus communis subsp. communis (% 6,25) ve Teucrium polium (% 6,25) ilk
sıralarda yer almaktadır (Şekil 6).
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%

0,00%

Rosaceae

Labiatae

Compositae

Şekil 3: Halk arasında antidiyabetik olarak kullanılan bitkilerin en çok bulunduğu familyalar.

Toprak üstü

Meyve

Yaprak
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Şekil 4: Halk arasında antidiyabetik olarak kullanılan bitkilerin en çok kulanılan kısımları.
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60,00%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Dekoksiyon

Çiğ

İnfüzyon

Şekil 5: Halk arasında antidiyabetik olarak kullanılan bitkilerin en sık kullanılış şekilleri.

Rosa canina

Urtica dioica
Morus nigra
Prunus spinosa subsp. dasyphylla
Teucrium polium
Myrtus communis subsp. communis
Juglans regia
0

2

4

6

8

10

12

Şekil 6: Halk arasında antidiyabetik olarak en sık kullanılan bitkiler.
Halk arasında geleneksel olarak diyabete karşı kullanılan bitkiler üzerinde yapılan biyoaktivite
çalışmalarında, bitkilerin % 81’inde etki saptanırken, rastgele seçilen bitkiler için bu rakam % 47’dir
[34]. Araştırmaların çoğunda bitkilerin hangi etken madde ve yolakla olası etkiye neden olduğu
belirtilmemiştir. Birçok araştırmada bitkide bulunan tek bir bileşiğin değil, total ekstrenin etkili olduğu
saptanmıştır. Bilim dünyası bitkilerin etken maddeleri, etkileri, pozoloji, ilaç-bitki etkileşimleri,
kontrendikasyon ve toksisitesi gibi konularda sınırlı olan verileri multidisipliner çalışma anlayışı ile
hızla çoğaltırken; çalışmamızda elde edilen veriler en güncel haliyle bir araya getirilerek gelecekte
yapılacak araştırmalara katkı sağlanması hedeflenmiştir.
TEŞEKKÜR
Değerli katkıları için Uzm. Biol. Selin AKTAR’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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NANOTAŞIYICI SİSTEMLERDE HEDEFLENDİRME
TARGETING WITH NANOCARRIER SYSTEMS
Özgün SAYINER, Tansel ÇOMOĞLU*
Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji AD,
06100 Yenimahalle, Ankara, TÜRKİYE

ÖZET
Nanoteknolojinin tıp ve eczacılık alanında kullanımı ilaç üretimi, teşhis ve tedavide yeni alternatifler
sunan bir yaklaşım oluşturmuştur. Eczacılık alanında katı lipit nanopartiküller, lipozomlar, karbon
nanotüpler, nanoemülsiyonlar gibi nanotaşıyıcı sistemlerin kullanımı yapılan çalışmalarla artmaktadır.
Nanotaşıyıcı sistemlerin potansiyeline tam ulaşması için pasif ve aktif hedeflendirme yöntemleri
geliştirilmektedir. Sıcaklık, pH, manyetik yöntemler, partikül büyüklüğü, hedeflendirme ajanları ve bunlar gibi
birçok faktör vea faktörün birleşimi aracılığıyla nanotaşıyıcı sistemler, teşhis ve tedavide etkin bir şekilde
kullanılabilmektedirler. Bu yayın, nanotaşıyıcı sistemler ve özellikleri, nanotaşıyıcılarda yüzey
modifikasyonları, pasif ve aktif hedeflendirme ile ilgili çalışmalar derlenerek hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: aktif hedeflendirme; hedeflendirme; nanotaşıyıcı; nanoteknoloji; pasif hedeflendirme

SUMMARY
Using nanotechnology in medicine and pharmaceutical field has formed new alternatives on drug
production, diagnosis and treatment. Usage of solid lipid nanoparticules, liposomes, carbon nanotubes,
nanoemulsions and similar nanocarriers has increased with ongoing studies in pharmaceutical field. Regional
passive and active targeting methods have been developed to bring nanocarrier systems to their full potential.
Via temperature, pH, magnetic methods, particle size, targeting agents and similar factors or combination of
these factors, nanocarrier systems can be used efficiently in diagnosis and treatment. This study was prepared
by compiling studies consisting of nanocarrier systems and their properties, surface modifications in
nanocarrier systems and passive and active targeting.
Keywords: active targeting; nanocarrier; nanotechnology; targeting; passive targeting

GİRİŞ
Nano, Yunanca bir kelime olan “nanos”, yani “cüce” anlamına gelir. Nanometre, metrenin
milyarda biridir (10-9 m). Nanoteknoloji ise çok küçük maddelerin yani nanometre boyutundaki
parçacıkların bilimidir. Nanoteknolojiye ait ilk çalışmalar Amerikalı Nobel Fizik ödülü sahibi Richard
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Feyman tarafından 1959 yılında başlatılmıştır. Daha sonra 1974 yılında Norio Taniguchi ilk defa
nanoteknoloji kelimesini kullanmıştır [1].
Nanoteknolojide partikül boyutu çoğunlukla 10-100 nm arasındadır. Bu boyutta olan her
maddeye nano demek doğru olmaz. Boyut büyüklüğünün yanı sıra maddenin kazandığı özellikler de
önemsenmelidir [1].
Nanofarmasötik terimi nano büyüklükte toz ilacı, ilaç taşıyıcı sistemleri ve araçları kapsar. İlaç
taşıyıcı sistemler başlıca nanopartiküller, nanoemülsyionlar, nanosüspansiyonlar, nanolipozomlar,
niozomlar, dendrimerler, fulleren, karbon nanotüpler, nanojeller, polimerik misellerdir. Nanokristal
yapıdaki ilaçlar da hiçbir taşıyıcı kullanılmadan vücuda doğrudan uygulanabilir [1].
Nano büyüklükte ilaç partiküllerinin kullanılmasının avantajları şunlardır;
‐ Nanopartiküler boyutları dolayısıyla damarlardan kolayca geçerek dolaşıma karışırlar.
‐ Yüzey alanı arttığı için çözünürlükleri de artar.
‐ Nanopartikül formülasyonlarının hazırlanması sonucu çözünürlüğün artması, partikülün
absorpsiyonunu, buna bağlı olarak da biyoyararlanımını artırır.
‐ Nanopartiküller istendiğinde hasta bölgeye ya da belirlenen bir hücre, doku veya organa
hedeflendirilebilirler.
‐ Polietilen glikol (PEG) veya Polioksietilen (POE) molekülü bağlanarak dolaşımda uzun süre
kalmaları sağlanabilir.
‐ Nanotaşıyıcılara ilaç, görüntüleme maddesi, hedeflendirici molekül, magnetik maddeler,
sıcaklığa ve pH’a duyarlı maddeler bağlanabilir.
‐ Bir nanotaşıyıcı, aynı anda hem etkin maddeyi hem görüntüleyici maddeyi bulundurabilir.
Bunlara “teranostikler” denmektedir. Teranostikler sayesinde ilacın salımı ve dağılımı takip
edilebilmekte, böylece tedavinin etkinliği izlenebilmektedir.
‐ Bir nanotaşıyıcıya birden fazla etkin madde ve hedeflendirici molekül bağlanabilir [1].
Hedeflendirme,

etkin

maddenin

etki

ya

da

absorpsiyon

bölgesine

seçici

olarak

yönlendirilmesiyle ilaç konsantrasyonunun o bölgede diğer bölgelere oranla artırılmasıdır. İlaçların
hedeflendirilmesinin iki önemli nedeni vardır:
1. İlacın etki bölgesinde ve istenen hızda açığa çıkması sonucu en uygun etkileşmenin
sağlanması,
2. Etkin maddenin dozunun azaltılması ve dağılımının sadece hedef organa sınırlandırılmasıdır.
Yukarıda verilen özellikler sağlandığı takdirde ilacın daha az dozda daha etkin olması sağlanır
ve yan etkiler azaltılmış olur.
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Hedeflendirmenin esası;
- Dozun azaltılmasına bağlı olarak yan etkilerin de azalması
- İlacın vücutta istenen ya da hastalıklı bölgelere yönlendirilmesi
- Normalde girilmesi zor olan bölge ve hedeflere etkin maddelerin ulaştırılması
- Reseptöre spesifik ve dayanıksız moleküllerin kanda korunması ve hedef dışı reseptörlerle
etkileşmemesidir [2].
Nanotaşıyıcı Sistemlerin Sınıflandırılması
Etkin maddenin istenen bölgeye seçici olarak yönlendirilmesi ilaç taşıyıcı sistemler aracılığı ile
yapılmaktadır. İlaç taşıyıcı sistemler arasında nanopartiküller, nanoemülsyionlar, nanosüspansiyonlar,
nanolipozomlar, niozomlar, dendrimerler, fulleren, karbon nanotüpler, nanojeller, polimerik miseller,
katı

lipit

nanopartiküller

sayılabilmektedir.

Nanokristal

yapıdaki

ilaçlar

doğrudan

uygulanabilmektedir.
Katı lipit nanopartiküller katı lipitler, yüzey aktif maddeler ve sudan oluşur. Su içinde yağ
emülsiyonlarında, sıvı yağ (oil) yerine katı lipit kullanımıyla hazırlanırlar. Oda ve vücut sıcaklığında
katı olan bir matristen oluşurlar ve boyutları 50-1000 nm arasındadır. Yapılarında katı lipitler,
trigliseritler, PEG ile kaplanmış lipitler, yağ asitleri, steroidler ve mumlar kullanılır. Yük ve molekül
ağırlığı göz önüne alınması şartıyla tüm yüzey aktif madde sınıfları lipit dispersiyonunun stabilize
edilmesinde kullanılabilir. Kullanılan bazı yüzey aktif maddelere örnek olarak poloksamerler,
polisorbatlar ve lesitin verilebilir. Az çözünen etkin maddelerin biyoyararlanımını arttırmak,
üretimlerinde organik çözücü kullanılmaması, lipofilik ve hidrofilik etkin maddelerin yapısına
katılabilmeleri, enkapsüle ettikleri etkin maddeleri dış etkilerden ve kimyasal degradasyondan
korumaları ve etkin madde salımının kontrol edilebilmesi ve hedeflendirilme gibi avantajları vardır
[3].
Miseller, küresel bir çekirdek ve dış kabuktan oluşan makromoleküler yapılardır. Amfifilik, tek
polimer zincirinden oluşurlar ve bu zincirlere “unimer” adı verilir. Amfifilik diblok (hidrofilik
polimer-hidrofobik polimer) ve triblok (hidrofilik polimer-hidrofobik polimer-hidrofilik polimer) kopolimerler ve graft polimerler kullanılır. Diblok polimerlerden oluşan misellerde çekirdek hidrofobik,
kabuk hidrofilik olmaktadır. Kabuğa hidrofilik, çekirdeğe hidrofobik etkin maddeler yüklenebilir,
ancak literatürde hidrofobik çekirdeğe etkin madde yüklenmesinin daha uygun olduğu
belirtilmektedir. Hidrofilik kabuk ayrıca fiziksel bariyer görevi yapar [4].
Lipozomlar küresel şekilli, bir veya birden fazla lipit çifte tabakadan oluşan, iç kısmında ve
tabakalar arasında sulu faz bulunduran kapalı veziküllerdir. Temel bileşenleri fosfolipitlerdir.
Fosfolipitler, yapılarında hem hidrofilik hem lipofilik gruplar içeren amfifilik yapılardır.
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Fosfolipitlerin hidrofilik başları en içte ve en dıştadır, hidrofobik kuyruklar da aralarında
bulunmaktadır. Lipozomlar kan dolşımına girdiğinde plazma proteinleriyle etkileşir ve RES tarafından
uzaklaştırılırlar. RES organlarına hedeflendirme etkin madde orada lokalize olduğu için avantajlıdır,
ama vücuttan atıldığından diğer sistemlere ulaşamaması ise önemli dezavantajıdır. Bu yüzden ilaç
taşıyıcı sistemlere entegre edilmek istenmiştir [5].
Niozomlar non-iyonik yüzey etkin maddelerin sulu ortamda meydana getirdiği yapılardır.
Hazırlama yöntemine bağlı olarak tek tabakalı veya çok tabakalı olabilirler. Çift tabakalı modelde
hidrofilik baş kısımları en dışta ve en içte yer almaktadır. İki tabaka arasında hidrofilik etkin madde,
vezikül içinde hidrofobik etkin madde tutulabilir [6]. Niozomlar, yapılarında hidrofilik, amfifilik,
hidrofobik yapılar bulundurduklarından ilaç etkin maddeleri için geniş çözünürlük spektrumu
sağlarlar. Az çözünen etkin maddeler için de taşıyıcı olarak kullanılırlar. Depo davranışı göstererek
ilacı kontollü salar ve etkin maddeyi biyolojik ortamdan koruyarak vücutta hedef hücrelere herhangi
bir etkileşim olmadan gitmesini sağlarlar [7].
Dendrimerler, birbirini tekrarlayan monomerlerin basamaklar halinde merkezden yüzeye
büyütülmesiyle sentezlenen hücresel makromoleküllerdir. Çekirdek, dallar ve reaktif fonksiyonlu
gruplar olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Bu kısımlar değiştirilerek çözünürlük, termal stabilite, değişik
özelliklerdeki maddelerin konjugasyonu gibi özellikler kazandırılabilir. Dendrimerler etkin madde
yükleme kapasitesi yüksek, kolay sentezlenebilir, stabil, fonksiyonelleştirilebilir, boyutları kontrol
edilebilir, aktif hedeflendirmede etkin makromoleküllerdir [8].
Nanojeller, polimerik yapıda olup, spesifik polianyonlarla katyonik polimerlerin bağlanması ya
da polimerlerin çapraz bağlanması ile oluşan, şişme özelliğine sahip, ağsı yapıda sistemlerdir. Su ve
biyolojik sıvılarda çözünmeyen, ağırlığının %10-20’si kadar su absorbe edebilen hidrofilik polimer
özellikteki hidrojel yapılardan oluşurlar. En önemli özellikleri şişme özelliğidir. İyonik güç, pH,
sıcaklık gibi etmenler nanojellerin şişme özelliğini değiştirir. Diğer bir önemli özellikleri de ilaç
yükleme kapasitelerinin yüksek ve stabilitelerinin çok iyi olmasıdır. Nanojel ilaç taşıyıcı sistemlerin
avantajları etkin maddeleri çevresel etkilere karşı korumaları, etkin maddelerin enzimatik
parçalanmalarını önleyerek oral biyoyararlanımlarını artırmaları, kan beyin bariyerinin aşılmasını
kolaylaştırmaları, hedeflendirme amacıyla kendilerine kovalan bağlarla ligantlar bağlanabilmesi, hücre
tarafından alınabilmeleri ve hücre içi ilaç taşınmasını sağlamalarıdır [9].
Nanoemülsiyonlar, birbiriyle karışmayan su ve yağ fazının yüzey etkin madde veya yardımcı
yüzey etkin madde varlığında oluşturduğu ve dağılan fazın nanometre boyutundaki damlacıklar
halinde bulunduğu sistemlerdir. Seyreltme, pH ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmezler. Avantajları,
düşük yüzey gerilimleri nedeniyle temas ettikleri yüzeyi ıslatma ve yüzeye yayılma özelliklerinin çok
iyi olması, suda çözünürlüğü çok az olan etkin maddeler ya da yapıların suda çözünebilir duruma
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gelmesini sağlamalarıdır. Damlaların çok uzun süre birleşmeye karşı dayanmasına rağmen sonunda
faz ayrışması olması nedeniyle termodinamik açıdan stabil olmadıkları kabul edilir [10].
Nanoemülsiyonlarda kullanılan diğer malzemeler serbest yağ asitleri gibi yardımcı emülsiyon yapıcı
ajanlar, EDTA gibi stabilizanlar ve tokoferol gibi antioksidanlardır. Kan osmolalitesine yaklaşabilmek
için piyasadaki nanoemülsiyon preparatlarında tonisite ayarlayıcı olarak gliserin kullanılmıştır [11].
Nanokristaller, çeşitli yöntemlerle partikül boyutu nano düzeye indirgenmiş, kristal yapıdaki
ilaç etkin maddeleri olarak tanımlanır. Nanokristalleri ilaç taşıyıcı sistemlerden ayıran en belirgin
özellik, ilaç nanokristallerinin neredeyse tamamen ilaç etkin maddesinden oluşmasıdır. Avantajları
oral biyoyararlanımı artırıp hızlı etki göstermeleri, yüksek biyoyararlanımdan dolayı dozun
azaltılabilmesi, organik çözücü kullanılmaması, üretim şeklinin ve uygulanmasının kolay olması, suda
çözünme problemi olan ilaçların hazırlanabilmesidir [12].
Karbon nanotüpler, karbon tabakalarının yuvarlanmsından oluşmuş silindirik yapılardır.
Karbon atomları arasında sp2 hibritleşmesi vardır. Karbon nanotüplerin çapları 2-100 nm, boyları ise
5-550 nm boyutlarındadır [13]. Karbon nanotüplerle hedeflendirme çalışmaları yakın zamanlarda
başlamıştır. Karbon nanotüpler kimyasal ve mekanik olarak stabildirler, sitotoksik değildirler, bu
nanotüplere materyal ve ilaç yüklenmesi ve salımı kolaydır, en önemlisi ise dış duvarlarının istenen
hedeflendirme etkisi için kimyasal olarak modifiye edilebilir olmasıdır. Geniş ve spsifik yüzey alanına
sahip olduklarından adsorbsiyon özelliklerinin iyi olduğu düşünülmüştür [14]. Karbon nanotüpler ilaç
ve aşı veriliş sistemlerinde, DNA ve protein sensörleri aracılığıyla antijen tayininde kullanılır,
kompleman ve proteinlerini aktive ederek antikor cevabını artırır, bu etkileşim de çeşitli yöntemlerle
tayin edilebilmektedir [13].
Moleküler baskılama, polimerlerde yapay tanıma bölgeleri oluşturulmasıdır. Fonksiyonel grup
içeren monomerler yuva molekül ile bağlanır, bağlanma sonrasında porojen madde varlığında çapraz
bağlayıcılarla kopolimerizasyon yapılarak büyük gözenekli katı polimerler oluşturulur. Oluşan yapıya
moleküler baskılı polimer (MIP) adı verilir. Tanınacak moleküller uzaklaştırılırsa yuva molekül
üzerinde kalan boşluklar sadece molekülü tanır. Moleküler baskılı polimerlerin en büyük avantajı
hedef moleküle bağlılık ve seçiciliğidir. Biyolojik reseptörlere oranla sağlam, sıcaklık ve basınca
dirençli, farklı ortamlarda daha dayanıklıdır. MIP yapısı biyolojik tanıma sistemlerinde gözlenen
antikor ve enzime benzer etkinliğe sahiptir [15].
Nanotaşıyıcı Sistemlerde Yüzey Modifikasyonları
Nanotaşıyıcı sistemler, hedefe spesifik tedavi ve görüntüleme açısından yüksek potansiyele
sahiptir. Nanotaşıyıcıların Retiküloendotelyal Sistem (RES) tarafından alımı ve buna bağlı olarak
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tümör hücreleri tarafından tutulmalarının azalması, nanotaşıyıcıların kullanımını kısıtlamıştır. Yapılan
araştırmalar sonucunda gerçekleştirilen yüzey modifikasyonlarının, ilaç taşıyıcı sistemlerin;
‐

Kan dolaşımındaki stabilitelerinin artırılması,

‐

Kan dolaşımında kalış sürelerinin uzatılması,

‐

Biyodağılım profillerinin değiştirilmesi,

‐

Hedeflendirme yeteneklerinin kazandırılması ve/veya artırılması,

‐

pH ve/veya ısı gibi uyarıcılara duyarlılık sağlamasını sağlamıştır [16].

1. PEG ile Kaplama (PEGilation: PEGilasyon)
PEGilasyon, terapötiklere bir ya da daha fazla PEG molekülü bağlanarak terapötiğin
modifikasyonu olarak tanımlanmaktadır. PEGilasyon, taşıyıcı yüzeyinin hidrofilik olmasını sağlar ve
protein bağlanmasını ve RES tarafından alımı engeller. PEG’in molekül ağırlığı ne kadar küçük ise
yüzeydeki PEG yoğunluğu o kadar fazla olacak ve protein adsorbsiyonu ve RES tarafından alımı
engelleyecektir [17].

Şekil 1. Çeşitli modifiye ajanların nanopartiküler ilaç taşıyıcı bir sistemin yüzeyine tutulma
şekillerinin şematik gösterimi. (1) suda çözünmeyen etkin madde taşıyan polimerik nanopartiküler
matriks yapı içerisindeki boş alanlar. (2) Polimerik nanopartiküler matriks içinde yer alan etkin madde
molekülleri. (3) Nanopartiküler taşıyıcının yüzeyine bağlanarak kan dolaşımında daha uzun sure
kalmasını sağlayan PEG gibi sterik yapılı koruyucu polimer kaplama. (4) Degrade olmayan veya
uyarıcıya duyarlı (örneğin, düşük pH’ya duyarlı) kimyasal bağ. (5) Hedefleme kısmı (genellikle
monoklonal antikanser antikoru) (5a) Nanopartikülün yüzeyine direkt bağlanan hedefleme parçası
veya (5b) polimerik ara parça ile bağlanan hedefleme bölümü. (6) İntrasellüler dağılımı sağlayan parça
(örneğin, hücreye penetre olabilen protein). (7) Tanı amacıyla veya etkin madde taşıyıcı sistemin
tümör tarafından tutulumunu ve intratumoral ve/veya intrasellüler birikimini tayin amacıyla kullanılan
görüntüleme parçası (nanopartikül yüzeyine yüklenmiş gamma ve MR görüntüleme için ağır metal
izotopları-monomerik bağlı, 7a, veya polimerik, 7b, selat) [16]
Nanotaşıyıcıların Hedeflendirme Mekanizmalarının Sınıflandırılması
Taşıyıcı kullanılarak ilaç hedeflendirme farklı yaklaşımlarla gerçekleşebilir. Bunlar pasif ve
aktif hedeflendirme olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Pasif hedeflendirme içinde artırılmış geçirgenlik
ve tutulma etkisi, aktif hedeflendirme içinde ligant aracılı hedeflendirme ve stimulasyona bağlı
hedeflendirme bulunmaktadır.
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1. Pasif Hedeflendirme
Pasif hedeflendirme, doğal fizyolojik işlemler veya pasif faktörler aracılığıyla partiküllerin
belirli bölgelere iletilmesidir [2]. Nanotaşıyıcılar, tümörlerin beslenmek için oluşturduğu
kapillerlerden tümör hücrelerine konveksiyon ve pasif difüzyonla taşınır. Konveksiyon ile kastedilen
moleküllerin sıvı içinde hareketidir ve büyük moleküllerin büyük porlardan geçmesinde birincil
taşınma yoludur. Küçük moleküller ise hücre membranlarından difüzyonla geçer. Konveksiyon,
tümörler arası interstisyumun yüksek basıncından dolayı daha az gerçekleşir, bu yüzden ilaç taşınması
difüzyonla olmaktadır [2].
Partikül boyutu: Partikül boyutu taşıyıcı sistemlerin in vivo dağılımı, biyolojik kaderi,
toksisite

ve

hedeflendirme

yeteneklerini

belirlemekte,

nanopartiküllere

ilaç

yüklenmesi,

nanopartiküllerden ilaç salınması ve nanopartikül stabilitesini de etkilemektedir. İlaç salımı da partikül
boyutu ile kontrol edilebilir. Daha küçük partiküllerin yüzey alanı-hacim oranı daha büyük
olduğundan küçük partikül yapısında bulunan ilaç molekülleri yüzeye daha yakın olmakta ve ilaç
salımı daha hızlı olmaktadır. Büyük partiküller büyük çekirdeklere sahiptir, bu sayede daha fazla ilaç
molekülünü yapılarında tutmakta ve daha yavaş bir salım sağlamaktadır.
Yüzey özellikleri: Nanopartikül hidrofobisitesi, partkül yüzeyine bağlanan kan elemanlarının
miktarını bu yolla da in vivo davranışını belirler. Yüzeyi modifiye edilmemiş nanopartiküller kan
dolaşımına girdiklerinde hızla opsonize edilir ve MPS tarafından temizlenir. İlaç taşımada başarıyı
artırmak için opsonizasyonun azaltılması ve in vivo’da nanopartikül sirkülasyon süresinin artırılması
gerekmektedir, bu da nanopartiküllerin hidrofilik polimerlerle (polietilen glikol, polietilen oksit,
poloksamin, polisorbat 80) kaplanması ile elde edilebilmektedir.
Etkin madde yükleme: Etkin madde yükleme kapasitesi matriks materyalindeki (katı polimer
veya sıvı dağıtıcı ajan) ilaç çözünürlüğüne bağlıdır, bu da matriks kompozisyonu, molekül ağırlığı,
etkin madde-polimer arasındaki etkileşimler ve etkin madde veya matriks yapısı sonundaki
fonksiyonel gruba (ester veya karboksil) bağlıdır.
Etkin madde salımı: Etkin madde salım oranı, etkin maddenin çözünürlüğü, yüzeye tutunmuş
veya adsorbe olmuş ilacın desorpsiyonu, nanopartikül matrisinden etkin maddenin difüzyonu, matrisin
erozyonu veya degradasyonu, erozyon ve difüzyon olaylarının birleşimine bağlıdır. İlacın tek tür
şekilde dağıtılmış olduğu nanokürelerde etkin madde salımı matriksten difüzyon ya da matriks
erozyonu ile olmaktadır. Etkin madde difüzyonu matriks erozyonundan hızlı ise salım mekanizması
difüzyon tarafından kontrol edilmektedir. Ani salım ya da “burst effect”, büyük yüzeye sahip
nanopartiküllere zayıf bir şekilde bağlı veya adsorbe olmuş ilaçların neden olduğu bir etkidir. Eğer
etkin madde enkapsülasyon

metodu ile yüklenmiş ise sistem modifiye salım karakteristikleri
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göstermektedir. Nanopartiküller polimer ile kaplanmış ise salım, polimerik membrandan difüzyon ile
kontrol ediliyor olacaktır [18].
Pasif hedeflendirmede tümöre ulaşma esnasında bazı sınırlar mevcut olmaktadır:
- Pasif hedeflendirme tümör damarlanması ve anjiyojenezise bağlıdır. Nanotaşıyıcı sistemin
damarlardan sızması tümör tipine ve anatomik bölgeye göre değişir.
- Katı tümörlerin interstisyel basınçlarının yüksek olması ilaç alımını ve ilaçların homojen
dağılmasını engeller. Yüksek interstisyel basınç EPR etkisinin boyutla ilişkisini açıklar: Büyük ve
uzun süre dolaşımda kalan nanotaşıyıcılar (100 nm) tümörde daha etkili tutulur, küçük moleküller ise
kolaylıkla difüze olur [20].
Hedeflendirmede nanotaşıyıcıların bir çok avantajı olmasına rağmen, biyolojik bariyerler
hedeflendirmeyi engeller. Vücudun koruma mekanizmalarından biri olan RES, yabancı partikülleri
kandan opsonizasyon ve fagositoz ile uzaklaştırır. Hidrofobik yüzey özelliklerine sahip küçük
partiküler sistemler kan dolaşımına girer girmez plazma bileşenleri tarafından RES’de toplanırlar [2].
Nanopartiküllerin; karaciğer, dalak ve kemik iliği gibi retiküloendotelyal sistem organlarında biriktiği
gözlemiştir.

Bu

sebeple,

nanopartiküllerin

RES'e

hedeflendirilmesi,

diğer

organlara

hedeflendirilmesinden daha kolay olmaktadır [19]. Partiküllerin dış biyolojik yolaklar ve sistemlerle
etkileşimini minimuma indirmek için partiküllerin dış yüzeyi PEG ile kaplanmaktadır [2].
I-Artmış Geçirgenlik ve Alıkonma Etkisi

Artmış geçirgenlik ve alıkonma etkisi (EPR: Enhanced Permeability and Retention),
çeşitli büyüklükteki moleküllerin tümör dokusunda, normal dokularda mümkün olmayan
şekilde akümüle olmalarıdır.

Şekil 2. EPR etkisinin mekanizması [21]
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Artmış geçirgenlik etkisi, kan elemanlarının ve makromoleküllerin anormal damarlanma
gösteren bölgeye ulaştığında çok az engelle karşılaşarak tümör interstisyumuna geçiş yapmasıdır.
Normal dokularda ekstraselüler sıvı lenf damarlarından alınır. Bu drenaj interstisyel sıvının
yenilenmesini sağlar. Tümörlerde lenfatik fonksiyon bozulduğu için interstisyel sıvı drenajı minimuma
inmiştir. Boyutları 4 nm’den küçük olan moleküller veya nanotaşıyıcıların, hidrodinamik yapıları
yüzünden difüzyonları engellenmiştir. Bu yüzden damarların etrafında toplanmış olan nanotaşıyıcılar
temizlenemez ve tümör interstisyumunda akümüle olurlar. Bu durum, artırılmış geçirgenlik ve tutulma
etkisinin tutulma kısmını temsil eder [22].
Tümör dokularında tümörler belirli bir büyüklüğe ulaştığında çevresindeki damarlanma
gösteren yapılar tümörün proliferasyonu için gereken oksijeni sağlamaya yetmeyecektir. Hücreler
ölmeye başladığında yeni kan damarlarının üretimini sağlayan büyüme faktörleri salgılarlar [22]. Bu
olaya anjiyojenezis denir. Oluşan damarların ve damarlanmanın yapısı bozuktur ve endotellerin
arasında geniş boşluklar vardır. Tümör dokusundaki bu düzensiz yapılanma, makromoleküllerin
girişini engelleyecek düz kas dokusunun olmayışı ve makromolekülleri uzaklaştıracak lenfatik
fonksiyonun fonksiyonel olmayışı, ilaç makromoleküllerinin tümör dokusunda birikmesini
kolaylaştırır [23].
Makromoleküllerin tümörde akümülasyonuna ilk olarak albumine kovalan olmayan bir şekilde
konjuge olan poli (stiren-ko-maleik asit) neokarzionstatin (SMANCS) polimerinde rastlanmıştır.
Matsumura ve Maeda’nın protein-polimer konjugatlarının kütlesinin, konjugatların tümörde
akümülasyonuyla ilişkisi üzerine olan çalışmaları sonucunda 30 kDa’dan büyük proteinlerin tümör
interstisyumuna dağılabildiği ve orada 24 saatten uzun bir süre kalabildikleri görülmüştür [22].
EPR etkisi nanotaşıyıcı ve ilaç molekülü immün sistem tarafından vücuttan uzaklaştırılmadığı
ve vücuttaki dolaşım süresi uzun olduğu sürece idealdir. Bu yüzden nanopartiküllerin taşıması gereken
üç önemli özellik vardır;
- İdeal nanotaşıyıcı boyutu 10-100 nm arasında olmalıdır.
- Renal eliminasyona uğramamak için nötr veya anyonik yükte olmalıdırlar.
- RES’in etkisinden saklanmış olmalıdırlar [20].
EPR etkisini etkileyen faktörler şunlardır [22];
Boyut: Nanomateryalin boyutu tümör birikmesinin kinetiklerini ve kapsamını etkilemektedir.
Bir çalışma, 30, 50, 70, 100 nm boyutlarındaki nanopartiküllerin, tümörler aşırı geçirgenken etkili bir
şekilde dağıldığını, ama 70 nm’den küçük nanopartiküllerin tümörler az geçirgenken tümörlerde
birikebildiği görülmüştür.
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Yük: Diğer fizikokimyasal parametreler gibi makromoleküllerin ve nanopartiküllerin yükü de
sistemik dolaşım süresini ve tümör içi prosesleri etkiler ve ayrı ayrı ele alınmaları zordur. Materyalin
yükü opsonizasyon profilini, mononüklear fagosit sistem organları hücreleri tarafından tanınmalarını
ve genel plazma sirkülasyon profilini değiştirmektedir. Negatif yüzey yükü nanopartiküllerin kandan
temizlenmesini artırabilir, azaltabilir ya da etkilemeyebilir, ama pozitif yüzey yükünün nanopartikülün
plazma maruziyetine negatif bir etkisi vardır. Pozitif yükün, nanopartiküllerin tümör kan damarları ile
etkileşimini artıracağı ve tümöre difüzyonu ile sistemik dolaşıma geri dağıtılmasını engelleyeceği
muhtemel görülmektedir.
Şekil: Nanopartiküllerin şekli mononüklear fagosit sistem ile etkileşimi düzenleyerek kan
maruziyetini etkilemektedir. Tek duvarlı karbon nanotüpler (100:1 oranından 500:1 oranına kadar)
böbreklerden, glomerüler filtrasyon sınırının 10-20 katı büyüklükte (100-500 nm) olmalarına rağmen
etkili bir şekilde temizlenmişlerdir. Bu olay, uzun yapıların poröz yapılardan filtrasyona yararı
olduğunu düşündürmektedir.
2. Aktif Hedeflendirme
İlaç taşıyıcı sistemin ya da etkin maddenin yapısında değişik modifikasyonlar yapılması sonucu
spesifik hücre, doku ya da organlara yönlendirilebilmelerine aktif hedeflendirme denir. Aktif
hedeflendirme,

hedeflendirilen

bölgenin

özelliklerine

göre

yapılır.

Nanopartiküllerin

hedeflendirilmesinde kimyasal (pH, reaktif oksijen türleri, proteazlar) ve fiziksel (ısı, magnetik alan,
ultrason) faktörlerden ya da hücreye spesifik bağlanma ile hedefleme gibi stratejilerden yararlanılır [2]
Partikül yüzeylerinin çeşitli şekillerde fonksiyonelleştirilmesi;
-

Aktif hedeflendirilebilme özelliği kazandırır,

-

İlaçların bölgesel sitotoksik etkisini artırarak yan etkiyi azaltır,

-

Çoklu ilaç direncinin üstesinden gelinir [24]

Aktif hedeflendirmeyi etkileyen faktörler şunlardır;
Ligant Yoğunluğu: Nanopartikül yüzeyindeki hedeflendirme moleküllerinin yoğunluğu
substrata afinitelerini değiştirmektedir. Afinitedeki artış, her zaman lineer olmamaktadır. Bazı
durumlarda ligantın kooperatif etkisi, ligantın aşırı yoğun olmasına neden olabilmekte ve hücre
bağlanmasına zararlı etkileri olabilmektedir. Bu etki, ligantların dizilişinin düzensiz olması, komşu
moleküllerin sterik engel yaratması, reseptöre bağlanmak için yarışmacı davranış ile açıklanabilir.
Nanopartikül büyüklüğü ve şekli: Küresel partiküller için küçük boyutlar daha yüksek
kavislenme gösterdiğinden sentez sonrası ligant fonksiyonalizasyonunda problem çıkarabilmektedir.
Ek olarak, molekül ağırlığı yüksek olan ligantların (antikor, protein, aptamerler vb.) nanopartikül
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yüzeylerine bağlanması materyalin çapının, fonksiyonalize edimemiş materyalin hidrodinamik
çapından daha büyük olmasına neden olmaktadır. Çaptaki bu artış, tümör akümülasyonunu engelleyen
boyut sınırlamaları açısından gözönüne alınmalıdır.
Yüzey ve ligant yükü: Katyonik nanopartiküller ve negatif yüklü hücre membranları arasındaki
etkileşime bağlı olarak, pozitif yüklü nanopartiküller spesifik olmayan bir biçimde hücresel bağlanma
alımı artırmıştır. Ligantlar yüklü moleküller olduğundan, nanopartikül yüzeyi ligant yoğunluğu,
materyali ve nanopartikül formülasyon stratejisinin etkilerinin kombinasyonundan etkilenmektedir
ama yapılan çalışmalara rağmen hangi parametrelerin tümöre hedeflendirme özelliğinin en iyi olduğu
açığa kavuşturulamamıştır. Nanopartiküllerin son yüzey hidrofobisiteleri de hücrelerle etkileşimi
etkilemektedir. PEG ile yüzey modifikasyonu opsonin ve plazma proteini adsorbsiyonunu
engellemesine karşılık, uzun ve yoğun PEG zincirlerinin kullanımı ligantların hedeflerine ulaşmasını
engelleyebilir. Mümkün olan en az PEG kaplama, sirkülasyon süresini ve tümörde dağılımı maksimum
seviyeye çıkarır [22].
I-Ligant Aracılı Hedeflendirme
Ligantlar, nanopartiküllerin ve nanotaşıyıcıların bağlandığı, hedeflenmek istenen hücre, doku veya
organlara özel reseptörlere göre seçilen yapılardır. Ligantlar lektin, monoklonal antikor-enzim
konjugatı, vitamin, peptit yapıdaki büyüme faktörleri, sitokin,

glikoprotein, viral protein, hücre

adezyon molekülleri olabilir [2]. Hücre yüzeyindeki reseptörlere hedeflendirme yapılmasının sebebi
nanotaşıyıcıların hücreden alımını artırmak ya da tümör endoteli hedeflendirilerek tümör hücrelerini
yok etmektir. Ligant aracılı hedeflendirilen nanotaşıyıcılar tümörü besleyen damarlara bağlanarak bu
damarları yok eder.
Nanotaşıyıcılarda kullanılan bazı ligantlar şunlardır;
 Transferrin
 Folat/Folik asit
 Albumin
 Hyaluronik asit
 Biyotin (Vitamin H)
 Aptamer
 Monoklonal antikor (mAb) [24]
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II- Stimulasyon ile Aktivasyona Bağlı Hedeflendirme
Aktif hedeflendirme ligantlar aracılığıyla yapılabileceği gibi stimulasyon aracılığı ile de
yapılabilir. Bu sebeple, aktive edilebilen veya aktive edilmiş nanotaşıyıcılar ile yeni hedeflendirme
stratejileri geliştirilmektedir [20].
İnternal stimulasyon ile hedeflendirmede nanotaşıyıcılar, tespit edilememe özelliklerini
sirkülasyon sırasında korumakta ve tümör bölgesine geldiklerinde bölgeye ait ekstraselüler ortamın
özelliklerine bağlı olarak belirli bir hedefle etkileşmekte ve ilaç salımını gerçekleştirmektedirler [20].
İnternal stimulasyon başlığı altında pH aracılı hedeflendirme, enzim ile aktive olan ön-ilaçlar ve
redoks/tiyol hassasiyetine bağlı hedeflendirme bulunmaktadır.
pH aracılı hedeflendirmede tümör bölgesinin asidik olması potansiyel bir avantaj olmaktadır.
pH değeri 6 olan endozomda destabilize olan etkin madde yüklü misellerin teoride, hücre içine ilaç
taşınmasını en yüksek düzeye çıkarıp hücre dışı pH ve lizozomal pH’ta (pH 5.0) ilaç salımını en düşük
düzeye indirmesi beklenmektedir. Yapılan bir çalışmada bu teoriyi doğrulanmıştır. Yapılan çalışmada
pH’a duyarlı doksorubisin yüklü folik asit ile konjuge edilmiş misellerin MDR (multi drug resistant:
çoklu ilaca dirençli) kanser hücrelerine sitotoksik etkisi olduğu gözlenmiştir. Misellerden doksorubisin
salımını kontrol etmek için polihistidin-ko-fenilalanin ve poli-L-laktik asit gibi polimer karışımları
kullanılmıştır. İlaç taşınmasında tümörün hücre dışı ve sağlıklı doku arasındaki pH farklılıklarını açığa
çıkarmak için sonuçlandırıcı çalışmalar yapılmaktadır [20]. Yapılan bir çalışmada tespit edilemeyen
lipozomlardan hücreyle etkileşen bir forma dönüşümü, pH’a duyarlı bağlayıcı ile gerçekleştirmiştir.
Bu sistem lipozom yüzeyine hidrazon bağlayıcı ile tutturulmuş, pH 5-6’da kopan bir PEG tabakası
içermektedir. Ayrıca pH 7.4’te PEG tabakası tarafından korunan, lipozom yüzeyine konjuge olmuş
trans-aktive eden transkripsiyonal aktivatör protein (TAT peptidi) bulunmaktadır. pH 5-6’da PEG
tabakası TAT peptidini ortaya çıkarmak üzere yapıdan ayrılmakta ve aynı zamanda hidrazon bağlayıcı
da hidrolize uğramaktadır. pH’a duyarlı lipozomların pH 5’te inkübasyonu ile lipozomların etkili bir
şekilde hücrelere girdiği gözlenmiştir. Tümöral hücre dışı ortamdan daha düşük bir pH değerinde
duyarlılık olmasına rağmen, daha gerçekçi pH değerlerinde aktive olan yeni bir nanotaşıyıcı sistem
üretilebileceği görülmüştür [25].
Tümör hücrelerini spesifik olarak öldüren diğer hedeflendirme esaslı tedavi yöntemlerinen biri
tümör bölgesinde enzimatik olarak aktive olan ön-ilaçlardır.
Enzim aracılı hedeflendirme;
- Seçilen enzimin neoplastik hücrelere yönlendirilerek tümörde akümüle edilmesi veya zararsız
ön ilacın uygulanıp seçilen enzim tarafından tümör bölgesinde sitotoksik ilaca dönüştürülmesi
yoluyla,
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- Ön ilacın tümör tarafından aşırı salgılanmış bir enzim tarafından aktive edilmesi yoluyla
yapılır [20].
Yapılan bir çalışmada matrix metalloproteinase’a (MMP) duyarlı peptit bağlayıcı içeren
lipozomal bir gen taşıyıcı üzerinde çalışılmıştır. MMP-duyarlı peptit, PEG’i 1,2-dioleoil-sn-glisero-3fosfoetanolamin’e (DOPE) bağlamak için kullanılmıştır. PEG-peptit-fosfolipit kojugatı PEGile edilmiş
bir lipozom oluşturmuş, MMP’lar varlığında PEG’ler ayrılmıştır. MMP duyarlı lipozomların, duyarlı
olmayan lipozomlara oranla daha yüksek gen transfeksiyonu (transfeksiyon: Bir genin plazmit
aracılığı ile başka bir hücrenin çekirdeğine taşınıp DNA'sına yerleştirilmesi olayı) göstermiştir.
Tümörlerin MMP’yi aşırı salgılaması PEG tabakasının ayrılmasına ve lipozomların tümörler
tarafından alınmasına olanak sağlamıştır [25].
Disülfitlerin ve tiyollerin dönüşümü bir çok biyolojik yolaktaki temel proseslerden biridir.
Disülfit bağları indirgenme ajanlarıyla geri dönüşümlü olarak tiyole indirgenir. Disülfit bağlarına sahip
polimerler indirgenme ve tiyole duyarlı olarak nitelendirilirler [20]. Bundan yararlanılarak
nanotaşıyıcılar hedeflendirilebilir ve ilaç salımı yapılabilir. Han ve arkadaşları, doksorubisin ve
vasküler endotelyal büyüme faktörünün (vascular endothelial growth factor: VEGF) taşınması için çok
katmanlı olarak tasarlanmışlardır. Elektrostatik olarak kendini oluşturan MLNler (Multi layered
nanocomplexes: MLN), doksorubisin yüklemesi için katyonik çekirdek olarak TAT peptit ile modifiye
edilmiş mezoporöz silika NP'ler (TAT-MSN), anyonik iç katman olarak poli(allilamin hidroklorürcitraconic anhidrit (PAH-Cit), siRNA'yı enkapsüle edici katyonik dış katman olarak galaktoz ile
modifiye edilmiş trimetil kitozan-sistein (GTC) konjugati ile oluşturulmuşlardır. pH 7.4 ve 6.5’teki
güçlü stabiliteleri siRNA'nın kanda ve tümör mikroortamında degrade olmasını engellemiştir. GTC dış
katmanındaki galaktoz ligantlar reseptör aracılı endositoz ile MLN alımını sağlamışlardır.
Endozomal/lizozomal asidite (pH 5.0) PAH-Cit'in yük değişimine neden olarak MLN'lerin yapısının
birbirinden ayrılmasını ve sitozole geçişini indükler. Sitoplazmik glutatyon, GTC katmanlarında
disülfit bağlarını kopararak siRNA salımının hızlanmasını sağlanmıştır. Bu esnada doksorubisin yüklü
çekirdekler açığa çıkmış, hücre çekirdeğine TAT peptitleri tarafından taşınmış ve çekirdekte sürekli
salım sağlanmıştır. Düşük toksik etkilerinin düşük dozda IV yolla uygulanan MLN'lerin antitümör
etkinliklerinin fazla olduğu ve toksik etkilerinin olmadığı saptanmıştır [26]. Wang ve arkadaşları,
çalışmalarında doksorubisin konjuge edilmiş metoksipolietilen glikol-b-poli(b-O-metakriloil-Dgalaktopiranoz) - disülfit bağı - DOX (mPEG-b-PMAGP-SS-DOX) kopolimerden disülfit bağları ve
hidrazon bağlarının kimyasal modifikasyonu ile asidik pH ve yüksek indirgeme koşullarında
doksorubisin salımı yapabilen, kendini oluşturan çok fonksiyonlu polimerik miseller hazırlamışlardır.
In vitro ilaç salım çalışmaları pH 5.0 ve 10 mM GSH ile muamele edildiğinde görülen ikili
pH/indirgeme ilaç salım profili göstermiştir. Tümör üretimi çalışmalarında DOX konjuge edilmiş
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misellerin düşük sitotoksisite ve hücrelere biyouyumluluğunun yanında, HepG2 hücrelerinin
proliferasyonunu formülasyon, zaman ve konsantrasyona bağımlı bir biçimde inhibe etmiştir [27].
Nanotaşıyıcılarda ilaç tutulumu, eksternal stimulasyon ile hücrelere kontrollü ve seçici
hedeflendirme yapılarak çözülebilmektedir [20]. Eksternal stimulasyon ile hedeflendirme stratejileri
içinde sıcaklığa bağlı hedeflendirme, manyetik nanotaşıyıcılarla hedeflendirme, foto-sensitif maddeler
aracılığıyla hedeflendirme ve ultrason yardımıyla hedeflendirme stratejileri bulunmaktadır.
Termal yanıtlı polimerik nanopartiküllerde bölgesel sıcaklık farklılıkları esas alınabilir ya da bu
nanopartiküller harici sıcaklık uygulamaları aracılığıyla kullanılabilir. Sıcaklığa duyarlı polimer ihtiva
eden nanopartiküller, sıcaklık ile tetiklendiği zaman küçülebilir ya da genleşebilir. Hidrofobik ve
hidrofilik segmentler arasındaki denge, sıcaklık duyarlılığı için belirleyicidir. Günümüzde sıcaklığa
yanıt veren polimerik sistemler, ilaçların ya da jellerdeki proteinlerin kontrollü salımında başarılı bir
şekilde uygulanmaktadır. Bununla birlikte, birkaç çalışmada fizyolojik sıcaklık aralığında partiküllerin
kontrollü salımında başarı sağlanabilmiştir. Poli(N-izopropilakrilamit) polimerlerden oluşan
nanopartiküller, termal yanıtlı sistemlerde en sık kullanılan türdür. Bu partiküller doksorubisinin
poli(N-izopropilakrilamit-koakrilamit-koallilamin) nanopartiküllerinde kapsüle olmasını sağlarken,
vücut sıcaklığının yukarısında, 41°C’de içeriğin salınması tetiklenebilir. Yakın zamanda yapılan in
vivo çalışmalar, termal duyarlı nanopartiküller ile kanser tedavisinde ümit verici sonuçların alındığını
göstermiştir. Poli(N-izopropilakrilamit) bazlı sistemler polimer toksisitesi, immünojenite ve dolaşım
ömrünün kısa olması nedeniyle kısıtlıdır; ancak nanopartiküllerin termal duyarlı kısmını korumak için
pegilasyon ya da diğer yaratıcı tasarımlar ile bu kısıtlılığın üstesinden gelinebilir [2]. Fukushima ve
arkadaşları, fototermojenik altın NPler (AuNP) ve valin-prolin-glisin-valin-glisin (VPGVG) sıcaklığa
duyarlı elastin-benzeri peptinler (ELP) ile hedeflendirme amaçlı nanoyapılar tasarlandırmışlardır.
Periferine ELP konjuge olmuş elastin-mimetik dendrimerlere ikili uyarana duyarlı yapmak amacı ile
au NP yüklenmiştir. Poliamidoamin GH dendrimerler asetillenmiş VPGVG ve (VPGVG)2 ile
modifiye edilerek sırayla ELP1-den ve ELP2-den olarak adlandırılan materyaller üretilmiştir. AuNP
yüklü elastin-mimetik dendrimerler fototermal özellik gösterirken, ELP1-den ve ELP2-den
konformasyonları da sıcaklığa bağlı değişimler göstermiştir. AuNP-yüklü ELP1-den ve AuNP-yüklü
ELP2-den sırayla 55°C ve 35°C de faz değişimleri göstermiştir. AuNP yüklü ELP2-denin fototoksik
özelliği sıcaklık ile kontrol edilebilmiştir [28].
Manyetik nanopartiküller ilk olarak pasif hedeflendirme aracılığıyla manyetik rezonans için
tasarlanmışlardır. Bazı süperparamanyetik demir oksit nanopartiküller (superparamagnetic iron oxide
nanoparticules: SPION] erken klinik deney aşamasındadırlar ve Feridex®, Combidex® ya da
Ferumoxytol® gibi bazı süpermanyetik demir oksit nanopartiküller (SPION) erken klinik deney
aşamasındadırlar ve formülasyonlar medikal görüntüleme için onay almışlardır. Hedeflendirme
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ajanlarıyla kaplanmış SPION sistemler mevcuttur. Dışarıdan tutulan magnetlerin etkisi altında
nanopartiküller hedeflendirilmek istenen bölgeye hedeflendirilebilirler. Değişen manyetik alan içinde
SPION ile elde edilerek yükseltilen bölgesel sıcaklık ile tümör eliminasyonu sağlanmıştır. Bu prensibe
manyetik termal ablasyon (magnetic thermal ablation) denir [17]. Wu ve arkadaşları, poli(dopamin) ile
kaplı manyetit çekirdeğe sahip, PEG ile konjuge edilmiş ve yüzeyine indosiyanin yeşili (ICG) adsorbe
edilmiş nanocluster @poli(dopamin)-PEG@ICG nanoboncuklar üretmiştir. Nanoboncuğa adsorbe
olmuş ICG, serbest ICG'den daha yüksek fotostabilite ve fottermal dönüşüm özelliği, ayrıca IRye
yakın lazer irritasyonuna maruz kaldığında knaser hücrelerine karşı gelişmiş fototermal öldürme
etkinliği göstermiştir. Bölge dışarıdan manyetik alana maruz bırakıldığında, manyetik alan aracılı
hedeflendirmeye bağlı olarak akümülasyon gözlenmiştir. Manyetik alan aracılı hedeflendirme
kullanılarak fototermal tümör ölümü in vivo şartlarda gerçekleştirilebilmiştir [29].
Işığa duyarlı polimerler ışık veya uygun dalga boyuna maruz kaldıklarında özellik değiştiren
moleküllerdir. Genellikle bu tip polimerlerde ışık, spesifik fonksiyonların yapısal dönüşümlerine
neden olur. Ultraviyole (UV) ışık ve görünür dalga boyları deri tarafından emilebileceği için bazı
sınırlamalar sunabilmektedir. Bu sebeple infra-red veya infra-red’e yakın ışıklara hassas polimerler ile
çalışılmaktadır [17]. Shi ve arkadaşları gümüş nanopartikülleri grafen oksit (graphene oxide) ile
hidrotermal bir reaksiyon ile sentezlemiş, doksorubisin’i model ilaç olarak belirleyerek ester bağları
ile GO@Ag yapısına bağlamıştır. Oluşan GO@Ag-DOX, DSPE-PEG2000-NGR ile fonksiyonalize
edilerek GO@Ag-DOX’a aktif tümör hedeflendirme yeteneği kazandırılmıştır. Oluşturulan yapıdan
salım profillerinin, infra-red’e yakın (near infrared: NIR) lazere bağımlı olduğu görülmüştür. Serbest
doksorubisin ile karşılaştırıldığında, GO@Ag-DOX-NGR’nin daha yüksek antitümör etkinliğinin
olduğu görülmüştür [30].
İlaç taşınması ve nanotaşıyıcılardan salınması dışarıdan ultrason ile tetiklenebilmektedir.
Ultrasonik dalgalar ile termal veya mekanik etkiler indüklenir. Yüksek yoğunluklu odaklanma ultrason
aracılığıyla bölgesel ısınma etkisi kullanılarak polimerin faz dönüşümü, bu sayede nanotaşıyıcılardan
da ilaç salımı sağlanır [17]. Ninomiya ve arkadaşları, perflorapertan emülsiyonu (ePFC5) içeren,
hedeflendirci ligant olarak avidin kullanılarak modifiye edilen ve hücrelerle lipozom füzyonunu
sağlaması için Japonyanın hemaglutine edici virüsünden (HVC) bir zarf ile kaplanan antikanser ilaç
taşımayan ultrason ile hedeflendirilen ve aktive edilen lipozomlar üretmişlerdir. ePFC5 yüklü
lipozomlar ultrason irradiyasyonuna hassaslaştırılmıştır. Sadece avidin ile modifiye edilen lipozomlar
MCF7 insan meme kanser hücrelerine bağlanmış, sadece HVJ ile kaplı lipozomlar MCF7 hücreleriyle
birleşmiştir. ePFC5 yüklü avidin/HVJ yüklü lipozomlar ile birlikte maruz bırakılan MCF7
hücrelerinde hasarı artırmıştır [31].
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SONUÇ VE TARTIŞMA
Nanotaşıyıcı sistemler; azaltılmış yan etkileri ve modifiye edilebilme özellikleri sayesinde az
çözünen etkin maddeleri aynı taşıyıcıda vücuda verebilme avantajını sunmaktadır. Ancak
araştırmalarda biyoyararlanımın artırılmasına, çözünürlüğün iyileştirilmesine, yan etkilerin ve
toksisitenin azaltılmasına etkin maddelerin yalnızca nanotaşıyıcılarla formüle edilmelerinin yeterli
gelmediği belirtilmektedir. Vücutta ulaşılması zor olan veya spesifik bölgelere ilaç taşınması için,
nanotaşıyıcıların çeşitli etkilerle, ajanlarla veya yapılarında değiştirilebilecek özellikler aracılığı ile
hedeflendirilebileceği görülmüştür.
Nanotaşıyıcı sistemler dışarıdan veya içeriden uyarı ile, vücut içinde hedeflendirilmek istenen
bölgedeki değişikliklerle veya nanotaşıyıcılara konjuge edilen ajanlarla hedeflendirilebilmektedir.
Nanotaşıyıcılar, yapılarına çeşitli ajanlar konjuge edilerek hastalıklı bölgelerdeki pH, sıcaklık ve
enzimsel değişiklikler aracılığı ile pasif olarak ya da dışarıdan manyetik yöntemlerle, sıcaklıkla,
ultrasonla veya IR lazer ile aktif olarak hedeflendirilebilmektedir.
KAYNAKLAR
1.

Zırh-Gürsoy, A. (2014). Giriş . A. Zırh-Gürsoy içinde, Nanofarmasötikler ve Uygulamaları (s.
1-7). İstanbul: Kontrollü Salım Sistemleri Derneği.

2.

Önyüksel, H., & Çomoğlu, T. (2014). Nanotaşıyıcılarda Hedeflendirme. A. Zırh-Gürsoy içinde,
Nanofarmasötikler ve Uygulamaları (s. 211-225). İstanbul: Kontrollü Salım Sistemleri Derneği.

3.

Mader, K. (2006). Solid Lipid Nanoparticles as Drug Carriers. V. P. Torchilin içinde,
Nanoparticulates as Drug Carriers (s. 187-212). London: Imperial College Press.

4.

Batrakova, E. V., Bronich, T. K., Vetro, J. A., & Kabanov, A. V. (2006). Polymer Micelles as
Drug Carriers. V. P. Torchilin içinde, Nanoparticulates as Drug Carriers (s. 57-93). London:
Imperial College Press.

5.

Erdoğan, S. (2014). Nanolipozomlar. A. Zırh-Gürsoy içinde, Nanofarmasötikler ve
Uygulamaları (s. 53-60). İstanbul: Kontrollü Salım Sistemleri Derneği.

6.

Yüksel,

N.,

&

Sezgin

Bayındır, Z.

(2014). Niozomlar.

A.

Zırh-Gürsoy

içinde,

Nanofarmasötikler ve Uygulamaları (s. 65-75). İstanbul: Kontrollü Salım Sistemleri Derneği.
7.

Makeshwar, K. B., & Wasankar, S. R. (2013). Niosome: a Novel Drug Delivery System. Asian
J. Pharm. Res., 16-20.

8.

Çalış, S., & Bozdağ Pehlivan, S. (2014). Dendrimerler. A. Zırh-Gürsoy içinde,
Nanofarmasötikler ve Uygulamaları (s. 41-52). İstanbul: Kontrollü Salım Sistemleri Derneği.

9.

Çelebi, N. (2014). Nanojeller. A. Zırh-Gürsoy içinde, Nanofarmasötikler ve Uygulamaları (s.
89-100). İstanbul: Kontrollü Salım Sistemleri Derneği.

78

10.

Sayıner ve Çomoğlu

Ankara Ecz. Fak. Derg., 40(3): 62-79, 2016

Tırnaksız, F. (2014). Nanoemülsiyonlar. A. Zırh-Gürsoy içinde, Nanofarmasötikler ve
Uygulamaları (s. 101-110). İstanbul: Kontrollü Salım Sistemleri Derneği.

11.

Hörmann, K., & Zimmer, A. (2016). Drug delivery and drug targeting wth parenteral lipid
nanoemulsions - a review. Journal of Controlled Release, 85-98.

12.

Öner, L., & Gürsoy, R. N. (2014). Nanokristaller. A. Zırh-Gürsoy içinde, Nanofarmasötikler ve
Uygulamaları (s. 125-137). İstanbul: Kontrollü Salım Sistemleri Derneği.

13.

Değim, I. T. (2014). Fulleren, Karbon Nanotüp, Nanolif, Nanokafesler. A. Zırh-Gürsoy içinde,
Nanofarmasötikler ve Uygulamaları (s. 139-150). İstanbul: Kontrollü Salım Sistemleri Derneği.

14.

Yang, F., Fu, D. L., Long, J., & Ni, Q. X. (2008). Magnetic lymphatic targeting drug delivery
system using carbon nanotubes. Medical Hypotheses, 765-767.

15.

Yazan, Y. (2014). Moleküler Baskılı Polimer (MIP) Sistemleri. A. Zırh-Gürsoy içinde,
Nanofarmasötikler ve Uygulamaları (s. 167-178). İstanbul: Kontrollü Salım Sistemleri Derneği.

16.

Şengel-Türk, C. T., & Hasçiçek, C. (2009). Polimerik Nanopartiküler Ilaç Taşıyıcı Sistemlerde
Yüzey Modifikasyonu. Ankara Eczacılık Fakültesi Dergisi, 137-154.

17.

Kolate, A., Baradia, D., Patil, S., Vhora, I., Kore, G., & Mısra, A. (2014). PEG - A versatile
conjugating ligand for drugs and drug delivery systems. Journal of Controlled Release, 67-81.

18.

Singh, R., & Lillard Jr., J. W. (2009). Nanoparticle based drug delivery. Experimental and
Molecular Pathology, 215-223.

19.

Basu, M. K., & Lala, S. (2006). Nanoparticulate Drug Delivery to the Reticuloendothelial
System and to Associated Disorders. V. P. Torchilin içinde, Nanoparticulates as Drug Carriers
(s. 463-480). London: Imperial College Press.

20.

Regehly, M. (2008). Photoinduced transfer processes in complex carrier systems for
photodynamic therapy. HU Berlin.

21.

Danhier, F., Feron, O., & Préat, V. (2010). To exploit the tumor microenviroment: Passive and
active tumor targeting of nanocarriers for anti-cancer drug delivery. Journal of Controlled
Release, 135-146.

22.

Bertrand, N., Wu, J., Xu, X., Kamaly, N., & Farokhzad, O. C. (2014). Cancer nanotechnology:
The impact of passive and active targeting in the era of modern cancer biology. Advanced Drug
Delivery Reviews , 2-25.

23.

Yin, H., Liao, L., & Fang, J. (2014). Enhanced Permeability and Retention (EPR) Effect Based
Tumor Targeting: The oncept, Application and Prospect. JSM Clinical Oncology and Research.

24.

Pérez-Herrero, E., & Fernández-Medarde, A. (2015). Advanced targeted therapies in cancer:
Drug nanocarriers, the future of chemotherapy. European Journal of Pharmaceutics and
Biopharmaceutics, 52-79.

Ankara Ecz. Fak. Derg. 40(3): 62-79, 2016

25.

Sayıner ve Çomoğlu

79

Gullotti, E., & Yeo, Y. (2009). Extracellularly activated nanocarriers: A new paradigm of tumor
targeted drug delivery. Molecular Pharmaceutics, 1041-1051.

26.

Han, L., Tang, C., & Yin, C. (2015). Dual-targeting and pH/redox-responsive multi-layered
nanocomplexes for smart co-delivery of doxorubucin and siRNA. Biomaterials, 42-52.

27.

Wang, L., Tian, B., Zhang, J., Li, K., Liang, Y., Sun, Y., Et Al. (2016). Coordinated pH/redox
dual-sensitive and hepatoma-targeted multifunctional polymeric micelle system for stimulitriggered doxorubicin release: Synthesis, characterization and in vitro evaluation. International
Journal of Pharmaceutics, 221–235.

28.

Fukushıma, D., Hossain Sk, U., Sakamoto, Y., & Nakase, I. (2015). Dual stimuli-sensitive
dendrimers: Phototermogenic gold nanoparticle-loaded thermo-responsive elastin-mimetic
dendrimers. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 155-160.

29.

Wu, M., Wang, Q., Zhang, D., Liao, N., Wu, L., Huang, A., Et Al. (2016). Magnetite
nanocluster@poly(dopamine)-PEG@ indocyanine green nanobead with magnetic fieldtargeting enhanced MR imaging and photothermal therapy in vivo. Colloids and Surfaces B:
Biointerfaces, 467-475.

30.

Shi, J., Wang, L., Zhang, J., Ma, R., Gao, J., Liu, Y., Et Al. (2014). A tumor-targeting nearinfrared laser-triggered drug delivery system based on GO@Ag nanoparticles for chemophotothermal therapy and X-ray imaging. Biomaterials, 5847-5861.

31.

Ninomiya, K., Yamashita, T., Tanabe, Y., Imai, M., Takahashi, K., & Shimizu, N. (2016).
Targeted and ultrasound-triggered cancer cell injury using perfluorocarbon emulsion-loaded
liposomes endowed with cancer cell-targeting and fusogenic capabilities. Ultrasonics
Sonochemistry, 54-61.

80

Yayım Koşulları
1. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi (Ankara Ecz. Fak. Derg. - J. Fac. Pharm. Ankara)
yılda üç kez (Ocak-Mayıs-Eylül) yayımlanır.
2. Dergiye Eczacılığın her alanında daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış, Türkçe veya İngilizce
olarak hazırlanmış makaleler kabul edilir. Deneylerde, insan için “the Declaration of Helsinki” ve
hayvan için “European Community Guidlines”’a bağlı kalınmalıdır.
3. Yayın Komisyonuna gelen makaleler en az 2 danışmana gönderilir.
4. Makaleler yayına kabul ediliş sırasına göre yayınlanır.
5. Danışmanlar tarafından önerilen düzeltmelerin yapılması için yazar/ yazarlara geri gönderilen
makaleler, düzeltilip yayınlanmak üzere 3 ay içinde tekrar yayın kuruluna gönderilmezse, yeni
başvuru olarak işlem görür. Makale yayımlanmadan önce yazarların yayımcıya makalenin
“Copyright Transfer Form’unu doldurarak telif hakkını göndermesi gerekmektedir.
6. Yayımlarda intihal olup olmadığı kontrol edilmelidir.
7. Dergimize aşağıdaki makale türleri kabul edilir:
a) Araştırma makalesi: Türkçe veya ingilizce hazırlanmış, şekiller ve tablolar dahil tamamı en çok
20 A4 kağıdı sayfası olan, orjinal araştırmaların bulgu ve sonuçlarını açıklayan makalelerdir.
b) Derleme: Türkçe veya ingilizce hazırlanmış, şekil ve tablolar dahil tamamı en çok 25 A4 kağıdı
sayfası olan, yeterli sayıda bilimsel makale taranarak, o güne kadarki gelişmeleri özetleyerek
ortaya koyan ve sonuçlarını yorumlayarak değerlendiren makalelerdir.
c) Önbilgiler: Devam etmekte olan bir çalışmanın bulgularını zaman kaybetmeden duyurmak için
Türkçe veya ingilizce yazılan en çok 5 A4 kağıdı sayfası olan makalelerdir.
Yayım Gönderme
Yazarlar makalelerini http://journal.pharmacy.ankara.edu.tr adresinden online olarak yükleyeceklerdir.
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Yazım Kuralları
Metinler, A4 normunda (21 x 29,7 cm) yazılmış olmalıdır.
Bütün tablo ve şekiller metin içindeki yerlerine yazım alanından taşmadan yerleştirilmiş olmalıdır.
Metinler A4 normundaki sayfanın sağ ve sol tarafından 2,5 cm., üst ve alt kenarlarından 3 er cm
boşluk bırakılarak (ilk sayfada yukarıdan 5 cm) 1.5 satır aralıkla yazılmalıdır. Yayımı kabul edilen
makaleler doğrudan “Microsoft Word” dosyası halinde online olarak sisteme yüklenecektir (online
submission). Yazı karakteri “Times New Roman” ve 11 punto olmalıdır.
4. Sayfa numaraları makalede belirtilmemelidir.
5. Yazar adı (küçük harf) ve soyadı (büyük harf) koyu olarak başlığın altına üç satır aralık verildikten
sonra altına unvan belirtmeden yazılmalıdır. Birden çok yazar varsa virgülle ayrılıp bir boşluk
bırakılarak yazılmalıdır. Yazarların soyadları üzerine konulacak rakamlarla hemen isimlerin
altındaki satıra kurum adları ve posta adresleri açıkça yazılmalıdır.
6. Başlık sayfasında yayın adı, yazar/yazarların adları ve yazışma yapılacak yazarın açık adresi,
telefon ve faks numaraları, varsa e-mail adresi belirtilmelidir. Sorumlu yazarın soyadının üstüne
(*) işareti konularak belirtilmelidir. Bu kişinin, açık adresi, fax numarası, telefon numarası ve email adresi başlık sayfasının en altında belirtilmelidir.
7. Tablolar üstlerine, şekiller (formül, grafik, şema, spektrum, kromatogram, fotoğraf v.b.) de altlarına
arabik rakamlarla (Şekil 1., Tablo 2.,) numaralandırılmalıdır. “Tablo”, “Şekil” sözcükleri ile
bunlara ait numaralar koyu yazılmalı ve 11 punto olmalıdır. Şekil/Resim (JPG formatında) makale
içinde yerleşmiş olmalıdır.
8. Tablo adları Tabloların üstüne ve şekil adları da Şekillerin altına birer satır aralıkla ve bunların
genişliğini aşmayacak şekilde 11 punto yazılmalıdır. Tabloya ait açıklama varsa tablonun altına 1
boşluk bırakılarak 9 punto ile yazılmalıdır. Tablo ve Şekiller metin içine yerleştirilirken metin ile
aralarında net ayırımı sağlayacak kadar boşluk bırakılmalıdır.
9. Paragraf başları 5 boşluk içeriden başlamalıdır.
10. Uluslararası kısaltmalar kullanılabilir. Metin içinde mililitre için ml; dakika için dak. olarak
belirtilen şekliyle yazılmalıdır.
11. Makalelerin bölümleri Başlık, Özet, Anahtar kelimeler, Giriş, Materyal – Yöntem, Sonuç ve
Tartışma ve Kaynaklar sırasına uygun olarak hazırlanmalıdır. Derleme makalelerinde Materyal –
Yöntem bölümü bulunmayabilir. Bu bölümler birbirlerinden 2 satır aralık ile ayrılmalıdır. Bu
bölümleri ifade eden başlıklar 12 punto ile koyu olarak büyük harflerle ve sayfanın solundan
başlanarak yazılmalıdır. Bölüm başlıkları ile metin arasında ayrıca aralık bırakılmamalıdır.
1.
2.
3.

a. Başlık: Türkçe ve İngilizce olarak büyük harf ve 14 punto ile başlık koyu ve ikinci başlık beyaz
olarak yazılmalıdır. Başlık metine uygun, kısa, çalışmayı tanıtıcı ve açık ifadeli olmalıdır.
b. Özet: Türkçe ve İngilizce (Abstract) olarak makalelerin başında 200 er kelimeyi geçmeyecek
şekilde 10 punto ile, italik olarak ve çerçeve içinde yazılmalıdır. Yabancı dilde yazılmış
makalelerde mutlaka Türkçe özet bulunmalıdır.
c. Anahtar kelimeler: En fazla 5 sözcükten oluşmalı ve özetlerin hemen altına ilgili dilde
alfabetik ve italik olarak yazılmalıdır.
d. Giriş: Araştırmanın amacı ve konuyla ilgili çalışmaların yer aldığı bölüm olmalıdır.
e. Materyal ve Yöntem: Kullanılan materyal belirtilerek, uygulanan yöntem hakkında gerekli
bilgiler açıkça ifade edilmelidir. Deneylerde hayvan kullanılması durumunda lokal etik
komiteden veya ilgili düzenleyici makamlardan onay alınmalıdır ve bilgilendirilmiş onam
belgelendirilmelidir.
f. Sonuç ve Tartışma: Bulguların verilerek değerlendirildiği bölümdür.
g. Teşekkür: Varsa araştırmayı destekleyen kuruluşa ve katkısı olan kişilere kaynaklardan önce
yer alan bu bölümde kısaca teşekkür edilebilir.
h. Kaynaklar: Kaynak yazım stili Amerikan Psikoloji Derneği’ne (APA) göredir. Metinde, geçiş
sırasına göre köşeli parantez içinde, örneğin: [1,2,…] gibi numaralandırılmalı ve metin sonunda
bu numaralara göre sıralanmalıdır. Kaynaklar aşağıdaki örneklere uygun olarak yazılmalıdır.
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i. Makale için: Yazarın soyadı, adının baş harfleri, makalenin tam başlığı derginin adı, cilt no,
varsa sayı no (parantez içinde), başlangıç ve bitiş sayfa no, yıl yazar isimlerinden sonra (parantez
içinde) olarak yazılmalıdır. Birden fazla yazar varsa hepsi yazılmalıdır. Makalenin adı yazılırken
ilk kelimenin ilk harfi büyük diğer kelimelerin ilk harfi küçük yazılmalıdır. Kaynaklarda verilen
dergi adları kısaltma yapılmadan açık olarak yazılmalıdır.
Moncada, S., Palmer, R.M.J., Higgs, E.A. (1989). Biosynthesis of nitric oxide from L-arginine.
A pathway for the regulation of cell function and communication. Biochemistry and
Pharmacology, 38, 1709 – 1715.
ii. Elektronik Makale için:
Perneger, T. V. and Giner, F. (1998). Randomized trial of heroin maintenance programme for adults
who fail in convential drug treatments. British Medical Journal, 317. Retrieved August 12, 2005,
from ttp://www.bmj.com/cgi/content/full/317/7150/
iii. Web sitesi için:
Clinical Pharmacology Web site. (2001). Retrieved June 16, 2004, from http://cpip.gsm.com/
iv. Kitap için: Yazarın soyadı, adının baş harfleri, kitabın adı, cilt no (varsa), kitabevi,
yayınlandığı şehir, sayfa no, basıldığı yıl (parantez içinde) yazılmalıdır.
Franke, R. (1984). Theoretical Drug Design Methods, Elsevier, Amsterdam, p.130.
v. Kitap Bölümü için: Yazarın soyadı, adının baş harfleri, bölümün başlığı, editör/editörlerin
soyadı, adının baş harfleri, (Ed./Eds.) ibaresi, kitabın adı, varsa cilt no, kitabevi, yayınlandığı şehir,
sayfa no, basıldığı yıl (parantez içinde) yazılmalıdır.
Weinberg, E.D. (1979). Antifungal Agents. In: M.E. Wolff and S.E. Smith (Eds.), Burger’s
Medicinal Chemistry, (pp. 531-537). New York: John Wiley and Sons.
12. Bileşiklerin karakterizasyonu ayrı bir paragraf ile gösterilmeli ve yeni bileşiklerin saflıkları ve yapı

aydınlatılmaları sağlanmalıdır.
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Instruction for Authors
1. The Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University (J. Fac. Pharm. Ankara) is published
three times (January-May-September) a year.
2. The Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University publishes articles in every field of
Pharmaceutical Sciences. The manuscript to the journal should not be published previously as a
whole or in part and not be submitted elsewhere. Manuscript should be written in Turkish or
English The experiments used have to be adhered to the Declaration of Helsinki for humans and
European Community Guidlines for animals.
3. All manuscripts will be submitted to a review process by the editors and by qualified at least 2
outside reviewers.
4. Manuscripts are published in order of final acceptance after review and revision.
5. If a manuscript returned to the authors for revision is not received back to the editor within 3
months it will be treated as a new article. When the article is published, the by authors are
considered to transfer all rights of the manuscript to the Publisher.
6. Manuscript will be controlled using plagiarism checker.
7. Manuscripts with the following charactheristics are accepted:
a) Research article: Articles written in English or Turkish in scientific format presenting
original research. Articles should be printed on A4 size papers not exceeding 20 pages
(including tables and figures)
b) Review: An updated comprehensive review of scientific works on a particular subject.
Articles written in English or Turkish should be printed on A4 size papers not exceeding 25
pages (including tables and figures).
c) Rapid communication: Rapid announcement of the results of a continuing research written
in English or Turkish, no longer than 5, A4 size pages.
Submission of Manuscripts
Online submission: http://journal.pharmacy.ankara.edu.tr
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Preparation of Manuscript
1.
2.
3.

Manuscripts should be typed on A4 size papers marked in 21 x 29,7 cm area.
All tables and figures should be inserted in the text, not exceeding text margins.
Manuscripts should be typed with 1.5 line spacing with a margin of 2,5 cm on left-hand and
right-hand sides, 3 cm on the top (5 cm on the first page) and bottom. Since articles will be
loading online, authors are requested to submit their manuscripts as “Microsoft Word” file. Font
should be “Times New Roman” with 11 pt font size.
4. Page numbers shouldn’t be placed on the pages.
5. Author names (first name with small letters, surname with capital letters, no qualification)
should be written allowing 3 line space from the title of the article. Having more than one author,
the names should be separated with comma and 1 free space. By using number as superscripts,
the institution and mailing address of authors must be indicate on the next line.
6. Title page of the manuscript should include title, authors’ names and full mailing addresses.
Corresponding author should be indicated by an asteriks (*). His/Her marking address, a fax,
telephone numbers and e-mail address should indicate at the bottom of the title page.
7. All tables and figures/images must be cited in the text consecutively. Every table must have a
descriptive title at the top and should be numbered with Arabic numerals (Table 1., Table 2.)
Please submit tables as editable text and not as images. Figures (chemical formulas, graphics,
photographs, chromatographs, spectra etc) should also be numbered with Arabic numerals
(Figure 1., Figure 2.,) Captions should be typed with 11 pt font size. Figures/Images (JPG)
should be embedded in the Manuscript file.
8. An appropriate heading of tables and figures should be used for each and typed with 11 pt font
size at the top of the table, at the bottom of the figure with one line space. If there is an
explanation about the table, it should be written with 1 line space below and should be typed
with 9 pt font size. Between text and figures/tables must be adequate space to distinquish each
of them.
9. In each paragraph, indentation must be done (5 letter space).
10. International abbreviations should be used. In text ‘ml’ should be used for mililiter and ‘min’
should be used for minute to make harmonize for common abbreviation.
11. Manuscripts should be organise as follows: Title page, Abstract, Keywords, Introduction,
Material-Method, Results and Discussion, References. Each section must be separated with 2
line spaces. The section titles must be written with bold capital letters at 12 pt font size. No line
spaces between section headings and text.
a) Title: It should be written in Turkish and English. Font size must be 14 pt as a bold. The title
must be appropriate to the text.
b) Abstract: It should be written in Turkish and English no longer than 200 words, 10 pt, Italic.
Abstract should be written in a border. If manuscript is written in a foreign language, must
include Turkish abstract.
c) Keywords: Up to 5 key words should be provided in alfabetic and italic at the end of the
abstract.
d) Introduction: It should contain a clear statement of the aim and novelty of the study.
e) Materials and methods: It should be described in sufficient detail to allow other works to
dublicate the study. If animals are used, authors must indicate that approvals of the
relevant regulatory authorities or local ethical commitees were obtained and that
appropriate regulatory or local ethical commitee approvals were obtained and that
informed consent was documented.
f) Results and Discussion: The results must be clearly and concisely described with the help
of appropriate illustrative material. The discussion should deal with the interpretation of the
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results.
g) Acknowledgements: If necessary, this section should be given at the end of the text, before
references.
h) References: The style of references is that of the American Psychological Association
(APA). They should be numbered with Arabic numerals consecutevily in the order in which
they first appear in the paper, for example: [1,2,…] Cited publications should be listed in
numerical order at the end of the paper. If there is more than one author, all the names of the
authors should be written. Examples are given below;
i) Article: Reference to a journal publication (journal names in full, not abbreviated)
Moncada, S., Palmer, R.M.J., Higgs, E.A. (1989). Biosynthesis of nitric oxide from Larginine. A pathway for the regulation of cell function and communication, Biochemistry
and Pharmacology, 38, 1709 – 1715.
ii) Electronic Article:
Perneger, T. V. and Giner, F. (1998). Randomized trial of heroin maintenance programme
for adults who fail in convential drug treatments. British Medical Journal, 317. Retrieved
August 12, 2005, from ttp://www.bmj.com/cgi/content/full/317/7150/
iii) Web page:
Clinical Pharmacology Web site. (2001). Retrieved June 16, 2004, from http://cpip.gsm.com/
iv) Book:
Franke, R. (1984). Theoretical Drug Design Methods, Elsevier, Amsterdam, p.130.
v) Chapter in a book:
Weinberg, E.D. (1979). Antifungal Agents. In: M.E. Wolff and S.E. Smith (Eds.), Burger’s
Medicinal Chemistry, (pp. 531-537). New York: John Wiley and Sons.
12. The characterization of compounds should be presented in a seperate paragraph and for all new
compounds, evidence to confirm both identity and purity have to be provided.
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