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TIBBi VE AROMATiK BiTKiLERiN ENDUSTRiDE
KULLANIMI KONULU TOPLANTIDA ONEMLi
KARARLAR ALINDI

UNIDO'nun destegi ve INDENAilnverni
della Beffa firmas1nin i§birligi ile 24-27 Mart
1992 tarihleri aras1nda Milano'da d0zenle
nen toplantIya 12 0lkeden 24 uzman kat1ld1.
Toplant1da T0rkiye'yi temsilen konu§an
Prof.Dr. K.H.C.Ba§er "T0rkiye'de T1bbi ve
Aromatik Bltkl Potanslyelinin Ge9mi�I,
Bug0n0 ve Gelecegl" adl1 bir bildiri sundu.

Toplant1ya T0rkiye'den Prof.Dr.Ekrem Sezik
ve Dr.Ne§e bzturanl1 gozlemci olarak
kat1ld1. Donya Sagl1k Te§kilat1 (WHO)'nin
gozlemci olarak i§tirak ettigi toplant1 sonun
da §U tavsiye kararlan al1ndI:

1. Geli§mekte olan 0lkeler bitkisel ilag ·
end0strilerinin kalkind1nlmas1 igin gerekli
onlemleri almal1d1r.
2. Mevcut merkezlerin g0glendirilmesi, ol
mad1g1 yerlerde bitkisel ilag enstitO/ mer
kez'lerinin kurulmas1 igin gerekli onlemler
ahnmal1d1r. UNIDO mevcut merkezlerin
g0glendirilmesine veya yeni bolgesel/
bolgeleraras, merkezlerin kurulmas1na
yard1mc1 olmalIdIr.
3. Geli§mekte olan 0lkeler incelenmesi gere
ken t1bbi bitkilerin oncelik sIrasIna gore lis
telenmelidir.
4. WHO, UNIDO ve WIPO ilag geli§tirme ko
nusunda gal1§an ki§i, kurulu§ ve 0lkelerin
patent ve entellektOel m0lkiyet haklann,n
korunmas1 igin k1lavuzlar hamlamal1d1r.
5. Bitkisel ilag 0retiminde yeni bilgi ve tekno
lojilerinin kullanilabilmesini teminen ge
li§mi§ ve geli§mekte olan 0lkeler arasIn
da ortak yatmmlan te§vik edecek yeni
uluslararas, i§birligi imkanlan geli§tirilme
lidir.

6. Egitim konusuna onem verilmelidir. UNI
DO, WHO, FAO, ILO, ITC ve diger kuru
lu§lar geli§mekte clan 0lkelerin ulusal,
bolgesel/uluslararas1 seviyelerde egitim
imkanlarin, g0glendirmeleri ve ozel egitim
programlan a,malanna destek olmahd1r.

7. Ara§t1rma-geli§tirme alaninda bitkisel ilag
end0strilerinin her disiplininde ulusal im
kanlar ve bblgesel/uluslararas1 seviyeler
de i§birligi g0glendirilmelidir.
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UNIDO'nun 1993 y1linda d0zenleyecegi
Asya ve PasifikYe T1bbi ve Aromatik Bitki/e
rin (TAB) Kullan1m1 Dant$ma Toplant1s/n,n

hamilk toplantIsI Viyana'da yaplld1. 18-20
KasIm 1992 tarihlerinde yap1lan toplant1ya
0lkemizden Prof.Dr. K.H0sn0 Can Ba§er
gagnld1.
Almanya, Avusturya, Qin, Hindistan, Ko
re, Zimbabwe, Tayland ve T0rkiye d1§inda
UNIDO, WHO ve ITC'den toplam 14 uz
manin i§tirakgi ve 5 uzmanin da gozlemci
olarak kat1id1g1 toplant1da 1993' te yap1lacak
Dan1§ma Toplant1s1nda tart1§1lacak konular
belirlendi.
Prof.Ba§er toplant1da sundugu "Essenti
al Oils-Prospects for Developing Count
ries" adh bildirisinde, ugucu yaglarin d0nya
ticareti hakk1nda g0ncel· bilgiler verdi ve ugu
cu yaglarin geli§mekte olan 0lkeler i9in
ta§1d1g1 onemi dile getirdi.
Dan1§ma ToplantIsinIn Haziran 1993'te
Viyana'da yap1lmas1 bekleniyor.
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LiTYAZOL CE Mi L*

.. Ike florasInin ilag

da 1957 y1linda Maniyap1m1nda degersa'dan 11. Donem Millendirilmesi hem
letvekili olmu§tur.
bilim adamlannin hem
Lltyazol Cemll imalat,
de ilag sanayinin en
yaninda hekimlik de yaonemli amaglanndan
pan Dr. Cemil $ener 3
Ocak 1978 tarihinde
birini te§kil eder. Ozerinde bilimsel ara§vefat etmi§tir.
Dr. Cemil $ener 1928
tIrma yapilm1§ bitki
y1l1nda Manisa'da askesayIsI gok fazla ise de
ri tabiplik yaparken t1bbi
ilag haline getirilen bitbitkilerin ilag olarak kulkisel 0r0nlerin sayIsI oldukga k1s1tild1r. Hele
lanim1 konusuna merak
sarmI§ ve bilhassa
sadece T0rkiye'ye
yorede halk1n gok kulmahsus ruhsatl1 bitkiland1g1 "f?evketl Bossel ilag ise s01, derece
nadirdir. Lityazol Cemil
tan" bitkisinin hassalan
i§te bbyle bir ilagt1r.
Dr. $ener'i bu bitki ile iiBu bildiride Lltyazoll'
gilenmeye itmi§tir. YoI
Cemll'in ilging gegmi§i,"--'=------------' re halkinin bitkinin
ki;ik0n0 suyla kaynat1p igmesi ve kok ka0retimi ve halen yap1lan ara§tirmalar hakbugunun zeytinyagl1 salatas1ni ve etli yek1nda bilgi verilecektir.
megini yapmas, dikkatini gekmi§tir. Bitkinin
Bu ilacin hikayesi 60 y1I once ba§lar. Bildikok kabugunun bbbrek ve mesanedeki kum
riye, ilaca adin1 veren ve ilacin mucidi olan Dr.
Cemil $ener'in hayat hikayesini vererek
ile ta§lan d0§0rme ozelliginin bblgede iyi bilinmesi sebebiyle ilgisini bu drog 0zerinde
ba§lamak istiyorum.
Dr. Ce mil $ener 1897 y1i1nda Rodos1a
odaklam1§tir. O, yII s0ren bir 9al1§ma sonundogmu§, ilk ve orta ogrenimini Rodos'ta
da, bitkinin ekstre fluid'inin etkili maddeleri
igerdigi kanaati, gozlemleriyle dogrulaninca
Frerler okulunda, y0ksek ogrenimini ise
bu preparatI imaledip pazarlayabilmek
Istanbul Oniversitesi Tip Fak0ltesinde askeri
ogrenci olarak tamamlam1§t1r. 1920 yll1nda amac1yla 23 Mart 1931 tarihinde "Lltyallzln"
Askari Tabip olarak lstiklal Harbi'ne katllmak
ismi ile ilag ruhsat1 almak 0zere Sagl1k Ba0zere Anadolu'ya g�mi§ ve askeri hastanekanlIg1'na ba§vurmu§tur. Ba§vuru dosyasinda bitkinin latince ad1 Kardiyyus mariylerde gorev yapmI§tIr. 1932 senesinde Bakyan0s (Carduus marianus) olarak bildirilteriolog olmu§, 1934 senesinde ise Tabip
Binba§I r0tbesinde iken istifa ederek sivil hami§tir.
yata gegmi§tir. 1928 y1hnda Askari Hekimlik
Bakanl1k 5 May1s 1931 tarihinde yazd191
yapmI§ oldugu Manisa'ya yerle§mi§, bu aracevabi yaz1da ilac1n "..... herhangi nevi- ,..

U

'Prof.Dr.K.H.C.B�e(in haz1rlad1g1 bu ��iri 18 May,s 1992 ta1ihinde �tanbul 0niversitesi'nde dOzenlenen Prof.Dr.Sanm Qe�
�oglu'nu anma toplant1s1nda sunuldu.

TAB BÜLTENI
den olursa olsun hassiyat1 eritecek bir hassaya malik olduğuna dair ne kütübü fenniyede ve nede sair yeni neşriyatta bir kayda tesadüf edilemediğinden ...." bahisle "... ilacm
hassai şifaiyesinin selahiyettar müessese
ve şahsiyetler taratmdan mütalaa ve tesbiti
halinde keyfiyetin yeniden tetkik olunacaği"
cevabı verilmiş: bunun üzerine Dr.Cemil
Şener, en selahiyetli müessese ve şah ısların
Bakaniıkça belirlenip ilacın ineeieiiimesi dileğinde bulunmuştur.
Bakanlık

inceleyip, bilimsel mütalasını
vermesi için konuyu 1 Mart 1932 tarihinde
Dr.Akil Muhtar (Özden)'e intikal ettirmiştir. iki
yıl süren incelemeleri sonunda Dr.Akil Muhtar Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam'a hitaben
yazdığ ı raporunda " ... Seriri mütealas1 iki sene evvel bana tevdi olunan Doktor Cemi/
Fevzi Beyin Litializin ismindeki Şardon Mari
{yazarm notu: Carduus marianus L. Syn.
Silybum marianum (L.) Gaertner ) seyyal
hülasasm1 bir-;ok böbrek taşlanndan muzdarip hastaya verdim. Yevmiye 100 damlaya itasmdan mütevellit hiçbir fena tesiri
görülmedi. Mideye, kilyelere tahrişkar bir tesir etmiyor. Böbrek taş1 hasebiyle belinde
müzmin ağn lan olan birçok hastalarm bu tedaviden istifade ederek ağnlarmm teskin

Sayfa

14

edildiğini gördük. Taşiann itrahma tesiri
olup olmad1ğma dair kat'i birşey söylemek
mümkün değildir. Birçok hastanm tedaviden
sonra küçük taşlar düşürdüğünü arzeder ve
bilvasile yüksek saygllanm1 takdim ederim
efendim." demiştir.
Dr. Akil Muhtar'ın olumlu mütalaası üzerine Bakanlık ilacın adının "Lityazol' Cemi!"
olarak değiştirilmesini önermiş ve 9 Ekim
1934 tarihinde 3/91 numara ile ruhsat vermiştir. Bilahare ruhsat yenilernesi 3 Eylül
1946 tarih ve 14/57 numara ile yapılmıştır.
Böylece "Lityazol Cemll" 1934 tarihinde
Manisa'da Utku Mahallesi Sinemapark Caddesi No:21 'de imal edilmeye başlanmış olup,
ara verilmeksizin bugüne kadar devam et-

TAB BÜLTENi
Yapılan

literatür taramasında bu bitki ile
bilimsel araştırmaların çok az olduğu
ortaya çıkmıştır. Hele kök kabuğu ve köklerle
Türkiye dışında yapılmış hiçbir araştırma
yoktur.
Bitki Compositae familyasına dahil olup
ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu hariç tüm sahil bö9eleri ile iç Anadoluda, ayrıca
Güney Avrupa,
Güney Rusya,
yapılan

Kırım'da

ye-

tişmektedir.

Dr. Cem il Şener, 1978 Ocak ay ınd aki vefatına kadar ilaç üzerindeki çalışmaları

Ülkemizde bu
bitki
değişik
isim leri e an ıl
maktadır. Mesela, lzmir, Manisa
yöresinde bitki
"Şevketi Bos-

sürdürmüş, hastalarının durumlarıyla yakın 

tan·

dan ilgilenerek tedavilerindaki gelişmeleri
gözlemiştir.
·
Dr. Gernil Şener'in vefatını müteakip "Lityazol Cemll" in ruhsatı kanuni mirasçıları
olan eşi Şükriye Şener ve manevi oğlu M. Alp
Karaosmanoğlu adına 13 Nisan 1978 tarihinde 126/92 ruhsat numarası ile tescil edil-

nırken, Balıkesir

miştir.

miştir.

1988 yılında Şükriye Şener'i~ vefat ını takiben Alp Karaosmanoğlu'nun ruhsatı kendi
adına tescil başvurusu üzerine Sağlık Bakanlığı ilaç için yeni bir dosya hazırlanması ve
bu dosyada ilacın etkisi ve kimyasal yapısıyla
ilgili bilgilerin bulunmasını talep etmiştir.
Ilacın halen eski ruhsat ile im alatın a devam edilmekte olup, yeni dosyanın hazırlan
ması için gerekli araştırmalar firm anın
21.1.1992 vaki talebi üzerine Tıbbi Bitkiler
Araştırma Merkezi'nde yapılmaktadır. 1988
yılında Sağ lık Bakanlığı ilacın hazırlandığı bit·
kinin teşhis edilmesini TBAM'den, talep etmiş, yapılan inceleme sonucu bitkinin Scolymus hispanicus olduğu ve kök kabuğu n ün
ilaç yapımında kullanıldığı Bakanlığa bildirilmişti. Il acın kimyası ve farmakolojisi ile ilgili
araştırma lar sürmektedir.

....
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kendileri tarafından sağlandığın ı öğrendik.
Bu durumda çalışılan droğun "Scolymus hispanicus" tan elde edilmiş olması gerekir.
Prof. Barkan makalesinin g i riş kısmında
"Şevketi bcstan" bitkisinin halk aras ınd aki
kullan ımınd an bahisle taş düşürücü etkisinden bahsetmektedir. Prof. Turhan Baytop'un
"Türkiye'de Bitkilerle Tedavi" kitabında ise
• Cnicus benedictus" un sadece iştah açıcı,
idrar artırıcı,
ateş ve tansiyon
düşürücü, yalış 

tırıcı

da

etkisi yanın
has-

şeker

talığına

karşı

kullanıldığı

belirtilmektedir (3).

adıyla tanı

yöresinde "Akkız", Bigadiç,
Scolvmus
Savaştepe yöresinde "Sarıcakız", Konya Akşehir yöresinde
ise "Akdiken" adıyla bilinmektedir.
Scolymus hispanicus 70 cm' ye kadar
yükselen çok dallan m ı ş, gövdesi ara lıklı dikenli dentat kanatlar taşıyan sarı çiçekli bir
bitkidir (1).
ilginç bir konu Türkiye'de drog veya ilaç ile
yapılmış araştırmaların ikisi hariç diğerlerinin
"Şevketi bcstan" ismi yanında "Cnicus benedictus" adıyla yapı l mış olmasıd ır . Bu durum "Literatür kirlenmesi" diye tarif edebileceğimiz bir yanlış bilgi girişine neden olmuştur.

Prof. Dr. Dündar Serkan'ın 1967 yılında
bitkinin Cnicus be·
nedictus (Syn. Carduus benedictus) olduğunu, bunun Ege Üniversitesi Botanik
Enstitüsünce doğrulandığını belirtmektedir.
Ancak herbaryum örneğinin bir yerde saklandığına dair bir kay ıt yoktur (2). Dr. Gernil
Şener Labcratuvarı ile yaptığımız temaslar
sonucu çalışma materyalinin drog olarak
yaptığı yayında çalıştığ ı

"Lityazol Ce-~- - mil" adlı prepa-

hisvanicus

rat

ya da firma

tarafından araş

tırıcılara sağlanan

kök kabuğu ile yapılm ı ş bilimsel araştı rmaların sonuçl arı şöy le özetlenebilir:

KiMYASAL ÇALIŞMALAR :
Scolymus hispanicus ismi ile ve bitkinin
kök kabukları ile yapılan en yeni çalışma 1989
yılında Erciyas ve Baysal'ın çalışmas ıd ır. Bu
çalışma materyali Prof. Asuman Baytop tarafından teşhis edilmiş olup herbaryum materyali iSTE'de saklanmaktadır. Kök kabuk
larının petrol eterli ekstrasinden n-non akosan, u-amirin asetat, et-amirin, sterol karışımı
ve yeni bir triterpenik ester olan u-amirin tet
ratriacontanat; klereform akstresinden oleanolik asit; alkol ekstrasinden ise serbest
şeker l e r (fruktoz, galaktoz) ve mann itol'ü n
izolasyonu rapor ed ilmişti r (4)
Daha önce Dr. Camii Şener labcratuarın
dan temin edilen kök kabukl arıyla Tayfun
Barkan'ın yaptığı tez çalışmasından Ulubelen
ve Serkan adlarıyla yapılan yayında bit-

,...

TAB BÜLTENI

Sayfa

TAB BÜLTENI

16

olanı lzmir Devlet Hastanesinde Üroloji kliniğ i
ki ismi daha öncede be lirtildiği gibi Cnicus
Şefi Prof. Dr. Gözen Gürel gözetiminde
benedictus olarak verilmektedir. Ancak, tez
1.1.1983-31.12. 1984 tarihleri aras ınd a ı62
ça lışmasında kullanılan drog kök; yayında ise
herba olarak belirtilmiştir. Petrol eterli ekstrahasta üzerinde yapılan klinik araştırmadır. Bu
den: a-amirenon a-amirin asetat, n -am irin; araştırmanın sonuçları Ekim 19851e Datkloroformdan: oleano lik asit, multiflorenol
ça'da yapılan Üroloji kongresinde tebliğ edilasetat, multiflorenol, sitosteril-3- a-D-glikozit
m iştir (11 ).
izole edilmiş ve tanım lanmı ştır (5,9). Aynı bitÇalışma, Üriner sistem taş hastalığı şika
kinin toprak üstü kıs ımlarıyla ltalya'da yapılan
yeti ile kliniğe müracaat etmiş, 17-62 yaş gruçalışmada flavon glikozitlerinin bulunduğu
bu arasında 104 erkek ve 58 kadın hasta üze(6,8-di-G-glukosilapigenin, biorobin, trilolin,
rinde yapılmıştır. Teşhis ler radyolojik ve labosaksifrag in) rapor edilm ektedir (6). Ispanratuvar tatkikieri yapılarak konmuş, üriner
ya'da petaller ile yap ılan çalışm ada rosmarisistemde anatomik bozukluğu olmayan hasnik asit ve flavon glikozitlerinin (orientin, kartalar çalışmaya konu edilmiştir. Çalışma grusetin 5-glikozit, izoramnetin 3-galaktosit) bu- · buna giren hastalar, taşlarınebatları 0.3-1cm
lunduğu rapor edilmektedir (7). Meriçli ve
olanlar arasından seçilmiştir. 20 günde bir
Tuz tac ı 'n ın yaptığı bir başka a raştırmada
tetkike alınan hastalarda taşların lokalizasyom eyva larının flavonolignan taş ım adığ ı belirnu göz l enmiştir.
tilmektedir (8).
I lacın uygulama dozu tedavide 3x1 O damFARMAKOLOJIK VE KLINIK ÇAUŞMALAR:
la olarak belirlenmiş. Hastalara ay rıca bol su
1977 y ı lında, Prof. Barka n'ın oğlu Ecz.
içmeleri, s ıcak banyo yapmaları ve bol hareTayfun Barkan aynı materyal ile Ege Üniverket etmeleri tavsiye edi lm iştir. Araştırmay a
s~esi Tıp Fakültesi Farmakoloji Kürsüsü'nde
böbrek taşı, pelvis renalis taş ı, üreter ve metez çalışmas ı yapmıştı r. 1967 yılınd a Barkan
sana taşı konu olmuştur .
ve Çakıroğlu'nun yaptığı ilk tarmakotojik
Toplam vaka say ı s ının ı 02 si poliklinikten,
çalı şmalarda, Dr. Gernil Şener Laboratuarı
60' ı ise klinikten takip edilm i ştir .
t a rafından sağ l anşn kök kabuklarının kulPoliklinikten takip edilen erkek hastaların
l a nıldığı daha önce bildirilmişti. Izole kobay
%85'ind e, klinikten takip edilen lerin ise
ileumu ve izole s ıçan duodenumu üzerinde
%79'unda 2 aylık tedavi sonunda taş lar ın tayapılan bu çalı şmada, antispazmodik, ralakmamın ı n düştüğü, klinikten takip edilen vakasan ve ·hipotansif etki gösteren ve suda
ları n %8'inde ise taşlar ın üreter ucuna
çözünen termostabi bi r maddenin var o lduğu ve etkinin doza
bağ ımlı olarak artt ı ğ ı gözlenmiştir (9).
1984 yılınd a Tanker, Yenen, 1---~==~=----+--_::__-'------4
Sarıoğ l u tarafından Sco/ymus 1967 D.Berkan-A .Çakıro~lu
Antispazmodik, relakhispanicus kök kabuğunun sul u
san, hipotansif etki
ve etanollü ekstresi ile yapılan
farm akolojik ça lı şmal arda eks- 1977 T.Berkan
trenin izole s ıça n mide, fundus
şeritl e rind e ve s ıçan duodenum, 1984 M.Tanker- M.YcnenDüz kaslarda kasıcı ve
ileum ve fundus düz kas larında
Y.Sarıoglu
gevşetici etki yok
kas ıc ı ve gevşetici etkilerinin olmad ığı sonucuna varılm ışt ır (ı o). 1984 G.Gürel-F.Ş engülKlinik çalışması : Taş
Klinik çalışmaların en önemliA.Ozan
düşünücü etki
si ve doğrudan ilaç ile yapılmış L__ı___ _ _ _ _ _ __L_ _ _ _ _ _ __,

...
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Koyu kahverengi renkli ve ac ı lezzetli ilaç
20 gramlık, damlalıkil şişe lerde sat ı şa arzegözlenmiştir.
dilmektedir.
Poliklinikten takip edilen kadın hasta lar ın
Laboratuvarın yıllık üretim kapasitesi 20
%67 sinde, klinikte takip edi lenlerin ise
ml' lik ş işelerd e 120 000 adettir. Bu yıld a 2.4
%55'inde 2.5 aylık tedavi sonunda taşlar ı n
ton akstre demektir. Bunun için ise yılda enaz
düştüğü, poliklinik hastaların %5.5'unda, kli2.4 ton kuru kök kabuğu na ihtiyaç vard ı r. 100
nik hastaların ise •/o13.6'sında taşın üreter alt · kg kökten 7. 7 kg kuru kök kab uğu elde edilucuna tak ı lm as ı yüzünden cerrahi tedavi uydiğ i nden 30 ton kadar yaş kökün toplanm as ı
gu l andığı, diğe r tüm vakalarda taşların yer
gerekmektedir. ı 992 yılında kuru droğa yedeğişt i rdiği göz l enmiştir.
rinde ödenen miktar 15.000 Tl.Jkg dır.
Tüm hastalar taş ı n düşme sü resi içinde
daha az ağrı duyduklarını beyan etm işlerd i r.
TBAM' DE YAPILAN ÇALIŞMALAR :
Araşt ırı cılar ay r ıca, Lityazol Gernil uygu TBAM'de yap ılm akta olan çalışmal ar üç
grup altı nda toplanabilir: Bunlar,
l amasında idrar pH sın ın asit tarafa kay1) Kimyasal
masının özellikle enfeksiyon taşlarının
düşürülmesinde yararlı olduğunu ifade et2) Farmakolojik
mişler, ilacın kullanma süres i içinde hiçbir
3) Teknolojik araşt ı rmalardır.
yan etkiye tesadüf edilmediğini belirtmi şl er
Kimyasal araşt ı rmal ar akstrenin fraksi dir.
yon tanması ve her fraksiyonun tarmakotojik
LITY AZOL CEMIL'IN HAZlRLANlŞI
etkisini n ölçülmesiyle, etkinin en yoğun
I lacı n ham "'addesi yurdumuzun bilhassa
görü ld üğ ü fraksiyondaki maddelerin y ap ı 
Ege ve Marmara Bölgelerinde bol miktarda
ların ı n aydınt at ılm as ı şekl i nde yürütülmekteyet işen Gompositae familyasına dahil Sco/ydir.
mus hispanicus bitkisinin yaz mevsiminde
Teknolojik araşt ırm alar ise akstrenin aktif
toplanan köklerinin kurutulmuş kabuklarıdır.
bileşikle rinin en iyi şeki lde elde ed il ebileceğ i
imalathan6de toz edilen drog 70' lik etil alekstraksiyon yöntemini geliştirmeye yönelikkolle ı s iatıiıp ı gün bekletildikten sonra konik
tir. Sonuçta hem akstre'nin daha kı sa sürede
perkolatöjlerde perkolasyona tabi tutulmakhazırlanmas ı , hem çözücü kayb ı nın asgariye
tad ır. Dakikada 70 damla akacak şeki lde
ind irilmesi, hem de üretim kapasitesinin artt ı 
toplanan perkolatın ilk 20 litresi ay rı tutulmakrılm as ı amaçlanmaktadır.
ta, kalan 80 litre ise süzü ldükten sonra bir
Bu konu larda araştırm a l a rımı z yoğun
tankta toplan ı p, evaporatörde yoğun 
şekild e devam etmekted ir.
l aşt ı r ıl makta, bu esnada alkol geri kaza nıl 
Im alatç ı l abo ratuva rın karş ılaşt ığ ı bir somaktadır. Yoğun l aşt ırıl an ekstra daha ileri bir
run, yeteri kadar droğun temininde ortaya
yoğun l aşt ırmaya tabi tutulmakta ve, yoğun
çıkmaktad ır. Bu sorun yüzünden ilacın piyapek mez kıvam ı na gelmektedir. Daha sonra
saya arz ınd a zaman zaman aksamalar
bu yoğun ekstra 20 litrelik ilk perkolalla
görülmektedir. Drog temini sorununun iyi bir
karı ştır ılmakta , süzüldükten sonra vanilin ile
toplama teşkil at ı ile ya da ta rımının yapıl
tat land ırılıp ş işel enmektedir.
m as ıyla çözü lebileceği aşikard ır. Bol ve ko300 kg drogdan 42 gün süren i ş l em sonulay yet i şen ve sadece ülkem izde değil Avrucunda 300 kg ekstra fluid elde ed ilmektedir.
pa'da da yetişebilen bir bitki olması sebebiyle
nesiinin t ükenınesi tehlikesi henüz mevcut
Elde edilen ürünün,
pH sı 5.5-6.00
değildir.
Özgül ağırlığı 0.96-0.99
Üriner sistem taş hastala rı tarafından araViskozilesi 3.25-4.25 ep (Sentipuaz)'d ı r.
nan ve üroloji klinisyenleri tarafından
takılınas ı

tiği,

yüzünden cerrahi müdahale gerektüm vakalarda taşların yer değiştirdiği

...
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NARENCiYE ÜRÜN'tERi TEKNOLOJiLERi-l
A. KUNKAR1, K.H.C. BAŞER2, H.TANRIVERDI2
1Dipertimento di Chimica lndustriale Universila di Messina, Messina/ITALY
2 Anadolu Üniversitesi Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi, ESKIŞEH IR
Dünya narenciye endüstrileri tarafından
günümüzde kullanılmakta olan işletim teknolojileri ana hatlarıyla bütün ülkelerde

NARENCIYE TEKNOLOJISI
Meyvt hasatı

aynıdır.

Havuz veya silo
35-40 '

Narenciyelerden ürün olarak yüksek kalite ve verimle usare ve uçucu yağların aldesi
istenir.

ı

Kalnatif kontrol

narenciye usareleri aşağ ıd a
gösterilen genel gruplar altında toplanabilir:
üretildiği

Manisa'daki imalathaneden bir görünüm

tercih ve tavsiye edilen "Lityazol Camii"
1934 yılından beri ülkemizde imal edilmekte
olan ve özbe öz Türk olan yegane bitkisel
ilacımız olma özelliğini taşımaktadır "Nevrol
Cemal" ve "Pürjen Şahap" gibi Türk il açlarının ruhsallarının iptal edilmesine rağm.en
"Lityazol Cem il" in yaş ı yor o lm ası, hem bilimsel yöntemlerle ineelenme gayreti içinde
olmasına hem de halkın tercih ettiği güvenilir
ve etkili bir bitkisel ilaç olmasına bağlanabi
lir.
Türk bitkisel ilaçlarının çoğalm as ı di leğiyle
siz değerli mes l ektaşlarım ı saygıy l a selamlar, ülkemizde modern farmakognozinin yerleşmesine çok önemli katkıda bulunmuş olan
Prof. Dr.Sarım Çelebioğlu 'nu rahmelle
anarım.
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Eczacı lı k

a. Pulpalı , pastörize edi lmemi ş usareler
b. Pulpa miktarı standartianm ı ş ve
pastörize ed ilmiş usareler
c. Pulpasız ve pastörize edilmiş usareler
d. Pulpasız, berrak usareler
Doğal

narenciye usareleri bakteriyolajik
bakımdan iyi bir substrat olduklarından kısa
bir sürede kolaylıkla fermente olurlar. Bu nedenje narenciye usarelerinin muhafazası için
endüstride kimyasal veya fiziksel usullerden
yararlan ılır.
Pastörize edi lmiş usareler, doğal ve pastörize edi lm emiş usaralere oranla termentasyana daha dayanıklıysa da bunların da iki
yöntemden birisiyle muhafazaları şartt ır.
Bu makalede genel hatları ile narenciye
usare ve uçucu yağlarının hazırlanmaları için
yayg ın olarak kullan ılan makinaları ve teknolojileri açıklayacağız.
Yanda

şematik

olarak narenciye meyvausare ve uçucu yağ üretimi
için kullanılan iş l em ler ve makinalar gösterilmektedir.
l arından doğal
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