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LARVA MIGRANSIN TEDAVıSİNDE DENEYSEL ÇALIŞMALAR"

Dr. Fahamet YALÇINKAY AH
Refik Saydam Merkez

H1fz1ss1hha

Enst,

ÖZET
urv". ınigransın soğıtılmasında özel bir ilaç YOktur.
Diethylcarbamazine (Hetrazun i ile thiabend::ızole (Mint.e.
zoll uygulanması önerilmektedir.
Biz thiab2ndaıole'ün larva migranstaki etkinliğ:ni arr.ş
tırmak içj'1 fareler üzerinde deneysel bir çalışma yaptık.
Fanılerin enfeksiyonund'\, kullandığımız yumurtalar, köpeklerd'."1 toplanan ToxCıcara canis'lerin uterusund3.n hazır
lanan yumuna kültüründen elde edildI. Külturü yapılan yu·
murtalar oda ısısında geliştirildikten sonra Mc Master yön.
l.9mi ilc seYIllirak farelere ağızdan lastik sonda ile verildi.
Degişik fare gruplan 25;), 3CC, 500 yumurta ilc in rekte
edildi. ı;;nf€ksiyondan 1,5 saat evvel ve enfeksiyondan ı ,5,
21, 1B saar. ve 9 gün sonra LG:> mgr/ kgr. olan:ık thiab ~ ndazo
leün ~(. r lik süspansiyonu uygulandı. Deney fareleri enfek·
Siyondan 18, 712 saat 7, 12, 10 gün ve 2, 4 ay sonra olmak
üzere e~erle öldürülüp otopsilen yapıldı. Çıkanlan kar:~ci·
ğer, akciğeı', kalp,
dalak, böbrek gibi organlar makası!'.
kı:içültüEip bisturi ile kıyıldıktan sonra fizyolojik tuzlu su
ile karı~.tırılıp sübye yapıldı. Beyin iki lam arasında ezildi.
Elde edilen sübye lama yayılarak mikroskopta larvalar sa·
yıldı ve boylan ölçüldü.
Gen,31 bir değerlendirme ile diyebilirizki erken tedavi
yani enf",ksiyondan 1,5 saat ônce ve 1,5 saat · sonra tedav:
uygulan 1n farelerde lana göçü ya hiç olmamış ya da çok
az olmuştur,
21 Sa.hl sonra tedavi uygulanan ve 48 saat sonra otopsi
yapılan farelerde larvalara karaCiğerde daha az sayıda rastIanmış ve boylannın kontrollara göre kı .~a kaldığı gözlenmiştir.

48 saat sonra tedavi uygulanan v~ 1-12 gün sonra otop.
si yapılanlarda larvalara rastlanmamış, kontrolların hepsinde karaciger, akciğer ve beyinde rastlanmıştır,
l) gÜ~r sonra, yani geç ıed'lvi uygulanan ve ~O gün, 2, 1
ay sonra otopsi yapılan gurupta ise kontrollarla fark görüı.
memiştir. Gurup farelerinde de, kontrollurdı. da larvalam
beyinde nıstlanmıştır ,
Bu den.",yler bize thıabcndazole'ün erken kullanılmak
koşulu ikı etkın olabileceği izlenimini vermiştir.

---:--- - - - - (*)

(" J

1. Akdeniz Purazitoloji Konferansında (7.10.9771 tebliğ edjlmi~ti I' .

Parazitoloji Lab.

Şefi
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GİRİş:

T. canis ve T . cati gibi köpek ve kedi nematodlanna ait larvalann, insanın iç or;anlannda-ki göçüne '<visceral larva migrans .. denir.

Yutulan embriyonlu yumurtalardan ince barsakta çıkan
larvalar göçe başlar karaciğer, kalp, akciğer yolunu izleyerek
büyük dolaşıma geçer ve çeşitli iç organlara ulaşır . En çok bulunduğu organlar karaciğer, akciğer ve beyindir. Diğer organlar ve gözde de rastlanır (1, 2, 8). Bazı yazarlar T. canis için in v
sanı ara konakçı ya da taşıt konakçı olarak kabul ederler (3).
1947 de Perlingiero ve György, yüksek eozinofili ile organlardaki granülomatöz leıyonlan tanımladı. Etkenin T. canis laryalan olduğu 1952 de P. C. Beaver ve arkadaşları tarafından
saptandı ve bu larva göçüne V.L.M. dendi (8,13).
V.L.M. in tanımlanmasından sonraki 10 yıl içinde (1952 1962) dünyanın değişik yerlerinden 159 olgu bildirildi (8) . Kuş·
kusuz gerçekte bu olayların sayısı daha kabanktır . Bildirilen
olguların p-.zlığı, tanının karaciğer biyopsisi ve laparatomi gibi
zor yöntemlere daya'1masından ileri gelmektedir (7) .

Yurd.umuz köpek ve kedilerinde Toxocara'lann çok yaygın
ve halkımızın bu hayvanlarla sıkı teması, yurdumuzda
bir V .L.M. problemi olabileceğini düşündürmektedir. Nitekim
yurdumuzda saptanan geçici eozinofili olaylannın etiyolojik
orijinleri bilinmemektedir. (6).
oluşu

Diğer

yandan A. lumbricoides, T. canis ve T. cati arasında
ascariasis'in sık görüldüğü ülkelerde V.L.M . a seyrek rastlanabileceği düşünülebi
lir (8, 13).
çapraz

bağışıklık ilişkileri bulunduğundan

LarvdlRrla enfekte edilen kobaylarda enfeksiyon yinelenirs~
göç olmamakta ve larvalar büyümemektedir (3). Köpek yavrulannda da re enfeksiyona karşı etkin bir direnç oluşur (8).
Hastalık daha çok köpeklerle sıkı bera-berliği olan 4 yaşın
daki çocuklarda görülür (8,12). Hastalık semptomlan düzensiz
ateş, öksürük, iştahsızlık, huzursuzluk, kas, eklem ve kann ağ
rıları, deri
döküntüleri, hepatovsplenomegali, çevre kanında
~;(., 80 eozinofili'dir.
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Kesin tanı karaciğer biyopsisi ile konur. Toxocara an tij eni
ile allerjik ve serolojik reaksiyonlar yapılabilir fakat sonuç kesin değildir.
İnsan T. canis ve T. cati'den başka vahşi hayvanların nematodlan ile de infek~e olabilir (11), Yılanlar ve keza gelincik,
sansar, kokarca ve porsuk gibi küçük vahşi hayvanlar gaitaları
ile sebzeleri kirletir ve insanı enfekte edebilirler. E. K. Unat
yurdumuzda kemiricılerin capiIIaria hepatica adlı nematodunu
bir hastada saptamıştır.
Hastalığın tedavisi genelolarak yüz güldürücü değildir, (11).
Özel bir ilacı yoktur. Çeşitli ilaçlar önerilmiştir. Bizde thiabendazole'ü fareler üzerinde denedik .

MATTmYEL VE METOD

Deneylerimize aldığımız beyaz farelerin tanımı ıçın baş,
sırt ve kuyrukları değişik renklere boyandı. Sonra 8 şar farelik
guruplar yapılarak bunların 3 ü kontrololarak aynldı ve diğer
üçüne de tedavi uygulandı. lIaç dozunu kiloya göre belirlemek
için hayvanlar tartılarak not edildi.
Farelerin enfeksiyonunda kullanılan yumurtalar, köpeklerden toplanan Toxocar~, canis'lerin utenısW1dan elde edildi. Mikserde bir miktar su ~Ie karıştınlarak uteruslann sübyesi yapıl
dı. Bu sübye karbon animal ile karıştınlarak
30 cm. çapında
5 cm. derinliğindeki cam kaplara 1 - 1,5 cm . kalınlığında döküldü. Dibe çöken yumudalara oksijen sağlamak için zaman za~
man bagetle kanştırıld : Oda ısısında bırakıldı. Hazırlanan yumurta kültürü mikroskopta kontrol edilerek gelişimi izlendi.
Kültürdeki yumurta/ar gelişince Mc Master yöntemi ile sayı larak deney farelerıne verildi.
Mc Master yönten· i ile sayım yapmak için, yumurta emülsiyonundan 1 cc alınarak 1 cc doymuş şekerli su ile karıştırıldı.
Bu kanşımdan bir miktar alıp hava kabarcığı kalmayacak biçimde Mc Master lamına kondu. 10 dakika bekleyip yumurta
sayıldı. Sayılan yumurta adedi 6,66 ile çapıldı. Çıkan sayı 2 ile
ç2fplara'< 1 cc ana solüsyondaki yum urta sayısı bulunmuş oldu
(larnın hacmi 0,15 cc dir). Doymuş şekerli su elde etmek için
500 gr toz şeker 360 cc; su ve 6.5 cc r~ 5 lik phenol ile ka,nştılrıl-
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dı.

Kültürde gelişimini tamamlamış yumurtalar Mc Master yöntemi ile sayılarak degişik fare guruplarına 250, 300, 500 adet verildi. Farelerin enfeksiyonunda ağızdan yutturulan lastik sonda kullanıldı, Enfekte edilen 6 farelik gurupların üçüne tedavi
uygulandı. Tedavi de thiabendazole'ün
<;(, 1 lik süspansiyonundan 100 mgr/kgr. ILk doz kullanıldı. Tedavi uygulaması enfeksiyondan 1.5 saat evvel, 1, 5, 24, 48 saat ve 9 gün sonra olmak
üzere değişik zamanlarda yapıldı. G farelik guruplaı-daki 3 fareye ilaç verilmeyip kontrololarak bırakıldı.
Enfeksiyondan 48, 72 saat ve 7, 12, 40 gün 2, 4 ay sonra ol·
mak üzere fareler etarle öldürülüp otopsileri yapıldı. Çıkarılan
karaciğer, akciğer, ketIp, dalak, böbrek, gibi organlar makasla
küçültülüp bistuıi ile kiyıldıktan sonra 37° ye ısıtılmış fizyolojik tuzlu su ile karıştırılıp 1 - 2 dakika santrifüj edilerek çö](eltiden sübye yapıldı. Beyin ise iki lam arasında ezildi. Elde edilen sübye lama yayılarak gliserinli su ile karıştırılıp mikroskopta larvalar sayıldı ve boyları ölçüldü.
Çalışmamızda
gördük ki farelere verilen yumurta sayısı
çok olduğu halde bulduğumuz larvalar çok azdı. Bizim bu gözlemimiz bir araştırıcı tarafından da teyid edilmiştir (14).

BULGULARIMIZ

Deneylerirniz 6

şar

fareden

oluşan

5 gurup üzerinde

yapıldı.

L guruptaki farelere enfeksiyondan 1,5 saat evvel iUıç verilip 500 yumurta yutturuldu. Otopsi 48 saat sonra yapıldı. Barsak, karaciğer, ve akciger incelendi. Deneye giren hiç bir hayvanda larva görülmedi. Kontrollardan 1 farenin barsağında, bir
fareninde karaciğerinde birer larva görüldü (410.5 ~ı). Erken tedavi uygulanan bu gurupta ilaç etkili olmuştur.

2. guruptaki faralere 300 yumurta yutturulup enfeksiyondan 1.5 saat sonra tedavi uygulandı. Otopsi 72 saat sonra yapıl
dı. Barsak karaciğer, akciğer incelendi. Farelerin
hiç birinde
larva görülmedi. lhiç verirken ölen bir farenin ertesi gün otopsisi yapıldı. B:ı.rsaklar-Ja larvalı yumurtalar ölü olarak görüldü.
Kontrollardan bir faıede barsakta, bir farede de karaciğerde
görüldü (430.54 IL) . Bu gurupta ilacın etkisi bir önceki guruptaki gibi olmuştur.
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3. guruptaki farelere 250 yumurta yutturulup, enfeksiyondan 24 saat sonra tedavi uygula.ndı. Otopsi 48 saat sonra yapıl
clı. Karaciger. akciger, kalp, dalak, böbrek ve beyin
incelendi.
Deneye giren farelerden birinin karaciğerinde 1 larva görüldü
(410.54 LL), Kontrolların ikisinin karaciğerinde larva görüldü.
Bir kentı-olda görülen tek larva 426.33 p" ikinci kontroldaki 2
larva da 442.12 ıı idi. Bu gurubun kontrol farelerindeki larva
sayısı ve uzunluğu deney farelerinden
fa:dadır. İlacın bu gurupta. da bir etkisi olm uştur.
4. guruptaki farelere 250 yumurt.a yutturulup enfeksiyon·
dan 48 saat sonra tedavi uygulandı. Otopsi 7 - 12 gün sonra (evvelkilerden daha geç) yapıldı. Karaciğer, akciğer, kalp, dalak
böbrek ve beyin incelendi. Deneye giren farelerde hiç larva görülmedi. Kontrolların hepSinde değişik organlarda larva görül'
dü. Birinci kontrolun karaciğerinde 1 larva (378.96 J.l.), beynin·
de 1 larva (631.60 ~L). İkinci kontrolun akciğerinde 2 larva
(442.12 J.l., 410.54 IL). Üçüncü kontrolun beyninde 1 larva
(569.34 i~) saptandı. Bu gmupta ik'tcın etkisi belirgin biçimdedir .
5. guruptaki farelere 250 yumurta yutturulup enfeksiyon·
dan 9 gün sonra tedavi uygulandı. Otopsi 40 gün, 2, 4 ay sonra
yapıldı. Karaciğer, akciğer, kalp, dalak, böbrek, ve beyin incelendi. Deneye giren farelerin birinin beyninde 1 larva (521.07 f.L)
ikincisinin beyninde 2 larva (426.33 J.l. - 457.91 IL) görüldü . Bu
gurupta deney fareleri ile kontrollar arasında larvaların sayısı
bakımından bir fark bulunmayıp kontrollardaki larva uzunluğunun biraz daha. fazla olduğu görülmüştür. Bu da geç uygulancı n tedavide etki ordnının azaldığı biçiminde yorumlana bilir.
TARTIŞMA

VE SONUÇ

Araştırmamızda

uyguladığımız teknik diğer araştırıcıların
teknige benzemektedir. Deneylerimizde kullandığımız
yumurtalar, diğer bazı araştırıcılar gibi (5,10) erişkin T. canis'in uterusundan sağLuıdl. Bazı araştırıcılar ise (2,9) gaitadan
elde etmi1itir. Yumur~alan bizim gtbi .,1'" 5 lik formalinde ve
oda ısısında geliştirmi 0 lerdir (2, S, 9. 10). Kullanılan deney hay·
van!arı genellikle fıniık faresi olup (5, 9. JO), bir çalışma.da (2)
piliç ve güvercin kullanilmıştır.

kullandığı

Deneylerde li;)rv:J(ar genellikle

2

yöntemle elde edilir

(2). J.
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yöntemde % i lik pepsin (pH 1,5) ve ~oo 83 lük &aline içinde dokular 37°c de 3-4 saatte sindirilir. 2. yöntemde: organlar makasla küçülWlüp, bisWri ile kıyıldıktan sonra % 1 lik pepsin.de yapılan süspansiyon 37°c de 3-4 saat tutulur. Santrifüj edilip sedimentten elde edilen larvalar incelenir. Bu 2. yöntemin evvelkinden daha iyi sonuç verdiği bildiriliyor (2). Biz küçük bir deği
şiklik yapıp 2. yöntemi uyguladık. Pepsinle süspansiyon. yapma
yerine başka bir çalışmada da uygulandığı gibi (4) gerilen
gazlı beze kıyılmış parçalar k00.duktan SQnra 31° ye
ısıtılmış
fizyolojik tuzlu su koyduk ve 37° lik etüvde 20 dakika bekletildikten sonra 1-2 dakika santrifüje edip çökeltiden yapılan preparatlarda larvaları aradık.
V.L.M. ın sağıtılmasında
ilaçlar önerilmiştir.

özel bir ilaç

yoktur

(8j değişik

Bir ç8l.ışmada köpeklerde T. canis ile doğum öncesi enfeksiyon yapılmış ve piperazine citrate'ın değişik dozlardaki etkisi
araştınlmıştır. İliı.cın kullanıldığı 9 hayvanda T. canis ile intra
uterin bulaşmada bir azalma göriilmemiştir (4). Başka bir
araştırmada (2) 20 gr. lık beyaz fareler 500 T. canis yumurtası
ile enfekte edilmiş ve bunlar 3 ayrı iliı.cın değişik dozları ile sağıtılmışlardır. Piperazine
citrate'ın yumurtadan
yeni çıkmış
larvalar üzerine de, larva migrasyonuna da bir etkisi olmamış
tır. Diethylcarbamazine ağızdan 2 değişik doz ve 3 zaman ölçüsünde ve enfeksiyondan '14-16 gün sonra kullanılmıştır . Az dozun larvalara bir etk~si olmamış, eozinofiliyi etkilemiştir . Yüksek dozun larvasayısına az bir etkisi olmuştur.
Oxyphenarsine hydrochloride tedavisi periton ıçıne ve inokulasyondan 14 gün sonra yapılmış hayvanlar 1 hafta sonra öldürülmüştür. Bu 3 ilaçtan en etkilisi
bu sonuncu olmuş, larva
sayısında bir azalma ~aptanmıştır. Bazı yazarlar piperazin derivelerinin etkisiz, cortison + antibiyotik bileşiminin endike olduğunu ancak teyid ı!dilmediğini bildinniştir (ll).
Genellikle
diethyıCarbamazine (Hetrazan) O, 8, 13) ve thiabendazole (Mintezol) (8) önerilmektedir.
Biz de araştırmam]zın sonucunda erken uygulamak koşulu
ile thiabendazole'ün etkili olabileceği kanısına vannış bulunuyoruz.
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Experimental Investlgations On The Treatment
of Larva Migrans With Thiabendazole

Dr. Fa1ıaınet YALÇINKAYA
SUMMARY
There is no spesifİc drug in the treatment of larva migrans. Some outhors recommend admınistration of diethylcarbamazİne (Hetrazan) and Thiabendazole (Mintezol) .
In the investigation reported below an attempt was made to
evaluate the therape1ıtic effect of thiabendazole in mice.
1 he eg~s of T. canis were incubated at rOJm temperature
and calculated by the method of Mc Master aiter they were cultured in the uterus of Toxocara canis.

The animals were divided into several groups according to
the number of infective eggs, vaıied between 250 and 500 and
were infected by moutlı. The drug was given in a dose of 100 mgr
per kgr. ;.f body weight. The treatment was started 1, 5, 24, 48
hours and 9 da.ys after infection .
Animals were killed 48, 72 hours and 40, 60 days a.rıiı. 4
months after infectio1. Some important organ s, including heart
liver, kidney, lung, spleen and brain were examined.
In our investigation we could say in eval uating the result of
treatment, according to the recovery of the typical larval migration through the organs :
a . No Or very fe'N lesions were found in groups of mice
which were treated 1, 5 hours before or 1, 5 hours after infection.
b . Lesions were faund in the group of mice whictı. were
treated 24 hours and killed 48 hours af ter infection, but the
n.umber of lesions were less than the number in the control
group.
c. No larva e we:8 observed in mice which were trertted 48
hours and killed 7 to 12 days af ter infection.
d. Lesions were found in the brains of mice which were
treated 9 days after ınfection and killed 40 - 120 days after
exposure. The number and the size of larvae were the same as
the number and size of controls.
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OUI' investigation has shown that early adminjstration of
thiabendazole eould be effeetive in the treatment of larva
migrans.
Les Travaux Experimentals sur le Traitement
de La Larva Migrans

REsuMt
Nos essais ont ete effeetues dans cinq groupes. Chaque groupc
contenait six souris, Trois d'entre elles etaient des souris de
eontrole, Jes trois autres se sont prises it l'epreuv .
Nous avons eommence par obtenir des oeufs de
eanis en divisant leur uterus .

Toxoeara

Des que l'evoluti':>n des larves a eu lİeu nous avons infeete
souris. Nous les avons ingeres par le moyen d'une sonde digestive. Le nom bre des o~ufs ingere changeait en.tre deux cents
a cinq cents.
l~s

On a pratique le thiabendazole en suspention d 'un pour cent
en dose de cent mgr, par kilogramme .
Apr6 ~

qu 'US etaient infeetes ncus avons tue rether . N-:)U3
avons fait leurs autopsie. On a examine les preparations de foie,
de eoeur, de rate, des poumons , des reins des souris sous le miçros'c opt, Ainsi nous av ons etabIi le nom bre et la longueur des
larves,
D'apres ce que nou!:. avons observe dans un traitement pral'effet thetapeuticı.ue de ce mbdicament se diminue,

li::ı.ue ta ~'d,

En somme il est pos!:ible que le thiabendazole soit effic:ace si
oll l'emploie tot,
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OESTRUS OVlS LARVASININ NEDEN OLDUGU
NASOMYİAsts OLGUSU
Dr. Fahamet Y ALÇiNKA YA(")
Refik Sa.ydam Merkez HıfZlssıhha Enst.

ÖZET
ı:? !l.ylık bi r erkek çocuktur. çocuğun burnun bildirilen bir ıarva, annesi tarafından Lanı için
la.Conüuv~nmız) gelicilm ı~ V.9 Cestrus ovis
larvusı olArek
l{)')hiS edilmi'itir .

Olgumuz

du.n

düştüğü

Pa.razitoloji literatürÜIlde OesLrus ovis larvalarından ileri gelen olgular daha çok Myiasis ocularis'dir. Nasomyiasi sin azligı nedeniyle olguyu ya.yınlamayı uygun bulduk .

GENEL BıLGİ VE OLGU
Dipter larvalarının , insan ve hayvanların doku ya da organlanna salmasına Myiasis denir. Larvaların lakalizasyonuna göre
çeşitli adlar alır . Burun ve sinüslerin
miyazı Nasomyiasis'dir.
Yurdumuzda ilk Nasomyiasis olgusu 1967 de bilelirilmiştir. (5).
Bu, Oastrus ovisin ı. dönem larvalarından ileri gelen ilk burun
miyazı olgusudur. O zamana kadar yurdumuzda bu sineğin larvaları ile yalnız göz miyazı olguları bildirilmişti (1, 2, 3). Dün yada lık olarak Ed . ve Et. Sergent kardeşler 1906 da insanda
Oestrus ovisin ı. devre larvalan lle meydana gelen myiasis
oculo - nasalis olgusu yayınlamışlar, daha sonra çeşitli yayınlar
birbirini kovalamıştlr.
Yerli tip literatürümüzde, gözünden 21 larva toplanan 26
bir erkek (1), 6 larva toplanan 14 yaşında bir köylü çocuğu (2) ve gözündeki ağrı, yanma, kaşıntı, kızarıkhk ve şişlikyaşında

(x)
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Şefi

48 yaşındaki kadın hasta (3) yer almaktadır. Bunların hepsi Oestrus ovisin neden oldugu ophthalmomyiasis 01gularıdır. 1926 yılında yayınlanmış bir olgu daha degişiktir (4) .
Yazar Berlin Vet. Fakültesi enfeksiyon hastalıklan enstitüsünde iken başka bir ilden, 40 yaşındaki bir kadına ait kusmukta 50
kadar Oestrus larvası saptamıştır Hastan.ın 6 aydanben mide
barsak sancısı , iştahsızlık, hazımsızlık çektiği ve kaşektik bir
halde oldugu kaydedilmektedir. Hastanın midesi ameliyat edildikten 7 gün sonra kusmukta görülen bu larvalann yutulara.k
mideye indirilmiş olması çok zordur. Yazann kanısına göre larvala-nn bulunduğu besin ile geçmiştir.
ten

şikayetçi

Koyunlann üzerinde yapılan bir araştırma esnasındaki otopside 1., 2., 3 ., dönem Oestrus larvalarına akciğerlerde rastlanmış
ve yine bir kuzunun fannksinde 1 ve akciğerinde 6 larva görülmüştür. (6) .

ŞekJI i.

Oestrus ovis

larvası

Şek;j

2

Oestrus ovls

larvası

Yerli parazitoloji literatüründe, Oestrus ovisin 1. dönem larvalan ile daha çok göz mi y azı olgulan yer aldıgı için biz bu bu-

run
duk.

miya7.~ olguınuzu meslektaşlarımıaz duyurmayı

uygun bui-

Olgumuz O. E. 13 aylık bir erkek çocuktur. Yeni Turan mahallesinde oturmaktadır. çocuğun annesi tan; için laboratuvarı
mıza getirdiği larvayı çocuğun bir gün önce burnundan düşür
düğünü bildirdi. Larva Oestrus ovis larvası olarak teşhis edildi .
Myiasis yapması nedeniyle bu sineğin yalnız larvalarınm
önemi vardır. 1n.san bu parazHin nonnal konağı değildir.
bu nedenle insanda larvalar 1. donemden daha ileri gidemeınek
tedir (5). Larvalar koyun ve keçileI'in burun boşluklarında, sinüslerinde yaşarlar. Bütün koyun yetiştiren yerlerde olduğu
gibi yurdumuzda da rastlanır.
tıbbi

Oestrus soyunda bizi ilgilendiren tek tür Oestrus ovis Linnaeus, 1761 dir. Bu sinek LO -12 mm. uzunluğunda, koyu gri
renktedir. Sinek yiyipardır. Larvalarını konakçılarmın bw'un
delilleri etrafına, göz kenarına bırakır, bazan hastalar bir sineğin yüzlerine bir şey püskürttügünü farkederler . Sarımtırak beyaz olan larva burun boşluğuna doğru yol alır. 1 - 9 ayda gelişi
mini tamamlayarak aksınkla dışarı atılır . Pupa safhsını 3 - 5 haftada toprakta tamamlayarak ergin hale geilr.

Sur un cas de Nasomyi.asis du a larve
d' oestrus ovis
RESUME
Notre observation a ete effecruee chez un garçon age de 13
mois qui babite a Yeni Turan, La mere du garçon nous a apporte
une larve eliminee par du nez pour le diagnose. C'etait une larve
d 'oestrus ovis.
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YAGLARIN TANıNMASıNDA YAG ASİTLERİNİN
GAZ KROMATOGRAFİsİ İLE
AYRıLMASı YÖNTEMİ

Kimya Yük. Müh. Serpil

ŞENELT

( .. )

Refik Saydam Merkez H1fzıssıhha, Enst.

ÖZET
Türkiye'nın çeşitli

bölgelerinden temin edilen ayçiçeği,
pamuk yagı , mısırözü yagı , soya yağı , ile haşlıaş yağı, çaytohuınu yağı., kakao yağı , susam yağı , yer fıstığı yağı numuneleri materyalolarak kullanılarak
bu yağların ihtiva ettikleri yag asitlerinin cins ve miktarları gaz kromatoğrafisi ile tesbit edilmi ş tir. Yağlar H~SO /
Metanol metodu ile esterleştirildikten sonra 4 mm çapx 1,8
m uzunlukta cam kolon ve 15 W DEGS on Chromosorb W
A W DMCS, 60 / 80 IIlP-sh dolgu maddesi kullanılurak 180- 195
oC sıcaklıklarda, 50-70 ml/dk. azot akıŞ hızında kolonda
ayrılmıştır. Elde edilen pikIerin tanınmasında bilinen standurtlar, bileşenlerin hesaplanmasında ise üçgen alanı metodu kullanıımıştır. Sonuçlar bu yağlar için literatürde verilen değerıere g,'3neıılkle uygun düşmektedir.
zeytinyağı ,

prina

yağı,

GİRıŞ:

Yaglann tanınması ıçın laboratuvarlarda kullanılmakta
olan analiz metodları genel anlamda iki grupta toplanabilir..
1, Klasik laboratuvar metodları :
Bunlar çok eski yıllardan beri kullanılmakta olan fiziksel
ve kimyasal analiz yöntemleridir. Örnek olarak kırılma indisi,
iyot sayısı, sabunla.şma sayısı, A ve B indisIeri, Reiclıert Meissl
sayısı tayinleri verilebilir.
2. Moderıı analiz metodları :
(* )
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Yağ

Analiz Lab. sorumlusu

Bunlar ise kromotoğrafik, spektrofotometrik ve benzeri
enstrumantal metodlandır . Bu metodların geliştirilip yaygın
olarak kullanılmaya başlanılmaları daha çok son yıllarda ger"
çekleştirilmiştir.

MATERYEL VE METOD:
1.

Gaz

Kromotoğrafisinin

Genel

Esasları

: (1), (2).

Günümüzde yaygın olarak kullan.ılmakta olan elektronik
laboratuvar cihazlarının başında Gaz Kromatoğrafisi gelmektedir. CihaZln kullanımındaki gaye genellikle bir karışırndaki
uçucu bileşenlerin kalitatif ya da kantitatü tayinidir.
Gaz Kromatografisi tekniğinde iki temel sistem vardır:
a) Gaz Sıvı Kromatografisi - bir sıvı faz içerisindeki gazların çözünürlük farkları nede.rUyle belirli
sıcaklık ve taşıyıcı
gaz akış hızında ayrılmaları esasına dayanır. Bu sistemde sıvı
faz yüzeyalanı büyük olan inert bir maddeye emdirilerek yüzeyi genişletilir .
b) Gaz Katı Kromatografisi - Gazların bir katı faz üzerinde ayrıldığı durumlardır ki burada ayrılma belirli sıcaklıklar
da adsorbsiyon - desorbsiyon dengesine bağlı olarak meydana
gelmektedir.
Lı.

Gaz Kromatografisi

Cihazı:

Bir Gaz Kromatografın en önemli kısımlan kolon, detektör
ve kaydedicidir. Analiz için uygun dolgu maddesi ile doldurulmuş olan kolona çalışma sıcaklığında enjekte edilen nümune
kolon girişinde yüksek sıcaklık nedeniyle buharlaşır. Gaz faZlna geçen komponentler taşıyıcı gaz olarak kuılanılan azot ya
da helyum gaz ı ile sürüklenerek kolonda ilerler ve bu arada
sıvı fazda ayrılırlar , Dedektör, kolondan çıkan buhar halindeki
bileşenlerin kimyasal veya fiziksel bir özelliğinden yararla-narak tanınmalarını sağlar. Örneğin Alev lyonİzasyon Detektörü
kullanıldığında taşıyıcı gaz detektörde sabit akım hızındaki hidrojen ve kuru hava ile karışarak yanar. Bu sırada meydana gelen iyonlar bir akım yaratır. Organik buharların iyonlaşmasıy
la meydana gelen akım detektördeki elektrotlarla yükselticilere, sonra da kaydediciye gönderilir. Taşıyıcı gaz içerisinde bu2fi7

har bulunmadığında akım çok küçüktür ve kaydedicide düz bir
çizgi görülür; kolondan organik buharların çıkmaktaoldu.gu
kaydedicide düz çizgiden sapmalar şeklinde görülür ki bu sapmalara pik (tepe) adı verilir. Bu pikIerin. kalitatif ve .kantitatif
olarak değerlendirilmeleri ile istenilen analiz son uçlan elde edilmektedir.
Alev tyoruzasyon Detektörünün dışında gaz kromatografisinde çok kullanılan iki dedektör cinSi daha vardır. Bunlar :
i)

Isı İletkenlik

Detektörü (Tennal

Kondaktivite Dedek-

töru)

ii)

Elektran

Yakalayıcı

DetekWrdür.

Isı hetkenlik Detektörü, gaz fazın.a geçirilebilen her madde

için

kullanılabilir,

ancak fazla hassas

değildir.

Elektran Yakak ull arn 1makta olup AJev İyoruzasyon Detektiöründen 1.000, Isı iletkenlı~ Detektöründen 1.000.000 defa daha hassastır . AJev İyoni 
zasyon Detektörü ise sadece ya.n.abil'en organik maddelerin analizinde kullanılabilmektedir.
layıcı Detektör ise özellikle ins8ktisidlerin analizinde

1.2.
L.2.L

Kromatogramdaki Piklerin

Değerlendirilmesi

:

Kalitatif Analiz:

Bir bileşerun kolona enjeksiyonundan kolondan çıkışına
kadar geçen süreye o bileşenin alıkonulma süresi denir. Gaz
Kromatografisinde kalitatif analiz için kullanılan yöntem aynı
şartlaroa, yani sabit sıcaklık ve taşıyıcı gaz akış hızında ve aynı
kolon kullanıldığında; elde edilen nÜlnune pikIeri ile standard
ma.dde piklerinin alıkonulma sürelerinin karşılaştmlm88ı esası
na dayanmaktadır. Şartlar sabit tutulduğunda her bileşenin alı
konulma süresinin sabit kaldığı kabul edilebilir. Ançak daha.kesin sonuç elde etmek iStenildiğinde Infrared analizi veya Ga.z
Krömatografisinin Kütle Spektrometresine bağlanması yöntemleri tercih edilmektedir.
12.2.

Kantitatif Analiz:

K9.ntitatif analizde kromatogramdaki pikIerin altında kalan alan hesaplanır. Ancak bunun için pikierin iyi bir şekilde
ayrılİİnş bImalan gereklidir. Her pikiit alanının toplam pik alanlarına bölünme's iyle -o bneşenin nutnunedeki bagıl yüzdeSi bu-
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lunmuş

Alev İyonizasyon Detektörü
gaz kromatografik analizde pik alanlanndan hesaplanan değerlerin doğrudan doğruya maddenin nümu'
ne içerisindeki ağırlık yüzdesi olarak alınabileceğini göstl rmiş
tir (3). Ancak Isı lletkenlik Detektörü kullanıldığında cl ırum
farklı olmakta ve bir düzeItme faktörü kullanmak gerekmektedir .
olur.

Yapılan çalışmalar

kullanılarak yapılan

alanlarının hesaplanmasında değişik

. Pik

metodlar

kullanıl

maktadır:

1.2.2.1· En çok kullanılan, üçgen alanı hesaplanmasına daya·
nan yöntemlerdir. Pikin her iki kenanna birer teget çizilerek
meydana getirilen frçgenin alanı yükseklik ile tabanın yarısı
çarpılarak hesaplanır ;
ı

A = hx-b
2

Burada:
A: alan
h : yükseklik
b : taban uzunluğudur.
Daha genelolarak kullanılan şekilde ise yükseklik ile yük·
orta noktasındaki genişlik çarpılarak alan hesaplan-

sakliğin

maktadır:

A = hxb (1I2h)
Burada:
b (1/2h) ::

yüksekliğin

orta

noktasındaki genişliktir.

1.2.2·2. Bir diğer yöntem pik yüksekliği ile alıkonulma sürelerinin çarpılması esasına dayanmaktadır. PikIerin tanınması için
alıkonulma süreleli ölçülmüş olacağından
ilave olarak sadece
pik.yüksekliklerinin ölçülmesi gerekmektedir (4), (5).
PikIerin kesilerek tek tek tartılması ve her bir pik
&ğırlığınm toplam ağırlığa oranından bileşimin hesaplanması da
bir başka metoddur. Ancak burada kullanılan grafik kağıdının
homojen olması gerekmektedir.
1.2.2.3.
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1.2.2.4. Üçgen. alanlarının hesaplanmasında kaydedici ile birlikte çalişan bir integratör de kullanılabilmektedir .Bu hesaplamanın sağlıklı olabilmesi için ise ciha.zın tam elektronik sıfırda olmaSı ve pikIerin çok iyi ayrılması gereklidir.
ve dolayısıyla nümune bileşiminin heen hassas ve en az zaman alan yol yeni gelişti
rilen elektronik integratör ve kompüter sistemleridir (data
system). Bu yöntem kullanıldığında operatöre fazla iş düşme
mekte ve bileşenlerin yüzde miktarları çok hassas olarak elektronik sistemle hesaplanmaktadır.
1.2.2.5.

Pik

alanlannın

saplanmasında

2.

Yağ

Asitlerinin Gaz Kromatografik Analizi:

Yağın esas yapısını yağın bünyesindeki .yağ asitlerinin gliserin esterleri teşkil etmektedir. Her yağın cinsine baglı olarak
içerdiği ya:s asitJerinin çeşit ve miktarları değişmektedir; bu değerler literatürde verilmiştir (Tablo----II).
Yağlann

Gaz Kromatografisi ile tanınmalannda takip ediihtiva ettiği yağ asitlerinin tayini esasına dayan:"
makt8dır. Bu konudaki ilk çalışmalar .ı952 de James ve Martin
tarafından yapılmıştır (6). Formik asitten. dodeka.noik asite kadar ola.n yağ asitlerinin ayrılmasını veren ilk kromatogramlar
mükemmelolmamakla beraber o günden bu yana üzerlerinde
çok çalışma yapılarak bu konuda çok gelişme kaydedilmiştir.
len yol

yağın

Yağ asitlerinin, polar olduklanndan hem kendileriyle ve hem
de kolondaki taşıyıcı madde ile reaksiyona girdikleri bilinmektedir. Bunun sonucu olarak simetrik olmayan pikler elde edilir.
Ayrıca kolonda absorblanmadan dolayı madde kaybı da olmaktadır. Bu mahzurları ortadan kaldınnak amacıyla çalışmalar
yapılmıştır. Örneğin kolonda·ki taŞıyıcı madde olan Celite'in fosforik asit ile muamele edilmesi, daha inert bir taşıyıcı madde
kullanılması ya da taşıyıcı gazın fonnik asit buharlan ile doyurularak kolona verilmesi yoluna ' gidilmiştir . Metcalfe (7) yüksek karbon lu serbest yağ asitlerınİn ' analizinde % 2 oranında
fosforik asitle muamele edilmiş poliester kolon dolgu maddesi
kullanmıştır .

Bu gibi yöntemler uygulanarak serbest haıdeki yEıg asitlerinin gaz kromatografisi ile ayrılması ba~anlmış olmakla beraber,
bugün yaygın olarak t.ercih edilen yağ asitlerinin uçucu esterle270

rin.e dönüştürülerek kolona verilmesidir ki burada me til esterleri tercih edilmektedir. Bu yöntemin üstünlüğü daha az zorluk
ç ıkartması ve daha iyi netice vermesidir.
2.1. Esterleştirme Metodları :

Yag asitlerinin esterleştirilmesi ıçın literatürde verilen çemetodlardan en çok kullanılanları aşağıda kısaca açıklan
mıştJr (8) .
şi tli

2.1.1. Diazometan ile Esterleştirme :

Bu yöntemle esterleşme 2-3 dakikada tamamlanmakla beraber tercih edilmeyen bir metoddur, çünkü diazometanın her
seferinde kullanılmadan hemen önce taze hazırlanması gereklidir, ayrıca reaktif toksik ve patlayıcıdır .
2 .1.2. Anhidrit HCIIMetanol ile Esterleştirme (9) ;

asitleri anhidrit HCl, benzen ve metanol ka nşlffi ı ile
geri soğutucu altında 2 saat ısıtılır, esterler petrol eterine alınır .
Bu metodda HCl yerine H2S0~ de kullanılabilmektedir (LO). Bu
nedenle metoda genelolarak «Mineral Asit Katalizi" adı verilir.
Yağ

2.1.3. Anhidrit MetanollBortrifluorür Metodu (ll), (l2) :

Yag asitleri, metanol içerisine BF3 gazı emdirilerek hazır
lanan BF.ı/ Metanol reaktifi ile su banyosu üzerinde birkaç dakika ısıtılarak esterleştirilir, petrol eterine alınır, oda sıcaklığın
da rotary evaporatörde uçurularak konsantre edilir. Bu metodla
esterleşme 2-3 dakikada tamamlanmaktadır.
2 .1.4. Dimethoxypı-opane Metodu (13) :

Trigliseridlerin transesterifikasyon u için anhidri t HCl! Metanol işleminde Dimethoxypropane ilave edilerek esterleştirilen
nümuneler, ekstraksiyon ya da temizleme işlemine gerek kalmadan doğrudan doğruya Gaz Kromatografisine enjekte edilebilirler.
Me tc alfe, SchmHz (11) ve Vorbeck (8) bu yöntemlerin kar·
şılaştırmasını yaparak yüksek karbonlu yağ asitlerinin esterleş
tirilmesinde metodların herbiriyle de kantitatif sonuçlar elde
edildiğini göstermişlerdir. Ancak daha az zaman alması ve basit
olması nedeniyle BF3 / Metanol metodu genellikle tercih edilmek tedir.
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2.2. Gaz Kromatografik Analiz:
Genellikle düşük karbonlu yağ asitleri serbest asitleı' halinde, daha çok yüksek karbenlu yağ asitlerini ihtiva eden biyolojik maddeler ise meti! esterlerine dönü~türülerek Gaz Kromatografisine verilirler. Kolon, nÜU1Wlenin miktanna, karmaşıklı
~ı.p.a. ve istenilen ayırma oranına bağlı olarak 5 ft'den 20 ft uzwı
luğa kadar ve dış çap 1/8 in veya 1/4 in
olacak şekilde seçilebilir.
Kolon dolgu maddesi olarak da çeşitli maddeler kuIIa.nılabil
mektedir. Yağ' asitlerinin metil esterlerinin ayrılmasında hem
wlar ve hem de apolar dolgu maddeleri kullanılır. Polar olanlara örnek olarak DEGS (Diethylene Glycol Succinate) ve DEGA
(Diethylene Glycol Adipate) gibi polyesterler gösterilebilir .ki
bunlar, çift bağlı yağ asitleri de dahil olmak üzere tam bir ayır
ma sağlamaktadırlar.
En çok kullanılan iki apolar kolon dolgu maddesi SE-30 ve
Apiezon-L'dir. Bunlardan SE-30 yalnızca doymuş yağ asitlerini
a,yırabilmektedir. Apiezon-L ise bWla ilave olarak bir çifte bağlı
yı:iğ · asitlerini de ayırabilmektedir. Ancak iki ve üç çifte bağlı
olanlar (lınoleik asit ve !inolenik asit gibi) kromatogramda tek
bir pik halinde görünmektedir.
Yağ

asitlerinin kromatogramda elde ediliş sıraları kullanı
lan kolon dolgu maddesine göre değişmektedir. Örneğin DEGS
gibi,.polar maddelerle çalışıldığında yağ asitleri pikleri karbon
saYısı en küçükten en büyüğe ve aynı karbon sayılı yağ asitIerinde ise en fazla doymuştan en az doymuşa. doğru sıralanır . Örneğin ilk sayı yağ asidindeki karbon sayısını, ikinci ve çift bağ
say.ısını vennek üzere:
C 14:0, C 16:0, C 18:0, C 1S:l, C 18:2, C 20:0
lanma görülür.
Apolar olan Apiezon-L dolgu maddesi
bunun tersine olarak doymamış yağ asitleri
önce kromatogramda sıralanmaktadırlar.
ş.

şeklinde

bir

sıra

kullanıldığında
doymuş

ise
olanlardan.

DENEYSEL ÇALIŞMA:
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Yağ Analizleri
bu konuda bir seneden fazla bir süredir çalış-

Laboratuvarında
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malar sürdürülmektedir. öncelikle ' bitkisel yağlar eie ~ .lHınmış,
daha sonra çalışmalarin hayvansal yağlarla devam ettirilmesi
duşünülmüştür .

3.1. Materyel:
'.~ '

:

: ' !', _ , ~-' .. .

J

: :.:

.. \

Bu araştırmada esas olarak kontrol ve analiz için çeşitli il
ve ilçelerden laboratuvarımıza gönderilen değişik yağ örnekleri
kullanılmıştır. Bunlar:
3.1.1.

Naturel ve Rafine Ayçiçek

Yağları :

Balıkesir,

Antalya,

Bilecik, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İstanbul, !zntir,
Kı.ı.ıkla.reli, Manisa., Ordu, Sakarya, Tekirdağ' iIleri ile bu illere
bağlı ilçelerden gönderilen numuneler,
"
Natural ve Rafine Zeytinyağlan ile prin.a Yağları: Ayeim,
Bursa illeri ile bu illere bağlı ilçelerden gönderilen
nÜInuneler,
3.1.2.

Balıkesir,

3.1.3. Naturel ve Rafine Pamuk YağIan : A~taiya: Eskişehir', M~'~
nisa illerinden gönderilen nümunel~r,
.
' ," , ' , : ~ , -.,',:,
•

Rafine M1SıröZÜ
gönderilen nümuneler,
3 .1.4 ,

Yağları:

-

_.

'.

'

•

•

o ',

•

~ .., "

'

: '

:: :::.:.

Kocaeli ve Samsun illeJinden

Naturel ve Rafine Soya Yağları : Ordu - Sümerbank tesis,'
lerinde üretilen ve dışar;dan ith~l edilennumuneler, ' .'
:' ,

3.1.5.

3.1.6. ' Haşhaş Yağı, -Çaytohumu Yağı, Kakao Yağı, , T8.hinden

ayrılan Susam Yağı, Yerfıstığı'ndanekstraksiyo~la elde edi~~n
nümuneleridlr...

Yerfıstığı Yağı

!.iZ' Metod :
3,2.1.

Esterleştirme

Yöntemi:

,

'

.

,_. 1',.

Bu çalışmada yağ asitlerinin metil esterleri HıSO. / Meta
nol metodu ile hazırlanmıştır . Nümune beTiüm: -..ro W ' 4 HiSOıl
Metanol karışımı ile bir saat geri soğutucu altında ısıtılmış, meydana gelen esterler petrol eterine alınarak ,_ ayrıln'ı:ıştır. ,Petrol
eteı-i fazı su ile yıkanmış , susuz NaıSOı ıle kurutulmuş ve petrol
eterinjn fazlası azot akımında uzaklaştınImıştır :
"
' -3 .2_2 :

Gaz Kromatografik Analiz Şartları :
Detektör : Alev iyonizasyon Deteıktöru
• Kolon : 4 mm çap x 1.8 m uzunlukta, Cam
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Dolgu Maddesi : % 15 DEGS on Chromosorb W A W
DMCS, 60/80 mesh

Analiz

ı

Sıcaklıklan:

1

Detektör : 220° C
Enjeksiyon Bölümü: 220° C
Kolon : 180 - 195° C
Taşıyıcı

Gaz : Azot

Taşıyıcı

Gaz

Akış Hızı :

50 - 70 ml/dakika

i

i

i
i

3.2:3. · Komponentlerin

Tanınma

ve Hesaplanmalan:

Kromatogramlardaki piklerin tanınması için. standard
asidi metil esterleri kullanılmıştır. Standard maddelerin alı
konulma süreleri ölçolmüş, hazırlanan yağ nümunelerinin verdiği piklerin alıkonulma süreleriyle karşılaştmlarak
pikler saptanmıştır. Mevcut yağ asitlerinin miktarlarını tayin etmek için
de üçgen alanlannın hesaplanması yöntemi kullanılmıştır.
yağ

3.2.4.

Analizlerden Elde Edilen Neticeler:

Materyel bölümünde isimleri verilen yağlann Gaz Kromatograrik yöntemle bulunan bileşimleri her yağ türü için ortalama yağ asidi miktarlan hesaplanarak (Tablo - 1) de verilmiş
tir. Aynı yağ türlerinin literatürde verilen yağ asitleri bileşim
leri (Tablo - II) de, Klasik Laboratuvar Metodlan ile elde edilen
karakteristik özellikleri de (Tablo - III) de verilmiştir.

3.3. l'ARTIŞMA VE SONUÇ:
Çalışmada yağlar

için bulunan değerler tablolardan görüleliteratürde verilen değerlere uymaktadır.
Ayçiçek yağında Oleik Asit miktan % 16.2 ile 27 .9 arasında, Linoleik Asit miktarı ise % ,61.1 ile '% 73.4 arasında değişmekte
dir. Daha önce yapılan araştırmalar tohumun Oleik Asit ve Linaleik Asit muhtevasının ısıya bağımlı olarak degiştigini gösterceği gibi genellikle

274

TABLO

ı.

Yağ

türleri için ortalama
Bıle, iı",

Yae As i t h n

~ yrist1J<
Asit
l~,O

C 16,0

C 16,1

hızita:

Asit

C 18,0

PalZitol~1k stesrilı

A3it

C"

yağ

asidi

miktarları

N\ırl ık Olarak ,

C 18,1
0 18li< Mit

Asit

C18,2
Lino18.1k
Asit

i

Kat

Ye.t

ıoa.

Rat AYelcslı YaP.

EM,.

Hat Zeytin ya./l..

-

R.t

A,yçiçelı

r

7,2-9 .9
7.()...q

1

ıey. tiJI ye.J;.ı

!i

-

0.~.(J.8

~ .1_1

lL bol<;.7

2.2- } .7

16.2-23.5

65.3-74.4

. --2.lc-k9

11.l-2ı.3

6L.1-7 2 .:r.

11.8..2. 1

7'-6-74.Q

Jl.7-0.1I

i

2.1-2..~

7),-'15

C 18:}

C 201 0

Linolsııilı

Araşidik

Aeit ve
C 20,1
Eikosenollc
A_it

8,4--8.7

Eser
kol"

Prin.

Y aAı

1':88r

ı 5.1.1Q.2

0.~-O.8

i

1.q..2.7

6Q.8-72 .. 4

7.1--8.5

Eser

Pamuk

ya,itı

O.fı-ö.Q

16.1-29.0

0.2-0,4

: 1.'-1,2

16.4-19.0

52.2--61.3

DlQ.r

11

t8.8. ~ı. 5

EBsl'-1.1

-

'ıIıurötü ~

;07.

Yalı

~u

Yüı

~o,:r tohuıııu Yrıl.ı
Cal<Q01aAı

>u.....

1.6-

I:.o~r

II ,1.14.0;

Eser

.... r

\7.1-17.(,

o.

ıc.8"

L7

E.!iftr

Esai.

_O.2~Q..'

Ya.ltı

..18.7

1.L.ı;. , 1~

Q,<; ..ll

Cert'ıet.gı 7aAı

-

. 1_l~ .1

.1
.~

ltRer

U,7-ıCQ

r-,,~r

_ ... _ _._- ------.."._

... .

.tl."

.8

~ ,~4.1

i 1.2-1.6

18.5-2 1.0

52.9-6 c ,)

4.ı-ı.O

."

X.tf-?B. 8

'Q.l_S :> .O

Eser

1.1_1.7

60.2-60 .. ,

16.5-19.5

1,4-1.5

~1LL...Ji

10.1\.,17.0

2.8-\. \

\.1- .1

4 \.2-U.5

40.'1-.-4 \

0.7-0.8

45.6-46.8

'\ıl.o..JIL

1 ..... '.0

i A.

2.2-2.4

Es.,.

uit

.... it

-

-'1.4-9.1

C 22,0
se ile n li<

&on.
-

Ecer
~er

i Es.r

.

Escr
0.5-0.7
-

-

Q..Y..9

i

\.7-' 8

C 2~,O
Li",,,",'"
.... it

•
ı&

Çalışmada kullanılan yağların literatürde verilen
yag ,asitleri bileşimlert (% ağırlık olalrak) (14,

TABLO II -

(15),

(ı6)

yat; "'9ltleri BUeşimi ( " Atırlll< olarllk

.

y

~ı.n'"

.,
'"'." :" ..'

A:,ipç'e',< ya ' l

:zeyı;;

y'aE>-

Paı:ıu.i< YIlLl
.'

.

A s ıt

ll'. it

. hB ıt

J,aıt

.~

... .. ~

~

1-10

H--6.5t~O---75

2:0-2.6

15'L5-11l-."417.7-1 9 . "(o .ıı ·"

~17rı9tll< 'l'U1ıı1tik Pıüıılu öı •• ü - S1ıe..,-ik

-

.....

-

t~hı:aı;tı·'!~' - ,"

3wo"", Ya.!l
Yer

. ' 19.1:...16

. 0,2-2', 0 · tü-~.

~

ya~ı

"'- '. "-'

C

S oya ~l

KeJ<qo

..

C 1"6,1

I/l.O

ç ay

~

C ıa-;·3 · .

C 16:0

",,.li·öz\, ya " l

Ha.eıh"-Ş YaPı

,lB .:? '. ı::..1.l4l ı ~ ıs.:ı .

C 14:0

_

~O,ı

flut~ı ya 1<0.1,.'

18-1.~
ı7-'~
i5

:- La.
25

17-12
6-l,2J

Q.7-2.1 ·

. . 0 .';-1. 5

.

k'ci..ı

0 .5-<-...<;'.

L&J.2
-

. ı~...ı

..
'.

,

~. - ' -_

~
ltı,&.

': .

lı..
. .'

1·15 ·

•

. C

A9i't · ·

"'slı

. Asıt

n ,o

C

<2;1

.

t:

~4:0

Linoıeııı,k ·.~.ı,no)..~~ı.k. · M<.\Si l<ıiiL ı::ik~r.c1Jc . Boh~ : ",.,.NO •... Lıgmıc=-ıc

.... tt···

Asit

. 'A",H '

' <-53
'\4-62

lic:.J'll

4'a~8

Ili

A ·
.lS _ ..

...lS=12..

k·'D ,],.

' Vl,!&

iQ...i

. (2',0.

..,i-LO -

{O .S ·

. ·. C

..Ll.Q.

ii

. "

.

2'

-

-

[tı,o

lu.&.

~ i.@...ı.

ı- ;',i

0• •

: ,

.LQ,ı

11 1.0

. ıı.

35-s"Q

1('1T. 5

.~ ~. --:

•

-"

62 .....

. .

~-::lı.l.ILo.5.
.

~_O:

·.• 5-6&. ...l5.-50

liJ::b...r.

C ZO~l ~'

oı.ik

l~

1&·-'"0

. " . .:,. .

C20:() :

.•
'

tı-1. 0

·· 1<" C.5

- ,,'
<

_
1 0.5

[i C.O;

_

1(0 "

-

-

-

'-

-

-

-

. ...

- .

-

-

-

~
....Q. <;=1. 1

i

/O . S

_
..LO.....ı

1<0 . 5

ıto

A s ıt

A9it

(0.5
.1.,0;.

.8

(0.1

"

-

- \
1.0-2 .5

_

TABLO III.

ÇalışmMl'a kuıLanılan bitkisel yağlann klasik ıtte 
todlarla tayin edilen karakteristik özellikleri (16).

;'-

,

CıNSt

YAGIN

KıRıLMA tNDıSı

ıYOT ıNotsı

SABUNLAŞ~

SAYISI
"

.

Cl

1,469

-

1,470

60

-

88

ı88

-

(ısoC l

ı 0468

-

LA 72

99

113

ı89

-

ı~

Mısıroru Yağı '

(z.:,.ocı

1,470

ı03

ı28

ı87

-

ı~

Soya

(25°Cl lA70

- 1,4'74
- 1.476

-

ı2/)

-

Hı

189

-

ıoo

HH

-

'

ıae

-

ı~

ıOO

-

~

ı88

- i gs

ı68

-

Ayçiçek
Zeytin

Yağı

U~oCl

(20 0

Yağı

1.472 -

1.474 L2S -

ı38

ı88

ı~
ı96
-;

Pamuk

Yağı

Yağı

i

(60 0 Cl

Haşhaş Yağı

çay Tohumu Yağı

(40

0

1.4004 -

Cl

1.460 - 1.464

Susa.ı:n "y;ağı

{(25°Cl

lA70

Yerfıstığı Yağı

(ısocı

ı,4<l7

80 , -

' 00

-

1.474

ı03

-

LLS '

-

1.470

64

-

ıoo

ı,.ı,sa

35

40' .

-

i

i.

i

.

-,_.

,

ıOO"

,

' .r . '

- --

"".....

(17). Düşük sıcaklıklar

j

"

'."' . ,
miştir

,

i

(40OCl 1,4513

K~ Yağı

-

134

Linoleik Asit

.!

:

miktarını,

yüksek
Bunun sonucu
olarak yaz sıcağında gelişen , güney böl~elerdeki ayçiçekle,rinden
elde ectilen yağda Ç>leik ABit miktan % 10'a kadar ~~~~W 
dir. Kuzeyde . yet~şen ya ' da güneyin geç ekilen üibnlerinde ).se
Oleik Asit % 20'deu_az bulunmaktadır. Linoleik A.sjt . Il}!~~ .' j§e
bölgelere bağlı olarak % 60 -İle % 72 arasında değişmek4ıcUi .Üah
Şu halde analizi yapılan ayçlçek yağlannda . . bu '·Y~., asiti~ıtin
miktarlannda görylenfarklılık yağİann T.ürk:i.yen 'jn de'~jş~ :bör
gelerinden temin edilmiş olmaların.-':Jl bir somıcud~r. ',' ",,' ' - :~' . -sıcaklıklar

ise Oleik Asit

miktannı artırmaktadır,
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( 4)

(ıı
( 1i
(1 ı

(i'

Şeklı

- ı. Naturel Ayçıçek yağı yağ asItleri medl esterlerl: (11 Palmltlk Asit, (2)
Stearlk Aslt, (3) Olel1.: Asıt, (.u Unoleik
Atıl metU esterleri.

Şekil

2 • Ratine Ayçlçek Yağı
yak asitleri metü esterleri, (LJ
Palm1tik Asıt, (2) Strearlk Asit, (3' Olelk Asıt, (4) LInoleIk Asıt meill esterlen.

Ayçiçek yağlannda dikkati çeken ikinci bir konu ise naturel
ve rafine yağlardaki bileşimin gösterdiği farklılıktır. Genel olarak natur'el ayçiçek yağlan ile raflne ayçiçek yağlan karşılaştı
nldığında, naturel yağlarda Oleik Asit miktarının rafine y-ağa
kıyasla daha az, Linoleik Asit miktarının ise daha fazla oldugu
görülmektedir. Şu halde rafinasyon sıl"Şsın.da ayçiçek yağının
ihtiva ettiği Linoleik Asidin bir kısmının Oleik Aside dönüştüğü
düşünülebilir. (Şekil - 1), (Şekil - 2).
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(4 )

'Si

12'

ii'

,,,

Şekıl - " ı Prina Yağı ya~ aslUım
metll esterleri ı lı) Myrlsdk Asıt.
(2) Palmitik Asıt, (3) PalmJtol.lk
Asıt, (4) Steaıik Asıt, 15) Olelk Asit,
lO) Unolelk Asıt meuı I!!ıterleri.

17)
Şekil

- 3 ı Rafine Zeytinyllğı yağ ıı.sit\eri
Palmitik Asıt, (2) PalmJtol&lk Asıt, (3)
Olelk Asıt, 15) Unolelk Asıt, :0) Araşldik
nJk Asıt + Eikosenoik Asıt metll esterleri.
lı)

meUı

esterler1 ı
(4)
(7) Unole-

Steaı1k Asıt,
Asıt,

Naturel ve rafine zeytinyağları ile prina yağ'ının ihtiva ettiği yağ asitleri ve miktarları incelenecek olursa, prina yağı ile
diğerleri arasındaki en belirgin fark olarak prina yağında eser
miktarda Myristik Asit bulunduğu görülmektedir. Bu yağ asidi
:!'i 9

'Iı

u,

CIl

·:;:.:

.

;'

.0,.

00'

l': :-.':

.

'::" " • . '

, "

... ;.

şek:ii ~ 5' i Natui'el Pamuk Yağı yağ .
. aSitleri metit e5t6rlerı:' : ı) Myrlsttk
Asıt , (2) Palmitlk ' ASIt, ' (a1'Palmltolelk Asıt, (.«) Stearlk Asıt, (5) Olelk

;'f;;::, ~,:: : ,jA!iıf;iiıl :Unoıeı.k ' ~klt, (y) Linele>
.;~~": ~;.:'
n..ik 'ASlt- '+ EtkciSenolk asHmetl1 es; .:;,.::.r .-'.:. : , ,s·:.
terlel'i." ..

i.'

'

,'

'i
o

,-t..

(4)

15)

LLL

(\1

i

ıl

,

ı

(4 )

i

i

ıi

IIli

i.

f

i!

ii

i

ı:

i·
iı

Iı

i i

i;
·1

Iİ

i

- 6 ; Rafine Mısırözü Yağı ya
asitleri metll estarleri, (1) PalmH:1k
Asit (2) Stearik Asıt, (3) Oleik
Asıt, ;4) Linolelk Asıt, 5) Unoleik
Asıt + Elkosenolk
Asıt metll estarlerf.

:i

(l)

(i)

Şekil

Şeklı

- 7 1 Naturel Soya Yağı ya~
asitleri metll estarieıi , il i Myıis_
tik Asit, (Z) Palmltik Asıt, (3) Stearik Aslt( (41 Olelk Asıt, (5) Lıno
lelk Asıt, 61 Lınolenlk Asıt + Elko senoik Aslt ooet1l estarlerl.
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naturel ve rafine zeytinyağına ait kromatogramlarda görülme mektedir. Buna ilave olarak prina y ağmda Palmitik Asit miktarı diğerlerindekinden fazladır: % 15.1 -- 19.2. Bu oran naturel
zeytinyağında O/C. 13 .7 14.4 ve rafine zeytinyağında ise % 14.3
- 15.7 dir. Oleik Asit mjktarı ise prina yağında diğerlerjne nazaran daha düşük olup % 69 .8 _.- 72.4 arasında bulunmuştur .
Naturel zeytinyağında bu yağ asidi % 74.6 - 74.9, rafine zeytin yağında ise s.'f. 73.0 - 75.0 değerleri arasında bulunmuştur (Şekil - 3), (Şekil - 4) .
Pamuk

yağında

doymuş yağ

asitlerinden.

Myristik Asit

% 0.9'un altında bulunmakta, Palmitik Asit % 29'a kadar yükselmekte, Stearik Asit ise % 1.3 - 3.2 değerleri arasında bulunmaktadır .
muş yağ

Buna göre pamuk yağı yağ asitlerinin üçte birini doyasitlerinin teşkil etmekte olduğu söylenebilir. (Şe

kil-S) .
Mısırözü yağında

ise mevcut yağ asitlerinin sadece % 17 kadarı doymuş yağ asitleridir, geri kalan % 83 kadarını ise doymamış yağ asitleri teşkil eder (Şekil - 6) .
(Tablo - III) de ayçiçek yağı ile soya yağı içjn verilen indis
incelenecek olursa; kırılma indisi (2S C da) 1.472 1.474 , iyot indisi : 125-136 ve sabunlaşma sayısı : 189-194 olan bir
yağ örneğinin bu değerlere göre saf ayçiçek yağı , saf soya yağı ,
ya da bu iki yağın karışımı olması muhtemeldir . Bunun tesbiti
için gaz kromatografik analiz yöntemi ile nümunenin. yağ asitleri bileşiminin ortaya çıkarılması gereklidir, çünkü soya yağı
nı ayçiçek yağından ayıran en belirgin özellik % 10'a ulaşan
oranda ihtiva ettiği Linolenik Asittir. çalışmamızda soya yağın
daki Linolenik Asit ile Eikosenoik Asitin toplam miktarı % 4.5
ile' 7 .0 değerleri arasında buıunmuştur. Kullanılan kolon dolgu
maddesi DEGS He bu iki yağ asidini ayırmak mümkün olmamaktadır. Ancak literatür bilgjsı soya yağında mevcut Eikosenoik Asitin % 1 den az olduğu şeklindedir · Yukarıda bahsi ge .
çen örnekteki nümunenin gaz kromatografik analizi ile Linolenik Asit ihtiva edip etmediği tesbit edilerek, buna göre yağın
Cİnsi ve karışıklığı ortaya çıkanlabilir (Şekil -- 7).
değerleri

Benzer şekilde (Tablo - IlI) de susam
indis değerleri karşı laştıTIldığında bu iki
man kesin bir ayırım yapmanın mümkün
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0

y ağı

ile

yerfıstığı y ağı

yağ arasında

her za-

Olmadığı anlaşılmak-

.

tadır.

Oysa (Tablo -

1) deki susam yagı ile yerfıstığı yağı bile-

şimIeri karşılaştırıldığında

susam yagında kayda değer mik·
tarda buıunan Pa1mitik Asit, Stearik Asit, Oleik Asit, ünoleik
Asit ve az miktardaki Linolenik Asit ile Eikosenoik Asite mukabil yerfıstığı yağında bunlara ilave olarak % 0.6 kadar Araşi
dik Asit , % 3.8 kadar Behenik Asit ve % 2 kadar Ugnoceric Asit
bulunduğu ~örillmektedir. Bu yağ asitlerinin mevcudiyeti özellikle tahine katılan yerfıstığı yağının tesbitini sağlıyabilecektir.
Kakao yağı, analize alınan diğer bitkisel yağlarla kıyaslan
dığında ihtiva ettiği doymuş yağ asitlerinin fazla miktarda olmaSı nedeniyle farklı bir yapı göstermektedir. Buna bağlı olarak da çukUıata ve benzeri gıda maddelerinin tağşişini bu analiz yöntemiyle tesbit etmek mümkün olabilecektir.
Bu çalışmada kullanılan haşhaş yağı, ve çaytohumu yağı
halen ülkemizde fazla tüketilmeyen yağlardır. Bunların gaz
kromatografik analiz yöntemiyle tesbit edilen yağ asitleri bileşimIeri de (Tablo i) de verilmiştir . Çaytohumu yağının yağ
asitleri bileşiminin zeytinyağına benzemesi nedeniyle bu yağln
ileride zeytinyağı yerine kullanılabileceği ihtimali ortaya çık
maktadır. Bu nedenle çaytohumu yağı üzerinde çeşitli çalışma
lar yürütülmektedir.
Sonuç olarak söyleyebiliriz ki yağ asidIerinin gaz kromatografisi ile aynlması yöntemi yağlann tanınması ve çok çeşit
li problemlerin çözümlenmesi için kullanılabilecek çok yönlü
bir analiz yöntemidir. Ancak iyi sonuç almabilmesi için üzerinde uzun süre çalışmayı gerektirmektedir.

FA TfY ACID ANAL YSIS BY GLC FOR THE
IDENTIFICA TION AND DETECTION
OF ADUlTERATION OF FATS AND OILS
SerpH ŞENELT
SUMMARY
The fatty acid composition of various fats and oils of vegetable oıigin were determined by Cas Chromatographic Analysis.
For this purpase, both virgin and refined samples of sunflowerseed oil, olive oil, cottonseed oil, maize oil, soyabean oil from
different parts of Turkey were used in the laboratory together
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with olive residue oH, poppyseed oil, teaseed oi!, cocoa butter,
sesameseed oil extracted from tehina and oil extracted from
peanuts.
For GLC analysis , the oil samples were esterified with
H 2 S04/ Methanol procedure. The Gas Chromatographic separation of methyl esters was carried out using a 4 mm x 1.8 m
glass column packed with 15 % Diethylene Glycol Succinate on
Chromosorb W AW DMCS 60/ 80 mesh with a column temperature of 185 to 19S o C using nitrogen at 50 to 70 ml/min. as carrier
gas . The peaks were identified by comparing with known standards and calculated using the triangulation method.
The results obtained for the fatty acid composition of the
analysed oils were quite satisfactory. it was recorded that the
amount of Oleic Acid and Linoleic Acid in sunflowerseed oil
differs mainly because of the climate conditions of the origin of
the seed, low temperatures mising levels of Linoleic Acid and
high temperatures raising levels of Oleic Acid. Also the refined
oil contains more Oleic Acid and less Linoleic Acid than the
virgin oil probably E1$ a result of parti al saturation during the
refining operation.
By cumparing the chromatograms of olive oH and olive
residue oil, it is seen that the two oils differ mainly in Myristic
Acid, Palmitic Acid and Oleic Acid content.
Cottonseed oil contains Myristic Acid , Palmitic Acid and
Stearic Acid as saturated fatty acids which add up to about 1/3
of the total fatty acids where as the amount of saturated fatty
acids of the maize oi! only add up to 17 % of the total fatty
acids.
The major difference of soyabean oi! from sunflowerseed oil
is the Linolenic Acid content of the soyabea.n oi! which can be
2.S high as 10 % of the total fatty acids. This is used as a referen,ce in identifying soyabean oi! by GC analysis where the
classical laboratory methods are not satisfactory for identification of a sample .
By comparing the chromatograms of sesameseed and peanut
oils, one concludes that the oi! from peanuts contains Arachidic
Acid, Behenic Acid and Lignoceric Acid in addition to the other
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fatty acids also present in the sesameseed oil. This fact can be
used to deteet adulteration of Tehina with peanuts,
Another important point is the characteristic chromatogram of the cocoa butter as a resuH of the high contant of the
saturated fatty acids. This can be used to detect the adulteration
of chocolates and the like with other fats and oils instead of
the cocoa butter,
We can conCıude that the GdS Chromatographic Separation
of the fatty acids is an important multipurpose method which
must therefore be much valued and worked on.
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