
SENTETİK TATLANDIRICILAR ~ TOKSİSİTE PROBLEMLERi 

VE TEDAVİDEKİ DEGERLERI 

Z.ALPEREN E. iZGü 

1969 yazında suni tatlandırıcıların ve bilhassa siklamatların 

kansere sebep olduğu şeklinde büyük bir telaş uyandı. Bu sıralarda 
siklamat ve sakarin, özellikle ABD, İngiltere, İsveç, Finlandiya, 
Fransa' da ve daha birç.ok memleketlerde geniş bir kullanılışa ulaş
mıştı. Diabatliler için hazırlanan özel yiyecek ve içeceklerde, reçete
siz satılan bazı preparatlar içinde, suni tatlandırıcı tabletlerde, ka
lori vermiyen meşrubatlarda yer alıyorlardı. ABD'de 1963 te 2300 
ton olan toplam siklamat tüketimi, 1968 de 7700 tona yükselmişti. 

Diabetliler ve şeker kullanamıyan diğer hastalar için hayati 
önem taşıyan, bu maddelerin; yasaklanmasına sebep olan toksisite
leri ve bu konuda F.D.A., WHO ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının kararları nelerdir? Bunlar karşısında eczacının tutumu ne 
olmalıdır? 

SiKLAMATLAR : 

Sodyum Sik~amat 

(ıSodyum siklohegzan sülfamat, sodyum sucaryl, ıSucrosa, Assugrin, S'odyum 

Cyclam) 
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Kalsiyum S ikıam<tt 

2 
(Kalsiyum siklohegzan sulfamat, Cyclam, Sucaryl calcium (Abbott)) 

Siklamatlar Siklohegzil sülfam!k asitin sodyum ve kalsiyum 
tuzlarıdır. Solvent olarak CC14 kullanılarak, siklohegzilaminin sül
fonlanmasıyla elde edilirler. Siklamatlar 1937 yılında tesadüfen keş
fedilmiştir. Altı yıl devam eden testler ve gelişme programı sonunda 
ilk defa Abbott laboratuvarı tarafından tablet şeklinde satışa çıka
rılmıştır. 

Siklamatlar aynı ağırlıktaki şekerden 30 kere tatlıdır. Tatlan
dırıcı kuvveti, sakarinin onda biri kadarsa da suni tatlandırıcıların 
ağızda bıraktıkları kötü lezzeti yoktur. 10 k siklamat, 1 k sakarin 
(%, 1,4 siklamat ve 1% 0,14 sakarin solüsyonu şeklinde) kombinas
yonu, kötü lezzeti en az olan ve şekerden 60 kere tatlı bir karışım 
olarak geniş rağbet bulmuştur. 

Siklamat ve sakarin yüksek derecede kimyasal stabilite göste
rirler. Her ne kadar sakarinin asitlik solüsyonları lezzetleri acı olan 
bozunma ürünlerine (amonyum o-sulfo benzoik asit) parçalanabili
yorsa da her iki sentetik tatlandırıcının dayanıklılık açısından, şe

ker solüsyonları ile mukayesesi lehlerinedir. Pişirme ile parçalan
mazlar. Ayrıca diğer maddeler ve birçok ilaçlarla geçimlidirler. Bü
tün bu sebeplerden dolayıdır ki, geniş bir kullanılış sahası bulmuş
lardır. 

Abs.orbsiyon, itrah ve Metabolizmaları : idrarda atılan mikta
rı kişiden kişiye değişmekle beraber, gastrointestinal kanaldan ab
sorbe olan miktarı% 35- 40 kadardır. Absorbe olan kısım hem glo-
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merüler filtrasyon, hem de tübüler sekresyonla itral\ edilir. Geri 
kalanın büyük kısmı, (alınan dozun 2/3 si kadar) absorbe olmadan 
feçeşle atılır. 

3 Kişide Günlük Sildama.t itrahı 

% Doz 
İdrar F~ Tofııll 

' 

Şahıslıar 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Gün 

1 48.5 56.2 -20.8 25.5 11.0 ' 0.9 74.Ş 67.2 21.7 

2 5.9 14.8 7 .2 23.6 7,72 48.0 29.5 2.2.0 55.2 

3 0.5 2.2 6.4 1 .1 5.0 1.6.3 1.6 7.7 22.7 

4 0.1 0.4 0.4 ..0.3 1.4 0 .4 1.8 0.4 

Totaıı 55A 'f3.ô 34.8 50.5 24.6 64.2 105.5 98.7 100.0 

Miller tarafından (15) C14 lü siklamat ile sıçanlarda ve köpek
lerde yapılan araştırmalarda, alınan siklamatın ·%· 98'i 4 gün içinde 
değişmeden idrar ve feçesle atılmıştır. ince tabaka kromotografisi 
ile hiçbir metabolit tespit edilememiştir. Sıçanlarda ve köpeklerde 
yapılan araştırmalar, siklamatlann vücudun bütün dokularına ya
yıldığını, fakat çok hızla atıldığı için dokulardaki konsantrasyonu
nun 100 µg/g'ı hiçbir zaman geçmediğini göstermiştir. 

Uzun yıllar siklamatların vücutta herhangi bir yolla metabolize 
olmadığına inanılmış fakat 1966 da ağızdan alınan siklamatların 

-% 1 kadarının siklohegzil amine değiştiği anlaşılmıştır. Daha sonra 
her insanda siklamatın siklohegzilamine dönüşmediği, fakat dönüşe
bilenlerde siklamattan :%' 2 - 50 oranında siklohegzilamin meydana 
geldiği tespit edilmiştir. Siklamat alanların o/ı;J 10 - 20 sinde siklo
hegzil amin teşekkül et.mektedir. 3 gün üst üste, günde 3 g siklamat 
verilen 5 sağlam gönüllüden birinirl idrarında siklohegzilamin gö
rülmüş ve .günlük itrah edilen siklohegzilamin zamanla artmıştır. 
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Siklamatların, siklohegzilamine dönüşü, gastrointestinal ka
nalda mikroorganizmalar vasıtasıyla veya kana geçtikten sonra 
kanda olur. Siklohegzil amin de siklamat gibi feçes ve idrarla itrah 
edilir. Kana geçtikten sonra süratle atılır. 

Siklohegzilamin, hayvanlarda zayıf uyarıcı tesir meydana ge
tirir. Bu sebeple insanlarda hipertansif reaksiyonlara sebep olacağı 
ve bunun monoamin oksidaz inhibitörlerinin etkisiyle olduğu düşü

nülmüştür. Bugün, siklamatlarla, yüksek dozlarda deney hayvanla
rında görülen toksik tesirler, siklamatın parçalanma ürünü olan 
siklohegzilamine bağlanmakta<lır. 

Siklohegzilaminin fa.re ve sıçanlarda yüksek dozlarda mesane 
tümörleri sıçanlarda, spermatogonilerinde ve kemik iliğindeki löko
sitlerinde kromozom yıkılmaları, tavuklara verildiğinde, bunların 

civcivlerinde terotojenik etki yaptığı bildirilmiştir. 

Sildamatlıarm kullanılışııun yasaklanması : 

1960 senesinde siklamat kullanılışı birdenbire arttı. Fakat aynı 
zamanda emniyetleri konusunda endişıeler ortaya çıkmaya başladı. 
ABD ulusal televizyon raporlarında, tavuklara yüksek dozlarda 
siklamat verildiğinde, bunların civcivlerinde terotojenik etki görül
düğünün yayınlanması endişeleri arttırdı. 200 0g/ml dozda, invitro 
tek tabakalı kültürlerde lökositlerinde kromozom kırılmaları yaptı
ğı, parçalanma ürünü olan siklohegzilaminin hayvanlarda kromo
zom yıkılmalarına sebep olduğu bildirildi. 

Siklamatlarla bir ön muameleye tabi tutulmuŞı sıçanlarda tolbu
tamitin hipoglisemial tesirinin azaldığı anlaşıldı. Hayvan türleri üze
rindeki çalışmalarda, kumarin grubu ilaçların antikoagulan etkisi
n in siklamatlarla arttırıldığı, antikoagulasyon perhizindelı:i hasta
larda, siklamatlarla aşırı bir cevap alındığı görüldü. Yine insl!-nlar
da ağızdan alınan linkomisinin absorbsiyonunun siklamatlar tara
fından bozulduğu anlaşıldı. 

Fakat siklamatların serbest olarak kullanılışının yasaklanma
sına asıl sebep, deney hayvanlarında mesane tümörlerinin teşekkü
lüne sebep olan değişik bir toksisitedir. 1969 Hazirarı'ında Wiskonsin 
üniversitesinden bir grup ilim adamı, üriner mesane boşluğuna, ko
lesterol ve siklamat pelletleri yerleştirilen farelerde, önemli mesane 
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tümörlerinin görüldüğünü Abbott laboratuvarlarına bildirdiler. Fa
kat FDA (ABD'de yiyeceklere ilave edilecek maddelerin kabul veya 
reddedilmesi mesuliyeti · FDA'ya aittir) ile yapılan görüşmelerden 
sonra, pellet implantasyonu tekniğiyle gösterilen karsinogenetik 
tesirin ağızdan alınan ilaçların bu açıdan tehlikeli olduğunu kesin 
olarak göstermediği konusunda fikir birliğine varıldı. Buna rağmen 
18 Ekim 1969 da siklamatlar, yemeklere tehlikesizce ilave edilecek 
maddeler listesinden çıkarıldı ve bir bildiriyle, siklamatların yene
cek ve içileceklerde kullanılmamasına, tıbbi, müsaade altında kulla
nılacak ilaç statüsüne geçirilmelerine ve bunlara ikaz . edici etiket 
konmasına karar verildiği açıklandı. Bu etikette «DİKKAT, bu mad
de tehlikeli de olabilir, ancak doktor tavsiyesine göre kullanılmalı
dır» ibaresinin .bulunması mecburiyeti konuldu. WHO (Dünya Sağ
lık Teşkilatı) da Mart 1970 de bu karara katıldı. 

Türk kamu oyunda da endişelerin artması üzerine Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı, Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarat Genel Mü
dürlüğü 9 Aralık 1969'da 4827 nolu bildiriyi yaymladı. Bu bildiriyle, 

1 - Siklamatların, diyet gıdalarında ve diğer bazı . gıda madde
lerinde kullanılması yasaklandı. 

2 - tlaç sanayiinde bazı müstahzarların içinde bulunan sikla
ma tlann, gıda maddelerinde olduğu gibi, fazla miktarda bulunma
ması sebebiyle, ABD'de olduğu gibi «reçete ile satılır» kaydı konu
larak tedaviden kaldırılmamalarına karar verildi. Ayrıca şeker has
talığında şeker yerine kullanılan, tad verici müstahzarların, «reçete 
ile satılır» kaydı konularak satışlarına müsaade edildi. 

Siklamatların reçete ile satışına müsaade eden 18 Ekim tarihli 
bildiriden sonra ABD'de bazı hükümet yetkilileri tarafından, sodyum 
siklamat, sodyum sakarin Ol'!da bir karışımının etkili dozları yediri
len farelerde, 2 yılı aşkın bir sürede mesane tümörleri teşekkül etti
ği bildirildi. Bunun üzerine FDA tarafından .bir beslenme çalışması 
yapıldı. Bu çalışmada, farelere gittikçe azalan dozlarda ve en son 
günde 400 mg/kg (60 kg lık bir insan için günde 24 g"-192 tablet) 
sakarinsiz siklamat verildiğinde mesane tümörleri yaptığı tespit 
edildi ve 14 Ağustos 1970 de FDA siklamatlan yasaklayan bil.diriyi 
yayınladı. Bu bildi;ride, 1 Eylül 1970 den itibaren siklamat ihtiva 
eden bütün ilaç ve yiyeceklerin piyasadan kaldırılması isteniyordu. 
Siklamat konusundaki bu yasaklar, FDA'nın siklamatlar üzerinde 
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çalışan tıbbi danışman grubunun, günlük kullanılabilen dozunu, 
780 mg dan 168 mg'a düşüren raporu ile bilid:fiıiyordu. Bu i68 mg 
hk miktarın, şekerin 21 kalorilik tatlandırıcı kuvvetine eşit olduğu 
ve böyle düşük kalorilik bir azalmadan elde edilen fayda ihmal edi
lebileceği gerekçesiyle' tıbbi danışman grubu, bütün siklamatların 
yasak olduğunu bildirdi. 

İngiltere'de de siklamatların bazı kimselerde siklohegzilamine 
dönüştüğünün anlaşılmasından sonra 1969 Ekim İlaç ve Yiyecek 
Yönetmeliği ile 1 Ocak 1970 den itibaren siklamatlann yiyecek, içe
cek ve tatlandırıcı tabletlerde kullanılması yasaklandı. 

WHO'da 14 Ocak 1971 tarihli bildirisiyle zararsızlık konusunda 
yeterli delil yokluğundan siklamat ihtiva eden müstahzarların satı

·Şına müsaade edilmemesini tavsiye etti. 

Siklamatların Fıarmakodinaınisi : 

Klasik anlamda farmakolojik hiçbir tesirleri yoktur. Günde 
5 g gibi yüksek dozlarcl:>. ("' rno g ~; -::ker~ 40 t ablet) barsaktaki 
absorbe olmamış siklamat, ozmotik tesirle normal su resorbsiyonuna 
engel olur. Böylece kalın barsakta meydana gelen sulanma sebebiy
le feçeste yumuşama gbrülür. Feçes hacmi artar. 7,5 ay, günde 5 g 
siklamat alan 6 kişide feçeste yumuşama görüldü. Feçes hacmi arttı. 
Başka hiçbir toksik tesir görülmedi. 

Yiyeceklerini tatlandırmak ve siklamatlı meşrubatlar kullan
mak suretiyle günde 4 g ve daha fazla siklamat alan 25 yaşında bir 
kadında, foto sensitif dermatitis, hypofosfotemi ve şiddetli renal 
asidoz görülmüştü. 

Hasta ve sağfam kardiovasküler, renal, hepatik, hemopoietic 
gastiointestinal sistemler üzerine, pankreas, merkezi sinir siste
mi ve akciğerlere toksik hiçbir tesiri tespit edilememiştir (7,5 ay sü
reyle, günde 5 g dozda). Kan basıncı üzerine etkisi yoktur. Karaci
ğer hastalığı olan 16 hastaya 26 ay süreyle, günde 5 g sodyum sikla
nıat verilmiş ve hayat fonksiyonlarında hiçbir değişiklik görülme
miştir. Yine, böbrek hastalığı olan 15 hastaya 22 ay süreyle günde 
5 g, 10 hastaya 20 ay süreyle · günde 2 g sodyum siklamat verilmiş 
toksik hiÇbir etkisi .görülmemiştir. Yalnız günde 5 g alan hastalar
dan birinde 4,5 ay sonunda glomerulonefritis görülmüştür. 



2 normal kişiye günde 5 g . dozda .18 gün· verildiğinde nitrojen 
ve- elektrolit balansları bozulmamış proteine bağlı iyotla_ yapılan 
araştırmalar - ~iklamatın tiroid fonksiyonlarına tesir etmediğini gös
termiştir. 

Ortalama 
Yenen Teste tıabi - Ortalama .Doz Bulgular materyal Tip Yaş Sayı g/gün 

--

Siklamat Normal Ergin 30 12 ııy 6,4. ·Sonradan normale dö-
ve sakarin nen 5 kişide 1 - 2 giin-

lük geçici diare dısm-
da, fiziksel ve lab~ra-
tuvar t estlerinde hiç 
'bir önemli değişiklik 
görülmedi. 

.Siklamat Normal Ergin 32 6 hafta 1,5 dan Gastrointestinal ha-
ve sakarin 7 g a yük- reketlerde hiçbir tesiri 

seltildi olmadı. Fakat feçes 
(7 gün) ağırlığı artt! ve 7 

21 8 hafta 1,5 dan g/günün üstünde fe-
12 g a çeste yumuşama. 
(4 günde) 

7 2 hafta 7 g dan 
12 g/giin e 
( 4 günde) 

Sodyum Normal Eırgin 2 18 giin 5 Elektrolit ve nitrojen 
siklamat balansları bozulmadı. 

Alınan dozun büyük 
kısmı feçesle atıldı . 

Siklamat Diabetik Ergin 4 7 ay 9,6 Hiçbir önemli· bulgu 
yok. 

Siklamat Normal Eırgin 17 1 giin 2 Kan şek~ri, kan ba-
sıncı, nab!z üzerine 

Siklamat 
hiçbir tesir görülmedi. 

ve sakarin Normal Ergin 10 lOhafta 2 Ağırlık kaybı. 

Siklamat Gastroin - Ergin 20 10 hafta 5 Kabızlık dışında hiç-
ve sakarin testinal bir bulgu yok. 

fonk. bo-
zukluğu 

Sildamatkırın Bugünkü Durumu : 

Bugün Türkiye'de siklamat tatlandırıcı - olarak müstahzarlara 
katılmamaMa, fakat -siklamat ihtiva eden tatlandırıcı tablet ve 
damlalar piyasada bulunmaktadır. 
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ABD'de . siklamatların yasaklanmasına rağmen National For-
mulary'de : -

Kalsiyum siklamat ve kalsiyum sakarin solüsyonu (% 6 kalsi
yum siklamat, %· 0,6 kalsiyum sakarin ihtiva eder) vardır. 

U.S.A. piyasasında da (1972 Drug Index'te gösterildiği üzere) : 

Sucaryl Calcium Solution (Abbott) : % 8 kalsiyum siklamat, 
.% 0,8 kalsiyum sakarin. 

Sucaryl Sodium Solution (Abbott) :: ı~ 8 sodyum siklamat, 
('/c; 0,8 sodytim sakarin vardır. 

Yine NF'de aşağıdaki tabletler kabul edilmiştir. 

Kalsiyum siklamat ve kalsiyum sakarin tabletleri ( 50 mg kal
siyum siklamat, 5 mg kalsiyum sakarin ihtiva ederler.} 

1972 Drug Index'te aşağıdaki müstahzarlar mevcuttur. 

Sucaryl Calcium Tablet (Abbott) : (50 mg kalsiyum siklamat, 
5 mg kalsiyum sakarin ihtiva eder.) 

Sucaryl Sodium Tablet (Abbott} : (50 mg sodyum siklamat 
5 mg sodyum sakarin ihtiva eder.) 

Ro .- Sweet tablet (Robinson) : (50 mg sodyum siklamat 5 mg 
sakarin ihtiva eder.) 

Sucaryl Caldum Granule (Abbott) : (%1 30 kalsiyum siklamat, 

1% 3 kalsiyum sakarin ihtiva eder.) 

Bilindiği gibi siklamat birçok preparatlarda sakarinle birlikte 
bulunuyor. 

SAKARİN : (Benzosulfamid, o-benzoik asit imid, Glusid, Ga
rantose, Saccharol, Saxin, Sykose, Hermesetas} 

Sak aran 
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2. 
K•lsiyum Sakarin 

Seri reaksiyonlarla toluenden elde edilirler. Dilüe solüsyonları 
şekerden 500 kere tatlıdır. En büyük dezavantajı ağızda uzun süren 
bir acı tad bırakmasıdır. Genellikle, kötü lezzeti az olan sodyum tu
zu kullanılır. 

1879 da civit sanayiinde tesadüfen bulundu ve asrın başlarından 
itibaren, hemen hemen dünyanın her tarafında besleyici olmayan 
tatlandırıcı ajan olarak kullanılmaktadır. 

Ağızdan alındığında süratle absorbe olur. Günde 1,5 g alındı
ğmda 24 saat için 1% 90'ı değişmeden itrah edilir. 

Genellikle siklamatlarla kombine halde sakarin de bulunduğun
dan, sakarin üzerinde de toksikolojik araştırmalar yapıldı. Sikla
matlar gibi sakarinin de deride nadir bir 1.Şik hassasiyetinden başka 
yan farmakolojik etkisi yoktur. 

1970 Haziran raporunda Wiskonsin üniversitesi ilim adamları 
tarafından siklamatta olduğu gibi, sodyum sakarininde farelerde 
üriner mesane kanseri meydana getirdiği tespit edilmiştir. 

Fakat Temmuz 1970 de Ulusal Fen Akademisi (NAS) Ulusal 
Araştırma Konsili (NRC) den karma bir komite, mesaneye pelletler 
implante edilerek görülen karsinojen tesirlerin, sakarinin ağızdan 
alındığı zamanki emniyeti ile alakalı olmadığını gösterdiler. Hay
vanlardaki uzun süreli beslenme çalışmalarında sakarinin kanser 
yapıcı herhangi bir tesirinin bulunmadığını, kanseri pellet implan
tasyon tekniğinin yaptığım söylediler. 
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Firma ıadı 

BiLiM 

ORO (Embiye i.s) 

SQUiBB 

Türkiye'de Sildama,t ve Salmrin Müstahzarları 

Prep, Adı Pı·ep. şekli 

Dulcaryl eff. tablet, damla 

Dolce eff. tablet 

Sweeta tablet 

Sweeta damla 

Sihlamat - Sakarin 

125 mg - 12,5 mg 

60 mg - 6 mg 

10 mg - 10 mg 

P;fo 13 - % 13 

Sweeta bugün piyasada bulunmuyor. Squibb ilaç firmasından Sağlık Bakanlığımız yasaklamadığı 

halde, Amerika'da yasaklandığı için artık yapılmadığı öğreni~tir. 

DRiFEN 

AT ABAY 

ABBOTT 

ViTA KiMYA 

MüNiR SAHİN 

MüNiR SAHİN 

°oRO 

Solucaryl tablet 

Sucramat tablet 

Sucaryl Sodium 

Sakarin 

Sakarin - Munir Şahin 

Sakarin - Munir Şahin 

Sakarin - Oro 

tablet 12,5 mg siklamat -

tablet 125 mg.-

eff. tablet, damla 125 mg-

tablet -15 mg 

. tablet - 20 mg 

tablet - 40 mg 

tablet 1 tablet ...,.. 2 kesme şe-

ker yerni tutan Sakarin 



1967 İngiltere Yiyecek Yönetmeliklerinde müsaade edilen suni 

tatlandırıcılar sadece sakarin, kalsiyum sakarin ve sodyum saka

rindi. ingiltere'de 1970 de Yumuşak içkiler Yönetmeliği ile 31 Ara

lık 1971 den sonra herhangi bir müsaadeli suru tatlandırıcı ihtiva 

eden yumuşak işçilerin görünen bir yerine, tatlandırıcının adını ihti

va eden bir etiket konması istendi. 

Bugün, birçok memleketlerde sakarin müsaade edilen, yegane 

suni tatlandırıcıdır. Yetişkinlerde günlük kullanılabilen max. doz 

5 mg/kg dır ki, bu da 60 kg lık bir insan için günde 300 mg 25 tab

let demektir. (F AO(WHO mütehassıs komite yemeklere katılanlar 

konusunda 11. rapor) 

Aşağıdaki preparatları BPC ve NF de yer almaktadır. 

Sakarin solüsyonu-liq. sakarin - sakarin eliksiri (BPC} 

Sakarin tabletleri (BPC) : 12,5 mg sakarine ekivalant madde 

ihtiva ederler. 

Sodyum sakarin tabletleri (USNF} 

karin ihtiva ederler. 

15,30,60 mg sodyum sa-

Ayrıca, Aromatik Kasklara Sagrada Fluid Extresine Sarsapa

rilla Şurub ve Sherry Wine (NF XI) e girer. 

The Extra Pharmacopocia Martrirdale 26'da da suni şurubu 

yer alıyor. 

SONUÇ: 

Siklamatlar üzerindeki esas kaynaşma 3 sebepten ileri geldi. 

Birincisi hava ve su kirlenmesinin, böcek öldürücülerin ve yiyecek

lere ilave edilen maddelerin (fazla miktarda konserve ve hazır yiye

cek kullanan ABD için çok önemliydi.) insanlar üzerine uzun süre

li etkilerinden duyulan endişe, ikincisi hafif içki endüstrisine şeker 

satmakta son zamanlarda zorluk çekmeğe başlayan şeker endüstri

sinin siklamatlann istenmiyen özelliklerini ortaya çıkaracak yan 

çalışmaya ve olumsuz propagandaya girişmesi, üçüncü ve en önem

lisiyse, harb endüstrisi için gerekli bir madde olan toluenin, sakarin 

sentezinde kullanılmasının önüne geçilmek istenmesiydi. 
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Kanın şeker seviyesini yükseltmeyen .bu suni tatlandırıcılar 
diabetliler için hayati önem taşır. Vücut ağırlıkları genellikle nor
malin üstünde olan hipertansiyonlular, kalp hastaları, gout ve arth
ritisli hastalarda, ketonik diyet gerektiren, bir çeşit epilepsi ve di
ğer durumlarda gereklidir. 

İnsanlarda siklamatın kronik tesirleri için yapılan araştırma
larda, 6 sıhhatli erkeğe 7,5 ay süreyle günde 5 g kalsiyum siklamat 
verilmiş, bunların Hematopoietik, . kardiyovasküler, hepatik veya 
renal sistemleri üzerinde herhangi bir toksik tesir müşahade edilme
miş tir (10). Bütün şahısların feçesleri biraz sulu olmuşsa da önce 
izah edildiği üzere hakiki bir diare olmamıştır. 

Diğer bir araştırmada, 28 erkekten müteşekkil bir grup 21 gün 
müddetle günde 5 ile 7 g lık oral doz kalsiyum siklamat almış, yine 
28 erkekten müteşekkil 2. grup ise (bunlara 1. gruptan 9 kişi dahil 
olmak üzere) 14 gün müddetle günde 7 ile 12 g kalsiyum siklamat 
almıştır. Bir şahıs hariç diğerlerinin hiçbirinin idrarında dansite, 
glukoz, albumin ve sedimentasyon yönünden bir değişiklik _görülme
miştir. Bu tek şahıs, deneye başlarken idrarında 2 + şeker gösteri
yordu. Şeker almasının azaldığı müddet zarfında idrar şekeri nega
tif olmuştur. Eritrosit ve lökosit sayımında herhangi bir mühim de
ğişiklik olmamıştır. 28 şahıstan birisinde kalsiyum siklamat alımı 
günde 7 g'a çıkarıldığında, defekasyon adedinde bariz bir artma gö
rülmüştür. Diğer deneylerde, sodyum siklamat ve sodyum sulfatın 
eşit laksatif tesiri için ED 50 absorbsiyo,n ve iyonizasyon faktörleri 
için düzeltmeden sonra, takriben eşit bulunmuştur. Bu dozlar nor
mal olarak alınan dozun çok üstündedir. Daniel H. Philip normal 
olarak çeşitli şekillerde alınan siklamatın günde ortalama 1,3 g ila 
3,5 g'ı geçmediğini göstermiştir. 

Tek bir oral dozun eliminasyonu için takriben 4 güne ihtiyaç 
varsa da, siklamatın insan vücudu dokularında .biriktiğine dair her
hangi bir delil yoktur. Vücuttan çok süratle itrah edildiği için sik
lohegzilaminin de toksik reaksiyonlara sebep olabileceği münakaşa 
konusudur. 

Türkiye diabetliler merkezi ilgilileri de diabetliler arasında kan
sere normalin dışında bir oranda rastlanmadığı fikrindedirler. Ha
seki Hastanesi Tedavi Kliniğinde 3000 diabetliden 3 ünde göğüs kan
seri görüldüğü, hiç birinde mesane kanserine rastlanmadığı, kanser 
oranının normal kişilerdeki hudutlar içinde olduğu bildirilmiştir. 
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-400 mg/kg gibi çok. yüksek dozlarda (60 kg ·lık bir insan için 
günde 24 g) görülen kanserojen tesirin insanlarda da görüleceği ko
nusunda inandırıcı bir bilgi yoktur. Yapılan hesaplar ihsanlarda 
günlük alınan siklamatın 250 mg/kg dozu aşamayacağını göstermiş
tir. Bununla beraber şumullu bir toksikolojik testle alınacak sonuç
ların değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. 

Sakarine gelince, insanlar tarafından şeker yerine alınabilen 
miktarlardan çok fazlasının herhangi bir fena tesiri yo~tur. 5 g lık 
tek doz herhangi bir yan tesire sebep olmaksızın verilmiş, diğer ta
raftan günde 5 ila 25 g veya 1 doz halinde 100 g, anoreksi, barsak 
irritasyonu ve diareye sebep olmuştur ki, bu semptomlar aynı doz
daki yemek tuzu ile görülebilen semptomlardır. 

Dünya Sağlık Teşkilatı 1967 de max. sakarin dozunu 5 mg/kg 
olarak tesbit etmiştir. Günlük kullanılan miktar istenen tatlılık de
recesine bağlıdır ve ekseriya 15-60 mg arasında değişir. Kullanıla
cak sakarin miktarı WHO'nun tayin ettiği sınırlar dahilinde, hasta
nın kendi arzusuna bırak1lmıştır. Bununla beraber gerek sakarin, 
gerekse siklamat için daima istenen lezzeti meydana getiren en az 
miktarın kullanılması tavsiye edilmelidir. Bu iktisadi olduğu gibi, 
ağızda kalan kötü lezzeti de minumuma indirir. Toksik tesirlerinden 
de korunulmuş olur. 

Daha önce söylendiği gibi siklamatların bazı ilaçlarla karşılıklı 
tesirleri vardır. Henüz sakarin için böyle bir durum tesbit edileme
diyse de, sentetik tatlandırıcılarla beraber bir veya birkaç ilaç kul
lanan hastalarda bazı istenmeyen etkiler olabileceği akılda tutulma
lıdır. Sodyum almaması lazun gelen hastalarda Ca tuzlarının veril
mesine dikkat edilmelidir. 
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