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GİRİŞ 

\V( üksek şeker içeriğine sahip bir 
il farmasötik iiriin olan şuruplar, 

gerek imalatta, gerekse kullamlmalan 
esnasında, mikroorganizmalar ta
rafından istila edilebilirler. Bazı far
masötik ürünlerin ve ilaç yardımcı 
maddelerinin, depolarda bekletilmeleri 
esnasında depo küfleri tarafından istila 

edildikleri, aynca evlerde ambalajları 
açılmış tablet örneklerinin küf mantar
ları ile konıamine olabildikleri, daha 

önceki çalışmalarımızda gösterilmiştir 
(1, 2, 3, 4, 5, 6). Yapılan diğer bazı 

çalışmalarda, evlerde uzun süre bekleti
len farm:ısöıik ürünlerin, ev tozlan ile 
kontamine oldukları ve küf kontami
nasyonunun olasılıkları üzerine 
yapılan çalışmalarda ev tozu küf flo
rasının, farrnasötik ürünleri mikrobi
yolojik açıdan anlamlı bir şekilde etki
lediği saptanmıştır (4, 5, 7). Aynca bu 
mikrobiyolojik kirlenmelerin bir nede
ni de şuruplara çözücü olarak ilave edi
len su ve/veya droglardan hazırlanmış 
taze masere ve usareler olabilmektedir. 
Özellikle bitkilerden elde edilen bu 
usareler, bitki ve meyvalan konıamine 
eden Alternaria, Fusarium, Mucor, 
Rhizopus, Cladosporium, Penicillium, 
Aspergillus, Monilia gibi küf mantar
ları ile taze maya ve bakteriler ta
rafından kontamine olabilirler (8, 9, 
l O), Doğal kaynaklı hammaddelerin te

mizlenmeden ve doğadan direkt olarak 
üzerlerinde gelen mikrop florasından 
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arındırılmadan kullanılmaları her za
mıın büyük problemler yaratmıştır (l, 
3, 6, 7, il). 

Bu çalışmamızda, evlerde kısmen 
kullanılmış ve imalattan alınmış 

henüz açılmamış piyasa preparatı 

şuruplar üzerinde çalışılmış; her iki 
grup preparatıaki küf konıaminasyon
lan incelenmiş ve mikolojik kirlenme
nin nedenleri saptanmaya çalışılmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Çeşitli imalatçı firmalardan temin 
edilen ve depolarda en az 6 ay ile l yıl 
sürelerde bekletilmiş, 100 adet 
açılmamış özel ambalajındaki örnek 
ile, evlerden toplanmış kısmen kul

lanılmış 48 adet şurup örneği mikolo
jik ıınalize alınmıştır. Miklojik analiz
ler için Malı ekstreli agar, Czapek 
Dox agar, Patates dekstroz agar, rose 
bengal kloramfenikollü agar besiyerle
ri kullanılmıştır (12, 13, 14). Petri 
kutularındaki mikolojik besiyerlerine 
örneklerden doğrudan doğruya ve fizyo
lojik tuzlu suda hazırlanan ıo-ı, ıo-2 

lik dilusyonlarmdan üçer seri ekim 
yapılmıştır. Petri kuıularındaki be
siyerlerine yapılan ekimlerden sonra 7-
10 gün süre ile etüvde küf mantar

larının inküb:ısyonu için 22~C'de bek
letilmişlerdir. Gelişen küf mantar
larının ayırım ve tanıları ile 

Ascomycete cinsi Eupenicillium'lar ve. 
yakın cins penicilliu.m anamorflan, 
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Penicilliumlarm alt bölümü Fascicula
ta'lar ile bazı yakın türler'in (Lanata, 
Funiculosa) yeni ıaksonomik gruplara 
yerleştirilmeleri, Talaromyces cinsinin 
ayınını, anamorf ve ıelemorf Aspergil

luslann ayınını literatürde bildirildiği 
şekilde yapılmıştır (10, 12, 13, 14, 
15, 16). Penicillium anamorfları ile 
Eupenicillium veya Talaromyces tele
morflar birbirleriyle yakından 

ilişkilidir (10, 14, 15). Aynca Asper
gillus anamorflan ile Eurotium ve A. 
glaucus grubu (Emericella) ve Deuıe
romycetes Paecilomyces cinsi ana
morfları ile Ascomycetes sınıfından 
Byssochlamys cinsi telemorflan yakın 
ilişki içindedirler (10, 14, 15). Bu tele
morf ve anamorf karakterdeki küf man
tarlarının tanılan literatürde bildirildiği 
şekilde yapılmıştır (10, 12, 13, 14, 

15, 16). 

BULGULAR 
48 adet açılmış ve evlerde kul

lanılmış şurup örneği üzerinde yapılan 
mikolojik analizler sonucunda 173 
adet küf suşunun ayınını ve tanılan 
yapılmıştır. 106 adet Penicil!ium ve 
yakın cinslerine ait suşlann Deuterom
ycetes ve Ascomycetes sınıfı küf man
tarlarına ait olduğu ve total miktarın 
%6l'ini kapsadığı, aynı şekilde ana
morf ve ıelemorf karakterdeki Asper
gillus ve yakın cinslerinin 35 adetle 
%20 oranında bulundukları sap

tanmıştır. Bu grup materyalde Clados
porium türleri 17 adet ile kontamina 
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floranın % IO'unu işgal etmektedirler. 
Bu grupta ayınını yapılan ve tamları 
konulan küf mantarları, Tablo l'de; 
oransal dağılımları ise Tablo 2'de 

görülmektedir. 

100 adet, imalatçısından alınmış, 
özel ambalajındaki açılmamış şurup 
örneği üzerinde yapılan mikolojik ana

lizlerden toplam 365 adet küf suşunun 
ayınını yapılmış ve tanıları konul
muştur. Tablo 3'te, tamları konulan 
küf suşlan görülmektedir. Total kon
taminanı florada anamorf ve telemorf 
karakterdeki 84 adet küf suşu Aspergil
lus ve yakın cinslerine %23 oranında, 
62 adet Penicillium'larm 24 adedi Eu~ 
penicillium'lar ile 38 adedi Talaromyc
es cinsi tclemorf Pcnicillium 'lara ve 

138 adet Penicillium ve yakın cinsleri 
200 adet olarak ve %55 oranında ve 37 

adet ile Cladosporiumlar % 10 oranında 
bulunmuşlardır. Ayrıca 44 adet suş di
ğer küf mantarlanndandır ve kontami
nant floradaki yeri %12'dir. Tablo 4'tc, 
kullanılmamış şurup örneklerindeki 
küf cinslerinin oransal dağılımı 

görülmektedir. 

Eupenicillium ve Talaromyces cins
lerine ait Penicillium yakın cinsleri te
leomorfik özellikleriyle anamorfları 
olan Penicillium'lardan ve Emericella, 
Eurotium gibi teleomorf karakterdeki 
Aspergilluslann anamorflan olan Deu
teromycetes sınıfına ait Aspergil

lus'lardan ve aynı şekilde Ascomyceıes 
sınıfına ait teleomorf Byssoclıla-

, 
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Tablo 1: 48 adet açılmış ve evlerde kullanılmış şurup örneği üzerinde yapılan 
mikolojik analizler sonucu izole edilen ve tamları yapılan küf suşları. 

İzole 
Edildiği 
Örnek 

Küfler Sayısı 

Alternaria altemata 1 
Aspergillus candidus 1 
A.chevalieri var.intermedius 3 
A.fumigatus 2 
A.fumigatus var. elipticus 1 
A.flavus var. columnaris 1 
A.nidulans (Emericella) 2 
A.niger 7 
A.penicilloides 1 
A. phoenicus 1 
A.ochraceus 5 

A.omatus 1 
A.oryzae 2 
A.versicolor 8 
Byssochlarnys fulva 

B.nivea 1 
Cladosporium cladosporides 5 
C.chlorocephalum 1 
C .cucumerinum 1 
C.echinulalum 2 
C.iridis 1 

C.oxysporum 2 
C.sphaerospermum 5 
Eupenicillium anatolicum 1 
E.baarnense 2 
E.cinnamopurpureum 2 
E.inusiratuın 

E. hıpidosun1 

E.onıatuın 

E.tularense 

Hcırısfo,-Jia pulvinata 

3 

1 

İzole 
Edildiği 
Örnek 

Küfler Sayısı 

Mucor plumbus 1 
Penicillium capsulatum 1 
P .chemıesium 1 
P .chrysogenum 15 
P .cireonigrum 1 
P .frequentans 6 
P .funiculosum 4 
P.flaucum 1 
P .griseofulvum 2 
P.herquei 3 
P .raciborskii 6 
P .rugulosum 2 
P.variable 6 
P.verrucosum var.cyclopium 7 
P. venııcosum var.corymbiferutn 4 
P. verrucosum var .melanochlorum 4 
P.verrucosum var.verrucosum 2 
Phoma 1 
Rhizopus oryzae 2 
R.stolonifer 3 
Talaromyces byssachlamydoides 4 
T .emersonii 6 
T.flavus 1 
T .flavus var .flavus 2 
T.helicus var. helicus 5 
T.helicus var.major 

T .intcrrnadius 4 
T.luteus 5 
Temıomyces stellatus 1 
Trichothecium roseum 3 
Ulocladium chartarium 2 

TOPLAM 173 

' 

-
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Tablo 2: Mikolojik analizleri yapılmış, kullanılmış şurup örneklerinden izole 
edilen suşlarm küf cinslerine göre dağılımı 

Küf Suşu 

Penicillium ve yakın cinsler 

Aspergillus ve yakın cinsler 

Cladosporium türleri 

Diğer cins ve türler 

TOPLAM 

mys'lann, anamorfları olan Paecilo
myces'lerden ayırımları için önce izole 
edilen suşlarm milaoskopik olarak ana
morf Aspergillus, Penicillium veya 
Paecilomyces gibi cinslerden herhangi 
birine ait olduğu tespit edilmiştir. 
Daha sonra bu suşların teleomorfık ka
rakterde olup olmadıkları, literatürde 
bildirildiği şekilde incelenmiş ve tür 
ayırımları yapılmıştır. 

TARTIŞMA 

Bu çalışmamızın sonuçlarında 

görüldüğü gibi şurup örneklerinden 
major depo küfü olarak bilinen A. 
glaucus grubu, A. flavus, A.niger, 
P.cyclopiuın, P. verrucosum gibi man
tarlarla, geniş çaplı bir toprak küfü 
olan Cladosporiumlara sıkça rast
lanmıştır(8). A.glaucus grubundan 
A.chevalieri var. inıermedius, A.che
valiei, A.repens gibi suşlar izole edil
miştir. Ayrıca P.chrysogenum, 
P.verrucosum grubu küf mantarları, 
meyva ve meyva usarelerinde sıkça 

Adet 

106 

35 

17 

15 

173 

% 

61 

20 

10 

9 

100 

rastlanan kontaminantlardır (9). 48 
adet açılınış örneğin 15'inde P.chryso
genum'a, !?'sinde P.verrucosum grubu 
(7 adet P.verr. var. cyclopium, 4 adet 
P.verr.var. corymbiferum, 4 adet 
P.verr.var. melanochlorum, 2 adet 
P.verr.var. verrucosum) küf mantar
larına rastlanmıştır; bu da yaklaşık 
olarak üç örnekten birinde bu iki cins 
küf mantarından birinin varlığını 

göster-mektedir. Açılmamış şurup 

ömek-lerindeki 9 adet P.expansum, 27 
adet P.chrysogenum, 42 adet 
P.verrucosum grubu (2 adet varyete 
corymbiferum, 20 adet varyete cyclo
pium, 4 adet varyete melanochlorum, 
16 adet varyete verrucosum) ile toplam 
78 suş, bize her iki grupta da imalatta 
kullanılan meyva usarelerinin veya 
ilave edilen tatlandırıcıların temizleme 
işlemine tabi tutulma.dıklarını 

açıklamaktadır. Açılmamış şurup

lardaki mantar kontaminasyonu, bu 
çalışmamızda açılmış şurup ör
neklerine oranla cins olarak daha fazla 
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Tablo 3: Açılmamış 100 adet piyasa preparatı şurup örneği üzerinde yapılan 
mikolojik analizler sonucn izole edilen ve tanıları yapılan küf suşlan 

İzole İzole 
Edildifi Edildifi 
Öme Ôme 

Küfler Sayısı Küller Sayısı 

Altemaria altemata 4 P.capsulatum 2 
Aspergillus candidus 3 P .citreonigrum 2 
A.chevalieri 2 , P.chermesium 2 
A.chevalieri var.intermedius 8 P .chryso gen um 27 
A.flavus 3 P.expansum 9 
A.flavus var.columnaris 3 P .funiculosum 5 
A.fumigatus 1 P .frequentans 2 
A.fumigatus var.elipticus 3 P.glaucum 1 
A.nidulans (=Emericella nidulans) 3 P.granulatum 2 
A.niger 3 P .griseofulvum 2 
A.niger gr. 2 P.herquei 5 
A.ochraceus 1 1 P .nalgiovense 5 
A.omatus 1 P.paraherquei 
A.oryzae 2 P .raciborskii !O 
A.penicilloides 7 P .rugulosum 4 
A.repens (=Eurotium repens) 6 P.variable 7 
A.phoenicus 3 P.verruculosum 11 
A.versicolor 23 P.verrucosum var.corymbiferum 2 
Aureobasidium pullulans 1 P .verr. var.cyclopium 20 
Byssochlamys fulva 1 P. verr. var .melanochlorum 4 
B.nivea 1 P. verr.var.verrucosum 16 
Cladosporium cladosporides 11 Phoma 10 
Cla.chlorocephalum 2 Rhizopus stolonofes 1 
Cla.cucumeriurn 1 Scopulariopsis brevicoulis 1 
Cla.echinulatum 9 Talaromyces byssochlomydoides 7 
Cla.iridis 2 T .emersonii 6 
Cla.oxysporum 2 TJlavus 6 
Cla.sphaerospermum 10 T.flavus var.flavus 1 
Conithyrium sp. 2 T.helicus 4 
Epicoccum 5 T.helicus var.helicus 7 
Eupenicillium euglacum 2 T.helicus var.major 3 
E.baarnense 4 T.intermedius 5 
E.cinnamopurpureum 3 T.luteus 3 
E.inustitatum Thermomyces stellatus 1 
E.lapidosum 11 Trichoderma viride 8 

E.ochrosa1moneum 1 Trichothecium roseum 3 

E.catenatum 2 Ulocladium botrytis 2 

Hansfordia pulvinata Ulocl:ıı.dium chartarium 2 

Monascus ruber 1 TOPLAM 365 

, 
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Tablo 4: Mikolojik analizleri yapılmış, kullanılmamış şurup örneklerine ait 
küf cinslerinin dağılımı 

Küf Suşu 

Penicillium ve yakın cinsler 

Aspergillus ve yakın cinsler 

Cladosporium türleri 

Diğer cins ve türler 

TOPLAM 

bulunmuştur. Bunun başlıca nedeni, 

açılmamış şuruplardaki konidyal man
tarların uzun süreli depolama 

koşullarında gelişimlerini tamamlama
ları ve çoğalmalarıdır. Bilindiği gibi 
depo küfleri, depolama süreleri 
uzadıkça gelişimlerini tamamlarlar. 
Altı ay ile bir yıl sürelerde bekletilmiş 
örneklerdeki kontaminasyon, ilk aylar
daki kontaminasyona oranla daha 
yüksek olarak belirtilmektedir (8, 20). 

Çalışma materyalini sağlamak için 
gidilen ilaç imalatçısı bazı firınalarda, 
farmasötik ürünün hazırlanması es

nasında hijyen kurallarına yeterli dere
cede uyulmadığı gözlenmiştir. Evler
den toplanmış örneklerdeki problemle
rin başında, açılmış ürünlerin bazı
larının kullanım sürelerinin geçmiş ol
masına rağmen kullanıldıkları saptan
mıştır. Kullanım sürelerinin geçmiş 
olması nedeniyle çeşitli problemlerin 

ortaya çıkması, beklenen bir gerçektir. 

B'"'.nun yanısıra aynı örneklerin bir 
kısmının kapaklarının da bulunmayışı, 

Adet 

200 

84 

37 

44 

365 

% 

55 

23 

10 

12 

100 

güneşten, ısı ve rutubetten korunma
maları gibi faktörler hızla mikrobi yal 
bozunmaya yardımcı olmaktadır. 

Şuruplara karışan bu mikolojik 
konıaminantlar, uygun sıcaklık ve 
besleyici bulduklarında sekonder meta
bolitleri olan mikotoksinlerini yapabi
lirler (17). Çalışmalarımızdan izole 
edilen A. flavus grubundan A. flavus 
ve A. flavus var. columnaria suşları 
Aflatoksin, 12 adet A. ochraccus ve 27 
adet P.verrucosum var. cyclopium 
ochratoxin, 54 adet Cladosporium Ali
men tary Toxic Aleukia, 9 adet 
P.expansum ve 27 adet P.verrucosum 
var. cyclopium patulin, ayrıca 

P.vcrrucosum var. cyclopium penicil
lic asit, 16 adet A.glaucus gr. küf 
mantarı, bunun da 6 adedi A. chevalie
ri, 8 adedi A.chevalieri var. intermedi
us, 7 adet flavus grubu, bunun 4 adedi 
A.flavus, 3 adeti A.flavus var. colum
naris'tir; 5 adet A.nidulans, 3 l adet 
A.versicolor suşu sterigmatocystin ve 
deri veleri olan mikotoksinlerin 
üreticisi olabilirler. Mitotoksinlerin 
inıestinal sisteme girmeleri halinde 

. 
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süregen hazımsızlık ve zehirlenme ne
deni oldukları bildirilmiştir (10, 18), 

İzole edilen suşlarm büyük bir 
kısmı konidyal mantar olarak çok uzun 
süre insan organizmasında canlı kalır 
ve itrah edilemezler. Bu durum kişide 
allerjik reaksiyonlara neden olur (19, 
20), Organizmadan itrah edilemeyen 
mikotoksinler karaciğer, dalak, böbrek 
gibi organlarda birikerek kanserojen 
etki gösterebilirler, Bu nedenledir ki, 
şurupların imalinde ve kul
lanılmalarında aşağıdaki tedbirlerin 
alınması gerekir: 

1) imalatta kullanılan hammaddeler 
bir temizleme işlemine tabi tutulmalı 
ve ayn uygun depolama koşullarına sa
hip depolarda saklarulmalıdrr, 

2) Aletler ve kullanılan su steril 
edilmeli, hijyen kurallarına uyularak 
aseptik şartlarda çalışılmalıdır. 

3) Kullanıma 'girmeden önce, cam 
şişeler ve kapaklan uygun yöntemlerle 
steril edilmeli ve aseptik şartlarda dol
durulmalıdır, 

4) Kullanım esnasında oluşabilecek 
muhtemel bir kontaminasyonu engel
lemek için formülasyona en uygun ko
ruyucu cinsi ve miktarı seçilmeli; yuk
arıdaki şartlara uygun hazırlanmış 
şuruplara ilave edilmelidir, DAB 7, 
PHB esterlerinin %0,l - O,l5'lik kon
santrasyonlarını küf kontaminasyonu
na karşı koruyucu olarak vermiştir, 

5) Şurupların imalattan sonra ve 
evlerdeki kullanımında, mutlaka serin 
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ve ışıktan uzak bir yerde saklanması 
gerekmektedir. Aynca yapılan 

çalışmalarda buzdolabı sıcaklığının 

( +4 °C) da küf mantarlarının üremesini 
geciktirdiği saptanmıştır (3, 8), 

6) Özellikle evlerde kullanım es
nasında küf kontaminasyonunu engel
lemek için şurupların küçük şişelerde 
piyasaya sunulması, buzdolabında sak
lanması ve açıldıktan sonra kısa sürede 
kullanılması ve kullanılmayan mik
tarın yok edilmesi tavsiye edilmelidir, 
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