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ÖNSÖZ 

Hayvan sağlığını korumak, hastalıkları tedavi etmek ve hayvanlardan birim 

başına daha fazla verim elde etmek için ilaçların kullanılması kaçınılmazdır. İlaçların 

etiket dışı ve irrasyonel kullanımı halk sağlığını, hayvansal ürün kalite ve güvenliğini 

olumsuz etkileyen ve ciddi ekonomik kayıplara yol açan kalıntılara neden 

olabilmektedir. İnsan sağlığını korumak için her ilacın hayvansal ürünlere yönelik 

maksimum kalıntı limit (MRL) ve yasal arınma süreleri belirlenmiştir. 

Laktasyondaki hayvanlarda ilaç kullanımı, sütlerin yasal arınma süresince 

kullanılamaması, üretici ve ülke ekonomisi için kayıp anlamına gelmektedir. 

Hayvansal gıdalarda ilaç kalıntılarını önlemeye ve kalıntı ihtiva eden ürünleri 

değerlendirmeye imkan veren metotların geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemi 

vurgulanmaktadır.  

İlaçların dolaşımdan doku ve süt gibi biyolojik sıvılara geçişi, canlıya (tür, ırk, 

hastalık, laktasyon dönemi, sayısı ve sağım, beslenme ve çevre, hormonal faktörler) 

ve ilaca (proteine bağlanma, fizikokimyasal özellikler, uygulama yolu, ilaç-ilaç ve 

ilaç-besin etkileşimi) ait çeşitli faktörlerden etkilenir. Özellikle proteine bağlanma 

oranı ve lipofilite sütte ilaç dağılımında önemli rol oynar.  

Makrolid ve aminopenisilin grubu antibiyotikler veteriner hekimlikte geniş 

kullanım alanına sahiptir.  Doku ve süte yüksek oranda geçen makrolidlerin 

yarılanma ömrü uzundur. Hidrofilik özellikte ve çoğunun süte geçiş oranı hakkında 

yeterli veri olmayan aminopenisilinler ise meme dokusunda irritan etkilerinin az ve 

proteinlere düşük düzeyde bağlanmaları nedeniyle mastitis tedavisinde sıklıkla tercih 

edilirler.  

Bu çalışma, lipofilik ve hidrofilik ilaçların diğer biyolojik sıvı ve dokulardaki 

dağılımlarında olduğu gibi sütün farklı kısımlarında da benzer davranış 

sergileyecekleri öngörülerek, hidrofilik amoksisilin ve lipofilik tilozinin krema, 

yağsız süt ve kazeinde dağılım oranlarını belirleyerek, sütün bu kısımlarının yasal 

arınma süresince kullanılabilirliğini belirlemek için yürütülmüştür. İlaçların biyolojik 

sıvılardaki dağılımını in vitro verilerin yansıtıp yansıtmadığını ortaya koymak için 

çalışma in vitro ve in vivo olmak üzere iki aşamada tasarlanmıştır.  
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Yağsız Kısmında Davranışlarının Belirlenmesi 
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DOKTORA TEZİ / KONYA-2018 

Bu çalışmanın amacı amoksisilin ve tilozin uygulanan Holstein ırkı inek sütlerinde ilaçların 

fizikokimyasal özelliklerine göre sütün farklı kısımlarına dağılımını belirlemektir. Çalışma hem in 

vitro hem de in vivo yürütülerek, in vitro çalışmanın sütün farklı kısımlarına ilaç dağılımını in vivo 

çalışmaya uygun olarak yansıtıp yansıtmadığını belirlemek amaçlandı.  

Çalışma in vitro ve in vivo olmak üzere iki aşamada yapıldı. İn vivo çalışma çapraz-dizaynda, 6 

adet sağlıklı Holstein ırkı (450-500 kg, 2-4 yaş) sütçü inek üzerinde gerçekleştirildi. İlk olarak 

ineklere 14 mg/kg dozunda amoksisilin boyun bölgesi dorsolateralinden kas içi yolla uygulandı. Süt 

örnekleri (100 mL) ilaç uygulama öncesi (0) ve takip eden 1, 3, 6, 9, 12, 24, 48, 72, 96, 120 ve 

144.saatlerde toplandı. İlaç arınma süresini takiben ineklere 15 mg/kg dozunda tilozin boyun bölgesi 

dorsolateralinden kas içi yolla uygulandı. Süt örnekleri (100 mL) ilaç uygulama öncesi (0) ve takip 

eden 24, 48, 72, 96, 120 ve 144. saatlerde toplandı. Tam süt, yağsız süt, krema ve kazeindeki 

amoksisilin ve tilozin konsantrasyonları HPLC-UV ile belirlendi. Çalışmanın in vitro aşamasında 

0,004 – 400 µg/g amoksisilin ile 0,05 – 50 µg/g tilozin, ilaç içermeyen sütlere eklendikten sonra 37 

°C’de 30 dakika inkübasyonun ardından yağsız süt, krema ve kazeine ayrılarak, ilaç konsantrasyonları 

belirlendi. Ayrıca süt ve süt kısımlarında toplam protein yüzdesi belirlendi.  

Amoksisilinin çalışmanın her iki aşamasında da yağsız sütte krema ve kazeine göre daha fazla 

biriktiği tespit edildi. Tilozinin in vitro aşamada tam ve yağsız sütteki konsantrasyonları benzer iken, 

in vivo aşamada kremada daha fazla dağıldı ancak bu beklenenden düşüktü. Tam ve yağsız sütte 

toplam protein yüzdesi benzer ve kremadan daha yüksek belirlendi 

Sonuç olarak hidrofilik özellikteki amoksisilinin krema ve kazeinde daha az biriktiği bu 

nedenle amoksisilinin krema ve kazeinden arınma süresinin tam sütten daha kısa olabileceği 

belirtilebilir. Bu öngörünün doğrulanması için daha hassas analiz yöntemleri ile ek çalışmalara ihtiyaç 

vardır. Çalışmada tilozin konsantrasyonu yağsız süt ve kremada 48.saatte, 24.saatte ise kazeinde 50 

µg/kg ve altında belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Dağılım; hidrofilik; ilaç; lipofilik; süt bileşeni. 
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Determination of Behaviors of the Hydrophilic and Lipophilic Antibacterial 

Drugs in Skim Milk and Cream  

Zeynep OZDEMIR 

Department of Pharmacology and Toxicology 

PhD THESIS / KONYA-2018 

The aim of this study is to determine the distribution of amoxicillin and tylosin in the different 

fraction of the milk according to physicochemical properties of drugs. The study was also conducted 

in vitro and in vivo to determine whether convenience of in vitro study in to reflect the distribution of 

drugs in the different fraction of milk. 

The study was conducted in two stage as in vitro and in vivo. The in vivo study was performed 

in cross-over design. The study was carried out on 6 healthy Holstein breed dairy cattle. Firstly 

amoxicillin (i.m., single dose, 14 mg/kg) was administered to cows. Milk samples were collected 

before drug administration (0) and at 1, 3, 6, 9, 12, 24, 48, 72, 96, 120 and 144 hours after drug 

administration. Following the washout period, tylosin (i.m., single dose, 15 mg/kg) was administered 

to each cow. Milk samples were collected before drug administration (0) and at 24, 48, 72, 96, 120 

and 144 hours after drug administration.  Concentrations of amoxicillin and tylosin in whole milk, 

skim milk, cream and casein were measured by HPLC-UV.  The in vitro stage of the study 0,004 – 

400 μg/g concentration of amoxicillin and 0,05 – 50 μg/g concentration of tylosin were added to the 

drug free milk and drug concentrations in the whole milk, skim milk, cream and casein were measured 

after incubation at 37 °C for 30 min. Also the percentage of total protein in milk and milk fractions 

was determined. 

It was determined that amoxicillin is more accumulated in skim milk than cream and casein in 

both in vitro and in vivo stages of  the study. Tylosin concentrations in whole and skim milk were 

similar to the in vitro study while the results of the in vivo study showed that tylosin more 

accumulated in cream more than in skim milk, but the accumulation rate of tylosin in cream was low 

than expected. In both stages of study, tylosin is less concentrated in casein than in skim milk and 

cream. It was determined that percentage of total protein in skim milk and whole milk was similar and 

was high than in cream.  

It can be stated that amoxicillin accumulates less in cream and casein therefore the withdrawal 

time of amoxicillin in cream and casein may be shorter than whole milk. There is to need additional 

study with more sensitive analysis methods to verify this prediction. The concentration of tylosin was 

determined to be 50 µg/kg or less in cream and skim milk at the 48 h and in casein at the 24 h, 

respectively.  

Key words: Accumulation; drug; hydrophilic; lipophilic; milk component. 
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1.GİRİŞ 

1.1. Sütün Oluşumu ve Bileşimi 

Meme kompleks bir organ olup destekleyici, epitelyum hücrelerinden oluşan 

alveoler, sütü depolamak için kanal, kan - lenf dolaşım ve sinir sistemlerinden oluşur.  

Sütü salgılayan hücreler (alveol epitelyum hücreleri), alveollerde etrafı bağ 

doku ile çevrili olarak bulunurlar. Alveoler kanallar birleşerek sütün toplandığı 

hazneye açılan büyük kanalları meydana getirirler. 

Alveollerdeki epitel hücreler, kandan sütü sentezler. Sütün temel unsurları 

(protein, lipit, laktoz, su gibi) alveol epitel hücrelerinin endoplazmik retikulumunda 

sentezlenerek golgi kompleksine taşınır ve buradan farklı (ekrin, apokrin ve 

merokrin) salgılama yollarıyla hücrenin apikal (boşluğa bakan) yüzünden alveol 

boşluğuna aktarılır. Alveol boşluğunda biriken süt, hormonal uyarımla süt 

kanallarına geçer ve basınç meydana getirir. Bu durum sütün salgılanma hızını 

azaltır. Memenin süt oluşturma kapasitesi memedeki salgı dokusunun hacmine 

bağlıdır.  

Meme dokusunda büyük bir süt deposu görevi yapan sinüs laktiferus, sinüs 

papillaris ile meme başında devam eder. Emilme ve sağım işlemi alveolleri kasar 

sonuçta sütü kanallara sevk ederek meme bezindeki basıncın artmasına neden olurlar. 

Meme bezinden süt ne kadar hızlı alınırsa, o kadar çok süt kanallardan hazneye gelir. 

Sonuçta alveol epitelyum hücreleri, azalan basınç nedeni ile tekrar süt oluşturmaya 

başlarlar.  

İnek sütü  % 80-90 suya ilave olarak başlıca emülsiyon şeklinde yağ globülleri, 

kolloidal şekilde dağılmış proteinler ile çözelti şeklinde laktoz ve çözünür proteinler 

oluşturur. Bu besin unsurlarına ek olarak çeşitli mineral maddeler, vitaminler, 

enzimler (laktoperoksidaz, lizozim, süperoksit dismutaz, katalaz, glutatyon 

peroksidaz, lipaz, fosfataz, proteaz), immunglobulinler (IgG, IgA, IgM), organik 

bileşikler ve çözünmüş gazlar (oksijen, karbondioksit, azot) da sütün bileşimine 

girer. Kazein miselleri ve yağ globülleri sütün önemli unsurlarıdır; peynir ve tereyağı 

gibi süt ürünlerinin bileşiminde önemli rol oynarlar (Tekinşen ve Nizamlıoğlu 2004).  
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Süt bileşimi tür, ırk, laktasyon dönemi, gebelik, yaş, hastalık, mevsim, 

beslenme ve meme sağlığı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.  

1.2. İlaçların Süte Geçiş Mekanizmaları 

İlaçların süte geçişinde temel mekanizmaları pasif difüzyon, transmembran 

proteinlerinin de yer aldığı aktif transport sistemler ve iyon tuzağı oluşturur. Pasif 

difüzyon, plazmadan süte ilaç geçişinde rol oynayan başlıca faktördür. İlaçların süte 

geçişi kolaylaştırılmış difüzyon aracılığıyla da meydana gelebilir. Kolaylaştırılmış 

difüzyon daha çok enzim ve proteinlerin taşınmasında etkindir. Ayrıca pinositoz ve 

ekzositoz ilaçların süte geçişinde etkin olan diğer yollardır (Ito ve Alcorn 2003).  

Glikoz, aminoasit, kalsiyum, magnezyum ve sodyum gibi besin maddeleri de süte 

aktif transportla taşınır. Biyomekanik mekanizmalar, 1000 daltondan büyük molekül 

ağırlığa sahip olan moleküllerin geçişinde önem taşır. Molekül ağırlığı büyük olan 

maddeler ile kolloidlerin biyolojik membranlardan geçişlerinde pinositoz da rol 

oynar. İneklerde yapılan çalışmalar ile süte aminopirin (Banerjee ve ark 1967), N-

asetilat paraaminohippurik asit (Rasmussen 1968a) ve N-asetilat sülfanilamid 

(Rasmussen 1968b) gibi bileşiklerin geçişinin doyurulabilirliği gösterilmiştir.  

İlaçlar taşıyıcı sistemler aracılığı ile de süte geçerler. İnsanlarda yapılan 

çalışmada simetidinin süt/plazma oranı 5,8 olarak bulunmuştur; bu oran 

fizikokimyasal bölümlemeye dayanan pasif difüzyona oranla 1,1 kat daha fazladır 

(Oo ve ark 1995). Keçi ve ineklerde yapılan çalışmada benzilpenisilin ile eş zamanlı 

verilen probenesidin süte geçen miktarında azalma olmuştur (Schadewinkel‐Scherkl 

ve ark 1993). Nitrofurantoin, furaltadon, simetidin, ranitidin ve probenesidin 

öngörülen difüzyon ve fizikokimyasal bölümleme ilkelerine oranla sütte yüksek 

düzeyde akümüle olduğu belirlenmiştir (McNamara ve ark 1992, McNamara ve ark 

1996, Kari ve ark 1997, Gerk ve ark 2001a, Gerk ve ark 2001b). Gerk ve ark (2002) 

dipiridamolün nitrofurantoinin süt/serum oranını % 60’dan, Ito ve Alcorn (2003) ise 

simetidinin süt/serum oranını % 80’den daha fazla azalttığını ortaya koymuştur. 

Bahsedilen bu çalışmalar meme bezinde taşıyıcı aracılı transport 

sisteminin/sistemlerinin varlığını ve ilaçlar arasında yarışma olduğunu ortaya 

koymaktadır.   
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ATP-binding cassette (ABC) aktif olarak molekül taşıyan en geniş protein 

ailelerinden biridir (Higgins 1992, Dean ve ark 2001). ABC transmembran protein 

ailesi; hücrelerin plazma membranından çeşitli ilaçların, karsinojen maddelerin ve 

toksinlerin taşınmasında rol oynayan ve enerji kaynağı olarak ATP’yi kullanan 

transmembran proteinlerden oluşur. Bu proteinler, bütün hücre tiplerinden çeşitli 

endojen ve eksojen maddelerin atılımında da görev alırlar (Perez ve ark 2009). ABC 

familyasından P-glikoprotein (P-gp), meme kanseri direnç proteini (BCRP, breast 

cancer resistance protein) ve çoklu ilaç direnci ile ilişkili protein (MRP, multi drug 

resistance protein) çeşitli organlara ilaç taşınmasında en çok görev alan 

transmembran proteinlerdir (Schinkel ve Jonker 2003, Fromm 2004). P-gp; beyin, 

fötus, gonad, göz, prostat ve kemik iliği gibi dokularda ilaç ve toksin birikimini 

minimize ederek koruyucu bariyer olarak işlev görür. Bu dokular haricinde meme 

bezinde de bulunur (Lespine ve ark 2008). Ancak laktasyon periyodunda P-gp’nin 

mRNA seviyelerinin düştüğü belirlenmiştir (Alcorn ve ark 2002).  

BCRP;  ABC’nin “White” alt familyasının bir üyesidir. Bu transmembran 

protein aktif olarak hücrelerden ilaçları bağırsak, böbrek, karaciğer ve diğer organ 

lümenlerine atılımını sağlar.  Aynı zamanda süte madde geçişinde de etkili bir 

transmembran proteindir. BCRP, meme dokusunda özellikle gebeliğin son dönemleri 

ve laktasyon periyodunda yüksek oranda bulunur (Jonker ve ark 2005, Pulido ve ark 

2006, Wu ve ark 2008). BCRP süt üretilen alveol epitelyum hücrelerinin apikal 

membranında yer alır (Jonker ve ark 2005). BCRP fötuse toksin geçişini engellerken, 

süte ksenobiyotiklerin taşınmasında aktif rol oynar. İnsan ve inekte BCRP substratı 

olduğu belirlenen ilaçların BCRP transmembran proteinden yoksun transgenik 

(BCRP -/-) ve yabanıl fareler karşılaştırıldığında BCRP -/- fare sütünde 

konsantrasyonlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Jonker ve ark 2005). BCRP, 

çeşitli besin maddelerinin süte geçişinde de etkili olmakla birlikte, BCRP substratı 

olarak bilinen folat, dihidroepiandrosteron (DHEAS) ve vitamin B12 miktarlarının 

BCRP -/- farelerin sütünde değişmediği ortaya konmuştur (Chen ve ark 2003, Suzuki 

ve ark 2003). Aynı zamanda BCRP -/- hayvanların yavrularında sütle beslenmeye 

bağlı büyüme geriliği de gözlenmemiştir (Jonker ve ark 2002, Zhou ve ark 2002).  

BCRP’nin genetik polimorfizmleri süte ilaç geçişinde göz önünde 

bulundurulmalıdır. BCRP’nin sentezlenmesi ve/veya fonksiyonundaki değişiklikler 
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süte BCRP substratlarının geçişinde ve farmakokinetiğinde önemli değişikliklere yol 

açabilir (Jonker ve ark 2007, Ni ve ark 2010). BCRP polimorfizmlerinden Y581S, 

danofloksasinin süte geçişinde artışa neden olmuştur. Y581S polimorfizminin 

heterozigot varyantı Y/S, homozigot varyantı Y/Y’ye göre danofloksasinin sütteki 

konsantrasyonunda 2 kat artışa neden olmuştur (Otero ve ark 2013). Ayrıca,Y581S 

polimorfizminin süt üretimi, sütün protein ve yağ bileşiminden de sorumlu olduğu 

düşünülmektedir (Cohen-Zinder ve ark 2005, Weikard ve ark 2012). BCRP 

varyantları türlere göre de farklılık gösterebilir. Triklabendazol metabolitlerinin 

(triklabendazol sülfoksit ve sülfon) koyun BCRP varyantındaki inhibitör etkilerinin 

sığır varyantlarına (Y581 ve S581) göre daha düşük olduğu, ayrıca bu metabolitlerin 

sığır Y581 varyantını daha iyi inhibe ettiği belirlenmiştir (Barrera ve ark 2013).  

1.3. Süte İlaç Geçişini Etkileyen Faktörler 

İlacın süte geçişi süt/plazma (S/P) oranı ile tanımlanır. S/P oranı; sütün 

bileşiminden (su, yağ, protein, pH) ve ilacın fizikokimyasal özelliklerinden 

(iyonizasyon derecesi, molekül ağırlığı, proteine bağlanma ve lipofilite) etkilenir. S/P 

oranı bilinmiyorsa; ilacın pKa, plazma proteinlerine bağlanma, lipofilitesi dikkate 

alınarak bu değer tahmin edilebilir. BCRP substratlarının S/P oranları da 

beklenenden yüksek olmaktadır (van Herwaarden ve Schinkel 2006). Maternal 

plazma ilaç konsantrasyonu sütteki ilaç konsantrasyonu ile doğrudan ilişkilidir. Bu 

konsantrasyon dozla değişmekle birlikte maternal ilaç metabolizasyonu da bu oran 

üzerinde etkilidir. İlacın metabolize edilme yeteneği genetik olarak belirlenir ve 

memelilerde bu oran değişiklik göstermektedir. Yapılan çalışmalarda klomipraminin 

köpekler arasında 50 kata kadar varan plazma konsantrasyon farkı gösterdiği ifade 

edilmiştir (Tras 2016).  

Gebelik ve laktasyon döneminde başta hormonlar olmak üzere fizyolojik 

fonksiyonlarda önemli değişiklikler gözlenir. Gebelikte maternal serum ilaç 

konsantrasyonu; gastrik boşalmanın yavaşlaması sonucunda asidik ortama ve yıkıcı 

enzimlere daha uzun süre maruz kalma, azalan gastrointestinal motilite sonucu ilaç 

emiliminin artması, protein bağlama kapasitesinin azalması ile serumdaki serbest ilaç 

konsantrasyonunun artması, artan karaciğer metabolizması sonucu ilaçların hızla 

metabolize edilmesi, vücuttaki yağ oranının, plazma hacminin, toplam vücut 

suyunun artması sonucunda optimal dozdaki serum konsantrasyonunun azalması gibi 
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fizyolojik değişimlerden etkilenir. Laktasyon döneminde ise serum albümin, globulin 

ve albümin/globulin oranı artar (El-Sherif ve Assad 2001, Karapehlivan ve ark 

2007). Gebeliğin son dönemlerinde plazma proteinlerinin düzeyinde bir azalma 

olduğu, plazma protein konsantrasyonunun laktasyon süresi ilerledikçe normal 

seviyeye ulaştığı kaydedilmiştir (Brzostowski ve ark 1995). Laktasyon döneminde 

ilacın farmakokinetiğinde meydana gelen değişimler çoğu zaman gebelikteki 

farmakokinetik değişimlere benzerlik gösterir. Yapılan bir çalışmada gebeliğin son 

dönemindeki kısraklarla laktasyonun ilk dönemindeki kısraklar arasında 

gentamisinin dağılımı, atılımı ve ilaca maruziyette (EAA) fark gözlenmediği ifade 

edilmiştir (Santschi ve Papich 2000). İlaç farmakokinetiği postpartum ve laktasyon 

süresince hormonal kaynaklı değişimlerden, vücut yağ oranından, vücut ağırlığından 

ve vücut kitlesinden etkilenebilir.  

1.3.1. Canlıya Ait Faktörler 

Tür 

Tür, sütün yağ bileşiminde farklılığa neden olan en önemli faktördür 

(Woodford ve ark 1986). Koyun sütü; inek ve keçi sütüne göre daha fazla yağ ve 

protein içerir. Yapılan iki farklı çalışmada doramektin koyun ve keçilere aynı dozaj 

rejiminde uygulanmış, ilaç koyun sütünde daha fazla akümüle olmuştur (Carceles ve 

ark 2001, Imperiale ve ark 2003). İnek ve koyunlarda danofloksasin ile yapılan 

çalışmalarda; danofloksasinin koyun sütündeki konsantrasyonu daha yüksek 

belirlenmiştir (Shem-Tov ve ark 1997, Shem-Tov ve ark 1998). Bu veriler ışığında 

lipofilik ilaçların keçi ve inek sütüne kıyasla yağ oranı yüksek olan koyun sütüne 

daha fazla akümüle olacağı ifade edilebilir. Çizelge 1.1’de farklı türlere ait sütlerin 

kimyasal bileşimleri sunulmuştur. 

Çizelge 1.1 Farklı türlere ait sütlerin kimyasal bileşimi (%) (Tekinşen ve Nizamlıoğlu 2004) 

Tür  Su  Yağ  Protein  
Toplam Kuru 

Madde 

İnek   87,20  3,70  3,50  12,80 

Keçi   87,00  4,25  3,52  13,00 

Koyun   80,71  7,90  5,23  19,29 

Manda   82,09  7,96  4,16  17,91 
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Irk  

Sütün bileşimini etkileyen faktörlerden biri de ırktır. Irka bağlı süt 

kompozisyonundaki değişiklikler, süte ilaç geçişini de etkileyebilir. Süte ilaç 

geçişinde etkili olan süt yağ oranının, laktasyon dönemi süresince Ayrshire ve 

Guernsey ırkı ineklerde yaklaşık 3 kat, Jersey inek sütünde ise 13 kattan fazla arttığı 

belirlenmiştir (Kernohan ve ark 1971).  Ayrıca Jersey ve Guernsey ırkı sığırların süt 

protein oranı yüksektir (Council 1988). Protein fraksiyonları da ırklar arasında 

değişkenlik gösterebilmektedir. Holstein ırkı ineklerin sütleri major kazeinden 

fakirken, gama-kazein yönünden zengindir (Rolleri ve ark 1956). Süt proteinlerine 

bağlanma affinitesi fazla olan lipofilik ilaçlar bu ırkların sütünde daha çok konsantre 

olabilir. Çizelge 1.2’de bazı sığır ırklarına ait inek sütlerinin kimyasal bileşimleri 

verilmiştir. 

Çizelge 1.2. Bazı sığır ırklarına ait inek sütlerinin kimyasal bileşimleri (%) (Tekinşen ve Nizamlıoğlu 

2004) 

Irk  Yağ  Protein  Su   
Toplam Kuru 

Madde 

 Yağsız Kuru 

Madde 

Guernsey  5,05  3,90  85,35  14,55  9,60 

Jersey  5,05  3,78  85,47  14,53  9,48 

Ayrshire   4,03  3,51  86,97  13,03  9,00 

Holstein   3,41  3,32  87,72  12,28  8,87 

 

Hastalık  

Mastitis gibi meme hastalıkları, süte ilaç geçişini etkileyebilecek derecede 

sütün fiziksel ve kimyasal bileşimi ve meme dokusunda önemli değişimlere neden 

olur. Yangı ürünleri ve ödem, süt kanallarını tıkayarak ve basınç oluşturarak ilaçların 

dağılımını bozar. Meme dokusundaki yangı; damar geçirgenliğini ve süt bileşimini 

değiştirerek, ilaçların sütten plazmaya, plazmadan süte ve meme dokusuna geçişini 

artırır. Artışa ayrıca epitelyum hücre bütünlüğünün bozulması da katkı sağlar. 

Mastitisle birlikte sütte bikarbonat iyon miktarının artması pH’yı alkaliye kaydırır. 

Süte ilaç geçişini etkileyen diğer bir faktör ise uzun süren yangıların oluşturduğu 

fibrozistir. Fibrozis dokularda ilaç emilimini olumsuz yönde etkiler. Bu faktörlere 

bağlı olarak ilaçların sütteki farmakokinetiği mastitisle değişik derecelerde 

etkilenebilmektedir (Sezgin ve Tras 2016).  
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Mastitis genellikle süt yağ yüzdesinde düşüşe ve süt yağ bileşiminde 

değişikliğe neden olur (Schultz 1977, Kitchen 1981, Needs ve Anderson 1984). 

Mastitisin süt yağ bileşimini nasıl etkilediği konusunda görüş farklılıkları vardır. 

Mastitisin serbest ve kısa zincirli yağ asidi miktarlarında artışa, diğer yandan 

fosfolipid ve uzun zincirli yağ asitlerinde ise azalmaya neden olduğu bildirilmektedir 

(Schultz 1977, Needs ve Anderson 1984). Ayrıca mastitisin süt protein 

kompozisyonunu değiştirdiği; kazein, β-laktoglobulin, α-laktalbumin gibi süt 

proteinlerinde azalışa, kan serum protein (peynir altı suyu proteinleri) tiplerinde ise 

artışa neden olduğu belirlenmiştir (Schultz 1977, Kitchen 1981, Poutrel ve ark 1983, 

Kroeker ve ark 1985, Gehring ve Smith 2006). Grappin ve ark (1981) somatik hücre 

sayısındaki her log birim artışta, peynir altı suyu proteininin toplam proteine oranının 

% 2,08 arttığını, kazeinin toplam proteine oranının ise % 1,85 azaldığını 

belirtmişlerdir. Bir başka çalışmada ise kazeinin toplam proteine oranının % 2,79 

azaldığı bildirilmiştir (Ng-Kwai-Hang ve ark 1982). 

İlaç atılımı üzerinde önemli rolü olan süt verimi, mastitis için risk 

oluşturmaktadır. Klinik mastitisli sığırlarda sağlıklı olanlara göre süt veriminin 

azalması, sütün ilaçtan arınma süresini de uzatabilmektedir (Gruet ve ark 2001, 

Gehring ve Smith 2006). Sağlıklı ve mastitisli ineklere aynı dozaj rejimiyle 

uygulanan azitromisinin sütteki farmakokinetik parametreleri karşılaştırıldığında, 

mastitisli inek sütünde ilacın ortalama kalış süresinin uzadığı belirlenmiştir 

(Mestorino ve Errecalde 2012). Başka bir araştırmada ise sağlıklı ve mastitisli 

ineklere meme içi uygulanan sefasetrilin farmakokinetik parametreleri 

karşılaştırıldığında, mastitisli sütte sefasetrilin daha fazla konsantre olduğu ortaya 

konmuştur (Burmanczuk ve ark 2011). Benzimidazol grubu antelmentik 

bileşiklerden triklabendazol, fenbendazol ve albendazol ile yapılan çalışmada 

mastitis sadece albendazol metabolitlerinin (albendazol sülfoksit ve albendazol 

sülfon) sütteki davranışını değiştirmiş; mastitisli sütlerde EAA, biyolojik yarılanma 

ömrü ve süt/plazma oranları normal sütlerdekine göre daha yüksek tespit edilmiştir 

(Sezgin ve Tras 2016).  

Akut rumen asidozu, klinik şiddetiyle orantılı olarak süt verimi ve süt yağ 

oranında azalmaya neden olur (Ramos ve ark 2018).  
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Laktasyon Dönemi, Sayısı ve Sağım 

Sütle ilaç atılımı meme dokusu fonksiyonlarına bağlıdır.  Süt üretimini 

etkileyen ırk, genetik, beslenme, fotoperiyod, laktasyon dönemi,  mastitis ve sağım 

sıklığı gibi faktörler süt ilaç farmakokinetiğini etkiler. Bu nedenle süt ilaç 

konsantrasyonu son ilaç uygulamasından sonra geçen zamana göre değişebilir 

(Whittem ve ark 2012). 

Laktasyonun farklı periyotlarında süt protein ve yağ oranındaki değişimlerin, 

sütle ilaç atılımını değiştirdiği ortaya konmuştur (Martinez ve Modric 2010).  

Kolostrum, sütte yağ oranının en fazla olduğu dönemdir. Bu dönemi takip eden 2 ay 

boyunca süt yağ yüzdesi azalırken ilerleyen laktasyon dönemlerinde süt yağ oranı 

artış gösterir. Ayrıca kolostrum; kazein, β-laktoglobulin, α-laktalbumin açısından 

normal süte göre 2 kat daha zengindir (Council 1988). Rogers ve Stewart (1982) 

ineklerde laktasyon sayısı arttıkça (5 ve daha fazla), süt yağ ve protein yüzdesinde 

düşüş olduğunu belirtmişlerdir. Süt protein yüzdesindeki düşüş özellikle kazein de 

meydana gelmektedir (Kroeker ve ark 1985). Sütteki yağ ile protein miktarı arasında 

pozitif bir ilişki bulunmakta ve yağ oranı arttıkça protein oranı da artmaktadır 

(Bengtsson ve ark 1997). Davies ve ark (1983) laktasyon dönemi boyunca süt yağ 

asit bileşiminde de belirgin değişiklikler olduğunu bildirmişlerdir.  Laktasyonun ilk 

yarısında kısa ve orta zincirli yağ asitlerinin oranı artarken uzun zincirli yağ 

asitlerinin oranı azalır. Aynı zamanda çevre ve beslenme,  yağ asit sentez ve oranını 

etkiler (Council 1988). Kolostrumun normal süte dönüşümü sırasında kimyasal 

bileşiminde meydana gelen değişiklikler Çizelge 1.3’de verilmiştir.  

Emziren annelerle yapılan bir çalışmada süt veriminin ilk hafta maksimum, 

toplam protein miktarının emzirmenin başladığı ilk üç günde yüksek, yağ içeriğinin 

düşük olduğu ayrıca süt yağ seviyesinin ikinci aydan itibaren bireylerin fizyolojik 

özelliklerine bağlı olarak yavaş yavaş yükseldiği belirlenmiştir (Hytten 1954).  

Süt yağ oranı sağım süresince artar. Sağım süresince gözlenen artış alveollerde 

biriken yağ globüllerinin kümelenmesinden kaynaklanmaktadır (Jenness 1985). Bu 

nedenle meme tamamen boşaltılmazsa süt yağ yüzdesi normalden düşük, fakat bir 

sonraki sağımda ise yağ miktarı normalden yüksek olacaktır. Ayrıca sağım aralıkları 

eşit olmadığı zaman en yüksek yağ yüzdesi en kısa aralıktan sonra elde edilir 
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(Wheelock 1980). Süt yağ asit tipi sağım ya da sağım aralığından etkilenmez 

(Christie 1979). Sağım prosedürü veya sıklığındaki değişiklikler süt protein yüzdesi 

üzerinde önemsiz bir etkiye sahiptir. Jenness (1985) süt proteini ile yağsız katı 

madde (SNF) yüzdesinin sağım sırasında değişmediğini bildirmiştir. Rogers ve 

Stewart (1982) ise sağım aralığı 16 saati aşmadığı sürece süt proteini ile SNF 

yüzdesinin değişmediğini belirtmiştir. Sağım sıklığının 2 – 3 kat artırılmasının da süt 

protein yüzdesinde değişiklik oluşturmadığı ortaya konmuştur (Amos ve ark 1985, 

DePeters ve ark 1985, Gisi ve ark 1986).  

Çizelge 1.3. Kolostrumun normal süte dönüşümü sırasında kimyasal bileşiminde oluşan değişiklikler 

(%) (Tekinşen ve Nizamlıoğlu 2004) 

Doğumdan 

Sonraki Süre 
 Total Protein  Kazein  Yağ  

Toplam Kuru 

Madde 

0.saat  17,57  5,08  5,10  26,99 

6.saat  10,00  3,51  6,85  20,46 

12.saat  6,05  3,00  3,80  14,53 

1.gün  4,52  2,76  3,40  12,77 

2.gün  3,74  2,63  2,80  11,46 

3.gün  3,86  2,70  3,10  11,86 

4.gün  3,76  2,68  2,80  11,85 

120.gün  3,86  2,68  3,75  12,67 

168.gün  3,36  2.42  3,45  12,13 

 

Sağımın başlangıcından sonuna doğru sütün yağ oranı giderek artar. Memedeki 

toplam sütün  1., 2., 3. ve 4. kısımlarının yağ oranları, sırasıyla % 2; % 2,7; % 3,7 ve 

% 6,4 gibi büyük farklılıklar gösterir. Bunun nedeni süt yağ globüllerinin memeden 

yavaş akmasıdır. Bu nedenle özellikle süt verimi yüksek olan ineklerin mümkün 

olduğunca sağımları belirli bir zaman içinde (yaklaşık 15 dakika) yapılmalı ve meme 

tam olarak boşaltılmalıdır. Meme tam olarak boşaltılmadığı ve sağım kısa sürede 

tamamlanmadığında süt yağ oranı düşecek bu da ekonomik kayba neden olacaktır 

(Tekinşen ve Nizamlıoğlu 2004).  

Beslenme ve Çevre 

Asetik ve bütirik asit gibi uzun zincirli yağ asitleri süt yağının oluşmasında 

temel bileşenlerdir. Süt yağ yüzdesi; asetik ve bütirik asit oranı ile doğru, propiyonik 

asit oranı ile ters orantılıdır. Sutton (1980) süt yağında meydana gelen değişikliklerin 

% 60’ının rumende propiyonat oranındaki değişikliklerden kaynaklanabileceğini 

belirtmiştir. Asetat/propiyonat oranı ile süt yağı arasında pozitif ilişki vardır. Süt yağ 

oranında doğrusal artış, asetat/propiyonat oranı 2,2’nin üzerine çıktığında gözlenir 
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(Davis 1978), dolayısıyla propiyonat üretimini artıran diyetler süt yağı üzerinde 

büyük etkiye sahiptir. Asetat/propiyonat oranını yemin fiziksel yapısı, besleme şekli, 

yem kalitesi, kaba yem/konsantre yem oranı etkiler (Sutton 1980). Rasyonlardaki 

konsantre yem oranı kaba yem oranına göre fazla ise süt yağı azalma eğilimindedir 

(Sutton 1980). Yemlerle alınan kısa ve orta zincirli yağ asit konsantrasyonlarının 

azalıp, uzun zincirli yağ asit miktarlarının artması da süt yağ oranını olumsuz etkiler 

(Banks ve ark 1983). Yemin fiziksel boyutu küçüldükçe süt yağı da azalır. İnce 

öğütülmüş yemler rumen fermentasyonunda propiyonat oranını artırmaktadır (Sutton 

1980).  Ayrıca yemlere metiyonin gibi yem katkı maddelerinin eklenmesi süt yağ 

oranını arttırmıştır (Lundquist ve ark 1983).  

Süt yağ oranı mevsime bağlı olarak da değişkenlik gösterebilir; bu oran yaz 

aylarında kış aylarına göre % 0,4 daha az etkilenir (Jenness 1985).  Diğer yandan yaz 

aylarında yüksek çevre sıcaklıkları süt yağ asidi çeşidini de etkileyebilir. Yaz 

aylarında palmitik, stearik ve oktadekanoik asit düzeyi kışın aynı ineklerden elde 

edilen süt yağ asit içeriğine göre daha düşük olma eğilimindedir (Christie 1979). Süt 

protein yüzdesi ve verimi ilkbahar ve yaz aylarında daha yüksektir  (Ng-Kwai-Hang 

ve ark 1982, Keown ve ark 1986). Aşırı soğuk veya sıcak havanın süt yağ ve toplam 

kuru maddesini en fazla % 7 oranında etkilediği belirtilmektedir (Tekinşen ve 

Nizamlıoğlu 2004). Aylara bağlı olarak sütün bileşimindeki yüzde değişimler 

Çizelge 1.4’de verilmiştir.  

Baklagiller içinde en yüksek yem değerine sahip olan soya, hayvan beslemede 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Soyanın, süte ilaç geçişinde etkili olan BCRP 

transmembran proteini üzerine inhibitör etkisi olduğu ortaya konulmuştur (Imai ve 

ark 2004, Merino ve ark 2010).  
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Çizelge 1.4. Aylara bağlı olarak sütün bileşimindeki değişimler (%) (Tekinşen ve Nizamlıoğlu 2004)  

Ay  Yağ  Protein  
Yağsız Kuru 

Madde 
 

Toplam Kuru 

Madde 

Ocak   4,21  3,36  9,26  13,57 

Şubat   4,22  3,62  9,23  13,45 

Mart   4,16  3,56  9,25  13,41 

Nisan   4,10  3,54  9,27  13,37 

Mayıs   4,10  3,53  9,27  13,37 

Haziran   3,96  3,45  9,17  13,13 

Temmuz   3,95  3,46  9,16  13,12 

Ağustos   3,95  3,54  9,24  13,18 

Eylül   4,10  3,62  9,28  13,38 

Ekim   4,24  3,66  9,29  13,53 

Kasım   4,27  3,69  9,28  13,55 

Aralık   4,30  3,65  9,29  13,39 

Ortalama   4,14  3,58  9,25  13,39 
*Değerler altı sığır ırkı (Ayrshire, Jersey, Guernsey, Brown Swiss, Holstein ve Guernsey Holstein melezi) 

sürüsünden elde edilmiştir.  

 

Hormonal Faktörler 

Süt yağ yüzdesi üzerine hormonların etkisi tam olarak bilinmemektedir. 

Adrenalin ve noradrenalinin lipolitik aktiviteyi arttırdığı bilinmekle birlikte, süt yağı 

üzerindeki etkileri ortaya konulamamıştır. Eppard ve ark (1985) ineklere eksojen 

büyüme hormonu uygulandığında hem süt yağ yüzdesi hem de süt bileşiminin 

değiştiğini, Bauman ve ark (1985) ve Peel ve ark (1985) ise süt bileşiminde 

değişiklik olmaksızın süt verimini arttırdığını belirtmişlerdir. Düşük dozlarda (5 ve 

10 IU/gün) büyüme hormonu, yağ bileşiminde değişikliğe neden olmadan süt yağ 

oranını azaltırken yüksek dozlarda (50 ve 100 IU/gün), yağ bileşiminde endojen yağ 

asidi ve α-laktalbumin seviyesini arttırmıştır (Eppard ve ark 1985). Sutton (1980) 

tiroprotein (tiroksinin etkisine benzer etkiye sahip iyotlanmış protein), fitoöströjenik 

1,3-butandiol ve glukokortikoidlerin süt yağ yüzdesini arttırmadığını bildirmiştir.   

Büyüme hormonu cinsiyet özelliklerinde değişiklikler yanında çeşitli doku ve 

organlarda tümör insidansında artış, infertilite, kalp krizi, karaciğer yetmezliği gibi 

sağlık problemlerine yol açtığından ülkemizde 1992 yılında gıda amaçlı üretilen 

hayvanlarda kullanımı yasaklanmıştır (Çetinkaya ve Muş 2010).  

1.3.2. İlaca Ait Faktörler 

İlaçların fizikokimyasal özellikleri doku ve süt gibi biyolojik sıvılara ilaç 

geçişinde rol oynayan en önemli faktörlerdendir. Bu faktörler aşağıda detaylı olarak 

incelenmiştir. 
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Proteine Bağlanma 

İlaçlar dolaşımda proteinlere bağlı ve serbest halde bulunur. Proteine bağlı ilaç 

farmakolojik olarak etkisizdir ancak ilaç için rezervuar olarak görev yapar. Proteine 

bağlı ilaç ile serbest ilaç denge halindedir. Proteine bağlı ilaçların dokuya dağılımları 

sınırlı olduğu için sütteki konsantrasyonları da düşük olacaktır. Albümine özellikle 

asidik ilaçlar, α1-asit glikoproteinlere özellikle bazik ilaçlar bağlanır (Agatonovic-

Kustrin ve ark 2002).  

Sütte meme epitelyal hücreleri tarafından sentezlenen ve ilaç moleküllerini 

bağlama potansiyeline sahip spesifik proteinler de (kazein, laktalbümin, α ve β 

laktoglobulin) bulunur. Süt protein oranının % 3,5-5,23 arasında değiştiği, bu oranın 

türlerde farklılık gösterdiği ve inek süt proteinin % 86‘sını kazeinin oluşturduğu 

belirtilmektedir (Tekinşen ve Nizamlıoğlu 2004, Bobe ve ark 2007, Barłowska ve ark 

2011). Süt proteinlerine yüksek oranda bağlanan ilaçların atılımı hızlı ve dokuya 

dağılım yetenekleri azdır (Gehring ve Smith 2006).  

İyonizasyon ve pH 

Zayıf asidik veya bazik karakterdeki ilaçların sulu ortamda iyonize olma 

oranları,  pKa değerleri ve ortam pH’sı ile ilgilidir. Non-iyonize ve lipofilik ilaçlar 

biyolojik membranları kolaylıkla geçer.  

Plazma pH’sı sabit olup 7,4 civarında iken süt pH’sı asidiktir. Gangrenöz 

mastitis haricinde, mastitisli sütlerin pH’sı alkaliye kayar.  Sütteki ilacın iyonizasyon 

derecesi enfeksiyonun şiddetine de bağlıdır (Gruet ve ark 2001).  

Zayıf asidik ve bazik ilaçların sütle atılımları; ilacın pKa ve plazma 

konsantrasyonları ile süt ve plazma pH’sı tarafından belirlenir. Süt pH’sı plazmadan 

daha asidik olduğundan, zayıf bazlar asitlere göre daha çabuk süte geçerler. Ancak 

yangılı dokularda artan damar geçirgenliği, meme içi uygulamalarda sütten plazmaya 

ve plazmadan süte ilaç geçişini arttırır (Agatonovic-Kustrin ve ark 2002).  

pKa’nın sütteki ilaç konsantrasyonuna etkisi sülfonamidlerle yapılan çalışmada 

ortaya konulmuş, düşük pKa (5,4)’ya sahip sülfasetamidin S/P oranı 0,08;  yüksek 

pKa (10,4)’ya sahip sülfanilamidin S/P oranı ise 1,00 olarak hesaplanmıştır (Sisodia 

ve Stowe 1964).  
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Moleküler Ağırlık 

İlaç ve diğer kimyasalların süte geçişi, molekül büyüklüğü ve molekül 

ağırlığıyla ilişkilidir. Molekül büyüklüğü ve ağırlığı küçük olan ilaçlar süte daha 

kolay geçerler.  

Su ile dolu membran porları 100 molekül ağırlığındaki maddelerin hareketine 

hidrostatik veya osmotik basınç farkıyla izin verirler. Molekül ağırlığı 120 olan 

etanol plazmadan süte hızlı şekilde geçerek sütte belli bir konsantrasyon oluşturur. 

Büyük moleküler ağırlığa sahip bileşikler ise intersellüler difüzyon ile süte geçerler, 

bu şekilde alveoler hücrelerin süte geçişi önlenir. Molekül ağırlığı 600 veya daha 

büyük olan ilaçların yüksek konsantrasyonlarda süte geçmesi mümkün değildir. Bu 

nedenle heparin (30,000) ve insülin (6,000)  gibi yüksek molekül ağırlığa sahip 

maddeler süte geçemez (Agatonovic-Kustrin ve ark 2002). Knutsson ve Sperber 

(1961) moleküler ağırlığı 3000-4000 olan polietilen glikolün meme içi 

uygulanmasından sonra meme bezinden emilmediğini belirtmişlerdir.  

Çözünürlük 

Memenin alveol ve epitelyum tabakası ağırlıklı olarak lipid yapıdadır ve 

kolostrumun üretilmeye başladığı ilk birkaç gün çok geçirgendir. Bu nedenle 

ilaçların su ve yağdaki çözünürlüğü süte geçişi etkileyen en önemli faktörlerden 

biridir. 

Lipofilik ilaçların biyolojik membranlardan emilimi ve dokulara dağılımı iyidir 

(Ziv 1980).  Laktasyonun son sağımında infüzyon tarzında uygulanan lipofilik 

ilaçların sütten yüksek oranda atıldığı, bunun lipofilik ilaçların hızlı emiliminden 

kaynaklandığı ifade edilmektedir (Ziv ve Sulman 1975). Aynı araştırıcılar, süt 

plazmadan daha fazla yağ içerdiğinden lipofilik ilaçların süte geçme eğiliminin 

yüksek olduğunu belirtmişlerdir.  

Uygulama Yolu 

Uygulanan her ilaç değişik düzeylerde süte geçebilmektedir. Plazma ilaç 

konsantrasyonu uygulama yolu ile ilişkilidir. Oral yolla uygulanan ilaçların 

presistemik eliminasyona (mide-barsak enzimleri, pH’ya maruziyet, bağırsak florası, 

transmembran proteinle etkileşim) uğraması ilacın plazma konsantrasyonunu, 
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dolayısıyla süt konsantrasyonunu da azaltacaktır. Parenteral uygulamalarda ise 

emilim oldukça hızlıdır. Parenteral uygulanan ilaçların, oral yolla uygulanan ilaçlara 

göre sütle atılım yüzdesi daha fazladır (Imperiale ve ark 2004). Farklı parenteral 

yollarla (damar içi, kas içi, deri altı) uygulanan ilaçların sütte oluşturdukları 

konsantrasyon karşılaştırıldığında, damar içi uygulanan ilaçların sütte daha fazla 

akümüle olduğu ortaya konmuştur (Fernández-Varón ve ark 2006, Mestorino ve 

Errecalde 2012).  

İlaç-İlaç ve İlaç-Besin Etkileşimi 

Ksenebiyotik ve biyolojik maddeler BCRP transmembran proteinin 

fonksiyonlarında değişikliklere (inhibisyon ve indüksiyon) neden olarak ve onunla 

yarışmaya girerek bu taşıyıcı proteinin substratlarının sütteki konsantrasyonlarını 

değiştirmektedirler. Real ve ark (2011) ivermektin ile danofloksasinin süt 

düzeyindeki etkileşimini incelemişler ve ivermektinin BCRP transmembran 

proteinini inhibe ederek danofloksasinin sütte konsantrasyonunu azalttığını 

belirlemişlerdir. Benzer şekilde, albendazol ve triklabendazolun,  enrofloksasin ve 

moksidektinin süt farmakokinetik parametrelerinde değişikliğe neden olduğu ortaya 

konmuştur (El-Sooud 2003, Barrera ve ark 2013).  

İlaç-ilaç etkileşimlerinde olduğu gibi BCRP düzeyindeki ilaç-besin 

etkileşimlerinin de ksenobiyotik ve biyolojik maddelerin süte geçişini değiştirdiği 

çalışmalarla ortaya konmuştur. Protein kaynağı olarak hayvan yemlerinde yaygın 

olarak kullanılan soya; flavonoidlerden zengin olup, 100 g soya 100-200 mg 

izoflavon (daidzein ve genistein)   içerir. Yapılan çalışmalarla daidzein ve genisteinin 

BCRP substratı olan danofloksasin, enrofloksasin ve nitrofurantoinin süte geçişini 

azalttığı ortaya konmuştur (Pulido ve ark 2006, Perez ve ark 2009, Perez ve ark 

2013). Sigara dumanı ve kızarmış ette yüksek oranda bulunan kanserojenik etkili 2-

amino-1-metil-6-fenilimidazo [4,5-b] piridin (Phlp) düzeyinin yabanıl farelerle 

karşılaştırıldığında BCRP -/- farelerin sütünde düşük olduğu belirlenmiştir (Jonker ve 

ark 2005). van Herwaarden ve ark (2007) yabanıl farelerin sütüne riboflavinin BCRP 

-/- farelere göre 60 kattan daha fazla geçtiğini tespit etmiştir. Flavin mononükleotid 

(FMN) düzeyi yabanıl farelere kıyasla BCRP -/- farelerde 6 kat daha düşük 

belirlenmiştir. Flavin adenin dinükleotid (FAD) düzeyinde ise önemli bir değişiklik 

gözlenmemiştir. Aynı çalışmada BCRP -/- farelerde farklı vitaminlerin (vitamin A, 
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B1, B6, B9, B12, C, E, H, K1) sütte konsantrasyonları araştırılmış, yalnızca biotin 

(vitamin H) BCRP -/- farelerin sütünde 3 kat daha az bulunmuştur. Et ve balık gibi 

protein içeren gıdaların pişirilmesi sırasında oluşan kanserojenik ve mutajenik etkili 

heterosiklik aminlerin (2-amino-3-methylimidazo[4,5-f]quinoline (IQ), 3-amino-1,4-

dimethyl-5H-pyrido[4,3-b]indole (Trp-P-1) ve mikotoksinlerden aflatoksin M1’in 

süte geçtiği; yabanıl farelerde bu bileşiklerin süt/plazma oranlarının BCRP -/- 

farelere kıyasla sırasıyla 3,4; 2,6 ve 3,8 kat daha yüksek olduğu belirlenmiştir (van 

Herwaarden ve Schinkel 2006). PCB 126, süt ve süt ürünlerini kontamine edebilen 

ve insan kanserojeni olarak bilinen dioksin benzeri poliklorlu bifenil (PCB) türevidir. 

Manzini ve ark (2017) PCB 126'nın Madin-Darby canine kidney-sığır ABCG2 

(MDCKII-bABCG2) hücre kültüründe Hoechst H33342'nin bABCG2 aracılı 

atılımını arttırdığını bulmuşlardır. Aynı çalışmada, PCB126 ile önceden muamele 

edilmiş hücrelerin AFM1 ile inkübe edilmesinin ardından PCB 126'nın, bABCG2 

efluks aktivitesi üzerinde inhibitör etkisi olduğu belirlenmiştir. Manzini ve ark 

(2017) AFM1’in, bABCG2 substratı olabileceğini belirtmektedirler. Fumitremorgin 

C (FTC) ve ABCG2 inhibitörü olarak bilinen equol, MDCKII-bABCG2 ve keçi 

ABCG2 (cABCG2) hücrelerinde PhIP taşınmasında belirgin bir azalmaya neden 

olmuştur. Diğer yandan, sadece equol, bABCG2 ve cABCG2’yi inhibe ederek 

enrofloksasinin geçişinde önemli bir azalmaya neden olmuştur. Ayrıca, FTC ve 

equol, MDCKII-bABCG2 hücrelerinde sodyum salisilatın efluks oranını düşürürken, 

MDCKII-cABCG2 hücrelerinde değişiklik gözlenmemiştir (Wassermann ve ark 

2013). Mahnke ve ark (2016) bABCG2 substratı olarak bilinen monepantel 

metabolitinin (monepantel sülfon); bABCG2 ekspre edebilen MDCKII hücrelerinde 

FTC, enrofloksasin, oksfendazol ve moksidektin tarafından bu proteini ekspre 

edemeyen MDCKII hücrelerine kıyasla önemli ölçüde inhibe edildiğini bulmuşlardır.  

1.4. Hidrofilik ve Lipofilik İlaçların Sütte Dağılımları 

Süt; protein, laktoz, elektrolit ve yağ damlacıklarının oluşturduğu su fazlı bir 

süspansiyondur. İlaçlar sütte laktalbumin gibi proteinlere bağlı, yağ globülleri içinde 

çözünmüş veya aköz kısımda serbest olarak bir veya birden fazla süt bileşeninde 

bulunabilirler (Craig ve Stitzel 2004). 

  Yağda çözünen ilaçların genellikle sütün lipid fazında konsantre olduğu ve 

süt proteinlerine bağlandığı, ancak bu ilaçların süt proteinlerine bağlanma oranlarının 
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plazma proteinlerine bağlanma oranından daha düşük olduğu belirtilmektedir 

(Yurchak ve Jusko 1976, Bitzen ve ark 1981, Syversen ve Ratkje 1985, Atkinson ve 

Begg 1988a). Fenotiyazin, benzodiazepin, trisiklik antidepresanlar, β-blokörler, 

kalsiyum antagonistleri gibi lipofilik ilaçların sütün lipid fazında daha çok konsantre 

olduğu belirlenmiştir. Süt bileşimi laktasyon periyodu ve beslenmeden belirgin 

şekilde etkilendiğinden (Hytten 1954, Hall 1975), yüksek oktanol/su partisyon 

katsayısına (log octP’app) sahip ilaçların süt/plazma konsantrasyon oranı doğrudan 

sütün lipid içeriğinden etkilenebilir (Atkinson ve Begg 1988b). Partisyon katsayısı 

(log P) ayrışma ya da iyonlaşma olmadan bileşiğin yapısını oluşturan fonksiyonel ve 

karbon gruplarının lipofilikliğini tanımlar (Manners ve ark 1988). Log P >1 olması 

ilacın lipofilitesini belirtir (Grabowski ve Jaroszewski 2009).   

Sütteki yağ konsantrasyonu,  ilaçların yanında 2,3,7,8-tetraklorodibenzo- p-

dioksin gibi aşırı derecede toksik ksenobiyotiklerin de sütle atılımında önemli rol 

oynar (Rogan ve ark 1980, Jensen ve Hummel 1982). Syversen ve Ratkje (1985) 

yaptıkları çalışmada diazepam ve daha az oranda fenitoinin sütün yağlı kısmında 

konsantre olduğunu, disopiramid, fenobarbital ve varfarinin ise sütün yağlı ve yağsız 

kısmında eşit olarak dağıldığını ortaya koymuşlardır. Diazepam, fenitoin ve varfarin 

plazma proteinlerine % 90’dan fazla bağlanır. Fenitoin ve özellikle diazepamın 

plazma proteinlerine bağlanma oranlarıyla sütün yağlı kısmında konsantre olmaları 

(sırasıyla 0,13 ve 0,62) arasında ilişki olabileceği belirtilmiştir. Fenobarbital ile 

disopiramidin hem plazma proteinlerine bağlanma oranı hem de sütün yağlı kısmına 

dağılım oranı düşük bulunmuştur. Mann ve ark (1950) diklorodifenil trikloretan 

(DDT) ile beslenen ineklerin sütünde DDT miktarını tam süt ve tereyağında sırasıyla 

7,5 ve 150 ppm olarak belirlemişlerdir. Sekiz ppm düzeyinde DDT içeren otu yiyen 

hayvanların sütlerinde 3 ppm ve bu sütlerden hazırlanan tereyağlarında ise 65 ppm’e 

kadar DDT bulunabilmektedir (Kaya ve ark 2002). İnek süt ve süt ürünlerinde 

triklabendazol kalıntılarının araştırıldığı çalışmada tam sütte triklabendazol ve 

metabolitlerinin konsantrasyonu 1.082, kremada 7.589, tereyağında 9.177 ve yağsız 

sütte ise 423 µg/kg olarak tespit edilmiştir (Power ve ark 2013a). Laktasyondaki 

ineklere nitroksinil ve oksiklozanid-levamizol kombinasyonu uygulanarak, bu 

ilaçların sütün krema ve yağsız süt kısımlarındaki konsantrasyonlarının 

belirlenmesine yönelik çalışmada, nitroksinil ≥ % 95, oksiklozanid > % 95 ve 

levamizol % 97 oranında yağsız sütte konsantre olmuştur (Power ve ark 2012). 
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Başka bir araştırmada, laktasyondaki ineklere deri altı yolla klosantel uygulandıktan 

sonra iki farklı zamanda krema ve yağsız sütte klosantel konsantrasyonu belirlenmiş, 

sonuçta her iki zaman noktasında da klosantelin kremada daha fazla akümüle olduğu 

tespit edilmiştir (Power ve ark 2013c). Power ve ark (2014) inek sütünde 

florfenikolün kremaya göre yağsız sütte daha fazla konsantre olduğunu 

belirlemişlerdir. Laktasyondaki ineklerde yapılan çalışmada, rafoksanid tam süte 

göre peynir ve tereyağı gibi yağ bazlı süt ürünlerinde sırasıyla 6 ve 14 kat daha fazla 

bulunmuştur (Power ve ark 2013b).  

Laktasyondaki keçilere meme ve kas içi yolla uygulanan benzilpenisilin, 

spiramisin, kloramfenikol, dihidrostreptomisin ve tetrasiklinin yağsız süt, kazein ve 

kremadaki konsantrasyonları ölçülmüş sonuçta, lipofilik özellikteki kloramfenikol ve 

tetrasiklinin, benzilpenisilin ve dihidrostreptomisine göre kremada daha fazla 

akümüle olduğu, sütün bu kısımlarındaki oranın uygulama yoluna bağlı olduğu 

ayrıca kazeindeki miktarın uygulama yolundan bağımsız olduğu, dihidrostreptomisin 

ve tetrasiklin kazeinde yüksek, benzilpenisilin ise düşük oranda biriktiği tespit 

edilmiştir (Ziv ve Rasmussen 1975).   

İn vitro olarak yürütülen çalışmada oksitetrasiklin, penisilin G, eritromisin, 

sülfadimetoksin, ketoprofen, tiyabendazol ve ivermektinin yağsız süt ve kremadaki 

birikme özellikleri araştırılmış sonuçta; ilaçların yağsız süt/tam süt ve krema/tam süt 

oranları sırasıyla oksitetrasiklin için 1,05 – 0,20; penisilin G için 1,03 – 0,26; 

eritromisin için 1,01 – 0,34; sülfadimetoksin için 0,97 – 1,10; ketoprofen için 1,04 – 

1,10; tiyabendazol için 0,82 – 4,73 ve ivermektin için 0,14 – 18,42 olarak 

belirlenmiştir (Hakk ve ark 2015). 

1.4.1. Amoksisilin  

Amoksisilin; klinikte sodyum ve trihidrat tuzu şeklinde kullanılmakta olup, 

amoksisilin trihidrat beyaz renkte, kokusuz, kristalize toz halindedir (Kaya ve ark 

2007).  Moleküler formülü C16H19N3O5S, moleküler ağırlığı amoksisilinin 365,40; 

amoksisilin trihidratın 419,4; pKa1 (asit) değeri 3,2; pKa2 (primer amin) değeri 11,7; 

log P değeri ise 0,75’dir (Ramos ve ark 2018). Amoksisilinin iki ana metaboliti 

vardır bunlar; amoksilloik asit ve amoksisilin piperazin-2,5-dion 

(diketopiperazin)’dur. Bu metabolitlerin antibakteriyel etkisi yoktur ancak 

amoksilloik asit alerjik reaksiyonlara neden olabilir (Reyns ve ark 2007).  
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Amoksisilin, β-laktam grubundan gram pozitif ve gram negatif bakterilere 

karşı etkili yarı-sentetik bir antibiyotiktir. Gastrointestinal sistemde kararlı yapıya 

sahiptir ve oral yolla alındığında, diğer aminopenisilinlere göre daha fazla 

absorpsiyona uğrar. Solunum, gastrointestinal, üriner sistem ve derideki bakteriyel 

kaynaklı enfeksiyonların tedavisi ve önlenmesi için beşeri ve veteriner hekimlikte 

yaygın olarak kullanılır. Amoksisilin, bakteri kaynaklı β-laktamaz ve penisilinazlar 

tarafından etkisizleştirildiğinden, penisilinaz inhibitörü olan klavulanik asit ile 

hazırlanmış formülasyonları yaygın kullanılır (Ramos ve ark 2018). 

Amoksisilin oral uygulandıktan sonra atlar hariç diğer hayvanlarda sindirim 

kanalından çok iyi emilir ve 2 saat içinde plazmada maksimum konsantrasyona 

erişir. Kas içi uygulandığında, uygulama yerinden % 60-80 oranında emilir. 10 

mg/kg dozda uygulandığında 24 saat süre ile plazmada amoksisilin konsantrasyonu 

0,5 µg/mL’nin üzerinde kalır. Uzun etkili formülasyonlarda bu süre 48 saate kadar 

uzar. Plazma proteinlerine % 30 oranında bağlanır. Amoksisilinin sığırlarda biyolojik 

yarı ömrü hakkında sağlıklı bir veri olmamasına rağmen, kas içi uygulama sonrası bu 

farmakokinetik parametre 8,8 saat olarak bulunmuştur (Nouws ve ark 1986). Dağılım 

hacmi sığırlarda 0,4-0,55 L/kg dolayındadır. Vücuda giren amoksisilinin yaklaşık % 

50’si değişmemiş halde idrarla atılır (Kaya ve ark 2007).  

Amoksisilin ineklere meme içi (5 g) uygulandıktan sonra süt örnekleri 3, 4, 5 

ve 6. gün toplanmıştır. Uygulamadan sonraki 3.gün sütte 2,7 ng/mL amoksisilin 

tespit edilirken, 6.gün sütte amoksisilin konsantrasyonu 1,2 ng/mL’ye düşmüştür 

(Bruno ve ark 2001). Laktasyondaki bir hayvana meme içi, her bir meme bölümüne 

toplamda 250 mg amoksisilin trihidrat (62,5 mg/10 mL) uygulanmış, 72.saatte sütte 

ilaç konsantrasyonu tespit limitinin altına düşmüş ve tespit limiti 1,1 ng/mL olarak 

belirlenmiştir (Ang ve ark 1997). Amoksisilin trihidrat beş gün süre ile günde bir 

kere, kas içi, 11 mg/kg dozda beş sütçü ineğe uygulandıktan sonra süt örnekleri 12 

saat ara ile dört gün süre ile alınmıştır. Sütte amoksisilin konsantrasyonu 36 ve 

48.saatte yüksek belirlenmiştir (Ramos ve ark 2018). Bir başka çalışmada ineklere 24 

saat ara ile 5 gün süreyle 7 mg/kg amoksisilin kas içi uygulanmıştır. Süt örnekleri 12 

saat ara ile 8 gün toplanmıştır. Ortalama amoksisilin konsantrasyonu ilk ilaç 

uygulamasından 12 saat sonra 9,24; 24 saat sonra ise 3,17 µg/kg belirlenmiştir. Sütte 

amoksisilin konsantrasyonu tekrarlanan dozlarda artarken her ilaç uygulamasından 
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24 saat sonra ise hızla 4 µg/kg’ın altına düşmüştür. Son uygulamadan 12 saat sonra 

sütte amoksisilin konsantrasyonu 5,84; 36 saat sonra < 4 ve 72 saat sonra yaklaşık 

0,46 µg/kg ölçülmüştür (Ramos ve ark 2018). Amoksisilin trihidrat ineklere yüksek 

doz (22 mg/kg), kas içi uygulandıktan sonra süt örnekleri 156.saate kadar alınmış ve 

sütte amoksisilin konsantrasyonunun yasal arınma süresince (96 saat) 10 µg/L’yi 

geçmediği belirlenmiştir (Anderson ve ark 1996). Koyunlarda yapılan çalışmada 

amoksisilin 24 saat ara ile 5 gün süreyle 7 mg/kg dozda kas içi uygulanmıştır. Sütte 

amoksisilin konsantrasyonu ilk ilaç uygulamasından 12 saat sonra 23,1; ikinci 

dozdan sonra 12 saat sonra 33,0 µg/kg belirlenmiştir. Son ilaç uygulamasının 

ardından sütte amoksisilin konsantrasyonu hızla düşmüş ve 60 saat sonra sütte 

ortalama amoksisilin konsantrasyonu < 4 µg/kg tespit edilmiştir (Ramos ve ark 

2018).  Bir başka çalışmada koyunlara 140 mg amoksisilin trihidrat ve 35 mg 

klavulanik asit içeren çözelti kas içi, 24 saat ara ile, ayrıca her meme bölmesine 5 

ardışık sağım boyunca amoksisilinin lokal formülasyonu uygulanmıştır. Tedaviden 

sonra süt örnekleri 24 saat ara ile 8 gün süreyle alınmış ve 192.saatte ortalama 4 

µg/kg amoksisilin belirlenmiştir (Pengov ve Kirbis 2009). Benzer bir çalışmada 

koyunlara amoksisilin trihidrat + potasyum klavulanat + prednizolon içeren 

formülasyon meme içi uygulanmış, uygulamadan 120 saat sonra ortalama 

amoksisilin konsantrasyonu 0,0; son örnekleme zamanında (168. saatte) ise 0,0025 

µg/mL ölçülmüştür (Buswell ve Barber 1989). Keçilerde yapılan çalışmada 

amoksisilin 8 saat ara ile üç kez meme içi uygulanmasını takiben sütte en yüksek 

amoksisilin konsantrasyonu son infüzyondan 16 saat sonra 83,3; 64 saat sonra ise 

0,06 µg/mL tespit edilmiştir (Buswell ve ark 1989).  

Avrupa İlaç Ajansı (EMA)’na göre amoksisilinin sütte bulunmasına izin 

verilen maksimum kalıntı limit (MRL) değeri 4 µg/kg ve parenteral uygulama 

sonrası sütün kullanımı için yasal bekleme süresi 4 gün (8 sağım) dür  (Commission 

ve No 2010).  

1.4.2. Tilozin 

Makrolid grubundan bir antibiyotik olan tilozin; 1960’da Mac Fuire tarafından 

Strep. fradie kültürlerinden elde edilmiştir. Farmasötik ürünlerinde baz, tartarat ve 

fosfat halinde bulunur. Beyaz, kirli-beyaz renkte, kuru toz halindedir. Zayıf bazik 

tepkimelidir ve asitlerle tuz oluşturur (Kaya ve ark 2007). Suda çok az, alkol dahil 
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diğer organik çözücüler ve yağda iyi çözünür (Dudrikova ve ark 1999).  Moleküler 

formülü C46H77NO12, moleküler ağırlığı 916,1; pKa değeri 7,1, log P değeri 1,93’tür 

(Gingerich ve ark 1977, Lewicki 2006). Tedavide kullanılan tilozin yaklaşık ≥ % 80 

tilozin A’dan oluşmakla birlikte cüzi miktarda desmikosin (tilozin B), makrosin 

(tilozin C), relomisin (tilozin D) gibi minör bileşikleri de ihtiva eder ve laktenosin 

(tilozin L), 5-O-mikaminosiltilonolid (OMT) ve desmisinosil tilozin (DMT) gibi 

metabolitleri vardır (Kirst ve ark 1988, Debono ve ark 1989, Kirst ve ark 1989, Roets 

ve ark 1993, Kanfer ve ark 1998, Fletouris 2000).  

Tilozin, Mycoplasma ve Gram pozitif bakterilere karşı bakteriyostatik etkili bir 

antibiyotiktir. Sığır ve danalarda uterus, akciğer hastalıkları ve çatal çürüğü, koyun 

ve keçilerde akciğer, göğüs zarı hastalıkları ve abort gibi hastalıkların tedavisinde 

kullanılır (Marsteller ve ark 2001). Besi ve laktasyonda olmayan sütçü sığırlarda 

Fusobacterium necrophorum ve Actinomyces pyogenes’in neden olduğu difteri, 

metritis, mastitis, pododermatitis ve hepatik apselerin tedavisinde kullanılır (Kaya ve 

ark 2007).  

Oral ve parenteral uygulamadan sonra iyi emilir ancak atılımı yavaştır. Tilozin 

% 25-47 oranında plazma ve % 15 oranında süt proteinlerine bağlanır (Ziv ve 

Sulman 1973, Gingerich ve ark 1977). Birçok hayvan türünde tilozinin yarı ömrü 3-4 

saat, dağılım hacmi 1-7 L/kg arasında değişir. Dolaşıma geçen ilaç, beyin omurilik 

sıvısı hariç tüm vücut kesimlerine etkili olabilecek yoğunluklarda geçer. Tilozin süte 

de kolay geçer; sütteki konsantrasyonu  plazmadakinin 5 katına çıkabilir. Vücudu 

başlıca safra, süt ve idrarla terk eder (Kaya ve ark 2007).  

Laktasyondaki ineklerde yapılan bir çalışmada tilozin damar içi,  12,5 

mg/kg/gün dozunda uygulanmış ve sütteki tilozin konsantrasyonunun örnekleme 

süresince plazmadan 5 kat yüksek olduğu belirlenmiştir (Gingerich ve ark 1977). Ziv 

ve Sulman (1973),  koyun ve ineklerde bu ilacın kas içi farmakokinetiğinin benzer 

olduğunu ayrıca ilaç uygulamasından 90 dakika sonra sütteki tilozin 

konsantrasyonunun plazmadan yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Koyunlarda 

yapılan bir başka çalışmada yukarıdaki çalışmaya benzer sonuçlar elde edilmiş ve 

ilacın sütteki tmax değeri 6 saat bulunmuştur (Al Wabel 2008). Keçilere 15 mg/kg 

tilozini damar içi ve kas içi uygulayarak dağılım kinetiğini karşılaştıran Atef ve ark 
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(1991), kas içi ve damar içi uygulamalar sonrasında sütte tilozin konsantrasyonunu 

plazmadan sırasıyla 6. ve 1.saatte yüksek tespit etmişlerdir.   

EMA’ya göre tilozinin sütte bulunmasına izin verilen MRL değeri 50 µg/kg ve 

parenteral uygulamalarda sığır, koyun ve keçide süt tüketimi için yasal arınma süresi 

4 gün (8 sağım) dür (Commission ve No 2010).  

1.5. Sütte Kalıntı ve Ekonomik Yönden Önemi 

Gıda amaçlı üretilen hayvanlarda veteriner ilaçların kullanımı, besin değeri 

taşıyan doku ve organlar ile bunlardan elde edilen ürünlerde insanlarda sağlık 

problemine neden olabilen kalıntılara neden olur. İnsan sağlığını korumak amacıyla 

her ilaç için hayvansal doku ve ürünlerde resmi kuruluşlarca MRL diye tanımlanan 

zararsız ilaç düzeyleri ve yasal arınma süreleri belirlenmiştir. Hayvansal gıdalarda 

ilaç kalıntılarının en büyük nedeni olarak etiket dışı ilaç kullanımı gösterilmektedir 

(Chevance ve ark 2017).  

 Süt ve süt ürünleri hayvansal gıdalar içerisinde en yaygın tüketilen grubu 

oluşturur. Sütte bulunan ilaç kalıntıları penisilin alerjisi olgusunda olduğu gibi 

duyarlı kişilerde ölümle sonuçlanabilen sağlık problemleri yanında, peynir gibi süt 

ürünleri yapımında kullanılan starter kültürleri olumsuz etkileyerek süt ürünlerinde 

kalite bozulmasına ve dolayısıyla ekonomik kayıplara da neden olmaktadır. 

Hayvansal ürünlerdeki çeşitli ısıl ve pişirme işlemlerine dirençli ilaç ve kimyasal 

madde kalıntıları mutajenik, karsinojenik, teratojenik etkilere, cinsiyet özelliklerinde 

ve davranışlarında değişikliklere, üreme bozukluklarına, bakteri, parazit ve protozoa 

türleri arasında dirençli tür ve suşların ortaya çıkmasına böylece ilaçların sağaltıcı ve 

kullanım süresinde kısalmaya ve konakçı sindirim kanalı mikroflorasının 

bozulmasına neden olurlar (De Vries 1996, Gaylor ve ark 1997, Schwarz ve ark 

2001, Claycamp ve Hooberman 2004, Samanidou ve Nisyriou 2008).  
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2. GEREÇ ve YÖNTEM 

2.1. Kullanılan Alet ve Malzemeler 

 Derin dondurucu (-80 °C, VWR, ABD) 

 pH metre (İnolab, WTW series, Terminal 740, Almanya) 

 Manyetik karıştırıcı (Gerhardt Bonn, Almanya) 

 Saf su sistemi (aqua Max-Ultra System, Younglin Instrument Co. Ltd, Kore) 

 Santrifüj (Sigma, 3K 18, Almanya)  

 Hassas terazi (Metler Toledo, AG204, İsviçre) 

 Ultrasonik su banyosu (Elma, Transsonic Digital, ST 840 DH, Almanya) 

 Vorteks (VWR, ABD) 

 Solid faz ekstraksiyon için vakum manifold sistem (Alltech, ABD)  

 UV dedektörlü yüksek basınçlı sıvı kromatografi (HPLC-UV, CBM-20A 

sistem denetleyicili LC-20AD, DGU-14A degasser, SIL 20AD autosampler, CTO 

10A kolon fırını, SPD-10A UV-VIS dedektör, Shimadzu, Japonya) 

 Kolon (Gemini C18, 250 mm × 4.6 mm i.d., 5 μm; Phenomenex, Torrance, 

CA, ABD) 

 SPE kartuş (Strata X, Phenomenex, ABD) 

2.2. Kimyasal Maddeler, Solüsyonlar ve İlaçlar 

 Asetonitril (VWR, ABD), metanol (VWR, ABD), hidroklorik asit (Carlo 

Erba, İspanya), trifloroasetik asit (Merck, Almanya), amonyum asetat (Merck, 

Almanya), ultra saf su (18,2 m), amoksisilin trihidrat (% 100,2; Anadolu İlaç ve 

Kimya San. A.Ş, Türkiye), tilozin baz (% 97,5; Anadolu İlaç ve Kimya San. A.Ş, 

Türkiye)    

 Hayvanlara uygulama için amoksisilin trihidrat preparatı olarak Synulox 

enjeksiyonluk süspansiyon (Amoksisilin trihidrat 140 mg/mL, klavulanik asit 35 

mg/mL, 100 mL, Pfizer, Türkiye), tilozin baz preparatı olarak da Tylan 200 

enjeksiyonluk çözelti (Tilozin baz 200 mg/mL, 100 mL, Lilly, Türkiye) 

 Mobil Faz A: % 0,1 trifloroasetik asit solüsyonu hazırlandı ve degaze edildi. 

 Mobil Faz B: % 100 asetonitril degaze edildi. 

 1 M hidroklorik asit su ile hazırlandı. 

 0,1 M amonyum asetat metanolde hazırlandı. 



23 
 

 % 0,1’lik trifloroasetik asit su ile hazırlandı. 

 % 25’lik asetonitril su ile hazırlandı. 

 % 20’lik asetonitril su ile hazırlandı. 

 % 50’lik metanol su ile hazırlandı. 

 Amoksisilin stok solüsyonu 1000 µg/mL olacak şekilde % 20’lik 

asetonitrilde, tilozin stok solüsyonu 1000 µg/mL olacak şekilde % 50’lik metanolde 

çözdürülerek hazırlandı ve çalışma süresince ışıktan korunarak -20 °C’de bekletildi. 

 Amoksisilin için çalışma stok solüsyonları 0,004-0,04-0,1-0,2-0,4-1-2-4-10-

40-100 ve 400 µg/mL, tilozin için çalışma stok solüsyonları 0,05-0,1-0,25-0,5-1-2,5-

5-10-25-50 ve 100 µg/mL olacak şekilde örnek dilüsyonlar hazırlandı.  

2.3. Hayvan Materyali 

Çalışma, mikroskobik sayım yöntemi ile sütlerinde somatik hücre sayısı ≤ 

250.000 olan sağlıklı 6 adet sütçü inek (Holstein, 450-500 kg, 2-4 yaşında, ortalama 

süt verimi 20-25 kg) üzerinde gerçekleştirildi. 

Hayvanlara herhangi bir ilaç uygulamasını önlemek için 1 ay süreyle aynı 

şartlarda bakım ve beslemeye alındı. Çalışma süresince ineklere karma yem, yonca, 

saman ve su verildi.  

Deneysel uygulamalar özel bir işletmede (Çarıklar, Konya) gerçekleştirildi.  

Çalışmaya başlamadan önce Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Etik 

Kurulu’ndan onay (No: 2016/056) alındı (Bkz. EK A). 

2.4. Deneysel Uygulamalar 

Çalışma in vitro ve in vivo olmak üzere iki aşamada gerçekleştirildi. 

İn vivo çalışma, çapraz dizayna göre gerçekleştirildi. Uygulamalar sabah 

sağımından sonra 06.00-07.30 saatleri arasında yapıldı. İlk aşamada her bir hayvana 

14 mg/kg dozunda amoksisilin (Synulox enj.) boyun bölgesi dorsolateralinden kas 

içi yolla uygulandı. İlaç uygulama öncesi (0) ve takip eden 1, 3, 6, 9, 12, 24, 48, 72, 

96, 120 ve 144. saatlerde, her örnekleme zamanında meme tamamen boşaltılarak 

steril tüplere süt örnekleri (100 mL) toplandı. Arınma süresinin ardından (4 gün) her 

bir hayvana 15 mg/kg dozunda tilozin (Tylan 200 enj.) boyun bölgesi 
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dorsolateralinden kas içi yolla uygulandı. İlaç uygulama öncesi (0) ve takip eden 24, 

48, 72, 96, 120 ve 144. saatlerde, her örnekleme zamanında meme tamamen 

boşaltılarak steril tüplere süt örnekleri (100 mL) toplandı. Her iki uygulama sonrası 

süt numuneleri 4 – 8 ℃ aralığında laboratuvara getirilerek, analiz edilene kadar -80 

°C’de saklandı. 

Amoksisilinin analiz yöntemi ve süte geçişi hakkında yeterli bilgi olmaması 

ayrıca birçok literatürde ilaç uygulamasını takiben 24 saat sonra ilacın tespit 

edilemediği bildirildiği için amoksisilin uygulandıktan sonra sık örnekleme 

yapılmıştır.  

Çalışmanın in vitro aşamasında, in vivo çalışmadan önce ineklerden alınan ilaç 

içermeyen süt örneklerine 0,004 – 400 µg/g amoksisilin trihidrat ve 0,05 – 50 µg/g 

tilozin baz eklendi. Bu konsantrasyonlar amoksisilin ve tilozinin MRL ve sütteki 

Cmax değerlerine göre belirlendi (Commission ve No 2010, Avci ve Elmas 2014, Li 

ve ark 2014). Daha sonra süt örnekleri 37 °C’de 30 dakika süreyle inkübe edildi. 

2.5. Sütlerde Somatik Hücre Sayımı 

Somatik hücre sayımı  Breed Metoduna (ISO 13366-1:2008) göre yapıldı. Lam 

üzerine 10 µl süt eklenip 1 cm2 alana yayıldı. Kuruduktan sonra 15 dakika boyunca 

metilen mavisinde bekletildi. Preparat kuruduktan sonra metilen mavisi saf su ile 

yıkandı. Preparat tekrar kurumaya bırakıldı, daha sonra mikroskop altında hücre 

sayımı yapıldı. Örneklerdeki somatik hücre sayısı (adet/mL) aşağıdaki formül ile 

hesaplandı: 

S = M × ÇF × 100 (S: Somatik hücre sayısı, M: Görüş sahasındaki ortalama hücre 

sayısı, ÇF: Kullanılan mikroskobun çalışma faktörü). 

2.6. Tam Sütün Yağsız Süt, Krema ve Kazeine Ayrılması 

Krema, sütten Morton (1954) tarafından bildirilen metot modifiye edilerek 

ayrıldı. Tam süt (50 g) 35 °C’de 45 dakika süreyle 4000 × g’de santrifüj edildi. 

Krema ayrıldıktan sonra elde dilen yağsız süt, proteinleri homojenize etmek için 3 

dakika süreyle vortekslendi.  
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Kazein, Ziv ve Rasmussen (1975) ve Morton (1954) tarafından bildirilen 

metotlar modifiye edilerek elde edildi. Kazein yağsız sütten (10±0,1 g); 4000 × g, 2 

°C, 45 dakika süreyle 3 kez santrifüj edilerek ayrıldı. Elde edilen kazein saf su ile 3 

kez yıkandıktan sonra kurutma kağıdı üzerinde kurutularak elde edildi. 

2.7. Süt ve Süt Kısımlarının Analiz İçin Hazırlanması 

Amoksisilin ve tilozinin ekstraksiyonu için; 10 g (± 0,1 g) tam ve yağsız süt 

örnekleri 50 mL’lik santrifüj tüplerine tartıldı. Krema ve kazein örnekleri ise 1±0,01 

g 50 mL’lik santrifüj tüplerine tartılarak üzerine 9 mL ultra saf su ilave edildi. Daha 

sonra homonejize etmek için vortekslendi.  

Amoksisilinin tam süt, yağsız süt, krema ve kazeinden ekstraksiyonu 1 M 

hidroklorik asit (10 mL) kullanılarak gerçekleştirildi. Daha sonra Strata X kartuşları 

kullanılarak katı faz ekstraksiyon (SPE) metoduna geçildi. Kartuşlar 3 mL metanol 

ve 3 mL su ile şartlandırıldı. Örnekler kartuşa uygulandı ve akış hızı en fazla 8 

mL/dk olacak şekilde ayarlandı. Kartuş 3 mL su ile yıkandıktan sonra analitler 1 mL 

% 0,1 trifloroasetik ve asetonitril karışımı (92:8, v/v) ile elüte edildi. Elde edilen 

analitler likit kromatografi viyallerine alındı ve 50 µL’si sisteme enjekte edildi. 

Tilozinin tam süt, yağsız süt, krema ve kazeinden ekstraksiyonu 30 mL 

asetonitril Daha sonra Strata X kartuşları kullanılarak katı faz ekstraksiyon (SPE) 

metoduna geçildi. Kartuşlar 10 mL metanol ve 10 mL su ile şartlandırıldı. Örnekler 

kartuşa uygulandı ve akış hızı en fazla 8 mL/dk olacak şekilde ayarlandı. Kartuş önce 

10 mL su sonra 10 mL % 25’lik asetonitril ile yıkandı. Yıkama sonrası kartuşlar 1 

dakika süreyle kurutulduktan sonra 1 mL 0,1 M amonyum asetatla analitler elüte 

edildi. Elde edilen analitler likit kromatografi viyallerine alındı ve 50 µL’si sisteme 

enjekte edildi.  

2.8. Amoksisilin ve Tilozinin Süt ve Süt Kısımlarında Miktar Tayinleri 

Amoksisilin ve tilozinin kantitatif tayinleri sırasıyla Karageorgou ve 

Samanidou (2011) ve Avci ve Elmas (2014) tarafından belirtilen metotlar modifiye 

edilerek HPLC-UV’de gerçekleştirildi.  
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Amoksisilin için;  

Kolon : Gemini 5 μm C18 column 250 mm × 4.6 mm   

Kolon Sıcaklığı : 23 ℃ 

Mobil Faz 

 

: Mobil Faz A: % 0,1 Trifloroasetik asit  

: Mobil Faz B: Asetonitril (92:8, v/v) 

Analiz Süresi : 25 dakika  

Akış Hızı : 1 mL/dk 

Dalga Boyu : 225 nm 

Dedektör : UV 

Enjeksiyon Hacmi : 50 µL 

Alıkonma Zamanı : ~13 dakika 

Tilozin için; 

Kolon : Gemini 5 μm C18 column 250 mm × 4.6 mm   

Kolon Sıcaklığı : 40 °C 

Mobil Faz 

 

: Mobil Faz A: % 0,1 Trifloroasetik asit  

: Mobil Faz B: Asetonitril (65:35, v/v) 

Analiz Süresi : 15 dakika  

Akış Hızı : 1 mL/dk 

Dalga Boyu : 287 nm 

Dedektör : UV 

Enjeksiyon Hacmi : 50 µL 

Alıkonma Zamanı : ~ 9 dakika 

2.9. Tam Süt, Yağsız Süt ve Kremada Total Protein Tayini 

Tam süt, yağsız süt ve kremada protein analizi tam otomatik protein cihazı 

(OPSIS KjelROC Analyzer, İsveç) kullanılarak Kjeldahl yöntemine göre 

gerçekleştirildi. 
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2.10. Metot Validasyon 

Özgünlük, doğrusallık, duyarlılık (tespit limiti ve hesaplanabilir limit), geri 

kazanım, kesinlik ve gerçeklik metot validasyonunun belirlenmesinde performans 

ölçütleri olarak alındı. 

2.10.1. Özgünlük (Specificity) 

Özgünlük, bulunması muhtemel diğer bileşenlerin varlığında, tayin edilecek 

analiti açık bir şekilde gözlemleyebilme yeteneğidir. Metodun seçiciliği ana maddeyi 

içermeyen inek süt ve süt kısımları kullanılarak kromatogramlarda amoksisilin ve 

tilozinin alıkonma zamanlarında süt, süt kısımları ve diğer kaynaklı piklerin bulunup 

bulunmadığı incelendi. 

2.10.2. Doğrusallık (Linearity) 

Bir analitik prosedürün doğrusallığı ölçülen analitin miktarı ile dedektör 

cevabının ne derece doğru orantılı olduğu ile belirlenir. Çalışma boyunca kullanılan 

amoksisilin ve tilozin standartları, amoksisilin stok solüsyonunun (1 mg/mL) 0,004-

400 µg/g ve tilozin stok solüsyonunun 0,05-100 µg/g’lık dilüsyonları şeklinde 

günlük olarak hazırlandı. Bu konsantrasyonlara karşılık gelen pik alan değerleri tayin 

edilerek kalibrasyon eğrisi çizildi ve korelasyon katsayısı hesaplandı.  

2.10.3. Duyarlılık (Sensitivity) 

Tespit limiti (limit of detection, LOD) bir örnekte sinyal/gürültü oranının 3 

olarak belirlendiği süt ve süt kısımlarında tespit edilebilen en düşük analit miktarı 

olarak tanımlanır. Hesaplanabilir limit (limit of quanification, LOQ) ise 

sinyal/gürültü oranının 6 olduğu süt ve süt kısımlarındaki analitin hesaplanabilir en 

düşük konsantrasyonu olarak tanımlanır.  

2.10.4. Kesinlik (Precision) ve Gerçeklik (Accuracy) 

Kesinlik; bir analitik metodun birbirini takip eden ölçümleri arasındaki 

yakınlık derecesinin ifadesidir. Kesinlik parametresi varyasyon katsayısıyla ifade 

edilir. Analitik yöntemin kesinliğinin belirlenmesi için istatistiksel açıdan yeterli 

sayıda aynı konsantrasyona sahip örnekler kullanılarak ortalama, standart sapma ve 

varyasyon katsayıları tayin edilir. 



28 
 

Bir analitik metodun gerçekliği ölçülen değer (konsantrasyon) ile gerçek 

değerin yakınlığını gösterir. Gerçeklik genellikle, eklenmiş miktar veya ortalama 

değer ile gerçek değer arasındaki farkın güven aralıkları olarak rapor edilir. 

Kesinlik için gün içi ve günler arası tekrar edilebilirlik ölçüt olarak kullanıldı. 

Gün içi ve günler arası farklılığın tespiti için standart solüsyonların ölçüm aralığında 

yer alan düşük, orta ve yüksek düzeyleri ana madde içermeyen süt ve süt kısımlarına 

eklendi. Bu düzeyler amoksisilin için sırasıyla 0,4; 4 ve 40 µg/g; tilozin için sırasıyla 

0,5; 5 ve 50 µg/g olarak belirlendi. Her düzeyde 3 tekrarlı analiz yapıldı. Bu düzeyler 

3 farklı günde tekrarlandı. Gün içi ve günler arası kesinlik % varyasyon katsayısıyla 

ve gerçeklik ise % bias değeri ile belirlendi. 

2.10.5. Geri Kazanım (Recovery) 

Standart solüsyonların düşük, orta ve yüksek düzeyleri süt ve süt kısımlarına 

eklenerek kalite kontrol örnekleri hazırlandı. Bu düzeyler amoksisilin için sırasıyla 

0,4; 4 ve 40 µg/g; tilozin için sırasıyla 0,5; 5 ve 50 µg/g olarak belirlendi. Geri 

kazanımlar herhangi bir örnek gibi değerlendirilen süt ve süt kısımlarından 

÷karşılaştırılmasıyla hesaplandı.  

2.10.6. Veri ve İstatistiksel Analiz 

HP PC kontrollü LC solution software program (LC solution software, version 

1,25; Shimadzu, Kyoto, Japonya) veri analizinde kullanıldı. 

İn vivo ve in vitro çalışmalarda, 1 g tam sütten elde edilen yağsız süt, krema ve 

kazeindeki amoksisilin ve tilozin konsantrasyonu µg olarak hesaplandı. Çalışmanın 

her iki aşamasında süt bileşenlerindeki yüzde dağılım oranları yağsız süt, krema ve 

kazein için aşağıda verilen formül üzerinden hesaplandı: 

(Süt Bileşenindeki İlaç Konsantrasyonu ÷ Tam Sütteki İlaç Konsantrasyonu) × 100 

Tüm veriler arasındaki istatistiksel farklılıklar SPSS 23,0 (SPSS for Windows, 

SPSS Inc., Chicago, Il., ABD) istatistik paket programı kullanılarak belirlendi. Elde 

edilen tüm verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine bakıldı ve normal 

dağılım göstermeyenlere Friedman Two-way analysis of variance yapıldı. Tüm 

değerler ortalama ± standart sapma (SS) olarak gösterildi.  



29 
 

Amoksisilin ve tilozin için metot validasyon parametreleri olan gerçeklik, gün 

içi ve günler arası farklılıkların ifadesi olarak standart sapma, % varyasyon katsayısı 

ve bias dikkate alındı. Tekrarlı analizlerde belirlenen konsantrasyonlar üzerinden 

tanımlayıcı istatistik yapılarak ortalama±SS, bias ve % varyasyon katsayısı 

hesaplandı. Yüzde varyasyon katsayısı; (standart sapma/ortalama)×100, yüzde bias 

değeri ise [(hesaplanan konsantrasyon − teorik konsantrasyon) ÷ teorik 

konsantrasyon] × 100 formülüyle hesaplandı. Kesinlik ve gerçeklik için kabul edilen 

varyasyon katsayısı ≤ % 15, bias ise ± % 15 aralığında olmalıdır. Tüm analizlerde 

güven aralığı % 95 olarak kabul edildi. İstatistiksel anlamda önemlilik sınırı P < 0,05 

olarak belirlendi.  
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3. BULGULAR 

3.1. Sütlerdeki Somatik Hücre Sayısı 

Çalışma için seçilen özel işletmede, sağmal ineklerden alınan süt örnekleri 4 – 

8 ℃ aralığında laboratuvara getirilerek somatik hücre sayısı belirlendi. Çiğ süt 

örneklerindeki ortalama somatik hücre sayısı “ISO 13366-1:2008” de belirtilen 

metoda göre değerlendirildi. Somatik hücre sayısı ≤ 250.000 olan inekler çalışma 

için seçildi.  

3.2. Tam Süt, Yağsız Süt ve Kremada Toplam Protein Yüzdesi 

Tam süt, yağsız süt ve kremada toplam protein sırasıyla % 3,10±0,10; % 

3,19±0,11 ve % 1,68±0,07 belirlendi. 

3.3. Metot Validasyonu 

3.3.1. Özgünlük (Specificity) 

Ana madde ve metabolitlerini içermeyen süt ve süt kısımlarının HPLC 

sistemine uygulanması sonrasında kromatogram üzerinde amoksisilin ve tilozin 

alıkonma zamanlarında süt ve süt kısımlarından kaynaklanan piklere rastlanmadı. 

3.3.2. Doğrusallık (Linearity) 

Amoksisilin ve tilozin için çalışma standartları stok solüsyonlarından 

amoksisilin için 0,004-400 µg/mL, tilozin için 0,05-100 µg/mL’lik dilüsyonları 

şeklinde hazırlandı. Bu dilüsyonların süt ve süt kısımlarına eklendikten sonra yapılan 

ekstraksiyon sonucu elde edilen süpernatantın 10 µL’si HPLC sistemine enjekte 

edildi. Konsantrasyonlar ve bu konsantrasyonlara karşılık gelen pik alan değerleri 

kullanılarak kalibrasyon eğrisi çizildi ve korelasyon katsayısı (R2) hesaplandı. 

Amoksisilin ve tilozinin süt ve süt kısımlarında R2 değeri > 0,9996 olarak bulundu.  

3.3.3. Geri Kazanım (Recovery) 

Amoksisilin içermeyen süt ve süt kısımlarına düşük (0,4 µg/g), orta (4 µg/g) ve 

yüksek (40 µg/g) düzeyde ekleme yapılarak kalite kontrol örneklerinden hesaplanan 

ortalama geri kazanım değeri % 84,75 belirlendi.   
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Tilozin içermeyen süt ve süt kısımlarına düşük (0,5 µg/g), orta (5 µg/g) ve 

yüksek (50 µg/g) düzeyde yükleme yapılarak kalite kontrol örneklerinden hesaplanan 

ortalama geri kazanım değeri % 92,17 belirlendi.  

3.3.4. Duyarlılık (Sensitivity) 

Amoksisilin için; 

LOD: S/G oranı 3’den büyük olan en düşük konsantrasyon tam süt, yağsız süt, krema 

için 0,01 µg/g; kazein için 0,0015 µg/g belirlendi. 

LOQ: S/G oranı 6’dan büyük olan en düşük konsantrasyon tam süt, yağsız süt, krema 

için 0,02 µg/g; kazein için 0,003 µg/g belirlendi. 

Tilozin için; 

LOD: S/G oranı 3’den büyük olan en düşük konsantrasyon tam süt, yağsız süt, krema 

ve kazein için 0,004 µg/g belirlendi. 

LOQ: S/G oranı 6’dan büyük olan en düşük konsantrasyon tam süt, yağsız süt, krema 

ve kazein için 0,008 µg/g belirlendi. 

3.3.5. Kesinlik (Precision) ve Gerçeklik (Accuracy) 

Metodun kesinliği ve gerçekliği amoksisilin için düşük (0,4 µg/g), orta (4 µg/g) 

ve yüksek (40 µg/g); tilozin için düşük (0,5 µg/g), orta (5 µg/g) ve yüksek (50 µg/g) 

konsantrasyonlarda hazırlanan kalite kontrol örnekleri ile değerlendirildi. 

Amoksisilin ve tilozin için süt ve süt kısımlarındaki pik alanlara göre belirlenmiş 

konsantrasyonlar üzerinden hesaplanan ortalama, standart sapma, % varyasyon 

katsayısı, % geri kazanım ve % bias değerleri Çizelge 3.1’de gösterildi.  

3.4. Verilerin Değerlendirilmesi 

Amoksisilinin in vitro ve in vivo aşamalarda, süt ve süt kısımlarındaki yüzde 

dağılımları sırasıyla Çizelge 3.2 ve Çizelge 3.3’de sunuldu. Çalışmanın her iki 

aşamasında amoksisilinin yağsız sütteki konsantrasyonu krema ve kazeinden daha 

yüksek belirlendi. Amoksisilin, süt ve süt kısımlarında 24. saat ve sonraki örnekleme 

zamanlarında ölçülemedi. Ayrıca in vitro aşamada 0,04 µg/g düzeyinde amoksisilin 

krema ve kazeinde belirlenemedi.  
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Tilozinin in vitro ve in vivo aşamalarda, süt ve süt kısımlarındaki yüzde 

dağılımları sırasıyla Çizelge 3.4 ve Çizelge 3.5’de sunuldu. Çalışmanın in vitro 

aşamasında tam ve yağsız sütteki tilozin konsantrasyonu yaklaşık olarak eşit ve 

krema ile kazeinden daha yüksek belirlenirken, in vivo aşamada kremadaki tilozin 

konsantrasyonu yağsız süt ve kazeinden daha yüksek belirlendi. Tilozin süt ve süt 

kısımlarında 120. saat ve sonraki örnekleme zamanında belirlenemedi. Ayrıca in 

vitro aşamada 0,05 µg/g düzeyinde tilozin krema ve kazeinde belirlenemedi.  
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Çizelge 3.1. Tam süt, yağsız süt, krema ve kazeinde amoksisilin ve tilozinin validasyon değerleri  

  Amoksisilin (μg/g)  Tilozin (μg/g) 

 0,4  4  40  0,5  5  50 

Tam Süt            

Ortalama (μg/g)  0,44  4,33  40,74  0,48  4,75  47,80 

SS  0,01  0,01  0,95  0,01  0,02  1,06 

VK (%)  2,27  0,23  2,33  2,08  0,42  2,21 

Geri kazanım (%)  82  87  82  96  95  96 

Bias (%)  11  8,19  1,85  -3,40  -5,07  -4,39 

Yağsız Süt             

Ortalama (μg/g)  0,39  3,99  39,90  0,46  4,55  47,16 

SS  0,003  0,04  0,44  0,004  0,03  0,36 

VK (%)  0,76  1,00  1,10  0,86  0,65  0,76 

Geri kazanım (%)  88  86  86  92  91  94 

Bias (%)  -2,5  -0,25  -0,25  -8,92  -8,92  -5,68 

Krema             

Ortalama (μg/g)  0,401  3,98  39,82  0,45  4,52  46,43 

SS  0,007  0,05  0,5  0,003  0,04  0,47 

VK (%)  1,74  1,25  1,25  0,66  0,88  1,01 

Geri kazanım (%)  85  86  84  90  90  93 

Bias (%)  0,31  -0,5  -0,45  -10,84  -9,67  -7,13 

Kazein             

Ortalama (μg/g)  0,402  4,00  40,16  0,44  4,51  45,56 

SS  0,004  0,04  0,42  0,002  0,04  0,46 

VK (%)  0,99  1,17  1,04  0,45  0,88  1,00 

Geri kazanım (%)  83  85  83  88  90  91 

Bias (%)  0,67  0,02  0,40  -12,30  -9,82  -8,88 
SS: Standart sapma. VK: Varyasyon katsayısı. 
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Çizelge 3.2. Farklı konsantrasyonlarda süte amoksisilin ilave edildikten sonra süt ve süt kısımlarında ilaç dağılımı (%) (ortalama ± SS) 

Konsantrasyon 

(µg/g) 

 
N 

 
Tam Süt 

 
Yağsız Süt*  

% Yağsız Süt  
Krema*  

% Krema 
 

Kazein* 
 

% Kazein 

0,04  9  0,04±0,001  0,035±0,006  87,53±3,19a  < LOQ  < LOQ  < LOQ  < LOQ 

0,4  9  0,44±0,01  0,39±0,02  88,63±2,28ab  0,05±0,01  11,37±2,40ab  0,003±0,000  0,68±0,09a 

4  9  4,33±0,01  3,98±0,07  91,30±2,25b  0,35±0,09  8,06±2,37b  0,03±0,004  0,69±0,13a 

40  9  40,74±0,95  39,90±0,83  97,35±0,87c  0,84±0,33  2,05±0,92c  0,32±0,002  0,78±0,09a 

400  9  400,08±4,48  387,64±3,14  97,01±0,23c  12,44±0,89  3,10±0,35c  4,51±0,12  1,12±0,05b 

Ortalama ± SS        92,36±6,34    7,42±6,37    0,82±0,14 

*: 1 g tam sütten elde edilen yağsız süt, krema ve kazein içerisindeki amoksisilin düzeyi (µg) 
a,b,c: Aynı sütundaki farklı harfler istatistiksel olarak anlamlıdır (P< 0,05). 

 

Çizelge 3.3. İneklere amoksisilin (tek doz, 14 mg/kg, IM) uygulandıktan sonra farklı örnekleme zamanlarında süt ve süt kısımlarında ilaç dağılımı (%) (ortalama ± SS) 

Örnekleme 

Zamanı (saat) 

 
N 

 
Tam Süt 

 
Yağsız Süt*  

% Yağsız Süt  
Krema*  

% Krema 
 

Kazein* 
 

% Kazein 

1  6  0,06±0,01  0,05±0,01  76,19±13,37abc  0,02±0,01  25,10±14,09abc  0,05±0,01  81,75±17,57a 

3  6  0,26±0,02  0,22±0,02  82,29±7,07a  0,05±0,02  18,67±7,45a  0,017±0,002  6,72±1,15b 

6  6  0,36±0,03  0,27±0,03  75,09±6,46b  0,10±0,03  26,25±6,81b  0,04±0,003  10,19±1,72c 

9  6  0,09±0,00  0,06±0,01  67,66±8,29c  0,03±0,01  34,08±8,73c  0,016±0,002  17,66±3,25d 

12  6  0,06±0,01  0,04±0,01  64,43±3,10c  0,02±0,00  37,50±3,27c  0,006±0,002  9,69±2,85bc 

Ortalama ± SS    0,17±0,14  0,13±0,11  73,13±7,12  0,04±0,03  28,32±7,51  0,03±0,02  25,20±31,87 

*: 1 g tam sütten elde edilen yağsız süt, krema ve kazein içerisindeki amoksisilin düzeyi (µg) 
a,b,c,d: Aynı sütundaki farklı harfler istatistiksel olarak anlamlıdır (P< 0,05). 
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Çizelge 3.4. Farklı konsantrasyonlarda süte tilozin ilave edildikten sonra süt ve süt kısımlarında ilaç dağılımı (%) (ortalama ± SS) 

Konsantrasyon 

(µg/g) 

 
N 

 
Tam Süt 

 
Yağsız Süt*  

% Yağsız Süt  
Krema*  

% Krema 
 

Kazein* 
 

% Kazein 

0,05  9  0,05±0,00  0,04±0,00  93,52±0,87a  < LOQ  < LOQ  < LOQ  < LOQ 

0,5  9  0,48±0,01  0,45±0,01  93,43±0,97a  0,03±0,01  6,93±1,02a  0,01±0,00  2,33±0,14a 

5  9  4,75±0,02  4,49±0,03  94,64±0,72b  0,27±0,04  5,65±0,76b  0,09±0,01  2,00±0,12b 

50  9  47,80±1,06  44,95±0,55  94,05±1,29ab  3,01±0,71  6,27±1,36ab  0,96±0,01  2,01±0,05ab 

Ortalama ± SS        93,91±0,56    6,42±0,59    2,11±0,58 

*: 1 g tam sütten elde edilen yağsız süt, krema ve kazein içerisindeki tilozin düzeyi (µg) 
a,b,c: Aynı sütundaki farklı harfler istatistiksel olarak anlamlıdır (P< 0,05). 

 

 

Çizelge 3.5. İneklere tilozin (tek doz, 15 mg/kg, IM) uygulandıktan sonra farklı örnekleme zamanlarında süt ve süt kısımlarında ilaç dağılımı (%) (ortalama ± SS) 

Örnekleme 

Zamanı (saat) 

 
N 

 
Tam Süt 

 
Yağsız Süt*  

% Yağsız Süt  
Krema*  

% Krema 
 

Kazein* 
 

% Kazein 

24  6  0,14±0,001  0,08±0,001  56,88±2,11a  0,06±0,005  45,44±2,22a  0,05±0,002  34,61±15,07 

48  6  0,09±0,001  0,04±0,002  44,65±2,22ab  0,05±0,001  58,34±2,34ab  0,016±0,001  18,59±14,76 

72  6  0,06±0,003  0,02±0,002  36,28±2,22bc  0,04±0,001  67,16±2,34bc  0,019±0,004  29,55±6,42 

96  6  0,047±0,002  0,01±0,001  21,81±2,35c  0,039±0,001  82,41±2,47c  0,013±0,001  28,36±16,21 

Ortalama ± SS    0,08±0,004  0,04±0,003  39,90±14,74  0,05±0,001  63,34±15,53  0,02±0,001  27,78±6,70 

*: 1 g tam sütten elde edilen yağsız süt, krema ve kazein içerisindeki tilozin düzeyi (µg) 
a,b,c: Aynı sütundaki farklı harfler istatistiksel olarak anlamlıdır (P< 0,05). 
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Çalışmanın hem in vitro hem de in vivo aşamasında yağsız süt, krema ve 

kazein içerisinde amoksisilin ve tilozinin yüzde dağılım bar grafikleri sırasıyla Şekil 

3.1 ve Şekil 3.2’de sunuldu. İn vitro veri ile kıyaslandığında, in vivo aşamada 

amoksisilin ve tilozin krema ve kazein içerisinde daha fazla dağıldı. Tilozinin in vitro 

ortamda yağsız sütte dağılımı in vivo ortama göre daha fazlaydı.  

Amoksisilin ve tilozinin kazeindeki dağılım oranı çalışmanın her iki 

aşamasında da konsantrasyona göre farklılık gösterdi. 

 

Şekil 3.1. Çalışmanın in vitro ve in vivo aşamasında amoksisilinin yağsız süt, krema ve kazeinde 

dağılımı (%) (ortalama ± SS) 
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Şekil 3.2. Çalışmanın in vitro ve in vivo aşamasında tilozinin yağsız süt, krema ve kazeinde dağılımı 

(%) (ortalama ± SS) 
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4. TARTIŞMA 

4.1. Metot 

Çalışmada, hidrofilik özellikteki β-laktam ve lipofilik özellikteki makrolid 

grubu antibiyotiklerden amoksisilin ve tilozinin, klinik olarak sağlıklı Holstein ırkı 

ineklerin süt ve süt kısımlarında (yağsız süt, krema ve kazein) dağılımı belirlendi. 

Ayrıca bu ilaçların süt ve süt kısımlarında metot validasyonu yapılmış analiz 

yöntemleri ile HPLC-UV’de düzeyleri belirlendi. Genel olarak metodun kesinliği 

için kabul edilen kriter olan varyasyon katsayısının % 15’den düşük, ve gerçeklik 

için kabul edilen bias aralığının ise ±% 15 değerleri içinde olması gerekir (EMEA 

2009).  

Amoksisilin ve tilozinin tam süt, yağsız süt, krema ve kazeinde tayini sırasıyla 

Karageorgou ve Samanidou (2011) ve Avci ve Elmas (2014) tarafından bildirilen 

metotlar modifiye edilerek gerçekleştirildi. Belirtilen yöntemlerin süt ve süt 

kısımlarında amoksisilin ve tilozin tayini için kullanılabilir olduğu ortaya kondu. 

Metodun süt ve süt kısımlarında amoksisilin ve tilozin için ortalama geri 

kazanımlarının (sırasıyla % 84,75; % 92,17), tespit (amoksisilinin tam süt, yağsız süt, 

kremada 0,01; kazeinde 0,0015 µg/g; tilozinin tam süt, yağsız süt, krema ve kazeinde 

0,004 µg/g) ve hesaplanabilir (tam süt, yağsız süt, kremada 0,02; kazeinde 0,003 

µg/g; tilozinin tam süt, yağsız süt, krema ve kazeinde 0,008 µg/g) limitlerinin düşük, 

tekrar edilebilirliklerinin (her bir ilaç ve örnek için VK < % 15) ve bias değerlerinin 

(± % 15 arasında) kabul edilen sınırlar içinde olması metodun süt ve süt kısımlarında 

amoksisilin ve tilozin tayininde kullanılabilir olduğunu gösterdi.  

4.2. Amoksisilinin Süt Kısımlarındaki Dağılımı 

Çalışmanın in vivo aşamasında amoksisilinin yağsız sütte krema ve kazeine 

oranla daha fazla dağıldığı belirlendi. Bu sonuç, benzilpenisilin, levamizol gibi 

hidrofilik ilaçların yağsız sütte daha fazla dağılması ile sonuçlanan çalışmalar ile 

paralellik göstermektedir (Ziv ve Rasmussen 1975, Power ve ark 2012). 

Amoksisilinin örnekleme zamanlarına göre kazeinde yüzde dağılımları farklılık 

gösterdi. Bu farklılığa; ilk örnekleme saatlerinde süt miktarının az, dağılım oranının 

yüksek ve örnekleme zamanı ilerledikçe süt miktarının fazla dolayısıyla ilacın kazein 

içerisindeki konsantrasyonunun azalması neden olabilir. Ziv ve Rasmussen (1975) 
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yaptıkları çalışmada fizikokimyasal özelliğe bağlı olmaksızın kazeine yüksek oranda 

bağlanan ilaçların, yağsız sütte daha fazla akümüle olduğunu bildirmişlerdir. 

Çalışmada amoksisilinin kazein/tam süt oranı ortalama % 25 olmasına rağmen yağsız 

süt/tam süt oranı ortalama % 73 oranında belirlendi. Yağsız sütte amoksisilinin daha 

fazla dağılması, hidrofilik özelliği ile ilişkilendirilebilir. Ayrıca amoksisilinin 

örnekleme zamanlarına göre yağsız süt, krema ve kazeindeki konsantrasyonları 

dalgalanma gösterdi. Bu dalgalanmanın nedeni amoksisilinin absorbsiyonunun hızlı, 

atılımının yavaş olmasından kaynaklanabilir (Ramos ve ark 2018). Çalışmanın ilk 

örnekleme zamanlarında gözlenen değişkenliğin bir diğer sebebi; ilaçların 

kromatografik metotlarla belirlenmesinde düşük konsantrasyonlarda varyasyonların 

daha fazla meydana gelmesinden kaynaklanabilir (Viswanathan ve ark 2007).  

Sağım aralıkları eşit olduğunda yağ hariç sütün genel bileşiminde çok büyük 

değişiklikler oluşmaz. Eşit zaman aralıklarında yapılmayan sağımlarda en kısa 

zaman aralığında sağılan süt, diğerlerine göre daha fazla yağ içerir (Wheelock 1980, 

Tekinşen ve Nizamlıoğlu 2004). Amoksisilinin fizikokimyasal özelliği ve yağsız 

sütte daha fazla birikme eğilimi göz önüne alındığında, 1. ve 3. saatte diğer 

örnekleme zamanlarına göre daha fazla yağsız sütte birikmesi yukarıda bahsedilen 

sağım sıklığının süt bileşimine etkisi ile açıklanabilir. 

Sütçü ineklerde Power ve ark (2012) oksiklozanid ve levamizolun yağsız süte 

kremaya oranla daha fazla geçtiğini belirlemiştir. Oksiklozanidin yağsız sütte daha 

fazla dağılma nedeninin, süt proteinlerine bağlanmasından kaynaklanabileceği 

bildirilmiştir (Whelan ve ark 2010). Lipofilik özellikte florfenikol ile yapılan 

çalışmada ilacın yağsız sütte (Power ve ark 2014), hidrofilik özellikte 

dihidrostreptomisin ile yapılan çalışmada ilacın kremada (Ziv ve Rasmussen 1975) 

daha fazla dağıldığı ortaya konulmuştur. Bu iki çalışma bulguları arasındaki fark 

ilaçların süt proteinlerine bağlanma oranı ile ilişkili olabilir.  

Çalışmanın in vitro aşamasında elde edilen sonuçlar ile in vivo aşamadan elde 

edilen sonuçlar paraleldi. Amoksisilin yağsız sütte, krema ve kazeine göre daha fazla 

akümüle oldu. Amoksisilin yüksek konsantrasyonlarda kremada daha az birikti. 

Bunun nedeni yüksek konsantrasyonlarda ilacın kremadaki dağılımının doyurulması 

olabilir. Kazeinde ise amoksisilinin yüzde dağılımı kremanın aksine yüksek 

konsantrasyonda (400 µg/g)  daha fazla oldu. Elde edilen sonuçlara benzer olarak 
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Hakk ve ark (2015) yaptıkları in vitro çalışmada hidrofilik ilaçlardan oksitetrasiklin 

ve penisilin G’nin yağsız sütte daha fazla akümüle olduğunu belirlemişlerdir. Aynı 

çalışmada sülfadimetoksin ve ketoprofen hidrofilik olmasına rağmen yağsız süt ve 

kremaya eşit dağılım göstermiştir.  

4.3. Tilozinin Süt Kısımlarındaki Dağılımı 

Çalışmanın in vivo aşamasında tilozin yağsız süt ve kazeine oranla kremada 

daha fazla akümüle oldu. Örnekleme zamanı ilerledikçe yağsız sütte tilozin 

konsantrasyonu azalırken kremada artmıştır. Bunun nedeni ilerleyen sağımları 

takiben sütle atılan ilaç konsantrasyonunun azalması ve ilacın fizikokimyasal özelliği 

ile ilişkili olarak kremada birikme eğilimi olabilir. Elde edilen sonuçlara benzer 

şekilde, inek ve keçilerde yapılan çalışmalarda triklabendazol, klosantel, 

kloramfenikol ve rafoksanid gibi lipofilik ilaçların kremada daha fazla akümüle 

olduğu belirlenmiştir (Ziv ve Rasmussen 1975, Power ve ark 2013a, Power ve ark 

2013b, Power ve ark 2013c). Ayrıca Power ve ark (2013a) krema ve tereyağında 

triklabendazol ve metabolitlerinin doza bağlı olarak biriktiğini ortaya koymuşlardır. 

Mevcut çalışmada tilozinin kremada daha fazla oranda akümüle olduğu bulunmasına 

rağmen bu oran öngörülenden daha azdı. Bunun nedeni tilozinin kazeine bağlanma 

oranı ve zwitterion özelliği ile ilişkili olabilir (Ashraf ve Aqma 2017). Zwitterion 

bileşiklerin hem hidrofilik hem de lipofilik ortamda davranışı benzerdir ve diğer 

bileşiklerden farklı olarak tüm pH değerlerinde iyonize olabilirler (Manners ve ark 

1988). Çalışmada kazein bileşenindeki ilaç konsantrasyonunun tam sütteki ilaç 

konsantrasyonuna oranı % 28 olarak belirlendi. Ziv ve Sulman (1973) yaptıkları 

çalışmada tilozinin süt proteinlerine bağlanma oranını % 15 bildirmişlerdir. Süt 

proteinlerinin çok büyük oranını kazeinin oluşturması (Davies ve ark 1983, Jenness 

1985), kazeindeki ilaç düzeyinin ilacın süt proteinlerindeki konsantrasyonu hakkında 

yeterli bilgi sunabilir. Sütte tilozin için belirlenen MRL 50 µg/kg’dır (Commission 

ve No 2010). İn vivo çalışmanın sonuçlarına göre yağsız süt ve kremada 48. saatte, 

24. saatte ise kazeinde tilozin konsantrasyonu ≤ 50 µg/kg belirlendi.  

Çalışmanın in vitro aşamasında ise öngörülenin aksine tilozinin tam ve yağsız 

sütte konsantrasyonları yaklaşık olarak aynı belirlenirken, bu konsantrasyonlar krema 

ve kazeinden önemli ölçüde yüksekti. Hakk ve ark (2015) çalışmamızın aksine 

tiyabendazol ve ivermektinin in vitro ortamda kremada daha fazla akümüle olduğunu 
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belirlemişlerdir. Çalışmamızla belirtilen çalışma sonuçları arasındaki farklılık, 

kullanılan ilaçların lipofilik özellikleri dışında diğer özelliklerinden (zwitterion) 

kaynaklanabilir. Total protein analizi sonucu tam (% 3,10) ve yağsız sütün (% 3,19) 

kremaya (% 1,68) göre daha fazla protein içerdiği görüldü. Tilozinin kremaya oranla 

yağsız sütte daha fazla akümüle olmasının bir diğer nedeni, süt proteinlerine yüksek 

oranda bağlanması ile ilişkili olabilir. Ayrıca Al Wabel (2008)  in vitro ortamda 

tilozinin plazma proteinlerine oranla süt proteinlerine daha fazla bağlandığını 

belirlemiştir. Bir başka çalışmada ise kazeine bağlanabilen ilaçların yağsız sütte daha 

fazla birikebileceği bildirilmektedir (Ziv ve Rasmussen 1975). Lipofilik ilaçlar 

sadece plazma proteinlerine değil aynı zamanda doku proteinlerine de yüksek oranda 

bağlanır ve biyolojik membranlardan kolaylıkla geçer.  Marczak ve ark (2015) 

yaptıkları çalışma ile lipofilik ilaçların yağ oranı yüksek doku ve hayvansal 

gıdalardaki düzeylerinin mutlak aynı oranda olmayabileceğini belirtmişlerdir. 

Atkinson ve Begg (1990) ise lipofilik ilaçların süt ve plazma proteinlerine bağlanma 

oranlarının farklı olabileceğini bildirmiştir.  

4.4. Amoksisilin ve Tilozinin Kazeindeki Düzeyleri 

Amoksisilin ve tilozinin kazeindeki düzeyleri hem in vitro ve hem de in vivo 

aşamalarda benzer bulundu. Çalışma sonucunda amoksisilin ve tilozinin kazeindeki 

oranları, Ziv ve Rasmussen (1975) tarafından yapılan çalışma ile benzerlik gösterdiği 

belirlendi. İlaçların kazeinde düzeylerinin sütteki ilaç konsantrasyonuyla ilişkili 

olduğu tespit edildi. 
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Mevcut çalışma ve bu alandaki diğer çalışmalara ait sonuç ve bilgiler birlikte 

değerlendirildiğinde; 

 Laktasyon dönemindeki ilaç kullanımlarında yasal arınma süresince sütün 

farklı kısımlarının kullanımını sağlamak için ilaçların bu kısımlardaki dağılımının 

bilinmesi gerekir. 

 Genellikle hidrofilik ve/veya kazeine yüksek oranda bağlanan ilaçların sütün 

yağsız kısmında, lipofilik ilaçların ise krema ve tereyağında daha fazla dağılım 

eğiliminde olduğu anlaşılmaktadır. 

 Çalışmanın her iki aşamasında amoksisilin yağsız sütte, tilozin ise farklı 

kısımlarda dağıldığı için; konuyla ilgili yapılacak çalışmalarda sütün farklı 

kısımlarına ilaçların dağılımını belirlemek için çalışmaların in vivo yürütülmesi 

gerekir. 

 Amoksisilinin krema ve kazeinde arınma süresini belirlemek için HPLC-MS 

gibi daha hassas kromatografik yöntemlerle ek çalışmalara ihtiyaç vardır. 

 Kremanın % 30’unun süt olduğu düşünülürse, amoksisilin içeren kremadan 

elde edilen tereyağında ilaç konsantrasyonu daha da düşük olabilir. 

 Tilozin için tam sütte belirtilen MRL  (50 µg/kg)  4 günlük yasal arınma 

süresince sağlanırken çalışmada; yağsız süt ve kremada 48. saatte kazeinde ise 24. 

saatte ≤ 50  µg/kg olarak tespit edildi. 

 İlaçların süt proteinine bağlanma oranı (affinitesi) ilaçların yağsız süt ve 

peynir altı suyu gibi proteince zengin kısımlardaki düzeyini etkileyeceğinden, 

ilaçların süt proteinlerine bağlanma oranının belirlenmesi farklı süt kısımlarının 

kullanımına katkı sağlayarak ekonomik kayıpları azaltacaktır. Ayrıca süt protein 

oranı türler arasında farklılık gösterdiğinden, süt proteinindeki ilaç düzeyleri türlere 

göre değişebilir. 

 Bu çalışmayla elde edilen bulgular süt ve süt ürünlerinin MRL ve yasal 

arınma süresine bağlı ekonomik kayıpları önlemeye katkı sağlayacaktır. 
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