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PROJENİN AMACI: 

Tularemi hastalığında kullanılan ilaçların saf(standart) 

formları ile tablet formlarının içindeki etken madde mik-

tarlarının karşılaştırılması ile aynı zamanda belirtilen ilaç-

ların stabilitelerinin UV spektrofotometre ile belirlenmesi  

 

GİRİŞ: 

Hayvanlardan insanlara geçen Francisella tularensis bak-

terisinin neden olduğu bir hastalık olan Tularemi, dünya-

nın farklı yerlerinde çeşitli oranlarda görülmektedir ve  

potansiyel bir biyöterörizm ajanı ve biyolojik silah olarak 

kullanılır. Doğal kaynakları çoğunlukla yabani tavşan, sin-

cap, tarla faresi, rakun gibi kemirici hayvanlar-

dır.Hastalığın tedavi edilmesinde genellikle aminogliko-

zidler, tetrasiklinler ve kinolon grubu 

antibakteriyel ajanlar(genellikle sip-

rofloksasin) kullanılır. 

Bu projede Tularemi tedavisinde kul-

lanılan, tetrasiklin ve siprofloksasin 

içeren ikişer ilaç alınıp, içlerindeki et-

ken madde miktarları  spektrofotometrik yöntemle ölçü-

lüp bir markanın daha çok kullanılma sebebi ve stabilitele-

ri araştırılacaktır. 

 

 

 

YÖNTEM: 

 

 2 tetrasiklin, 2 siprofloksasin ilaçlarından, toplam dört 

tane 1 ppm’ lik ana stok hazırlandı. Hazırlanan dört 

ana stoktan, her bir ilaca ait 10 ppb ve 100 ppb’lik, top-

lam 8 tane numune oluşturuldu. Her numune spektro-

fotometrede üçer defa okutuldu. Deneydeki bütün öl-

çümler siprofloksasin için 271nm tetrasiklin için 

365nm de okutulmak üzere spektrofotometrede yapıl-

mıştır.  

 

 

 

 

SONUÇLAR: 

Doktorun önerdiği marka-

nın etken madde miktarı açısından yüzde olarak daha 

zengin olduğu, ilaçların içindeki etken madde miktar-

larının ilaç etiketinde yazan miktardan daha 

az olduğu, ancak uluslararası standartlar 

içerisinde yer aldığı, ayrıca ilaçların, asit, 

baz ve H2O2 karşısında dayanıklıklarını ko-

ruduğu ortaya çıkmıştır.   

TARTIŞMA: 

Bu projede insanların piyasadan aldıkları ve kullanıdıkla-

rı ilaçlarda yazılan madde miktarlarının kesin olarak 

doğru olmadığı görülmüştür.  Bu konuda ilaç firmaları-

nın daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. 
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