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ÖZET 

Özkan, E. (2011). Çeşitli Bitkisel Yağlar ve Balın Farklı Topikal Formülasyonlarının 
Hazırlanması ve Yaşlanına-Karşıtı Etkinliğinin Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Teknoloji ABD, Kozmetoloji BD, Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul. 

Kozmesötik sektörüne her geçen gün, yeni etkin ve yardımcı maddeler girmektedir. Bu 

madde ve uygulama sistemlerinin etkili olmasının yanı sıra, yan etkilerinin olmaması da 

çok önemlidir. Bu yüzden, doğal maddelere olan ilgi giderek artmaktadır. Böylece sen

tetik türevli maddelerin yol açtığı pek çok yan etkinin önleneceği düşünülmektedir. 

Bu çalışmada, yukarıdaki bilgilere dayanılarak, geniş bir floraya sahip olan ülkemizde 

üretilen nar çekirdeği, üzüm çekirdeği ve susam yağlarının her birinden %5 konsantras

yonda ve uygun spesifikasyanlara sahip baldan %4 konsantrasyonda kullanılarak koz

ınetik etkili farklı formülasyonlar geliştirilmiştir. 

Y IS tipi krem formülasyonlarında kararlılık testleri yürütülmüştür. Oda sıcaklığında 

(25±2°C) ve 40±2°C'de test kabininde bekletilen formülasyonlar üzerinde, belirli aralık

larla organoleptik kontroller, viskozite ve pH ölçümleri, mikrobiyolojik limit testleri 

yapılmıştır. Kararlı ve uygun bulunan formülasyon, yaşları 25-65 yaş aralığında 12 ba

yan sağlıklı gönüllü denek, 8 hafta boyunca günde 2 kez önkol bölgesine uygulamıştır. 

Karşılaştırma için diğer önkol bölgesi boş bırakılmıştır. Gönüllülerden, O.günde, 

4.haftada ve 8.haftada, girişimsel olmayan aletlerle deri nemi, sebumu, cilt pH'ı, pürüz

lülük, gözenek sayısı ve elastikiyet gibi çeşitli parametreler ölçülmüştür. Sonuçlar ista

tistiksel olarak (Tek yönlü ANOVA testi) ve gönüllülere anket testi yapılarak değerlen

dirilmiştir. Sonuç olarak, oklüzif etkili nar çekirdeği, üzüm çekirdeği ve susam yağları 

ile humektan etkili balın kombinasyonuyla hazırlanan ürünün, yapılan değerlendirmeye 

göre, cilt nemini, elastikiyetini, sebumunu ve yumuşaklık hissini arttırdığı tespit 

edilmiştir. Ayrıca ürünün cilt pH'ını değiştirmedİğİ gibi ciltteki kırışıklıkları, 

pürüzlülüğü ve gözenek sayısını da azalttığı saptanmıştır. Böylelikle, ürünün 4 ve 8 

haftalık kullanımının cildi yaşianma belirtilerine karşı koruması açısından, ürün 

uygulanmayan bölgeye kıyasla anlamlı ölçüde etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Kozmetoloji, yaşlanına-karşıtı etki, bitkisel yağlar, bal, cildin 

nemlendirilmesi. 

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. 
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ABSTRACT 

Özkan, E. (2011). Preparing Various Topical Formulations of Plant Oils and Honey 

and Evaluation of Their Anti-aging Effects. Istanbul University, Institute of Health 

Science, Department of Pharmaceutical Technology, Cosmetology Section, Master's 

Thesis, Istanbul. 

Every day, new active ingredients and excipients are included in the cosmeceutic sector. 

As well as, these ingredients and application systems must be effective, it is very 

important not to have adverse effects too. For this reason, attention to the natural 

ingredients is increasingly devoloping. Thus, toxicity problems which are caused by 

synthetic derived ingredients are thought to be prevented. 

In this project, based on the infarınations above, 5% concentrations of pomegranate 

seed oil, grape seed oil and sesame oil, produced in our country which has a large flora, 

was developed to be combined with %4 concentration of honey to formuiate effective 

various cosmetic formulations. 

Stability tests were performed on 0/W type erearn formulations. Periodically, 

organaleptic controls, viscosity and pH evaluations and microbiologicallimit tests were 

performed on formulations kept at room temperature (25±2°C) and 40±2°C test cabinet. 

Stabile and proper formulation was applied on 12 healty women volunteers' forearm 

area who are 25-65 years old for 8 weeks twice aday. For comparison, other forearm 

area was used as blank. Parameteres such as skin moisture, sebum, skin pH, roughness, 

pore number and elasticity were measured by noninvasive techniques on volunteers in 

oth Day, 4th and 81h weeks. The results were evaluated statistically (One way ANOV A) 

and a questionnaire was fiiled with by the volunteers. 

In conclusion, the product was prepared as pomegranate seed, grape seed and sesame 

oils which are effective as occlusive, were combined with honey which is effective as a 

humectant, was found to increase skin moisture, elasticity, sebum and softness feeling. 

Also, it was determined that as the product did not change skin pH, decreased skin 

wrinkles, roughness and pore number. Thereby, as a result of application of the product 

for 4 and 8 weeks, it can be concluded that there was a statistically significant 

difference between the product applied area of skin. and blank rewealing the importance 

of antiaging effects of the product. 

Key words: Cosmetology, anti-aging effect, plant oils, honey, skin moisturizing. 

This study is supported by Istanbul University Scientific Research Projects. 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Deri, vücudun immunolojik olarak aktif en geniş organıdır {Schroeder ve ark. 

2007; Yazan 2004; Öztürk 1999). Yaklaşık olarak 1,5-2.0 m2'lik yüzey alanı ve ortalama 

0,5 ının kalınlığına sahiptir. Birey ve dış çevre arasında koruyucu bariyerdir, mikroorga

nizmaların veya zararlı kimyasal maddelerin penetrasyonunu engeller, ultraviyole rad

yasyonu absarbe ve bloke eder, sıvı kaybını önler. Vücut ısıcaklığının düzenlenmesinde 

önemlidir (Öztürk 1999). 

Deri üç ana katmandan oluşmaktadır. Bu tabakalar dıştan içeriye doğru; 

epidermis, dermis, subkutanöz dokudur. Her katman spesifik özelliklere ve fonk:siyonlara 

sahiptir (Baumann 2009; Öztürk 1999). Epidermis, derinin en dış katmanıdır. Bu tabaka 
' 

kazınetik bakış açısı için çok önemlidir çünkü derinin yapısını ve nemini bu tabaka belir

ler. Eğer epidermis yüzeyi pürüzlü ve kuru ise cilt yaşlanmış görünür (Baumann 2009). 

Su, deri elastikiyetinin ve bariyer bütünlüğünün korunmasında son derece önem

lidir. Kırışıklıklar derinin nem kaybetmesi sonucunda kolaylıkla gelişir (Draelos 2008). 

Bu nedenle, nemlendirici ürünlerin hiçbir sorun olmasa bile, derinin var olan dengesini 

korumak ve dış etkilerin neden olacağı hasarı önlemek için kullanılması gerekmektedir. 

(Rudikoff 1998). 

Normal koşullar altında derinin hidratasyon seviyesi %10'un altına düşmemelidir 

(Yazan 2004 ). Sağlıklı bir boynuzsu tabakanın su içeriği yüksektir, e lastik yapıdadır ve 

mekanik strese karşı dirençlidir. Ancak zorlayıcı hava koşulları (rüzgar, güneş ışını, kuru 

sıcak veya kuru soğuk hava vb.), sabun ve yüzey etkin maddelerle yapılan deri temizliği 

veya organik çözücülerle temas gibi bazı dış etmenlerle, koruyuculuk özelliği azalmakta

dır. Bu durumda SC hasar görür ve kuru cilt problemi ortaya çıkar. (Idson 1992; Blank 

1993). 

Kuru deri, normal olmayan düzeyde su kaybının sonucu olarak gelişir. Kazınetik 

açıdan bakıldığında kuru derinin en önemli sebebi epidermallipitlerin azalmasıdır. Kuru 

derinin diğer bir nedeni de SC'un %20-25'ni oluşturan NMF (Doğal Nemlendirici Fak

tör)'nin azalmasıdır (Idson 1980; Farage ve ark. 2010). Kuru derinin klinik belirtileri; pü

rüzlülük, kızarıklık, pullanma ve yüzeysel deri kaybıdır (Rudikoff 1998). 
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Bu nedenlerden dolayı nemlendirici ve yumuşatıcı ürünler, kuru deri tedavisinde 
' 

normal derinin günlük bakımının sürdürülmesinde ve birçok deri hastalığının yan tedavisi 

olarak artan önem kazanmaktadır. Nemlendiriciler, deriyi pürüzsüzleştirir ve nemlendirir

ler. Nemlendiricilerin etkinliği, hedeflenmiş cilt durumuna göre, doğru nemlendirici 

madde seçilerek arttırılabilir (Kaul 2008). 

Nemlendirici etki sağlamak için üç kozmesötik madde grubu bulunmaktadır; 

1 )Oklüzif maddeler: Deri üzerinde yağlı bir film tabakası oluşturarak deri neminin 

buharlaşmasını azaltan yağlı maddelerdir (Draelos 2000; Draelos 2008; Flynn ve ark. 

2001; Rawlings ve ark. 2008). Bu çalışmada kullanılan oklüzif etkili bitkisel yağlar şun

lardır; 

a)Nar Çekirdeği Yağı: 2 tip polifenolik bileşikçe zengindir. Bunlar 

antosiyanidinler ( delfinidin, si yanidin ve pelargonidin) ve hidrolize olabilen tanenlerdir. 

Güçlü antiaksidan ve antiinflamatuar etkiye sahiptirler (Aslama ve ark. 2006; Gonzalez 

ve ark. 2008). Nar, UVB radyasyonun yan etkilerine karşı deriyi korur. Ayrıca, UV A ışı

ğın sağlığa zararlı etkilerine karşı da koruma sağlar (Gonzalez ve ark. 2008). Nar çekir

deği yağının, tek tabakalı kültürde, keratinosit proliferasyonunu stimüle ettiği ispatlan

mıştır. Buna paralel olarak, deri kültüründe, epidermiste hafif bir kahnlaşma gözlemlen

miştir (Aslama ve ark. 2006). 

b )Üzüm Çekirdeği Yağı: Üzüm çekirdekleri %5-8 arasında çeşitli po lifenaller içe

rir. Başlıca polifenolleri, flavonoidlerdir. Vücudu hastalıklardan ve erken gelişen yaşlan

madan koruyan güçlü bir antioksidandır. Başlıca fenol grubuna giren proantosiyanidinleri 

taşırlar. Bu maddelerin antiaksidan etkisi, E vitamininden 20, C vitamininden ise 50 kat 

daha çoktur (Shi ve ark. 2003). 

c)Susam yağı: Sesamol, susam yağında bulunan lignan yapısında bir maddedir. 

Sesamol yüksek oranda kabul görmüş bir antioksidandır. Fare derisinde yapılan bir de

neyde, fotohasarı önlemede iyi etkileri olduğu gösterilmiştir {Sharma ve Kaur 2006; Gao 

ve ark. 2008) 

2)Humektan maddeler: Cilt yüzeyine uygulanan ve aynen bir sünger gibi suyu çe

kip, tutabilen maddelerdir (Draelos 2000; Draelos 2008; Rawlings ve ark. 2008). SC'un 

neminin tekrar kazandırılması ve ince kırışıklıkların azaltılmasında kullanılırlar (Draelos, 

2008). Çalışmada humektan olarak kullanılan balın cildi parlaklaştıncı ve kırışıklık gide-
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rici ürünlerde keratolitik etkisi ile kullanılabileceği kayıtlıdır (Connock 2005). Balın do

ğal kaynaklı ve kolay bulunabilir olması formülasyona katılmasındaki başlıca sebeplerdir. 

3)Film yapıcı ajanlar: Kınşıklıklann azaltılmasında kullanılan ve hidrofılik mat

risler olarak bilinen diğer bir gruptur. Örneğin; hyaluronik asit (Yazan 2004; Türsen 

2006; Draelos 2008). 

Gelişmiş ülkelerde yaşam süresi uzadığından, insaniann genç ve bakımlı kalma 

isteği artmıştır. Bunun sonucunda, kozmesötik sektörüne, her geçen gün, yeni etkin ve 

yardımcı maddeler girmektedir. Bu madde ve uygulama sistemlerinin, etkili olmasının 

yanı sıra, yan etkilerinin olmaması da çok önemlidir. Sentetik türevli maddelerin yol 

açtığı çok sayıdaki yan etki nedeniyle doğal maddelere olan ilgi giderek artmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, geniş bir floraya sahip olan ülkemizde üretilen çeşitli 

bitkisel yağlar ve uygun spesifikasyanlara sahip balın birlikte formüle edilmesiyle farklı 

kozmetik etkili formülasyonları geliştirmektir. Kozmetik açıdan kullanıcılar tarafından 

daha çok kabul gören Y /S emülsiyon tipinde 18 farklı krem formülasyonu hazırlanmıştır. 

Hazırlanan formülasyonlarda kararlılık testleri yürütülmüştür. Formülasyonlar oda 

sıcaklığında ve 40±2°C 'de test kabininde tutulmuştur. Kararlı ve uygun bulunan 

formülasyon, 12 sağlıklı bayan gönüllü tarafından tek önkol bölgesine günde 2 kez, 8 

hafta boyunca uygulanmıştır. Diğer önkol, kontrol bölgesi olarak boş bırakılmıştr. 

Gönüllülerde, O., 28. ve 56. günde, komeometre, sebumetre, pH-metre ve AramoTS 

cihazıyla, nem artışı, sebum miktarı, pH, elastikiyet, gözenek sayısı ve pürüzlülük gibi 

parametrelerin ölçümleri alınmıştır. Ayrıca formülasyon, subjektif açıdan da anket testi 

ile değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak hesaplanmıştır. 
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2.GENEL BİLGİLER 

2.1.Deri ve Derinin Nemiendirilmesi Hakkında Genel Bilgiler 

Deri, yetişkin vücut ağırlığının yaklaşık %6'sını oluşturan, insan vücudunun en 

geniş organıdır. Deri esasen, vücut ile çevre arasında bir bariyer sağlar (Knowlton ve 

Pearce 1993 pp. 167; Darlenski ve ark. 2009; Mescher 2009). Sadece vücudun görünüş 

ve şeklini vermez, aynı zamanda da birçok önemli fonksiyonu vardır. 

2.l.l.Derinin Fonksiyonları 

İlk olarak deri sabit vücut sıcaklığının korunmasına yardım eder. Vücut sıcaklığı 

artmaya başladığı zaman, 23-30°C aralığındaki çevre sıcaklığında, sıcaklık kan 

damarlarının dilatasyonu ile kaybedilebilir. Bu olay genel olarak cilt kızarınası olarak 

bilinen bir duruma yol açar. 30°C'nin üzerinde, terleme fonksiyonu başlar ve 

buharlaşmayla serinletici etki meydana gelir. 

İkinci ve çok önemli bir fonksiyonu da vücudun su içeriğini korumaktır. Derinin 

en dış tabakalarında yer alan lipitler, vücuttan aşın su kaybını önleyici bir bariyer 

sağlamaktadır. Eğer bu lipitler deterjanlar gibi faktörlerle cilt yüzeyinden kaybolurlarsa, 

ciltten su kaybı artar ve kuru deri olarak bilinen durum ortaya çıkar. 

Derinin üçüncü özelliği de ışığa maruz kalma sonucunda ortaya çıkan etkilerden, 

vücudu korumaya yardım etmektir. Vücudun güneş ışınlarına maruziyeti derideki 

pigınentler ile kontrol edilir. Bu durum güneş ışınlarına karşı daha iyi bir korunma 

olanağı sağlayan UV maruziyete doğrudan bir yanıttır. 

Deri ayrıca hem kimyasal hem de mikrobiyal etkilerden korunınayı sağlar. Cilt 

yüzeyi asit manto olarak bilinen bir fılmle kaplıdır. Asit manto, sekresyon aracılığıyla ter 

ve sebasöz bezleri tarafından oluşturulur. Asit manto test edilen vücut bölgesine bağlı 

olarak, genellikle, 4,5-6,5 aralığında bir pH'ya sahiptir. Deriye korunma, kimyasal 

savunma, detoksifikasyon ve bakteriyostatik fonksiyonlar ile verilir. Asit mantonun 

pH'sındaki ani değişiklikler, istenmeyen bakteriyel yayılma, hassaslaştırına ve çeşitli cilt 

derınatiHerine yol açar. 

Son olarak, deri, mekanik strese karşı dayanıklılık sağlar. En dıştaki boynuzsu ta

baka, dışandan gelen mekanik hasara ve basınca karşı ilk savunma çizgisi olarak vücudu 
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dıştan sert bir örtü gibi kaplar (Mescher 2009; Darlenski ve ark. 2009; Shai ve ark. 2009; 

Knowlton ve Pearce 1993 pp.167-168). 

2.1.2.Derinin Fizyolojisi 

Cilt 3 ana katmandan oluşmuştur. Bunlar Şekil 2.1 'de gösterildiği gibi epidermis, 

dermis ve hipodermistir (subkutanöz doku) (Powell 2006). Her katman spesifik özellikle

re ve fonksiyonlara sahiptir. 

Epidermis 

Demıis 

Subcutaneous 
lay er 

.---- ----t--- ---- Basal cell membrane 

.-------Jr------ - Basal cell 

:::--- -- Squamous cell 

~-- Horny layer 

i!P'!Otii'"!!-- Hair foll icle 

~~~~r- Dendritic cells 

~~-- Melanocytes 

-4i~.-c:::::=1-- Meissner·s corpuscu les 

---~-1----1-- Sebaceous glands 

=--~~~-- Ar rector plll muscle 
~-- Blood vesse ls 

-u:.~'--tt-"-+-- Sweat glands 
~~M--..-+-- Free nerve endings 

'--~------ı-- Lymphatic channels 

~--.~1-+-- Ne rve fıbres 

Şekil 2-1: Cilt katmanlarının şematik gösterimi-Skincare dermis'ten. 

2.1.2.1.Epiderınis 

Epidermis, cildin en dış katmanı dır. Kan damarları ve lenf kanalları içermez. Ağ

rının algılanması için bazı sinir uçları içerir. Kalınlığı bulunduğu bölgeye göre 150-180 

Jlm arasında değişir (Knowlton ve Pearce 1993) Bu tabaka, kozmetik bakış açısı için çok 

önemlidir. Çünkü, cildin yapısını ve nemini bu tabaka vermektedir. Eğer epidermis yüze

yi pürüzlü ve kuru ise cilt yaşlanmış görünmektedir. Ayrıca, cilt renginin belirlenmesinde 

de katkısı vardır. Morfolojik görüntü ve hücre fonksiyanlarına göre beş ayrı tabaka içerir. 

Epidermisin alt bölümleri aşağıdaki gibidir (Baumann 2009 pp.3). (Şekil 2.2). 



Şekil2-2: Epidermisin tabakalarının şematik görünümü-About.com'dan 

1) Bazal tabaka (Stratum germinativum) 

Epidermisin en derin tabakasıdır. Epidermiste yalnızca bazal hücreler devamlı 

olarak yenilenme yeteneğine sahiptir ve epidermisi korumaktan sorumlu olan hücre top

luluğudur. Hücreler bu tabakada iken, yuvarlak veya yumurta şeklindedirler (Şekil 2.3) 

Seratum Bawle 

Şekil2-3: Bazal tabakanın şematik gösterimi-About.com'dan 

Bu tabakadaki hücreler (keratinositler), derınise hemidezmozom adı verilen prote

inli yapılar tarafından, temel membran ( dermo-epidermal membran) ile, stratum 

spinosum tabakasının hücrelerine ise dezmozomlar ile bağlanmışlardır (Knowlton ve 

Pearce 1993; Dayan 2008 pp.57). 

Bazal tabakanın %1 O'u kök hücreler, %50'si tamamlayıcı hücreler ve %40'ı 

postmitotik hücrelerdir. Normalde, kök hücreler yavaş bölünen hücrelerdir, ancak yara 

iyileşmesi veya büyüme faktörlerine maruziyet gibi bazı durumlarda daha hızlı bölünür

ler. Kök hücreler, kısa süreli tamamlayıcı hücreleri meydana getirirler. Kısa süreli ta-

6 
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marolayıcı hücreler en çok, bazal tabakada hücre bölünmesinden sorumludurlar ve 

postmitetik hücreleri üretirler. Tamamlayıcı hücreler, terminal farklılaşmaya uğrarlar ve 

görünüşte suprabazal hücrelere dönüşrnek için hareket ederler. Granüler hücrelere dö

nüşmek ve sonuçta stratum corneumun parçası olmak amacıyla yukarıya doğru göçleri 

devam eder. En sonunda da, stratum corneuma ulaşırlar ve buradan dökülürler (Tang ve 

Bhushan 201 O; Dayan 2008 pp.58). (Şekil 2.4). Bazal tabakadan boynuzsu tabaka ya göç 

süresinin yaklaşık 13 gün sürdüğü tahmin edilmektedir. Cilt yüzeyinde kayıp 

( deskuamasyon) meydana gelmeden önce tamamen keratinize olmuş boynuzsu tabakada 

bir 13 gün daha harcanır. Bu nedenle ortalama olarak epidermis her 26 günde bir yeni

lenmektedir (Knowlton ve Pearce 1993 pp. 170; Powell 2006). 

Transit 
Stern Cells ------ amplifying 

Tenninafly 
diffe re nt iate d 

Şekil 2-4: Bazal tabakada hücre oluşumunun şematik gösteriıni-Baumann 

(2009) 'dan. 

Kök hücreler bölünür ve keratinositlerin sayısını arttırmak için tamamlayıcı hücreleri üretirler. Bu hücreler 

ıra ıyla olgun, terminal ve farklılaşmış hücreler haline gelirler. Miktarlar hücre oluşumunu göstermektedir. 

Ayrıca bu tabakada bulunan özelleşmiş diğer hücreler melanositler, Langerhans 

hücreleri ve Merkel hücreleridir. Melanositler, deriyi UV radyasyon ve serbest radikal

lerden koruyan melanini ( eumelanin ve phaeomelanin) taşıyan, melanozomları salgılar

lar. Kemik iliğinden kaynaklanan Langerhans hücreleri, deride antijen sunan hücreler 
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(APC) olarak immün sistemin bir parçası olarak görev alırlar. Sinir uçları ile birlikte 

derıniste bulunan Merkel hücreleri kutanöz duyumsamadan sorumludur (Dayan 2008). 

2) Dikensi, sivri uç tabakası (Stratum spinosum) 

Bazal tabakanın üstünde yer alan kübik ya da hafifçe yassı hücre topluluğundan 

oluşur (Şekil 2.5). Karakteristik mikroskobik görüntüsü, hücre yüzeyinde çok sayıda di

kensi çıkıntı ( dezmozom) görülmesi şeklindendir. Bunlar komşu hücrelerle bağlantı yı 

sağlayan, keratin filamentler içeren, hücrelerarası bağlantı yapılarıdır (Acartürk ve ark 

2007). 

Keratin sentezinin bir aşaması olan tonofilament sentezi bu hücrelerde yapılmak_ 

tadır. Hücreler arasında lenf sıvısına benzer intersellüler bir sıvı bulunur. Epidermisin 

beslenmesinin bu sıvı yoluyla olduğu zannedilmektedir (Mescher 2009). İmmünolojik 

fonksiyona ve antijen oluşturma yeteneğine sahip Langerhans hücreleri de en çok bu ta

bakada yer alır (Taşpınar 1976). 

Stratu Spanos.um 

-coıuın t 
c;e~~, 

Şekil 2-5: Stratum spinosumun şematik gösterimi- About.com'dan. 

2) Granülertabaka (Stratum granulosum) 

Granüler tabaka olarak isimlendirilmelerinin nedeni görünür keratohyalin granül

leri içermeleridir (Baumann 2009 pp.3). (Şekil 2.6). Bu tabakadaki üç ya da beş hücre ka

lınlığında düzleşmiş hücreler, keratinizasyonun ilk bulgularını gösterir. Her ne kadar, çe

kirdek dağılması bu tabakada başlasa da hücrelerde çekirdek hala vardır. Bu tabaka canlı 

epidermisin en dış sınırıdır. Hidrofılik maddeler için önemli bir bariyer değildir. Ancak 
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stratum comeuro zedelenirse, canlı epidermis, difüzyonu sınırlayan bir bariyer haline ge

lebilir ( Acartürk 2007). 

Strcıtum Granulosum 

Şekil2-6: Granüler tabakamın şematik görünümü-About.com'dan. 

3) Lusidum tabakası (Stratum lucidum) 

Sadece el içi ve ayak tabanı gibi derinin çok kalın olduğu bölgelerde bulunan bir 

tabakadır. Normal tabakalardan daha açık renkte görünür. Bu tabakadaki hücreler iğ 

şeklinde yassılaşmış atrofik çekirdeğe sahip hücrelerdir (Şekil 2. 7). (M escher 2009). 

Şekil 2-7: Lusidum tabakasımn şematik gösterimi-About.com'dan. 

4) Boynuzsu tabaka (Stratum comeum) 

Epidermisin en dış tabakası olan SC veya boynuzsu tabaka, yaklaşık olarak 

6-15 f.!ID kalınlığındadır (Şekil 2.8). 
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Şekil 2-8: Boynuzsu tabakanın şematik görünümü-About.com'dan. 

SC, kozmetik ürünlerle, kumaşlarla ve diğer yüzeylerle temas halindedir. Sitop

lazma ve interselüler organellerden yoksun olan 15 katmanlı yassı , keratinden zengin, 

korneosit tabakasından meydana gelmektedir. SC, ölü hücre tabakası olarak açıklanabilir. 

Çünkü hücreler protein sentezi yapamazlar ve hücresel sinyal vermeden sorumlu değildir

ler. Bu hücreler keratinositten, korneosit haline dönüşmüştür. Bu tabakada bulunan 

keratinositler, keratinizasyon sürecini tamamlamış en olgun hücrelerdir (Mescher 2009). 

Komeositlerin düzenlenınderi Şekil 2.9 'da gösterildiği gibi tıpkı tuğladan bir duvara 

benzemektedir. Tuğlalar komeositlerden oluşmaktadır. Harç kısmı ise, protein ve yağ içe

ren, lamellar granüllerden elde edilen bileşenlerden yapılmıştır. 

Lipids 

Şekil2-9: Çift katmanh lipit yapının şematik gösterimi- Skincaredermis'ten. 

SC 'un ekstraselüler lipit membranı başlıca, %40 seramitler ve türevlerini, %25 

kolesterolü %10-%15 serbest yağ asitlerini içerir. Bileşiminde daha az miktarlarda 

trigliseritler, stearil esterleri ve kolesterol sülfat bulunmaktadır. Bu lipitler, epidermis ara-
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cılığıyla sentezlenirler ve lamellar granüllerde paketlenirler. Ardından, farklılaşırlar ve su 

bariyerini oluştururlar. Bu lipitler, boynuzsu tabakanın önemli parçalarıdır ve 

transepidermal su kaybını (TEWL) önleme ve zararlı bakterilerin girişini engellernede rol 

oynarlar. SC'daki lipit miktarı ve cinsi bulunduğu vücut bölgesine göre değişmektedir. 

Genel olarak permeabilitenin, SC'daki lipitlere göre belidendiği kabul edilmektedir 

(Tang 2010; Acartürk 2007; Rudikoff 1998; Gao ve ark. 2008; Darlenski 2009). 

Boynuzsu tabakanın temel proteinlerinden bir diğeri de histidinden zengin 

filaggrindir. Bu protein, plastiklik, nem tutma ve UV koruma özelliklerine sahip doğal 

nemlendirici faktör (NMF) olarak bilinen, aminoasitlere ve diğer bileşenlere hidrolize 

olabilmektedir (Rudikoff 1998). Hücre içi lokalize olmuş NMF ve lipitler, lamellar gra

nüller tarafından açığa çıkartılır. Hücre dışına lokalize olanlar ise, cilt hidrasyonunda, es

nekliğinde ve elastikiyetinde önemli bir rol oynamaktadırlar (Baumann 2009). 

2.1.2.2.Keratinizasyon Süreci 

Komeositler olarak da bilinen keratinositler ve onların bileşenleri, bazal tabaka

dan başlayıp epidermisin üst tabakalarında kadar devam ederek, epidermisin her seviye

sinde bulunmaktadır. 

Keratinositler, dermal epidermal bağlantı noktasında (DEJ) epidermisin alt kıs

mında meydana gelirler. Bazal hücreler olarak da adlandırılan keratinositler, kök hücreler 

tarafından meydana getirilirler çünkü bunlar epidermisin bazal tabakasında bulunurlar. 

Kök hücreler farklılaştığında, epidermisin en üst tabakasına göç eden yavru hücrelere dö

nüşürler. Yavru hücrelerin olgunlaştığı ve üst yüzeye taşındığı bu sürece keratinizasyon 

denir (Baumann 2009). Böylelikle olgunlaşmış keratinositler, SC'a ulaşırlar ve buradan 

dökülürler. Böylelikle cilt yüzeyinde meydana gelen hücre kaybının normal süreci ger

çekleşmiş olur. Bu son süreç, genellikle deskuamasyon olarak adlandırılır (Şekil 2.1 O). 

(Knowlton 1993). 
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- Stratum corn m 

Kera,ohyali e 
gr nul 

- SpillO\Is hıyer 

Şekil 2-10: Cilt yüzeyinden hücre kaybının (deskuamasyon) şematik görünümü

Baumann (2009)'dan. 

Boynuzsu tabakada, hidrolitik enzimierin aktivasyonuyla, hücre çekirdek ve sitop

lazma kaybı ve keratohiyalin granüllerinin yıkımı gerçekleşir. Bu durum hücrelerin par

çalanmasına neden olur. Bu parçalanma olayına, destekleyici bir süreç eşlik eder. Bu sü

reçte hücrelerden su kaybolur, boş hücre zarından, boynuzsu bir matriks üretilir ve böyle

ce hücreler arası birleştirici madde meydana gelir (Şekil 2.11 ). 

Bu süreç, yaşlı hücre duvarlarından meydana gelen yarı-geçirgen bir membranın 

oluşumuna sebebiyet verir. Bu durum, sırasıyla boynuzsu tabakanın lipit içeriğini sağlar 

ve böylelikle deriden su transferini azaltır. Bir kısım su, lipit bariyerin koruyucu etkileri

ne rağmen yine de kaybolur. Suyun kaybedildiği bu sürece cilt terlemesi denir. 

(c• 2007 H r Srannon D h~d ttı Aboutaım, Ine 

Şekil 2-11: Stratum corneum anatomisinin görünümü-About.com'dan. 
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2.1.2.3.Dermis (Corium) 

Dermis, 3-5 mm kalınlığında olan, epidermis ve subkutan yağ dokusu arasında yer 

alan bir tabakadır. Derinin kalınlığından sorumludur ve sonuç olarak cildin kozmetik 

görünümünde anahtar rol oynamaktadır. Dermisin kalınlığı vücudun farklı bölgelerine 

göre değişmektedir. Boyutu, 3 ve 7 yaşları arasında ve tekrar ergenlik döneminde ikiye 

katlanmaktadır. Yaşlandıkça, temel tabakanın kalınlığı ve nem miktarı azalır. Sinirlerle 
' 

kan damadarıyla ve ter bezleriyle kaplı dermis, en fazla kollajen içermektedir. Bu taba

kanın en üst kısmı, epidermisin aşağısında bulunmakta olan papiller dermistir. Papiller 

dermisin altındaki tabaka da retiküler dermis olarak bilinmektedir. Papiller dermis 

retiküler dermisle kıyaslandığında, daha ufak kollajen demetleri, daha fazla hücresel ve 

damarsal elementleri açısından daha yüksek bir yoğunluk görülmektedir. Fibroblastlar 

dermisteki başlıca hücre tipidir. Bu hücreler kollajen, elastin, diğer matriks proteinleri ile 

kollajenaz ve stromelisin gibi enzimleri üretirler. Mast hücreleri, polimorfonüklear löko

sitler (PLN), lenfositler ve makrofajlar gibi bağışıklık hücreleri de derıniste yer almakta

dır. Dermis ve epidermis arasındaki bağlantıya dermal-epidermal bağlantı (DEJ) denmek

tedir (Şekil 2.12). 

Şekil2-12: DEJ'nin histopatolojik görünümü-Baumann (2009)'dan. 

Temel membran, epidermis ve derınisi birbirinden ayırmaktadır. 
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2.1.2.3.1.Kollajen 

Kollajen, en güçlü doğal proteindir ve insanlarda en bol deride bulunmaktadır. 

Deriye sağlamlık ve esneklik verir. Pek çok yaşlanma-karşıtı araştırmada ve çeşitli cilt 

ürünleri ve işlemeleri için hedef olarak ilgi görmektedir. 

Kollajen aslına bakılırsa, 18 proteinin kompleks bir ailesidir. Bunların ll tanesi 

derıniste bulunmaktadır. Olgunlaşmamış lifler dermisin yüzeysel kısımlarında 

bulunurken, daha olgun kollajen lifleri dermisin daha derin katmanlarında görülmektedir. 

Kollajenin tüm tipleri, Şekil 2.13 'te görüldüğü gibi 3 zincirden meydana gelmektedir. 

Şekil2-13: Kollajenin üçlü heliks görünümü- Baumann (2009)'dan. 

Üç adet zincir bir araya gelerek üçlü bir heliks oluşturduğunda kollajeni meydana getirirler. 

Kollajen, fıbroblastlarda, prokollajen olarak adlandırılan prekürsöründen sentez

lenir. Sentez reaksiyonlarında Fe++ , askorbik asit (vitamin C) ve a-ketoglutarata gereksi

nim vardır. Bu reaksiyonlar sırasında, gerekli bir mediyatör olan C vitamininin yokluğu, 

skorbüte yol açar. Bu hastalık kollajen üretiminin azalmasıyla karakterizdir (Baumann 

2009pp.l71). 

• Derıniste bulunan temel kollajen tipleri 

Tip I kollajen dermal matriksin %80-%85 ni oluşturur ve dermisin gerilme kuvvetinden 

sorumludur. Kollajen I'in miktarının fotoyaşlanmış deride daha düşük olduğu gösteril

miştir. Dermabrazyon işlemlerinden sonra Tip I kollajen miktarı arttırılabilir. Bu yüzden 

muhtemelen Tip I kollajen cilt yaşlanmasıyla ilgili olarak en önemli kollajen tipidir. Tip 

III dermisteki en önemli ikinci kollajen tipidir. Matriksin %10-%15 ' ini oluşturmaktadır. 

Bu kollajen tipi, Tip I' e göre daha ufak çapa sahiptir ve cilt esnekliğine izin vererek daha 
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küçük bağlar meydana getirirler. Tip III kollajen ayrıca fetal kollajen olarak da bilinir. 

Bunun nedeni embriyonik yaşamda baskın olmasıdır. Bu kollajen tipi kan damarlarının 

etrafında ve epidermisin altında daha yüksek miktarlarda bulunur. Kazınetik 

dermatolojistler için dikkate değer olan diğer kollajen tipilerinden biri de Tip IV 

kollajendir. Temel membran bölgesinde bulunan yapısal bir kafes oluşturmaktadır. Bir 

diğeri de dağınık olarak dermis boyunca yayılmış olan Tip V kollajendir ve matriksin 

yaklaşık olarak %4-%5'ini oluşturmaktadır. Tip VII kollajen DEl'deki bağlayıcı lifleri 

oluşturur. Tip XVII kollajen hemidesmozomlarda lokalize olmuştur ve aynı zamanda 

önemli yapısal bir görevi bulunmaktadır. 

Bazı araştırmacılar, bağlayıcı lifterin (kollajen VII) kaybıyla ortaya çıkan, dermis ve 

epidermis arasındaki zayıflamış bir bağın kırışıklık oluşumuna neden olduğunu öne sür

mektedirler (Baumann 2009; Karaduman). 

2.1.2.3.2.Elastin 

Elastik lifler bağ dokusunun ekstraselüler matriksinin gerekli bileşenlerinden biri

ni sunmaktadır (Şekil 2-14). (Baumann 2009) 

Şekil 2-14: İnsan derisindeki elastik lifterin elektron mikroskobuyla görüntülenmesi

Baumann (2009)' dan. 

Elastik lifler, akciğerler ve kan damarları gibi bazı organların yanı sıra deriye de 

esneklik ve ela tikiyet vermektedir. Elastin oluşumu fetal yaşam sırasında başlamaktadır 

ve doğumayakın ve erken neonatal süreçte en yüksek seviyesine ulaşmaktadır. Daha son

raları miktarı yetişkin hayatının devamıyla önemli ölçüde azalmaktadır. 
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Elastin, endotelyal hücreler ve vasküler düz kas hücrelerine ek olarak, 

fibroblastlarda prekürsörü tropoelastinden üretilmektedir. Kollajen liflerine zıt olarak, 

derıniste çeşitli olgunluk seviyelerinde bulunmaktadır. En az olgun lifler oksitalan olarak 

adlandırılmaktadır. Oksitalanlar, DEl'den retiküler dermisin en üstüne kadar dik olarak 

yönelmiştir. Daha olgun elastin lifleri elaunin olarak adlandırılmıştır. Retiküler derıniste 

bulunan bir yassı pleksusa ilişiktir. Elaunin daha olgundur, çünkü fibrillin ağında daha 

fazla elastin içermektedir. En olgun elastin lifleri isimlendirilmemiştir ve retiküler 

dermisin daha derinlerinde bulunur (Şekil 2.15) 

Şekil2-15: Dermisteki elastik lif ağının şematik gösterimi-Baumann (2009)'dan. 

Elastin çok ilgi çekici bir moleküldür ve hakkında çok fazla şey bilinmesine rağ

men, kazınetik dermatoloji ile alakası açık değildir. Kollajen, hyalurinik asit (HA) ve 

elastinin birbirine kovalent bağlandığı ve üç boyutlu bir yapı oluşturduğu kesin olarak gö

rülmektedir. Bu yapı yaşianan deride azalmıştır. Bu üç bileşenin, cilde daha genç bir gö

rünüş vermek için arttırılması gerektiği yaygın olarak kabul edilen bir görüştür. Ancak bi

linmesi gereken şey, yeni elastin üretimi yetişkinlik döneminde meydana gelmemektedir. 

Yetişkİnlerde elastinin üretiminin arttınlmaya çalışılması gelecekte büyük ihtimalle koz

ınetik dermatologların ilgi odağı olacaktır. 

Elastik lifler, insan lökosit elastaz (HLE) gibi elastolitik enzimler tarafından bo

zulmaktadır. Yüksek miktarda güneşe maruziyet ile elastin bozulur ve ışık mikroskobuyla 

izlendiğinde amorf bir yapı görülmektedir. Bu olay elastozis ile sonuçlanır ve foto

yaşlanmış cildin ayırt edici bir özelliğidir (Baumann 2009). 
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2.1.2.4.Hipodermis 

En çok yağdan oluşan hipadermis veya subkutan doku, dermisin hemen altında 

bulunmaktadır. Vücut için önemli bir enerji kaynağıdır. Bu tabaka ayrıca, tip I, III ve V 

kollajen tiplerini içermektedir. Fiziksel destek verir ve kollajenler yoluyla deriye esneklik 

sağlar. Isı yalıtımını temin eder. Ayrıca ana kan damarları da bu tabakadadır. 

Yaşlandıkça, su b kutan yağ dokusunun bir kısmı kaybolur veya istenmeyen bölgelere 

yeniden dağıtılır. Bu olay, yaşlı görünmeye katkı sağlamaktadır (Baumann 2009; Acartürk 

2007 pp.339). 

2.1.2.5.Diğer Deri Bileşenleri 

1. Yağ Bezleri 

Yağ bezleri, epidermisin girintisidir. Androjenik hormonlada uyarılırlar ve trigliseritleri, 

mum esterleri, skualen, kolesterol ve esterlerini içeren ve sebum denilen yağlı maddeyi 

salgılarlar. Sebum hem kıllan hem de deri yüzeyini örter ve deri yüzeyinin yağlanması ve 

ortalama 5 olan yüzey pH'nın korunması gibi çok önemli görevleri vardır ( Acartürk 2007 

pp. 34ı; Dayan 2008). 

2. Ter Bezleri 

Ekrin ve apokrin olmak üzere iki tür ter bezi vardır. 

• Ekrin ter bezleri 

Ekrin ter bezleri, dudaklar ve dış genital bölge gibi birkaç özel bölge hariç, 

vücuttaki tüm deri yüzeyine dağılmışlardır. Kıl folikülü ile ilişkili değildirler. Hatta kılsız 

ve derinin kalın olduğu bölgelerde sayılan özellikle daha fazladır. pH'sı 5 olan düşük 

protein içerikli, değişik miktarlarda sodyum klorür, laktat, üre, ürik asit ve amonyak 

içeren sulu bir salgı üretirler ( Acartürk 2007 pp.34 ı). 

• Apokrin ter bezleri 

Apokrin ter bezleri hayvan türlerinde daha yaygındır. Ancak insanlarda dağılımı 

sınırlıdır. Ergenlik çağında gelişirler. Cinsiyet hormonlarıyla uyanlırlar. Koltuk altı, me

me başı, anal bölge ve dış genital bölge çevresinde bulunurlar. Protein içeren sıvı salgılar

lar ( Acartürk 2007 pp.34 ı). 
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3. Tırnaklar 

Tımaklar, el ve ayak parmaklannın uç kısunlannın dış yüzünü kaplayan, hafifçe 

keratinize plaklardır. Tımaklar haftada yaklaşık 1 mm büyümektedir (Acartürk 2007 

pp.341). 

2.1.3.Derinin Nemiendirilmesi 

Derinin dış ortamla sürekli olarak iletişimde olduğu en dış tabakası SC'un temel 

görevi, sağlıklı ve yumuşak görünüme sahip deri yapısını sürdürmek ve deri nemini 

korumak suretiyle su kaybına karşı deriyi korumaktır. Normalde sağlıklı deri esnek ve 

elastiktir. Normal derinin bu sağlıklı, yumuşak ve nemli görünümünü devam 

ettirebilmesi, uygun temizlik, gün boyu koruyucu, gece ise iyi bir hidrasyon için 

nemlendirici kullanılması ile sağlanır (Karaduman). 

2.1.3.1.Derinin İritasyona ve Hasara Yanıtı 

Cilt hasarı, aşağıdaki herhangi bir faktör tarafından gerçekleşebilir. 

4. Mekanik hasar 

5. Kimyasal hasar 

6. Bakteriyel saldırı 

7. Sıcaklık 

8. Işık (Ultraviyole radyasyon) 

Bu faktörler sonucunda, cildin hasara "üçlü cevabı" gerçekleşir. Bunlar eritem ( cilt 

kızarıklığı) ile başlar ödem ( cilt kabarıklığı) ve en son cildin yaygın kırmızılığı ile devam 

eder (Acartürk 2007). 

2.1.3.2.Kuru Cildin Fizyolojisi 

Doktorlar, hastalar ve kozmetik endüstrisi tarafından değişebilen bir terim olan 

kuru cilt, kserozis, kseroderma, asteotozis ve kış kaşıntısı gibi terimierin hepsi nem kaybı 

olarak görülen, pürüzlü, pul pul olmuş, çatlamış bir dermatozu ifade etmektedir (Rudikoff 

1998; Coreoran Flynn 2001). 

Kuru cilt, epidermisin boynuzsu tabakası ile alakah bir problemdir ve bu yüzden 

boynuzsu tabakanın etiyolojisi, kozmetik bilimcileri için bu problemle savaşmak amacıy

la üretilen nemlendirici gibi ürünleri formüle etmede önemli bir etmendir (Acartürk 

2007). 
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Kuru ciltte çevresel faktörler rol oynamaktadır. Soğuk veya daha az nemli hava 

gibi SC'un su içeriğini azaltan herhangi bir faktör, kuru, pütür pütür olmuş bir cilde yol 

açabilir. Ayrıca, yaz aylarında sıklıkla kullanılan klima, soğuk hava ve rüzgara maruz 

kalma, kserozisi daha da kötüye götürmektedir (Corcoran Flynn 2001). 

Kuru yüz derisinde yapılan bir çalışmada, cilt kuruluğu artarken, iletkenlik, 

hidratasyon miktarı ve uzayahilirliğin azaldığı görülmüştür. Bu da daha kuru ve daha ka

lın SC'a neden olur (Rudikoff ı 998). 

Kuru cilt büyük oranla genetik bir durumdur. Kuru cilde genetik yatkınlık kanıt

lanmıştır. Hipotiroidizm veya üreınİ gibi rahatsızlıklar da kuru cilde yol açabilmektedir. 

Ayrıca kronik hastalıklı insanlar da kserozisten şikayetçi olabilirler (Corcoran Flynn 

200ı). 

2.1.3.3.Kuru Cildin Belirtileri 

Kuru cildin klinik belirtileri, deride kuruluk, rahatsızlık, kaşıntı , acı ve sızı gibi 

duyumsal belirtiler pürüzlü ve kuma benzer dokunsa! belirtiler ve kızarıklık, donuk yü

zey, kuru, beyaz lekeler, pul pul görünüş, çatlaklar, yarıklar ve hatta yüzeyel deri kaybıdır 

(Huang 2007; Voegeli 2007). (Şekil 2.16). 

SEM mıcrograp of carbon tape 
applled to dry outer lower leg in ( 500ıc ) ; 

note com ed corneocyt s ı dısarray 

Şekil2-16: Kuru derinin görünümü- Rawlings (2008)'ten. 

n erken değişiklikler, genellikle çok ince, soluk gri-beyaz, örümcek ağı benzeri 

kırışıklıklarla karakterizedir (Şekil 2. ı 7). ilerleyen kurulukta, pullanmış derinin serbest 
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kenarlarından hafif yükseltiler oluşmakta ve bununla beraber ağsı biçimde, porselen çat

lağına benzeyen ince çatlaklar gelişebilmektedir (Şekil 2. ı 8). 

Yapılan bir araştırmada, xerozisin, iritan kontakt dermatitin bir formu olduğu ra

por edilmiştir. İritanlar; Atmosferik durumlar, sürtünme, su ve sabuna maruziyet gibi fak

törlerdir. Kuru ve hasar görmüş cilt, alerjik kontakt dermatite de daha duyarlı hale gele

bilmektedir. Cilt bariyer fonksiyonundaki rahatsızlıklarda, Langerhans hücrelerinin çok 

yüksek konsantrasyonlara indüklenmesi bunu ispatlayabilir niteliktedir (Rudikoff ı 998). 

Şekil 2-17: Kuru ciltte görülen en erken klinik belirti- Rudikoff (1998)'tan. 

Şekil2-18: ilerleyen kurulukta ciltte görülen değişiklikler-Rudikoff (1998)'tan. 
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2.1.3.4.Stratum Corneum'un Bariyer Fonksiyonu 

1. Su Buharlaşma Bariyeri (Epidermal Geçirgenlik Bariyeri) 

SC'un belki de en fazla çalışılan ve en önemli fonksiyonu, epidermal geçirgenlik 

bariyerinin oluşumudur. Bariyerin koruma ve tamir mekanizmasındaki herhangi bir 

bozukluk cilt hastalıklarının başlıca nedeni olmaktadır. 

SC, su ve elektrolitlerin transkutanöz hareketlerini sınırlar. Lipitler, özellikle de 

seramitler, kolesterol ve serbest yağ asitleri birlikte SC'un hücrelerarası boşluklarında 

lamellar men1branları meydana getirirler. Bu durum da su ve elektrolit kaybını 

sınırlandırır (Draelos ı 990; Alam 2009). 

Cildin lipit bileşimi, yaş, cinsiyet, vücut bölgesi ve mevsim gibi faktörlere bağlı 

olarak farklılaşabilir. Kış aylarında, bazı hastalarda, kserozis durumunda, seramid, koles

terol ve yağ asitleri gibi epidermal lipiderin oranında bir düşüş olmaktadır. Kozmetik açı

dan bakıldığında, kuru derinin en önemli nedeni, epidermal lipiderin azalmasıdır. Çünkü 

bu maddeler, deriden suyun buharlaşmasını engeller ve suyun deride tutulmasını sağlarlar 

(Yazan 2004; Rudikoff ı998). 

SC lipiderinin çözücü ile ekstraksiyonundan sonra yapılan epidermal geçirgenlik 

çalışmaları, bu moleküllerin, ciltte bariyer fonksiyonu için belki de SC'un gerçek kalınlı

ğından bile daha önemli olduklarını kanıtlamıştır. Özellikle, hücrelerarası boşluklardaki 

seramid, SC'un su tutma özelliklerinde kritik bir rol oynamaktadır (Yazan 2004; 

Rudikoff 1998) 

2. Doğal Nemlendirici Faktör (NMF) ve Cildin Nemiendirilmesi 

NMF, SC'da bulunan, suda çözünür bileşenlerden oluşan ve higroskopik 

yapılarından dolayı, boynuzsu tabakanın su içeriğini ve esnekliğini koruyan bir su 

rezervuarıdır (Tablo 2- ı). Bu bileşenler komeositlerin yaklaşık olarak kuru ağırlığının 

%20-30'unu oluşturur. 
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Tablo 2-1: NMF'nin ortalama bileşimi. 

Bileşenler 0/o 

Aminoasitler ve tuzları 30-40 

Piralidon Karbaksilik Asit Sodyum tuzu 7-12 

Üre 5~7 

Gliserol 4-5 

Glukozamin, amonyak, ürik asit, kreatinin 1-2 

Katyonlar (sodyum, potasyum, kalsiyum) 10-11 

Anyonlar (fosfatlar, klorür ler) 6-7 

Laktat 10-12 

Sitrat, format 0,5- ı 

NMF'nin birçok bileşeni, keratohyalin granülünün temel bir proteini olan histidince 

ve glutamince zengin fılaggrinden kaynaklanmışlardır. Bir SC proteini olan fılaggrin, 

başlangıçta epidermisin keratohyalin granüllerinde, profıllagrin olarak sentezlenir (Şekil 

2.19). 

Şekil 2-19: Profılaggrinin, fılaggrin ve pirolidon karboksilik asite (PCA) dönüşümünü 

gösteren epidermis şeması-Rawlings (2004)'ten. 
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SC'un hidrasyon seviyesini filaggrini parçalayan proteaz ve histidini ürokanik asite 

dönüştüren histiclaz kontrol etmektedir (Şekil 2.20). 

glutamine ____ .....,.. Pyrrolidone carbo:":ylic acid --+- hydration 

/ histidase . ~ / BARRIER 
filagrina histidin -.,..~---~•-.. Acıd trans.-urocanic acidification 

~ Jf UVB lntegrity cohe ion 

immunossupresskm ..,_ _____ Acid cis-urocanic un protection 

Şekil2-20: SC'un koruyucu mekanizması ve filaggrin ürünlerinin etkisi

SciELOBrazil' den. 

NMF suda çözünür olduğundan SC'dan kolayca suyla uzaklaştırılabilir. 

Komeositleri saran epidermal lipit tabaka, komeositlerin yaltımını sağlayarak, NMF'nin 

kaybını önlemeye yardım eder (Draelos 1990 pp.6). NMF'nin bileşimi çeşitlidir, fakat 

başlıca laktatları, 2-PCA'yı, üreyi, metal iyonlarını, şekerleri ve bunların yanında 

aminoasitleri içermektedir Özellikle 2-PCA cildin önemli doğal bir bileşerndir ve çok 

etkili humektan etkisi vardır. Böylece cildin nem dengesinin korunmasına yardım eder. 

Hasarsız bir epidermal boynuzsu tabaka, vücuttan kaybedilen ya da kazanılan net 

su için oldukça etkili bir bariyerdir ve normal durumlarda, su, canlı epidermis aracılığıyla 

alt katmanda bulunan dermisten, boynuzsu tabaya yükselir. Bu suyun bir kısmı difüzyon 

yoluyla buharlaşma şeklinde boynuzsu tabakadan kaybolur. Bu yolla vücuttan su kaybı

na, transepidermal su kaybı veya kısaca TEWL denir. 

Normalde, TEWL difüzyon kuralları ile kontrol edilir. TEWL, dermis ve daha 

aşağıdaki deriden açığa çıkan su ile cilt yüzeyinden kaybolan suyun denge halinde olma

sını sağlamaktadır. Böylece, cilt aracılığıyla bir nem konsantrasyon gradienti oluşur. 

Dermisteki nem içeriği en yüksek düzeyde olduğunda, cilt yüzeyine doğru çekilmektedir. 

Orta yaşlı birinin TEWL i yaklaşık hergün 85-170 ml arasında değişmektedir. 

Epidermisten difüze olan TEWL 0.2-0.6 mg/cm
2
/sa arasında değişir ve vücudun farklı 

bölgelerine göre çeşitlenebilir. Hidratasyonun, derinin geçirgenliğini çarpıcı bir şekilde 

yükselttiği iyi bilinmektedir. Buna ilaveten cilt sıcaklığındaki yükselme, terlemeden ba

ğımsız olarak T WL i arttırabilir (Rudikoff 1998; Acartürk 2007). 
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Cilt, soğuk ve rüzgarlı havalarda olduğu gibi düşük sıcaklık ve bağıl nem durum

larına maruz kaldığında, konsantrasyon gradienti hasar görür ve nem yerine konulan mik

tardan daha hızlı biçimde kaybolur. Bu gibi durumlarda, boynuzsu tabaka, alttaki 

epidermal tabakalardan daha kuru olur ve eğer deri esnetilirse veya gerilirse, derindeki 

tabakalar bozulmamış halde kalırken, yüzeydeki tabaka çatlar. Kuru deride canlı 

epidermisten SC'a suyun difüzlenme hızı , kuru cildin tekrar esnek ve yumuşak haline ge

lebilmesi için yeterli olamamaktadır. Dışarıdan nem takviyesi ise, suyun SC 'da kalması 

sağlanmadığı sürece buharlaşama nedeniyle pek etkili olamamaktadır. Bu olay, hasar gö

ren ve epidermal lipit miktarı azalmış boynuzsu tabakadaki NMF' nin azalmasından dola

yıdır. Bu durum, keratinin büzülmesine, pürüzlü ve esnek olmayan cilt yüzeyinin oluşu

muna yol açar (Şekil 2.21 ). ( Acartürk 2007; Yazan 2004 pp.l 04). 

Low leveıs of 
protease lnhibitors: 

e.g., LEKTI, 
CYSTATINA 

~ 
H~~/ 

.. ~ ... .. 

Fifaggrin 

Şekil2-21: Hasarlı lipit tabakasının neden olduğu durumlar-Cork (2009)'tan. 

NMF'nin kendisi boynuzsu tabaka için sadece doğal bir humektan olmayıp aynı 

zamanda plastikleştirici olarak da rol oynar. Böylelikle, yumuşatıcı bir etki sağlar. Plas

tikleştirİcİ etki, hidrasyon ve cilt elastikiyetinde artışa izin veren yüksek oranda higrosko

pik NMF materyalleri ile sağlanmaktadır. 

Cilt suya batırıldığında, bazı çözünür NMF faktörleri kaybolur ve kurulandığında 

keratin daha fazla nemi tutamaz. Eğer cilt, seyreltik deterjan çözeltisine batırılırsa durum 

NMF nin suda çözünen bileşenlerinin yanında yağda çözünen NMF bileşenlerinin de 

kaybolmasıyla daha da alevlenir. NMF'nin bu bileşenlerinin kaybolması , cildin kuru ve 
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püıiizlü olmasıyla sonuçlanan, kendi doğal neminden mahrum kalmasına sebep olur. Bu 

durum, kozmetik kuru deri ile sonuçlanmaktadır ( Acartürk 2007). 

2.1.3.5.Kuru Cildin Tamiri 

Hemen hemen tüm insanlar hayatlarının bir döneminde kuru cilt problemi yaşa

mıştır. Bazı insanlar bu durumu ara sıra yaşarken, bazılarında ise bu durum, tahriş edici 

ve sıkıntılı bir kronik problem olabilmektedir. Atopik yatkınlığı olan insanlarda, kuru cilt 

egzamaya kadar ilerleyebilir. 

Sağlıklı derinin boynuzsu tabakası %15-20 arası su içerir ve elastiktir. Kuru deri, 

normal olmayan düzeyde su kaybının sonucu gelişir. Boynuzsu tabakanın su içeriği %1 O 

un altına düştüğünde deri görünür şekilde kurur ve pürüzlü bir hal alır. Kuru cildin teda

visinde amaç epidermal su bariyerinin onanmıdır. Bu cilde topikal olarak uygulanan 

nemlendirici ajanlarla başarılabilir. Nemlendiriciler kuru cildin nemlendirilmesinde, nor

mal cildin günlük korunmasında ve bazı cilt hastalıklannın kombine tedavisi olarak kul

lanılmaktadırlar (Corcoran Flynn 2001; Rudikoff 1998). 

Çok sık ve sıcak suyla banyo yapınak ya da duş almaktan vazgeçilmesi gerek

mektedir. Yıpratıcı sabunlar veya deterjanlar yerine yumuşak sabunlar kullanılabilir. Ku

ru cilde neden olan çevresel koşullar düzeltilebilir. Ayrıca havanın nemiendirilmesi de 

yararlıdır (Corcoran Flynn 2001). 

2.1.3.6.N emlendiriciler 

Nemlendiriciler cildin su içeriğini %30-%50 arasında korumak amacıyla tasar-

lanmış kompleks formülasyonlardır. Nemlendiriciler epidermal bariyerin hidrasyonunu 

tamir etmek için çalışırlar. Su, cilt esnekliği ve bariyer bütünlüğünün korunması için ge

reklidir. Su eksikliğinde, deri travmayla ve dokunulduğunda pürüzlü bir hisle beraber hız

la çatlaklara veyaralara dönüşür. Su, derinin gerilebilirliği için zorunlu bir gereksinimdir. 

Cilt hidrasyonu, sağlam bir cilt bariyerinin korunması, yumuşak ve pürüzsüz hissedilmesi 

için çok önemlidir (Draelos 2000; Alam 2009; Darlenski 2009). (Şekil 2.22). 
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Şekil 2-22: SC'un hidrasyonu-Bouwstra (2003)'dan. 

Tamamen hidrate SC ' da, su korneositler tarafından alınmaktadır. Buna ilaveten, hücrelerarası alanlarda su 

ayrıca farklı alanlarda bulunmaktadır (W). Bu durum donma kırılma tekniği (a) ve cryo-scanning elektron mikroskobu

nun kombinasyonuyla gö terilmektedir (b). Suyla ön tedaviden sonra, lipit yapı suyla lokal olarak etkilenir, pürüzlü ya

pıdaki alanlar hücrelerarası lipit alanlarda bulunur. Kalın ok işareti : SC/SG ara yüzeyi, IL= hücrelerarası Jipitler, RS= 

pürüzlü yapı, W=su, SS= pürüzsüz yüzeyler, D= dezmozom, C= korneosit, Bar= I 000 n m 

Yumuşak ve esnek ciltte, keratin tabakanın su içeriği %ı0-30 arasındadır. Eğer 

keratin tabakadaki su içeriği yetersizse, bu durum, epidermal hiperplazi, mast hücre 

degamülasyonu ve sitekin sekresyonuna neden olur. Epidermal bariyer zarar gördüğünde, 

inflamasyona yol açan si to kin ve interlökin- ı -alfa (IL- ı a) serbestleşmektedir. IL- ı a'nın 

travmaya cevap olarak, epidermisin tamirine destek sağlamak için serbestleştiği düşü

nülmektedir. Ancak, gereğinden fazla miktarda veya uygun olmayan zamanda serbest

leşmesi, egzamanın patolojisinde rol oynamaktadır (Clark 2004). (Şekil 2.23). 
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Şekil 2-23: Hasarlı cilt bariyer fonksiyonu cilt hassasiyetini arttırır ve egzamaya ne

den olabilir-Loden (2003)'dan. 

Bu sonuçların, sağlıklı ve arzu edilen cilt için zararlı olduğu düşünülmektedir. 

Nemlendirici etkili bir ürün uygulanmasının, deri üzerinde lipit yüzey filmi oluşturarak 

hidratasyonu arttırdığı ve IL-1 a'nın serbestleşmesini engellediği düşünülmektedir. Bu 

nedenlerden dolayı nemlendirici ve yumuşatıcı ürünler, kuru deri tedavisinde, normal de

rinin günlük bakımının sürdürülmesinde ve birçok deri hastalığının yan tedavisi olarak ar

tan önem kazanmaktadır (Şekil 2.24). 

Gytokine release 

!oermal inflammatio1 

~ Corticosteroids 

Eczema 

Şekil 2-24: Nemlendiricilerin ve kortikosteroidlerin amaçlanan tedavi edici aktivite

leri-Loden (2003)'dan. 

Nemlendiriciler, cildi pürüzsüzleştirif ve nemlendirirler. Ayrıca, hasta ciltlerde 

olduğu gibi bariyer fonksiyonlarının normale dönmesine de yardım ederler. Böylece cilt 
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daha pürüzsüz, daha esnek ve daha sağlıklı görünür. Bunun yanında, antioksidanlar, 

şelatlar ve emülsifiyanlar gibi nemi bağlayan özel bileşenler, cildin doğal savunmasına 

yardım etmek ve pürüzsüz görünümüne geri döndürmek için nemlendiricilerin içerisine 

dahil edilmektedir. Nemlendiricilerin etkinliği, hedeflenmiş cilt durumuna göre, doğru 

nemlendirici madde seçilerek arttırılabilir. Bu yüzden, cilt kremi geliştirmede temel he

defler, kaybolan nemi geri getirmede keratin tabakaya yardım etmek ve lipit tabakanın 

düzenli yoğunluğunu sağlamak, hücresel turnoveri normal hale getirmek, sonuçta ciltte 

iyileşmiş bir his yaratmak ve cilt fonksiyonunu tamir etmektir (Tang 201 O; Kaul 2008; 

Clark 2004; Voegeli 2007). 

Kaliteli bir nemlendirici, iritasyon yapmaksızın, kuru cildi hızlı bir şekilde iyileş

tirebilir. Güvenilirlik açısından, nonkomedogenik olmalıdır. Ayrıca diğer terapötik dozaj

larla uyumlu olmalıdır. Hastalar gelişmeyi hemen hissedebilmektedirler (Şekil 2.25 ve 

Şekil 2.26). (Gao 2008; Coreoran Flynn 2001). 

Şekil 2-25: 82 yaşındaki bir bayanın alt hacağındaki kuru cilt-Corcoran Flynn 

(200 1)' dan. 
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Şekil 2-26: Vazelin bazlı bir nemlendiricinin tek bir uygulamasından sonra kseroziste 
görülen gelişme-Coreoran Flynn (2001)'dan. 

N emlendirici etki sağlamak için kullanılan kozmesötik madde grupları şunlardır; 

1) Oklüzif maddeler: Oklüzif nemlendirici bileşenler, yağlı maddelerdir ve su kaybı

nı engelleyen yağlı bir epikutan film oluşturarak cilt neminin buharlaşmasını azal

tırlar (Corcoran Flynn 2001). Nemlendirici etkisi çok iyi olan maddelerin, esas 

olarak derinin kendi neminin buharlaşmasını engellediği ve suyun deride kalması

nı sağladığı görülmüştür. Bu etki, ortamın nem içeriğinden bağımsız olarak oluş

maktadır. Derinin dış ortamla ilişkisini kesen kapatıcı/ örtücü maddeler 

( oklüzifler) bu şekilde etki ederek cildin uzun bir süre nemli kalmasını sağlarlar. 

Bu grup maddeler, bu etkileri nedeniyle, derinin yumuşak ve esnek olmasını sağ

layan yağlı maddelerdir (Tablo 2-2). Bunlardan bir kısmının kapatıcılık özelliği 

çok iyi olmasına rağmen bazıları yarı örtücü özelliktedir. Kapatıcı/ örtücü madde

ler nadiren tek başlarına kullanılırlar. Bunlar, temel olarak, emülsiyon 

formülasyonunun oluşturan madde gruplarından birisidir. Kuru bir cilt için, ürü

nün yalnızca kapatıcı etki göstermesi yeterli değildir (Yazan 2004 pp. 1 07). 
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Tablo 2-2: Kapatıcı ve yumuşatıcı etki gösteren madde grupları-Yazan (2004)'dan. 

Madde grupları Örnekler 

Hidrokarbon yağları ve mumlar Vazelin, parafın 

···· muınu~ sk:ualen 

Silikon yağları Dimetikon, 
siklometikon 

Bitkisel ve hayvansal yağlar Zeytin, jojoba, susam, 
·~ .. 

çekirdeği, uzum 
pamuk, soya, badem 
ve ayçiçeği yağlan 

Yağ asitleri Stearik, palmitik, 
oleik, risinoleik asit 

Yağ asidi esterleri İzopropil miristat, 
gliserin ve propilen 
glikol monostearat, 
sorbitarı monostearat, 
PEG 200 laurat, setil 
palmitat, miristil 
m iristat 

Yağ alkolleri ve alkol eterleri Setil, oleil, stearil, 
miristil ve risinoleil 
alkoller, lanalin 
alkolleri 

Lanolin ve türevleri Lanolin yağ asitleri, 
es terleri ve alkolleri, 
hidrojene lanolin, sıvı 

lanolin, asetillenıniş 

lanolin. 

Doğal mumlar ve türevleri Kamauba mumu, 

balmumu, balık nefsi, 
eta ksillenmiş 

balmumu 

Fosfolipitler Lesitin ve türevleri 

Steroller Kolesterol, lanosterol 
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2) Humektanlar: Cilt yüzeyine uygulanan ve aynen bir sünger gibi suyu çekip, 

tutabilen maddelerdir (Draelos 2000; Draelos 2008; Rawlings ve ark. 2008). SC'un 

rehidrate edilmesinde kullanılan humektanlar, atmosferde nem oranı yüksek olduğunda 

ortaı11dan su çekerek, düşük nem ortamında ise epidermis ve dermisten su çekerek 

hidrasyonu (nemlendirme) sağlarlar (Karaduman). Nem çekici maddeler, SC hücreleri 

arasındaki boşlukları doldurmazlar. Buna karşılık, SC'un kalınlığında ölçülebilir bir artışa 

neden olurlar (Yazan 2004 pp.l 04). 

Humektanlar suda çözünebilir ve higroskopik bileşenlerdir. Bu bileşerrlerin dış 

çevreden su bağlayabilmeleri için nem oranı en az %80 olmalıdır. Düşük nem 

durumlarında, humektanlar, dermis ve epidermisin alt tabakalarından su çekerler 

böylelikle TEWL'i arttındar ve cilt kuruluğunu alevlendirebilirler. Bu sebepten ötürü, 

hun1ektanların oklüziflerle kombinasyonları ·daha etkilidir. Ayrıca pekçok humektan 

emoliyan (yumuşatıcı) özelliklere de sahiptir. Çünkü humektanlar ürün buharlaşmasını ve 

koyulaşmasını önlerler böylelikle ürünlerin raf ömrünü uzatırlar. Suyu deri içine çekerek 

daha az kırışıklıkla birlikte daha pürüzsüz bir his sağlayarak, SC'da ufak bir kabarıklık 

meydana getirirler. Görünüş aldatıcı olabilir çünkü bu tip ürünler uzun süreli kırışıklık 

karşıtı etki sağlayamazlar. Oliserin ve gliserol en etkili humektan maddelerdir. Sıklıkla 

kullanılan diğer humektanlar, sorbitol, propilen glikol, alfa hidroksi asitler, pantenol, 

jelatin, sodyum hyaluronat, sodyum ve amonyum laktat, sodyum prolidon karbaksilik 

asit, üre, bal ve diğer şekerlerdir (Kaminer 2009 pp.96-97; Coreoran Flynn 2001). 

3) Emoliyanlar: Başlıca lipiderden ve yağlardan oluşmaktadır. Emoliyanlar, koz

metiklere cildin hidrasyonunu sağlamak, yumuşatmak ve pürüzsüzleştirmek amacıyla ila

ve edilen maddelerdir. Bu bileşenler, cilt yüzeyini pürüzsüzleştirmek için deskuamasyona 

uğrayan komeositlerin arasındaki boşlukları daldurarak etki ederler. Emoliyan ürünler, 

özgün komeositlerin kıvnk kenarlannda bir düzleşme sağlayarak kohezyonu arttınrlar. 

Bu durum sürtünmeyi azaltırken, ışık refraksiyonunu arttırarak, daha pürüzsüz bir cilt yü

zeyinin meydana gelmesini sağlamaktadır. Bazı emoliyanlar hem humektan hem de 

oklüzif nemlendiriciler gibi hareket edebilirler. Ayrıca lanolin, mineral yağ ve petrolaturo 

gibi oklüzif bileşenler emoliyan bir etkiye sahiptirler (Kaminer 2009 pp.96-97; Huang 

2007). 
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İdeal bir eınoliyan, cilt yoluyla su alımının miktarını ve oranını düzenler. Bu tip 

yağlı maddeler tek başına kullanıldıklarında, estetik olarak memnun edici değillerdir ve 

uzun süre kullanıldıklarında şişlik ve inflamasyona neden olurlar ( Acartürk 2007). 

Nemlendirici ve yumuşatıcı ürünler, düşük viskoziteli emülsiyon (şeffaf veya 

opak losyon), yüksek viskoziteli en1ülsiyon (krem), çözelti (şeffaf losyon) veya jel şek

linde üretilmiş sistemlerdir. 

Jel şeklinde hazırlanmış olanlar, sulu veya yağlı jel özelliğindedir. Sulu jel şeklin

de üretilenlerden, yüksek oranda nem çekici madde içerenler masaj amaçlı kullanılırlar. 

Yalnızca su takviyesi ·amacıyla kullanılan sulu jeller, örtücülük özellikleri az olan ürün

lerdir. Özellikle yaz mevsiminde kullanılmak üzere veya yağlı cilde sahip kişilerde öne

rilmektedirler Yağlı jeller ise, temelde ciltteki nemin buharlaşmasını engelleyerek ve yağ 

takviyesi yaparak kış mevsiminde kullanılmak üzere veya kuru ciltli kişilere önerilen 

ürünlerdir. Yağlı jeller esas olarak emülsiyon yapısındadırlar. Viskozitesi yüksek 

mikroemülsiyonlar da bu gruba girmektedir (Yazan 2004 pp.l 07). 

2.1.3. 7.Dermatologların Nemlendiricileri Kullanış Şekilleri 

Dermatologlar, nemlendiricileri çeşitli durumlar için kullanabilirler. Çoğunlukla, 

nemlendiriciler, kserozis veya egzama durumunda ortaya çıkan, cildin bozulmuş bariyer 

fonksiyonlarını tamir etmede kullanılırlar. Cilde haricen uygulanan lipitler, epitelyuma 

penetre olurlar ve ciltte normal olarak sentezlerren lipideri modifiye ederler. 

Çalışmalar, nemlendiricinin normal cilde bir defa uygulanmasıyla uzun süreli ya

rarların görülemeyeceğini açıklamıştır. Fakat nemlendiricinin bir hafta boyunca günde iki 

defa uygulanması tedaviden sonra en az yedi gün uzun süreli değişikliklerin meydana 

gelmesini sağlamıştır. N emlendiriciler ayrıca hasarlı ve tahriş olmuş deride oluşan 

inflamasyonu azaltmak için de kullanılabilir. Nemlendiriciler, iritan kontakt dermatitin 

önlenmesine yardım etmektedir. 

Yapılan bir çalışmada, denekler, kollarını sıvı bulaşık deterjanı ile yıkadılar ve tek 

kolianna ticari bir nemlendirici uyguladılar. Diğer koliarına da nemlenmenin kontrolü 

amacıyla krem uygulamadılar. Nemlendirilmemiş kolda, TEWL artarak, görülebilir der

ınatit gelişti. Nemlendiricilerin kullanımı dermatit gelişimini önledi ve iyileşme sürecini 

önemli ölçüde arttırdı. Böylece, sabunun indüklemiş olduğu kserozisin tedavisinde, nem

lendiricilerin değeri iyi bir şekilde ispatlandı (Corcoran Flynn 2001). 
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2.2.Deri Y aşianmasının Mekanizması ve Önlenmesinde Antioksidanların Rolü 

2.2.1.Deri Yaşlanması ve Tipleri 

Y aşianan hücrelerin sayısı ve boyutunun aşamalı olarak azalması ve birçok 

organik fonksiyanda azalmayla kendini gösteren, deride görünür değişikliklerin yavaş 

yavaş ortaya çıktığı yaşlanma olayı, hala bir bilmece olarak sürmektedir. Deri 

yaşlanması, hücresel ve moleküler düzeyde zamana bağlı devam eden, çok hasarnaklı 

programlanmış bir olaydır. Hücre yenilenmesi, hasara yanıt, bariyer fonksiyonu, kimyasal 

atım, duyusal algı, immün ve vasküler cevap verme yeteneği, termoregülasyon, ter, 

sebum ve vitamin D üretimi gibi deri fonksiyonları, yaşla birlikte azalmaktadır. Başarılı 

bir yaşlanma, iyi akıl sağlığı, adapte olabilir fizyolojik fonksiyonlar ve yaşam 

memnuniyeti ile karakterizedir (Ramos 2001). 

Deri yaşlanması iki farklı fenarneni kapsamaktadır (Şekil 2.27). Bunlardan birin

cisi geçen zamana bağlı spantan yaşlanma (intrensek yaşlanma, gerçek yaşlanma); diğeri 

ise ultraviyole ışınlarının etkisiyle olan fotoyaşlanmadır ( ekstrensek yaşlanma, aktinik 

yaşlanma) ( Dönderici 1994). (Şekil 2.28 ). (Şekil 2.29). 

Çeşitli kanıtlar, bu iki sürecin, farklı biyolojik, biyokimyasal ve moleküler 

mekanizmalara sahip olduğunu göstermektedir. 

INTRENS EK 

GEN ETIK FAKTÖRLER 
METABOliK FAKTÖRLER 

ENDOKRIN FAKTÖRLER 

1 
G ERÇEK YAŞLAN MA 

ı 

EKSTRENSEK 

UlTRAVIYOlE 

l 
FOTOYAŞLAN MA 

DERİ YAŞL.A .. .:\IASI 

Şekil 2-27: Deri yaşianmasının tiplerinin şematik olarak gösterimi-Dönderici 

(1994)'den. 
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Şekil 2-28: 92 yaşındaki bir bayanda, kronolojik yaşianma (boyun) ve fotoyaşianma (yüz) 

arasındaki farklar-Ramos (2001)'tan. 

Şekil 2-29: Fotoyaşianma ve intrensek yaşianmanın klinik belirtileri-Seo (2006)'dan. 

Deri yaşıanmasının başlangıç yaşı nedir? Bu soruya yanıt bulmak oldukça güçtür. 

Genetik, metabolik, endokrin faktörler ve dış etkiler öylesine komplekstir ki , yaşlaruna 

olgusunun başlangıç ve seyri her birey için farklılık göstermektedir (Dönderici 1994). 

2.2.1.1.Kronolojik Yaşianma 

Kronolojik yaşlaruna genetik programa bağlı olduğundan sonuçları bireysel farklı

lıklar gösterir ve esas olarak kollajen ve elastindeki biyokimyasal değişikliklere bağlıdır 

(Şekil 2.30). 
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Şekil 2-30: İntrinsik yaşlanmaya neden olan faktörlerin şematik gösterimi

Therametics 'ten. 

Sonuçlarından yalnız deri değil, deri ekleri, sinirler ve deri fonksiyonları da etki

lenir. Klinik olarak deri ince kırışıklıklara sahip, kuru, soluk, gevşek, pürüzlü olup düzen

li pigmentasyon göstermektedir. Ayrıca, deri ince ve atrofik olup, benign tümör oluşum 

sıklığında artış vardır. Yağ ve ter bezlerinin fonksiyonları azaldığı için deri , yıkandıktan 

sonra kuruluğa daha eğilimli hale gelmektedir. 

2.2.1.1.1.Kronolojik Yaşianmanın Tanımlanması ve Patof"ızyolojisi 

Kronolojik yaşianma yalnızca zamanın geçmesiyle meydana gelen, derideki 

değişikiiki ri içermektedir. Bu değişiklikler, kısmen oksidatif hücresel metabolizma 

sırasında reaktif oksijen türlerinin (ROT) kesintisiz oluşumundan dolayı gerçekleşen 

kümülatif endojen hasar sonucu meydana gelir. Karmaşık hücresel antieksidan savunma 

istemlerine rağmen oluşan ROT'lar, membranlar, enzimler ve DNA gibi çeşitli hücresel 

bileşenlere zarar verir ve hatta DNA-protein ve protein-protein etkileşimlerine engel olur. 

Ökaryotik kromozomların uç kısımları olan telomerler, kronolojik yaşianmanın 

bir onucu olarak değişimlere uğrar. Her hücre bölünmesiyle, insan telomer uzunluğu 

kı almaktadır. Hatta göreceli olarak yetişkinlikte durgun deri fibroblastlarının telomer 

uzunlukları %30'dan fazla kaybolmaktadır. Ciddi olarak kısa telomeder hücre tipine 
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bağlı olarak, hücre siklusunun durdurulması veya apoptozis sinyalİ vererek yaşıanınayla 

birlikte hücresel azalmaya da neden olurlar. 

Diğer sistemlerin de yaşıanmasına benzer şekilde, kronolojik yaşianma da, 

yaşlılıkla azalan büyüme faktörlerinin ve hormonların değişimlerinden etkilenir. En iyi 

kaydedilmiş azalma, östrojen, testosteron, dihidroepiandrosteron (DHEA) ve onun sülfat 

esteri DHEAS gibi cinsiyet steroidlerinin azalmasıdır (Gilchrest 2006 pp.l O). 

2.2.1.1.2.Epidermal Değişiklikler 

Deri yaşlanması sinsi ve progresif seyreden dejeneratif bir süreçtir. Yaşianan de

ride en sık görülen yapısal değişiklik dermoepidermal bileşimdeki yassılaşmadır. Rete çı

kıntılan 60 yaşın üstüne çıkıldığında giderek azalır. Bu düzleşme sonucu epidermis-

. dermis arasındaki bağlantı yaklaşık olarak %3 5 oranında azalır. Böylece iletişim ve besin 

transferi yeterince sağlanamaz. Bu değişiklikler, iki kampartman arasındaki adezyonun 

zayıf olmasına ve minör travmalarla, yüzeyel sıyrıkların hatta veziküllerin ve büllerin 

oluşmasına neden olabilir (Yetkin 2009; Dönderici 1994). 

Yaşianan deride bir başka değişiklik de melanositlerde görülmektedir. 30 yaşın

dan sonra kapalı alanlarda, her 1 O yılda deride birim alandaki enzimatİk aktivite gösteren 

melanositlerin sayısı %10-20 azalmaktadır. Ayrıca melanositlerin morfolojik ve fonksi

yonel özelliklerinde dikkate değer bir heterojenite gelişmektedir. Güneş gören bölgelerde 

muhteınelen melanositlerin reaktif hiperplazisine bağlı olarak düzensiz pigınentasyon ge

lişir. Melanin azalması pigmentasyon değişikliklerinden başka aktinik nedenlerle oluşan 

neoplazmaların da daha kolay ortaya çıkışına neden olur. Çünkü melaninin kanserojenik 

ultraviyoleyi absarbe ettiği düşünülmektedir. Bu nedenle, UV hasarı daha kolay ve fazla 

meydana gelir. Yıllar içerisinde aktivitesini yitiren melanositler özellikle saç folikülünde 

birikirler. Buna bağlı olarak saçlarda beyazlama görülür (Yetkin 2009; Dönderici 1994; 

Wulf2004). 

Yaşlı deride epidermal hücrelerin hacimleri dikey planda azalıp, yatay planda ar

tar. SC hücrelerinin de çapları artar ve aralarındaki bağlar azalır. Ayrıca SC tabakasının 

nem oranı da azalmaktadır. Yaş ilerledikçe tumover'in uzaması, hücrelerin deride daha 

uzun süre kalmasına ve çaplarının artmasına neden olur (Dönderici 1994). (Şekil 2.31 ). 
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Turnover 

• Korneosit boyutu 

Şekil 2-31: Epidermal turnoverin ve korneosit boyutunun yaşianınayla etkilendiğini 

gösteren grafik-Farage (2010)'den. 

Yaşianınayla ilişkili olarak, hücresel turnoverin azalması ve korneosit derivelerinin boyutunda artış meydana 

gelmektedir. 

Klinik olarak kuru ve kaba bir deri gözlenir. Muhtemelen burada bu yapısal deği

şimlere ek olarak ekrin ve sebase bezlerin azalmasının da rolü söz konusudur. 

Epidermal dendritik Langerhans hücreleri, deride tek ve en önemli antijen sunan 

hücre topluluğudur. Yaşianan derideki Langerhans hücrelerinde, daha az dendirit oluşu

mu ve azalmış antijen yakalama kapasitesi gözlenmektedir. Daha önemlisi yaşlanmış 

Langerhans hücrelerinin fonksiyonel olarak zayıflamış olduğu görülmektedir. Bu durum 

da yaşlı kimselerdeki zayıflamış kutanöz immün fonksiyonu açıklayabilir. Genç deride 

Langerhan hücre popülasyonu yaklaşık 1200mm-
2 

iken yaşlanmış kimselerde yaklaşık 

800 mm-2ye kadar düşer. Bu kayıp deri maligniteleri ve enfeksiyon riskinde artma buna 

karşılık alerjik kontakt dermatİtte azalmayla sonuçlanmak üzere yaşlılarda sellüler immün 

yanıtı bozar (Wulf 2004). pidermis kalınlığının birçok deri bölgesinde yaşla birlikte 

azaldığı bildirilmiştir. pidermal atrofide SC ve Stratum granulozum tabakalarında be

lirgin değişiklik olmak ızın tratum spinozum ineelmesi görülür. Y aşlılıkla birlikte C 

ortalama kalınlığı v ıkılığı aynı kalmasına rağmen lipit profilinde değişiklikler gözlenir. 

(Yetkin 2009· Dönderici 1994). 

2.2.1.1.3.Dermal Değişiklikler 

Dermi in yapı ı 30 yaşına doğru değişmeye ve gerilerneye başlar. Derinin yaş

lanma ıyla birlikt d rmi in kalınlığı da giderek azalır. Normal dermisin yapısında elastik 
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lifler, fibroblastlar ve "temel-madde" bulunur. Kollajen, ekstrasellüler matriksin major 

komponenti olup, derinin kuru ağırlığının %80'ini oluşturur ve derınise gerilme özelliği 

kazandırır. Kollajen lifler üst derıniste yoğun olup orta ve derin derıniste daha az kom

pakt bir yapı gösterirler. Papiller derınİsteki bu sık ve birbirine paralel düzenlenme ışık 

mikroskobunda da görülecek şekilde belirgindir. Yaşianınayla beraber, kollajen lifler yıl

da oıialama %1 oranında azalırlar. Kollajenin toplam miktarının yanı sıra kollajenin yan 

bağları da azalarak karşılıklı dirençte eksiln1e ortaya çıkar. 

Elastik lifler, ekstrasellüler matriksin %2-4'ünü oluşturur ve deriye elastisite sağ

lamaktadır. Elastik lifler üst derıniste bol miktarda bulunur ve daUanmalar göstererek 

dermo-epidermal bileşime doğru dik olarak yükselirler. Yapılarında az miktarda elastin 

vardır ve yapısal glikoproteinler taşırlar. Daha aşağıda retiküler derıniste durum biraz 

farklıdır. Elastik lifterin yapısı burada elastinden daha zengindir ve glikoprotein yapıları 

daha belirgindir. Ayrıca fıbriller birbirleriyle ağlar yapacak biçimde düzenlenme gösterir

ler ve dizilişleri bazal membran yüzeyine belirgin bir paralellik gösterir. Elastik lifler ge

nelde kollajen lifterin arasına girmiş şekilde bulunurlar. 

Dermal kollajen ve elastik ağdaki değişikliklere ve dermal hücrelerin prolifertif 

kapasitesindeki azalınaya bağlı olarak dermis kalınlığı azalır. Elastik liflerde kalınlaşma, 

küçük kistik oluşuınlar ve daha sonra tam parçalanma görülür. Y aşla bağlantılı olarak, 

normal elastin fibrillerin azalması, kırışıklık oluşumuna neden olur. Papiller dermisten 

bazal ınembrana doğru parmaksı çıkıntılar şeklinde görülen oksitalan fıbriller ve 

mikrofibril bantlardaki azalma klinik olarak esneklik kaybı şeklinde görülür. Yaşlanmış 

deride kollajen fibrilleri kalıniaşmış ve halat benzeri demetler halinde dizilmişlerdir. 

Fibroblastlar aktif, sekretuar, hacimli, dallanmalar yapan hücrelerdir. Hücrelerin 

sitoplazmaları organelden zengin olup çok sayıda endoplazmik retikülüm, ribozom ve 

serbest polizomları taşımaktadır. Kronolojik yaşianınada fibroblastların biyosentetik ka

pasitesinde ve sayısında azalma olur ve bu durum yara iyileşmesinin gecikmesine sebep 

olmaktadır. 

Temelde dermatan sülfat ve hiyalüronik asitten oluşan dermal "temel-madde" da 

yaşianınayla azalır. Bu azalma ve dermis vaskülaritesinin azalması, yaşlı derinin yabancı 

materyalleri teınizlemesindeki tembelliğini açıklar. Bu durumun klinik yansıması, yaşlı

larda kontakt dermatit süresinin uzaması şeklinde ortaya çıkar. 
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Yaşlı denniste, genç derınise göre %50 kadar daha az mast hücresi vardır. Mast 

hücrelerinin azlığı erken aşırı duyarlık reaksiyonlarını azaltır. Ayrıca yaşlı derıniste da

mar duvar kalınlığıyla birlikte vaskülarite azalmıştır. Klinik olarak vaskülaritenin kozme

tik ve fizyolojik sonuçları vardır. Kozmetik olarak, ilerleyen yaşlarda cilt solgun görülür. 

Fizyolojik olarak ise en ufak ısı değişikliklerinde bile yaşlı deri hipo ve hipertermiye yat

kınlık gösterir. 

Yaşianan deride dermisin de inceldiği, hücre ve damarların azaldığı gözlenir. Yaş

lı derinin esneklik kaybındaki en önemli rol elastik lif ağının yapısal gerilemesidir. Elas

tik liflerdeki yapısal gerileme hem derin, hem de üst derıniste birlikte ortaya çıkar. Bu 

yapısal bozukluğun klinik sonucu, derinin pörsümesi ve kol, kalça gibi bölümlerde kırı

şıklık ve sarkınalar şeklinde kendisini gösterir. Subkutan dokudaki atrofi de bu sarkınalan 

ve kırışıklıklan destekler (Dönderici 1994). 

Sonuç olarak, intrinsik yaşianmanın genellikle görülen belirtileri, ince ve transpa

ran deri, yanaklarda ve göz çukurlarında oyuklar, ellerde ve boyunda sıkılık kaybı, s ark

ma, bazen kaşıntının da eşlik ettiği kuru deri, ter üretiminin yetersizliği, saçlarda grileş

me, en sonunda beyazlaşma ve saç kaybıdır (Gao 2008). 

2.2.1.1.4.Deri Ekierindeki Değişiklikler 

Yaşlı deride ekrin bezlerin sayısında veya salgısında; ya da her ikisinde birden 

azalma olduğu görülmektedir. Yine apokrin bezlerin salgısında da azalma dikkat çekici

dir. Bu şekilde yaşlılarda vücut kokusunda azalma meydana geldiği düşünülmektedir. 

Apokrin bezlerdeki bu fonksiyonel azalmanın sistemik androjen azlığına bağlı olduğuna 

inanılınaktadır. 

Yağ bezlerinin ise sayıları değişmemekle birlikte büyüklükleri artmıştır. Bu du

rum klinikte yüzde ışık harabiyeti görülen bölgelerde san renkli, 1-5 cm çaplı, deriden 

kabarık lezyonlar şeklinde kendisini gösterir ve "sebase glandlann hiperplazisi" adını alır. 

Sebase glandların artmış çapına rağmen paradoksal olarak yağ salgılanması azalmaktadır. 

Bu durum apokrin ter bezlerinde olduğu gibi endojen androjen miktarının azalmasına 

bağlanabilir. Yine hücre tumover'inin uzaması da bu duruma neden olarak gösterilmekte-

dir. 
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Stratum koroeuro'daki yapısal değişikliklerle birlikte sebum ve ekrin ter bezlerin

deki azalmış salgının, genel olarak yaşlılarda görülen deri kuruluğuna ve sertliğine neden 

olduğu düşünülmektedir. 

Tımaklar yaşianınayla birlikte ineelip kolay kırılabilir bir hal alırlar. Yaşlanan tır

naklar opaklaşmış olup lunula kaybolmuştur ve tımaklarda pembemsi bir renk göze çar

par. Yaşlı tırnak kolay kırılan bir hal alıp en ufak bir travmayla dahi çatlar ve kırılır. 

Kıllarda oluşan değişiklikler daha dikkat çekicidir. Terminal kılların hem sayı, 

hem de kalınlıklarında azalma vardır. 

Ayrıca kıllarda melanosit kaybı nedeniyle saç ve diğer kıllarda ağarma olur. Saç

larda ağarma anagen ve telogen fazlar oranının fazla olması nedeniyle diğer kıllara göre 

daha erken olur. Saçlardaki ağarmanın kahtımsal yönü de unutulınamalıdır. 

Yaşın ilerlemesiyle birlikte derinin uyarılmasında da azalma gözlenir. Paccini ve 

Meisner cisimcikleri basınç ve dokunma hissinin alınmasından sorumludurlar. Bu cisim

ciklerin 20 yaşından sonra azalmaya başladıkları ve ileri yaşlarda 1/3 oranında kaybol

dukları kabul edilmektedir. Yaşlı deride deri ekierindeki değişiklikler Tablo 2.3 'te göste

rilmiştir (Dönderici 1 994). 

Tablo 2-3: Yaşianınayla birlikte deri eklerinde meydana gelen değişimleri-Dönderici 

(1994)'den. 

Yapısal değişiklikler Sonuç 

Ter bezlerinde azalma/ Fonksiyon kaybı Kserozis, hipertermi 

Sebase Grand hiperplazisi Yüzde küçük, sarı papüller, kistler ve komedonlar 

Tırnak kalıniaşması ve ineelmesi Pembe, kolay kınlabilir tımaklar 

Terminal kıllarda sayı ve kalınlık azalması Yaygın kıl dökülmesi 

Vellüs kılların~ terminal kıllara dönüşmesi Kaba kıllar 

Kıl bulbusunda melanosit kaybı Saç ağarması 

Uyarılınada azalma Y anık ve yara oluşumuna eğilim, el beceri kaybı 
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2.2.1.2.Ekstrensek Yaşianma 

Çevresel etkeniere bağlı olan yaşlanmaya ekstrensek ya da fotoyaşla~a denir. 

Yaşayan oraganizmalar sürekli olarak çevresel kirliliklere maruz kalmaktadır. Duruma 

göre, kirlilikler; beslenme, inhalasyon veya deriye temas yoluyla alınabilir. Deri, vücut ve 

çevre arasında bir arayüzeydir. Deri, kronik olarak, çeşitli stres faktörleri olan UV 

radyasyona ve sigara dumanı, ozon (03) gibi çevresel oksidanlara maruz kalmaktadır 

(Farage 201 0). 

2.2.1.2.1.Çevresel Stres Etkenlerinin İlk Hedefi (SC) ve Ozonun Cilt Üzerindeki 
Etkileri 

Deri katmanlarından SC'un, oksidatif hasarın temel hedefi olduğu gösterilmiştir. 

En dış deri bariyeri olarak, SC, TEWL sınırlayıcı ve patojenlere ve dış kimyasaHara 

mekanik bariyer olma gibi çok önemli fonksiyonlara sahiptir. 

Ozonun biyomoleküllerle hızlı bir şekilde etkileştiği ve hücreler arasından penetre 

olmadığı bilinmektedir. Bu nedenle, Ozonun başlıca SC ile etkileştiği düşünülmektedir. 

Bu hipotez yapılan birçok araştırınayla da desteklenmiştir. Kılsız fareler 2 saat boyunca 

03 'ün çeşitli dozlarına maruz bırakılmıştır. SC'un hidrofilik (askorbat, ürat, GSH) 

antioksidanlannın yanı sıra lipofilik (tokoferoller) antioksidanlarının da azaldığı 

saptanmıştır. Bu duruın, oksidatif stres artışının bir indikatör olduğu lipit 

peroksidasyonundaki bir yükselme eşliğinde meydana gelmektedir. 

0 3 benzeri çevresel kaynakların oluşturduğu veya hücresel metabolizma sonucu 

oluşan ürünler olan Oksijen radikalleri ve diğer aktive olmuş oksijen türlerinin, 

proteinlerin aminoasitlerinde değişikliklere neden olduğu ve bu yüzden onların 

fonksiyonlarını değiştirdikleri iyi bilinmektedir. Bunun yanı sıra, aminoasit zincirlerinde 

değişikliklere yol açan oksidasyon reaksiyonlan proteinlerin peptitlerle yaptıkları çapraz 

bağları da değiştirmektedir. 

Tüm bu olaylar SC'un deskuamasyon sürecinde önemli olumsuz etkilere sahiptir. 

Çünkü komeodezmozomlann içindeki proteinler, hücre kohezyonunda rol oynar. Daha 

fazla zarar proteolitik duyarlılıkta bir azalmaya yol açar ve çapraz bağlanma ve birikime 

neden olur. 

Sonuç olarak, 0 3 direkt olarak SC lipitleri ile etkileşir. SC'a penetre olabilme 

yeteneğine sahip ürünlerin meydana gelmesine neden olur ve hedefi keratinositlerdir 

(Şekil 2.32). 
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Şekil 2-32: Ozonun, SC membranına maruziyeti sonucu meydana gelen etkilerin 

şematik gösterimi-Farage (2010)'den değiştirilerek. 

Sonuçta, aldehit ve H20 2 gibi biyoaktif bileşenler meydana gelir. Bu bileşenler, oksidatif etkileri, derinin 

derin tabakatarına kadar iletebilir. 

Ü3 sadece SC' daki oksidasyon markerlerini ve antiaksidan seviyelerini etkilemez, 

aynı zamanda derinin daha derin tabakalarındaki hücresel cevapları da indükler. 

Derinin çevresel stresiere maruziyetinde meydana gelen tahribata, aksidanlar ve 

antioksidanlar arasındaki dengesizlik olarak da tanımlanan, oksidatif strese yol açan, 

aksidanların ve sebest radikallerin neden olduğu gösterilmiştir. Oksidatif stres deri 

antioksidanlarını etkiler ve oksitlenmiş hücre bileşenlerinin oluşumunu arttırır. 

Oksidatif hasar derinin en dış tabakasında lo kal inflamatuvar yanıtlar başlatabilir. 

Böylelikle oluşan oksidanlar, oksidatif strese yol açar ve Matriks Metalloproteinaz 

enziminin (MMPs) aktivitesini indükler (Farage 201 0). (Şekil 2.33). 
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Şekil 2-33: Ozon maruziyeti sonucu, SC'un oksidasyonu ile meydana gelebilecek 

olayların şematik gösterimi-Farage (2010)'dan değiştirilerek. 

2.2.1.2.2.İnfrared Radyason ve Cilt Yaşlanması Arasındaki İlişki 

Ekstrensek yaşlanma, uzun yıllardır temel olarak UV radyasyona bağlanmaktadır. 

Son zamanlarda, solar elektromagnetik spektrumun diğer kısımlarının da yaşlaruna 

üzerinde etkileri olduğu kanıtlandı. Bunlar arasında, infrared radyasyon, özellikle 

infrared A, artan bir ilgi görmektedir. 

Solar radyasyon atmosfer tarafından filtrelenir. Ancak dalga boyu 290-4000 nın 

aralığındaki kısmı yeryüzünde ulaşmaktadır. S olar radyasyon 3 ' e ayrılır: Ultraviyole 

radyasyon (UV, 290-400 mn) görünür ışık ( 400-760 mn) ve infrared radyasyon (IR, 760-

4000 nın). IR radyasyon kendi arasında IRA (760-1440 nın), IRB (1440-3000 nın) ve 

IRC (3000 nın- 1 mm) olarak 3'e ayrılmaktadır (Şekil 2.34). 

Şekil 2-34: Infrared radyasyonun deri penetrasyonunun şematik gösterimi-Farage 

(2010)'den değiştirilerek. 
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IRA deriye iyi penetre olur. IRA'nın yaklaşık %50'si dermis tarafından absorbe edilir. IRB de dennise ulaşabilirken, 

IRC'nin yaklaşık tamamına yakını epidermis tarafından absorbe edilir. 

IR radyasyonun erken cilt yaşlanması üzerindeki rolü 20 yıl öncesinde L. 

Kligman tarafından açıklanmıştır. Kabaylar üzerinde yapılan araştırmada, IR 

radyasyonun, UV'nin indüklediği deri hasarını arttırdığı ilk defa Kligman tarafından 

rapor edilmiştir. Bu olay, onu tek başına IR radyasyonun etkilerini araştırmaya teşvik 

etmiştir. Sonuç olarak, Kligman IR radyasyonun elastozise yol açtığını ispatlamıştır. 

Araştırmada, IR'nin pekçok ince, hafif lifterin üretimini indüklediği ve ground 

substance' de çok büyük bir artış yaptığı gösterilmiştir. Bu gözlemlerden dolayı, IR 

radyasyonunderi yaşianmasına neden olabileceği anlaşılmıştır (Farage 2010 pp. 423). 

2.2.1.2.3.İnfrared Radyasonun Moleküler Mekanizması 

IRA'nın düşük ve makul dozlarının, dennal ekstraselüler matriksin bozulmasına 

yol açtığı rapor edilmiştir. IRA radyasyon, in vitro insan dermal fibroblastlarında, 

Matriksmetalloproteinaz-1 (MMP -1) enzim miktannda artışa neden o lurken, MMP -1 

inhibitörü, TIMP metallopeptidaz inhibitör 1 (TIMP-1) salınımı değiştirmemektedir. 

MMPs, kollajen ve elastin gibi ekstraselüler matriks bileşenlerinin 

bozulmasından sorumlu çinko bağımlı endopeptitlerdir. Artan proteolizle birlikte 

dengesiz MMPs aktivitesinin, ekstrinsik yaşlanmada başlıca patofizyolojik faktör olduğu 

düşünülmektedir. 

Hepsi beraber düşünüldüğünde, IRA derideki kollajen dengesini 2 farklı şekilde 

bozar. Bu yollardan ilki kollajen bozulmasında artışa neden olan MMP-1 aktivitesini 

ve/veya miktarını yükseltmesidir. İkincisi ise yeni kollajen sentezini azaltmasıdır (Şekil 

2.35). 
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Şekil2-35: IRA'nın indüklediği bozulma sinyalinin şematik olarak gösterimi-Farage 

(20 1 O)' den değiştirilerek. 

IRA, mitokondrial ROT (mtROT) miktarında bir yükselmeye neden olur. Bu durum bozulma sinyalİnin 

başlamasına yol açar. Sonuçta, MMP-1 mRNA salınımında bir artış, Col I a 1 salınımında bir azalış meydana gelir. 

2.2.1.2.4.1RA'ya Karşı Korunma 

Bugüne kadar, insan derisinin ışıktan koruması konusunda, UVB ve UV A 

radyasyondan korunma üzerine çok fazla durulmuştur. Ancak, başarılı ve tam bir 

korunmanın sağlanabilmesi için, IRA radyasyondan korunma konusuna da yer 

verilmelidir. Bu amaçla, antioksidanlar gelecek vadedici olarak görünmektedir. 

Gerçekiere dayalı bakıldığında, mtROT fonksiyonel olarak IRA'nın indüklediği etkilerle 

alakalıdır. Teorik olarak mitokondriyi hedefleyen antioksidanlar, potansiyel IRA 

koruyucu maddelerdir. İn vitro ve in vivo çalışmalarda, bu gibi antioksidanların zararlı 

IRA etkilerine karşı koruyucu olduğu gösterilmiştir. Örneğin; IRA'nın indüklediği MMP-

1 salınımı gibi (Farage 201 0). 

2.2.1.2.5.UV Radyasyon ve Cilt Yaşlanması Arasındaki İlişki 

Deri yaşianmasına birtakım faktörler neden olmaktadır. Bunlardan en önemli ve 

etkili olan faktör derininin yapısının ve bütünlüğünün bozulmasına neden olan, UV 

radyasyona maruziyetittir. UV radyasyon, görünür cilt yaşianmasının yaklaşık 

%90'nından sorumludur. Güneşin cilt üzerine etkileri yalnızca kuruluk, elastikiyet kaybı , 

kırışıklıklar renk değişimi ve cilt yapısındaki değişiklikler yaratması değil aynı zamanda 

da d ri malignitelerine ve prekanseröz durumlara neden olmasıdır. Ünlü dermatolojist 

Prof. Dr. Albert Kligman ın dediği gibi 'Hayatının hergünü bir güneşten koruyucu kullan 

ya da mümkün olduğunca gölgeler içinde bir yaşam sürdür." (Şekil2.36) . 



Şekil2-36: 77 yaşındaki bir bayanda görülen derin kırşıklıklar-Ramos (2001)'tan. 

2.2.1.2.6.Fotoyaşlanmanın Hücresel Belirtileri 
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UV radyasyona maruziyet sonucunda ortaya çıkan cilt hasarının önlenmesinde gerekli 

olan şeylerin anlaşılabilmesi için, öncelikle UV'nin indüklediği cilt hasarının altındaki 

mekanizmalar araştırılmalıdır. UV radyasyon başlıca 3 dalga boyundan oluşmaktadır. 

UVC'nin (1 00-290 nın) büyük bir çoğunluğu ozon tabakası tarafından tutulur ve deride 

çok ufak etkisi vardır. UVB (290-320nm) en çok dermis penetre olur ve hem ciddi akut 

güneş yanıkiarına hem de keratinosit mutasyonlarına neden olur. Son olarak UV A ' nın 

(320-400 nın) yıllardır cilt hasarıyla ilgili olmadığı düşünülürken bugünlerde cilt 

yaşianmasına neden olan dermisteki cilt hasarının ve uzun süreli pigmentasyonun en 

büyük orumlusu olarak tutulmaktadır (Şekil 2.3 7). 



Akut giıaq • aıup 
.Fotokaniaoje z 
Immunosup~syoa 

Şekil2-37: UV Radyasyonun cilt üzerine etkileri-Farage (2010)'deo değiştirilerek. 
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UV radyasyon sonuçta kırışıklık oluşumuna yol açan, dermal ekstraselüler 

matriksin yapısının değiştiği , kompleks ardaşık moleküler yanıtları başlatmaktadır 

(Farage 201 O; Yetkin 2009). (Şekil 2.3 8). 
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ekil 2-38: UV irradya yon u ile indüklenmiş nongenomik sinyal transdök iyonu

Xu (2005) ' dan. 

V irrad asyon u D h arından bağı m ız, çe itli in al tran d ük iyon ola) larını indükler. Bu inyal yolları 

h ilere ü1 inde ba~ lar c normal hO re. el in al çemberinin plazma membranından çekirdcğe aktarırnma neden olur. 
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UV radyasyonuna maruziyetİn bir sonucu olarak kollajen bozulması genellikle 

yetersiz kalır. Bu durum derıniste kısmen bozulmuş kollajen parçalannın birikimine 

neden olur. Bu geniş kollajen parçalan derinin yapısal bütünlüğünü azaltır ve yeni 

kollaj en sentezini olumsuz yönde etkiler. Sonuçta, deri sarkınası ve kırışıklıklar oluşur. 

UV radyasyonun cilt elastikiyeti üzerine bozucu etkisi yanı sıra, ayrıca derıniste bulunan 

Langerhans hücre sayısını azaltır ve lupus eritematozus ve polimorföz ışık eripsiyonu 

(PMLE) gibi fotoderınatozlan indükler. 

UV radyasyon ayrıca prekanseröz ve kanser gibi cilt durulanyla sonuçlanan 

hücresel hasardan da sorumludur (Şekil 2.39). 

Şekil2-39: Derin kırışıklıklar, sarımsı cilt ve elastikiyet kaybı ile kendini gösteren 

güneşe maruz kalmış boyun ve yüzdeki, fotoyaşlanmış derinin klinik görünüşü- Wlaschek 

(2001)'ten. 

Sağ yanakta bazal hücreli bir karsinam bulunmaktadır. Göğüsün üstünde, güneşten korunmuş, intirinsik 

olarak yaşlanmış, atrofik ve düzgün görünüş farkedilmektedir. 

UV A'nın hücrelerdeki toksisitesi başlıca DNA ve diğer hücresel bileşenlerin 

yıkımına yol açan ROT oluşumu aracılığıyla indirekt mekanizmalara dayanır. UVB ışığı 

aynı dizideki bitişik pirimidin bazlan arasındaki dirnerierin oluşumu aracılığıyla DNA 

hasanna yol açar. Bu pirimidin dimerizasyonu DNA lezyonlarının %95 'ini oluşturan, 

DNA yapısında bozulmayaneden olur. Dahası, tekrarlanan UV ışığa maruziyet sonucu 
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olarak, DNA bozulmalarının sayısında artış olur. Bu durumda, hücrelerin normal tamir 

mekanizmasının, bu bozuklukları tamir etmeye gücü yetmez. Böylelikle, devam eden UV 

radyasyona maruziyet, deri kanserine yol açan, DNA mutasyonlarının oluşumuna neden 

olur (Şekil 2.40). (Farage 201 0). 

1 ROS üretimi 1 
üue yüzey reseptörlerinin 

aktivasyonu (IL-11 K6F, TNHı, E6F) 

1 DNA dimertzasvonu 1 
P53 tümör baskılaytct gen' içeren O A 
mutasyonu 

ı Hücre içi kinaziann aklivasvonu ı DNA replikasyonunun, transk:ri:psiyonu n ve 

hüeJe bölünmesinin bloke editmesi 

Nükleer trans kripsiyon 
fattöıü AP-l'in 
~pregütasyonu ve akt' asyonu 

Kollajen gen 
transkripsiyonunda azalma 

Nötrofil 
infıltrasyDmı 

Bozuk tamir mekanizması 

...---------.. ı Fotokarsinojenez 
Matriks. bazucu enzimferin 
upregülasyonu (koUajena:ı, 

strometysin-1, jelatinaz) 

Ekstraselüler matrilcs bozulması 

FOTOYAŞLAN MA 

Şekil2-40: Fotoyaşlanmanın mekanizması-Farage (2010)'den değiştirilerek. 

ı 

İnsan derisinde güneş ışınlarına karşı korumayı sağlayan beş adet doğal korunma 

mekanizması vardır: 

1. UV ışınlarını absorbe eden keratinleri içeren, UV radyasyonunu yansıtan 

ve dağıtan stratum korneum. 

2. Melanin pigmentasyonu. 

3. Beta-karotenin su b kutan dokuda akümülasyonu, epidermis ve derıniste 

membran stabilizer olarak rol oynayarak, UV ışınları nedeni ile ortaya çı

kan reaktif oksijen türlerinin yaptığı hasarı azaltması. 
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4. Ürokanik asidin sentezi ve akümülasyonunun, epidermisteki hücreleri 

aktinik hasardan koruması. 

5. Epidermiste bulunan süperoksit dismutaz ve glutatyon peroksidaz redüktaz 

enzim sistemleri. 

Açık tenli kişilerde bu doğal korunma mekanizmalarından bazıları (özellikle 

melanin miktarı) yetersiz kalır. Bu kişilerde derideki akut ve kronik etkilerin önlenmesi 

için topikal güneşten koruyucuların kullanılması gerekir (Peşkircioğlu 1994). 

2.2.1.2.7.Fotoyaşlanmış Deride Epidermal Değişiklikler 

Foto hasarlı deride epidermis kalınlığı hiperplazi ve atrofiye bağlı olarak artabilir 

veya azalabilir. UV hasar önce hiperplazi yönünde değişikliklere neden olur. Bunun ar

dından öncelikle açık tenli kişilerde atrofik değişiklikler başlar. Bu zıt yöndeki değişiklik

ler yapı hasarının etkilerinin çok çeşitli olmasını açıklayabilir. Hasarın fazla olduğu böl

gelerde ve özellikle epidermisin alt kısımlarında bulunan keratinositlerde atipi vardır. 

Fotoyaşlanmaya uğrayan deride keratinositlerin çaplarında çeşitli derecelerde büyüme 

görülür. Fotoyaşlanmada Langerhans hücre sayısı ve fonksiyonu kronolojik yaşianmadan 

daha fazla oranda suprese olur. Bu da güneş ışınlarına maruz kalan deride premalign ve 

malign lezyon gelişimini açıklamaktadır. 

2.2.1.2.8.Fotoyaşlanmış Deride Dermal Değişiklikler 

Fotoyaşlanmada da kronolojik yaşlanmada olduğu gibi dermis etkilenir ancak de

ğişiklikler kronolojik yaşlanmadakinden daha erken dönemde ortaya çıkar. Derıniste 

kollajen dejenerasyonu ve anormal elastik materyal birikimi görülür. Bu klinik olarak kı

rışıklık ve derinin sararınası şeklinde gözlenir (Şekil 2.41 ). 

Şekil 2-41: 79 yaşındaki bir bayanda görülen kırışıklıklar ve sarkma-Ramos 

(2001)'tan. 
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Fotoyaşlanmış deride histopatolojik olarak dermal kollajenin kaybı ile birlikte 

kollajende kalınlaşma, katılaşma ve çözünürlüğünde azalma gözlenir. Bozulmuş kollajen 

birikimi fibroblastlar üzerine negatif etki yaparak hem fibroblastların proliferatif kapasi

tesini hem de kollajen sentezierne kapasitesini azaltır. 

Fotoyaşlanmış derinin en önemli histolojik bulgusu solar elastozistir. Elastozis 

elastik lifterin bozulması ve elastin ve fibrillin üretiminin düzensizliğine bağlı olarak orta 

ve üst derıniste elastotik materyalin toplanmasıdır. Histopatolojik olarak DEl'nin altında 

dar bir alan boyunca yoğun bir şekilde kollajen depolanması mevcuttur ve Grenz bölgesi 

denen bu bölgenin altında elastin ağını bozan amorfik ve granüler yapıda olan elastotik 

madde ve GAG (glikozaminoglikan) birikmiştir (Yetkin 2009). (Şekil 2.42). 

Şekil 2-42: 65 yaşındaki bir erkekte güneşe maruziyetic boynun sağ tarafında mey

dana gelen derin kırışıklıklar ve olar elastozis-Ramos (2001)'tan 

Telenjiektazi t rimi çapı O 1- 1 O mm arasında olan dilate venül kapiller veya 

arteriall ri yan ıtmaktadır. Yüz telenjiektazileri oldukça yaygın görülen ve hastaları bun

lardan kurtulma yolları aramaya zorlayan kozmetik bir problemdir (Aybey 2005) Şekil 

2.43). 
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Şekil 2-43: 68 yaşındaki bir bayanda görülen telenjiektaziler-Ramos (200l)'tan. 

Yaşın ilerlemesi ve kutanöz elastozis ve telenjiektazi gelişimiyle sonuçlanan gü

neşe maruziyet arasında bir bağlantı bulunmaktadır. Yapılan bir çalışmada, güneşe bağlı 

deri yaşlanmasının, yaşın artışıyla birlikte orantılı olarak arttığı gözlemlenmiştir. Örne

ğin, güneşe maruziyet etkilerinin, 12 yaşındaki değişik deri örneklerinde %2 olduğu, bu

na karşın güneşe maruziyetİn kümülatif zararına bağlı olarak, 16 yaşındaki kişilerde 

%17,6 olduğu saptanmıştır. Yaşlı derinin özelliklerinden elastozis ve telenjiektazi gelişi

mi, ayrıca yaşa ve cinsiyete de bağlıdır. Telenjiektazi gelişimi, erkeklerde bayanlara göre 

daha fazladır. Güneşe maruziyetle ortaya çıkan telenjiektaziler sadece 50 yaşının üstün

deki kişilerde görülmektedir. Güneş hasarının bir işareti olan elastozis ise tam tersine, 

yüksek oranda 60 yaşının altındaki kişilerle alakalıdır. 60 yaşının üzerinde bu bağlantı 

kaybolmaktadır (Norman 2008). 

Yaşianınayla beraber melanosit denen ve cildin rengini ve bronzlaşmayı sağlayan 

hücreler aşırı aktif hale gelir ve büyür ler, bu da çillere ve güneş lekelerine ( so lar lentigo, 

yaşlılık lekeleri) neden olur. Melanositlerin genel olarak sayısı azalır ve deri daha soluk 

ve saydam hal alır. Beyaz lekeler (idiyopatik guttat hipomelanosis) oluşur 

(KozmoDenno). (Şekil 2.44). 
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Şekil 2-44: Yaşamı boyunca güneşe ağır şekilde maruz kalmış 64 yaşındaki bir ha

yanda görülen solar lentigolar-Ramos (2001)'tan. 

İnsan cildi, günlük olarak UV'ye ve infrared (kızılötesi) radyasyona maruz kal

maktadır. Bu ışınların termal etkileri de deride istenmeyen sonuçlara neden olmaktadır. 

İnsan derisinin sıcaklığı, iğne tipinde bir termemetre ile dermisin içerisinden ölçülmüştür. 

Sonuçta, direkt öğle vakti yaz güneşine maruziyet ile 15-20 dakika içerisinde cilt sıcaklığı 

40-43°C'ye ulaşmıştır. 

Sobaların, ocakların ve benzeri aletlerin bir ürünü olan radyan sıcaklık da ayrıca 

kronik güneşe maruz kalmış ciltte olanlara benzer deriyle ilgili değişikliklere yol açmak

tadır. Uzun süreli sıcaklığa maruziyette, derınise kadar uzanan ciddi elastik doku 

hiperplazileri gelişir. Bu duruma dermal kollajen dejenerasyonu da eşlik etmektedir. Fı

rıncıların kolunda zaman zaman ciddi cilt yaşlanması görülebilmektedir. Bunun nedeni 

bu insanların kollarını sık sık sıcak fırına yaslamalarıdır. Yıllarca sıcak cam üfleyen işçi

lerin yüzlerinde de bu olay görülmektedir. Çeşitli çalışmalar, sıcak şokunun kollajenaz ve 

sinoviyal ve dermal fibroblastlardaki stromelisin mRNA salınımını arttırdığı gösterilmiş

tir ve sıcak şokunun indüklediği kollejenaz salınımının konnektif doku bozulmasına yol 

açtığı öne sürülmüştür (Seo 2006) (Şekil 2.45). 
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Şekil 2-45: Korelilerde kırışıkhkların fotografik olarak değerlendirilmesi-Seo 

(2006)' dan. 

Derece O kırışıklık görülmediğini , derece 7 ise ciddi kırışıklık görüldüğünü ifade etmektedir. 

Kronolojik yaşlaruna ve fotoyaşlanmanın oluşum mekanizmaları biyolojik, biyo

kimyasal ve moleküler açıdan çok farklı olduğu için ayrımlarının yapılması gerekir. 

İntrensek yaşlanma, zamanın ilerlemesine bağlı olarak kaçınılmaz bir olaydır. 

F otoyaşianma ise, UV ve IR ışınlarına sık ve tekrarlanarak maruz kalma sonucu ortaya 

çıkan etkilerin intrensek yaşlaruna belirtileri üzerine eklenmesidir ve kazınetik olduğu 

kadar klinik probleınlerde yaratır (Özer 2007). (Şekil 2.46). 
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Şekil 2-46: Genç cilt ile intrensek ve ekstrensek yaşlanmış cildin karakteristik özel

liklerinin şematik sunum u-Wlaschek (2001)'ten. 
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Genç cilt, çok tabakalı epidennisin (E) keratinositleri de dahil olmak üzere bağımsız hücre tiplerinin dengeli 

bileşimine ve dağılımına sahiptir. Melanositler bazal membrana (BM), dermisteki (D) fibroblastlara ve bağımsız 

ekstraselüler matriks bileşenlerine bitişiktir. İntrensek olarak yaşlanmış deride epidennal ve dennal kalınlığın azalma

sıyla atrofi meydana gelir. İnterstisyel kollajen ve elastin gibi ekstraselüler matriksin yapısal bileşenleri azalır ve 

kollajen bağlarındaki çapraz bağ içeriği artar. Fibroblastlar sayıca yüksek oranda azalır ve kısmen matriks bozucu 

metalloproteinazların salınımıyla artan yaşlı morfolojik ve fonksiyonel fenatip açığa çıkar. Fotoyaşlanmış deri boynuz

su tabakanın (H), epideımisin ve dennal kısmın kalınlığının aıiışıyla hiperplastik hale gelir. Fotoyaşlanmada epidennis, 

klinikte kuruluğa ve pürüzlülüğe neden olan akantoz (deride hücre aıtışına bağlı kalınlaşma) ve hafifhiperkeratoz gös

terir. Ciddi fotoyaşlanmış deride, aktinik keratozun klinik tablosuna bağlı olarak hücresel atipik ve parakerotik boynuz

su tabaka görülür. Melanositlerin dağılımı, pigmente lekelerin görüldüğü salar lentigodan hipopigmentasyon alanlarına 

kadar görülebilen pigment değişiklikleri ile heterojen hal alır. Epideımis ile derınisi birbirine bağlayan bağlayıcı lifterin 

sayısında azalma görülür. Fonksiyonel olmayan, ciddi şekilde dengesiz, çok moleküllü bir yapı ile sonuçlanan elastik 

fibrillerde ve mikrofibriler bileşende bir artış meydana gelir. Uzun süreli güneş maruziyeti ayrıca tek çekirdekli hücre

lerde ve mast hücrelerinde bir yükselme göstererek, inflamasyon durumuyla (helyodennit) sonuçlanır. Subepidermal 

bölgede tamirin yüksek düzeyde yansıması, grenz zonu olarak adlandırılır (G). 

Kronolojik yaşlaruna ile fotoyaşianma arasındaki epidermal, dermal ve klinik 

farklar Tablo 2.4'te özetlenmiştir (Yetkin 2009). 

Tablo 2-4: Kronolojik yaşianma ve fotoyaşlanmanın deri düzeyindeki farklılıkları-Yetkin 

(2009) 'den. 

Kronolojik yaşianma Fotoyaşianma 

Klinik Düzgün lekesiz deri, elastikiyet Nodüler, sert, lekeli deri, ince 
kaybı, ince kınşıklıklar ve özellikle derin kırışıklıklar 

Epidermis kalınlığı Azalmış Erken dönemde artmış, geç 

dönemde azalmış 

Proliferasyon hızı Azalmış Artmış 

Bazal keratinosit Hücresel düzensizlik Heterojenite, diskeratoz, atipi 

sc Normal, basket fılesi görüntüsü Heterojenite, basket fılesi ve 
kompakt patern 

DEJ Rete kaybı veya düzleşmesi Rete kaybı veya düzleşmesi 

Grenzzonu Yok Belirgin 

Kollajen Fibril demeti büyüklüğünde Fibril demeti büyüklüğünde, orta 

ve organiza yonunda ılımlı 
düzeyde değişim 

değişim 



56 

İnflamatuvar hücre inflamasyon bulgusu yok Perivenüler lenfohistiyositik 

Birikim 

Elastin Elastogenezi, elastoliz izler Belirgin elastogenezi, masif 

dejenerasyon izler 

2.2.1.2.9.Deride ROT oluşumu 

İleri cilt yaşlanması , reaktif oksijen türleri tarafından başlatılan intraselüler ve 

ekstraselüler oksidatif stresle, kırışıklıklarla ve atipik pigmentasyon ile karakterizedir. 

Çünkü UV radyasyon deride ROT oluşumunun potent bir başlatıcısıdır (Şekil 2.47). An

tioksidanların kullanımı , ışığın indüklediği cilt yaşianmasına bağlı semptomların önlen

mesinde etkili bir yaklaşımdır (Farage 2010). 
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Şekil 2-47: UV A'nın indüklediği ROT'Ierinin şematik gösterimi-Farage (2010)'dan 

değiştirilerek. 
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UVB radyasyonu, cilt yanığı olarak adlandırılan, derideki eritemi indükler. 

Prostoglandin E2 sentezinde çok önemli bir enzim olan COX-2'nin salınımı, inflamasyon 

sürecini stimüle etmek için, ROT tarafından upregüle edilir (Farage 201 O). 

2. Cilt yüzeyinde oksidasyon 

Oksitlemniş lipitler ve proteinler, cilt koşullarındaki değişiklikleri indükler. Cil

de, oksitleıuniş squalenin (squalen monohidroperoksit) topikal uygulanması, ani bir yanıt 

olarak cilt bariyerini bozar ve kronik bir cevap olarak cilt kuruluğunu indükler. (Farage 

2010). 

3. Yağ bezleri 

UV radyasyonun indüklediği oksidatif stres, yağ bezi fonksiyonunu stimüle eder. 

Sonuçta, oksitlenmiş lipitlerin, trigliseritin, hidroperoksitlerin ve kolesterol 

hidroperoksitlerin artmış seviyeleri yüzünden sebum sekresyonunda artış olur. Acne 

vulgaris'in inflamasyon sürecinde, bir gram pozitif anaerobik bakteri olan 

Propionibacterium acnes (P. acnes), coproporfırin üretir. Bu da UV A maruziyeti sırasın

da 10 2 oluşturur. Bu yüzden de akne, inflamasyonlu lezyonların gelişiminde kritik bir ro

le sahiptir. inflamasyon reaksiyonu, P.acnes ile enfekte olmuş keratinositlerden oluşan 

•Oı tarafından daha çok stimüle edilmektedir (Farage 2010). 

4. Melanogenez 

ROT'nin melanositler üzerinde paradoksal bir aktivitesi vardır. Bunun nedeni, 

ROT sadece depigmentasyonu arttırmaz aynı zamanda da derideki pigmentasyonu arttırır. 

Oksidatif stres tarafından indüklenen melanositlerin bozulmasına bir örnek de vitiligodur. 

Vitiligo, deride, çevresi sınırlanmış depigmente lekeler ile karakterize bir rahatsızlıktır. 

Vitiligo vulgarisli hastaların ciltleri yüksek seviyelerde süperoksit dismutaz (SOD) ve dü

şük seviyelerde katalaz içermektedir (Farage 201 0). 

5. Dermal Matriks 

ROT, UV ile indüklenen, kırışıklıklarla karakterize cilt yaşianınasında belirli bir 

role ahiptir. Genellikle, kırışıklıklar, dermal matriksin değişiklikleri nedeniyle meydana 

gelir. Bu durumda, kollajen seviyeleri, hızlanmış bozulma sebebiyle azalır ve kollajen 



58 

sentezinin miktarı düşer. UV A tarafından oluşan 10 2, dermal fibroblastlarda, interlökin 

IL-la ve IL-6'nın salınımı aracılığıyla matriks metalloproteinazın salınımı stimüle eder. 

Ayrıca, linoleik asit hidroperoksiti gibi oksitlenmiş lipitler, MMP-1 ve MMP-3 salımını 

arttırırlar. 

Bunun yanı sıra, derinin UV'ye maruziyeti yeni kollajen sentezini de azaltır. Bu 

durum aktivatör protein (AP-1) tarafından düzenlenir. 

Aşırı miktarda kollajen senteziyle karakterize sklerodermanın patogenezinde, 

ROT, kollajen sentezini stimüle eder. Sklerodermalı hastaların derisinden elde edilen 

fibroblastlar, al fal (I) ve alfa2(I) kollajenleri kodlayan n1RNA'larda yüksek düzeyler ser

gitemiştir (Masaki 2010). 

2.2.2.Derinin Antioksidan Savunma Sistemleri 

Derinin oksidatif stresten korunması için, redoks aktif antioksidanları ıçeren, 

antiaksidan maddelerin ve enzimierin karmaşık bir sistemiyle donatılmıştır. 

Hücrelerde bulunan antioksidanlar yüksek n1olekül ağırlıklı ( enzimatik) ve düşük 

molekül ağırlıklı (nonenzimatik) olmak üzere sınıflandırılır. Düşük molekül ağırlıklı an

tioksidanlar organizmada sentezlenmeyen askorbik asit, tokoferol ve organizmada sentez

lenen koenzim Q, glutatyon, polipeptid tiyoredoksin ve lipoik asittir. Yağda çözünen 

tokoferol ve koenzim Q meınbranlarda bulunurken, suda çözünen askorbik asit ve 

glutatyon sitoplazmada bulunur. Yüksek molekül ağırlıklı antioksidanlar ise süperoksit 

dismutaz, katalaz ve glutatyon peroksidazdır. Yaşianınada yüksek molekül ağırlıklı ve 

düşük molekül ağırlıklı antioksidanlarda azalma görülür (Yetkin 2009). 

Glutatyon redüktazlar ve peroksidazlar; süperoksit dismutazlar ve katalaz gibi 

antiaksidan enzimler, vitamin E izoformları, vitamin C, glutatyon (GSH) ve ubiquinol 

gibi düşük moleküler ağırlıktaki antiaksidan maddelerle etkileşmektedirler. Tokoferolün, 

askorbatın, üratın ve glutatyonun SC'daki mevcudiyeti gösterilmiştir. İlgi çekici olarak, 

antioksidanların SC'daki dağılımları homojen değildir. Derin tabakalarda daha yüksek 

konsantrasyonlarda bulunurken, cilt yüzeyine doğru konsantrasyon azalmaktadır. Bu du

rumun sebebi, SC katmanlarının fizyolojik tumoverin bir parçası olarak zamanla yukarı 

doğru çıkması olarak gösterilebilir. Böylece yeni farklılaşmış keratinositlerle yer değişti

rilir. Bu yüzden, en ü t tabaka, daha derin tabakalara göre daha uzun kronik oksidatif 

stres e maruz kalır (Farage 201 0). 



59 

2.2.3.Cilt Yaşianmasına Karşı Kullanılan Kozmetik Ürünler 

Deri yaşlarunası, zihinsel sağlığı, vücut görüntüsünü ve yaşam kalitesini 

etkileyebilmektedir. Y aşlanma, maalesef yaşamın bir gerçeğidir ve yaşlı insanları 

oluşturan topluluğun geniş ve hızla büyüyen bir parçasıdır. Hepimiz gitgide daha yaşlı 

görünmeye ve hissetmeye başlayacağız ancak, Amerikan komedyen Billy Crystal'ın 

dediği gibi "harika görünmek, harika hissetmekten daha iyidir." Çoğu kimse için yaşlı 

görünmek, yaşlı hissetmekten daha önemli olduğu için, bu süreci geciktirmenin ya da 

izlerini ortadan kaldırmanın yollarını ararlar. 

Kazınetik ürünler kişiye iyi görünüm veren, görünüşünü etkileyen, kendine 

güvenini arttıran ürünler olarak da tanımlanabilir. Yaşlaruna etkilerinin giderilebilmesi 

için pek çok etkinin birarada görüldüğü ürünler ya da yöntemler önerilir. 4 çeşit kazınetik 

ürün grubu vardır. Bunlar: tuvalet malzemeleri, cilt bakım ürünleri, kamuflaj ürünleri ve 

koku ürünleridir. Kalıtım, güneşe maruziyet, kronolojik yaş, emosyonel stres, tekrarlanan 

kilo alıını ve kaybedilmesi, beslenme destekleri ve egzersiz gibi cilt yaşını etkileyen pek 

çok faktör için dermatolojistler bazı spesifik ürünler tavsiye edebilirler. Cilde uygulanan 

kazınetik ürünler; derinin bariyer fonksiyonunu, permeabiliteyi, TEWL'i, immün cevabı, 

yara tamirini, vasküler stabiliteyi, kollajen birikimini, epidermal tumoveri ve melanin 

oluşumunu değiştirebilmektedirler. 

Kazınetikler ve tuvalet ürünleri, yaşlı insanların hayatında önemli yeri olan 

ürünleridir. Uzmanların, bu ürünlerin nasıl kullanılacağını ve tavsiye edileceğini 

bilemeleri gerekmektedir. Y aşlanan cilt ınce, soluk, kuru ve hassastır. Bu nedenle, 

güneşten koruyucular, yumuşatıcılar ve parilim içermeyen kazınetikler ilk tavsiye 

edilmesi gereken ürünleridir. Y aşlarunanın geciktirilmesi ve yaşlaruna izlerinin 

hafıfletilmesi için kullanılan kazınetik ürünler, nemlendirici, serbest radikal yakalayıcı, 

hücre bölünmesini hızlandırıcı, UV ışınlarını filtre edici etkilerden bir veya birkaçını 

yerine getirebilmelidir. Yaşlanmaya karşı kullanılan en basit bir preparat dahi 

nemlendirici maddeler, uygun bir UV filtre ve antiaksidan içermelidir. Cilt yaşıanmasına 

karşı kazınetik ürünleri kullanmanın yanı sıra yeterli ve dengeli beslenmek de şarttır. 

Besin çeşitliliğine önem vermeli, gereken tüm besin maddeleri yeterli miktarda ve uygun 

hazırlama koşullarında tüketilmeli dir. 

Özellikle bayanlarda sigara iç ve dış yaşlanmayı tetikler. Sigara içen kişilerde 

kırışıklığın yanı sıra derinin grimsi bir renk aldığı gözlenir. UV ışınlanna karşı koruma 
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kapasitesi azalır, deride östrojen seviyesi azalır. Bu nedenle deri sağlığının korunmasında 

uygun kozmetik ürünlerin kullanılmasının yanında beslenme biçimini düzenlemek, sigara 

ve alkol tüketimini en aza indirmek veya hiç kullann1amak, stresten uzak durmak 

gereklidir. 

Cilt yaşianmasına karşı kullanılan kazınetik ürünlerin, en azından bazı yapısal ve 

fonksiyonel değişiklikler yaptıkları, çeşitli, güvenilir, doğru ve etkin yöntemlerle 

kanıtlanmış olmalıdır. Tüketici açısından ürünün kozmetik veya terapötik etkileri önem 

taşımakla beraber ürünün kendisinin fiziksel özellikleri de çok önemli bir unsurdur. 

Kozmetik açıdan hoş görünmeyen ya da deride iritan veya kurutucu etki gösteren herhan

gi bir ürün tüm farmasötik özelliklerine karşın tüketici açısından tercih edilmez. 

Kozmesötik bir ürünün bu özellikleri gerek panel testleriyle gerekse özel aletsel 

yöntemler uygulanarak iyi tanımlanmalıdır (Ramos 2001; Özer 2007). 

Antiaging tedavisinde değişik ajanlar kullanılabilmektedir. Bunlar; 

1. Retinoidler 

2. Güneşten koruyucular 

3. N emlendirici ve diğer bakım ürünleri 

. Oklüzifyağlar (Petrolatum, parafın, squalen, bitkisel ve hayvansal yağlar vb.) 

. Nem çekiciler (Sodyum laktat, üre, piralidon karbaksilik asit, gliserin, propilen 

glikol vb.) 

. Bitkiler, bitkisel ekstreler (Soya, üzüm çekirdeği ekstreleri, çay ekstreleri vb.) 

Hayvansal ekstreler (Arı reçinesi, arı sütü vb.) 

Biyolojik faktörler (Kallikrein, yumurta ekstreleri, keratin, fıbronektin, 

epidennal büyüme faktörü, lektinler, J)-glukanlar, plasenta ekstreleri vb.) 

. Deri lipiderinin eklenmesi (Araşidonik asit, linoleik asit, linolenik asit gibi 

gıdalada ya da kazınetikler içerisinde alınabilen esansiyel yağ asitleri vb.) 

4. Alfa hidroksi asitler (AHA) 

5.Serbest oksijen radikal yakalayıcıları (Antioksidanlar) (Türsen 2006). 
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2.2.3.1.Retinoidler 

Retinoidler, A vitamininin doğal ve sentetik derivelerinden oluşur ve nükleer 

reseptörlere bağlanarak direkt ya da indirekt olarak gen ekspresyonunu düzenler. 

Transkripsiyon faktör AP-1 ve NF-KB inhibisyonu yolu ile kollajenaz ve jelatinaz 

aktivasyonunu inhibe eder. Kronolojik yaşianınada topikal retinoidler kollajeni restore 

ederler. Yapılan çalışmalarda, topikal ve oral retinoid kullanımının ince kınşıklıkları, 

hiperpigmentasyonu ve pürüzlenmeyi anlamlı derecede azalttığı, aktinik keratozlan 

düzelttiği ve deri yaşianmasının tedavisinde etkili olduğu bulunmuştur. Histopatolojik 

olarak, epidermal hiperplazi, SC kompaktlaşması, granüler tabakada kalınlaşma, 

melanosit hipertrafısinde azalma, hücre polaritesinde düzelme, anjiyogenez artışı , yeni 

kollajen oluşumunda artış, elastik doku görünümünün normalizasyonuna yol açar (Türsen 

2006; Yetkin 2009). 

Retinoidler normal epidermal farklılaşma ve büyürnede gereklidir. Tretinoin ilaç 

olarak reçete edilemesine karşın, tezgah üstü ürünler temel olarak retirrol ve retinil 

palınİtat gibi vitamin A deriveleridir. Fotoyaşianma konusunda tretinoin en iyi çalışılan 

topikal retinoiddir. Diğerleri isotretinıin, retinaldehit ve tazoreten daha az oranda 

çalışılmasına karşın ümit verici sonuçlar vermektedir (Türsen 2006). 

2.2.3.2.Güneşten Koruyucular 

Güneşten koruyucular (GK) fotoyaşlanmadan korunınada altın standarttır. GK'lar, 

fiziksel, kimyasal veya kombine olarak formüle edilebilirler. Bir güneşten koruyucu ürü

nün etkinliği bu ürünün Güneşten Koruma Faktörü (GKF= SPF: Sun Protecting Factor) 

değerine dayanır. GKF değeri arttıkça koruyuculuk artar. Güneşten koruyucular güneşe 

çıkmadan yarım saat önce örtülü olmayan tüm deri alanlarına yeterli miktarda uygulan

malı ve eğer güneşe maruziyet devam ediyorsa her iki saatte bir tekrar sürülmelidir. Gü

neşten koruyucuların kullanımının yanı sıra açık renk giysiler, güneş gözlüğü ve şapka 

gibi örtülerle de fiziksel olarak korunmalıdır (Yetkin 2009). 

2.2.3.3.Nemlendirici ve Deri Bakım Ürünleri 

Kuru cilt, yaşlanan deriyle karıştırılmaktadır. Kuru cilt herhangi bir yaşta 

meydana gelebilir, fakat yaşla beraber daha da kötüleşir. Nemlendiricilerin sürekli olarak 

kullanımı, cildin nemli ve pürüzsüz tutulmasına yardım edecektir. Kuru cilt kaşıntıya, 

inflamasyona, egzamaya ve ikincil bakteriyel enfeksiyonlara daha yatkındır. 

Nemlendiricilerin çoğu, yağlann, suyun ve bir emülsifiyan ajanın kozmetik veya 
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farmasötik karışımlarıdır. Parfümler, koruyucular ve diğer bileşenler, kozmetik albeniyi 

veya ürünün kimyasal stabilitesini arttırmak amacıyla eklenebilmektedir. Emoliyan su 

içinde yağ veya yağ içinde su şeklinde olabilmektedir. Nemlendiriciler deriye 

uygulandıklarında, suyun bir kısmı SC tarafından absarbe edilir fakat çoğunluğu 

buharlaşarak kaybolur. Oysa uçucu olmayan yağ yüzeyde kalır (Roenigk 2000). Cilt 

görünüşü ve potansiyel olarak yapısı ve fonksiyonu üzerinde belirgin etkiler 

nemlendiricilerle sağlanabilir. SC yapısında ve hidrasyonunda iyileşmeler ve TEWL'de 

azalma kısa sürede başarılabilir ve bu durum kırışıklıkların görünümünde düzelmeyle 

sonuçlanır (Barel2001 pp.546). 

2.2.3.4.Aifa Hidroksi Asitler (AHA) 

AHA, bir hidroksi grup ile sübstitüe olmuş bir karbaksilik asit içeren kimyasal 

bileşenler sınıfıdır (Şekil 2.48). AHA'lar doğal veya sentetik olarak elde edilebilir. 

Kozmetik endüstrisinde yararlarından ötürü iyi bilinirler. Kırışıklıkları veya yaşianma 

belirtilerini azaltınayı ve cildin hissini ve görünümünü iyileştirmeyi hedefleyen ürünlerde 

sıklıkla bulunurlar. 

o 

HO 

Şekil 2-48: AHA: glikolik asit (C2H403) 2-hidroksietanoik asit-Thakur (2008 

pp.301)'dan. 

Çok eski zamanlardan beri meyve kampresleri olarak yüze uygulanırlar. Meyve

lerdeki a-hidrok i a itler üzümdeki tartarİk asit, limon ve diğer turunçgil meyvelerindeki 

itrik a it elmadaki malik a it badem ve şeftalideki mandelik asittir ve bu maddeler cilt 

yenilenın in yardım ederler Thakur 2008 pp.301). AHA lar kırışıklıklardan kurtulma

ya yarayan y ni mucize ajanlardır. ilclinize meyve asitlerini ovarak sürdüğünüzde cildi

niz pürüz üzl şir kırışık ız v daha g nç bir görünüme kavuşur. AHA'lar, çoğu kozmetik 

dükkaniarında v güz Ilik al nlarında %3-6 konsantrasyonunda kullanılırken bazı 

k zmet 1 ~i tler %30'a kadar kullanabilmektedir (Roenigk 2000). 



63 

Alfa hidroksi asitler (AHA), granüler katmanda ani olarak SC'da ise tedaviden 24 

saat sonra, korneosit kohezyonunu azaltıp epidermolizis oluşturarak etkili olurlar. 

%25 'lik glikolik asit, laktik asit veya sitrik asit uygulaması ile epidermiste belirgin bir ka

lınlık aıiışı, bazal hücre atİpisinin geriye dönüşü, melanin pigmentasyonu azalması ve 

rete yapısının normale dönmesi saptanmıştır. AHA kullanımı sonrasında oluşan deri ka

lınlığındaki artma, artmış glikozaminoglikan, kollajen ve elastik lif düzeyine bağlıdır. 

(Türsen 2006). 

2.2.3.5.Serbest Oksijen Radikal Yakalayıcıları (Antioksidanlar) 

Deri yaşlanması teorileri içerisinde üzerinde en fazla durolan teori serbest radikal 

oluşumudur. Bu teoride serbest radikallerin, lipid peroksidasyonu, DNA hasan ve 

inflamasyona neden olup yaşlanmaya neden olduğu düşünülmektedir. Antioksidanlar ser

best radikalleri azaltarak bu olaylan önleyebilirler. Bu mekanizmayla antioksidanlann 

antiinflamatuvar, antiaging ve antikarsinojenik etkileri vardır. Yaşianınayla enzimatik ve 

nonenzimatik antioksidanlar azalmaktadır. Antioksidanlar, oral veya topikal olarak vücu

dun kendi antiaksidan mekanizmasına destek şeklinde verilebilir. 

Kozmetik endüstrisinde en sık kullanılan antioksidanlar network antioksidanlar 

olup, sinerjistik olarak rejenere olabilen ve diğerinin gücünü arttırabilen antioksidanlar

dır. Vitamin C, E, glutatyon, lipoik asit ve koenzim QlO (CoQlO) olarak 5 ana antiaksi

dan ağı vardır. Vitamin C veya CoQlO, vitamin E' ye dönebilir ve elektron kazanarak vi

taınin, antiaksidan evreden besin evresine geçer. Vitamin C ve glutatyon, lipoik asit veya 

vitamin C olarak yeniden kullanılabilir. Meyve, bitki, yeşil çay ve şarap gibi yiyeceklerde 

bulunabilen flavonoid gibi maddeler de antiaksidan etkinliği arttırır. Bitki orijinli bazı 

polifenolik antioksidanların fotohasan ve deri inflamasyonunu önlediği gösterilmiştir. Bu 

polifenoller yeşil çay, üzüm çekirdeği, nar gibi birçok bitkilerden elde edilebilir. Tüm ça

lışmalar dieter ve topikal antiaksidan alımının inflamatuvar yanıtı azaltmada önemli rolü 

olabileceğini düşündürmektedir. Antioksidanlar, vitamin ve nonvitamin olmak üzere 2 

grup altında toplarurl ar (Lazarus ve Baumann 2001; Türsen 2006). 

2.2.3.6.Vitamin Antioksidanlar 

2.2.3.6.1.Vitamin E 

E vitamini hücre membranlarını, serbest radikallerden kaynaklanan lipid 

peroksidasyonundan korumada anahtar rol oynayan yağda çözünür bir antioksidandır. 
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Yapılan bir çalışmada UV radyasyonunun neden olduğu ödem, keratinosit apoptozu, lipit 

peroksidasyonu, DNA'da oksidatif ürün oluşumu ve İmınun supresyonu önlemede vita

minE'nin etkili olduğu bulunmuştur. 

Transepidermal su kaybını azaltan E vitamininin bu doğal nemlendirici özelliği 

nedeniyle, asetat ve linoleat formunun, neınlendirici maddeler, saç bakım ürünleri ve gü

neşten koruyucuların içerisinde yaygın olarak kullanımı söz konusudur. Thiele ve 

ark. 'nın en son çalışmasında a-tokoferol 'ün ep idermisteki major anti o ksidan olduğu, 

azalınasının çevresel oksidatif hasar için erken ve hassas bir belirleyici olduğunu göster

miştir. Vitamin E tezgah üstü en sık a-tokoferol veya tokoferol asetat olarak satılmakta

dır. 

Vitamin E yumuşaklığı ve cildin pürüzsüzlüğünü arttırdığı için mükemmel bir 

nemlendiricidir. Fotoprotektif ve antikarsinojenik etkileri de vardır. Topikal vitamin 

E'nin fotoprotektif etkili olduğunu tespit eden birçok çalışma bulunmaktadır. W eber ve 

ark, UV'ye maruz hayvanlarda vitamin E'yi azalmış olarak bulmuş ve Jurkiewicz ve ark 

bu azalmanın topikal vitamin E eklenmesiyle UV'ye karşı önemli koruma sağladığı gös

terilmiştir. Gerçekte, vitaminE'nin tüm insan derisinde herhangi bir fotokoruma sağlaya

bilmesi için diğer vitamin C, selenyum veya tiyoller gibi antioksidanlarla kombinasyonu 

gerekir ve bunlar tokoferol degradasyonunu önler (Türsen 2006; Yetkin 2009). 

2.2.3.6.2.Vitamin C 

Vitamin C (askorbat) suda eriyebilir vitamin olup, turunçgiller ve sebzelerde bu

lunur. Vitaınin C, UV'ye bağlı serbest radikalleri giderebildiği ve diğer potent antiaksi

dan olan vitamin E rejenerasyonu sağladığından kozmetik bileşik olarak ilgi çekmektedir. 

Vitamin C kollajen üretimini uyardığı için yaşianma karşıtı ürün olarak ta düşünülmekte

dir. Kazınetiklerde 3 formu vardır; askorbil palmitat, magnezyum askorbil fosfat, ve L

askorbik asit. Antiaksidan olup kollajen sentezinde rol oynar. Pigmentasyonu önleme 

özelliği vardır. Renk açıcı olarak ta kullanılır. Bununla birlikte suda eridiği için, topikal 

vitamin C preparatları solüsyonda stabilizasyon güçlüğü yüzünden, deriye yeterli 

penetrasyonunda formülasyon güçlüğü vardır. 

Çalışmalar, vitamin C'nin deri sağlığının idamesinde değişik rollerinden kutanöz 

yaşianınada önemli bir medyatör olduğunu göstermektedir. Ürün stabilitesinde uygunsuz

luk, deriye topikal yeterli penetrasyonundaki güçlüklere rağmen, deri bakım ürünlerinin 



65 

çoğu vitamin C içerir. Kazınetik ürünlerde en çok bulunan vitamin C formu, L-askorbik 

asit ve onun ester formu askorbil palmitattır. Son yıllarda, askorbik asidin stabil ve 

hidrofobik, düşük pH' da noniyonize moleküler formlar geliştirilmiştir (Türsen 2006). 

2.2.3.6.3. Vitamin K 

Vitamin K1 diğer adıyla fıtonadin, multiple pıhtılaşma faktörünün karaciğerde 

üretimi için gereklidir. Parental vitamin K kanama zamanını uzattığı için, topikal vitamin 

K kullanımı yaşianınayla oluşabilen vasküler belirtileri önleyip düzeltebilir. Topikal %1 

vitaınin K' nın günde 2 kez kullanımı, ekimozun iyileşme süresini ve gelecek morannala

rın sıklığını azaltır. Retinalle kombine formülasyonu göz çevresi kırışıklıkları için test 

edilip satışa sunulmuştur. Vitamin K'nın deride kan ekstravazasyonunu önleyip aldığı 

için retinol gibi fotoyaşlanmada düzeltici fonksiyonları olabilir (Türsen 2006). 

2.2.3.6.4. P-Karoten 

{J-karoten, vitamin A prekürsörü olup, potent, lipitte eriyen, reaktif tekli serbest 

oksijen radikalleri bağlayan antioksidanlardır. {J-karotenin topikal kullanımının 

fotoprotektif etkileri gösterilmiştir. Lipid peroksidasyonunu engelleyerek UV'nin deride 

oluşturduğu eritemi azaltır. {J-karoten çok unstabil olduğu ıçın kazınetik 

formülasyonlarda diğer vitamin A formlan kullanılmaktadır. Işık maruziyetinde çok 

unstabillerdir (Türsen 2006). Karotenoidler özellikle eğer doğru dozda ayarlanmamışlar

sa, doğru dozdaki C ve E vitaminleri ile aktiviteleri sinerjistik olarak artar ayrıca lipoik 

asit ve melatonin ile birbirini tamamlayıcı etki gösterirler (Morganti 2009). 

2.2.3.6.5.Nikotinamid 

Niasin derivesi olan nikotinamidin çalışmalarında, antiinflamatuvar ve akne en

gelleyici olduğu gösterilmiştir. Araştırmacılar antiinflamatuvar etkisinin lökosit 

peroksidaz sistemini azaltarak gösterdiğini düşünmüşlerdir. Nikotinamid, bir B vitamini 

olup, koenzimleri NAD ve NADP'nin bir kısmını oluşturur. Çift kör 76 hastah bir çalış

mada, %4 nikotinamid jel ve %1 klindamisin jel eşit etkide bulunmuştur. Tanno ve ark, 

nikotinamidin kronolojik yaşianınada TEWL'i azaltarak kullanışlı olabileceğini göster

miştir. Üstelik invitro çalışmalarda nikotinamidin, seramid gibi S.C'un majör komponenti 

olan sfingolipidlerin sentez ve mRNA ekspresyanlarını arttırdığı bulmuştur. 

Nikotinamidin, kültüre keratinositlerle inkübe edildiğinde serbest yağ asitleri, kolesterol 

ve seramidlerin S.C'da arttığı gösterilmiştir (Türsen 2006). 
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Hidrojen peroksit ve lipit peroksitleri parçalar. Bakır ve selenyum bu etkiyi arttı

ran antiaksidan metallerdir. Kırışıklıkların engellenmesinde kullanılabilirler (Türsen 

2006). 

2.2.3. 7.2.Süperoksit Dismutaz 

Serbest radikal oluşumunu engelleyen bir enzimdir. Sığır karaciğeri eritrositlerin

den bakır ve çinko ile birlikte elde edilir. Topikal formu olmakla birlikte, kozmetiklerin 

içerisine serbest oksijen radikallerini azaltmak amacıyla eklenebilir. Enzimatİk epidermal 

antiaksidan olan süperoksit dismutazın, topikal faydaları da gösterilmiştir (Türsen 2006). 

2.2.3. 7.3.Alfa Lipoik Asit 

Hücresel mitokondrinin iç kısmında bulunan alfa lipoik asit, hücresel enerji üre

timi için gerekli oksidatif fosforilasyon süreçlerine güçlü bir şekilde katkıda bulunur. Al

fa lipoik asit, insan keratinositlerini UV'nin indüklediği oksidatif hasara kaşı koruyarak, 

ROT'un geniş bir dizisini direkt olarak temizler. Hem yağ hem de suda çözünebilir anti

aksidanların her ikisiyle de etkileşme yeteneğine sahiptir ve vitamin C ve E ile birlikte 

antiaksidan savunma sistemini indirek olarak destekler. Alfa lipoik asitin deri 

diskromilerine karşı karotenoidlerin düzenleyici etkisini arttırma fonksiyonu, bu maddeyi 

yararlı kılmaktadır. Alfa lipoik asit, deriyi oksidatifhasara karşı koruyan etkili bir antiok

sidandır. Ayrıca, adipozitlerin eliminasyonlarını ve deri hücresi tumoverini arttırarak me

tabolizmalarında rol oynaınaktadır (Morganti 2009). 

2.2.3. 7.4.Koenzim Q 

Mitokondriyal elektron transfer proteini olan koenzim Q' nun antiaging etkileri 

konusunda yayınlar nadirdir. Koenzim QlO (CoQlO), ubikinon olarak da bilinip, endojen 

hücresel antiaksidan olarak tüm dokularda ve deride bulunur. Deride serbest radikalleri 

azaltarak, vitaminE'yi korur. CoQlO yağda eriyen bileşik olup, enerji üretiminden so

rumlu elektron transfer zincirinin bir parçası olarak tüm hücrelerde bulunur. Redükte 

formu, hücre membranları ve serum LDL'lerinde lipid peroksidasyonunu inhibe ederek 

oksidatif stresi önler. CoQ 1 O, çoğu bitki ve hayvan hücresinde bulunmasına karşın, sığır 

kalbi, domuz, sardal ya, hamsi, uskumru, so m on, brokoli, ıspanak ve fındık çok içermek

tedir. Ubikinon, ekstrinsik ve kronolojik yaşianınada kullanışlı olabilir. İnsan keratinosit 
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kültürleri kullanılarak yapılan bir çalışınada, koenzim Q ile muamele edilmesi ile 

UVA'ya bağlı oksidatif hasarı, kontrollere göre %60-70 azalttığı gösterilmiştir. 20 yaşlı 

gönüllüde koenzim Q perioküler alana uygulanmış ve taşıyıcı sürülen alana göre %27 da

ha fazla kırışıklıkta azalma gösterilmiştir. Ekstrinsik yaşianınada topikal koenzim Q uy

gulanması ile UV hasarı azaltılarak, kronolojik yaşianınayla antioksidanı azalmış endojen 

seviyeleri yerine koyulabilir (Türsen 2006; Lazarus ve Baumann 2001 ). 

2.2.3. 7.5.Melatonin 

Melatonin, hidrofilik veya lipofilik olduğundan dolayı çok güçlü bir antioksidan

dır. Hücre membranı ve çekirdeği veya mitokondri düzeyinde serbest radikallerin oluşu

munu önler. Melatonin, hücre si top lazmasındaki proteinleri aksidasyana karşı korur. Me

latonin, ROT'ni gece uykusu sırasında ortadan kaldırarak, sinir hücrelerini ROT tarafın

dan meydana gelen hasardan korur ve uzun süreli bir antiaksidan bileşen gibi hareket 

eder (Morganti 2009). 

2.2.3.8.Bitkisel Antioksidanlar 

Son yıllarda, tamamlayıcı ve alternatif tıp, çeşitli uygulamalan ile birlikte giderek 

popüler hale gelmektedir. Bitkisel kaynaklı ürünler, doğal iyileşme konusunda marketler

de odak noktası olarak rol oynarlar (Bogdan ve Baumann 2009). Doğal kaynaklardan elde 

edilen antioksidanlar, oksidatif stres aracılıklı hastalıkların önlenmesi veya tedavisi için 

yeni imkanlar sağlamaktadır. Antiinflamatuvar, immünomodülatör ve antiaksidan özel

liklere sahip bitkisel destekler, özellikle de beslenmeyle alınan bitkiler, gelecek vadeden 

bileşenlerdir ve çeşitli cilt rahatsızlıkları için ideal kemopreventif ajanlar olarak kullanı

labilirler. Yapılan çalışmalar, bitkilerde bulunan bileşenlerin, UV ışığın indüklediği ha

sarları azaHabildiğini göstermiştir. Bitkisel bileşenler karakteristik olarak geniş 

spekturumlu aktivitelere sahiptir ve birtakım yollar aracılığıyla UV radyasyonun zararlı 

etkilerine karşı savaşır. Bu yollar şunlardır: 

1. UV'nin indüklediği güneş yanığı ve inflamasyonu azaltarak, 

2. Cilde zararlı olan ROT ve serbest radikalleri temizleyerek, 

3. UV teınasının bir sonucu olan değişmiş sinyalizasyon yollarını düzenleyerek. 

Çeşitli s hepler nedeniyle, bitkisel antioksidanlar ve marketlerde bitkisel bileşen

ler içeren cilt bakım ürünleri giderek daha fazla popülarite kazanmaktadır. İnsanlar UV 

radyasyona temastan kaçınılması zor olduğundan, cilt bakım ürünlerinin dikkatli kulla-



68 

nın1ıyla beraber beslenme alışkanlıklarını ve yaşam tarzlarını değiştirmektedir. Bitkisel 

antioksidanların kullanımı, güneşe aşırı maruziyetten dolayı meydana gelen hasarı önle

mede var olan stratejilere bir ilave yaklaşım olabilmektedir. Topikal olarak bitkisel anti

oksidanlar, hiçbir cilt hassasiyetine yol açmaksızın fotokoruma düzeyini arttırmak için 

kullanılabilirler. Buna ilaveten, bitkisel antioksidanlar, kollajen sentezini ve elastin olu

şumunu stimüle ederek ve yapısal bileşerrlerin yıkımını azaltarak yapısal kutanöz 

fotohasarın tamirinde de rol oynamaktadır (Svobodova ve ark. 2003; Zaid ve ark. 2009 

pp.163-164). 

Fitokimyasallar, özellikle meyve ve sebzelerde bulunan fenolikler, sağlığa yararlı 

olan temel biyoaktif bileşenlerdir. Bitkisel fenelikler çoğunlukla bitkilerin hem yenilebi

len hem de yenilemeyen kısımlarında bulunurlar ve antieksidan aktiviteyi de kapsayan 

pek çok biyolojik etkileri olduğu gösterilmiştir. Fenoliklerin serbest radikal temizleyici 

özellikleri temel olarak redoks özelliklerinden ileri gelmektedir. Bu durumda fenolikler, 

redüksiyon ajanı, hidrojen donörleri ve singlet oksijen söndürücüleri olarak hareket eder

ler. Buna ilaveten, bazı doğal antioksidanlar, antibakteriyel, antiviral, antiinflamatuvar, 

antialerjik, antitrombotik ve vazodilatasyon yapıcı gibi bir dizi biyolojik etki gösterirler. 

Bu yüzden, sağlığın korunması, koroner kalp hastalığı ve kanserden korunma için bitkisel 

materyalierin fitokimyasal bileşenlerinin potansiyelleri, araştırmacıların ve gıda üreticile

rinin giderek ilgisini çekmektedir. Ayrıca tüketiciler de günümüzde, özel sağlık etkileri 

olan fonksiyonel yiyecekleri tercih etmektedirler (Babbar ve ark. 2011). 

Yapılmış pek çok çalışma, flavonoidlerin ve karotenoidlerin, hücre bölünmesi ve 

proliferasyonunu, platelet agregasyonunu ve detoksifikasyonu gibi geniş bir dizi aktivite

ye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak bu antieksidan aktiviteli bileşenler en çok 

ilgiyi, serbest radikal oluşumunu azaltıcı yeteneklerinden dolayı görmektedirler 

(Morganti 2009). 

UV'nin indüklediği hasara karşı fotokimyasal koruyucu etkileri sebebiyle bugün

lerde giderek ilgi kazanan bazı antiaksidan içerikli bitkiler ve bitki ekstreleri şunlardır: 

2.2.3.8.1.Çay Ekstreleri 

Camellia inensis bitkisinin yaprakları ve tomurcukları yeşil çay, siyah çay ve 

oolong çay gibi bitkisel olmayan çayların üretilınesinde kullanılır (Şekil 2.49). 
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Şekil2-49: Camellia sinensis bitkisinin görünümü-PlantSystematics'ten. 

Tüm bu çaylar polifenolik bileşikler içerip önemli antiinflamatuvar ve antiaksi

dan aktiviteleri vardır. Bundan dolayı çay ve ekstreleri, özellikle de yeşil çay, topikal cilt 

bakım ürünlerine popüler şekilde eklenmektedir. Bununla birlikte, spesifik olarak topikal 

çay ekstrelerini araştıran ve deri yaşianmasına kozmetik etkilerini gösteren yayın yapıl

mamıştır. 

• Yeşil çay (Çin çayı): 

Flavenoller, flavonoidler ve fenolik asitler içerir. Antiinflamatuvar etkisi olan bu 

ekstre hyaluronidazı inhibe eder. UV-B'ye karşı bloke edici özelliği vardır. E vitamini ile 

birlikte kullanılırlar. Çay ekstreleri üzerine en iyi elimizdeki bilgi yeşil çaydaki 

polifenoller hakkındadır. Son zamanlarda, yeşil çayın UV A ışınına karşı fotokoruyucu 

etkisi olabileceği, ayrıca UV'ye bağlı deri tümörogenezi, kimyasal karsinogenez ve 

UVA'ya bağlı DNA hasarına karşı belirgin koruyucu olduğu gösterilmiştir. 

Yeşil çay, nemlendirici, temizleyici, banyo ve duş jeli, diş macunu, depilatör, 

şampuan ve parilimler gibi birçok kozmetik güzellik ürünlerine popüler şekilde katılan 

bileşiktir. Yeşil çay yapraklarında doğal olarak bulunan polifenollerin antiaksidan özel

likler düşünülerek eklenmektedir. Polifenollerin en önemli bileşiği flavanoller olup 

kateşinler olarak bilinir. Bu kateşinler, epikateşin (EC), epikateşin-3-gallate (ECG), 

epigallokateşin (EGC) ve en önemlisi de epigallokateşin-3-gallate (EGCG) tır. Bu bile

şikler hücre proliferasyonunda inflamatuvar yanıtta ve tümör başlatınada önemli biyo

kimya al yolakları düzenler (Türsen 2006). 
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• Siyah Çay: 

Fare çalışmalarında siyah çayın yeşil çaya benzer özellikte olduğu gösterilmiştir. 

Topikal siyah çay ekstrelerinin UVB öncesi kullanılmasının, hem insan hem de fare deri

sinde eritemi azalttığı gösterilmiştir. Fare modellerinde siyah çay ekstreleri, UVB 'ye bağ

lı epidermal büyüme faktörü reseptörünün tirozin fosforilasyonunu ve p53 onkogen biri

kimini inhibe eder (Türsen 2006). 

• Oolong Çayı (Siyah Ejder çayı): 

Siyah güzel kokulu bir çaydır. Benzer polifenoller içerir. Antiinflamatuvar özelli

ği vardır. Polifenoller ve diğer çay ekstrelerinin antioksidan aktiviteleri gösterilip 

fotoyaşlanmada faydalı olabileceği belirtilmesine rağmen, bu çayın antiinflamatuvar ak

tivitesinin kırışıklık ve dispigmentasyon gibi yaşlanma bulgularında kozmetik düzelme 

sağlaması açık değildir. Bununla birlikte, çay ekstrelerinin kozmetik endüstrisinde potan

siyel ürün olmalarına rağmen, bu özelliklerinin zamanla nasıl stabil olabileceği açık de

ğildir (Türsen 2006). 

2.2.3.8.2.Likopen 

Likopen, domates, karpuz, pembe greyfurt ve şeftali gibi kırmızı meyve ve sebze

lerde bulunan kırmızı bir karotenoid pigmenttir (Şekil 2.50). 

Şekil 2-50: Likopen pigmentine ait fotoğraf-Wikipedia. 

Likopen, bu tür meyve ve sebzelerdeki kırmızı renkten sorumludur. Likopenin 

singlet oksijeni giderme kapasitesi, konjuge çifte bağların sayısı fazla olduğundan a

tokoferolden veya ~-karotenden daha güçlüdür. Likopen, oksidatif stresin ve 

karsinojenezin biyomarkerlerinde azalma sağlar. Buna ilaveten, antioksidan aktivitesine 

bağlı, çeşitli tümörlerde antikarsinojenik özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir. Deri kan-
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seriyle ilgili olarak da farelerde ışıkla indüklenmiş tümörlere karşı kemoprotektif etkileri 

olduğu ispatlanmıştır. İnsanlarda klinik bilgilerin yetersiz olmasına rağmen, yüz nemlen

diricileri, güneş koruyucuları, göz kremleri ve yaşlaruna karşıtı cilt bakım ürünleri gibi 

reçetesiz satılan çok çeşitli cilt bakım ürünlerinde bulunabilmektedir (Bogdan ve 

Baumann 2009). 

2.2.3.8.3.Silimarin 

Silimarin, Latince ismi Silybum marianum olan deve dikeninin tohumlarından 

ekstre edilen, polifenolik bir flavonoid veya flavonolignan bileşendir (Şekil 2.51 ). 

Şekil 2-51: Deve dikeninin görüntüsü-PlantSystematics'ten. 

2000 yıldır deve dikeni tıbbi amaçlarla kullanılmaktadır. Silibin (silibinin) antiok

sidan, antiinflamatuvar ve antikarsinojenik özellikleri sebebiyle deve dikenindeki anahtar 

bileşendir. Araştırmacılar UV radyasyona maruziyetten hemen sonra veya öncesinde 

topikal silibin uygulanmasının fotoprotektif etkileri olduğunu göstermişlerdir. Dahası 

silimarin deri kanserine karşı kemoprotektif aktivite ortaya koymaktadır. Silimarinin 

topikal uygulanmasıyla, UVB 'nin indüklediği immunosupresyon ve oksidatif stresin ön

lenmesinin, farelerde potansiyel olarak fotokarsinojenezin önlenmesiyle bağlantılı olduğu 

görülmektedir. Böylelikle, silimarinin güneş koruyucularına dahil edilmesi bilimsel data

larla desteklenmiştir. Silimarin çok çeşitli yaşlaruna karşıtı , nemlendirici ve güneşten ko

ruyucu cilt bakım ürünlerine ilave edilmektedir. Bunun yanı sıra akne tedavisi için topikal 

formülasyonlara da eklenmektedir (Bogdan ve Baumann 2009). 
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2.2.3.8.4.Soya 

Genistein, soya fasulyesinde bulunan bir izoflavon olup, tirozin protein kinaz 

inhibisyonuyla antikanser özellik gösterir (Şekil 2.52). 

HO 

OH 

Şeki12-52: Genisteinin yapısal şeklinin gösterimi-Wikipedia'dan. 

W ei ve ark, genistein ekstrelerinin, deri kanserinin başlama ve ilerlemesini ön! e

diğini gösterilmişlerdir. Aynı zamanda genisteinin insan derisinde UVB bağlı eritemi 

inhibe ettiği gösterilmiştir. Soya derivelerinin fotokarsinojenez ve fotoyaşlanmayı önle

yebildiği düşünülmektedir. Genistein ve daidzein gibi izoflavonları içeren soya fasulyesi 

ve sütünün protein ekstreleri, tezgah üstü antiaging preparatlar arasında en son popüler 

olan bitkisel ajanlardandır. Bu bitkinin kozmetik endüstrisinin ilgisini çekmesi, soya pro

teinlerinin antikarsinojenik, antipigmenter ve antiaksidan özelliklerine bağlıdır. 

Genistein ve daidzein konusunda ümit verici bir gelişme de, insan keratinosit kül

türlerinde hyaluronik asit üretimini arttırmaları dır. Üste lik soya izoflavonlarının 

fitoöstrojen ailesinden olduğu düşünülmekte olup son bilgiler östrojen reseptörüne bağ

lanma kapasitesini işaret etmektedir. Bu bulgular soya proteinlerinin postmenapozal deri

de östrojen benzeri etkiye neden olabildiğini düşündürmektedir (Türsen 2006). 

2.2.3.8.5.Aloesin 

Aloesin, Aloe vera bitkisinden elde edilir. Kültürdeki normal melanositlerde, 

aloesin melanin üretimini inhibe eder. Aloesin, arbutin ve kojik asitten daha güçlü 

tirozinaz inhibasyonu yapabilir. UV radyasyondan sonra ınsan derisindeki 

hiperpigmentasyon için 15 gün boyunca günde 4 kez aloesin uygulandığında, doza bağlı 

olarak pigmentasyon %34 oranında azalır. Aloesin ve arbutinin kombinasyonuyla 

pigmentasyon kontrole kıyasla %63,3 azalmaktadır (Bogdan ve Baumann 2009). 
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2.2.3.8.6.Üzüm (Vitis vinifera) 

Vitis vinifera olarak da bilinen üzüm tüm dünyada tüketilen bir meyve olup, şara

bın kaynağıdır (Şekil 2.53). 

Şekil2-53: Vitis vinifera'nın görünümü-Wikipedia'dan. 

Eski zamanlardan beri çeşitli kullanımları vardır. Ayrıca, bugünlerde, ham ve ku

rutulmuş olarak besinsel amaçlarla ve şarap üretimi ile dünya çapında ilgi çekmektedir. 

Bunun yanı sıra, kabuk ve çekirdek ekstreleri, polifenolik içeriği ve özellikle de ilgi çe

ken resveratrol maddesini taşıması nedeniyle, antiaksidan özellikleri ve radyoprotektif 

etkileri, katarakt önleyici aktivitesi, antihiperglisemik etkileri, postprandiyal lipeminin 

iyileşmesi, antiaksidan enzim sistemlerinin salınımının düzenlenmesi, insülin duyarlılığı

nın gelişmesi ve hipertrigliseridin önlenmesi, aromataz inhibisyonu ve aromataz 

salınımının baskılanması, epidermal büyüme faktörü reseptörünün protein kinaz aktivite

sinin inhibisyonu, fare beyin hücrelerinde oksidatif hasara karşı koruyucu ve anti

inflmatuvar etkiler gibi geniş bir alanda biyolojik aktiviteleri olduğundan dolayı çeşitli 

farmasötik uygulamalar içinde yer almaktadır (Maier ve ark. 2009; Draelos 1990 pp.301). 



74 

Üzüm üretimi, İtalya (9,256,814 mt/yıl), Fransa (6,787,000 mt/yıl) , Amerika 

(6,414,610 mt/yıl), İspanya (5,880,800 mt/yıl) ve ayrıca Çin (5,698,000 mt/yıl) gibi ge

nellikle orta ılıman iklim bölgelerinde konumlanmıştır. Ekolojik bir bakış açısıyla bakıl

dığında, üzümden tam anlamıyla yararlanım, üzüm pasasından şarap üretilerek israfı 

azaltmada önemli bir yoldur. Dahası, üzüm kabuğu ve çekirdeklerinden elde edilen de

ğerli ürünler, bunların tipik yağ asidi kompozisyonuna ve yüksek değerlikli polifenol içe

riğine dayalı olarak ateroskleroz ve koroner kalp hastalıkları insidansını düşürmek için 

yarar sağlayan maddeler olarak bilinirler. Üzüm posası presleme durnınuna bağlı olarak 

20- 26o/o üzüm çekirdeği, 7,8- 11% protein ve 1 0-20°/o yağ içerir (Bail ve ark. 2008). 

Üzüm çekirdeklerinden hazırlanan ekstre, polifenolik flavonoid ailesine ait 

proantosiyanidinlerce zengindir. Özellikle, üzüm çekirdeği proantosiyanidinleri 

oligomerlerdir ve ( + )-kateşin ve (-)-epikateşin gibi polihidroksi flavan-3-ol birimlerinin 

oligoınerleri ve polimerleridir. Proantosiyanidinler kırmızı şarap ve üzüm çekirdeklerinin 

polifenollerinde yüksek miktarlarda bulunurlar. Polifenollerin %60-70'i üzümün çekir

deklerinde bulunmaktadır. Proantosiyanidinlerin biyolojik, farmakolojik, kemoprotektif 

ve antiaksidan etki gibi pek çok aktivite gösterdiği düşünülmektedir. 

Üzüm çekirdeği: 

Üzüm çekirdekleri, şarap ve üzüm suyu endüstrisinin artık ürünleridir. Bu çekir

dekler, çeşitlerine bağlı olarak, lipit, protein, karbonhidrat ve % 5-8 oranında 

polifenolleri içermektedirler. Üzüm çekirdeklerindeki polifenoller; başlıca gallik asit, 

monomerik flavan-3-ol, kateşin, epikateşin, gallokateşin, epigallokateşin veepikateşin 3-

0-gallat ve prosiyanidin dimerleri, trimerleri ve daha büyük polimerize prosiyanidinleri 

içeren flavonoidlerdir (Shi ve ark. 2003). Bu prosiyanidinler vitamin C'den 50 ve vitamin 

E'den 20 kat daha güçlü antiaksidan etkiye sahiplerdir. Lipit peroksidasyonunu inhibe 

ederek, yara iyileşmesini hızlandınrlar ve kollajeni ve elastini bozulmadan korurlar. 

Üzüm çekirdeği ekstreleri tirozinaz inhibisyonu yaptıklanndan yaşianma karşıtı ve cilt 

aydıntatıcı kazınetiklerde bulunmalan yarar sağlamaktadır (Aburjai ve Natsheh 2003· Shi 

ve ark. 2003). 

Üzümün antioksidan aktivitesi: 

Flavanoid ailesine ait proantosiyanidinler, üzüm haricinde çeşitli taneli meyveler 

yeşil ve siyah çay, kırmızı şarap ve kırmızılahana gibi diğer bazı yiyeceklerde de buluna

bilen potansiyel bir serbest radikal temizleyicisidir. Oral yolla alınan üzüm çekirdeği 
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proantosiyanidinlerinin farelerde UV'nin indüklediği deri kanserini önlediği ispatlanmış

tır. Üzüm çekirdeği olmayan proantosiyanidinler fareye uygulanıp üzüm çekirdeğindeki

ler ile kıyaslandığında üzüm çekirdeğindekilerde azalmış tümör insidansı, çeşitliliği ve 

boyutu görülmektedir. Farelerde, üzüm çekirdeği proantosiyanidinleri ile fotokorumanın, 

lipit peroksidasyonuyla indüklenen UVB veya Fe 3+'ün inhibisyonuyla gerçekleştiği is

patlanmıştır. 

Nonnal insan keratinositlerinin üzüm çekirdeği proantosiyanidinleri ile in vitro 

olarak tedavisi, UVB 'nin indüklediği hidrojen peraksidi lipit peroksidasyonunun, protein 

oksidasyonunun ve DNA hasannın engellenmesiyle ve hidroksil radikalleri ve süperoksit 

anyonlannın temizlenmesiyle, UV'ye bağlı oksidatif stres inhibe edilerek sonuçlanır. Bu

na ilaveten, UVB 'nin indüklediği süperoksit dismutaz, peroksidaz, katalaz ve gl u tatyon 

gibi endojen antiaksidan savunma enzimlerinin azalması, üzüm çekirdeği 

proantosiyanidinleri ile inhibe edilebilmektedir. Son olarak, üzüm çekirdeği 

proantosiyanidinlerinin, UV'nin indüklediği oksidatif stres ile meydana gelen mitojen ak

tive edilmiş protein kinaz ve nükleer faktör-jB sinyal yollarını düzenlediği gösterilmiştir. 

Böylelikle cilt, bir hayvan modelinde UVB radyasyonun yan etkilerinden korunmuştur. 

Üzüm çekirdeği proantosiyanidinlerinin oral alımının, immünosupresif sitokin interlökin-

10 üretimini azalttığı ve immünostimülan sitokin interlökin-12 üretimini arttırdığı göste

rilmiştir. Bu şekilde farelerde UVB'nin indüklediği immünosupresyon düzenlenebilmek

tedir. Üzüm çekirdeği ekstresinin topikal uygulanmasının, insanlarda güneş koruma fak

törünü arttırdığı ispatlanmıştır. Üzüm çekirdeği ekstresi, başlıca yaşlaruna karşıtı etkile

rinden ötürü, çeşitli topikal kozmetik formülasyonlarda kullanılır (Bogdan ve Baumann 

2009). 

Şarabın üretilmesinden sonra, üzüm posalarının, dikkatli fakat hızlı kurutulması 

polifenolik bileşiklerin yanı sıra, karakteristik koku ve tadıyla yüksek değerli üzüm çe

kirdeği yağlarının elde edilmesi için gereklidir. Aksi taktirde, elde edilen yağın kalitesi 

koku vetadın bozulmasına sebep olan çeşitli mikroorganizmalardan etkilenebilir. Üzüm 

çekirdeği yağının, besleyici, yenilebilir bir yağ olarak değerli olmasından sorumlu olan 

özellikle linoleik a it (%58- 78, 18 :2n-6) bunu takiben oleik asit (%3- 15, ı 8:1 n-9) ve 

ufak miktarlarda doymuş yağ asitlerinden oluşmuş (%ı O) ortalama % 90oranındaki tekli 

veya çoklu doymamış yağ a itleridir. Ham üzüm çekirdeği yağları, tokoferoller (5- 52 

mg/1 00 g) ve bitkisel yağların yararlı etkilerini destekleyen, gallik asit, kateşin ve 
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epikateşin gibi yüksek ve düşük moleküllü bitkisel fenalikleri ve çok çeşitli 

prosiyanidinleri içeren sayısız yararlı bileşen içermektedir (Bail ve ark. 2008; Maier ve 

ark. 2009). Üzüm çekirdeği yağının karakteristik yağ asidi kompozisyonu Tablo 2-S'te 

verilınİştir. 

Tablo 2-5: Üzüm çekirdeği yağının yağ asidi kompozisyonu. 

Asit Tip Yüzde 

Linoleik asit co-6 doymamış %72 

Oleik asit co-9 doymamış %16 

Palmitik asit Doymuş %7 

Stearik asit Doymuş %4 

Alfa linoleik asit co-3 doymamış %1 'den az 

Palmitoleik asit co-7 doymamış %1 'den az 

Üzüm çekirdeği yağı, fenollerce (tokoferoller) ve steroidlerce ( kempesterol, beta

sitosterol, stigmasterol) zengin, 0,8-1,5% arasında sabunlaşmayan kısım içerir (Oomah ve 

ark. 1998). Üzüm çekirdeği yağı ufak bir miktar da Vitamin E taşır. Fakat bu miktar pi

rinç kepeği, pamuk tohumu veya aspir yağından fazla değildir. (Herting ve Drury 1963). 

Öğütülmüş çekirdeklerden elde edilen üzüm çekirdeği yağı pek çok sağlık faydalanndan 

ötürü kozmesötiklerde ve cilt bakım ürünlerinde kullanılmaktadır (Wikipedia). 

2.2.3.8.7.Nar (Punica granatum) 

Nar birçok farklı uygulamada kullanılabilen bir meyvedir. Uzun zamandır yenile

bilir amaçları iyi bilinmektedir ve son zamanlarda da kişisel bakım ve sağlık sektöründe 

yük ek oranda kabul görmüş bir hammadde olarak keşfedilmiştir. 

Nar meyvesi adece görkemli ve etkileyici görünen bir meyve değildir, aynı za

manda vitamin C, ayısız polifenoller, fl.avonodiler ve nar çekirdeği yağı gibi değerli aktif 
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bileşenlerin de bir kaynağıdır (İn-cosmetics). Punica granatum'un lOOO'in üzerindeki 

kültürü, doğuda Çin ve Hindistan'da, Amerika'nın güneybatısında, yenidünyadaki Kali

forniya ve Meksika'da bulunmak üzere, Akdeniz'in başından sonuna kadar Ortadoğu 

kökenlidir (Şekil 2.54). 

Şekil2-54: Nar bitkisinin görünümü-Lansky ve Newman (2007)'dan. 

Ülkemizde Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nden Doğu Karadeniz' e kadar, çok so

ğuk yöreler dışında, her bölgede yetişebilen nar (Punica granatum, L.) Punicaceae famil

yasına dahil olup genellikle sıcak ve kurak iklim bölgelerinde yetişmektedir. Özellikle sı

cak, kurak ve uzun bir yaz periyodu, ılık ve yağışlı bir kış, nar yetiştiriciliği için uygun

dur. Silisli, çakıllı, killi topraklarda yetişebilen Punica granatum için optimal gelişme de

rin, geçirgen, alkali, silisli-killi topraklarda görülür. Ayrıca çok kurak ve çok nemli top

rak koşullarında da yetişebilmektedir (Özkal ve Dinç 1993). 

Meyvesi, içerisinde sayısız tane taşıyan, her ufak tohumun, şeffaf meyve suyu 

içeren bir kese ile sarıldığı, derimsi bir perikarp ile sınırlanır (Şekil 2.55). 
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Şekil2-55: Nar tanelerinin görüntüsü-İn-cosmetics'ten. 

Ekşi tada sahip ince membranlar, taneleri askıda tutahilrnek için bir kafes oluştu

rarak, perikarptan, meyvenin iç kısımlarına doğru uzanırlar. Böylelikle meyvenin kendisi 

üç kısımdan oluşur. Bunlardan ilki olan tohumlar, meyve ağırlığının %3 'ünü oluşturur. 

Nar tohumları da %20 oranında yağ ihtiva ederler. İkinci kısım olan nar suyu, meyve 

ağırlığının 30%'unu oluşturur ve üçüncü kısım olan kabukları (perikarp), zarların içteki 

ağını içerir. Bitkinin diğer yararlı kısımları, kökleri, yaprakları, kabuk altı ve çiçekleridir. 

N arın temel kimyasal bileşenleri şunlardır; 

• Yağ asitleri (Trigliseridler yaklaşık %88) 

• Yağ asitleri ( diaçilgliseroller yaklaşık % 7) 

• Yağ asitleri (fosfolipitler yaklaşık %3) 

• Punisik asit (yaklaşık o/o65) 

• Linoleik asit(% 7) 

• 22:0 Dokosanoik asit(% ı ,3) 

• 24:0 Tetrakosanoik asit (%1,4) 

• Kempesterol (%0, ı) 

• Stigmasterol (o/oO, 1) (Aslama ve ark. 2006) . 

Nar kaynaklı ürünlerin modern kullanımları, edinilmiş immün eksiklik sendromu

nun tedavisini (AIDS), buna ilaveten, kazınetik güzelleştirme ve iyileştirme için kullanı

mını, hormon replasman tedavisini, alerjik semptomların giderilmesini, kardiyovasküler 

korumayı, oral hijyeni, oftalmik merhemi, kilo kaybettirici sabunu ve tanısal görüntüleme 

süresince radyoaktif boyaların biyoyararlanımını arttırmak için ek bir tedaviyi kapsamak-
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tadır (Lansky ve Newman 2007). Nar tohumlannın içerdiği kimyasal bileşenler tablo 

2.6' da verilıniştir. 

Tablo 2-6: Nar tohumlarının kimyasal içeriği-Lansky ve Newman (2007)'dan. 

Kimyasal sınıf Bileşen ismi Bileşen yapısı 

OH 

Hidroksibenzoik asitler Elajik asit 

Hidroksibenzoik asitler 3,3'-Di-0-metilelajik asit 

Hidroksibenzoik asitler 3,3',4'-Tri-0-metilelajik asit 

or. ı 



Konjuge yağ asitleri 

Konjuge olmayan 

yağ asitleri 

Konjuge olmayan 

yağ asitleri 

Konjuge olmayan 

yağ asitleri 

Konjuge olmayan 

yağ asitleri 

Steroller 

Punisik asit (cis-9,trans-ı ı, 

c is- ı 3 oktadekatrienoik asit) 

Linoleik asit 

Oleik asit 

Palmitik asit 

Stearik asit 

Daukasterol 110 
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Steroller 

Steroller 

Steroller 

Steroller 

Cinsiyet 

steroidleri 

Kampesterol 

Stigmasterol 

{J-Sitosterol 

Kolesterol 

1 7-a-Estradiol 
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H 
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Cinsiyet 

steroidleri 

Cinsiyet 

Steroidleri 

Tokoferoller 

Triterpenoidler 

Glikolipitler 

Kumestan 

Testosteron 

Estriol 

L: -Tokoferol 

Ursolik asit 

Serebrosit 

Kumestrol 
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o 

Ht) 

c 

lO 



Fe nil alifatik 

glikozitler 

Fenil alifatik 

glikozitler 

Fenil alifatik 

glikozitler 

Fenil alifatik 

glikozitler 

Koniferil 9-0-[{J- D-apiofuranosil 

(1 ~ 6)]-0-{J-D-glukopiranozit 

Sinapil 9-0-[{J- D-apiofuranosil 

(1 ~ 6)]-0-{J-D-glukopiranozit 

Fenetil rutinosit 

İlearisit Dl 
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HO 

Nar tohuınlarından elde edilen nar çekirdeği yağı (NÇY), toplam çekirdek ağırlı

ğının o/ol2-20'sini oluşturur. Bu kıymetli altın sarısından kırmızıya dönük yağ, kuru nar 

tohumlarından dikkatlice ekstre edilir. NÇY benzersiz karakteristik bir yağ asiti kompo-

CH ;ı. 
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zisyonuna sahiptir. Konjuge linolenik asitİn yüksek içeriği (>%60 punisik asit), bu yağı 

özellikle kişisel bakırnda ilgi çekici yeni bir aktifbileşen yapmaktadır (In-cosmetics). 

NÇY, yağda %7 oranında bulunan konjuge olmayan oktadekadienoik yağ asitten 

ve linoleik asitten in situ olarak sentezlenen, yaklaşık %80 oramnda konjuge 

oktadekatrienoik yağ asitlerini ve bununla birlikte yüksek miktarda c is 9, trans ll, c is 13 

asit (i.e. punisik asit) içerir. NÇY'nın yağ asidi bileşenini %95'in üzerinde yağ oluşturur 

bunun da %99'u triaçilgliserollerdir. Yağın ikincil bileşenleri ise steroller, steroidler ve 

memeiiierin miyelin kılıflannın anahtar bileşeni olan serebrozitlerdir. Tohum matriksi, 

hücre duvarı bileşenlerinin, hidroksi sinnamik asiderin ve güçlü antiaksidan etkisi olan 

lignin deriveterinin birleşme ürünleri olan ligninleri ihtiva eder. N ar çekirdeğindeki anah

tar bileşenler ve onların bilinen antikanser ve antiinflamatuvar etkileri tablo 2-7'de göste

rilmiştir (Lansky ve Newman 2007). 

Tablo 2-7: Nar çekirdeğindeki bileşenler ve bilinen etkileri-Lansky ve Newman (2007)'dan. 

Antikanser ve antiinlamatuvar etki- İnflamasyon, kanser önlenmesi ve tedavisi 

leri bilinen bileşenler veya bileşen sınıfları ile alakalı terapötik aktiviteleri 

Gama Tokoferol 

U rsolik asit 

1. Sfingolipit sentezini inhibe eder. 

2. PC' de, COX-2 aktivitesini inhibe eder. 

3. Kanser hücrelerinde apoptozis gerçekleş

tirirken normal hücrelerde gerçekleştir-

m ez. 

1. p-53 upregülasyonu yoluyla, MCF-7'de 

apoptozis 

2. Kaspaz 3 yolu aracılığıyla endometriyal 

kanser hücrelerinde apoptozis 

3. İntrinsik hücre ölümü ve kaspaz 3 akti

vasyonu yoluyla ınelanoma hücrelerinde 

apoptozis 



Steroller (daukosterol, kampesterol, 

stigmasterol, beta-sitosterol 

Punisik asit 

Hidroksi benzoik asitler (gallik ve elajik 

asit) 
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ı. Farelerde, proinflamatuvar sitokinlerin 

inhibisyonu. 

2. ROS değişiklikleri ve prostoglandin salı

nım yoluyla PC-3 apoptozisi ve hücre 

döngüsünün bloke edilmesi. 

3. Östrojen/ fosfotidilinositol 3-kinaz yolu 

aracılığıyla bozulmuş glutatyon/ aksit

lenmiş glutatyon oramnın geri döndü

rülmesi. 

ı. İn vıvo ,B-hücre fonksiyonunun arttınl-

ması. 

2. Lipit peroksidasyon yoluyla lösemi hüc

relerinde sitotoksik etki. 

ı. Mesane kanser hücrelerinde, P53/p2ı 

ekspresyonunu indükler. 

2. İnsan DU-145 prostat kanser hücrelerinin 

apoptatik ölümü ve artışının inhibisyonu. 

3. Pankreatik stellat hücre inflamasyonunu 

azaltır. 

4. Apoptozisi arttınr. GO ve G ı fazlanmn S 

fazına dönüşümünü ve HL- 60 lösemi 

hücrelerinde COX'ı azaltır. 
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N arın kozmetikte kullanımı 

Nar olağanüstü tıbbi uygulamalarla bilinen çok eski bir meyvedir. Kabuğu 

(perikap) as trenjan özellikleriyle önem kazanmıştır. Tohumları dayanıklılık verir. Güzel

liği ve verimliliği arttırır. N ar çekirdeği yağı, insan ep idermal keratinositleri ve insan 

dermal fibroblast fonksiyonu üzerine etkileri bakımından test edilmiştir. Nar suyundan, 

kabuğundan veya tohumundan fermente edilmiş sulu ekstrelerinin değil de nar çekirdeği 

yağının, tek tabakalı kültürde keratinosit proliferasyonunu stimüle ettiği gösterilmiştir. 

Buna paralel olarak deri kültüründe, epidermiste hafif bir kahnlaşma gözlenmiştir. 

Keratinosit proliferasyonunu stimüle eden aynı nar çekirdeği yağı, fibroblast fonksiyonu 

üzerine etkisiz kalmıştır. Tam tersine, nar kabuğu ekstresi, tip 1 prokollajen sentezini 

stimüle edip, MMP-1 enziminin derınal fibroblastlar tarafından sentezini inhibe etmiştir. 

Fakat keratinositlerin gelişiminde destek sağlamamıştır (Aslama ve ark 2006). 

Elajik asit nar gibi bitkilerde yüksek oranda bulunan bir polifenoldür. Bu madde 

tirozinaz enziminin aktif n1erkezinde bakır ile ş el at yaparak, tirozinazı inhibe eder. Böy

lece, yalnızca UV'nin aktive ettiği melanin sentezini seçici olarak inhibe etmektedir 

(Christine ve ark. 2006). 

Nar meyvesi polifenolik bileşerrlerin iki çeşidi için zengin bir kaynaktır. Bunlar 

punikalin, puniklagin, glukozun gallik ve elajik esterleri gibi hidrolize olabilen tarrenler 

ve antosiyaninler, kateşinler ve diğer kompleks flavanoidler gibi flavanoidlerdir. Nar 

antosiyaninlerin 6 tipini içermektedir. Bunlar delfinidin-3-glikozit, delfinidin-3 ,5-

diglikozit, siyanidin-3-glikozit, siyanidin-3,5-diglikozit, pelargonidin-3-glikozit, 

pelargonidin-3,5-diglikozittir. Narda bulunan diğer flavanoidler quersetin, kempferol ve 

luteolin glikozitleridir. Narın etkilerinin yüksek polifenolik içeriğine dayalı olarak, ser

best radikal temizleyici ve antiaksidan özelliklerine bağlı olduğu düşünülmektedir. Narın 

suyu, tohumu ve kabuğu gibi değişik kısımlarından elde edilen ekstrelerin çok güçlü anti

oksiclan aktivite gösterdiği bildirilmiştir (Zaid ve ark. 2009). Narın fermente edilmiş suyu 

ve tohum yağı flavanoidlerinin, antiaksidan ve eikozanoid enzim inhibisyon özellikleri 

araştırılmıştır. Sonuçta kırmızı şaraptan önemli ölçüde daha fazla ve butil hidroksianisol 

(BHA) ve yeşil çayayakın antiaksidan özellik göstermiştir (Dweck 2009). 
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Narın ciltteki temel yararlı etkileri şunlardır; 

• Yaşlanma karşıtı cilt bakım uygulamaları için mükemmel bir antioksidan

dır. 

• UV maruziyete, serbest radikallereve strese karşı koruyucu bir ajan olarak 

son derece yararlıdır. 

• Radikal temizleyici gibi hareket ederek, vücudun doğal koruyucu sistemle

rine destek verir. 

• Topikal olarak uygulandığında, cildin lipit tabakalannın içerisine, gama 

linolenik asitin penetrasyonu sayesinde daha yüksek cilt koruması sağla

nabilir. Bu durum cildin bariyer fonksiyonlarını iyileştirirve TEWL'i azal

tır. 

• NÇY'nın benzersiz yağ asiti kompozisyonunun yanı sıra, kumestrol ve 

estron gibi birkaç farklı fitohormon içerir. Japon bilim adamları NÇY'nın 

antikanserojenik bir etkisini keşfetmişlerdir. Diğer bir çalışmada konjuge 

linolenik asitin antikanserojenik özellikleri saptanmıştır. 

Bu etkilerinden dolayı, NÇY yaşianma karşıtı ürünlerde ve olgun ciltler için cilt 

bakım formülasyonlarında kullanılmaktadır. Vücut yağlannın içerisinde bulunmasının 

yanı sıra yüz bakım uygulamalarında da iyi duyusal etkiler ve yüksek derecede stabilite 

sağlamak amacıyla formülasyona eklenmektedir (İn-cosmetics ). 

2.2.3.8.8.Susam 

Susam (Sesamum indicum L.), global üretimin %60'ına katkıda bulunan Hindis

tan, Sudan, Çin ve Burma gibi başlıca susam üreten ülkelerde kültürü yapılan, en önemli 

yağlı tohum ekinlerinden birisidir. Susam yenilebilir bir yağ kaynağıdır ve insanlar için 

besleyici bir yiyecektir. Budowski (1964) susam yağının diğer yenilebilir yağiara kıyasla 

oksidasyona karşı daha stabil olduğunu bildirmiştir. Susam yağı özellikle sesamin, 

sesamolin, sesaminol, sesamol gibi lignan yapıdaki bileşenleri ve y-tokoferolü içerdiğin

den dolayı stabildir. Buna ilaveten, susam yağının oksidatif stabilitesi pişirme sıcaklığına 

da bağlıdır (Chang ve ark. 2002). 

Susam yağı içerdiği antiaksidan etkili E vitamini sayesinde kolesterol seviyesini 

düşürmektedir. Susam yağı ayrıca magnezyum, bakır, kalsiyum, demir, çinko ve B6 vi

tamini içermektedir. Magnezyum, damarlan ve solunuınu destekler. Kalsiyum, kolon 
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kanserini, osteoporozu, migreni ve premenstrüel sendromu önlemeye yardımcıdır. Çinko 

kemik sağlığına katkıda bulunur. Bunların yanı sıra susam yağı doymamış yağ asitlerince 

zengindir. Susam yağının yağ asiti bileşimi tablo 2.8'de gösterilmiştir (Wikipedia; Volıra 

2007). 

Tablo 2-8: Susam yağının yağ asiti bileşimi-Wikipedia'dan. 

Yağ asiti Adiandırma Minimum Maksimum 

Palmitik asit C16:0 %7 %12 

Palmitoleik asit C16:1 Eser %0,5 

Stearik asit Cl8:0 %3,5 %6 

Oleik asit C18:1 %35 %50 

Linoleik asit Cl8:2 %35 %50 

Linolenik asit C18:3 Eser %1 

Eikosanoid asit C20:1 Eser %1 

Susam yağı hazırlamada geleneksel süreçler, teınizleme, kabuk ayırma, kavurma, 

öğütme, pişirme ve hazırlamadır. Kabuk ayırma işleminden sonra, susam örtüsü genellik

le atılır veya hayvan yemi olarak kullanılır. Ancak Abou-Gharbia ve ark. (1997) örtüleri 

ile birlikte tohumlardan elde edilen susam yağının örtülerinden ayrılmış tohumlardan elde 

edilenden daha stabil olduğunu bildirmiştir. Bu gözlem susam örtüsünde antioksidatif bi

leşenlerin var olabileceğini göstermiştir. Bu nedenle, kabuk ayırma işleminden sonra su

sam örtülerinden, doğal bir antiaksidan kaynak olarak faydalanabiliriz (Chang ve ark. 

2002). 

Eski zamanlarda, susam tohumu yağının bir yüz masajıyla cilde uygulandığında 

kırışıklıkları ortadan kaldırdığı ve yaşianınayı önlediği söylenıniştir. Bu durum kısmen 

susam yağında bulunan çeşitli antioksidanların varlığına dayandırılır. Se amol, 

metilendioksi grubu taşıyan ve sadece susam yağında bulunan fenalik bir bileşendir. Son 
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çalışmalar, sesamolün bir metabolik düzenleyici gibi hareket ettiğini ve kemoprotektif, 

antiınutajenik ve antihepatotoksik özelliklere sahip olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, 

ses am ol yaşlaruna karşıtı araştırmalarda değerlendirilmek için ideal bir moleküldür (Yaş

lanma ve sesaınol (Sharma ve Kaur 2006; Erkan ve ark. 2008). Sesamolün antioksidatif 

stres etkinliğinin tespiti için yapılan bir çalışınada, benzer ağırlıktaki fare çiftleri seçilip 

çeşitli zaman aralıklarındaki maruziyet için dört çifte bölünmüşlerdir. Her çiftten biri 

kontrol (C) olarak tutulmuştur ve hiçbir uygulama yapılmamıştır. Diğerinin ise tıraş 

edilmiş bölgesine formülasyon topikal olarak uygulanmıştır (S). C ve S farelerinin 

malondialdehit (MDA) değerleri arasında Şekil 2.56'de gösterildiği gibi farklılık gözlem

lenmiştir ve tüm zaman aralıklannda dikkate (P < 0,005) değer bulunmuştur. 
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Şekil 2-56: Sesamolün (S) tıraşianmış farelerio sırt derisine topikal uygulanmasıyla 

kontrol grubunun (C) MDA seviyelerindeki ortalama azalması-Sharına ve Kaur (2006)'dan. 

S grubu, C grubuna göre önemli miktarda daha azdır. P < 0,005 (n = I 2). 

Yapılan bu çalışma sonucunda, kronik UV maruziyet nedeniyle meydana gelen 

fotohasarı (lezyonları, ülserleri ve cilt bütünlüğündeki değişiklikleri) önlemede 

sesamolün etkili olduğu ispatlanmıştır. Ayrıca, önceden tartışıldığı üzere, serbest radikal

ler, kollajenin ve elastinin çapraz bağlarında yer alır ve kırışıklık oluşumuna neden olur. 

Bundan dolayı, bu çalışma, konnektif doku tabakasında (kollajen ve elastin içeren), 

UV'nin indüklediği hasarı önlemek için, antiaksidan içeren formülasyonların etkinliğini 
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göstermiştir. Böylelikle sesamol mümkün olan aktivitesiyle bir kırışıklık karşıtı ajan ola

rak onaylanmıştır (Sharma ve Kaur 2006; Gao ve ark. 2008). 

Susam yağı oral yoldan tüketildiğinde ya da topikal uygulandığında hem dalıilen 

hem de haricen kuruluğu azaltmaya yardım etmektedir. Susam yağının, menopozla ilgili 

kuruluğa karşı da kullanılması tavsiye edilmektedir. Ayrıca, susam yağının ciltteki nemi 

tamir ederek, cildin yumuşak ve esnek kalmasını ve genç görünmesini sağlarlığına ina

nılmaktadır (Wikipedia). 

2.2.3.8.9.Bal 

Bal, şekil 2.57'da görülen Apis mellifera adındaki bal arıları tarafından tüm 

dünyada üretilen, doğal bir maddedir. 

Şekil2-57: Apis mellifera'nın görünümü-Wikimedia'dan. 

Bal esasen invert şekerin konsantre sulu çözeltisidir ve en azından ı 81 adet bile

şen içermektedir. Bal başlıca o/o20 su, %38 fruktoz, o/o3 ı glukoz, %ı,3 sukroz, %8,4 asit 

bileşenler, %0,8 protein ve %0,5 mineral tuzları içermektedir. Ayrıca, diğer sakkaritlerin 

diastaz, invertaz, glukoz oksidaz ve katalaz gibi enzimlerin, amino ve organik asitlerin, 

polifenollerin, karotenoid benzeri maddelerin, Maillard reaksiyonu ürünlerinin, biotin, 

nikotinik asit, folik asit, pantotenik asit, piridoksin ve tiamin gibi vitaminierin ve potas

yum, demir, magnezyum, fosfor, bakır ve kalsiyum gibi minerallerin çok kompleks bir 

karışımını içermektedir .. Yüksek besinsel değerinden (303 kcal/1 OOg bal) ve karbonhid

ratlarının hızlı emiliminden dolayı, her yaş insan için uygun bir yiyecektir. Dahası, bal, 

özellikle çocuklar ve sporculara tavsiye edilir. Bal yaşlı ve hastaların vücutlarının hızlı ve 
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verimli çalışmasına da yardımcı olur. Önceki çalışmalar, balın yara tedavisinde ve mide 

bağırsak rahatsızlıklarında kullanılabileceğini göstermiştir. Bu yararlı rol, balın yüksek 

ozmolaritesine, asiditesine ve hidrojen peroksit ve nonperoksit bileşenlerine bağlı olarak 

hem antibakteriyel hem de antiinflamatuvar özelliklere sahip olmasıyla alakalıdır (Blasa 

ve ark. 2006). Hidrojen peroksit, uçucu bileşenler, organik asitler, flavonoidler, bal mu

mu, nektar, polen ve propolis, bala antibakteriyel özellikleri sağlayan önemli kimyasal 

faktörlerdir (Tablo 2-9). 

Tablo 2-9: Balda, propoliste ve arısütünde bulunan başlıca flavonoidler-Martos ve ark. 

(2008)'dan. 

Grup Bileşen 

Flavonoller Kuersetin, kempferol, galangin, fısetin 

Flavanonlar Pinokembrin, naringin, hesperidin 

Flavonlar Apigenin, akasetin, krisin, luteolin 

Bal ayrıca ufak miktarlarda oligosakkaritleri içermektedir. Son zamanlarda yapı

lan bir çalışmaya göre, farklı çiçek kaynaklarından elde edilen balların şeker içerikleri, 

çeşitli bağırsak bakterilerinin büyümesinin inhibisyonuyla alakalıdır. Tüm bu fiziksel ve 

kimyasal faktörler, bala yara bakımında benzersiz özellikler vermiştir. Bu özellikler; en

feksiyonların hızla temizlenmesi, yaraların hızlı debridmanı, inflamasyonun hızlı baskı

lanması, yaranın minimizasyonu ve doku granülasyonu ve epitel dokunun büyümesi yanı 

sıra damar oluşumunun stimülasyonudur (Basualdo ve ark. 2007). Son 30 senedir yapılan 

bazı çalışmalar balın ve propolisin antiinflamatuar etkilerine dikkat çekmiştir. Baldaki 

flavonoidler, çeşitli ajanların sebep olduğu inflamasyonun gelişmesini inhibe etmektedir. 

Bu flavonoidler arasından özellikle galangin dikkat çekmektedir. Bu bileşen, COX ve 

lipooksijenaz aktivitesini inhibe etme yeteneğine sahiptir. 

Ayrıca propoliste de bulunan diğer bir bileşen olan kafeik asit fenetil esteri, COX-

1 ve COX-2 aktivitesinin baskılanmasını sağlayarak ve COX-2 gen ekspresyonunun akti-
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vasyonunu inhibe ederek, hücre membranından araşidonik asit açığa çıkmasını inhibe 

eder ve böylelikle antiinflamatuar etki meydana getirir. 

Krisin hem balda hem de propoliste bulunan ve aniinflamatuar aktivite gösteren 

bir diğer flavonoiddir. Krisinin etki mekanizması, uyarılabilir nitrik oksit sentaz ve COX-

2 'nin proinflamatuar aktivitelerinin baskılanmasıyla ilişkilidir (Martos ve ark. 2008). Bal, 

keratolitik özelliklere sahiptir. Yüz parlaklığını arttırıcı ürünlerde ve kırışıklık karşıtı pre

paratlarda tek başına veya alfa hidroksi asitlerle birlikte kullanılabilir. Bal 

formülasyonlarda, alfa hidroksi asiderin iritasyon yapıcı yan etkisini azaltırken, bu mad

delerin performansını arttırır. Cilt bakımında etkili olabilmesi için %2 veya daha üzeri 

konsantrasyonlarda kullanılmalıdır. Bal, çok iyi cilt bakım ürünlerinde, istenmeyen ya

pışkanlık hissinden uzak ve yüksek konsantrasyonlarda formüle edilebilmektedir. 

Anhidröz preparatlar %70'e kadar bal içerebilmektedir ve uygulandığında hala verdikleri 

his iyidir (Connock 2005). 

2.3.Emülsiyonlar Hakkında Genel Bilgiler 

2.3.1.Tanımı 

Emülsiyonlar, birbirleriyle karışmayan iki sıvının birbiri içerisinde dağılmasından 

oluşan, homojen görünüşlü heterojen sistemlerdir (Acartürk ve ark. 2007). Emülsiyon 

oluşma sürecine emülsifikasyon denir (Wikipedia). Bu temel tanıma ek olarak, 

sistemdeki sıvıların sayısının ikiden fazla olması ve sistemde katı maddelerin dağıtılması 

ve çözündürülmesi de söz konusudur. Sistemde, damlacıklar halinde dağılmış sıvı kısma 

iç faz veya dispers/dağılan faz denirken, dağılan damlacıkları içeren faza, dış faz veya 

dağıtanidevamlı faz denmektedir ( Gürsoy 2004pp. 273). (Şekil 2.58) 

lç l~v 
(dr.nlla~.-ıklar 

Şekil2-58: Basit emülsiyon sistemi-Gürsoy (2004)'dan. 
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2.3.2.Emülsiyonların Sınıflandırılması 

Farmasötik veya kazınetik amaçla kullanılan emülsiyonlar, fazıarına göreY/S ve 

S/Y tipi emülsiyonlar olarak sınıflandırılır. Eğer emülsiyon su içinde yağ damlacıkları 

içeriyorsa, Y/S (su içinde yağ), yağ içinde su damlacıkları içeriyorsa S/Y (yağ içinde su) 

eınülsiyonu olarak tanımlanır (Acartürk ve ark. 2007). (Şekil 2.59) 

yağ 

SN ynğ 

Şekil2-59: Faziarına göre emülsiyon tipleri-Acartürk ve ark. (2007)'dan pp. 278. 

Basit veya klasik emülsiyonlardan başka, daha karmaşık yapıya sahip emülsiyon 

sistemleri de geliştirilıniştir. Bunlar, çoklu emülsiyonlar (multiple emülsiyonlar), 

mikroemülsiyonlar, florokarbon emülsiyonlar, kuru ( dry) emülsiyonlar ve submikron 

emülsiyonlardır. (Acartürk ve ark. 2007). 

Uygulama yollarına göre emülsiyonlar; 

• Oral 

• Topikal 

• Parenteral 

Oral emülsiyonlar 

Emülsiyonların oral yoldan uygulanmalarındaki amaç, tadı kötü olan etkin mad

delerin tadını maskelemek, bazı etkin maddelerin emiliınini ve biyoyararlanımını arttır

maktır. Oral yoldan uygulanacak emülsiyonların hazırlanmasında kullanılan emülgatörler 

toksik olınamalıdır. Genellikle noniyonik yüzey etkin madde kullanılır (Acartürk ve ark. 

2007). 

Topikal emülsiyonlar 

Deriye ve mukozaya uygulanarak topiketki sağlarlar. Çoğu kazınetik amaçla kul

lanılmaktadır. Topikal amaçla kullanılan emülsiyonların yararlılıkları onların penetrasyon 
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kabiliyederine bağlıdır. Bu tip emülsiyonların, kolay uygulanabilir olması için, viskozite

sinin kontrol edilmesi ve görünüşünün kullanıcı tarafından kabul edilebilir özellikte ol

ması gerekmektedir (Acartürk ve ark. 2007). 

Parenteral emülsiyonlar 

Yağda çözünebilen etkin maddelerin, uygun bir taşıyıcıda çözünmesi ve karışımın 

emülsifiye edilmesi ile hazırlanırlar. Ancak Parenteral emülsiyonların hazırlanması çok 

kolay değildir. Damlacık çapları, kan damarlarında emboliyi önlemek için, lı-ım'den kü

çük olmalıdır. Ağızdan beslenemeyen hastalara doğal yağlar ve aminoasitlerin emülsi

yonları, parenteral yolla uygulanır (Acartürk ve ark. 2007). 

2.3.3.Emülsiyonu Oluşturan Fazlar 

Emülsiyonlar 3 temel fazdan oluşurlar; su fazı, yağ fazı, yüzey etkin madde 

Ayrıca kullanım amacına ve yoluna uygun olarak, fizikokimyasal ve 

ınikrobiyolojik stabiliteyi arttırıcı maddeleri, koku ve tatlandırıcı maddeleri de içerebilir 

(Acartürk ve ark. 2007). 

2.3.3.1.Su Fazı 

Suda çözünen etkin ve yardımcı maddeleri, hidrofilik yüzey etken maddeyi ve 

suda çözünen koruyucuları içeren distile ve deiyonize sudur. (İncegül Öke 2003). 

Örneğin; gliserin, polietilen glikoller, propilen glikol gibi (Acartürk ve ark. 2007). 

2.3.3.2. Yağ fazı 

Yağ fazını oluşturan maddeler sıvı, katı veya eterik yağların yanı sıra reçine veya 

mumlar olabilir. Yağ fazında bulunabilecek maddeler ise yağda çözünen etkin maddeler 

ve antioksidanlardır. Kazınetik amaçlı emülsiyonlarda, yağda çözünen etkin maddelere 

örnek olarak, Vitamin E, Vitamin A ve UV filtreler verilebilir (İncegül Öke 2003). 

2.3.3.3. Yüzey Etkin Maddeler 

Birbirleriyle karışmayan iki sıvı karşılaştıklarında yüzeyler arası bir gerilim olu

şur. Bu iki sıvıyı bir arada tutarak bir emülsiyon hazırlayabilmek için aralarında oluşan 

yüzey gerilimini yenmek gerekir. Yüzey etken maddeler formülasyona bu amaçla girerler 

(İncegül Öke 2003). Bir emülgatör (emülsifikatör, emülsifiyer veya emüljen) bir emülsi

yonu kararlı kılan, genelde ürfaktan (yüzey etkin madde) özellikli bir maddedir 

(Wikipedia; Gür oy 2004). Emülgatörler hem hidrofilik, hem de hidrofobik kısımları içe-
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ren moleküller olarak da tanımlanabilirler (Şekil 2.60). Sıvıların birbiri içinde homojen 

karışmalarını ve dağılmalarını sağlamak üzere kullanılırlar. Emülgatörler, damlaların iç 

fazda kalış süresini arttırarak dayanıklılıklarını sağlamaktadır (Acartürk ve ark. 2007). 

Emülsiyonların başlangıçta oluşumu ve uzun süreli stabilitesi için gereklidirler. 

(Gullapalli ve Sheth 1999). 

H:ı:drofihk bn~ grup 

Şekil2-60: Surfaktan molekülünün şematik gösterimi-Geçgel (2008)'den. 

2.3.4.Emülgatör Seçimi 

Başarılı bir emülsiyon formülasyonunun geliştirilmesinde en önemli etken uygun 

emülgatör maddenin seçimidir. Pratikte tek bir emülgatör kullanmak yerine, hidrofilik ve 

lipofilik emülgatörlerin kombine kullanılması önerilmektedir (Acartürk ve ark. 2007; 

Gullapalli ve Sheth 1999). Yapılan çalışmalarda, emülgatör karışırndaki hidrofilik ve 

lipofilik emülsiyon yapıcıların HLB 'leri arasındaki fark minimuında tutulduğunda, emül

siyon stabilitesinde gelişmelerin olduğu gösterilmiştir. Araştırmacılar, iki uç noktada 

HLB değerlerine sahip emülsifiyan karışımlarında, kuvvetli hidrofilik emülsifiyanın en 

çok su fazında çözünürken, kuvvetli lipofilik emülsifiyanın yağ fazında çözüneceğini ön 

görmektedirler. Bu durumda, iki emülsifiyan arasında yetersiz etkileşim yüzünden, yağ

su ara yüzeyinde zayıflamaya meydana gelecektir (Gullapalli ve Sheth 1999). Emülgatör 

seçin1inde, emülgatörün istenilen özellikte olması, toksisitesi, ekolojik özelliği, kimyasal 

veya mikroorganizmalaı·a direnci, emülsiyonun raf ömrü, emülsiyonun tipi ve 

emülgatörün maliyeti esas alınır (Acartürk ve ark. 2007; Gürsoy 2004). 



96 

Emülgatörlerin taşıması gereken özellikler şunlardır; 

• Yüzey etkin madde olmalı ve yüzey gerilimini 1 O dyn/cm'in altına düşürebilmeli

dir. 

• Disperse olan damlacıklar etrafında adsorbe olmalı, ara yüzeyde film oluşturmalı 

ve koalesansa engel olmalıdır. 

• Emülsiyonun viskozitesini arttırmalıdır. 

• Düşük derişimlerde bile emülsiyon oluşturucu etkisi olmalıdır. 

• Suyu seven po lar ucu ve yağı seven non po lar ucu olmalıdır. 

• Toksik olmamalıdır (özellikle oral yoldan kullanılan emülsiyonlar için). 

2.3.4.1.Hidrofılik-Lipofılik Denge (HLB) 

Bugünlerde, dünya pazarında sayısız emülgatör madde bulunmaktadır. En iyi 

maddeyi seçmek, formülasyoncunun en önemli görevidir. Kozmetik ve ilaç endüstrisinde 

kullanılan pek çok emülgatör madde, hidrofilik-lipofilik denge sayısı olarak bilinen bir 

sisteme göre sınıflandırılırlar (Barel ve ark. 2001 ). 1949 yılında, Griffin tarafından 

önerilen bu sistem, emülsiyon seçiminde yararlı bir başlangıç noktası olmuştur. 

HLB sayısı, emülsiyon yapıcının yağ/su ara yüzeyindeki hidrofilik-lipofilik 

dengesi ile ilişkilidir. Sistem, özellikle etoksillenmiş noniyonik yüzey etkin maddeler için 

geliştirilmiştir. Derecelendirme 0-20 arasındadır. Düşük HLB değeri, emülsiyon 

yapıcının yağa, yüksek HLB değeri ise suya eğilimli olduğunu gösterir (Acartürk ve ark. 

2007 pp.284; Yazan 2004 pp.236). 

Bu sistemde, stabil bir emülsiyon için gerekli HLB değerine sahip olan bir yağ 

fazı bulunmaktadır. Ayrıca, her emülgatör, emülsiyon oluşturmak için spesifik bir HLB 

sayısına sahiptir. Kullanılan bir emülgatör veya emülagtör kombinasyonu, yağ fazının 

gerekli HLB sayısı ile eşleştirildiğinde, stabil bir emülsiyon elde edilebilir (Barel ve ark. 

2001pp.429). HLB değerine göre emülgatörlerin kullanım amacı Tablo 2.10'da 

verİlıniştir. 
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Tablo 2-10: HLB değerine göre emülgatörlerin kullanım amacı-Barel ve ark. (2001)'dan 

değiştirilerek. 

HLB Uygulama 

4-6 sly emülgatör 

7-9 Islatıcı madde 

8-18 y/s emülgatör 

13-15 Deterjan 

15-18 Çözündürücü 

2.3.4.2.Emülgatörlerin Sınıflandırılması 

Emülgatörler, iki faz arasındaki ara yüzeyde oluşturdukları filmin tipine, iyonik 

yüklerine ve kiınyasal yapılarına göre sınıflandınlabilirler. 

Oluşturdukları filmin tipine göre; 

Monomoleküler film oluşturan emülgatörler: Yağ-su ara yüzeyinde adsorbe 

olarak manolayer (tek tabaka) oluştururlar. Yüzeyler arası gerilimi belirgin şekilde 

düşürerek emülsiyon stabilitesini sağlarlar. 

Multimoleküler film oluşturan emülgatörler: Disperse olmuş yağ damlacıklan 

etrafında multimoleküler film oluştururlar. Ara yüzeyde adsorbe olmalarına rağmen, 

yüzey gerilimini düşürmezler. Koalesansa karşı çok sıkı, kuvvetli bir film oluştururlar. 

Emülsiyonun viskozitesini arttınrlar. Örneğin; hidrofilik kolloidler. 

Katı partikül film oluşturan emülgatörler: Yağ-su fazları tarafından ıslanan 

küçük partiküller eınülgatör olarak etki ederler. Örneğin; kolloidal killer, bentonit, 

veegum (Acartürk ve ark. 2007). 

Emülgatörler kimyasal yapılarına göre; 

Anyonikler: 

Sabunlar: Al-, Ca-, Mg-, Zn-stearat vb. 



Alkil sülfatlar: Sodyuın lauril sülfat, sodyum lauril eter sülfat vb. 

Alkil sülfonatlar: Dioktilsodyum sülfosüksinat vb. 

Katyonikler: Katemer amonyum tuzları: Setrimit vb. 

Noniyonikler 

Poliol esterleri: 

-Gliserol esterleri: Gliseril stearat, gliseril monooleat vb. 

-Sorbitan türevleri: Sorbitan monooleat vb. 

-Polioksietilen esterleri: POE-stearat esterleri vb. 

-Polioksietilen eterleri: Stearil alkol eteri vb. 

Poloksamerler (polioksietilen-polioksipropilen türevleri) 

Nonilfenil eterler (nonoksinoller),Propilen glikol diasetat 

Polivinil alkol 

Amfoterikler 

Doğal emülsiyon yapıcılar 

-Safra tuzları 

-Fosfolipitler 

-Şeker esterleri 

Alkilpoliglikozitler 
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Emülgatörler, hidrofilik polar başın taşıdığı eksi veya artı yüke göre anyonik veya 

katyonik özellik içerirler. Noniyonikler ise hiçbir yük taşımazlar. Amfoterik (amfolitik) 

yüzey etkin maddeler, bulundukları ortamın pH değerine göre yük taşırlar veya 

taşımazlar (Acartürk ve ark. 2007). 

2.3.5.Emülsiyonların Hazırlanması 

Basit bir emülsiyon diğer etkilerin yokluğunda, termodinamik olarak kararsız bir 

sistemdir. Hızlı bir şekilde oluştuğu yağ ve su fazıarına ayrılır (Yazan 2004 pp.234; 

Eccleston 1997; Cheng ve ark. 2009; Knowlton ve Pearce 1993 pp.94). (Şekil 2.61). 
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Şekil 2-61: Emülsiyonlarda faz ayrılmasının şematik gösterimi-Knowlton ve Pearce 

1993 pp.96. 

Emülsiyonlar, pozitif bir yüzeylerarası serbest enerjiye sahiptirler ve sürekli bile

şen faziarına ayrılamaya kalkışarak termedinamik dengeye ulaşınaya çalışırlar. Pratikte 

bu durum, en sonunda çatlamış veya ayrılmış bir emülsiyona neden olan, disperse faz 

damlacıklarının yavaş yavaş flokülasyonu ve agregasyonu ile sonuçlanır (Eccleston 

1997). 

Bir emülsiyon oluşturmada, yağ ve su fazları arasındaki yüzeylerarası alan arttı

rılmaya çalışılır. Böylece, emülsiyon ayrı ayrı fazlardan daha büyük yüzeylerarası alan 

sahip olur. Emülsiyon oluştururken, yüzeylerarası alandaki ciddi artış, emülsiyon siste

minde büyük oranda enerji artışı olduğunu gösterir. Dağılan damlacıklar birleşince, bu 

enerji kaybolur. Bu nedenle, emülsiyon kararlılığını sağlamak zordur. Emülsiyon oluş

turmak için gereken enerjiye, oluşturma enerjisi denir. 

Oluşturma enerjisi= Mekanik enerji +kimyasal enerji 

Emülgatörler yüzeylerarası gerilimi düşürme özelliğine sahiptir. Yukarıdaki 

eşitliğe göre, sisteme yüzey etkin madde eklenmesinin, emülsiyon oluşturmak için gerekli 

olan n1ekanik enerjiyi azaltacağı görülmektedir (Yazan 2004 pp.234). Emülgatörlerin 

emülsiyon oluşturma mekanizması üç teori ile açıklanabilir; 

Ara yüzey gerilimini düşürmek ve termodinamik stabilizasyonu sağlamak: 

Ara yüzey geriliminin düşürülınesi ile dispersiyonun ara yüzeyindeki serbest enerjisi de 

düşer. Emülgatörler ara yüzey bariyerleri olarak önemli rol oynarlar ve emülsiyonun 

dayanıklılığını sağlarlar. 
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Bir ara yüzey filmi oluşturmak ve koelesansa karşı mekanik bariyer 

sağlamak: Emülgatörlerin, askıda duran disperse faz damlacıklarının çevresinde bir film 

oluşturduğu ve damlacıkların stabilite derecesini arttırınayı sağladığı düşünülmektedir. 

Sulu fazda bir hidrofilik, yağlı fazda da bir hidrofobik emülgatörün kullanılması ile ara 

yüzeyde kompleks bir film oluşabileceği gösterilmiştir. Pratikte bu durum, hidrofilik ve 

lipofilik emülgatörlerin kombine kullanılmasıyla başarılabilir (Acartürk ve ark. 2007 pp. 

281; Gullapalli ve Sheth 1999). Böyle bir sistemde, hidrofilik ve lipofilik emülgatörlerin, 

emülsifiyan filme daha fazla rijitlik ve kuvvet kazandırmak için hidrojen bağı vasıtasıyla 

yanyana dizildiği düşünülmektedir (Gullapalli ve Sheth 1999). 

Elektriksel çift tabaka oluşturmak: Birbirine yaklaşan damlalar arasında 

elektriksel itme kuvvetleri meydana gelir. itme kuvveti, emülsifiye olan globüllerin 

yüzeyindeki yük gruplarının artmasından kaynaklanmaktadır. Yüzey etkin maddelerin 

yalnız ara yüzeyde konsantre olmalan değil, aynı zamandapolar yapılan da önemlidir. 

Hİdrokarbon zincirinin kuyruk kısmı yağ damlasında çözünmekte, iyonik baş kısmı ise, 

sürekli sulu faz ile karşı karşıya olmaktadır. (Şekil 2.62). 

e 
Şekil2-62: Elektriksel çifte tabaka-Acartürk ve ark. (2007)'den pp.282. 

2.3.6.Emülsiyon Tipini Tayin Yöntemleri 

Dış fazın ne olduğu emülsiyon tipi ile eşdeğer bir özelliktir. Dış fazın ve 

emülsiyon sisteminin dispersiyon özellikleri benzerdir. Bu nedenle, emülsiyon tipinin 

belidenebilmesi için dış fazın saptanması yeterlidir ( Gürsoy 2004 pp.274). 
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Boya Testi: Metilen mavisi gibi suda çözünen veya Sudan III gibi yağda çözünen 

bir boya emülsiyona ilave edilir. Örneğin, suda çözünen boya emülsiyonun tamamı ile 

karışıyorsa, bu emülsiyonun dış fazı sudur denilebilir (Y/S). Bu yöntem ile, iyonik 

yapıdaki emülgatörler ile hazırlanan emülsiyonlarda başarılı sonuçlar alınamaz (Acartürk 

ve ark. 2007 pp.292; Yazan 2004 pp.23 7). 

Dilüsyon Testi: Y /S eınülsiyon örneği suyun içine damlatıldığında, dış fazı su ile 

karışır ve yağ damlacıkları ortamda dağılır. Oysa, S/Y emülsiyonunda dağılım 

gözlenmez. Bu yöntem sıklıkla kullanılmasına karşın, emülsiyon tipinin uzun süreli 

izlenmesinde ve faz değişimi oluşumunun saptanmasında uygun yöntemler değillerdir 

(Gürsoy 2004 pp.274; Yazan 2004 pp.237). 

İletkenlik Testi: Bu yöntemde, dıştan bir elektrik kaynağı ile bağlanmış bir çift 

elektrot emülsiyona daldırılır. Akım geçerse, emülsiyonun dış fazı sudur (Acartürk ve 

ark. 2007 pp.292). Y /S tipi emülsiyonda, emülsiyon iletkenliği dış fazın oranına bağlı 

iken, S/Y tipi emülsiyonda, çok düşük bir değerdedir. Bu durum faz değişimi çıktığı 

anda, iletkenlikteki büyük değişimin saptanabilmesini sağlar (Gürsoy 2004 pp.274). 

Noniyonik emülgatör içeren Y/S tipi emülsiyonlara uygulanamaz (Acartürk ve ark. 2007 

pp.292; Yazan 2004 pp.23 7) 

Floresan Testi: Yağlar UV ışığı altında floresan özellik gösterdikleri için, dış fazı 

yağ olan bir emülsiyon UV ışığı ile yayılır. Bu yöntem her zaman uygulanmaz. 

CoC12/fıltre kağıdı yöntemi: Y/S tipi bir emülsiyona, CoCh emdirilen bir filtre 

kağıdı uygulandığında, mavi renk pembe renge dönüşür. 

2.3.7.Emülsiyonların Fiziksel Özellikleri 

Bir eınülsiyon sisteminin fiziksel özellikleri pek çok faktör tarafından 

belirlenebilir. Bunlardan bazıları çok komplekstir. Pek çok emülsiyon özelliği , öncelikle 

disperse faz damlacıklarının boyutu, tipi ve yüküyle ve disperse faz damlacıklarının 

içerisinde dağıldığı devamlı fazın yapısı ile belirlenebilir. 

Emülsiyon görünüşü büyük ölçüde disperse faz damlacıklarının boyutuna 

bağlıdır. Bundan dolayı, emülsiyon görünüşü disperse faz damlacıklarının boyutu ile 

tahmin edilebilir ( Tablo 2. ı ı). 
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Tablo 2-11: Partikül boyutu ile emülsiyon görünüşü arasındaki ilişki-Knowlton ve Pearce 

(1993) 'dan değiştirilerek. 

Emülsiyon Görünüşü Partikül Boyutu 

Süt gibi beyaz >1 ~ 

Mavimsi yeşil ı -0,1 ll 

Yarı saydam 0,1-0,05 ~ 

Saydam <0,05 ll 

Eınülsiyonun görünüşü ayrıca iki fazın refraktif indisinden de etkilenir. 

Partikül tipi, boyutu ve yükü birtakım faktörlerle belirlenebilir. Bu faktörler 

şunlardır; 

Partikül tipi: Disperse fazın partikül tipi; 

Emülgatörün HLB değerine 

Karıştırma sırasına 

Faz oranına bağlıdır. 

Partikül boyutu: Emülsiyonun partikül boyutu; 

Mekanik enerji 

Kullanılan eınülgatör miktarı 

Karıştırma sırasına bağlıdır. 

Partikül yükü: Partikül yükü sadece Y /S tipi emülsiyonlarla ilgilidir. Genellikle 

bu emülsiyonlar, trietanolamin stearat gibi aniyonik emülgatörlerle stabilize edilmektedir. 

Bu gibi durumlarda, partikül yükü aşağıdaki faktörlerden etkilenir; 

Emülgatör tipi: Anyonik bir emülgatör disperse faz damlacıkları üzerinde negatif 

bir yük bırakırken, katyonik bir emülgatör, pozitifbir yük bırakır. 
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Mevcut elektrolit miktarı: Su fazına daha yüksek miktarda elektrolit ilave 

edildiğinde, iyon değerliliği daha fazla miktarda olacaktır. Böylece yük koruma etkisi 

meydana gelmektedir. 

Faz viskozitesi: Y /S tipi bir en1ülsiyonda, devamlı su fazının viskozitesi, 

çözeltiye katılan ilave maddelerle arttırılabilir. Polimerler, killer ve kalınlaştıncı zamklar 

bu tip maddelere örnektir. S/Y tipi emülsiyonlarda ise, devamlı yağ fazının viskozitesi, 

yüksek erime noktasına sahip mumların ilavesiyle arttırılabilir. 

2.3.8.Emülsiyonların Reolojik Özellikleri 

Bir emülsiyon hazırlanırken dikkat edilınesi gereken en önemli özelliklerden biri 

de emülsiyonun reolojisidir. Emülsiyon reolojisi, emülsiyona dış kuvvetler 

uygulandığında, emülsiyonun akış özelliğini açıklar. Pratikte, emülsiyonun görünüşü, 

hissi ve emülsiyonun cilde sürülüşü gibi özellikleri belirlemektedir. Herhangi verilen bir 

emülsiyonun reolojisi, emülsiyon tipine ve devamlı veya dispers fazdan hangisinin en 

yüksek ınİktarda bulunup bulunmadığına bağlıdır. Eğer, devamlı faz, emülsiyonun temel 

fazı ise, eınülsiyonun reolojisi büyük ihtimalle devam eden faza benzer olacaktır. 

Diğer bir yandan, eğer dispers faz temel faz ise, emülsiyon viskozitesi önemli 

ölçüde artacaktır ve sistem sık sık tiksotropik bir davranış gösterecektir (Knowlton ve 

Pearce 1993 pp.114-115). 

2.3.9.Emülsiyonların Kararsızlığı 

Emülsiyon kararsızlığı, koelesansa neden olan, emülsiyon damlacıklarını bir araya 

getirme eğilimine sahip güçler tarafından gerçekleşir. Emülsiyon kararsızlığına neden 

olan kuvvetler aşağıdaki gibi sınıflandırılır; 

2.3.9.1.Brown hareketleri 

Brown hareketi, termal ajitasyonları nedeniyle partiküllerin hareketlerini 

açıklamaktadır. Bu hareket, disperse faz damlacıklarının, emülsiyon içerisinde bir araya 

gelerek, temas halinde olmasına neden olur. 

Brown hareketinin kuvvetleri, aşağıdaki basitleştirilmiş denklerole açıklanabilir 

(3.1); 
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(3-1) 

t: zaman k: Bolzman sabiti 

T: temperatür ıı: viskozite 

a: dispers faz damlacıklarının yarıçapı d: damlacık çapı 

Denklemden de anlaşılacağı üzere, koelesansla sonuçlanabilecek disperse faz 

damlacıklarının bir araya gelmesinin önlenmesi için, temperatür azaltıimalı veya 

emülsiyonun devamlı fazının viskozitesi arttırılmalıdır (Knowlton ve Pearce 1993 pp.97). 

2.3.9.2.Van der Waals Kuvvetleri 

Partiküllerin birbirlerine doğru yönelmesine neden olan, moleküller arası çekim 

kuvvetleridir. Van der W aals kuvvetlerinin mateınatiksel denklemlerle anlatılması çok 

karmaşıktır, fakat aşağıdaki basitleştirilmiş denklemle açıklanabilir (3 .2). 

Fa a/h (3-2) 

F: Van der Waals kuvveti. 

a: Disperse faz damlacık çapı. 

h: İki disperse faz damlacığı arasındaki mesafe 

Van der W aals kuvvetleri, disperse faz partikül boyutunun azalması veya 

damlacıklar arası mesafenin artışı ile başarılabilen emülsiyon stabilitesinde bir artışı 

önceden haber vermektedir (Knowlton ve Pearce 1993 pp.98). 

2.3.9.3.Sedimentasyon 1 Krcmalaşma Kuvvetleri 

Kreınalaşma, y/s tipi emülsiyonda, yağ damlacıklarının yüzeye yükselmesi 

sedimentasyon (çökme) ıse, s/y tipi emülsiyonda, su damlacıklarının dibe doğru 

düşmesidir. Her iki olay da, emülsiyon sistemindeki iki faz arasındaki yoğunluk 

farkından açığa çıkmaktadır. 

Emülsiyon stabilitesindeki artış, disperse faz damlacık boyutunun küçültülmesi 

iki faz arasındaki yoğunluk farkının azaltılması ve devamlı fazın vizkozitesinde bir artışla 

tahmin edilebilir. Pratikte, bu üç talıminin de geçerli olduğu gözlemlenmiştir (Knowlton 

ve Pearce 1993 pp.98-99; Yazan 2004 pp.237). 
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2.3.10.Emülsiyonlarda Görülen İnstabilite Sorunları 

Fiziksel olarak dayanıklı bir emülsiyon, raf ömrü boyunca, dağılmış olan fazda 

hiçbir ayrılma göstermemelidir. Az bir çalkalama ile homojen olarak ilk durumuna 

gelebilmeli ve kolaylıkla akabilmelidir. Bekleme sırasında emülsiyonlarda görülen 

instabilite sorunları aşağıdaki gibidir. 

2.3.10.1.Kremalaşma 

Bir emülsiyonda dağılmış partiküller yani damlacıklar, yer çekiminin etkisi altın

da ve iç ile dış faz arasındaki dansite farkına bağlı olarak dibe çökme ya da üstte toplan

ma eğilimi gösterirler. 

Eğer dispers faz, dispersiyon ortamından daha az yoğun ise, bu durum genelde 

yağ/su emülsiyonlarında böyledir, sedimentasyon hızı negatif olur ve globüllerin üstte 

toplanması ile kremalaşma olayı gözlenir. 

Eğer, iç faz, dış fazdan daha yoğun ise, globüller çöker. Bu olay, sulu iç fazın, sü

rekli yağ fazından daha yoğun olduğu su/yağ eınülsiyonlarında gözlenir. 

İki fazındansite farkı ne kadar büyük ise, 

Yağ globülleri ne kadar büyük ise, 

Dış faz ne kadar az viskoz ise, kremalaşma o kadar hızlıdır. 

Bir emülsiyonun kremalaşmasına etkiyen faktörler, Stokes yasası (Stokes' law) 

denkleınİ ile ilgilidir. Bu denklemdeki faktörler değiştirilmek suretiyle, bir emülsiyonun 

kremalaşına hızı düşürülebilir. Kremalaşına hızı viskozite ile ters orantılıdır. Dış fazın 

viskozitesi arttırılarak, emülsiyonun fiziksel stabilitesi arttırılabilir. Damlacık çapını ve 

sürekli fazın yoğunluğunu azaltmak ile kremalaşma hızı minimuma getirilebilir. 

Dış fazın viskozitesi, viskozite arttırıcı ya da kalınlaştıncı ajanlarla (thickening 

agent), örneğin metil selüloz, kitre zamkı ya da sodyum alginat ile artırılabilir. İç faz 

damlacıklarının boyutu, homojenizasyon ile küçültülebilir. Kremalaşma, tersinir 

(reversibl) bir olaydır. İç ve dış faz yoğunlukları eşit ise hiç kremalaşma oluşmaz 

(Acartürk ve ark. 2007 pp.286-287; Gönül 2000). 

2.3.10.2.Flokülasyon 

İç faz damlacıklarının, geri dönüşümlü agregasyonu olarak tanımlanır (Şekil 

2.65). Disperse olan fazın flokülasyonu, kremalaşmadan önce, kremalaşma sırasında veya 
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daha sonra meydana gelebilir. Ara yüzeyde mekanik koruyucu bir bariyerin bulunmaması 

halinde globüllerin agregasyonu ve hızla koalesansı oluşur. Yüksek iç faz oranı ve yüksek 

emülgatör konsantrasyonu flokülasyona yol açar. (Acartürk ve ark. 2007). İki damlacık 

birbirine bitişiktir fakat hala ince sıvı bir filınle ayrı tutulmaktadır (Şekil 2.63). 

(a) 

(b) 

Şekil 2-63: Flokülasyonun ve koalesansın mikroskobik gösterimi-Lieberman ve ark. 

(1998)'dan. 

Floküle olmuş bir sistemde (a), kümelenmiş damlacıklar bulunur. Koalesansa 

uğramış bir sistemde ise (b) çok çeşitli partikül boyutlarına rastlanmıştır. Ancak hiçbir 

agregaya rastlanmamıştır. 

2.3.10.3.Koalesans 

İki damlacık arasındaki ince sıvı film tabakası ortadan kalkar ve daha büyük tek 

bir daınlacık oluşur (Şekil 2.64). Bu olay büyük damlacıkların oluşmasını önleyen elekt

riksel bariyerlerin yeterli olmamasından kaynaklanmaktadır. Floküle olmuş veya olmamış 

en1ülsiyonlarda koalesansın önlenmesinde en önemli etken ara yüzey bariyerinin mekanik 

dayanıklılığıdır (Acartürk ve ark. 2007 pp.287). Koalesans, faz ayrışmasına yol açar. 

• Floküle ve defloküle emülsiyonda, koalesansı önleyecek en önemli faktör 

dispers faz damlacıklarının koruyucu kolloid ve yüzey etken madde filmiyle kaplanması

dır. 

Emülgatör miktarı, kaplamaya yetecek miktarda olmalıdır. 
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Şekil2-64: Flokülasyon ve koalesansın şematik gösterimi-Lieberman ve ark. (1998)'dan. 

Flokülasyonda, iki d amlacık ince bir fi lmle ayrılmı ştır . Koalesansta ise, ince film parçalanır ve damlacıklar birleşir. 

2.3.10.4.Faz Ayrışması (Breaking) 

Kremalaşma, reversibi bir olay olduğu halde faz ayrışması (breaking) irreversibl 

(tersinmez) bir olaydır (Şekil 2.65). 

FlOKÜlASYON KRf.MAlAŞMA 

~ 
__________ ,..... ~~ 

~?' \'-.__// EMULSiYON 
..... 

~ 

, .. ~ 
• ' ' ... . . 

! 
. . . 

... • t "'• .. ~ .. , 

~ 
• .... ~ .... 

__________ ,.... 

KOALESANS FAZAYRIŞMA 

Şekil 2-65: Emülsiyonlarda görülen stabilite problemleri-Acartürk ve ark. 

(2007)'dan pp.287. 

Kren1a flokülleri , çalkalama yoluyla kolayca tekrar dağıtılabilir ve yağ globülleri 

emülgatörün oluşturduğu koruyucu bir film ile hala çevrilidir (Gönül 2000; Acartürk ve 

ark. 2007 pp.287). Eğer faz ayrışması olmuşsa, karıştırma ile globüller dağıtılamaz, parti

külleri çevreleyen filın tahrip olmuştur ve yağ birleşme eğilimi gösterir (Şekil 2.66). 
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Şekil 2-66: Emülsiyonlarda destabilizasyonun gösterimi-Lieberman ve ark. 

(1998)'den. 

Soldaki re imde de tabiliza yon görülmektedir. Emül iyonun altında ve üstünde, yağlı ve sulu bir tabaka 

oluşmuştur. Sağdaki tabii emülsiyonda ise hiçbir tabaka görülmemektedir. 

Faz ayrışmasının önlenebilmesi için, 

Globüller, optimum partikül büyüklüğünde ve uniform olmalıdır. 

Dispersiyon ortamı optimum viskozitede olmalıdır. 

• Su ve yağ fazlannın, faz - hacim oranı uygun olmalıdır (Gönül 2000). 

Yağ/su emülsiyonunda yağ oranının % 74 den büyük olması halinde yağ 

globülleri çoğu kez birleşir ve emülsiyon aynşır. Emülgatörün stabil bir emülsiyon oluş

turmadığı; iç fazın bu konsantrasyon değeri, "kritik nokta" olarak bilinir. Bununla bera

ber, bazı stabil emülsiyonlarda, globüllerin düzgün olmayan şekil ve büyüklüğüne bağlı 

olarak % 74 den büyük oranlar yer alabilir. Faz - hacim oranı 50/50 olduğunda en stabil 

emülsiyon oluşur (Gönül 2000; Acartürk ve ark. 2007 pp. 287). 

2.3.10.5.Faz Dönüşümü (Phase Inversion) 

Bir emülsiyonun S/Y tipinde Y /S tipine dönmesine veya aksi olaya faz dönüşümü 

(inversiyonu) denir. Bu olay, emülsiyonun hazırlanması sırasında, iki fazın kanştınlması 

ısıtılması ve emül iyonun oğutulması sırasında görülebilir (Acartürk ve ark. 2007 

pp.288). 
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Faz dönüşümü, emülsiyonun hazırlanması sırasında iyi bir şekilde kontrol edilebi

lirsedaha ince bir ürün ile sonuçlanır. Eğer, en1ülsiyon hazırlandıktan sonra faz dönüşü

mü oluşursa önemli sorun yaratabilir (Acartürk ve ark. 2007 pp.287; Gönül 2000). 

Faz haciın oranının değişmesi ve bir elektrolit ilavesi, faz dönüşümüne neden ola

bilir. Emülsiyonun pH'sının zamanla değişmesi, faz dönüşümüne neden olabilir. Su ve 

yağ oranlannın değiştirilmesi ile de faz dönüşümü meydana gelebilir. (Acartürk ve ark. 

2007 pp.288). 

2.3.11.Emülsiyonların Kararldığının Arttırılması 

Emülsiyonların stabilitesinin arttırılmasında iki temel metot vardır. Bunlar; 

2.3.11.1.Elektrik Yükü Uygulaması 

Bu metot, disperse faz damlacığına elektrik yükü uygulaması esasına dayanır. 

Yüklü damlacıklar birbirlerine yaklaştıklannda, karşılıklı elektrostatik itme kuvvetleri, 

genellikle koelesansa neden olan çarpışma olasılığını , önemli ölçüde azaltır. Bu metot, 

yalnızca Y /S tipi emülsiyon sistemlerine uygulanabilir. Bir Y /S tipi emülsiyonda, 

disperse faz damlacığına elektrik yükünün uygulanabilmesi için iki metot vardır (Yazan 

2004 pp.235; Knowlton ve Pearce 1993). Bunlar; 

İyonizasyon: İyonizasyon, disperse faz olarak çözünür olmayan proteinleri içeren 

belirli sisteınlerde meydana gelir. Buna verilebilecek tipik bir eşitlik aşağıdaki gibidir. 

NH2 - COOH + HıO NHı 

Yüzeye tutunma: Bu metot yüzeylerarası alanda, bir yükün tercilıli adsorpsiyonu 

esasına dayanmaktadır. Tercilıli adsorpsiyona bir örnek verilecek olursa, bir Y /S sistemde 

sabunun, RCOO-Na+ diperse edilmesidir. Çözeltide, sabun molekülünün daha polar ucu 

olan Na+, devamlı su fazında kalacaktır. RCOO- zincirinin daha polar ucu (örneğin -

co o-grubu) sulu faza ilgi gösterirken, R grubu (genellikle bir yağ zinciri) disperse faz 

yağ damlacıklannda kalacaktır. Sabun moleküllerinin emülsiyon ara yüzeyinde 

yönlendirilmesi (Şekil 2.67)' de gösterilmiştir. 
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Şekil 2-67: Sabun moleküllerinin emülsiyon arayüzeyine yönlendirilmesi- Knowlton 

ve Pearce (1993)'dan pp.lOO. 

Bu emülsiyon sisteminde, Na iyonları counter iyonları olarak bilinir ve su fazında 

kısınen rastlantısal olarak dağılmış halde bulunur. Rcoo- iyonları ko-iyonlar olarak 

adlandırılır ve disperse damlacığın üzerindeki yükü belirlerler (Knowlton ve Pearce 

1993). 

2.3.11.2.Yüzeylerarası Filmi Güçlendirme 

2.3.11.2.1.Toz Kullanımı 

Emülsiyon sistemini kararlı kılınak için kullanılan toz tanecikleri, emülsiyondaki 

disperse faz damlacıklarından daha ufak boyutta olmalıdır. Ayrıca, toz, her iki faz 

tarafından da tamamen ıslatılmalıdır. Eğer toz her iki faz ile de kısmen ıslatılırsa, 

emülsiyon arayüzeyine göç eder. Kararlılığı sağlama mekanizması, tozun emülsiyon ara 

yüzeyindeki mekanik güçlendirici etkisine bağlıdır. Hidrofilik bir toz,su fazına yağ 

fazından daha çok ilgi gösterir. Bu nedenle, Y/S tipi emülsiyon sistemlerini kararlı kılar. 

Bunun aksine, hidrofobik bir toz ise, yalnızca S/Y tipi bir emülsiyonu kararlı kılmaktadır. 

Magnezyum alüminyum silikat ve bentonit bu amaçla kullanılabilir (Knowlton ve Pearce 

1993 pp.l03; Yazan 2004 pp. 235). Her iki durumda da, emülsiyon ara yüzeyinde 

gerçekleşen, tozun mekanik güçlendirici etkilerine bağlı stabilizasyon mekanizması, şekil 

2.68 'te gösterilmiştir. 



Oil Phase 

Hydrophilic 
Powder Parti le 

Water Phase 

Oit Phase 

Hydrophobic 
Powder Particle 

V\/ater Phase 

lll 

Şekil 2-68: Tozun mekanik güçlendirici etkilerine bağlı stabilizasyon mekanizması

Knowlton ve Pearce (1993)'dan pp.103. 

2.3.11.2.2.Polimerlerin Kullanımı 

Belirli polimer tipleri, kozmetik emülsiyonların kararlılığını sağlamada, başarılı 

bir şekilde kullanılabilınektedir. Uygun olan polimerler, yüksek molekül ağırlıklı, uzun 

zincirli, hidrofobik iskeletli ve hidrofilik yan gruplara sahiptir. Bu şekildeki bir yapı şekil 

2.69'de gösterilmiştir. 

p 

j 

p 

Şekil 2-69: Kozmetik emülsiyonların kararlıhğmın sağlanmasında kullanılan 

polimerlerin yapısı-Knowlton ve Pearce (1993)'dan pp.104. 

P: Hidrofılik polar yan grup. 

Bu tip materyaller emülsiyon sistemine ilave edildiğinde, polar yan gruplar, su 

fazına yönelirken, polimer zincirinin iskeleti, yağ fazına ilgi gösterir. Böylelikle, 

poliınerik türler emülsiyon arayüzeyine yönelirler (Şekil 2. 70). 
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Şekil 2-70: Polimerik maddelerin emülsiyon arayüzeyine yönlendirilmesi-Knowlton 

ve Pearce (1993)'dan pp.l04. 

Poliınerin ara yüzeye göç etmesi, dağılan faz damlacıklarının birleşme şansını 

azalttığından, emülsiyonu daha kararlı kılar. Genellikle, poliınerler, kararlılık sağlayıcı 

olmaktan çok, sürekli fazın viskozitesini arttırmak üzere, kıvam verici olarak kullanılır. 

Aynı zamanda, ara yüzeyi de güçlendirir. En sık kullanılan polimerler, Karboıner 954, 

Hidroksietilselüloz ve Polivinil alkoldür (Knowlton ve Pearce 1993 pp.l 05; Yazan 2004 

pp.235). 

2.3.11.2.3.Noniyonik Yüzey Etkin Maddelerin (Emülsiyon Yapıcılar) Eklenmesi 

Bugünlerde, kazınetik emülsiyonların kararldığının sağlanmasında en önemli 

ınetot, noniyonik yüzey etkin maddelerin kullanımıdır. Bu metot, hem Y/S, hem de S/Y 

emülsiyon sistemlerinde, çok geniş bir formülasyon ve stabilizasyon esnekliğine izin 

vermektedir. 

Tüm noniyonik emülgatörler, hem yağ, hem de su faziarına belli derecede ilgi 

duyarlar. Böylece emülsiyon arayüzeyine göç edip, burada kalarak emülsiyonu mekanik 

güçlendirme ile kararlı kılarlar. 

2.3.12.Emülsiyonların Stabilitesinin Değerlendirilmesi 

Emülsiyon formülasyonlarının geliştirilmesinde, kabul edilebilir raf ömrünün 

saptanması önemlidir (Acartürk ve ark. 2007 pp.289). İlaç ve kazınetik üreticileri, 

ürünleri için raf ömrünü en azından 2 ile 3 yıl arası olarak ön görürler (Li eberman ve ark. 

1998 pp.91). Günlük bir krem, faz ayrılması olmadan veya renkte ve kokuda önemli 

ölçüde değişiklik olmadan minimum 3 yıllık bir süre stabil kalabilmelidir. 3 yıl 

beklemek yerine piyasaya sürülmeden önce stabilite test prosedürleri yürütülür. Stabilite 

programını hızlandırmak için emülsiyon zorlanmış koşullarda (stress) tutulur. Emülsiyon 
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stabilitesini tahmin etmek için uygun olan çeşitli metotlar vardır. Bunların en önemlileri 

aşağıda özetlenmiştir (Cheng ve ark. 2009). 

2.3.12.1.Donma-Çözülme Testi 

Emülsiyon un değişik zamanlarda, bir dondurucu (yaklaşık -1 0°C) ve bir etüv 

(genellikle 3 7°C veya 40°C) arasında döngü halinde bırakıldığı ve bozulma ya dair 

herhangi bir işaretin not edildiği, sıklıkla kullanılan bir metottur. Bu tekniği uygularken, 

döngüyü başlatmadan önce, emülsiyon hazırlandıktan sonra 24 saat beklenmelidir. 

Ayrıca, deney yürütülıneden önce emülsiyonun oda sıcaklığına dengelenmesi için, 

döngüler arasında 24 saatlik bir periyodun geçmesine izin verilmelidir. 5-6 donma

çözülme siklusunun başarılı şekilde sonlanması, yeterli bir raf ömrünü belirlemeyi 

garantilemez fakat emülsiyon stabilitesini başarıyla gösterir (Knowlton ve Pearce 1993 

pp.118). 

2.3.12.2. Y aşiandırma Programları 

Bir emülsiyonun raf ömrü, yüksek sıcaklıklarda bekletilerek saptanır. Sıcaklık 

değişimi emülsiyonun fiziksel ve kimyasal stabilitesini etkiler. Özellikle, yüksek 

sıcaklıkta bekletilen bir emülsiyonun viskozitesinde anlamlı olarak azalma gözlenir. 

Ayrıca, sıcaklık değişimi formülasyanda yer alan polimer ve kolloidal maddelerin 

hidratasyonuna, emülgatörün dağılımına, fazların dönüşümüne ve bazı lipitlerin 

kristalizasyonuna neden olabilir. 

Raf ömrü değerlendirildiğinde, iki sıcaklık arasındaki döngü önemlidir. Bu döngü 

4-45°C arasında olmalıdır. Yüksek sıcaklık, kremalaşma ve koelesans hızının artmasına 

neden olur. Ayrıca viskozitede de değişmeler gözlenir. 

Dondurma işlemi zorlanmış koşul olup, emülsiyonun dayanıklılığına yüksek 

sıcaklıktan daha çok etki eder. N edeni de do nmanın emülgatörlerin çözünüdüğüne etki 

etmesidir ve buz kristallerinin emülsiyon damlacıklarının küresel şeklini bozmasıdır 

(Knowlton ve Pearce 1993). 

2.3.12.3.Santrifüj Kuvveti 

Santrifüj ve ultrasantrifüj ile emülsiyonlarda belli bir stres yaratarak 

emülsiyonların tabilite i değerlendirilebilir. Santrifüj ile faz ayrışması çok çabuk olur. 

Genel olarak santrifüj, emülsiyonun raf ömrünü önceden tahmin etmek için yararlı bir 

yöntemidir. Ancak çok viskoz veya yan katı ürünler için uygun olmayabilir. 
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Ultrasantrifüj kuvveti, emülsiyonlardaki damlacıkların yapısının bozulmasına neden 

olur. Eğer emülsiyon dakikada 30.000-40.000 devir hızında dönen bir ultrasantrifüjde 1 O 

dakikadan sonra stabil kalabiliyorsa, ticari olarak stabil denmeye uygundur (Knowlton ve 

Pearce 1993). 

2.3.12.4.Görsel Değerlendirme 

Eınülsiyon ürünlerinin görsel değerlendirmesi, hem göz ile hem de mikroskopla 

yürütülebilir. Hem yağda hem de suda çözünebilen boyaların kullanılması disperse faz 

partikül boyutunun belirlenmesine yardım eder. Genellikle, araştınna altında, daha ufak 

boyutta ve daha dengeli dağılmış partiküller, emülsiyon stabilitesinin daha yüksek 

olduğunu göstermektedir (Knowlton ve Pearce 1993). 

2.3.12.5.Karıştırma 

Bir emülsiyonda, emülsiyon damlacıkları arasında Brown hareketleri nedeni ile 

çarpışma olmadığı sürece koalesans gözlenmez. Basit mekanik karıştırma, iki damlacığın 

birbiri ile çarpışmasına neden olur. Emülsiyonların çok hızlı ve aşırı çalkalanmaları 

durumunda emülsiyon oluşumu sağlandığı gibi emülsiyonun parçalanması da görülebilir 

(Acartürk ve ark. 2007 pp.289). 

2.3.13.Kozmetik Emülsiyonlar 

Biyofiziksel aletler ve test tekniklerinin devam eden gelişmesi, yüksek etkili cilt 

bakım formülasyonlarının hazırlanmasını sağlamaktadır. Formülasyoncular bugünlerde, 

yeni ürünleri formüle etmek için çok çeşitli seçenekiere sahiptir. Bir formülasyon 

geliştirmeye başlanırken, ürünün özellikleri, ürünün tipi, performansı ve estetik ihtiyaçlar, 

maliyet, ambalaj, üründen talep edilenler ve formülasyon güvenliğinin anlaşılması çok 

önemlidir. Formülasyanun vücudun hangi bölgesine uygulanacağı, günün hangi 

zamanlarında kullanılacağı (sabahları veya akşaınları), ürün üzerine makyaj uygulanıp 

uygulanmayacağı, giysilerin ürünle temas halinde olup olmayacağı gibi çeşitli durumlar 

fonnülasyoncu tarafından iyice düşünülüp, uygun etken maddeler, emülsiyon sistemleri, 

koruyucu sistemler, renk ve koku maddeleri seçilir (Knowlton ve Pearce 1993 pp.429) 

Sayısız kazınetik bakım ürünü arasından, emülsiyonlar belki de en çok 

kullanılandır. Bu iki fazlı sistemin, ciltle hatta cilt hücreleri ile uyumluluğu dikkate 

alınmalıdır. Eğer kazınetik emülsiyonlar sıvı ise, genellikle losyonlar olarak 

adlandırılırlar. Kremler ise yan-katı formda olan emülsiyonlar için kullanılır. Yerçekimi 
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altında, kremler losyaniara kıyasla daha ağır olduklarından, taşıyıcıları ters çevrildiğinde 

dışarı akmazlar. 

Emülgatörler dışında, kazınetik emülsiyonlara aşağıdaki ürün tipleri ilave 

edilebilir. 

Emoliyanlar: Bu grup maddeler, emülsiyonların duyusal özelliklerini arttırır. Bir 

emoliyanın ilavesi yle, emülsiyon cilde uygulandığında daha iyi yayılım gösterir. Örneğin; 

izopropil miristat, silikon yağları. 

Nemlendiriciler ve humektanlar: Cildin hidrasyon seviyesini kontrol eder ve 

arttırır. Örneğin; gliserol, üre. 

Viskozite arttırıcı maddeler: Dış fazın viskozitesini arttırırlar. Örneğin; selüloz 

esterleri, ksantan zamkı. 

Etkin maddeler: UV güneş koruyucuları ve vitaminler. 

Koruyucular: Özellikle Y/S tipi emülsiyonlarda, mikrobiyal üremeyi önlerler. 

Parfümler ve renk maddeleri: Estetik amaçlı ilave edilir. 

2.3.13.1.Su İçinde Yağ Tipi Kozmetik Emülsiyonlar 

Su içinde yağ tipi emülsiyonlar karakteristik olarak, %1 O ile %3 5 arasında yağ 

fazı içerirler. Daha düşük viskozitedeki bir emülsiyonda ise, yağ fazı %5 ile %15 arasında 

kullanılabilir. Emülsiyonun dış fazını oluşturan su, derinin stratum corneum tabakasını 

hidrate etmeye yardım eder. Bu durum, suda çözünebilir aktif bileşenler taşıyıcı ile 

birleştirmek isteniyorsa arzu edilmektedir. Emülsiyondaki yağ damlacıkları , içinde 

dağıtıldığı fazdan daha düşük bir yoğunluğa sahiptir. Stabil bir emülsiyona sahip olmak 

isteniyorsa, yağ ve su fazlarının spesifik ağırlıklarını olabildiğince birbirine yakın tutmak 

çok önemlidir. Dış faz olan su fazının viskozitesi, yağ damlacıktarının artan 

migrasyonuna engel olunarak arttırılabilir. Mumların yağ fazına ilavesi, spesifik ağırlığı 

arttıracaktır, fakat görünüşte, yapıda ve ürünün ciltte bıraktığı histe yoğun bir etki 

oluşabilir. Su fazının viskozitesini arttırmak, en genel yaklaşımlardan birisidir. Doğal 

kıvam arttırıcılar (aljinatlar, karragenatlar, ksantan zamkı gibi) ve selülozik 

(karboksimetil selüloz gibi) zamklar, bu amaçla kullanılırlar (Knowlton ve Pearce 1993 

pp.430). 
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Y/S tipi losyonlar: Lipideri ve koherent su fazını içeren hidrofilik 2 fazlı yarı-sıvı 

sistemlerdir (Şekil 2. 71 ). (Skincaredermis ). 

Su 

Yağ 

Şekil 2-71: Y IS tipi losyonların şematik gösterimi-Skincaredermis. 

Y/S tipi kremler: Lipideri ve koherent su fazını ıçeren 2 fazlı yarı-katı 

sistemlerdir (Şekil 2. 72) 

• • ., • • • 
• • • • • • • Su 

• • ., • • • • • 
• • • • • • • • Yağ 

Şekil2-72: Y/S tipi kremlerin şematik gösterimi-Skincaredermis. 

Y/S tipi emülsiyonların yüksek kabul edilebilirliklerinin nedenleri aşağıdaki 

gibidir. 

Uygulandıklarında yağlı değillerdir. 

Ciltte iyi bir yayılabilirlik ve penetrasyon ayrıca dış faz tarafından aktif bir 

hidrasyon etkisi gösterirler. 

Sulu dış fazın buharlaşmasıyla ciltte serinlik hissi yaratırlar. 

Bununla birlikte Y /S tipi emülsiyonlar S/Y tipi emülsiyonlara kıyasla kuru cildi 

önlemede daha düşük etki gösterirler. Karakteristik bir Y /S emülsiyon aşağıdakilerden 

oluşmuştur: 
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ı. Lipitler + lipofilik kıvam arttırıcı madde: %ı O ile % 40 arası kullanılırlar. 

2. Optimal HLB değerli (ortalama 9-ı3) emülgatör sistemi: %5 

3. Koemülgatör (örneğin, setostearil alkol): %2 

4. Koruyucular (antimikrobiyal, antioksidan): Gerektiği kadar. 

5. Su+ hidrofilik kıvam arttırıcı madde (örneğin, karbomer): %ıOO'e tamamlanır 

(Buchmann 200ı). 

2.3.13.2.Yağ İçinde Su Tipi Kozmetik Emülsiyonlar, 

Yağ içinde su tipi emülsiyonların hala ağır, yağlı ve yapışkan olarak 

tanımlanmasına rağmen, son zamanlarda, ciltte hoş hisler bırakan yağ içinde su tipi 

emülsiyonların hazırlanmasında, çok önemli bir süreç yaşanmaktadır. Bu nedenle, yağ 

içinde su tipi emülsiyonlar sadece suya dayanıklı güneş koruyucular, bebek kremleri veya 

gece kremleri için değil, ayrıca, koruyucu gündüz kremleri için de baz olarak 

kullanılabilir. Bunun nedeni son yıllarda daha iyi yardımcı maddelerin kullanılmasıdır. 

S/Y tipi losyonlar (sütler) 

Su ve trigliseritler, eterler, esterler, mumlar ve s/y tipi emülgatörler gibi koherent 

bir lipit faz içeren hidrofobik yan-sıvı 2 fazlı sistemleridir (Şekil 2. 73) 

ag 

Şekil 2-73: Yağ içinde su tipi losyonun şematik gösterimi-Skincaredermis'ten. 

S/Y tipi krcmler 

Su ve trigliseritler, eterler, esterler, mumlar ve s/y tipi emülgatörler gibi koherent 

bir lipit faz içeren hidrofobik yarı-katı 2 fazlı sistemleridir (Şekil 2.74). 
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Şeki12-74: S/Y tipi kremin şematik gösterimi-Skincaredermis'ten. 

Yağ içinde su tipi emülsiyonların avantajları; 

Stratum corneumdaki doğal koruyucu lipit tabakasına yakın benzerlik. 

Uygulamadan sonra, cilt üzerinde devamlı bir tabaka olan lipitler için yeterli 

koruma. 

Ciltte devamlı yarı-oklüzif bir bariyerin oluşması ile uzatılmış nemlendirme 

sağlanır. Böylelikle, ciltteki suyun buharlaşması azalır ve buna ilaveten, iç fazdaki su, 

aktif olarak açığa çıkar. 

Lipofilik aktif maddelerin artan taşıyıcı fonksiyonu ve hidrofilik maddelerin sulu 

ıç faz ile birleştirilmesiyle ilgili olarak, lipofilik stratum comeumun ıçensıne, 

penetrasyonun artması. 

Azaltılmış mikrobiyal risk. 

Çok düşük sıcaklıklarda sıvıdır (kış sporu ürünlerinde yararlıdır.) (Buchmann 

2001). 

2.3.14.Emülsiyonların Avantajları 

Emülsiyonlar, eczacılıkta geleneksel ve önemli kullanım alanlarına sahiptir. Oral 

ve topik dozaj formu olarak tercih edilmelerinin çeşitli nedenleri vardır. 

• Tedavidekullanılan pek çok etken madde, kötü tada sahiptir. Oral kul

lanıldıklarında alımın kolaylaşması için istenmeyen tat ve kokularının 

maskelenip iyileştirilmesi gerekir. Emülsiyon ilaç şekli bunun için uy

gundur. Böylece laksatif, mineral yağ bazlı maddeler, balık yağı, hint 

yağı, yağda çözünen vitaminler (A, E); yağ/su tipi emülsiyonları halin

de hazırlanarak kullanılır. 
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• Etken maddeler, bir ilaç şekli içinde oral yol ile verildiklerinde seçilen 

ilaç şekline bağlı olarak absorpsiyonları değiştirilebilir. Etken madde, 

emülsiyon dozaj formu halinde verildiğinde, çözeltisine göre daha ya

vaş fakat tablet formuna göre daha hızlı absorplanır. 

• İnsülin, heparİn gibi Gl kanalda absorplanmayan makro moleküllü 

maddeler, emülsiyon şeklinde verildiklerinde 

absorplanabilmektedirler. 

• Topik uygulandıklarında deride ince bir tabaka oluşturabilirler ve ko

lay yıkanabilirler. 

• Dermatoloji ve kozmetik emülsiyonların viskoziteleri, uygulanabilir

likleri ve yağlılık dereceleri formülasyoncular tarafından kontrol edile

bilir. 

• Topik preparatların, hızlı penetrasyonu istenir. Eğer emülsiyon 

tiksotropik ise deriden penetrasyon kolaylaşır. 

• Lipidlerin emülsiyon formunda verilmelerinde bir sorun yoksa, lipit 

besleyicilerin i.v. uygulamalarında emülsiyonlar kullanılır. Ancak par

tikül büyüklüğü 0.1 um'den daha küçük olmalıdır. 

• Radyoopak emülsiyonlar, x-ışını ile yapılan muayenelerde teşhis için 

kullanılabilirler. 

• Çoklu emülsiyonlar; uzatılmış etkili oral ürünler olarak ve i.m depo 

tedavilerde kullanılırlar ve klasik emülsiyonlara tercih edilirler 

(Acartürk ve ark. 2007; Gönül2000). 

2.4.Yaşlanma Karşıtı Etkinliğin Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler 

Kozmetik ürünün yaşlanma karşıtı etkinliğinin değerlendirilmesinde başlıca iki 

yöntem kullanılmaktadır. Bunlar: in vitro ve in vivo (hayvan ve insan deneyleri) 

yöntemlerdir. 

2.4.1.İn Vitro Yöntemler 

İn vitro yönteınler, ürünün pH' sının ölçümünden, saçın mikroskobik yapısının ve 

parlaklığının incelenmesine, yeniden yapılandırılmış insan derisinin eşdeğerlerinin 

(reconstructed skin equivalents) kullanımına kadar geniş bir aralığı kapsar. 
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Son yıllarda, maddelerin deri üzerindeki etkinlik, taksisite veya irritasyon potan

siyellerinin incelenmesinde, hayvan kullanımı etik ve yasal açıdan uygun bulunmadığı 

için, yerini in vitro bir yöntem olan hücre kültürlerine bırakmıştır. İn vitro hücre kültürle

rinin geliştirilınesindeki asıl amaç, insanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan testıerin yerini 

tutabilecek, etik açıdan kolaylık sağlayacak yeni test sistemlerinin geliştirilmesidir. Bu 

amaçla, tek tabakalı hücre kültürü sistemlerinden, gelişmiş, çok tabakalı yeniden yapılan

dırılmış insan epidermal hücre eşdeğerlerine kadar kullanılan sistemler bulunmaktadır. 

Özellikle kazınetik ürünlerin etkinliklerinin değerlendirilmesinde, yeniden yapılandırıl

mış insan epidermal hücre eşdeğerleri tercih edilmektedir. 

Yeniden Yapılandırılmış Ep idermis 

• Doğal epidermise benzer tabakalı yapı gösterirler. 

• SC dahil tüm epidermal tabakalara sahiptirler. 

• Yapılarında tüm farklılaşma markerlerini (keratohyalin granülleri, lameller 

granüller, epidermallipitler) taşırlar. 

• Piyasa preparatları SkinEthic TM, Episkin TM, Epiderm TM, VitroSkin ™, 

Prediskin TM 'dir. 

• Doğal epidermisi daha iyi taklit ettiği için kazınetik etkin maddele

rin!kozmetik ürünlerin irritasyon ve etkinlik testlerinde yeniden yapılandı

rılmış epidermis modelleri tercih edilmektedir (Hekimoğlu 2008 ; Güner 

2006). 

2.4.2.İn Vivo Yöntemler 

Bir kazınetik ürün, tasarlandığı fonksiyonları yerine getirebildiği zaman etkilidir. 

Örneğin; nemlendirici bir krem, yüzeyel kutanöz nemlendirmeyi kantitatif olarak 

arttırmaldır veya kepeğe karşı bir şampuan, kafa derisinin deskuamasyonunun morfolojik 

özelliklerini ve sıklığını önemli miktarda azaltmalıdır. 

Etkinliğin değerlendirilmesi , tüketiciler tarafından talep edilen ve yürürlükte 

bulunan kazınetik yasasında bulunan bir madde olan (Komisyon, Direktif 3/35/CEE), 

ürünün pazarlama ve etiketlernede istenen etkileri ne boyutta sağladığını ölçmek 

amacıyla, tasarım ve imalat testlerini içermektedir İn vivo yöntemler başlıca 2 'ye 

ayrılırlar. Bunlar; hayvan ve insan deneyleridir. 
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2.4.2.1.Hayvan Deneyleri 

İn vitro deneylerden ve insan deneylerinden elde edilemeyen bulgular elde edile

bilmesine rağmen hayvan deneyleri Avrupa Birliği ülkelerinde yasaklanmıştır. 

Kozmetik üreticileri hayvanlar üzerindeki kozmetik testler için aşağıdaki yarariara 

dikkat çekınektedir. 

• İnsan sağlığı ve güvenliğinin korunması. 

• Kozmetik hayvan testlerinin ayrıca firmaya diğer firmalar üzerinde reka

bet üstünlüğü sağlaması. 

• Firmaların ayrıca kazınetikleri hayvanlar üzerinde deneyerek, kendilerini 

çevre koruyucu olarak düşünmeleri. 

Kozmetik hayvan deneylerinin dezavantajları ise şunlardır; 

• Test ürünü denek hayvanlarında ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabilir. 

• Kozmetik testler hayvanlar üzerinde ayrıca karaciğer problemleri şişmiş 

göz kapakları , ülserasyon ve kanamaya neden olabilmektedir (Şekil2.75) 

Şekil 2-75: Kozmetik bir testte kullanılan tavşanın derisinde meydana gelen 

ülserasyon- Animal bank' den. 

• Hayvanların ince kan damar dağılımları farklıdır ve derileri bir insanın 

testlere verdiği reaksiyonla aynı değildir. 

• Hayvanlar üzerindeki kozmetik testleri çok pahalıdır. 

• Hayvanlar üzerindeki kozmetik testierin daha az güvenilir olduğu düşü

nülmektedir. 
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Hayvanlar laboratuarlarda çok sayıda teste maruz kaldıkları için sonuç anlamsız ola

bilmektedir (ClearLead). 

2.4.2.2.İnsan Deneyleri 

En sık kullanılan testler insanlar üzerinde yürütülenlerdir. Subjektif ve objektif 

testler bu gruba dahildir. 

2.4.2.2.1.Subjektif Testler 

Bir yaşlanma karşıtı iddianın subjektif değerlendirilmesi 3 şekilde yapılabilir. 

Bunlar; (1) tüketici araştırması, (2) karşılaştırmalı araştırma, (3) klinik deneyler. 

Bu çalışmaların tümünün bilimsel olarak geçerli olmalarına rağn1en, örneğin 

FDA'in önemli bulgu incelemeleri gibi uygun ve iyi kontrol edilmiş araştırmalarla 

karşılaştırılması gerekir. 

Subjektif çalışmalar, yaşlanma karşıtı iddiaları desteklemek amacıyla, genellikle 

test ürünü verilen insan gönüllüler üzerinde yürütülmektedir ve test ürünü, klinik ortamda 

veya ev koşullarında, etiket üzerindeki talimatıara uygun şekilde kullanılarak, test 

ürününün belirli özellikleri değerlendirilmek üzere gönüllülere sorulur. Kullanıcıların 

yaşlanma karşıtı bir iddia ile alakah spesifik sorulara verdiği cevapların değerlendirilmesi 

amacıyla kullanıcı anketleri kullanılmaktadır. Bu nedenle elde edilen bulgular kişisel 

fikirlere dayanır. Günümüzde kullanılan testierin çoğu objektif testler olsa bile, bu 

testierin subjektif testlerle desteklenmesi istenmektedir. 

Bu tür çalışmalarda ayrıca, spesifik özellikler ve faydalar (görünüş, bakış 

güzelleşmek, temizlik, ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü farkedilir şekilde 

azaltmak), ürün karşılaştırmaları, deliller (isim, bilgi, orijinal yazı veya ses kaydı) ve 

tasdikler de dikkate alınmaktadır (Hekimoğlu 2008; Dayan 2008 pp.367). 

2.4.2.2.2.0bjektif Testler 

Objektif değerlendirme, tekniği bilen kişilerce yapılan ve herhangi bir kişisel dü

şüncenin etkisi olmaksızın, tekrar edilebilir ve ölçülebilir sonuçların elde edildiği teknik

ler ile yapılan değerlendirmelerdir. Aletsel veya duyumsal (sensory) teknikler kullanıla

rak yapılabilirler. Subjektif testierin etkinliğini doğrulayan, güvenilirliğini artıran testler

dir. Subjektif testlerle objektif testler arasında her zaman kuvvetli bir ilişki bulunmasa da, 
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objektif testler kişilerden gelen faktörleri ortadan kaldırarak kesin sonuçlar elde e ilmesi

ne yardımcı olmaktadır. 

Objektiftestler 2'ye ayrılır; 

1. Girişimsel (invaziv) testler 

2. Girişimsel olmayan (noninvaziv) testler (Hekimoğlu 2008). 

2.4.2.2.3.Girişimsel (İnvaziv) Testler 

Deneklere ürün uygulandıktan sonra deri biyopsisi alınması gibi tıbbi bir girişim 

yapılmasını gerektirir. Ancak bu şekilde derinin yapısındaki değişiklikler hakkında kesin 

bilgiler elde edilebilir. 

2.4.2.2.4.Girişimsel Olmayan (Noninvaziv) Testler 

Girişimsel olmayan teknikler, kazınetik kullanıcıların ve araştırmacıların daha çok 

tercih ettiği, etik açıdan daha çok kabul gören, tekrar edilebilme gibi çok büyük avantajla

ra sahip olan yöntemlerdir. Derideki, saçtaki gözle görülemeyen değişiklikleri ölçerler. 

Ağrı ve acıya neden olmazlar. Çoklu ölçüm yapma olanağı sağlarlar. Tekrarlanabilir öl

çümler elde edilir. İstatistiksel değerlendirmeye uygundurlar. 

Girişimsel olmayan teknikler genel olarak, elektriksel, mekanik, ultrasonik, optik, 

spektroskopik esaslara dayanmaktadır. 

Girişimsel olmayan yöntemlerle incelenen deri özellikleri şunlardır: Derinin su 

kaybı, nemi, rengi, kan akımı, elastikliği, yüzey özellikleri, yapısı, pH'sı, sebum miktarı. 

Yaşlarran deride girişimsel olmayan yöntemlerle incelenen özellikler; 

• Derinin kabataşması (pürüzlülük) ve yüzey yapısı, 

• İnce çizgiler ve kırışıklıklar, 

• Pigmentasyon, 

• Deri rengi, 

• Sıkılık ve elastisite, 

• Proliferatif lezyonlardır. 

Aletli ölçümler sırasında göz önünde bulundurulması gereken faktörler şunlardır· 
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• Çalışılan kurumun etik kurulundan veya sağlık otoritesinden alınan etik 

kurul izni, 

• Ölçülecek özellik için uyguncihaz seçimi, 

• Cihazın kalibrasyonunun doğru olması, 

• Uygun sayıda denek kullanımı, 

• Test bölgesinin gerçek uygulama alanını temsil etmesi, 

• Yüzeydeki saç, kıl, ürün artığı gibi diğer maddelerden gelen etkileşimin en 

aza indirilmesi, 

• Deney ortamının sıcaklık, nem, hava akımı gibi özelliklerinin uygun ol-

ması, 

• Genellikle aletsel ölçümler klimalı odalarda 20°C±2 sıcaklıkta ve % 40-

60 relatif nem ortaınında yapılmaktadır. 

• Deney planlaması önceden yapılmalıdır. 

• Bu tip testlerde mutlaka bir kontrol grubu olmalıdır. 

• Kontrol bölgesine plasebo (boş) ürün uygulanabileceği gibi karşılaştırma

da kullanılacak diğer ürün de uygulanabilir 

• Hiç ürün uygulanmarnı ş bir bölge de kontrol olarak kullanılabilir. 

• Paralel tasanm, çapraz tasanın gibi tasanınlar uygulanabilir. 

• Bulgulann değerlendirilmesinde uygun istatistiksel yöntemler kullanılma

lıdır. 

2.4.2.2.5.Deriden Su Kaybının Ölçülmesi 

TEWL, ciltten buharlaşmayla kaybedilen toplam su miktan olarak adlandınlır ve 

değeri g/m2/s olarak ifade edilir. Tahmini iritasyon testlerinin yürütülmesi ve hasta ciltte 

terapötik tedavilerin etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla, fizyolojik ve patolojik her 

iki durumda da, SC'un su bariyer fonksiyonun karakterize edilmesi yöntemi 

kullanılabilir. Eğer ter bezi aktivitesi yoksa, TEWL, SC'un tek temsilcisi olabilir. 

TEWL'in in vivo ölçümleri 3 farklı tekniğe göre yapılabilmektedir. Bunlar; 
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1. Kapalı hazne yöntemi: Bu yöntem, cilde uygulanan bir kapsülün, cilt 

yüzeyinden su buharı toplaması esasına dayanır. Kapsülün içerisindeki 

rölatif nem, elektronik bir higrosensör aracılığıyla kaydedilir. Kaybolan 

buhar konsantrasyonundaki değişim başlangıçta düzgündür ve nem 

%1 00' e ulaşırken, orantılı olarak azalır. Kapalı hazne yöntemi, devamlı 

TEWL ölçümüne izin vermez, çünkü hazne içerisindeki hava doygunluğa 

ulaştığında, cilt buharlaşması durmaktadır. 

2. Havalandırılan hazne yöntemi: içeriğindeki su miktarı bilinen bir gaz içe

ren hazne cilde uygulanır. Su gaz tarafından toplanır ve bir higrometre 

aracılığıyla ölçülür. Bu metod, TEWL'in sürekli ölçümüne izin vermekte

dir, fakat eğer taşıyıcı gaz çok kuruysa, yapay olarak buharlaşmayı arttı-

rır. 

3. Açık hazne yöntemi: Bu yöntem, atmosfere açık bir cilt haznesine 

sahiptir. TEWL, hazne içinde tam olarak yönlendirilmiş iki higrosensör 

aracılığıyla elde edilen eğimden hesaplanır. İn vivo çalışmalar 

yürütülürken, hava akımı ve nem bu metodu etkileyen en büyük 

dezavantajlardır. Bu metod halihazırda ticari olarak uygun cihazıarda 

kullanılmaktadır. 

TEWL ölçümleri di:füzyon kurallarına uyduğundan, TEWL sonuçları direkt olarak 

çevresel rölatif neme, SC bariyer bütünlüğüne, sıcaklığa ve ters olarak penetrasyon 

yeteneğini belirleyen SC kalınlığına bağlıdır. 

TEWL'i ölçen aletler, Tewametre (Courage & Khazaka GmbH), Servo Med 

Evaparimetre (Servo Med AB, İsveç) ve V apometredir (Delfin Teknolojileri, Finlandiya) 

(Birgersson ve ark. 2011; W alters ve Roberts 2008). (Şekil2.76). 
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Şekil 2-76: TEWL ölçüm aletlerinden tewametrenin görüntüsü-Hekimoğlu 

(2008)'ndan. 

2.4.2.2.6.Cilt pH'ının Ölçülmesi 

Deri, ter ve yağ bezlerinden salgılanan salgılar aracılığıyla oluşan bir asit manto 

ile kaplıdır. Bu asit manto, kimyasal tamponlama, detoksifikasyon ve bakteriyostatik 

fonksiyonlar aracılığıyla cilt koruması sağlamaktadır. Asit mantonun pH aralığı 4,5 ile 

6,5 arasında değişebilmektedir. Bu durum, normalde karşılaşılan ufak miktarlardaki 

asitleri ve alkalileri nötralize etmeye yarayan, bir laktat-bikarbonat tampon sistemi ile 

korunmaktadır. Ancak, asit ve alkalilere tekrarlanan maruziyetler, tamponlayıcı sistemin 

zayıflamasına neden olur. pH'taki önemli değişiklikler, bakteriyel invazyona, hassasiyet 

ve çeşitli dermatitlere yol açabilir. 

pH'ın ölçülmesinde, metal veya cam ve çözeltiler arasındaki elektrokimyasal 

interfaz prosesleri kullanılır. Ölçüm elektrotunun potansiyelindeki değişim, bu elektrot ve 

sabit potansiyelli bir standart elektrot arasındaki potansiyel farkı belirlenerek 

ölçülebilmektedir. Bu referans elektrot, bir KCl çözeltisi içerisindeki Ag/ AgCl ' den 

yapılmaktayken, aktif elektrot, bir tampon çözeltiyle doldurulmuş cam membrandan 

oluşmaktadır. Suyla temastan sonra, cam membran kabarır ve dış çözeltinin pH ' ına bağlı 

olarak, hidrojen iyonları yakalayan veya açığa çıkaran jel bir tabaka oluşur. Örneğin ; 

nemli cilt. 

Cam membranın iç ve dış tabakası arasındaki potansiyel farklılık, referans 

elektortun sabit potansiyeli ile karşılaştırılır ve pH metre aracılığıyla pH değerlerine 

dönüştürülür. Hem elektrot özellikleri hem de H+ konsantrasyonu sıcaklığa bağlı 

olduğundan ıcaklık pH ölçümlerini etkileyebilir (Şekil 2. 77). 
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Şekil 2-77: Cilt pH'nın ölçümünde kullanılan pH metre cihazının görüntüsü

Dermaviduals' dan. 

2.4.2.2.7.Deri Neminin Ölçülmesi 

SC'un su içeriği, bariyer oluşumu, ilaç penetrasyonu ve mekanik özellikler 

(yumuşaklık, elastikiyet v.b) gibi diğer cilt özelliklerini de etkiler. Kozmetiklerin ana 

fonksiyonlarından biri deriyi nemlendirmektir. Ayrıca deri neminin azalması da bazı 

sabunların ve kozmetiklerin yan etkisi olarak ortaya çıkmaktadır. N emlendirme, 

nemlendirici ürünün tek uygulanmasından sonra epidermisin su düzeyinin artması ve gün 

boyu, bazen 24 saat, bu düzeyde kalmasıdır. 

Noninvaziv yöntemler kullanarak cilt nemini ölçmek için başlıca 4 metod 

kullanılır. Bunlar, kapasitans, iletkenlik, empedans ve kızılötesi spektroskopi 

yöntemleri dir. 

ı. Kapasitans: Ölçüm prensibi, yalıtkan gibi hareket eden bir ortamla 

ayrılmış, 2 plakadan oluşan genel bir kapasitörün fiziksel prensibine 

dayalıdır. Bir kapasitörün elektriksel şarjı depolayabilme yeteneği vardır. 

Daha spesifik olarak, ölçüm, suyun ve diğer maddelerin çok farklı 

dielektrik sabitlerine bağlıdır (genellikle < 7). Böylelikle, örneklerin nem 

içeriği artarken, kapasitans da oransal olarak artar. Yani daha yüksek nem, 

daha yüksek kapasitans demektir. Derinin 30 J.tm-45 ı.ım derinliğine kadar 

nemi ölçebilmektedir. Kapasitans yöntemine göre ölçüm yapan aletler 

içerisinde korneometre (Courage& Khazaka GmbH, Almanya) yer alır 

(Şekil 2. 78). 
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•••• 

Şekil 2-78: Cilt nemini ölçmek amacıyla kullanılan korneometrenin 

görünümü-SurPius. 

Üreticiye göre, kapasitans ölçümleri, empedans ölçümleriyle 

kıyaslandığında, cihaz ve ölçümü yapılan nesne arasında galvanik bir ilişki 

yoktur, bu nedenle cilde uygulanan kimyasal maddeler veya ürünlerin, 

ölçümleri etkilernemesi gibi bir avantajı vardır. 

2. iletkenlik: Bu yöntem, SC'un elektriksel özelliklerindeki değişikliklere 

bağlıdır. Kuru cilt zayıf elektriksel iletkenliğe sahipken, hidrate olmuş cilt 

dielektrik sabitinde bir artış sağlar ve elektrik alanına daha duyarlıdır. 

Dielektrik sabitindeki bir artış, empedansta bir azalışa ve iletkenlik ve 

kapasitansta artışa neden olur. Ancak, empedans ölçümlerinin bazı 

eksiklikleri vardır. Bu ölçümler SC'un elektriksel ve fiziksel özellikleri 

adına kesin bilgiler sağlayamaz. Çünkü, SC'u etkileyen dış faktörlerden 

kolayca etkilenir. Örneğin; yüksek frekanslarda rezistans ve kapasitansı 

hassas bir şekilde ölçmek mümkündür. Buna ilaveten, yüksek 

frekanslarda, empedans sadece SC üzerinde bilgi almamızı sağlamaz, aynı 

zamanda cildin daha derin tabakaları hakkında da bilgi sahibi olabiliriz. 

Skicon®200 (I.B.S şirketi Japonya)'nın iletkenlik yöntemi tüm bu 

zorlukların üstesinden gelmiştir. 

3. Empedans: Yukarıdaki metotların diğer varyasyonları Nova Dermal Faz 

Metre (the Nova™ Dermal Phase Meter) ve Yüzey Karakterize edici 

Empedans Görüntüleyicidir (the Surface Characterizing Impedance 

Monitor). Uygulanan değişken akımın, farklı frekanslardaki nova Dermal 

Faz Metre ölçümleri ilave edilmiştir. Bu da empedansa bağlı kapasitans 
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okumalarını sağlar. Bu durum, komeometreyle karşılaştırldığında temel 

farklılıktır (Hekimoğlu 2008; W alters ve Roberts 2008 pp.469-470). 

4. Kızılötesi spektroskopisi: Kızıl ötesi spektroskopisi (FTIR), kızıl ötesi 

ışınların emilme şiddetini ölçerek cildin nemini saptayabilir. Düşük kırıl

ma indisine sahip kristalin kullanıldığı ve atmosferik su buharı girişimini 

engelleyecek FTIR sistemi ile 2100 cm-ı 'de suya ait absorbans bandı elde 

edildiği ve bu düzenek ile SC'daki nemlenmenin belirlenebileceği göste

rilmiştir. Cildin bant ile sıyrılması işleminin FTIR ile birleştirilmesi, cilt 

nemlenmesinin, cilt derinliği ile ilişkisini belirlemek için kullanılabilir 

(Güner 2006). 

2.4.2.2.8.Deri Elastikiyetinin Ölçülmesi 

Cilt, elastik ve viskoz özelliklere sahip kompleks bir materyal olarak açıklanabilir. 

Derinin mekanik özellikleri vücudun değişik bölgelerinde farklılık gösterir. Bu mekanik 

özellikler, yaşlanmayla ve hastalıklada birlikte değişir. Bunu incelemek için, baskı

gerilim ( stress-strain) esasına dayanan teknikler uygulanır. 

Sürekli, devam eden bir stres altında, cilt deformasyonu yavaş yavaş artar ve eğer 

stres ortadan kalkarsa, cilt orijinal haline heınen geri dönemez ve az da olsa deforme 

olmuş halde kalır. Derinin bu viskoelastik özellikleri derınisteski kollajen ve elastin 

liflerine bağlıdır. Kollajen, cildin esneyebilirliğini sınırlandırır, elastin, deformasyondan 

sonra, kollajen liflerinin orijinal pozisyonlarına geri dönmelerini sağlayan bir esneme 

sistemine sahiptir ve proteoglikanlar, derinin plastikliğine yardım ederler. Cilt 

elastikliğinin ölçülmesinde dermal torkmetre, balistometre ve kütometre kullanılabilir 

(W alters ve Roberts 2008 pp.474). 

Kütometre ile deri yüzeyine dikey bir vakum uygulanarak, bu vakum sonucunda 

deride oluşan deformasyon ölçülmektedir. Deriye belli bir süre boyunca vakum uygulanır 

ve sonra dinlenn1eye bırakılır. Derinin viskoelastik özelliğini gösteren grafiklerin analizi 

sonucunda, derinin esnekliğini gösteren parametreler elde edilir (Güner 2006 pp.51 ). Cilt 

deformasyonu, deri penetrasyonu yoluyla, bir infrared ışık ışını şiddetindeki azalmayı 

tespit edebilen, optik sistem ile ölçülür. Alet, bir ana kısım ve elle tutulabilir bir probdan 

oluşur. Ana kısım, 50-500 mbar arasında vakum oluşturabilen bir vakum pompası, porn

payı kontrol eden elektronik bir devre ve analog/dijital data dönüştürücü içermektedir. 2 
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lastik boru ile ana kısma iliştirilmiş standart prob, emiş gücü için 2 mm dairesel bir aralı

ğa sahiptir ve cilde sabit basınç uygulamaya uygundur. Vakum, prob aralığı, pozisyon ve 

probun uygulanan basıncı gibi parametreler, iyi kontrol edilmiş deneysel şartlar altında 

sabit tutulduğunda, tekrar edilebilir gerilme-zaman eğrileri elde edilebilir (Walters ve 

Roberts 2008 pp.475). 

2.4.2.2.9.Sebum Ölçümü 

Sebum lipitleri, keratin ve hücre membran yapılarını içeren bir salgıdır. Özellikle 

kıl foliküllerinden ve yağ bezlerinden salgılanır. Sebumetre (Courage&Khazaka) ve 

Sebutape (CuDerm) ile derinin sebum miktarı ölçülerek deri tipi tayin edilebilir. Deriye 

uygulanan topik formülasyonların, endokrin ve çevresel faktörlerin sebum üzerindeki et

kisi incelenebilir. Yüzey lipiderinin miktarını değerlendirmek için kullanılan 

sebumetrede, opak bir plastik şerit yüzey lipideriyle temas ettiği zaman, bu lipitlerle kap

lanması sonucu yarı şeffaf hale geçmektedir. Bu yarı şeffaflığın derecesi, yüzeydeki lipit 

miktarı ile bağlantılı olup, spektrofotometre ile ölçülerek lipit miktarı ı.ıg/cm olarak ifade 

edilir (Şekil 2. 79). 

Şekil2-79: Sebum ölçümünde kullanılan sebumetrenin görünümü-Dermaviduals. 

Sebutape (CuDerm) ise sebuma duyarlı, beyaz poröz ve hidrofobik özellikte bir 

filmdir. Film, sebumla temas ettiğinde şeffaf hale gelir. Film siyah bir zemin üzerinde in

celendiğinde, görülen şeffaf noktalar etkin yağ bezi birimlerini ifade etmektedir. Normal

de kalitatif olarak yapılan bu tayin daha önce numaralandırılmış referansa karşı gözle 

değerlendirilebilir. Daha ileri tekniklerde film, görüntü analizi, dansİtometre veya 



131 

kroınametre ile de daha ayrıntılı incelenebilmektedir (Güner 2006 pp.52; Courage

Khazaka; Shai ve ark.2009). 

2.4.2.2.10.Derinin Yüzey Yapısının incelenmesi 

İnce çizgileri ve kırışıklıkları ölçmek için kullanılan silikon replikalar, kazayağı 

bölgesindeki gibi kırışıklıkları ve ince çizgileri objektif olarak analiz etmeye yarayan en 

eski ve en bilinen metotlardan biridir. Bu yöntem genellikle yaşlanma karşıtı ve kırışıklık 

karşıtı bir ürünün iddiasını kanıtlamak amacıyla kullanılır. Test ürünü uygulanmadan ön

ce ve test sonunda veya test ürünü kullanımı boyunca tasarlanmış çeşitli zaman aralıkla

rında, silikonbir replika seçili test bölgesinden alınır. Silikon replika derinin bir negatifi

ni verir. Karakteristik bir replika şekil 2.80'de gösterilmiştir. 

Şekil2-80: Kazayağı bölgesine ait bir replika-Cuderm'den. 

Deri replikası hemen kurur, replikanın yüzeyinden 25° açıyla yöneltilmiş bir ışık 

kaynağı kullanılır. Yansıyan ışık, silikon replikaya dikey olarak takılmış, yüksek çözü

nürlüklü birkameraile yakalanır. Yazılım algoritmaları replika üzerine yerleşmiş kırışık

lıkların uzunluğunu ve derinliğini analiz eder (Dayan 2008 pp.369).Vizyometre 

(Courage&Khazaka) ve PRIMOS (GFM, Almanya) derinin yüzey yapısını görüntüleme 

tekniği ile incelenmesini sağlar. Vizyometrede görüntüleme, derinin kopyası olan ince 

replikanın üzerine gönderilen ışığın emilmesi ile yapılmaktadır. Işığın emilimi, siyah

beyaz CCD kameraile görüntülenmektedir (Güner 2006 pp. 52). 

2.4.2.2.11.Deri Renginin Ölçülmesi 

Derinin fiziksel özelliklerinden birisi olan renk; pigmentasyon, kan akımı ve 

deskuamasyona bağlı olarak kişiden kişiye farklılık gösterir. Melanin pigmenti, derinin 

rengini veren pigmentlerden birisidir. Patolojik durumlar hakkında bilgi vermesi açısın

dan derinin rengi, klinik dermatolojide çok önemli bir yer tutar. Kozmetik açıdan ise, 
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irritan etki gösteren, irritasyonu engelleyen, bronzlaştıncı veya renk açıcı ürünlerin de

ğerlendirilmesinde farklı aletlerle deri rengi ölçülebilmektedir. Kromametre (Minolta), 

Eritemmetre (Dia-Stron), Meksametre (Courage&Khazaka), Skin Pigmentation Analyzer 

SP A99 (Courage&Khazaka) ve Dermaspec (CyberDerm) bu amaçla sıklıkla kullanılan 

aletlerdir (Güner 2006 pp. 38). 

2.4.2.2.12.Derideki Kan Akımının Ölçülmesi 

Lazer Doppler Flowmetri (LDF) (Perimed), kan akış hızındaki değişiklikleri ölçen 

bir cihazdır. Derinin irritasyonunu ve eritemini ölçmek için kullanılır. LDF ile 

mikrovasküler perfüzyondaki değişiklikler noninvasiv olarak ölçülür. Yöntemin esası , 

ışığın sınırlı hacimdeki dokunun hareketli ve hareketsiz bileşenleri üzerindeki etkisine 

dayanır. Dokunun hareketli bileşeni, esas olarak, derideki kan damarlannda dolaşan erit

rositlerdir. LDF, hareketli bileşenlerden saçılan ışığın frekansındaki kaymayı (Doppler 

etkisi) saptayarak kan akımını ölçer (Güner 2006 pp. 40). 

2.4.2.2.13.Derinin Su İçeriği, Lipit ve Protein Yapılarının incelenmesi 

SC'un su içeriği , lipit ve protein yapılarının incelenmesinde spektroskopik yön

temlerden ATR-FTIR (Attenuated Total Reflectance - Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy) ve Raman spektroskopisi kullanılmaktadır. Derinin su içeriği , lipit ve pro

tein yapısındaki değişiklikler bu yöntemlerle incelenebilir. ATR-FTIR ile elde edilen 

spektrumlarda, O-H pikleri su, C-H pikleri lipit, C=O pikleri esterleşmiş lipitleri, amid I 

piki protein ve su içeriğini, amid II piki ise protein yapılardaki değişiklikleri göstermek

tedir 



3.GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1.Gereç 

3.1.1.Kullanılan Alet ve Malzemeler 

Deri pH Metresi Courage&Khazaka 

Deri Sebumetresi Courage&Khazaka 

Deri Korneometresi Courage&Khazaka 

Aramo TS Aram H u vis Co., Ltd 

Nüve Test kabini TK120 Nüve san. malz. İm. ve tic. A.Ş 

Hassas terazi AND GR-200 

Terazi Mettler PM 2000 

pH Metre InoLab WTW 82362 

Su banyosu WiseBath® 

Ultrasonik banyo Bersonic 

Ultraturraks X620 

Mekanik karıştırıcı W ise S tir® HS-1 OOD 

Viskozimetre Brookfield DV-II 

Distile su cihazı PureLab UV /UF lonpure 
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Almanya 

Almanya 

Almanya 

Kore 

Ankara 

Japonya 

İsviçre 

İnoLab/USA 

DARIAN Scientific 

Co, Ltd 

Türkiye 

M.Zipperer 

GmbH/Almanya 

DARIAN Scientific 

Co, Ltd 

Brookfield 

Engineering La b. 

Amerika 



Parafilm American Can Co Amerika 

Cam malzetneler Lamtek İtalya 

3.1.2.Kullanılan Kimyasal Maddeler 

Bal 

Nar çekirdeği yağı 

Üzüm çekirdeği yağı 

Susam yağı 

Tokoferol asetat 

G liserilmonostearat 

Tween® 20 

Tween® 80 

Setil alkol 

Metil paraben 

Propil paraben 

Gliserin 

Balparmak Altıparmak Gıda San. ve 

Tic. Koll. Şti. 

Zade N aturel 

Zade N aturel 

Zade N aturel 

Sigma Aldrich Chemie 

Doğa ilaç hammaddeleri Tic.Ltd.Şti. 

Merc Schuchardt OHG 

Merc Schuchardt OHG 

Sigma Aldrich Chemie 

Sigma Aldrich Chemie 

Sigma Aldrich Chemie 

Riedel-de Haen 

Hidroksiproilmetilselüloz(HPMC) Sigma Aldrich Chemie 

Carbopol 940 Sigma Aldrich Chemie 

Trietanolamin (TEA) Sigma Aldrich Chemie 

Türkiye 

Konya 

Konya 

Konya 

İsviçre 

Türkiye 

Almanya 

Almanya 

İsviçre 

İsviçre 

İsviçre 

Almanya 

İsviçre 

İsviçre 

İsviçre 
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BHA Alfa Aesar Almanya 

BHT SAFC/Sigma Aldrich Chemie Almanya 

3.2.Yöntem ve Deneyler 

Bu bölümde, bal, nar çekirdeği, susam ve üzüm çekirdeği yağlan kullanılarak ha

zırlanan formülasyonların geliştirilmesi ve bu hazırlanan formülasyonların in vitro ve in 

vivo olarak değerlendirilmesi anlatılacaktır. 

3.2.1.Formülasyon Çalışmaları 

Çalışmada humektan madde olarak bal ve oklüzif madde olarak da nar çekirdeği 

yağı, susam yağı ve üzüm çekirdeği yağı kullanılarak farklı y/s tipi emülsiyon 

formülasyonlan hazırlanmıştır. 

3.2.1.l.Y/S Tipi Emülsiyon Formülasyonlarının Hazırlanmaları 

3.2.1.1.1.Bileşenlerin Seçimi 

• Yağ Fazının Belirlenmesi 

NÇY, ÜÇY ve SY kombinasyonu formülasyonlarda yüzde %15, %20, %25 ve 

%3 O oranlarında kullanıldı. 

Yüzey etkin maddelerin ve miktarlarının belirlenmesi 

Formülasyonlar, GMS+Tween 20 ve GMS+Tween 80 emülagatör karışımlarının 

%4 ve %6'lık miktarları ile hazırlandı. 

• Karıştırıcı tipi, karıştırma hızı ve süresinin belirlenmesi 

Karıştırıcı olarak pervaneli mekanik kanştırıcı ve ultra turraks kullanıldı. Mekanik 

karıştırıcıda 500 rpm ve 1000 rpm'de 5 dak., ultra turraksta ise 8000 rpm'de 5 dak. karış

tırma hızı ve süresi kullanıldı. 

HLB değerinin belirlenmesi 

Hidrofilik lipofilik denge olarak adlandırılan HLB, molekülün yağda çözünen 

kısmıyla suda çözünen kısımlarının oranıdır ve ilk olarak Griffin, tarafından geliştirilmiş-
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tir. Griffin çalışmalarını emülsiyonun kararlılığını sağlayacak optimum non-iyonik 

emülgatör seçiınine yönlendirmiştir. Emülgatör kombinasyonlarının HLB değeri, 

emülsifiye edilecek maddelerinki ile neredeyse aynı değerde olanı seçilir. Eğer aynı anda 

birden fazla madde emülsiye edilecekse, bu ınaddelerin karışımda kullanılan% bileşimle

rine göre sahip oldukları HLB değerlerinden ortalama ağırlıklı HLB değeri hesaplanır ve 

emülgatör bu HLB değerine göre seçilir. Bu bilgilere göre yapılan hesaplamalar sonu

cunda aşağıdaki tablo 3.1 'de belirtilen emülgatör karışımıarı ve HLB değerleri kullanıl

mıştır (Milton 2004). 

Tablo 3-1: Formülasyonlarda kullamlan emülgatör karışımiarı yüzdeleri ve karışımların 

HLB değerleri. 

Emülgatör karışımı 
%65+%35 %45+%55 %55+%45 HLB 

% 

Tween 20+ GMS Hazırlanan 9,6 

Tween 20+GMS Hazırlanan 10,9 

Tween 20+GM S Hazırlanan 12,2 

Tween 80+GMS Hazırlanan 8,8 

Tween 80+GMS Hazırlanan 10,0 

Tween 80+GMS 
Hazırlanan 

ı ı ' ı 

• Kıvam arttırıcı maddenin seçimi 

Setil alkol: Setil alkol, 1-hekzadekanol ya da palmitil alkol olarak adlandırılan 

yarı katı organik bileşiktir. Kimyasal formülasyonu CH3(CHı)ısOH'dır. Oda sıcaklığında 
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mum şeklinde, beyaz katımsı bir haldedir. Yağ alkolleri sınıfında yer alır. Balina yağın

dan ayrıştırılarak elde edilir. Aynı zamanda palmiye yağı ve hindistan cevizi yağı gibi 

bitkisel yağlardan da elde edilir. Setil alkol, kazınetik endüstrisinde yardımcı emülgatör 

olarak kullanılır. Kremlerde ve losyonlarda bu etkisinin yanı sıra kıvamlaştıncı olarak da 

karşımıza çıkar. Şampuanlarda ve saç bakım ürünlerinde de kullanılır. Kazınetiklerde 

kullanılan miktarı genellikle %0,5-6 arasıdır (Wikipedia). 

Kabopol 940 

Kazınetik endüstrisi içerisinde en geniş kullanım alanına sahiptir. Kıvamlaştıncı 

özelliktedir. Ayrıca formülasyonların stabilitesine destek verir. Kullanım yüzdesi isteni

len viskoziteye ve formülasyon çeşidine bağlı olarak %0, ı ile ı ,5 arasında değişir 

(Knowlton ve Pearce ı993). 

HPMC 

HPMC çok çeşitli kazınetik ürünlerinde sıklıkla yer alan bir maddedir. Losyon ve 

kremlerde viskozite ve kolloid stabilizasyonu sağlar. Bu amaçla ayrı formülasyonlarda% 

0,4 ve %0,6 oranlarında kullanıldı (Knowlton ve Pearce ı993 ). 

• Koruyucu Maddelerin Seçimi 

Önçalışmalarda, preparatlar öncelikle koruyucu kullanılmadan hazırlandı. Daha 

sonra %0, ı metil paraben, %0, ı metil paraben+%0, ı propil paraben, %0,2 metil 

paraben+%0,2 propil paraben ve %0,4 metil paraben+%0,4 propil paraben içeren 

formülasyonlar hazırlandı. 

Metil paraben, genellikle antimikrobiyal koruyucu olarak kozmetikte, yiyecek 

ünalatında ve farmasötik formülasyonlarda kullanılır. Yalnız olarak veya diğer 

parabenlerle ortak olarak kullanılabilir. Aynı zamanda diğer antimikrobiyal ajanlarla da 

kullanılabilir. Kozınetikte sıklıkla antimikrobiyal koruyucu olarak kullanılır. 

Parabenler, ınaya ve küflere karşı çok etkili olmalarının yanında geniş bir pH aralığında, 

geniş spektrumlu antimikrobiyal aktivite gösterirler. 

Propil paraben, p-hidroksibenzoik asitin propil esteridir. Kozmetik, gıda ve ilaç 

imalatında sentetik deriveleri kullanılmaktadır. Krem, losyon, şampuan ve banyo ürünleri 

gibi su bazlı pek çok kazınetik üründe koruyucu olarak bulunmaktadır (Wikipedia). 

3.2.1.1.2.Y/S Tipi Formüla yonlar ve Hazırlanmaları 
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Y IS tipi emülsiyon formülasyonların hazırlanma aşamaları şunlardır; 

ı) Formülasyonlarda kıvam ve stabilite arttırıcı olarak kullanılan Karbom er ve 

HPMC, ürünler hazırlanmadan önce di stil e suyun 113 'lük kısmının bulunduğu 

behere serpilerek döküldü ve baget yardımıyla iyice karıştırılarak şişirilmeye 

bırakıldılar. Herhangi bir kontaminasyonun önüne geçmek amacıyla behere 

koruyucu olarak metil paraben ilave edildi ve beherin üzeri parafilm ile kapa

tıldı. 

2) Yağ ve su fazlarını oluşturan ınaddeler iki behere konuldu. Yağ ve su fazları

nı içeren beherler ve kıvam arttırıcı içeren beher su banyosu üzerine yerleşti

rildi. Üstleri saat camıyla kapatılarak her iki faza ait maddeler 80°C sıcaklığa 

getirildi. Önce kıvam arttırıcının bulunduğu beher, su fazını içeren beherle bir

leştirildi ve iyice homojenize edildi. Daha sonra, yağ fazı su fazı üzerine baget 

yardımıyla sürekli karıştırılarak eklendi. 

3) Meydana gelen formülasyonların bir kısmı bekletilmeden ultra turraks ile 

8000 rpm'de 5 dak. boyunca homojenize edildi. Diğer bir kısmı ise mekanik 

karıştırıcıda 500 rpm ve ı 000 rpm hızda 5 dak. süre ile homojenize edildi. 

Daha sonra oluşan emülsiyonlar oda sıcaklığına gelinceye kadar aynı yönde 

sabit hızda karıştırıldıktan sonra esans kafi miktarda ilave edildi ve tekrar ka

rıştırılıp, uygun kaplara konularak çalışmaya hazır hale getirildi. 

4) Hazırlanan her formülasyon 4 farklı kaba eşit şekilde dağıtıldı. Bunlardan ikisi 

karanlık ortamda, oda sıcaklığında, diğer ikisi ise test kabininde 40°C 'de 

stabilite çalışmaları için saklandı. İki ortamda da saklanan kaplardan biri or

ganoleptik kontrollerde, viskozite ve pH ölçümlerinde diğeri ise mikrobiyolo

jik testlerde kullanıldı. Hazırlanan önçalışmalar aşağıdaki tablo 3-2'de veril-

miştir. 

Tablo 3-2: Önçalışmalar aşamasında hazırlanan emülsiyonların içeriği. 
,...___ 

FORMÜLASYONLAR .Maddeler% 

(g) 

Fl F2 F3 F4 FS F6 F7 F8 F9 FlO Fl 1 Fl2 Fl3 Fl4 
t--

NÇY+ÜÇY+SY 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Fl5 

15 
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GMS 2,2 1,8 1,4 2,2 1,8 1,4 3,9 3,3 2,7 3,9 3,3 2,7 3,9 3,3 

Tween 20 1,8 2,2 2,6 1,8 2,2 2,6 2,1 2,7 3,3 2,1 2,7 3,3 - -

Tween 80 - - - - - - - - - - - - 2,1 2,7 

-
Setil alkol 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

'-

Metil paraben 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

-
Propil paraben - - - - - - - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

'-
AP - - - - - - - - - 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

-
Bal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

-
Gliserin 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ı--

IIPMC - - - - - - - - - - - - -

'--
Karhomer - - - 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

'--
TEA - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

f---

Distile Su 70 70 70 70 70 70 67,5 67,5 67,5 67 67 67 67 67 

"--

Çalışmanın devamında kullanılmak üzere hazırlanan y/s tipi krem formülasyonlan 

aşağıdaki tablo 3.3 'te gösterilmiştir. 

Tablo 3-3: Çalışma için seçilen emülsiyon formülasyonları. 

~ 
c-a = = > = Cl) 

Cl) ..c 
o v:ı ..c c-a 
>ı + o o - c-a ~ 

~ 

~ > o ~ c-a 
Cl) 

c-a u- N co ,;:: c-a ~ = s 
~ ::::::J = = - ~ - .... 

c-a .... ~ u o 

s + 
Cl) Q) - ~ < Q) 

~ ..c - .... E-
(). 

v:ı Cl) Cl) .... +.1 o .~ ~ < 
~ - ~ ~ ~ 

+.1 Q) :X: < ~ :X: ~ 
Cl) ~ G c-a ~ 

o c-a ~ ~ CQ E- CQ :X: ~ 
~ z CQ ~ en E-

FS1 15 4 3.9 2,1 - 4 0,4 0,4 0,05 0,3 - 0,05 3 0,6 - 0,1 

FS2 15 4 3,3 2,7 - 4 0,4 0,4 0,05 0,3 - 0,05 3 0,6 - 0,1 

FS3 15 4 2,7 3,3 - 4 0,4 0,4 0,05 0,3 - 0,05 3 0,6 - 0,1 

2,7 

-

3,3 

4 

0,1 

0,1 

0,05 

4 

3 

-

0,4 

0,1 

67 

~ 

"Ci 
67 

67 

67 
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FS: Seçilen Formülasyon 

3.2.1.2.Formülasyonlar Üzerinde Yapılan Çalışmalar 

Y /S emülsiyon tipi formülasyonlar üzerinde, organoleptik değerlendirmeler ve 

viskozite ölçümü yapıldı. Bunların yanı sıra belirli periyotlarda pH ölçüm çalışmaları 

gerçeki eştirildi . 

3.2.1.2.1.0rganoleptik Kontroller 

Burada hazırlanan ürünün genel görünüşü, kıvamı, uygulanış özellikleri bakımın

dan deri üzerinde kolay yayılıp yayılmadığı, deriye sürülebilirliğin zor veya kolay olması, 

ürünün homojenliği, faz ayrışmasının ve kremalaşmanın oluşup oluşmaması, deride yağ

lılık hissi bırakıp bırakması gibi özellikler ürünün hazırlandığı gün, ı hafta, ı ay, 2 ay, 3 

ay zaman aralıklarında tekrarlanarak değerlendirildi. Bunların yanı sıra renk ve koku gibi 

üründe kısa sürede meydana gelen değişiklikler de incelendi. 

3.2.1.2.2. Viskozite Ölçümleri 

Hazırlanan formülasyonların viskozite değerleri Brockfield Dijital Viskozimetresi 

kullanılarak ölçüldü. Viskozite ölçümlerinde öncelikle hangi ölçüm çubuğu ve dönü hızı

nın kullanılacağına karar vermek amacıyla değişik ölçüm çubukları ve dönü hızları kulla

nılarak ön denemeler gerçekleştirildi. Bunun sonucunda Brockfield Viskozimetresinde 

TA ve TB ölçüm çubukları (H elipath spindle serisi) kullanılarak 50 ve 1 00 rpm dönü hız

larında viskozite ölçümlerinin yapılmasına karar verildi. Hazırlanan preparatlarda viskoz

luk ölçümü için öncelikle numunelerin ortam sıcaklığına (25±2oc ) gelmesi sağlandı. Da

ha sonra ölçüm çubuğu tek tip ve boyuttaki kaplarda numunelerin içine üzerindeki işaretli 

kısma kadar daldınldı ve göstergeden okunan değerler kaydedildi. Oda sıcaklığı 

25±2°C'ye ayarlandı. 

3.2.1.2.3.pH Ölçümleri 

Hazırlanan formülasyonların pH'larını ölçmek amacıyla üründen 5g alınarak bir beher 

içinde lll O oranında di stil e su ile seyreltildi. Baget yardımıyla kanştınldıktan sonra 5 

dak. boyunca ultrasonik hanyoda homojenize olması sağlandı. Test kabininde ve oda 
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sıcaklığında bekletilen formülasyonların pH ölçümleri ı. gün, ı.hafta, ı.ay, 2.ay ve 3. 

aylarda 3 kez tekrarlanarak yapıldı. 

3.2.1.2.4.Stabilite Testleri 

Hazırlanan formülasyonlar ağzı sıkı kapalı kavanozlar içerisinde, 25±2°C'de oda 

sıcaklığında ve 40±2°C'de iklim kabininde saklanarak, ısının fiziksel stabiliteye etkisi 

incelendi. Deneyler l.hafta, 1. ay, 2. ay, 3. aylarda tekrarlandı. 

3.2.1.2.5.Formülasyonlar Üzerinde Yapılan Mikrobiyolojik Testler 

Mikrobiyolojik Limit Testleri ile ham maddelerden bitmiş ürüne kadar pek çok 

örnekte bulunan canlı mikroorganizmaların kalitatif ve kantitatif değerlendirmeleri yapı

labilmektedir. 

Yürütülecek testlerde hazırlık, düzenli bir temel üzerine kurulur ve ardından ge

rekli şartlar sağlanır. Materyalin seyreltilmiş örnekleri Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa ve Salmonella'nın canlı kültürlerine aşılana

rak ayrı ayrı test edilir. Bu, test materyalinin ilk dilüsyonuna (pH 7,2 Fosfat Tamponu, 

Sıvı Soya-Kazein Parçalama Ortamı veya Sıvı Laktoz Ortamı), mikroorganizmanın ı o-3 

oranında seyreltilmiş 24 saatlik sıvı besiyeri kültürünün ı ıni'sinden az olmayacak mikta

rı ilave edilir ve test prosedürü takip edilir. Organizmaların uygun ortamda büyümesi ba

şarılan1ıyorsa değerlendirmenin bu kısmı iptal olur. (ı )Prosedürde seyreltici hacmindeki 

örnekte kalan test materyalinin miktarı arttırılarak veya (2)Seyrelticide uygun inaktive 

edici ajanların yeterli miktarları katılarak veya (3)Değişiklik ı ve 2'nin uygun bir kombi

nasyonu yapılarak aşılamanın büyümesine izin verilir. 

Ardından, bileşerrlerin örnekleri ve onların konsantrasyonları, örnekte bulunan in

hibitör maddeleri nötralize etmek için kültür ortamına eklenebilir: %0,5 soya lesitini, %4 

polisorbat. 

Alternatif olarak, önceki paragrafta anlatıldığı gibi test tekrar edilir. Sıvı Kazein 

Parçalama-Soya lesitini-Polisorbat 20 Ortamı test materyalindeki koruyucuların ve diğer 

antimikrobiyal ajanların nötralizasyonu göstermek için kullanılır. 

Çalışmada, stabilite testleri sonucu seçilen FS ı , FS2 ve FS3 kodlu 

formülasyonların mikrobiyolojik açıdan da yeterli olup olmadığını araştırmak amacıyla, 

USP XXIX'de bildirilen esaslara göre Mikrobiyolojik Limit Testi yapıln1ıştır. ı ay 

boyunca kapalı kavanozlarda ağzı açılmamak suretiyle bekletilen fonnülasyonlar üzerine 
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testler yapılmış ve test sonucunda FS ı ve FS2 formülasyonları üzerinde çalışmaya devam 

edilmiştir. Bir sonraki aşamada, FS ı ve FS2 formülasyonlarının 3 ay boyunca 

bekletilmesinden sonra aynı testler yinelenmiştir. 

3.2.2.Girişimsel Olmayan Objektif Testler Kullanılarak Yapılan Deri Analizleri 

Hazırlanan formülasyonlardan, yapılan testler sonucu en uygun bulunan 

formülasyanun yaşianma karşıtı etkinliği araştırıldı. Bunun için sabit nem ve sıcaklıkta 

gönüllüler üzerinde çeşitli parametreleri ölçmek amacıyla noninvaziv testler yapıldı. 

Formülasyonlar 8 hafta boyunca sabah akşam günde 2 kez gönüllü tarafından uygulandı. 

Uygulama bölgesi olarak gönüllünün ön kol bölgesinin iç kısmı seçildi. Tekrarlanabilir 

sonuçlar almak için ürün her seferinde dirsek içinden ı O cm aşağıda tesbit edilen alana 

bir mercimek büyüklüğünde (yaklaşık 250 mg) uygulandı (Şekil 3-ı ). 

Şekil 3-1: Ön kol bölgesine uygulanan girişimsel olmayan probun ve elektrotlarının 

şematik görünümü- Birgersson ve ark. (201l)'den. 
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3.2.2.l.Gönüllülerin Seçimi 

Gönüllülerin çalışmaya dahil edilme kriterleri aşağıda sıralanmıştır; 

• Kişiler 25-65 yaşları arasında sağlıklı kadın gönüllüler olmalıdır. 

• Kişilerin cildinde hastalık bulunmamalıdır. 

• Ölçümlerden en az üç gün önceden başka ürün kullanılmaması 

onaylanmalıdır. Kişiler yazılı bildirme formunu imzalamayı kabul 

etmelidir. 

• Çalışma süresince ölçüm zamanlarında mevcut olunmalıdır. 

Gönüllülerin çalışmaya dahil edilıneme kriterleri aşağıda sıralanmıştır; 

• Kadınlarda gebelik ve süt verme durumlarında 

• Aynı süre içinde herhangi bir deri hastalığı için sistemik veya topikal ilaç 

kullanımında 

• Formülasyon içeriğine daha önceden aşırı duyarlılığı bilinmesi durumunda 

• Önemli bir sistemik hikayesi bulunanlar 

• Çalışmadan 12 hafta veya daha az önecesine kadar hormonal tedaviye 

başlayanlar 

• Çalışmaya uyum gösteremeyen kişiler 

• Seçilen bölgede aşırı hassasiyeti olan kişiler çalışmaya dahil olamazlar. 

• Denekler herhangi bir sebeple istedikleri taktirde çalışmadan ayrılabilirler. 

3.2.2.2.Test Ortamının Hazırlanması 

Test yapılacak ortamın direkt ışık alması cildi ısıtabilir ve bu durum terlemeyi 

arttınrken sebum salgılanmasını azaltabilir. Bunun sonucunda cildin hidrolipidik film 

tabakası büyük ölçüde değişebilir. Bu nedenle ölçümterin direkt ışık altında 

yapılmasından kaçınılmıştır. Ayrıca ortamın nemi ve sıcaklığı da ölçümü etkileyebilecek 

diğer çevresel faktörlerdir. Bu nedenle aletsel ölçümler klimalı odada ve 20°C±2 

sıcaklıkta ve %40-60 rölatif nem ortamında yapılmıştır (Courage&Khazaka). 

3.2.2.3.pHmetre ile Yapılan Ölçümler 

Deri pH'ı, SKIN-pH-METER 900 ile ölçülmüştür. Ölçüme başlamadan önce 

ölçüm probu di tile su ile yıkanmıştır. Probun başı her zaman aşağıya doğru dik şekilde, 

cilde hafif ba kı uygulayarak 3 sn. boyunca tutulmuştur. Ürün uygulama bölgesinden 5 
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farklı ölçüm alınmıştır. Sonuçlar, normal oda koşullarında sağlıklı deriden alınarak 

hazırlanmış değerlendirme tablosuyla kıyaslanarak yorumlanmıştır (Tablo 3-4) 

( Courage&Khazaka). 

Tablo 3-4: Cinsiyete göre pH değerleri -Courage&Khazaka'dan. 

Asidik Normal Alkali 

Kadın 3,5-4,4 4,5-5,6 5,7-6,5 

Erkek 3,5-4,2 4,3-5,6 5,7-6,5 

3.2.2.4.Korneometre ile Yapılan Ölçümler 

Comeometer® CM 825, kapasitans yöntemine göre çalışır. Ölçüm prensibi, yalıt

kan gibi hareket eden bir ortamla ayrılmış, 2 plakadan oluşan genel bir kapasitörün fizik

sel prensibine dayalıdır. Bu yöntem empedans ölçümüne dayalı yönteme göre alet ve öl

çülmek istenen obje arasında galvanik reaksiyonların yer almayışı ve polarizasyon etkisi 

oluşmaması açısından üstünlük sağlar. Ölçüm yapan probun baş kısmında bulunan altın

dan yapılmış ınetalik devre elemanı ince cam bir parçayla deriden izole edilmiştir. Bu 

metalik devre elemanı birbirine çok yakın yerleştirilmiş ve ölçüın süresince birbirine zıt 

elektrik yüküyle yüklenen iki ayrı plakadan oluşmuştur. Zıt yükler taşıyan plakalar bir 

elektrik alanı meydana getirir. Bu elektrik alanı probun baş kısmının cilde temas ettiril

ınesiyle cildin en dış tabakasına penetre olur ve cildin dielektrik sabiti ölçülür. Ölçümde 

esas olan nokta su ve diğer materyaller arasındaki dielektrik sabiti farklılığıdır. Suyun 

di elektrik sabiti 81, buna karşın ciltteki diğer materyaller için yaklaşık 7 civarındadır. 

Korneometre ile gönüllülerin test bölgesinden 5 farklı ölçüm yapılmıştır. Ölçüm sonu

cunda elde edilen değerler normal oda şartları olarak kabul edilen 20°C sıcaklık ve % 50 

bağıl nem ortamında, sağlıklı deriden ölçürole elde edilen değerler çizelgesi kullanılarak 

karşılaştırma yoluyla değerlendirilmiştir. Bu alet vasıtasıyla birbirleriyle kıyaslanabilir 

veriler elde ediln1ektedir. Tablo 3.5'e göre sonuçlar değerlendirilir (Barel ve Clarys 

1 997; Courage&Khazaka). 
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Tablo 3-5: Bazı vücut bölgelerinin korneometre ile belirlenen nem içerikleri 

( Courage&Khazaka ). 

Deride nemlilik tanımı 
Alın, t bölgesi, baş, çene, ağız 

Kollar, eller, bacaklar, ayaklar 
kenan, göz kapağı, vücudun üst 
kısmı, sırt ve göğüs 

ÇokKuru <50 <35 

Kuru 50-60 35-50 

Yeterince nemli >60 >50 

3.2.2.5.Sebumetre ile Yapılan Ölçümler 

Saç ve kafa derisinde olduğu gibi, ciltteki sebum ölçümü de uluslar arası düzeyde 

tanınan Sebumetre metoduna dayanmaktadır. Bu metod; cilt, saç ve kafa derisindeki 

sebuın salgısının doğrudan ölçümüdür. 

Ölçüm prensibi, fotometrik metod denilen, yağ lekesi fotometrisidir. Bu metod, 

neme duyarlı değildir. Verilen sebumetre kaseti, O.lmm kalınlığında sentetik bir şerit içe

rir (Şekil 3 .2). Kasetin ölçme baslığında, şeridin 64 mm2'lik bir ölçme bölümü görünür. 

Sonraki ölçüm için şerit, kasetin yan tarafındaki tetİkten ileri sarılmalıdır. Böylece, yeni 

bir ölçüın alanı ortaya çıkar. Kullanılan şerit, kasetin içinde geri sarılır. Bir kaset, yakla

şık 400-450 ölçüın için kullanılabilir. Bu, sonraki sebum salgı oranı serbest ölçüm alanı 

için tetiğin hafifçe aşağı doğru çekilmesi ile olur. Tetİkteki 1-0 ölçek, kalan kullanılma

mış şerit uzunluğunu gösterir. Tümü tükendiğinde, kaset hijyenik sebeplerle değiştirilir. 

Şeridin ölçüın alanının altındaki bir ayna, ölçüm kafasından yaklaşık 1 mm. çıkıntılıdır. 

30 sn.lik ölçüın süresi, yazılımdaki bir saat tarafından kontrol edilir. Sebumun belirlen

mesi için, kasetin ölçüm kafası, bir fotoselin saydamlığı ölçtüğü diyaframın içine yerleşti

rilmiştir. Işık geçişi, ölçüm alanındaki yüzeyin sebum muhtevasını temsil eder. Bir mik

ro-prosesör, 0-350 arası birimlerdeki göstergedeverilen sonucu hesaplar. 
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Şekil3-2: Sebum ölçüm kaseti. 

Çıkan sonuçların analizi cihazın üretici firması olan Courage Khazaka tarafından 

belirlenmiştir. Deri yüzey yağı her bölgede farklı sonuçlar vermektedir. Bu sonuçlar 

mg/cm2 cinsinden hesaplanmıştır. Değerler aşağıdaki Tablo 3.6 'da belirtildiği gibi 0-350 

mg/cm2 arasında verilmektedir. 

Tablo 3-6: Deri yüzey yağı ölçülen bölgeler ve ölçüm değerleri (mg!cm2
) (Courage

Khazaka). 

Alın Saç 
Yanak Ağız kenan, Kol, el, 

T-Bölgesi Göz kenan Üstgövde 
bacak, dirsek 

Kafa Derisi Saka k bölümleri, 

Sırt, boyun 

Kuru 50-75 < 30 <40 <55 0-6 

Normal 76-100 25-40 50-90 55-100 >6 

Yağlı >100-220 >80 >100 >80 -----

Aşırı yağlı 221-350 ----- ----- ----- -----

50 ve 350 mg/cm2 arası ölçüm, lineer (doğrusal) dir. 50 mg/cm2 nin altındaki öl

çüm değerleri için, sebum içeriği oldukça azdır. Bu da derinin korunması için yetersiz 

kalmaktadır. Değerlerin 75-100 mg/cm2 arasında çıkması deri yüzey yağlanmasının deri 

için yeterli olduğunu göstermektedir. Bu tip ciltler normal cilt olarak adlandırılır . 1 00 ' den 

fazla ve 220 mg/cm2 oranındaki deri yüzey yağı cildin yağlı olduğunu gösterir. 221-350 
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mg/cm2 oranındaki sonuçlar deri yüzey yağlanmasının artık istenilenden fazla olduğunu 

ve ileride cilt problemlerine yol açabileceğini gösterir. 

Kasetteki folyo, cildin se bumunu alır. Ölçümün aynı cilt alanında tekrarlanması, 

sebum değerinin düşmesine neden olacaktır. Tekrarlanan ölçüm için, komşu cilt alanları 

seçilmelidir. Ölçüm bandı, yaklaşık 350 mg/cm2'de tümüyle doymuştur. Çok yağlı cildin 

yüksek sebum içeriği vardır. Belli bir cilt alanında sebum içeriğinin 350 ıng'ın üzerinde 

olduğunda, tam olarak aynı alanda aynı ölçüm tekrarlanmalı ve çıkan değerler karsılaştı

rılmalıdır. Ölçüm bandı, 50 mg/cm2'nin altında olduğunda ise gönüllülerin diğer kişisel 

özellikleri gözden geçirilerek gerekirse yeniden aynı alanda ölçüm yapılarak değerler 

karşılaştırılabilir (Pande ve Misri 2005; Courage&Khazaka). 

3.2.2.6.Aramo TS Kullanılarak Yapılan Ölçümler 

• Aramo TS skin diagnosis system, cildin nemını, yağını, leke ve 

pigmentasyonunu, elastikiyetini, kırışıklık ve gözeneklerini analiz edebilir 

ve ölçümlerini yapar (Şekil3.3). 

• Saçlı deride cm2 ye düşen saç sayısını saptayabilir, saçın kalınlığını ölçebi

lir, saçlı derinin gözeneklerini, saç köklerini analiz edebilir. 

• Saç dökülmesi tipini tayin edebilir. 

• Saç ve cilt analiz sonuçlarını kaydedebilir, önceki ölçümlerle karşılaştıra

bilir, grafik sunum alabilir (Güner 2006). 

Şekil3-3: Aramo TS cihazının görüntüsü. 
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Bu cihazla gönüllüler üzerinde elastikiyet, pürüzlülük ve gözenek sayısı gibi pa

rametreler ölçüldü. Elastikiyet ölçümü uygulama alanında 5 kez tekrarlandı. Daha sonra 

sonuçlar tablo haline getirilerek değerlendirildi. 

3.3.Gönüllüler Üzerinde Yürütülen Subjektif Çalışmalar (Anket Testi) 

Gönüllülerin seçilen yaşianma karşıtı fonnülasyonu 8 hafta boyunca sabah akşam 

günde 2 kez uygulamalarının ardından, elde edilen noninvaziv ölçüm sonuçlarını 

desteklemek amacıyla bir anket testi yapılmıştır. Gönüllülere formülasyanun cilt 

üzerindeki etkileri ile ilgili 7 soru yöneHilmiştir ve bu soruları 0-5 arasında puan vererek 

yanıtlamaları istenmiştir. Puanlamada O hiç, 1 çok az, 2 az, 3 orta, 4 fazla, 5 çok fazla 

anlamına gelmektedir. 
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4.BULGULAR 

4.1.Formülasyon Çalışmalarına Ait Bulgular 

4.1.1.0rganoleptik Değerlendirmelere Ait Bulgular 

Organoleptik değerlendirmeler, 3 .2.1.2.1 ' inci kısma göre yapıldı. Oda 

sıcaklığında (25±2) elde edilen sonuçlar Tablo 4.1 'nde, Tablo 4.2 'nde, Tablo 4.3 'nde ve 

Test kabininde (40±2) elde edilen sonuçlar Tablo 4.4'nde, Tablo 4.5 'nde ve Tablo 

4.6 'nda görülmektedir. 

Tablo 4-1: 25±2°C'deki Y/S tipi emülsiyon formülasyonlarının organoleptik özellikleri. 

F1 F2 F3 F4 FS F6 

l.g l.a 3.a l.g ı.a 3.a J.g l.a 3.a l.g l.a 3.a l.g l.a 3.a l.g l.a 3.a 

H H H H H H H H H H H H H H H H H H 

B B s B B s B B s B B s B B s B B s 

K + + K + ++ K + ++ K + ++ K + ++ K + ++ 

l<ontaminasyon - + + - + + - + ++ - - + - - ++ - - ++ 

r--

Va~lılık + + + + + + - - - + + + + + + - - -

r--

Artık bırakma - - - - - - - - - - - - - - - - - ---
++: ÇOK VAR + :VAR -:YOK B:Beyaz S:San H:Homojen K:Karakteri tik g:Gün a:Ay 

Tablo 4-2: 25±2°C'deki Y/S tipi emülsiyon formülasyonlarının organoleptik özellikleri. --
F7 F8 F9 FIO Fll Fl2 

!"'ııı.ı.. 

l.g l.a 3.a l.g l.a 3.a l.g l.a 3.a l.g l.a 3.a l.g l.a 3.a I.g l.a 3.a 

r---
GörUnüm H H H H H H H H H H H H H H H H H H 

.__ 
Renk B B s B B s B B s B B B B B B B B B 

---l<oku K K + K K ++ K K ++ K K + K K + K K + 

---l<ontaminasyon - - + - - + - - ++ - - - - - - - - + 
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tYaglılık 
Artık bırakma ı. ı: ı-ı-ı.ı - ıı: ı. ı ı ı: ıı .ııı: ı: ı 

++:ÇOK VAR +:VAR -:YOK B:Beyaz S:San H:Homojen K:Karakteıistik g:Gün a:Ay 

Tablo 4-3: 25±2°C'deki Y/S tipi emülsiyon formülasyonlarının organoleptik özellikleri. 
,..._ 

F13 F14 FlS FSl FS2 F 3 -
I. h l.a 3.a l.h l.a 3.a l.h l.a 3.a l.h l.a 3.a I. h l.a 3.a I. h l.a 3.a -

Görünüm H H + H + + H + + H H H H H H H H H 

~ 

Renk B s s B s s B s s B B B B B B B B B 

~ 

K oku K K + K K + K K ++ K K K K K K K K K 

r--

Kon ta minasyon - - + - - + - - ++ - - - - - - - - -
1--

Yağlılık - - - - - - - - - - - - - - - - - -

fo-

Artık bırakma - - + - + + - + + - - - - - - - - -
r--

++:ÇOK VAR +:VAR -:YOK B:Beyaz S:San H:Hoınojen K:Karakteıi tik g:Gün a:Ay 

Tablo 4-4: 40±2°C'deki Y/S tipi emülsiyon formülasyonlarının organoleptik özellikleri. 

-
Fl F2 FJ F4 FS F6 

""""""' 
l.g l.a 3.a l.g l.a 3.a Lg l.a 3.a l.g l.a 3.a l.g l.a 3.a l.g l.a 3.a 

...__ 
Görünüm H + ++ H + ++ H ++ ++ H + + H + + H + + 

r--

Renk B s s B s s B s s B B s B B s B B s 
r--

Ko ku K + + K + ++ K + ++ K + ++ K + ++ K + ++ --
I<ontaminasyon - + + - + + - + ++ - - + - - ++ - + ++ --Yağlılık + + + + + + - - - + + + + + + - - ---Artık bırakma - + + - + + - + + - + + - + + - + + 

++:ÇOK VAR +:VAR -:YOK B:Beyaz S:San H : Hoınojen K:Karakteri tik g:Gün a:Ay 
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Tablo 4-5: 40±2°C'deki Y/S tipi emülsiyon formülasyonlarının organoleptik özellikleri. 

F7 F8 F9 FlO Fll F12 

J.g l.a 3.a l.g l.a 3.a l.g l.a 3.a l.g l.a 3.a l.g l.a 3.a l.g l.a 3.a 

Görünüm H H + H H + H + ++ H H + H H + H H + 

Renk B B s B B s B s s B B B B B B B B s 

K oku K + ++ K + ++ K + ++ K K K K K + K K ++ 

Kon ta minasyon - - + - - + - - ++ - - - - - + - + + 

Yağlılık - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artık bırakma - - + - - + - + + - - + - - + - - + 

++: ÇOK VAR +: VAR -:YOK B:Bcyaz S:Saıı H : Hoınojen K:Karakteristik g:Gün a:Ay 

Tablo 4-6: 40±2°C'deki Y/S tipi emülsiyon formülasyonlarının organoleptik özellikleri. 

F13 F14 FlS FSl FS2 F 3 

t.g l.a 3.a l.g ı.a 3.a l.g t.a 3.a l.g l.a 3.a l.g J.a 3.a l.g l.a 3.a 

Görünüm H H + H + + H + + H H H H H H H H H 

Renk B s s B s s B s s B B B B B B B B B 

Ko ku K K + K K + K + ++ K K K K K K K K K 

Kontaminasyon - - + - - + - + ++ - - - - - - - - -

Yağlılık - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artık bırakma - - + - + + - + + - - - - - - - - -

++: ÇOK VAR +: VAR -:YOK B:Beyaz S : Saıı H:Hoınojen K: Karakteıistik g:Gün a:Ay 

4.1.2.Formülasyonların pH Ölçümlerine Ait Bulgular 

Formülasyonların pH ölçümleri Bölüm 3 .2.1.2.3 'te belirtildiği şekilde yapıldı. 

Elde edilen sonuçlar Tablo 4. 7'nde görülmektedir. 



152 

Tablo 4-7: Formülasyonların pH ölçümlerine ait bulgular (n=3). 

Formülasyon 25±2°C 40±2°( 

l.gün Lay 2.ay 3.ay l.giin Lay 2.ay 3.ay 

F1 4,22 - - - 3,83 - - -

F2 3,82 - - - 3,80 - - -

F3 3,89 - - - 3,76 - - -

F4 6,85 6,58 - - 6,83 6,42 - -

FS 6,24 5,84 - - 6,24 5,93 - -

F6 6,05 5,55 - - 6,15 5,76 - -

F7 6,30 6,08 - - 6,30 5,74 - -

FS 6,10 5,89 ·~ .. 6,14 5,70 - -

F9 5,94 5,76 - - 5,92 5,64 - -

FlO 6,13 6,10 5,80 - 6,18 5,95 5,64 -

Fll 6,04 5,91 5,52 - 5,93 5,78 5,40 -

F12 5,82 5,79 5,34 - 5,80 5,61 5,18 -

F13 6,21 - - - 6,26 - - -

F14 6,18 - - - 6,18 - - -

F15 6,02 - - - 6,04 - - -

FS1 7,.ı:.73 7,510 7,312 7,285 7,565 7,380 7,356 7,364 

FS2 7,710 7,685 7,643 7,471 7,570 7,310 7,276 7,234 

FS3 7,730 7,610 7,455 7,432 7,730 7,345 7,240 6,860 

-: Formülasyon bozulduğu için ölçüm yapılmadı. 

" 
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4.1.3.Formülasyonların Viskozite Ölçümlerine Ait Bulgular 

Viskozite ölçüınıeri Bölüm 3.2.1.2.2'de belirtildiği biçimde yapıldı. Elde edilen 

sonuçlar tablo 4. 8 'de görülmektedir. 

Tablo 4-8: Y/S tipi krem formülasyonlarının viskozite değerleri (eP) (n=3). 

Formülasyonlar 25°C±2 40°C±2 

I. gün t.ay 2.ay 3.ay l.gün l.ay 2.ay 3.ay 

F1 19780 - - - 19727 - - -

F2 15997 - - - 15855 - - -

F3 19730 - - - 20227 - - -

F4 20090 19670 - - 19975 19273 - -

FS 19631 18745 - - 18742 19240 - -

F6 18874 17982 ~ - 18453 17444 - -

F7 23200 23876 - - 23340 21760 - -

FS 21536 20452 - - 22894 21458 - -

F9 20985 19920 - - 20980 19861 - -

F10 22344 21345 21880 - 21765 19649 18840 -

Fll 22080 20860 19635 - 22100 18977 18035 -

F12 19759 19652 18998 - 19978 19632 17143 -

F13 21126 - - - 21126 - - -

F14 19875 - - - 19781 - - -

F15 19700 - - - 19763 - - -

FSI 25600 23896 22579 21754 25600 20125 18730 18840 

FS2 21230 19600 19975 19925 21230 18840 16326 17900 

FS3 20430 19753 19355 17332 20430 18478 17653 15765 
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4.1.4.Stabilite Testlerine Ait Bulgular 

Stabilite testleri Bölüm 3.2.1.2.4'te anlatıldığı şekilde yapıldı. Elde edilen 

sonuçlar aşağıdaki Tablo 4.9'da görülmektedir. 

Tablo 4-9: Formülasyonların stabilite durumlarına ait bulgular. 

25±2°C 

Formülasyon 
!.hafta l.ay 2.ay 

Fl 

F2 

F3 

F4 

FS 

F6 

F7 

FS 

F9 

FlO 

Fll 

Fl2 

F13 

Fl4 

F15 

FSl 

F 2 

FSJ 

--

- -

--

- -

--

- -

--

- -

--

- -

--

--

- ++ 

- ++ 

- ++ 

--

--

--

-: Stabil durum 

+: Vi kozitede azalma 

++: Ayrışmanın başlama ı 

+++: Belirgin ayrışma 

-

-

-

-

-

-

-

-

+ 

-

-

-

+++ 

+++ 

+++ 

-

-

-

40±2°C 

3.ay l .hafta l.ay 2.ay 

+ - + + 

+ - ++ ++ 

+ - ++ +++ 

- - + + 

+ - + ++ 

+ - + ++ 

+ - - ++ 

+ - + +++ 

++ - + ++ 

- - + + 

+ - + + 

+ - - + 

+++ - ++ +++ 

+++ - ++ +++ 

+++ - +++ +++ 

- - - -

- ---

- - - -

3.ay 

++ 

+++ 

+++ 

++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

++ 

+ 

++ 

++ 

+++ 

+++ 

+++ 

-

-

-
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4.1.5.Formülasyonlar Üzerinde Yapılan Mikrobiyolojik Testlere Ait Bulgular 

Bölüm 3.2.1.2.5'te anlatılan yönteme göre gerçekleştirilen mikrobiyallimit testine 

ait sonuçlar tablo 4.10'da ve tablo 4.11 'de verilmiştir. 

Tablo 4-10: 1 ay boyunca bekletilmiş FSl, FS2 ve FS3 formülasyonlarında yürütülen 

mikrobiyolojik testlere ait bulgular. 

ÜrünKodu 

FSl 

FS2 

FS3 

TestSonucu 

Örnekte <1 O cfu!g total aerop bakteri ve mantar 

saptanmıştır. Örnekte, Enterobacteriaceae ailesinden 

bakteri> Staphyloccocus aureus ve Pseudonıonas 

aeruginosa saptanmamıştır. 

Örnekte <10 cfu/g total aerop bakteri ve mantar 

saptanmıştır. Örnekte, Enterobacteriaceae ailesinden 

bakteri, Staplıyloccocus aureus ve Pseudomonas 

aeruginosa saptanmamıştır. 

Örnekte 9,5 X} 02 cfu/g total aetOp bakteri Ve <lQ cfu/g 

mantar saptanmıştır. Örnekte Staphyloccocus aureus 

saptanmlştır. Enterobacteıiaceae ailesinden bakteri, ve 

Pseudomonas aeruginosa saptanmamıştır. 

Tablo 4-11: 3 ay boyunca bekletilmiş FSl ve FS2 formülasyonlarında yürütülen 

mikrobiyolojik testlere ait bulgular. 

Ürün Kodu 

FS1 

FS2 

TestSonucu 

Örnekte 3xJ01 cfu/g total aerop bakteri ve < 10 cfu/g 

mantar saptanmıştır. Örnekte, Enterobacteriaceae 

ailesinden bakteri, Staphyloccocus aureus ve 

Pseudomonas aeruginosa saptanmamıştır. 

Örnekte I ,5x lO ı cfu/g total aerop bakteri ve 

<10 cfu/g mantar saptanmı ştır. Örnekte, 

Enterobacteriaceae ailesinden bakteri, Staphyloccocus 

aureus ve Pseudomonas aeruginosa saptanmamıştır. 
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4.2.Girişimsel Olmayan Testlere Ait Bulgular 

4.2.1.Derinin Nem içeriğindeki Değişikliklere Ait Bulgular 

Bölüm 3 .2.2.4 'te anlatıldığı gibi Sebumeter SM 81 0/Corneometer CM 825/Skin

pH-meter pH 900 (Courage and Khazaka) aleti kullanılarak elde edilen nem oranında 

saptanan değişiklikler aşağıdaki tablo 4.12 'de gösterilmiştir. Ayrıca 12 gönüllü bayan de

nekten elde edilen ölçüm sonuçlarının ortalaması alınarak, O.gün, O. gün, 28. gün ve 56. 

gündeki ortalama değerler grafik halinde sunulmuştur (Şekil 4.1 ). 

Tablo 4-12: 12 bayan gönüllü denek üzerinde, korneometre ile tespit edilen, O. gün, 

28. gün ve 56. gündeki nem ölçüm değerleri. 

Dene k Korneometre (n=S) 

O. gün 4. hafta ürün 8 .hafta ürün 
E.Ö. 49,6 ± 1.51 73,6 ± 3.57 79,00 ± 2,82 
G.U. 49,4 ± 1,94 64,8 ± 0,83 70,8 ± 3,63 
M.T. 52,8 ± 1,48 67,0 ± 1,58 72,20 ± 3,49 
E.K 51,4 ± 1,14 74,4 ± 1,81 81,40± 3,43 
E.Ç. 49,8 ± 2, 16 70,0 ± 1,87 78,20± 3,34 
N.S 70,0 ± 5,14 90,0 ± 2,34 90,40± 1,67 
H.A 56,0 ± 6,78 77,0 ± 3,74 84,40± 3,20 
D.Ş. 32,0 ± 1,22 54,6 ± 2,60 67,00± 3,08 
c. u. 58,4 ± 3,97 83 ,4 ± 3,13 84,40± 3,84 
S.T. 59,8 ± 3,03 78,2 ± 5,71 86,20± 2,16 
B.Ç. 55,0 ± 2,54 64,4 ± 3,50 73,20± 5,54 
N.Ö. 68,6 ± 5,17 83,6 ± 3,57 88,60± 1,94 

Ortalama 54,40 ± 9,89 73 ,42± 7,64 79,65± 7,53 

Kor omettı 

100 --------------------------------------------~ 
~ }-------------~~~~~~~~~~----~ 

Şekil 4-1: Nem içeriğinin O. gün, 28. gün ve 56. gündeki değişiminin toplu olarak 

değerlendirilmesi. 
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Elde edilen bulgulara göre, derinin nem içeriğinde, ürünün 4 haftalık kullanımı 

sonucunda %34,96, 8 haftalık kullanımı sonucunda %46,42'lik artış olduğu saptanmıştır. 

İstatistiksel olarak, 12 bayan gönüllü deneğin, O.gün, 4.hafta ve 8. haftadaki 

korneometre ölçüm sonuçlarının, Tek Yönlü ANOVA testi ile değerlendirilmesi 

yapılmıştır. Değerlendirmede öncelikle O.gün, 4.hafta ve 8. haftadaki ölçüm sonuçları, 

gönüllü denekierin kendi aralarında kıyaslanmıştır. Daha sonra 12 gönüllü denek toplu 

olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar ayrıca grafiksel olarak da aşağıda 

sunulmaktadır (Şekil4.2). 

Tum korneometre çalışmasının Boxplot grafiği 

100 

90 

80 

70 
ıu ., 
~ 60 

so 

40 

30 • 

Şekil 4-2: 12 bayan gönüllü deneğin O. gün, 28. gün ve 56. gündeki korneometre ölçümleri

nin toplu olarak kıyaslanması. 

Denekierin 4. hafta ve 8. haftanın sonunda Korneometre ile yapılan ölçümleri neticesin-

de, ürünün bazal değerlere kıyasla anlamlı olarak deriyi nemlendirdiği tespit edilmiştir 

(p<0,05). 

4.2.2.Derinin Sebum içeriğindeki Değişikliklere Ait Bulgular 

Bölüm 3.2.2.5 'de anlatıldığı gibi Sebumeter SM 810/Corneometer CM 825/Skin

pH-meter pH 900 (Courage and Khazaka) aleti kullanılarak elde edilen sebum değerle

rinde saptanan değişiklikler aşağıdaki tablo 4.13 'te gösterilmiştir. Ayrıca 12 gönüllü ha-



158 

yan denekten elde edilen ölçüm sonuçlarının ortalaması alınarak, O.gün, 4.hafta ve 

8.haftadaki ortalama değerler grafik halinde sunulmuştur (Şekil4.3). 

Tablo 4-13: 12 bayan gönüllü denek üzerinde, sebumetre ile tespit edilen, O. gün, 28. 

gün ve 56. gündeki sebum ölçüm değerleri. 

Dene k Sebumetre (n=3) 

O. gün 4. hafta ürün 8 .hafta ürün 

E.Ö. 1,33 ± 1,52 3,33 ± 1,15 4,66± 1,15 

G.U. 0,33 ± 0,57 2,33 ± 0,57 3,00± 1,00 

M.T. 0,33 ± 0,57 1,0 ± o 1,66± 0,57 

E.K 0,33 ± 0,57 1,33 ± 0,57 2,00± 0,00 

E.Ç. 0 ± 0 2,66 ± 0,57 3,00± 0,00 

N.S 0,66 ± 0,57 1,66 ± 0,57 2,66± 1,52 

H.A 1,66 ± 1,15 3,33 ± 0,57 4,00± 0,00 

D.Ş. 0±0 0,66 ± 0,57 4,66± 1,15 

c. u. 2,33 ± ı , 15 3,0± o 3,33± 0,57 

S.T. 1,0 ±o 1,0 ± 1,0 3,33± 0,57 

B.Ç. 1,0 ± o 3,33 ± 1,15 5,33± 1,15 

N.Ö. O± O 1,25 ± 0,50 3,00± 1,00 

Ortalama 0,74±0,74 2,07±1,03 3,42±1,10 

·ı: 
m re 

~ 

f 6 

4 E 
~ o 2 

i o 
(Zaman} 

~ 

Şekil 4-3: Sebum içeriğinin O. gün, 28. gün ve 56. gündeki değişiminin toplu olarak 

değerlendirilmesi. 
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Elde edilen bulgulara göre, derinin sebum içeriğinde, ürünün 4 haftalık kullanımı 

sonucunda %64,25, 8 haftalık kullanımı sonucunda 78,36'lik artış olduğu saptanmıştır. 

İstatistiksel olarak, 12 bayan gönüllü deneğin, O.gün, 4.hafta ve 8. haftadaki 

sebumetre ölçüm sonuçlarının, Tek Yönlü ANOV A testi ile değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Değerlendirmede 12 gönüllü denek toplu olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar 

ayrıca grafiksel olarak da aşağıda sunulmaktadır (Şekil 4.4). 

Tum Sebumetre Çalışmasınin Boxplot Grafiği 

Şekil 4-4: 12 bayan gönüllü deneğİn O. gün, 28. gün ve 56. gündeki sebumetre ölçümlerinin 

toplu olarak kıyaslanması. 

Denekierin 4. hafta ve 8. haftanın sonunda Sebumetre ile yapılan ölçümleri neticesinde, 

ürünün bazal değerlere kıyasla anlamlı olarak deri sebumunu arttırdığı tespit edilmiştir 

(p<0,05). 

4.2.3.Derinin pH içeriğindeki Değişikliklere Ait Bulgular 

Yöntem 3 .2.2.3 'de anlatıldığı gibi Sebumeter SM 81 0/Corneometer CM 

825/Skin-pH-meter pH 900 (Courage and Khazaka) aleti kullanılarak elde edilen pH de

ğerlerinde saptanan değişiklikler aşağıdaki tablo 4.14 'te gösterilmiştir. Ayrıca 12 gönüllü 

bayan denekten elde edilen ölçüm sonuçlarının ortalaması alınarak, O.gün, 4.hafta ve 

8.haftadaki ortalama değerler grafik halinde sunulmuştur (Şekil4.5). 
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Tablo 4-14: 12 bayan gönüllü denek üzerinde, pH-metre ile tespit edilen, o. gün, 28. 

gün ve 56. gündeki pH ölçüm değerleri. 

Dene k 

E.Ö. 
G.U. 
M.T. 
E. K 
E.Ç. 
N.S 
H.A 
D.Ş. 

c. u. 
S.T. 
B.Ç. 
N.Ö. 

Ortalama 

·c: 
~8 
& 
-86 
E 
=a. 4 
:0 
! 2 

i ı o 
f. 

O.gün 
4,4±0,07 

5,98±0,52 
4,68±0,10 
4,92±0,33 
6,44±0,25 
4,98±0,16 
5,10±0,1 7 
6,16±0,21 
5,50±0,12 
4,50±0,12 
5,36±0,18 
5,88±0,22 

5,32±0,67 

pH metre 

pH-metre fn-5) 
4. hafta ürün 8.hafta ürün 

5,22±0,08 5,48±0,18 
5,74±0,1 ı 5,20±0,20 
5,40±0,14 5,36±0,26 
5,08±0,30 5,46±0,20 
5,32±0,29 5,16±0,13 
4,76±0,05 5,18±0,32 
5,22±0,10 5,24±0,24 
5,48±0,20 5,54±0,08 
5,44±0,15 5,24±0,28 
5,10±0,30 5,04±0,38 
5,18±0,19 5,38±0,10 
5,30±0,26 5,36±0,13 
5,27±0,24 5,30±0,15 

(Zaman) 

Şekil 4-5: pH içeriğinin O. gün, 28. gün ve 56. gündeki değişiminin toplu olarak 

değerlendirilmesi. 

Elde edilen bulgulara göre, derinin pH değerinde, ürünün 4 ve 8 haftalık kullanımı 

sonucunda herhangi bir değişiklik meydana gelmediği saptanmıştır. 

İstatistiksel olarak, 12 bayan gönüllü deneğin, O.gün, 4.hafta ve 8. haftadaki 

korneometre ölçüm sonuçlarının, Tek Yönlü ANOVA testi ile değerlendirilmesi 

yapılmıştır. Değerlendirmede 12 gönüllü denek toplu olarak değerlendirilmiştir. Elde 

edilen sonuçlar ayrıca grafiksel olarak da aşağıda sunulmaktadır (Şekil 4-6). 
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pH metre ölçümerinin Boxplot Grafiği 

6,0 

"' § 5,5 

5,0 

4,5 

Şekil 4-6: 12 bayan gönüllü deneğin O. gün, 28. gün ve 56. gündeki pH ölçümlerinin toplu 

olarak kıyaslanması. 

Denekierin 4. hafta ve 8. haftanın sonunda pH-metre ile yapılan ölçümleri neticesinde 
' 

ürünün bazal değerlere kıyasla deri pH'nı anlamlı olarak değiştirmedİğİ tespit edilmiştir 
(p>0,05). 

4.2.4.Derinin Elastikiyetinde Saptanan Değişikliklere Ait Bulgular 

Bölüm 3.2.2.6'da anlatıldığı gibi AramoTS cihazı kullanılarak elde edilen elasti

kiyet değerlerinde saptanan değişiklikler aşağıdaki tablo 4-15 'de gösterilmiştir. Ayrıca 12 

gönüllü bayan denekten elde edilen ölçüm sonuçlarının ortalaması alınarak, O.gün, 4.hafta 

ve 8.haftadaki ortalama değerler grafik halinde sunulmuştur (Şekil 4. 7). 

Tablo 4-15: 12 bayan gönüllü denek üzerinde, AramoTS ile tespit edilen, O. gün, 28. 

gün ve 56. gündeki elastikiyet ölçüm değerleri. 

Den ek Elastikiyet (n=S) 

O.gün 4. hafta ürün 8.hafta ürün 
_c 

E.Ö. 33,20±3,96 51 ,20±5,93 52,40±4,56 

G.U. 43,00±2,44 58,40±4,12 61,60±3,50 
M.T. 48,80±4,54 56,00±2,00 56,60±3,13 

E. K 35,20±4,08 46.40±1 1,54 54,80±7,04 
E.Ç. 38,40±3,97 54,20±5,58 57,20±7,01 



N.S 

H.A 

D.Ş. 

c. u. 
S.T. 

B.Ç. 
N.Ö. 

Ortalama 

't: 
Q) 80 

"i: 
)~ 60 
Q) 

"'C ..... 40 

~ 20 
32 
~ o 
ns 

Lü 
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55,40±3,71 71,20±3,03 74,00±1,41 

30,80±5,01 60,00±4,84 66,80±3,83 

27,60±4,15 51,80±4,26 60,40±2,60 

57,60±4,77 66,60±2,50 66,00±3,00 

64,60±2,30 76,80±4,54 80,80±5,21 

43 ,00±6,67 59,20±7,79 64,40±4,33 

40,00±6,00 48,00±3,74 52,00±2,82 

43 ,13±1 1,44 58,32±9,26 62,25±8,74 

Elastikiyet 

8 0.gün 11 28. gün 56. gün (Zaman) 

Şekil 4-7: Elastikiyetin O. gün, 28. gün ve 56. gündeki değişiminin toplu olarak 

değerlendirilmesi. 

Elde edilen bulgulara göre, derinin elastikiyetinde, ürünün 4 haftalık kullanımı 

sonucunda %35,22, 8 haftalık kullanımı sonucunda %44,33 ' lük artış olduğu saptanmıştır. 

12 bayan gönüllü deneğin, O.gün, 4.hafta ve 8. haftadaki elastikiyet ölçüm 

sonuçlarının, Tek Yönlü ANOVA testi ile değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Değerlendirmede öncelikle gönüllü denekierin O.gün, 4.hafta ve 8. gaftadaki ölçüm 

sonuçları kendi aralarında kıyaslanmıştır. Daha sonra 12 gönüllü denek toplu olarak 

değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar ayrıca grafiksel olarak da aşağıda sunulmaktadır 

(Şekil 4.8). 
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Elastikiyet Çalışması Toplu Bakış Boxplot Grafiği 
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Şekil 4-8: 12 bayan gönüllü deneğin O. gün, 28. gün ve 56. gündeki elastikiyet ölçümlerinin 

toplu olarak kıyaslanması. 

Denekierin 4. hafta ve 8. haftanın sonunda AramoTS ile yapılan ölçümleri neticesinde 
' 

ürünün bazal değerlere kıyasla anlamlı olarak deri elastikiyetini arttırdığı tespit edilmiştir 
(p<0,05). 

4.2.5.Derinin Gözenek Sayısında Saptanan Değişikliklere Ait Bulgular 

Bölüm 3.2.2.6'da anlatıldığı gibi AramoTS cihazı kullanılarak elde edilen göze

nek sayısı değerlerinde saptanan değişiklikler aşağıdaki tablo 4.16' da gösterilmiştir. Ay

nca 12 gönüllü bayan denekten elde edilen ölçüm sonuçlarının ortalaması alınarak, O.gün, 

4.hafta ve 8.haftadaki ortalama değerler grafik halinde sunulmuştur (Şekil 4.9). 

Tablo 4-16: 12 bayan gönüllü denek üzerinde, AramoTS ile tespit edilen, O. gün, 28. 

gün ve 56. gündeki gözenek sayısı ölçüm değerleri. 

Dene k Gözenek sayısı 
O.gün 4. hafta ürün 8.hafta ürün 

E.Ö. 18 10 10 
G.U. 36 22 10 
M.T. 38 22 18 
E. K 22 14 14 
E._Ç. 46 32 34 
N.S 34 ' 16'' lO 
H.A 58 28 15 
D.Ş. 34 10 10 
c. u. 38 24 14 
S.T. 34 26 23 
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B.Ç. 42 24 16 
N.Ö. 16 10 lO 

Ortalama 34,66±11,83 19,83±7,60 15,33±7,14 

Gözenek Sayıst 
v; 60 
> 
~ 40 
.:ıt cu c 20 cu 
N :o 

C) o 
O. gün 28.gün 56. gün (Zaman) 

Şekil 4-9: Gözenek sayısının O. gün, 28. gün ve 56. gündeki değişiminin toplu olarak 

değerlendirilmesi. 

Elde edilen bulgulara göre, derinin gözenek sayısında, ürünün 4 haftalık kullanımı 

sonucunda %42,78, 8 haftalık kullanımı sonucunda %55,77 ' lik azalma olduğu 

saptanmıştır. 

İstatistiksel olarak, 12 bayan gönüllü deneğin, O.gün, 4.hafta ve 8. haftadaki 

gözenek ve pürüzlülük ölçüm sonuçlarının, Tek Yönlü ANOV A testi ile 

değerlendirilmesi yapılmıştır. Değerlendirmede 12 gönüllü denek toplu olarak 

değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar ayrıca grafiksel olarak da aşağıda sunulmaktadır 

(Şekil 4. I 0). 

Gözenek çalı,masıTum Denekler Için BoxplotGraflğl 

6 o 

5 o 

4 o 
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Oenek 1·12 (4) Denek 1·12 (8) 

Şekil 4-10: 12 bayan gönüllü deneğin O. gün, 28. gün ve 56. gündeki gözenek ölçümlerinin 

toplu olarak kıyaslanması. 
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Denekierin 4. hafta ve 8. haftanın sonunda AramoTS ile yapılan ölçümleri neticesinde 
' 

ürünün bazal değerlere kıyasla anlamlı olarak gözenek sayısını azalttığı tespit edilmiştir 
(p<0,05). 

4.2.5.Derinin Pürüzlülüğünde Saptanan Değişikliklere Ait Bulgular 

Bölüm 3.2.2.6'da anlatıldığı gibi AramoTS cihazı kullanılarak elde edilen pürüz

lülük değerlerinde saptanan değişiklikler aşağıdaki tablo 4-17' de gösterilmiştir. Ayrıca 12 

gönüllü bayan denekten elde edilen ölçüm sonuçlannın ortalaması alınarak, O.gün, 4.hafta 

ve 8.haftadaki ortalama değerler grafik halinde sunulmuştur (Şekil 4.11 ). 

Tablo 4-17: 12 bayan gönüllü denek üzerinde, AramoTS ile tespit edilen, O. gün, 28. 

gün ve 56. gündeki pürüzlülük ölçüm değerleri. 

Dene k Pürüzlülük 
O.gün __:.. 4. hafta ürün ,,; 8.hafta ürün 

E.Ö. 86 77 76 
G.U. 78 75 63 
M.T. 69 44 42 
E. K 81 76 55 
E.Ç. 86 83 68 
N .S 84 75 ·.· 78 
H.A 82 73 62 
D .Ş. 84 76 68 
c. u. 74 68 58 
S.T. 81 ' 77 63 
B~Ç. 88 78 71 
N.Ö. 86 i, ' ' >t 9~\8{)~ 66 

Ortalama 8 ı ,58±5,56 73 ,50±9,97 64,1 7±9,68 
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Şekil 4-11: Pürüzlülüğün O. gün, 28. gün ve 56. gündeki değişiminin toplu olarak 

değerlendirilmesi. 

Elde edilen bulgulara göre, pürüzlülüğünde, ürünün 4 haftalık kullanımı sonucunda %ı o, 
8 haftalık kullanımı sonucunda %21 ,34 ' lük azalma olduğu saptanmıştır. Denekierin 4. 

hafta ve 8. haftanın sonunda AramoTS ile yapılan ölçümleri neticesinde, ürünün bazal 

değerlere kıyasla anlamlı olarak pürüzlülüğünü azalttığı tespit edilmiştir (p<0,05) (Şekil 

4.12) 

Pürüzlülük Çalişması Tüm Denekler için Boxplot Grafiği 

so 

* * 
40 L_------~----------------.-----------------.-------~ 

referans Oenek 1-12 (4) Denek 1-12 (8) 

Şekil 4-12: 12 bayan gönüllü deneğin O. gün, 28. gün ve 56. gündeki pürüzlülük ölçümleri

nin toplu olarak kıyaslanması. 
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4.3.Anket Sonuçlarına ait Bulgular 

Bölüm 3.2.2.7'de anlatılan yönteme göre gerçekleştirilen anket sonuçlarına ait 

bulgular aşağıdaki gibidir (Tablo 4.ı8). 

Tablo 4-18: Gönüllü bayan denelderio anket sorularına verdiği ortalama {n=l2) 

puanlam alar. 

I. soru 2.soru 3.soru 4.soru S. soru 6.soru 7.soru 

Puan/ 4,25 0,55 3,6 0,75 3,55 0,51 4,15 0,81 3,4 0,59 4,1 0,64 0,35 

ss 

Yüzde/ 85 11,00 72 17,77 71 10,20 83 16,25 68 ı 1,96 82 13,15 7 
ss 

Sonuç Fazla Orta Orta Fazla Orta Fazla 

Gönüllülere yöneltilen, ürünün ciltteki nemi ne oranda arttırdığı ile ilgili ı. soruya 

verilen puanın ortalama 5 üzerinden 4,25±0,55 çıktığı saptanmıştır. Böylelikle ürünün cilt 

nemini 8 haftalık kullanım sonucu %85±ıı oranında arttırdığı tespit edilmiştir. 

Gönüllülere yöneltilen, ürünün ciltteki parlaklığı ve canlılığı arttırdığına ilişin 2. 

soruya oıialama 5 üzerinden 3,6±0,75 puan verilmiştir. Böylelikle anket sonuçlarına göre, 

ürünün % 72± ı 7, 77 oranında cildin parlaklığında ve canlılığında artış sağladığı 

saptanmıştır. 

Gönüllülere yöneltilen 3. Soruda, ürünün cilt elastikiyetini ne kadar arttırdığı 

sorulmuştur. Bu soruya 5 üzerinden 3,55±0,5ı puan verilmiştir. Bu durumda, ürünün cilt 

elastiki yetini % 7ı ±ı 0,20 oranında arttırdığı anlaşılmaktadır. 

Gönüllülere yöneltilen 4. soruda, ürünün cilt tarafından kolay emilip emilmediği 

sorulmuştur. Gönüllüler bu soruya 5 üzerinden 4, ı5±0,8ı puan vermişlerdir. Bu da 

ürünün ciltten emiliminin% 83±ı6,25 oranında kolay olduğunu göstermektedir. 

Gönüllülere yöneltilen 5. Soruda, ürünün kın şıklıkların görünümünde azalma 

ağlayıp sağlamadığı sorulmuştur. Gönüllüler bu soruya 5 üzerinden 3,4±0 59 puan 

Hiç 

048 

9,91 
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vermişlerdir. Bu durumda, ürünün kırışıklık görünümünde %68± ll ,96 oranında azalma 

sağladığı görülınektedir. 

Gönüllülere yöneltilen 6. soruda, ürünün cilde yumuşaklık hissi verip vermediği 

sorulmuştur. Gönüllüler bu soruya 5 üzerinden 4,1±0,64 puan vermişlerdir. Bu durumda, 

ürünün cil de %82± 13,15 oranında yumuşaklık hissi verdiği ispatlanmıştır. 

Gönüllülere yöneltilen 7. Soruda, ürünün ciltte yağlanma artşına neden olup 

olmadığı sorulmuştur. Gönüllüler bu soruya 5 üzerinde 0,35±0,48 puan vermişlerdir. Bu 

durumda, ürünün ciltte %7±9,91 oranında yağlanma artışına neden olduğu saptanmıştır. 
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S. TARTIŞMA 

Kazınetik ürünler, temizlemek, korumak, görünümünü güzelleştirmek ve koku 

vermek amacıyla, insan vücudunda başta deri olmak üzere, saçlara, kıllara, dişlere, 

müköz membraniara uygulanan, tedavi edici etkisi olmayan ürünlerdir. Bu tanım, basit 

nemlendiricilerden, güneşten koruyucular gibi belli bir etkiye sahip ürünlere kadar geniş 

bir yelpazeyi içermektedir. Tarihsel süreçte kadınlar güzellik kavramı ile özdeşleşmiş ol

duklarından kazınetik endüstrisi hedef kitle olarak kadınları almıştır. Ancak günümüzde 

kazınetikler hem kadın hem de erkekler için aynı öneme sahiptir (Kaymak ve Tımaksız 

2007; Karaduman). 

Kazınetik ürünler neredeyse insanlığın varoluşundan beri kullanılmaktadır. Bu 

ürünler her ne kadar, renklendirmek, koku vermek, ruh halini düzeltmek, moda oluştur

mak için geliştiriidiyse de, son dönem kazınetik ürünler bunlara ek olarak hasarlı derinin 

taıniri, yaşianmanın görünen etkilerinin geri döndürülmesi, ultraviyole ışınlarından (UV) 

korumak ve derinin bariyer fonksiyonunun arttırılması gibi etkilere sahiptir (Kaymak ve 

Tımaksız 2007). 

Günüınüzde, yaşam süresi ile orantılı olarak yaşlı insanların popülasyondaki yüz

desi de giderek artmaktadır. Yaşam standartları yükselirken, insanlar hissettikleri gibi 

genç görünmenin yollarını aramaktadır. Geçmişte insanlar kendi yaşlarında görünmeyi 

kabullenirken, günümüzde modem teknolojinin sunduğu imkanlada daha genç görünme

nin sağlıklı yollan bulunmaktadır (Dayan 2008). Bunun sonucunda, kozmesötik sektörü

ne, her geçen gün, yeni etkin ve yardımcı maddeler girmektedir. Bu madde ve uygulama 

sistemlerinin, etkili olmasının yanı sıra, yan etkilerinin olmaması da çok önemlidir. Bu 

yüzden doğal maddelere olan ilgi giderek artmaktadır. Böylece sentetik türevli maddele

rin yol açmış olduğu çeşitli yan etkiler önlenebilir. 

Cilt yaşıanmasına karşı kullanılan kazınetik ürünler, en azından bazı yapısal ve 

fonksiyonel değişiklikler yaptıkları için çeşitli, güvenilir, doğru ve etkin yöntemlerle ka

nıtlanmış ürünler olmalıdır. Tüketici açısından ürünün kazınetik veya terapötik etkileri 

önem taşımakla beraber ürünün kendisinin fiziksel özellikleri de çok önemli bir unsurdur. 

Kazınetik açıdan hoş görünmeyen ya da deride iritan veya kurutucu etki gösteren herhan

gi bir ürün tüm farmasötik özelliklerine karşın tüketici açısından tercih edilmez. 
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Kozmesötik bir ürünün bu özellikleri gerek tüketici panel testleriyle gerekse özel aletsel 

yöntemler uygulanarak tanımlanmalıdır. Bu nedenle çalışmanın etkinliği ve güvenilirliği 

girişimsel olmayan yöntemler ve panel testi kullanılarak ispatlanmıştır. 

Çalışmada kullanılan NÇY, ÜÇY ve SY doğal kaynaklı oklüzif maddelerdir. 

Nemlendirici etkilerinin yanı sıra içerdikleri yüksek antiaksidan içerikleriyle de cildin ba

riyer bütünlüğünü hasardan korumayı sağlarlar. İnsanlar beslenme alışkanlıklan ve yaşam 

stillerini değiştirirken bunlara ek olarak cilt bakım ürünlerini de düzenli bir şekilde kul

lanmalıdır. Çünkü başta UV radyasyon gibi cilt yaşıanmasına neden olan faktörlerden ka

çınmak oldukça güçtür. 

İyi bir nemlendiricide, oklüzif maddeler, nem çekici (humektan) maddelerle kom

bine ediln1elidir. Bundan dolayı çalışmada doğal kaynaklı humektan etkili bal %4 oranın

da kullanılınıştır. Bitkisel yağlar, önformülasyon çalışmalarında, eşit miktarlarda kulla

nılmış ve toplamda %ı5, %20, %25 ve %30 konsantrasyonlarda formülasyona ilave 

edilmiştir. % ı5 konsantrasyonu bitkisel yağ kombinasyonu için uygun bulunmuştur. 

% ı5 'in üstündeki konsantrasyonların stabilitesinin zorlu ğu, yağlılık hissinin fazla oluşu 

nedeniyle tercih edilmemiştir. Daha önce bitkisel yağların ve balın kombine edilmesiyle 

hazırlanan bitkisel kaynaklı bir yaşlanma karşıtı ürüne rastlanmamıştır. Bu da çalışmanın 

özgün yanını göstermektedir. 

Başlangıçta, balın kendi antimikrobiyal özelliğinden yararlanılarak hazırlanan 

fom1ülasyonlara koruyucu ilave edilmemiştir. Ancak bu ürünlerde ı hafta sonunda hem 

faz ayrışması hem de mikrobiyal kontaminasyon görülmüştür. Bu nedenle formülasyanda 

koruyucu kullanılmasına karar verilmiştir. Koruyucu olarak yalnızca %0, ı 'lik metil 

paraben yetersiz kalmıştır. Ancak %0,4 konsantrasyonunda metil parabenin, %0,4'lük 

propil parabenle kombinasyonu yeterli korumayı sağlamıştır. Ayrıca bitkisel yağların 

oksidasyondan korunabilmesi güç olduğundan ürünlere antiaksidan madde olarak 

tokoferol asetat, askorbil fosfat, BHA ve BHT katılarak çeşitli denemeler yapılmış ve 

%0,3 'lük tokoferol asetat, %0,05'lik BHA ve %0,05'lik BHT kombinasyonu, yeterli an

tiok idan etki sağladığından formülasyon için uygun bulunmuştur. 

Y/S emülsiyon tipinde hazırlanan yaşlanma karşıtı krem formülasyonunda yüzey 

aktifmadde olarak yağ fazına GMS, su fazına Tween 20 veya Tween 80 gerekli HLB he

aplamalanna uygun miktarlarda katılarak ürünler hazırlanmıştır. Önçalışmalar sonucun

da formüla yonun HLB'si 9,605 olacak şekilde GMS ve Tween 20 karışımı kullanılması-
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na karar verilmiştir. Tween 80 kullanılan formülasyonlarda, ı O gün içinde renkte sararma 

ve kıvamda bozulma görülmüştür. Bu durum formülasyon içindeki herhangi bir madde 

ile Tween 80'in geçimsiz olabileceğini düşündürmektedir. 

Karıştırma süresi, hızı ve karıştıncı tipinin seçiminde öncelikle kanştıncı olarak 

yarım ay mekanik kanştıncı kullanılmıştır. Mekanik kanştıncıda 500 rpm ve ı 000 

rpm'de 5 dak., karıştırma hızı ve süresi uygulanmıştır. Mekanik kanştıncı ile hazırlanan 

fonnülasyonlarda ı ay içerisinde koelesans ve faz ayrımı görülmüştür. Bu nedenle meka

nik karıştıncının ve uygulanan karıştırma hızının yetersiz olduğu düşünülerek, 8000 rpm 

karıştırma hızında, ultra turraks kullanılmaya karar verilmiştir. Karıştırma süresi sabit bı

rakılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda kanştınna süresi 5 dak. ve kanştıncı tipi ultra 

turraks kullanılarak elde edilen formülasyonların stabilitesinde herhangi bir problem gö

rülmemiştir. Daha yüksek hızda karıştırma faz ayrımı olabilme riski nedeniyle tercih 

edilmemiştir. 

Bunların yanı sıra başlangıçta, formülasyanlara kıvam arttıncı madde katılmadan 

hazırlanmıştır. Ancak meydana gelen formülasyonların viskozitesi çok düşük, losyon kı

vamında bulunmuştur. Bu nedenle %0,2 ve %0,4 Karbopol 940 ve % 0,4 ve %0,6 HPMC 

kullanılarak değişik formülasyonlar yapılmıştır. Karbopol 940'ın su tutma kapasitesinin 

yüksekliği nedeniyle ürünlerde zaman içinde ufak jel şeklinde topaklanmalar meydana 

gelmiştir. Karbopol 940, 2 gün boyunca koruyucu içeren su içinde şişirmeye bırakılması

na rağmen aynı sorunun devam ettiği görülmüştür. Bundan dolayı kıvam arttıncı olarak 

%0,6 oranında HPMC kullanılmasına karar verilmiştir. HPMC ile hazırlanan 

formülasyonlar homojen ve gerekli kıvamasahip olduğu tespit edilmiştir. 

Organoleptik kontroller, stabilite testleri ve mikrobiyolojik testierin yapılmasının 

ardından en uygun formülasyon olarak FS ı seçildi. FS2 olarak kodlanan formülasyon, 

stabilite ve mikrobiyolojik testlerde herhangi bir olumsuz durum göstermemiştir. Ancak 

kıvam ve deriye sürülebilirlik açıdan FS ı daha iyi bulunduğu için gönüllüler üzerinde gi

rişimsel olmayan aletlerle etkinliği belirlenrnek üzere FS ı seçilmiştir. 

ı2 bayan gönüllü 8 hafta boyunca sabah, akşam olmak üzere FS ı olarak kodlan

mış Y/S tipi krem formülasyonunu önkol bölgelerinden birine uygulamıştır. Diğer önkol 

bölgesi kontrol amaçlı boş bırakılmıştır. Kişilerden ürün kullanımına başlamadan önce, 

kullanmaya başladıktan 4 hafta ve 8 hafta sonra, Komeometre, Sebumetre, PH-metre ve 

AramoTS ( ela tikiyet, gözenek sayısı ve pürüzlülüğü tespit etmek amacıyla) cihazlarıyla 
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ölçün1ler alınmıştır. Ayrıca objektif testleri desteklemek amacıyla gönüllülere anket testi 

de yapılmıştır. Anket testinde, kişilerden sorulara 0-5 arasında puan vermeleri istenmiştir. 

Anket testi sonuçlarına göre ürünün 8 haftalık kullanım sonrasında nem değerinde %85, 

cildin parlaklığı ve canlılığında %72, cilt elastikiyetinde %71 değerinde artış sağladığı 

tespit edilmiştir. Ayrıca, anket sonuçlarına göre, ürünün kırışıklıkların görünümünde %68 

değerinde bir azalma sağladığı saptanmıştır. Anket yanıtıarına göre ürün ciltte %7 ora

nında yağlanmaya neden olmuştur bu da istatistiksel değerlendirmede hiç yağlanmaya 

neden olmadığını göstermektedir. Ayrıca kullanıcıların yanıtıarına göre, ürünün ciltten 

%83 oranında kolay emildiği ve %82 oranında yumuşaklık hissi verdiği görülmektedir. 

Girişimsel olmayan aletlerle ölçüm sonucu elde edilen veriler, istatistiksel olarak 

değerlendirilmiştir. Değerlendirme, Tek yönlü Anova testi uygulanarak yapılmıştır. Ön

celikle gönüllü bayan denekierin O.gün, 4. hafta ve 8. hafta sonuçları kendi arasında de

ğerlendirilmiştir. Daha sonra toplu olarak değerlendirme yapılmıştır. Korneometre ile el

de edilen verilerde nemlendirici etkinin çalışmanın anlamlı derecede farklı olduğu sonu

cuna varılmıştır (p<0,05). Ürünün 4 ve 8 haftalık kullanımı sonucu boş bırakılan bölgeye 

kıyasla anlamlı derecede farklı bulunmuştur. Sebumetre ile toplu değerlendirme yapılmış

tır. Sonuçta, sebum miktarında ürün uygulanan bölgede istatistiksel açıdan anlamlı bir 

fark bulunmuştur (p<0,05). Büyükköroğlu ve Yazan (2004) bir bitki ekstresi içeren s/y ti

pi eınülsiyon formülasyonlarını 4 hafta boyunca, sabah ve akşam günde 2 kez olmak üze

re, 1 O sağlıklı gönüllüye uygulamışlardır. Formülasyanun etkinliğini tespit etmek ama

cıyla, deri pH'ını, sebumunu, nem içeriğini ve elastikiyetini girişimsel olmayan aletlerle 

ölçmüşlerdir. Sonuçta, deri sebumu, ürünü 4 haftalık kullanım sonucunda, bizim çalış

mamızdaki FS 1 ürününde olduğu gibi anlamlı bir artış sağlamıştır. pH-metre ile toplu de

ğerlendirme yapılmıştır. Ürünün, cildin normal pH'ına etki etmemesi istenmektedir. So

nuçta istendiği gibi, kullanım sonucu anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). 

Büyükköroğlu ve Yazan'ın (2004) çalışması sonucunda gönüllülerin ürünleri 4 haftalık 

kullanımı sonucu, cilt elastikiyetlerin anlamlı bir artış sağlanamamıştır ancak çalışma

mızda AramoTS ile ölçülen cilt elastikiyeti değerleri istatistiksel olarak değerlendirildi

ğinde, ürün uygulamasının anlamlı ölçüde cilt elastikiyetini arttırdığı saptanmıştır 

(p<0,05). Kullanım sonucu referansa göre fark bulunduğu sonucuna varılmıştır. Gözenek 

sayısı ve pürüzlülük ile ilgili olarak yapılan değerlendirmede,ürün uygulaması sonucu, 

gözenek ayısı ve pürüzlülük azalmasının anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). 
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Tüm veriler doğrultusunda, %5' er susam, nar çekirdeği ve üzüm çekirdeği yağları 

ve %4 bal içeren Y/S tipi kremin, 3 ay boyunca stabil kaldığı ve girişimsel olmayan et

kinlik testleri sonucunda cilt yaşıanmasına karşı belirgin etki gösterdiği sonucuna varıl

mıştır. 
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Gönüllü Anket Formu 

Aşağıda kullandığınız yaşlanma-karşıtı etkili bitkisel kremle ilgili olarak bazı so

rular bulunmaktadır. Bu sorulara 0-5 arası puan vererek cevaplandırınız. 

O-hiç 1-çok az 2-az 3-orta 4-fazla 5-çok fazla 

Kullandığınız bitkisel kreın cildinizin nem kaybını azalttı mı? 

Kullandığınız bitkisel krem cildinizin parlaklığında ve canlılığında artış sağladı mı? 

··················· 

Kullandığınız bitkisel krem cilt elastikiyetinde bir artış sağladı mı? 

Kullandığınız bitkisel krem cildiniz tarafından kolay emiliyor mu? 

.... ··············· 

Kullandığınız bitkisel krem kınşıkların görünümünde azalma sağladı mı? 

Kullandığınız bitkisel krem cildinize yumuşaklık hissi verdi mi? 

·············· ····· 

Kullandığınız bitkisel içerikli krem cildinizde yağlanma artışına yol açtı mı? 

.. ················· 
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Mikrobiyolojik Limit Testi Sonuçları-l 

T.C. 
İ.Ü.lZc7acıltk Fakültesi 

Farmasötik Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı 

08/04/2011 

RAPOR 

Ecz. Ebru Özkan tarafından 7 Şubat 2011 tarihinde Anabilim Dalımıza getirilen 1. 2 
ve 3 nwnaralı kozmetik leremlerinin Mikrobiyolojik Limit Testi USP XXIX'de bildirilen 

esaslara göre yapılmış, elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmuştur. 

Ürün \ımarası 

1 numaralı krem 

2 numaralı krem 

3 numaralı krem 

Test Sonucu 

*Örnekte < 10 cfU/g total aerop bakteri ve mantar saptanmıştır. 
Örnekte Enterobacteriaceae ailesinden bakteri, Staphy!occocus 
aureus ve Pseudonwnas aeruginosa saptanmamıştır. 

*Örnekte <lO cfulg total acrop bakteri ve mantar saptanmıştır. 
Örnekte Entcrobacteriaceae ailesinden bakteri, 
Staphyloccocus aureus ve Pseudomonas aeruginosa 

saptanmamıştır. 

* Örnekte 9,5 x 102 cfu/g total acrop bakteri ve <1 O cfu/g mantar 
saptanmıştır. Önıckte Stap!ıyloccocus aureus saptanmıştır. 
Entcrobactcriaccac ailesinden bakteri ve Pseudomonas 

aeruginosa saptanmamıştır. 

Bilgikrinizi saygılanmla rica ederim. 

Prof.Dr.Giilten Öti.ik 

./'VV',.J.. .. A/\11.-.. - ..... ( ) 

Farmasötik Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı 

Başkanı 

* Stcril olmayan rarmasötik ürUnlerin mikrobiyolojik kontrolünde üreme saptanmayan 

durumlarda bu ifade şekli kullanılır 
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Mikrobiyolojik Limit Testi Sonuçları-II 

Farmasötik Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı 

Sayı:20lll79 

T.C. 
iSTANBUl ÜNIVERSiTESi 

ECZACILIK FAKÜlTE Sf 

28/04/201.1 

Kozmetoloji Bilim Dalı Başkanlığı ·na 

Ecz. Ebru Özkan tarafından 20 Nisan 20 ll tarihinde Anabilim Dalımıza getirilen 
kozmetik kremlerinin (FI ve FII isimli) Mikrobiyolojik Limit Testine ait sonuçları gösteren 

rapor ckte sunulmuştur. 

Bilgilerinize gereği için rica ederim. 

Ek: Rapor 

Prof.Dr.Giilten Ötük 
"7"'-\.....--1' ./1 

·· -) ~---..._ 

Farmasötik Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı 

Başkanı 
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T.C. 
İ.Ü.Eczacılık Fakültesi 

Farmasötik Mikrobiyoloji 
AnabilimDalı 

28/04/2011 

RAPOR 

Ecz. Ebru Özkan tarafından 20 Şubat 2011 tarihinde Anabilim Dalımıza getirilen FI ve 
Fll isimli kazınetik krcmlerinin Mikrobiyolojik Limit Testi USP XXIX'de bildirilen esaslara 
göre yapılmış, elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmuştur. 

Ürün ~umarası 

Fl isimli krem 

FII isimli kreın 

Test Sonucu 

*Örnekte 3x101 cfu/g total acrop bakteri ve <10 cfu/g mantar 
saptanmıştır. Örnekte Entcrobacteriaceae ailesinden bakteri, 
Staphyloccocus aureus ve Pseudomonas aeruginosa 
saptanmamıştır. 

+Örnekte 1,5xl01cfu!g total acrop bakteri ve <10 cfulg mantar 
saptaıunıştır. Örnekte Enterobacteriaceae ailesinden bakteri, 
Staphyloccocus aureus ve Pseudomonas aeruginosa 
saptanmamıştır. 

Bilgilerinizi saygılarımla rica edeıim. 

Prof.Dr.Gülten Ötük 

-ı.,vL ' !\\'-.. ,_ 7 
Farmasötik Mikrobiyoloji 

Anabilim Dalı 
Başkanı 

+ Steril olmayan fannasötik Urlinierin mikrobiyolojik kontrolünde tirerne sapıanmayan 
durumlarda bu ifade şekli kullanılır 
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Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu 

Araştırmanın Adı 1 Protokol Numarası: ÇEŞİTLİ BİTKİSEL Y AGLAR VE 

BALIN FARKLI TOPİKAL FORMÜLASYONLARıNIN HAZIRLANMASI VE 

YAŞLANMA-KARŞITI ETKİNLiGİNİN DEGERLENDİRİLMESİ. 

Araştırmanın Konusu: Gelişmiş ülkelerde yaşam süresi uzadığından, insaniann 

genç ve bakımlı kalma isteği artmıştır. Bunun sonucunda, kozmesötik sektörüne, her ge

çen gün, yeni etkin ve yardııncı maddeler girmektedir. Bu madde ve uygulama sistemle

rinin, etkili olmasının yanı sıra, yan etkilerinin olmaması da çok önemlidir. Bu yüzden 

doğal maddelere olan ilgi giderek artmaktadır. Böylece sentetik türevli maddelerin yol 

açmış olduğu toksisi te problemleri önlenebilir. 

Nemlendirici etki sağlamak için 3 kozmesötik madde grubu bulunmaktadır; 

1 )Oklüzif maddeler: Cilt üzerinde yağlı bir film tabakası oluşturarak ci lt neminin 

buharlaşmasını azaltan yağlı maddelerdir. En etkili oklüzif madde vazelindir. Cilt yüze

yinden su kaybını %99 oranında engeller. Ancak kötü koku, yağlılık hissi yaratma ve 

kumaş boyama gibi dezavantajlanndan dolayı diğer oklüzif ajanların tercih edilmesine 

neden olmuştur. Diğer oklüzif ınaddeler; dimetikon, mineral yağ, mumlar, bitkisel yağlar 

ve lanalin gibi maddelerdir. Bitkisel yağlar; hayvansal ya da sentetik kökenli oklüziflerin 

kötü kokulu olma gibi problemlerinden uzaktır. Ayrıca kontakt dermatit gibi yan etkilere 

sahip olmaması bakımından diğer oklüzif maddelere nazaran daha avantajlı dır. 

Çalışmada kullanılacak bitkisel yağlardan bazıları; 

a)Nar Çekirdeği Yağı: 2 tip polifenolik bileşikçe zengindir. Bunlar 

antosiyanidinler ( delfinidin, si yanidin ve pelargonidin) ve hidrolize olabilen tanenlerdir. 

Güçlü antiaksidan ve antiinflamatuar etkiye sahiptirler. Nar, UVB radyasyonun yan etki

lerine karşı korur. Ayrıca, UVA ışığın sağlığa zararlı etkilerine karşı koruma sağlar. Nar 

çekirdeği yağının, tek tabakalı kültürde, keratinosit proliferasyonunu stimüle ettiği ispat

lanmıştır. Buna paralel olarak, deri kültüründe, epidermiste hafif bir kahnlaşma gözlem

lenmiştir. 

b )Üzüm Çekirdeği Yağı: Üzüm çekirdekleri 5-8% arasında çeşitli po lifenaller içe

rir. Başlıca polifenolleri, flavonoidlerdir. Vücüdu hastalıklardan ve erken gelişen yaşıan

ınadan koruyan güçlü bir antioksidandır. Başlıca fenol grubuna giren proantosiyanidinleri 
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taşırlar. Bu maddelerin antiaksidan etkisi E vitamininden 20, C vitamininden ise 50 kat 

daha çoktur. 

c )Susam yağı: Sesamol, susam yağında bulunan lignan yapısında bir maddedir. 

Sesamol yüksek oranda kabul görmüş bir antioksidandır. Fare derisinde yapılan bir de

neyde, foto-hasan önlemede iyi etkileri olduğu gösterilmiştir. Susam yağının oksidatif 

hasarı önlemede diğer yenebilir yağlardan daha etkili olduğu bilinmektedir . 

2)Humektan maddeler: Cilt yüzeyine uygulanan ve aynen bir sünger gibi suyu çe

kip, tutabii en maddelerdir. Bu tür maddeler stratum comeuma penetre olduktan sonra etki 

gösterirler .Stratum comeumun neminin tekrar kazandırılınası ve ince kınşıklıklann azal

tılmasında kullanılırlar. Humektan özellikteki maddelere örnek olarak, gliserin, propilen 

glikol, üre, sodyum laktat, sorbitol, pantenol, bal ve piralidon karbaksilik asit (PCA) veri-

lebilir. 

Bal, tartışmasız hala kullanımda olan en eski cilt bakım bileşenidir. B alın içeriği; 

%20 su, o/o38 fruktoz, %31 glukoz, %1,3 sukroz, %8,4 asidik bileşikler, %0,8 pro

teinler, %0,5 mineral tuzlardır. Ayrıca aminoasitler, biotin, nikotinik asit, folik asit, 

pantotenik asit, pridoksin ve tiaınin gibi vitaminler ve diastaz, invertaz, glukoz oksidaz ve 

katalaz gibi enzimler içerir. Mineral içeriğinde ise potasyum, demir, magnezyum, fosfor, 

bakır ve kalsiyum bulunur. 

Balın cildi parlaklaştıncı ve kınşıklık giderici ürünlerde keratolitik etkisi ile kul

lanılabileceği kayıtlıdır. Bu ürünlerde yalnız olarak veya a-hidroksi asitlerle beraber per

formans arttıncı ve iritasyon azaltıcı olarak kullanılabilir. Yüzeyel yara ve yanıkiarın te

davisinde deri üzerinde bal uygulaması yapılır. Bu uygulama sonunda, hastalarda artan 

yara sterilizasyonu, erken iyileşme, daha az acı ve iritasyon görülmüştür. Ayrıca gelenek

sel yara iyileştirici proseslerde çoğunlukla karşılaşılan diğer yan etki ve alerjiler oluşma
mıştır. Balın hızlı yara iyileşmesinde ve epitelizasyonunda, ödem absorpsiyonunda fayda-

lı etkileri saptanmıştır . 

Balın doğal kaynaklı ve kolay bulunabilir olması formülasyona katılmasındaki 

başlıca sebeplerdir. 

3)Film yapıcı ajanlar: Kınşık!ıkların azaltılmasında kullanılan ve hidrofilik mat

risler olarak bilinen diğer bir gruptur. Bu büyük molekül ağırlığına sahip maddeler, cilt 
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yüzeyi üzerinde bir film oluştururlar. Böylelikle suyun ciltten buharlaşmasını geciktirir

ler. Örneğin; hyaluronik asit. 

Sadece humektan içeren nemlendirici ürünler, suyu derinin boynuzsu tabakasına 

geri döndürür ancak hidrate olmuş boynuzsu tabakanın artan su içeriğini kaybetmekten 

koruyamazlar. Dolayısıyla nemlendirici ürünlerin formülasyonlarında humektan ve 

oklüzif ajanların birlikte kullanılması yerinde bir yaklaşımdır. 

Araştırmanın Amacı: İstanbul Üniversitesi Bezacılık Fakültesi Farmasötik Tek

noloji ABD./ Kozmetoloji BD. tarafından yürütülen yüksek lisans tezinin bir parçası olan 

ve yukarıda adı geçen çalışmaya davet edilmiş bulunuyorsunuz. 

Gelişmiş ülkelerde yaşam süresi uzadığından, insanların genç ve bakımlı kalma 

isteği artmıştır. Bunun sonucunda, kozmesötik sektörüne, her geçen gün, yeni etkin ve 

yardımcı maddeler girmektedir. Bu madde ve uygulama sistemlerinin, etkili olmasının 

yanı sıra, yan etkilerinin olmaması da çok önemlidir. Bu yüzden doğal maddelere olan 

ilgi giderek artmaktadır. Böylece sentetik türevli maddelerin yol açmış olduğu taksisite 

problemleri önlenebilir. Çalışmamızın amacı, geniş bir floraya sahip olan ülkemizde 

üretilen çeşitli bitkisel yağlar ve uygun spesifikasyanlara sahip balın birlikte formüle 

edilmesiyle, farklı kazınetik etkili formülasyonların geliştirilebilmesidir. Bu 

formülasyonlarda kararlılık testleri yürütülecektir. Kararlı ve uygun bulunan 

formülasyonlar, in vivo anti-aging etkinlik testlerine tabi tutulacaktır. Bu testler 

kapsamında cildin; 

-Transepidermal Su Kaybı 

-El astiki yeti 

-Nem tutma kapasitesi 

-Deri sebumu ve pH'ı gibi parametreler, kontrollü ısı ve rutubete sahip özel 

dermo-kazınetik kabinlerde, girisimsel olmayan aletli analiz yöntemleri ile test 

edilecektir. 

Araştırmanın Süresi:8 hafta 

Araştırmaya Katılan Gönüllü Sayısı:20 
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Araştırmada izlenecek Yöntem: Bu çalışmada sizden kişisel ve 8 hafta boyunca 

sabah-akşam olmak üzere günde 2 defa tek bir kolun önkol bölgesine uyguladığınız, yaş

lanma-karşıtı etkili topikal formülasyonla ilgili bazı soruları cevaplamanız istenecektir. 

Bunun dışında, krem uygulanan bölge ve uygulanmayan boş bölge, kontrollü ısı ve rutu

bete sahip özel dermo-kazınetik kabinlerde, girişimsel olmayan aletli analiz yöntemleri 

ile dennatolog gözetmenliğinde, test edilecektir. 

Sizden çalışmayla ilgili hiçbir ücret talebinde bulunulmayacaktır. Çalışmaya ka

tılmanız halinde kişisel bilgileriniz bizde saklı tutulacak ve herhangi bir yerde sizin adı
nızla açıklanmayacaktır. Çalışmanın tüm sonuçları bilimsel amaçlı olarak değerlendirile
rek yayınlanması planlanmaktadır. Çalışmadan elde edilecek sonuçlar bundan sonraki sü

reçte başka insanların yararına kullanılabilecektiL Araştırmanın izleyicileri, yoklama ya

panlar, etik kurullar ve resmi makamlar gerektiğinde araştırma bilgilerinize ulaşabilir. Siz 

de istediğinizde kendinize ait araştırma bilgilere ulaşabilirsiniz. Çalışma ile ilgili danış
ınak istediğiniz bir konu olduğunda aşağıda telefon numarası yazılı bulunan araştırmacıy-

la temasa geçebilirsiniz. 

Bu çalışmaya katılmak tamamen isteğinize bağlıdır. Herhangi bir etki ya da baskı 
altında kalmadan iştirak etmenizi istiyoruz. İstediğiniz her an bu çalışmadan çıkma hak

kına sahipsiniz. Araştırıcı, çalışma gereklerini yerine getirmemeniz, çalışma programını 

aksatmanız veya formülasyanun etkinliğini artırmak vb. nedenlerle isteğiniz dışında an-

cak bilginiz dahilinde sizi araştınnadan çıkarabilir. 

Değerlendirme kapsamında, etik kurul onayı alındıktan sonra, sağlıklı kadın gö

nüllüler üzerinde, kontrollü ısı ve rutubete sahip özel dermokozmetik kabini erde, girişim
sel olmayan aletli analiz yöntemleri ile in vivo yaşlanma-karşıtı etkinlik testleri yürütüle-

cektir. Ölçümü yapılacak parametreler şunlardır; 

-Transepidermal Su Kaybı: Epidermis yoluyla su kaybının (TEWL) incelenme

si, uygulanan ürünün TEWL üzerindeki etkilerinin açıklaması amacıyla yürütülecektir. 

Bu amaçla Tewametre(Courage + Khazaka electronic GmbH, Köln/ 

Germany)kullanılacaktır. Ölçüm prensibi, deri yüzeyi ile deri yüzeyinin hemen üzerinde, 

sabit yükseklikte oluşan buhar basıncı farkının saptanması esasına dayanır. TEWL değeri 
gl m2/ s olarak ifade edilir. 
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-Deri elastikiyeti: Kullanılan ürünün etkisiyle oluşan değişiklikler, Kütometre 

(Arama Skin Diagnosis System, South Korea) ile ölçülecektir. Kütometre ile deri yüzeyi

ne dikey bir vakum uygulayarak, bu vakum sonucunda deride oluşan deformasyon test 

e dil ecektir. 

-Nem tutma kapasitesi: Kullanılan ürünün etkisiyle derinin nem tutma kapasite

sinde meydana gelen değişiklikler, Komeometre(Courage + Khazaka electronic GmbH, 

Köln/ Germany ) kullanılarak ölçülecektir. Bu alet kapasitans esasına göre çalışır. Aletin 

probunda iki adet birbirine paralel metallevha vardır. Derinin nemi bu levhalar arasında 
dielektrik ortam oluşturur ve ölçülen değer derinin nem içeriğine göre kapasitansdaki de-

ğişikliği gösterir. 

- Derinin pH'ı: Kullanılan ürünün, derinin doğal asidik pH'sı ile uyumlu olup 

olmadığı test edilecektir. Bu amaçla deri pHmetre'si(Courage + Khazaka electronic 

GmbH, Köln/ Germany) ile, deri yüzeyindeki suda çözünür maddelerin varlığında, deri-

nin pH değerleri ölçülecektir. 

-Deri sebumu: Deriye uygulanan topikal formülasyanun sebum üzerine etkisini 

incelemek amacıyla Sebuınetre(Courage + Khazaka electronic GmbH,Köln/ Germany) 

kullanılarak ölçümler yapılacaktır. Yüzey lipiderinin miktarını değerlendirmek için kul

lanılan sebumetrede, opak bir plastik şerit yüzey lipitleriyle temas ettiği zaman, bu lipit

lerle kaplanması sonucunda yan şeffaf hale geçmektedir. Bu yarı şeffaflığın derecesi, 

spektrofotometre ile ölçülerek lipit miktan J..Lg/ cm2 olarak ifade edilir. 

İstatistiksel Değerlendirmeler: Yapılacak tüm çalışmalar istatistiksel olarak değer
lendirilecek ve bu amaçla Tek yönlü ANOV A testi kullanılacaktır. Grafikler Microsoft 

Excel programı kullanılarak çizilecektir. 

Alternatif Tedavi veya Girişimler: 

Araştırma Sırasında Karşılaşılabilecek Riskler: Araştırma sırasında karşılaşı-

labilecek herhangi bir risk bulunmamaktadır. 

Araştırma İlacının Olası Yan Etkileri: 

Araştırma Süresince 24 Saat Ulaşılabilecek Kişi Adı 1 Soyadı 1 Telefonu: 

Ecz. Ebru ÖZKAN/ 0535 834 00 92 
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Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formundaki tüm açıklamalan okudum. Bana, yuka

nda konusu ve amacı belirtilen araştırma ile ilgili yazılı ve sözlü açıklama aşağıda adı be

lirtilen hekim tarafından yapıldı. Araştırmaya gönüllü olarak katıldığımı, istediğim zaman 

gerekçeli veya gerekçesiz olarak araştırmadan ayrılabileceğiınİ ve kendi İsteğime bakıl

maksızın araştırmacı tarafından araştırma dışı bırakılabileceğimi biliyorum. 

Söz konusu araştırmaya, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın kendi nzamla katıl

mayı kabul ediyorum. 

Gönüllünün Adı 1 Soyadı 1 İmzası 1 Tarih 

Açıklamalan Yapan Kişinin Adı 1 Soyadı 1 imzası 1 Tarih 

Gerekiyorsa Olur İşlemine Tanık Olan Kişinin Adı 1 Soyadı 1 imzası 1 Tarih 

Gerekiyorsa Yasal Temsilcinin Adı 1 Soyadı 1 imzası 1 Tarih 

Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu asgari olarak yukarıda belirtilen başlıklan 

içermelidir. 
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ÖZGEÇMİŞ 

Kişisel Bilgiler 

Adı Ebru Soyadı Özkan 

Doğ.Yeri Üsküdar Doğ.Tar. 19.04.1986 

Uyruğu T.C. TC Kim No 13544920604 

Email ecz_ ebru_ ozkan@hotmail.com Tel 0535 834 00 92 

Eğitim Düzeyi 

Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yrlı 

Doktora 

Yük.Lis. 

Lisans İstanbul Üniversitesi Bezacılık Fakültesi 2008 

Lise Çemberlitaş Anadolu Lisesi 2004 

İş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sıralayın) 
1 Görevi Kurum Süre (Yri- Yıl) 

ı. Ecza cı Ebru Eczanesi 2009-... 

Yabancı Okuduğunu 
Yazma* 

KPDS!ÜDS (Diğer) 
Dilleri Anlama* Konuşma* 

Puanı Puanı 

İngilizce Çok iyi ıyı Çok iyi 85,00 

o o o • 

*Çok ıyı, ıyı, orta, zayıf olarak değerlendırin 

Sayısal Eşit Ağırlık Sözel 

ALES Puanı 77.726 78.430 67.001 

(Diğer) Puanı 

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

Ms Office programları Çok İyi 

Özel İlgi Alanları (Hobileri): Araştırma, sinema, bowling, doğa yürüyüşü yapmak. 


