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1.GĠRĠġ VE AMAÇ 
 

Alkol, M.Ö. 2000’li yıllardan beri var olan, insan beyninin fonksiyonlarını baskılayıcı 

özelliklere sahip, zehirli etkisi olan, kullanımı oldukça yaygın bir maddedir (Kalyoncu ve 

Mırsal, 2000). 

Sağlık, sosyal, psikolojik, ekonomik ve adli birçok sorunun temelinde alkol kullanımı 

yatmaktadır. Alkolün en büyük etkisi merkezi sinir sistemi (MSS) üzerinedir; bu etkisini 

sinirsel ve ruhsal davranıĢları olumsuz etkileyerek gösterir. Adli bilimlerinin sorunları da bu 

etkinin bir sonucudur  (Evren, 2008). 

Adli bilimler açısından önem taĢıyan alkol türleri; etil alkol (etanol), metil alkol ve antiseptik 

olarak geniĢ kullanımı olan izopropil alkol’dür. Bunlar içinde en önemlisi olan etanolün, 

vücut sıvılarından doğru ve hassas olarak tayini adli bilimler açısından önemlidir (Evren, 

2008). 

Alkol kullanımı, çoğu ülkede en önemli halk sağlığı sorunudur. Alkol bağımlılığın 

geliĢiminin erken tanımlanması, uygun tedavi yöntemlerinin imkanını arttırır ve ayrıca sağlık 

harcamalarının fiyatını düĢürür (Musshoff , 2002). 

AĢırı alkol kullanımını gösteren ―biyokimyasal belirleyiciler‖ ; alkol bağımlılığının 

yaygınlığının taranması, tedavisi, önlenmesi ve alkol kullanımına bağlı diğer hastalıkların 

saptanmasında önemli bir yere sahiptirler. Biyokimyasal belirleyicilerin rutin kullanımı, 

klinik ve otopsi çalıĢmalarında alkol tüketimini saptamayı amaçlamaktadır (Mırsal ve ark., 

2002 ; Rainio ve ark., 2008). 

Etil glukuronid (EtG), etanolün hassas ve spesifik metabolitidir,  ayrıca alkol tüketiminde kısa 

süreli belirleyici olarak kullanılır. Yüksek miktarda tüketildiğinde, birkaç gün boyunca 

bulunabilir. Etil glukuronid, etanol alımından sonra  idrar, kan, saç, göz içi sıvısı, beyin 

omurilik sıvısı gibi vücut sıvılarında bulunabilir (Thierauf ve ark., 2008 ; Stephanson ve ark., 

2002). 

Bu çalıĢmada, alkol alındığının kanıtı olan etil glukuronid metabolitinin idrardan tayini için 

güvenilir bir analiz metodu geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. Ġdrarda etil glukuronidin tayini son 

alkol alımından hemen sonraki süreçte de mümkün olduğundan antemortem ve postmortem 

toksikolojik incelemelerde ve alkol bağımlılığı tedavisi gören kiĢilerin takibinde, alkol 

kullanılıp kullanılmadığının bir göstergesidir. Alkol kullanımına bağlı, ölümle sonuçlanan 
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veya sonuçlanmayan yol ve iĢ kazaları olabilmektedir. Ayrıca alkoliklerde, intihar ve cinayet 

olgularıyla da sıklıkla karĢılaĢılmaktadır. Bu konuyla ilgili adli olayların, hızlı ve güvenilir 

Ģekilde çözülmesine katkı sağlanması amacıyla geliĢtirilen yöntem, alkol bağımlılığı tedavisi 

gören kiĢilerden alınan idrar örneklerine de uygulanmıĢtır. 
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2.GENEL BĠLGĠLER 

2.1. Alkolün Tarihçesi 

Alkolün tarihi neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Ġlk bira, bundan 8 bin yıl önce 

Mezopotamyalıların arpayı ekmek yapmak için ıslah etmesiyle, mayalama tekniğiyle 

yapılmıĢtır. Sümerlerin 6 bin yıl önce Godin Tepelerinde (Batı Ġran ve Anadolu) bira ve Ģarap 

içtiği bilinmektedir. Bundan sonraki tarihlendirmelerde yapılan saptamalar ise, insanlığın 

yerleĢik hayata geçtiği dönemlerde yoğun bir alkol tüketiminin yaĢandığını göstermektedir 

(Evren, 2008).  

Etil alkol, fermantasyon sonucu kolayca elde edilebildiğinden her toplumda alkollü içecekler 

bilinmekte ve kullanılmaktadır. Damıtma teknolojisinin daha da geliĢmesiyle 18. yy 

Avrupa’sında aĢağı sınıf arasında alkol kullanımı giderek yayılmıĢ, 19. yy’da Amerika’da 

zirveye ulaĢmıĢtır. Alkol kullanımı 14. yy’dan sonra hastalık olarak kabul edilmiĢ, tıbbi 

kavram olarak ise 19. yüzyıl ortalarında ―alkolizm‖ Ģeklinde isimlendirilmiĢtir. Alkolizm 

sözcüğü ilk kez 1856 yılında Ġsveçli hekim Magnus Huss tarafından, ―Alcoholismus 

Chronicus‖ isimli makalede kronik alkolizm Ģeklinde kullanılmıĢtır (Yapıcı, 2006; Evren, 

2008). 

2.2. Alkolün Tanımı ve Sınıflandırılması 

Alkol sözcüğü gerçekte Arapça Al-Kuhl (kaĢ boyamasında kullanılan rastık tozu) sözcüğü 

üzerinden Latin ve Avrupa dillerine, oradan Türkçeye geçmiĢ olmakla birlikte, kimyada çok 

geniĢ bir grup maddenin ortak adıdır. Diğer bağları da doymuĢ olan bir karbon atomuna bir 

hidroksil (-OH) ekinin bağlanmasıyla oluĢan bütün maddeler bu grup içinde toplanır. 

Genellikle biyolojik etkinliği, içinde bulunan karbon atomlarının sayısına bağlıdır. Karbon 

atomunun 3-20 arasında olmasıyla insan için ağır zehirli maddeler oluĢur. Kullanılabilen 

alkoller 1 ve 2 karbon atomlu olanlarıdır. DüĢük karbon sayılı alkoller suda çok kolay dağılır 

ve yağı çözerler (Babaoğlu, 1997 ; Kalyoncu ve ark., 2000). 
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2.2.1. Kimyasal Yapısına Göre Alkoller  

Alkoller kimyasal yapısına göre alifatik ve aromatik alkol olmak üzere 2 sınıfa ayrılırlar. 

a) Alifatik Alkoller  

Alifatik alkoller, bir alkil (R) grubuna -OH grubunun bağlanma sayısına göre mono ve poli 

alkol olmak üzere 2 gruba ayrılırlar. 

Mono Alkoller 

Bir alkil (R) grubuna bir -OH grubunun bağlanmasıyla oluĢur. Genel formülü CnH2n+1-OH (R-

OH) Ģeklindedir. Mono alkoller üç ayrı sınıfta toplanır: 

i)Primer (birincil) alkoller: -OH grubu bir uçtaki karbona bağlı olup bu karbona en az iki H 

atomu bağlı olur. CH3 -CH2-OH gibi. 

ii)Sekonder (ikincil) alkoller: -OH grubu aradaki herhangi bir karbona bağlı olan alkollerdir.  

-OH grubunun bağlı olduğu karbona bir H atomu bağlı olur. CH3-CHOH-CH3 gibi. 

iii)Tersiyer (üçüncül) alkoller: -OH grubu H’sı olmayan karbona bağlıdır. (CH3)3COH gibi. 

Poli Alkoller 

Bir alkil (R) grubuna birden fazla -OH grubunun bağlanmasıyla oluĢurlar. Dihidrik alkol 

(etilen glikol), trihidrik alkol (gliserin) gibi. 

b) Aromatik Alkoller  

Yan zincirlerinde OH- grubu bulundurduğundan aril grubu ve alifatik alkol grubu bileĢiği gibi 

düĢünülebilirler. Fenil metanol ve Fenil etanol gibi (http://www.chemcases.com/alcohol/alc-

03.htm). 

 

2.3. Alkolün Elde Edilmesi 

Etil alkol kısaca alkol olarak adlandırılmaktadır. Etil alkol (etanol), renksiz, akıcı, uçucu, 

yanıcı özellikte, higroskopik (nem çekme özelliği olan) bir sıvıdır. Kimyasal formülü 

―CH3CH2OH‖ dır. Erime noktası -114,3 °C, kaynama noktası 78,5 °C, yoğunluğu 789 g/L 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dihidrik_alkol&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gliserin
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fenil_metanol&action=edit&redlink=1
http://www.chemcases.com/alcohol/alc-03.htm
http://www.chemcases.com/alcohol/alc-03.htm
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(0.789 g/cm³), alevlenme noktası 12 °C’ dir.  Havada % 3,3–19 oranında olduğu zaman patlar. 

423 °C’ de yanar  (Vural, 2005). 

Alkol,  fermantasyon ve distilasyon olmak üzere baĢlıca iki yoldan elde edilir: 

Alkol fermantasyonunda; baĢlıca yaĢ ya da kuru meyve ve tahılların içinde bulunan glikoz 

ünitesi taĢıyan oligosakkaritler (Ģekerler) ile polisakkaritlerin (niĢasta) maya mantarları 

tarafından fermantasyonu ile elde edilir. Genellikle fermantasyon ortamında alkol 

konsantrasyonu % 15-17’ye eriĢtiğinde fermantasyon durur. Bu yolla daha düĢük 

konsantrasyonda alkol elde edilemez. Bira, Ģarap, vermut ve likör gibi içkiler bu yöntem ile 

elde edilirler (Evren, 2008). 

C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2 + 2 ATP 

Fermantasyon esnasında etil alkolden baĢka az miktarda, molekülünde 3-8 karbon atomu 

içeren yüksek alifatik alkoller, çeĢitli aldehid türevleri, organik asitler, esterler, ketonlar ve 

metil alkolde oluĢmaktadır. Bunların çoğu uçucu maddeler olduklarından distillenmiĢ içkilere 

de geçtiği belirtilmektedir. Bu maddelerden alkollü içkilerde en fazla bulunanların yüksek 

alkoller olduğu ve bunların arasında içkilerde en yüksek oranda olanı izoamil alkol olduğu  

vurgulanmaktadır. Alkollü içkilerin etkileri temel olarak etil alkolden ileri gelmekle birlikte, 

yukarıda sayılan bulaĢık maddelerin de etkide ikincil katkıları olduğu belirtilmektedir. Bunun 

yanında yüksek alkoller, etil alkole göre daha yavaĢ metabolize edildiklerinden, içkinin 

yaptığı depresyonun uzamasına neden olmaktadırlar. Depresyonun uzamasında; bu 

maddelerin, etil alkolün biyotransformasyonunu yapan enzimler tarafından metabolize 

edilmelerinin ve ko-substrat olarak etil alkolün yıkımını yavaĢlatmalarının da rolü olabileceği, 

bulaĢıklığın derecesinin toksikoloji açısından önemli olduğu belirtilmektedir  (Can, 2004). 

Alkol konsantrasyonunun artırılması veya saf etanol elde edilmesi distilasyon yolu ile olur. 

Distilasyon; fermantasyon sonucu elde edilen ve sudan daha düĢük kaynama noktasına sahip 

bulunan etil alkolün uçurularak sudan ayrılması ve toplanması esasına dayanır. Rakı, votka, 

cin, viski ve kanyak bu yolla elde edilen içkilere örnek gösterilebilir. Distile içkilerin 

sertliğini, içerdiği alkol miktarını belirtmek üzere standart bir ticaret ölçüsü olarak alkol 

derecesi için ―proof‖ ifadesi kullanılmıĢtır. ―Alkol Derecesi (proof)‖ alkol yüzdesinin iki 

katıdır. ġarapta ise genellikle alkol yoğunluğu % 10’dur (alkol derecesi 20 ; ancak bu sistem 

Ģaraplarda kullanılmaz). Birada genellikle % 4-5 oranında alkol bulunur (alkol derecesi 8-10). 

Ġçerisinde % 50 hacim alkol bulunan viski ise 100 ―proof‖ kabul edilmiĢtir (Evren, 2008). 
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Etil alkol içeren bileĢikler Tablo 2.1 de, ülkemizde çok tüketilen bazı içkilerdeki etil alkol

oranları ise Tablo 2.2 de gösterilmektedir.

Tablo 2.1 Etil alkol içeren bileĢikler

Etil Alkol Ġçeren BileĢikler Etil Alkol Oranı (%)

Bazı Gargaralar 10-27

TıraĢ Losyonu 15-80

Ġspirto 70-90

ÇeĢitli Boyalar 25

Parfüm, Kolonya 25-90

Deterjanlar 1-10

Denatüre Alkoller 90-99,9

Cam Temizleyicileri 10

Ġlaç KarıĢımı/prepatları 2-25

Saç toniği 25-65

(Can, 2004)

Tablo 2.2 Ülkemizde çok tüketilen bazı içkilerdeki etil alkol oranları

Ġçkiler Etil alkol oranları (%)

Bira 2-6

ġarap 10-12

Likör 20-35

Rakı 45-50

Kanyak 41-45

Cin 47

Votka 40

Viski 43-50

(Dökmeci, 2001)
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2.4. Etil Alkolün Farmakokinetiği

2.4.1. Emilimi

Alkol; ağızdan, solunumla akciğerlerden veya enjeksiyon yoluyla vücuda girebilen, bunların

arasında en çok oral yolla alınıp, hemen gastrointestinal (mide-bağırsak) sistemden

absorblanarak vücut sıvılarında homojen olarak yayılan bir maddedir. Ağız yoluyla alınan

alkol, mide-bağırsak kanalından pasif difüzyonla hızlı bir Ģekilde ve tam olarak absorbe edilir.

Absorpsiyon hızının fazla olması, sıvı olmasına, molekülünün ufak olmasına ve iyonize

olmamasına bağlıdır. Aç karnına alınan alkolün yaklaĢık % 20’si mideden, geri kalanı ince

bağırsaktan absorbe edilir. Ġnce bağırsaktan olan absorpsiyonun hızı, mideden olana göre

daha fazladır. Mide dolu olduğunda, mideden absorpsiyon yavaĢlar; ayrıca bu durumda

midenin boĢalma süresinin uzaması nedeniyle ince bağırsağa geçiĢ gecikir (Kayaalp, 2002;

Evren, 2008).

Etanolün absorbsiyonunun ve oksidasyonunun gerçekleĢtiği organlar ġekil 2.1 de

gösterilmektedir.

Etil alkolün % 60’ının yaklaĢık olarak 1 saat içinde, % 90’ının ise yaklaĢık olarak 1,5 saat

içinde emildiği belirtilmektedir. Alkolün boĢ midede zirve konsantrasyonuna 1,5-2 saat sonra,

dolu midede ise 1-6 saatte ulaĢtığı kabul edilmektedir. Zirve konsantrasyonuna ulaĢma hızı,

alınan yemekle doğru, yemek ve alkol alımı arasında geçen zamanla ters orantılı olduğu

belirtilmektedir (Can, 2004).

Alınan içkide alkol konsantrasyonu yüksekse, pasif difizyonla ilgili konsantrasyon farkının

(gradientinin) fazlalığı nedeniyle absorpsiyon daha hızlı olur. ġarap ve bira gibi nispeten

düĢük konsantrasyonda alkol içeren içkilerde alkol daha yavaĢ absorbe edilir (Kayaalp, 2002).

Alkol dağılımı mide, karaciğer, pankreas gibi organ ve dokuların içeriğindeki su oranıyla

ilgilidir (Evren, 2008).

.
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ġekil 2.1Etanolün absorbsiyonunun ve oksidasyonunun gerçekleĢtiği organlar (Evren, 2008).

2.4.2. Dağılımı

Alkol vücutta bütün sıvı kompartmanlara kolayca geçer. Plazma proteinlerine bağlanmaz.

Vücut boĢluklarındaki sıvılarda (Beyin omurilik sıvısı ve göz içi sıvısı gibi) alkol

konsantrasyonu kandakine yaklaĢık olarak eĢittir. Alkol yağ dokusunda toplanmaz; yağ/su

oranı 1/30 kadardır. Etil alkolün vücuttaki dağılımı incelendiğinde, yaĢla ve yağ dokusunun

artmasıyla azaldığı vurgulanmaktadır. Bu nedenle kemik ve yağ dokusunda alkol

konsantrasyonu düĢüktür (Kayaalp, 2002 ; Can, 2004).

Kadınlarda, vücut yağ oranı daha fazla olduğu için, etanolun sanal dağılım hacmi

erkeklerdekinden biraz daha azdır. Aynı miktar alkol alan aynı vücut ağırlığındaki bireylerde

alkol kan düzeyi; kadınlarda, erkeklere göre daha yüksek olur. Ayrıca kadınların vücut

ağırlığı genelde erkeklerin vücut ağırlığından daha az olduğundan bu da aynı miktar alkol

alan kadın ve erkek arasındaki konsantrasyon farkında rol oynar (Kayaalp, 2002). Alkolü

metabolize eden mide mukozasındaki alkol dehidrogenaz etkinliğinin, kadınlarda

erkeklerinkinin yaklaĢık yarısı kadar olduğu ve mide mukozasında absorbe edilen alkolün bu

organda yıkılma hızının erkeklerinkinin yaklaĢık 1/4’ü kadar olduğu belirtilmiĢtir ( Can,

2004).
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2.4.3. Metabolizması ve Yıkımı 

Etil alkolün biyotransformasyonundaki ana yolu, karaciğerde asetaldehide ve hidrojene 

oksidasyonudur. Asetaldehid insan karaciğerinde enzimatik etanol oksidasyonunun ilk 

metabolik ürünüdür ve etanolden çok daha toksiktir. Bu nedenle alkol ve alkol kullanımıyla 

iliĢkili fizyolojik değiĢikliklerin büyük bir çoğunluğu etanolden çok asetaldehitle bağlantılıdır.  

Üç enzim; sitoplazmik alkol dehidrojenaz (ADH), mikrozomal etil alkol oksitleyici sistem 

(MEOS) ve katalaz, etil alkolün oksidasyonundan sorumludur. Asetaldehid, aldehit 

dehidrojenaz enziminin katalizör etkisiyle asetata oksitlenir. Asetat daha sonra asetat-CoA 

ligaz tarafından bir ATP bağımlı reaksiyon ile asetil-CoA’ya dönüĢtürülür. Asetil-CoA 

üretimi, etanol yıkımı ile ara metabolizma arasındaki bağlantıyı oluĢturur. Asetatın büyük bir 

kısmı karaciğer dıĢındaki dokularda karbondioksit ve suya oksitlenir. Geri kalan kısmı, 

akciğerlerde alveollerden nefese atılmak, böbreklerden idrar içine verilmek ve ter bezleri 

tarafından salgılanmak suretiyle uzaklaĢtırılır (Evren, 2008). 

Alkolün oksidasyon oranı sabittir ve vücudun enerji gereksinimlerinden bağımsızdır. Vücut 

yaklaĢık olarak saatte 15 mg/dL alkolü metabolize eder. Alkoliklerde veya kronik alkol 

kullanıcılarında, alkolün biyotransformasyon hızı enzim indüksiyonu nedeniyle artar. Açlık 

ve proteinden fakir diyetin alkol metabolizmasını yavaĢlattığı belirtilmektedir (Yapıcı, 2006 ; 

Can, 2004). 

Diğer dokular içinde alkolü en fazla metabolize edeni mide mukozasıdır. Alkolün 

biyotransformasyonunda birinci basamak olan asetaldehide oksidlenmesi sıfır derece 

kinetiğine göre, alkol konsantrasyonundan bağımsız bir hızda cereyan eder. Söz konusu 

dönüĢüm iki yolak üstünden olur (Kayaalp, 2002). 

2.4.3.1. Alkol dehidrojenaz (ADH) yolağı: 

Bu enzim esas olarak karaciğer hücrelerinde sitoplazma içinde bulunan ve çinko içeren 

sitozolik bir enzimdir. Sürekli alkol alındığında dönüĢüm bu yolak üstünden olur; fazla 

miktarda alkol alınmıĢsa, büyük kısmı yine bu yolak üzerinden metabolize edilir. 

Reaksiyon aĢağıdaki denkleme uyar: 

 
                                      Alkol dehidrojenaz 

CH3CH2OH + NAD
+
        CH3 CHO + NADH + H

+
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Görüldüğü üzere alkolün oksidasyonu, nikotinamid adenin dinükleotid kofaktörü’nün 

(NAD
+
’nin), NADH’ye  indirgenmesi olayına kenetlidir.  

2.4.3.2. Mikrozomal karma fonksiyonlu oksidazlar: 

Karaciğerde endoplazmik retikulumda yerleĢmiĢ olan bu enzimlerin etil alkolün 

oksidasyonunu yapan bölümüne, mikrozomal etanol oksitleyici sistem (MEOS) adı verilmiĢ 

ve daha sonra bunun CYP2E1 enzimi olduğu anlaĢılmıĢtır. Kronik olarak alkol alanlarda bu 

enzim oto-indüksiyona uğrar. Bu yolak üzerinden olan oksidlenmeye, indirgenmiĢ 

nikotinamid adenin dinükleotid fosfatın (NADPH’nin), NADP
+
’ye oksidlenmesi eĢlik eder ve 

olay aĢağıdaki denkleme uyar:                                                                                                                                                                

 

                                                                                                     CYP2E1 

CH3CH2OH + NADPH + H
+ 

+ O2        CH3CHO + NADP
+
 + 2H2O 

Alkolün oksidasyonunda ikinci basamak, asetaldehidin asetik aside dönüĢüdür. Asetaldehidin 

% 90’dan fazlası bu reaksiyona girer. Olayı NAD
+
’e  bağımlı  mitokondriyel bir enzim olan 

aldehid dehidrojenaz (ALDH) kataliz eder; bu olaya karaciğer mikrozomal enzimlerinin 

katkısı düĢük derecededir. Ġkinci basamaktaki dönüĢümün hızı, birincininkinden çok daha 

fazladır; bundan dolayı, alkol alındıktan sonra vücutta asetaldehid  birikmez ; bu maddenin 

kandaki konsantrasyonu alkol konsantrasyonunun %1’i kadardır. Alkoliklerde muhtemelen 

mitokondrilerin bozulmasına bağlı olarak asetaldehid oksidasyonu yavaĢlar. Asetaldehidden 

oluĢan asetik asit kısmen metabolize edilerek CO2 ve suya dönüĢür.  

                                                                Aldehid dehidrojenaz                                           

CH3CHO + NAD
+

  +H2O        CH3COOH + NADH + H
+
 

Alkolün asetaldehide dönüĢümü alkol konsantrasyonuna bağlı olarak hızlanır. Konsantrasyon 

1 mg/ mL düzeyine eriĢtiğinde hız maksimuma eriĢir, bundan sonra konsantrasyon artsa bile 

alkolün biyotransformasyon hızı sabit kalır. Bunun nedeni enzimin doygunluğa eriĢmiĢ 

olması değil, fakat hidrojen akseptörü olarak gerekli NAD
+
 koenziminin NADH’den 

rejenerasyon hızının kısıtlı olmasıdır. Alkol metabolizmasının maksimum hızı bireyler 

arasında oldukça fazla farklılık gösterir. Alkoliklerde veya non-adiktif Ģekilde kronik alkol 

alanlarda alkolün biyotransformasyon hızı, enzim indüksiyonu nedeniyle, fazlalaĢmıĢtır. Bir 

gram alkolün metabolize edilmesi 7 kilokalori’lik enerji oluĢturur, bunun 2/3’si asetik asidin 
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yıkılması sırasında olur. Bu duruma göre alkolün kalori değeri karbonhidrat ve 

proteinlerinkine (4 kilokalori/g) göre daha yüksek, fakat yağınkine göre (9 kilokalori/g) daha 

düĢüktür. Bu açıdan alkol besleyici bir madde olarak kabul edilebilir (Kayaalp, 2002). 

Etil alkolün metabolizma hızı alınan alkol miktarına bağlı değildir. Belli bir hızla 

metabolizma olur. Bu süreç disülfiram gibi asetaldehidin asetik aside dönüĢümünü bloke eden 

ilaçlarla inhibe edilebilir veya yavaĢlatılabilir (Evren, 2008). 

2.4.4. Atılımı 

Vücuda giren alkolün % 98’i biyotransformasyon yoluyla elimine edilir. Vücuda fazla alkol 

girmiĢse bu oran % 90’a kadar inebilir. Geri kalan kısmı, akciğerlerde alveollerden nefese 

atılmak, böbreklerden idrar içine atılmak ve ter bezleri tarafından salgılanmak suretiyle 

uzaklaĢtırılır. Ekspirasyon (soluk verme) havasındaki alkol konsantrasyonu, kandaki 

konsantrasyonu düzenli bir oranda yansıtır. Bu nedenle nefesteki alkol kandaki miktarın 

oldukça iyi bir göstergesidir (Kayaalp, 2002). 

2.5. Alkol Kullanımının ve Bağımlılığın Belirlenmesinde Kullanılan Belirteçler  

Alkol bağımlılığın sonuçları istenmeyen boyutlara ulaĢmadan önce tanı konulması büyük 

önem taĢımaktadır. Alkol kullanımında biyolojik testlerin yapılma amaçları; sorununu kabul 

etmeyen alkol kullanıcılarında hekime yardımcı olmak, kesin içmemesi gereken iĢlerde 

çalıĢanların, alkol kullanımının izlenmesi gibi amaçlarla kullanılabilir. 

Carbohydrate-deficient transferin (CDT): CDT, son 10 yıl içinde alkol kullanımını 

gösteren önemli bir belirleyici olmuĢtur. Transferrin karaciğerde yapılan ve salgılanan demir 

taĢıyan bir glikoproteindir. Yoğun alkol kullanımı dönemlerinde transferrin içindeki 

karbonhidrat içeriği (sialik asit, galaktoz, N-asetil glukozamin) düĢmektedir. Bu durum 

―carbohydrate deficient transferrin‖ olarak adlandırılmıĢtır. CDT’in özellikle alkol bağımlılığı 

tedavi merkezlerinde hiç içmeyenler ve ―hafif sosyal içicilerden‖ ağır içicileri ayırmada 

kullanılabileciği ileri sürülmüĢtür. Rutinde yalancı pozitif sonuçların oluĢtuğu nadir durumlar 

vardır. CDT’in yarılanma ömrü 15 gün kadardır. CDT izoformlarının yapısal 

benzerliklerinden dolayı analizleri oldukça zordur (Mırsal ve ark. , 2002 ;  Mushoff, 2002).  

Gama Glutamil Transferaz (GGT): GGT alkol kullanımını saptamada en sık kullanılan 

biyokimyasal belirleyicidir. Bu enzimin karaciğer, böbrek, pankreas ve prostatta yoğun olarak 

bulunduğu bildirilmiĢtir. Bazı bilgiler olmasına rağmen GGT artıĢı ile alkol kullanım sıklığı, 
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miktarı, süresi ve alkol kullanım örüntüsü arasında henüz açık bir iliĢki saptanamamıĢtır. Yarı 

ömrü 14-26 gündür. GGT birçok durumda yalancı pozitif olarak artabilir. Sonuç olarak; 

GGT’nin maliyeti oldukça düĢük, hastalar ve sağlık çalıĢanları arasında kullanım kolaylığı ve 

kabulü oldukça yüksektir (Mırsal ve ark. , 2002 ; Mushoff, 2002).  

Aspartat Amino Transferaz (AST) ve Alanin Amino Transferaz (ALT):  AST (glutamik 

oksalasetik transaminaz-SGOT olarak da bilinir) ve ALT (glutamik purivik transaminaz-

SGPT olarak da bilinir) karaciğer hasarını saptamada rutinde sık kullanılan belirleyicilerdir. 

Her iki enzim de amino asit metabolizması ile ilgilidir. Bazı çalıĢmalarda; alkole bağlı 

olmayan karaciğer hastalıklarını alkole bağlı olan karaciğer hastalıklarından ayırmak için 

AST/ALT oranının kullanılması önerilmiĢtir. Makul bir yarı ömrü vardır (2-3 hafta). ALT ve 

AST kronik aĢırı içme belirleyicisi olarak kullanılmaktadır (Mırsal ve ark., 2002 ; Mushoff, 

2002).  

Ortalama Korpusküler Hacim-Mean Corpuscular Volume (MCV): Devamlı alkol 

kullanımı kırmızı küre boyutlarını artırabilir. Kırmızı kürelerin boyutlarını ölçmek için 

kullanılan laboratuvar testi ―ortalama korpusküler hacim‖ olarak adlandırılmaktadır. Bu test 

genellikle rutin kan sayımı içinde otomatik olarak ölçülmektedir. Uzun bir yarı ömrü vardır 

(birkaç aya kadar). MCV’nin duyarlılığı düĢüktür. MCV alkol bırakıldıktan sonra birkaç ay 

içinde normal sınırları içine döndüğü için yalnızca tarama testlerinde kullanılabilir (Mırsal ve 

ark. , 2002 ; Mushoff, 2002).  

5-Hidroksitriptofol: Alkol kullanımını saptamak için son zamanlarda kullanılan testlerden 

birisidir. Ġdrardaki 5-hidroksitriptofol (5-HTOL)/5-hidroksiindol-3-asetik asit (5-HIAA) 

oranıdır. Her iki bileĢik de serotonin metabolizmasının ürünüdür. Alkol kullanımı 5-HTOL 

miktarını artırır, 5-HIAA miktarını azaltır. 5-HTOL alkol seviyesi arttığında yükselir ve alkol 

alımından 14-22 saat sonra normal seviyelerine döner. 5-HTOL/ 5-HIAA oranı, klinik 

amaçlarla alkol bağımlısı nüks hastalarda kullanılabilir (Mırsal ve ark., 2002 ; Mushoff, 

2002).  

Beta-Hekzoaminidaz: Beta-hekzoaminidaz (b-Hex) lizozomal bir glikozidazdır. Bu enzimin 

aktivitesi aĢırı alkol alımı sırasında artmaktadır. Yarı ömrü kısa olduğu için (2-4 gün) tarama 

testlerinde kullanılamayacağı ancak nükslerde faydalı bir yöntem olabileceği ileri sürülmüĢtür 

(Mırsal ve ark., 2002 ; Mushoff, 2002).  
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Asetaldehit BileĢimleri: Asetaldehit, alkol metabolizması sırasında oluĢan reaktif bir ara

üründür. Asetaldehit proteinlerle ―kararlı ve kararsız‖ bileĢimler oluĢturur. Kararlı protein

asetaldehit bileĢimleri alkol kullanımını ayırmak için kullanılmıĢtır. Yarı ömrü 1-2 hafta

kadardır. Yapılan çalıĢmalarda bu testin kullanılabilirliği ile ilgili çok sayıda kısıtlılık olduğu

anlaĢılmıĢtır (Mırsal ve ark., 2002 ; Mushoff, 2002).

Diğer Laboratuvar Belirleyicileri: Son yirmi yıl içinde aĢırı alkol kullanımını belirlemek

için birçok test kullanılmıĢtır. Bu testler birçok kısıtlılıklara sahiptir. Bunlar; HDL (High

Density Lipoprotein), kolesterol, apolipoprotein A-I ve A-II, alfa-amino-N-butirik-asit/lösin

oranı, kan asetat, kan metanol, idrar dolikol, yağ asitleri etil esterleri, 2,3-butanediol ve

salsolinol miktarı olarak özetlenebilir.

Alkol kullanımının biyokimyasal belirleyicilerinin önemi Food and Drug Administration

(FDA)’nın, Carbohydrate-deficient transferin (CDT)’i alkol kullanımının bir belirleyicisi

olarak kabul etmesinden sonra artmıĢtır. Alkol kullanımını gösteren bir belirleyicinin alkol

alım süresi, miktarı ve sıklığını yansıtması, belirleyicide oluĢan değiĢiklerin bu özelliklerle

paralel olması gerekmektedir. Yine bu iliĢkinin nüks ile olan bağlantısı yaĢ, cinsiyet, ―ağır,

orta, hafif ve sosyal içici‖ gibi değiĢkenlerle de aydınlatılabilir olmalıdır (Mırsal ve ark., 2002

; Mushoff, 2002).

Tablo 2.3 de kronik ve akut alkol tüketiminin biyo belirleyicileri ve normalizasyon zamanları

gösterilmektedir.
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Tablo 2.3 Kronik ve akut alkol tüketiminin biyo belirleyicileri ve normalizasyon zamanları

Kronik Alkol Tüketiminin Biyo belirleyiciler

Biyo belirleyicinin ismi Normalizasyon zamanı

Carbohydrate-deficient transferrin (CDT) 2-3 hafta arası

Gama Glutamil Transferaz (GGT) 3-5 hafta arası

Aspartat Amino Transferaz (AST) 2-3 hafta arası

Alanin Amino Transferaz (ALT) 2-3 hafta arası

Ortalama Korpusküler Hacim 2-4 ay arası

Sialik Asit 3-5 hafta arası

Asetaldehid BileĢimleri 2 haftanın üzerinde

(Anttila, 2004).

Akut Alkol Tüketiminin Biyo belirleyicileri

Biyo belirleyicinin ismi Normalizasyon zamanı

Etanol 7gr/7saat/70kg

5-Hidroksitriptofol 15 saat

Etil Glukuronid 3 günün üzerinde

Fosfatidil etanol 23 saatin üzerinde
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2.6. Etil Alkolün Farmakolojik Etkileri

Etil alkol esas olarak merkez sinir sistemi depresanı olarak etki eder. DüĢük dozlarda

öncelikle inhibitör merkezler etkilendiğinden uyarıcı etki belirgindir (Baduroğlu ve ark.,

2010).

Tablo 2.4 Kanda alkol konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan etkiler.

Alkol seviyesi

(mg/100 mL)

Bulgular

10- 50 DüĢüncede açıklık, kendine güven, atılganlık

50- 100 Motor hareketlerde hafif bozulma, fazla konuĢma,

gülme

100- 150 Hareketlerde uyumsuzluk, konuĢma ve yürüme

bozukluğu

150- 200 Belirgin sarhoĢluk, ataksiler, mide bulantısı

200- 300 Komaya yakın tablo

300- 350 Stupor, koma

350 > Ölüm

(Baduroğlu ve Durak, 2010)

Nadir de olsa, kan alkol değeri 500 mg olduğu halde ayakta kalabilen veya kronik

alkoliklerde 1000-1500 mg/100 mL değerine ulaĢan yaĢayan olgularda vardır. Etil alkol,

merkez sinir sistemine etki yapan diğer maddelerle beraber alındığında kandaki 150-200

mg/100 mL etil alkol değeri minimal letal doz olarak kabul edilir (Baduroğlu ve ark. , 2010).

Birçok ülkede kanda alkol konsantrasyonunun ölçülmesi suretiyle, kan alkol sınırı yasal

olarak saptanır. Bu mümkün değilse, nefeste veya idrarda alkol ölçümü yapılır. Bazı ülkelerde

söz konusu sınır kanda 80 mg/100 mL’dir (Ġngiltere gibi) ; bazı yerlerde bu sınır 150 mg/100

mL gibi yüksek bir değerdedir (Kayaalp, 2002).

Karayolları trafik yönetmeliği (DeğiĢik bend:18/05/2007 - 26526 S.R.G Yön/23.mad)’ne

göre; taksi veya dolmuĢ otomobil, minibüs, otobüs, kamyon, çekici gibi araçlarla kamu

hizmeti, yük ve yolcu taĢımacılığı yapan sürücüler ile resmi araç sürücüleri alkollü içki
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kullanmıĢ olarak bu araçları süremezler. Alkollü içki almıĢ olarak araç kullandığı tespit edilen 

diğer araç sürücülerinden kanlarındaki alkol miktarı 0,50 promilin üstünde olanlar araç 

kullanamazlar (Baduroğlu ve ark., 2010). 

2.7. Etil Glukuronid 

2.7.1. Genel Özellikleri 

Etil glukuronid (EtG) etanolün  direkt  metaboliti olup çeĢitli vücut sıvılarında ve dokularında 

bulunabilen, suda çözülebilen, uçucu olmayan özellikte bir maddedir (Weinmann ve ark., 

2004). 

Etil glukuronidin kimyasal özellikleri aĢağıdaki gibidir: 

Ġsimlendirilmeleri: 6-Etoksi-3,4,5-trihidroksi-tetrahidrofuran-2-karboksilik asit ; Etil  

Glukuronid ; Etil-D-glukuronid ; Etil D-glukopironosiduronik asit  (ġekil 2.2) 

Moleküler Formülü                :  C8H14O7 

Moleküler Ağırlığı                 :  222,1926 g/mol 

Yoğunluğu                             :  1,52 g/cm
3  

Erime noktası                          : 160-161 ℃ 

Kaynama noktası                    :  460°C (760 mmHg’ da) 

Refraktif  indeks                     :  1,554 

Parlama noktası                      :  187,3 °C 

Buhar basıncı                          :  2,13×10
-10

  mmHg ( 25°C de) 

(www.chemnet.com/dict/dict--17685-04-0--en.hotmail). 

 

 

 

http://www.chemnet.com/dict/dict--17685-04-0--en.hotmail
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ġekil 2.4 Etil Glukuronidin yapısı. 

Etil glukuronid, alkol kullanıcılarının  postmortem ve antemortem dokularında ve sıvılarında 

bulunabilir. Alkolün vücuttan tamamen eliminasyonundan sonra, etil glukuronid idrarda 80 

saatten fazla sürede bulunabilir. Ġdrarda etanolün bulunduğu süreden daha uzun sürede 

bulunur. Bu yüzden standart testlerle açıklanamayan alkol kullanımının belirlenmesini, etil 

glukuronid,  hassas ve spesifik bir Ģekilde sağlayabilir ( Weinmann ve ark., 2004). 

2.7.2. Tarihçesi 

Etil glukuronid ilk kez 1952 yılında tavĢan idrarından, etanolün  aktive edilmiĢ glukuronik 

asitle (uridin-5'-difosfo- ß- glukuronik asit)  konjugasyonu  sonucu  tri asetil metil ester olarak 

izole edildiği  I.A. Kamil ve ark. tarafından belirtilmiĢtir. 1967 yılında P. I. Jaakonmaki ve 

ark. tarafından ve 1973 yılında T. Kozu tarafından insan idrarında farklı gruplarla konjugatı 

bulunmuĢtur. Bu buluĢlar 1983 yılında K. Besserer ve V. Schmidt  tarafından doğrulanmıĢtır. 

Etil glukuronid ilk kez 1995 yılında sentezlenmiĢtir. 1995 yılında etil glukuronidin sentezi, 

analitik dataları, idrar ve kanda tespit edilmesi G. Schmitt  ve ark. tarafından rapor edilmiĢtir.  

Daha sonra yapılan çalıĢmalarda etil glukuronidin diğer vücut sıvılarında da (kan, 

serebrospinal sıvı, saç, diğer dokular vb.) bulunduğu göstermiĢtir. EtG ve d5-EtG,  Haziran 

1997 yılından beri mevcut olarak satılmaktadır. Etanol vücuttan elimine edilse bile etil 

glukuronid son alkol alımından sonraki süreçte de bulunabilir (Wurst ve ark., 2000). 

Etil glukuronid, son birkaç yıldır Avrupa’daki hastanelerde alkol hastalarının izlenmesi ve 

psikiyatride yoksunluk tedavisi gören kiĢilerde biyo belirteç olarak kullanılmaktadır. Etil 

glukuronid tayini ilk kez  Amerika’da iĢyeri izleme programlarında kullanılmıĢtı (Thierauf ve 

ark., 2009).  
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2.7.3. Etil Glukuronidin Metabolizması ve Yıkımı 

Ġnsan organizmasında etanolün yaklaĢık % 90-95’i, büyük bir kısmı karaciğerde alkol ve 

aldehid dehidrogenaz enzimleri, katalaz ve mikrozomal etanol oksitleyici sistemi ile 

oksidasyon yoluyla elimine edilir. Etanolün çok az bir kısmı ise böbrekler (% 0,5-2), akciğer 

(% 1,6-6) ve deri (maksimum % 0,5) yolu ile atılır. Alkolün detoksifikasyon adımında  

yaklaĢık  % 0,5-1,5’lık etil glukuronid açığa çıkar ( Janda ve Alt, 2001). 

Etanolün glukuronidasyonu, UDP-glukuronosil transferaz (UGT)  enzimi tarafından kataliz 

edilir. UDP-glukuronik asit ise kofaktör olarak kullanılır. Bir defa ve az miktarda etil alkol 

alındığı durumlarda da idrarda etil glukuronid bulunabilir. Etil glukuronid özellikle 

alkoliklerde yoksunluk tedavisininin  kontrolunda kullanılmaktadır (Thierauf ve ark., 2008 ; 

Keten ve ark., 2009). 

Etil glukuronid etanolün direkt faz II metabolitidir ve % 0,05 den daha az etanol alındığında 

da etil glukuronid metaboliti oluĢur. Etanol vücuttan tamamen elimine edilse dahi idrarda 1-4 

gün arasında bulunabilir (Böttcher ve ark., 2008 ;  Høiseth ve ark., 2009). 

Ġnsanlarda, çok az miktarda etanol tüketildiğinde de (yaklaĢık % 0,02)  idrarda etil glukuronid 

bulunabilir. Az miktarda etanol alımından sonra (yaklaĢık 0,1 g/kg vücut ağırlığı), etil 

glukuronidin idrarda 13-20 saate kadar, aĢırı miktarda alındığında ise 3,5 güne kadar 

bulunabilir (Høiseth ve ark., 2007). 

Etil glukuronidin vücut sıvılarında miktar analizi için güvenilir metodların eksikliği yüzünden 

önceleri biyomedikal alkol araĢtırmalarında etil glukuronidin kullanımı yapılamamıĢtır. 

Günümüzde etil glukuronidin analizi GC-MS ya da LC-MS gibi hassas ve spesifik aletlerle 

yapılmaktadır. ÇalıĢmalar  etil glukuronidin idrardaki eliminasyon yarı ömrünün etanolden 

daha uzun olduğunu göstermektedir  (Bergstrom ve ark., 2003). 

UDP-glukuronosil transferaz (UGT) enzimi ( özellikle UGT1A1 ve UGT2B7 ) kiĢiler arasında 

farklılıklar göstermektedir. Bu gen  farklılıkları, aynı miktar etanol  alımından sonra farklı 

aralıklarda EtG konsantrasyonlarını izah etmektedir ( Thierauf ve ark., 2009).  
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2.7.4. Etil Glukuronid Tayin Yöntemleri 

Etil glukuronidin biyolojik matrikslerden tayini için bazı analitik yöntemler geliĢtirilmiĢtir. 

Etil glukuronidin idrar örneklerinden LC-MS sistemi ile tayini (Stephanson ve ark., 2002 ; 

Weinmann ve ark., 2004 ; Skipper ve ark., 2004 ; Musshoff ve ark., 2010), etil glukuronidin 

idrar ve kan örneklerinden LC-MS sistemi (Bergström ve ark., 2003) ve GC/MS  ile tayini 

(Janda ve ark., 2001 ; Wurst ve ark., 2003), etanol metabolitleri olan etil glukuronid ve etil 

sülfatın idrardan LC-MS sistemi ile yan yana analizi ( Politi ve ark., 2005 ; Favretto ve ark., 

2010), ayrıca LC-PED (Pulsed electrochemical detection) sisteminden yararlanarak etil 

glukuronidin  idrardan tayini (Romina Shah ve ark., 2006) ile ilgili çalıĢmalar yapılmıĢtır.  

2.8.  Ekstraksiyon Yöntemi 

Kimyasal analizi yapılacak biyolojik, çevresel ve gıda gibi örnekler, genellikle aranan madde 

dıĢında birçok bileĢenin yer aldığı karıĢık bir matriks içerirler. Bu nedenle örnek hazırlama; 

enstrümantal analizler öncesinde uygulanması gereken çok önemli bir basamaktır. 

Örnek hazırlama baĢlıca iki amaç için yapılmaktadır. Bunlar, örneklerin istenmeyen 

bileĢenlerden temizlenmesi (clean-up) ve yoğunlaĢtırılmasıdır. Temizleme iĢlemi ile analizin 

yanlıĢ sonuçlanmasına neden olabilecek, aranan maddenin tespit edilmesini engelleyebilecek 

veya analiz cihazlarının kirlenmesine neden olabilecek kirliliklerin (impurity), matriksten  

uzaklaĢtırılması sağlanır. 

Örnek hazırlama iĢleminin basitleĢtirilmesi, zaman kaybının önlenmesi, toksik organik 

çözücülerin kullanımının azaltılması ve analiz maliyetinin azaltılması amacıyla, 1970’li 

yılların ortalarında klasik metotlara alternatif olarak yeni bir teknik olan katı faz ekstraksiyon 

metodu (solid phase extraction, SPE) kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Yavuz ve ark., 2006). 

 

2.8.1. Genel Özellikleriyle Katı Faz Ekstraksiyon Metodu  

SPE yöntemi, temel olarak küçük, tek kullanımlık ekstraksiyon kolon veya disklerine çeĢitli 

tutucu maddelerin doldurulması ve sıvı örneklerini istenmeyen bileĢenlerden ayırma 

(temizleme), yoğunlaĢtırma ve sonraki analiz aĢamaları için örnek matriks yapısının 

değiĢtirilmesi amaçlarıyla hazırlanmıĢ olan kolon ve disklerden geçirilmesi esasına 

dayanmaktadır. Sıvı örneğin kolondan geçirilmesi, yerçekimi vasıtasıyla (manual) 
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gerçekleĢtirilebildiği gibi, zaman kaybının önüne geçmek amacıyla vakum manifoldları

yardımıyla da yapılabilir. ġekil 2.3 de klasik bir SPE kolonunun yapısı görülmektedir.

ġekil 2.3 SPE kolonunun yapısı.

SPE metodunda, kromatografik yöntemlere benzer Ģekilde, analiz edilecek madde, çözücü ve

tutucu maddelerin özelliklerine göre çeĢitli ayırma mekanizmaları rol oynar. Belli baĢlı

ayırma mekanizmaları olarak normal faz, ters faz, iyon değiĢim (katyonik ve anyonik

değiĢim) ve moleküler eleme (size exclusion) sayılabilir (Yavuz ve ark., 2006).

2.9. Enstrümental Analiz Yöntemleri

Analitik yöntemler, genel olarak, kalitatif ve kantitatif olarak 2’ye ayrılır. Madde

numunesinin hangi bileĢenlerden (element veya bileĢiklerden) meydana geldiğini bulmaya

yarayan analiz türüne kalitatif, bunların miktarlarını saptamada kullanılan analiz türüne de

kantitatif analiz denir. Adli bilimlerde analitik yöntemler tarama ve teyit yöntemleri olarak

ikiye ayrılmakta olup, Adli Analiz adı altında toplanmaktadır. Tarama testleri UV-VIS, IR

spektrometri gibi deteksiyon sistemleri ve isteğe göre bu sistemlerin bağlandığı HPLC,

HPTLC, TLC gibi kromatografik yöntemlerle gerçekleĢtirilen ve örneğin içinde aranan

maddelerin olup olmadığına dair bir ön bilgi veren testlerdir. Teyit yöntemleri ise LC-MS,

LCMS/MS, GC-MS, LC-UV-MS gibi varlığından Ģüphelenilen madde hakkında, tarama

testlerinde ön fikir edinildikten sonra, kesin olarak varlığının teyit edilmesini esas alan

yöntemlerdir.
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2.9.1. Kromatografik Yöntemler 

Kromatografi, bir karıĢımda bulunan bileĢenlerin birbirinden ayrılmasını sağlayan ve ayrıca 

kalitatif ve kantitatif analizlerinin yapıldığı yöntemlerin genel adıdır. Bu yöntemlerde çalıĢma 

düzeneği temel olarak iki bileĢenden oluĢur. Bu bileĢenlere sabit faz ve hareketli faz ya da 

mobil faz adı verilir. Mobil fazın içerisinde yer alan bileĢenler, sabit faza ait dolgu maddesiyle 

etkileĢmeleri sebebiyle tutulurlar. Bu tutulma, örnekteki farklı bileĢenler için farklı 

miktarlarda olur. Böylece bileĢenler sabit fazın sonlarına doğru, farklı hızlarda ilerledikleri 

için, birbirinden ayrılmıĢ vaziyette sabit fazı farklı zamanlarda terk ederler. Bu Ģekilde sabit 

fazdan çıkan bileĢenlerin deriĢimleri uygun bir biçimde ölçülür ve zamana veya mobil fazın 

kullanılan hacmine karĢı y ekseninde iĢaretlenerek ―kromatogram‖ denilen grafikler elde 

edilir  (Yıldız ve Genç, 1993 ; Synder ve ark.,1988). 

Kromatografik yöntemler farklı Ģekillerde sınıflandırılmaktadır. Bunlar:  

 Ortamın fiziksel durumuna göre ( Kolon ve Düzlem Kromatografisi) 

 Örneğin kromatografik ortama veriliĢ Ģekline göre (Öncül, Yer DeğiĢtirme ve 

Sürüklenme ile Yürütme) 

 Mekanizma Yönünden ( Dağılma, Adsorpsiyon, Ġyon DeğiĢtirme, Ġyon Çifti, Molekül 

Seçme, Ġlgi) 

 Ġki Fazın Polarlık Durumuna Göre  ( Normal ve Ters Faz) 

 Fazların Fiziksel ġekillerine Göre ( Gaz ve Sıvı Kromatografisi)  

Yukarıdaki sınıflandırmanın yanında pratikte farklı sınıflandırmalarda yapılmaktadır.  

Kromatografi hem maddelerin birbirinden ayrılmasını sağlamakta hem de bir detektöre 

bağlandığı takdirde bir analiz cihazı haline dönüĢüp miktarlarını belirlemektedir (Demirci ve 

Özcimder, 2009 ; Flanagan ve ark.,2007). 
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2.9.1.1. Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC)

Yüksek basınç altında (100-300 atm) gerçekleĢtirilen ayırmaların yapıldığı sıvı kromatografi

sistemlerine Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) denir.

Yüksek performanslı sıvı kromatografisi, bütün analitik ayırma metodları arasında en çok

kullanılanıdır. Bunun nedeni bu metodun:

· Hassas olması,

· Sıcaklığa hassas olan maddelerin yanında büyük molekül ağırlıklı maddelere de

uygulanabilmesi,

· Doğruluk dereceleri ve kesinlikleri yüksek sonuçlar vermesidir (Gündüz, 2007;

Flanagan ve ark., 2007).

HPLC cihazı ana hatlarıyla ġekil 2.4 de verilmiĢtir.

ġekil 2.4 HPLC cihazı ana hatları ( Meyer, 2004).

1. Çözücü haznesi, 2. Filtre, 3. Pompa, 4. Numune enjeksiyonu, 5. Kolon, 6. Detektör, 7.

Atık, 8.Yazıcı.

2

HPLC detektörleri kolonda ayırımı yapılacak maddeye ait bileĢenlerin alıkonma zamanlarına

göre sırayla içerisinden geçerken miktar tayinlerinin yapıldığı HPLC donanımıdır.
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Kullanılacak detektörün türü analizlenecek maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre 

seçilmelidir. Detektörler ölçümünü yaptıkları, analizlenecek maddeye ait, fiziksel özelliğe 

göre Ģu Ģekilde sınıflandırılırlar:   

 Ultraviole/görünür bölge detektörü (UV/VIS)  

 Fotodiyot dizisi detektörü (DAD)  

 Floresans detektörü (FLD ) 

 Ġletkenlik detektörü (CDD)  

 Refraktif indeks detektörü (RID)  

 Elektrokimyasal detektör (ECD)  

 Kütle  detektörü (MS)  

 Evaporatif ıĢık dağıtıcı detektör (EL)  

(Flanagan ve ark., 2007) 

2.9.1.2. Kütle Spektrometrisi 

Numuneyi özel bir düzenekle gaz halinde yüklü ve hareketli bileĢenlerine dönüĢtürerek, 

bunları kütle/yük oranlarına göre ayırma ve ayırmadan yararlanarak da numuneyi teĢhis ve 

tayin etme yöntemine kütle spektrometrisi, bu amaçla kullanılan özel cihazlara da kütle 

spektrometresi denir.  

Kütle spektrometrisi, diğer tekniklerden daha az örnek kullanarak analit hakkında daha çok 

bilgi verebilir. 

Kütle spektrometrisi, ilk defa 1913 yılında Joseph J. Thomson tarafından kullanılmıĢ ve 

neonun iki izotopunun olduğu bulunmuĢtur. Metod 1920’li yıllarda Francis W. Aston ve 

Arthur J. Demster tarafından geliĢtirilmiĢ ve kaydediciside olan hassas bir cihaz haline 

getirilmiĢtir. Joseph J. Thomson 1906 yılında ve Francis W. Aston ise 1922 yılında, kütle 

spektroskopisinin geliĢtirilmesine yaptıkları katkıdan dolayı  Nobel ödülünü almıĢlardır 

(Gündüz, 2007 ; Flanagan ve ark.,2007).  
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Kütle spektrometresi tek baĢına ya da ikinci ve/veya üçüncü bir kütle spektrometresine

bağlanıp, gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi gibi cihazlarla birleĢtirilerek oldukça iyi

ayırma gücüne sahip, hassas ve yüksek doğrulukla sonuç verebilen sistemler geliĢtirilmiĢtir.

Bu çalıĢmada, LC-MS/MS cihazı kullanılmıĢtır. LC-MS/MS baĢlıca 8 kısımdan oluĢur.

Bunlar: HPLC, numuneyi cihaza alma kısmı, numuneyi iyonlaĢtırma kısmı, analizör, detektör,

sinyal iĢlemcisi, kaydedici, vakum kısmıdır.

LC-MS/MS sisteminde bulunan ArdıĢık Kütle Spektrometresi ġekil 2.5 de ayrıntılı olarak

gösterilmektedir.

ġekil 2.5 ArdıĢık Kütle Spektrometresi

ArdıĢık Kütle Spektrometresinde; kapiller boruya (Q ) giren örnek, burada parçalanır, birinci

quadrupol (Q ) prekürsör iyonu seçmek için kullanılır. Yapısal bilgi edinmek için, analit

iyonları nötral moleküllerle çarpıĢtırılırlar. Bu çarpıĢma, çarpıĢma hücresi denilen (Q ) de

gerçekleĢir. Q de seçilen prekürsör iyondan farklı parçalar elde edilir. Q sadece tek bir

ikincil iyonu filtre edilir, daha sonra bu iyon detektöre ulaĢır ve bu iyondan kantitatif tayin,

hem prekürsör hem de ikincil iyon gözlenerek kalitatif tayin gerçekleĢtirilebilir.

0

1

2

2 3
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Birincil parçalanmadan elde edilen prekürsör iyonun ikinci kez parçalanması ve bu 

parçalanmadan elde edilen o analite özgü karakteristik iyonun izlenmesi iĢlemine MRM 

(Çoklu Reaksiyon Ġzleme) denir. MRM iĢleminin hassasiyeti, oluĢan ikincil iyonun miktarını 

belirler (Basics of LC/MS Primer Agilent Technologies,2001). 

2.9.1.2.1. ĠyonlaĢma Odası  

HPLC sisteminden çıkan, içinde analizi yapılacak madde/maddeler mobil fazla beraber 

iyonlaĢma odasına gelir. Orada ESI (Elektrosprey Ġyonizasyon) sistemi ile iyonlaĢır. 

Atmosferik basınç altında mobil faz içindeki madde/maddeler, mobil fazla birlikte iyonlaĢma 

odasında yüksek voltajlı bir iğneden püskürtülerek iyonlaĢırlar. Sıcak kurutucu gaz, yüklü 

damlacıkların içindeki yüklü tanelerin açığa çıkmasını sağlar. Diğer taraftan, iyonlar gaz faza 

geçer. Açığa çıkan yüklü iyonlar voltaj açısından farklı bir levhaya doğru hızlandırılır. Bu 

levhanın ortasındaki kapiller örnekleme deliğinden geçerek detektöre yönlendirilir (Basics of 

LC/MS Primer Agilent Technologies,2001). 

ĠyonlaĢtırma iĢlemi çeĢitli kaynaklarla sağlanabilir. LC-MS/MS sisteminde en sık kullanılan 

iyonlaĢtırma kaynakları aĢağıdaki gibidir. 

 Elektrosprey Ġyonizasyonu (ESI) 

 Atmosferik Basınç Kimyasal Ġyonizasyon (APCI) 

 Atmosferik Basınç Foto Ġyonizasyon (API, APPI) 

 (Flanagan ve ark.,2007). 
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ġekil 2.6 Elektrosprey Ġyonizasyon ( Flanagan ve ark., 2007).

2.9.1.2.2. Kütle Analizörü

Analizörler, iyonlaĢtırma kısmından gelen iyonları kütle/yük oranlarına göre detektöre

yönlendiren sistemlerdir.

LC/MS sistemleri analizör çeĢitlerine göre, Quadropol, Ġyon tuzaklı, UçuĢ zamanlı olmak

üzere 3 sınıfta değerlendirilirler. Bunların yanında Manyetik Sektör Analizörleri, Fourier

DönüĢümlü sistemler gibi yüksek çözünürlüğe sahip sistemlerde bulunur.

Quadropol analizörleri, yüksek voltaja dayanıklı paralel 4 metal çubuktan oluĢan bir

sistemdir. Ġyonlar çubukların arasındaki boĢluktan geçerler. Çubukların ortasında

elektromanyetik alan üretmek üzere çubuklara voltaj uygulanır. Bu elektromanyetik alanlar

verilen bir zaman aralığında, hangi m/z oranına sahip iyonların filtreden geçeceğini belirler

( Flanagan ve ark., 2007).
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ġekil 2.7 Quadropol sistem ( Flanagan ve ark., 2007)

Filtre edilen iyon

Detektöre giden iyon

2.10. Kreatinin Analiz Yöntemi

Kreatinin analizi için en çok kullanılan yöntem Jaffe alkalen pikrat yöntemidir. Ġlk kez Jaffe

tarafından 1886’da tanımlanan Jaffe reaksiyonu günümüzde hala geçerliliğini korumaktadır.

Jaffe yöntemi, alkali ortamda pikrat iyonlarının kreatinin ile sarı-turuncu renkte bir kompleks

oluĢturma esasına dayanır. Yaygın kullanımına rağmen bu yöntem kreatinin dıĢında baĢka

maddeler tarafından interfere (giriĢim) edilebilmektedir. Kreatinin dıĢında alkalen pikrat ile

pozitif ya da negatif interferans oluĢturan maddeler arasında glukoz, proteinler, aseton,

askorbik asit, alfa-keto bileĢikler, bilirubin, sefalosporin grubu antibiyotikler gibi çok sayıda

metabolit veya molekül sayılabilir (Aydınbelge ve ark.,2011 ; Temel ve ark.,1997).

Kinetik Jaffe Rate yönteminde, pikrat-kreatinin kompleks oluĢumu örnekle reaktif

karĢılaĢtıktan sonraki ilk 10-60 saniyeler arasında gerçekleĢir. Reaksiyonun baĢlatılmasından

bir süre sonra seçilen zaman aralığında renk oluĢum hızının ölçülmesi interferansı bir ölçüde

azaltmaktadır. Alkalen pikrat ile protein arasındaki reaksiyon yavaĢ olduğu için kinetik

reaksiyon sırasında proteinlerden dolayı önemli bir interferans oluĢmaz. Fakat pikratla

kreatinden daha hızlı reaksiyona giren moleküller interferans oluĢtururlar (Aydınbelge ve

ark.,2011 ; Temel ve ark.,1997).
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Kimyasal Maddeler ve Malzemeler 

ÇalıĢma boyunca kullanılan kimyasal maddeler ve malzemeler Tablo 3.1 de ayrıntılı olarak 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 3.1 Kullanılan Kimyasal Maddeler ve Malzemeler 

Kimyasal Maddeler ve Malzemeler Markası  

Etil Glukuronid (% 99 saflıkta) standart Aurora Analytics 

Propil Glukuronid (% 99 saflıkta) standart Aurora Analytics 

n-Hekzan (HPLC grade) Sigma Aldrich 

HCI (% 37 DeriĢik) Merck 

Amonyak (% 32 DeriĢik) 

 

Merck 

Metanol (HPLC grade) 

 

Sigma Aldrich 

Asetik asit (HPLC grade) 

 

Process Kimya 

t-Butanol (HPLC grade) 

 

Merck 

Sodyum Florür 

 

Atabay Kimya 

Pikrik asit 

 

Merck 

Sodyum Hidroksit 

 

Merck 

pH indikatör kağıdı  Merck Universal Indikatör 

SPE KartuĢu(NH2,55µm,70A,200 mg/3 mL) Phenomenex 
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LC otosampler vial insert Agilent 

LC otosampler viali,  2,0 mL  Agilent 

Plastik enjektör, 5 ve 10 mL SET 

Filtre, 0,45 µm, selüloz asetat 25/45 Macherey Nagel 

Balon joje (5 mL, 10 mL, 50 mL, 100 mL) ISOLAB 

Beher (10 mL, 25 mL, 50 mL) ISOLAB 

Cam Tüpler (5 mL) ISOLAB 

 

 

3.2. Cihazlar 

ÇalıĢma boyunca kullanılan cihazlar ve  markaları Tablo 3.2 de ayrıntılı olarak gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 3.2 Kullanılan Cihazlar ve Markaları 

 

Cihazın  Adı Markası ve Modeli 

Sıvı Kromatografisi/Kütle Spektrometresi, LC-MS/MS 

sistemi  

(pompa, degazer, ısıtmalı-soğutmalı otosampler ve MS-

MS modülünden oluĢmaktadır) 

Zivak Tandem Gold 

± 0,1 mg duyarlılıkta hassas dijital terazi  Precisa XB 220 A 

Vorteks KarıĢtırıcı   Heidolph 

Otomatik Pipet ve Uçları  (2-20 µL pipet ve uçları, 10-

100 µL pipet ve uçları, 100-1000 µL pipet ve uçları, 500-

5000 µL pipet ve uçları)  

Eppendorf Research 

pH metre ve kombine pH elektrot  Thermo ORION 3 Star pH 

Benchtop 
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Etüv  Termal Laboratuvar Aletleri  

Ultra Sonic Banyo  Bandelin Sonorex 

Buzdolabı  -20
o
C’de Buzdolabı  Arçelik.  

-80
o
C’deki Buzdolabı Hettich  

Otomatik Fotometre  Prime-E 

SPE Vakum Manifold Phenomenex 

Örnek ZenginleĢtirici Techne Dri-Block DB-3D  

Bidistile su cihazı 

 

Milli-Q 

 

3.2.1. Cihazla Ġlgili Ölçüm Parametreleri 

HPLC parametreleri: 

Mobil faz A: % 0,5  t- butanol içeren, % 1,0 asetik asitin sulu çözeltisi. 

Mobil faz B: % 0,5  t- butanol içeren, % 1,0 asetik asitin metanoldeki çözeltisi.  

Cihazın Enjeksiyon Hacmi: 10 µL   

Kolon Fırın Sıcaklığı : 60 
0
C 

Kullanılan Kolon: Ters fazlı analitik kolon (Luna 3µ, C18, 150×2,0 mm, 100A, Phenomenex) 

Guard Kolon: 4,0 mm× 2,0 mm, Phenomenex 

Cihazın Pompa Programı: 

Cihazın pompa programı Tablo 3.3  de bildirilmiĢtir. 
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Tablo 3.3 Cihazın Pompa Programı 

 

Zaman (dakika) %A              

 

%B 

 

AkıĢ Hızı 

(ml/dak.) 

0:00 75,0 25,0 0,190 

9:00 75,0 25,0 0,190 

 

Cihazın MS/MS Parametreleri: 

Cihazın MS/MS Parametreleri Tablo 3.4 de bildirilmiĢtir. 

Tablo 3.4 Cihazın MS/MS Parametreleri 

 

Ġyon Kaynağı                                                  ESI negatif 

Detektör voltajı                                                  1305 Volt 

Argon gazının (CID) basıncı                              2,40 mTorr 

ESI iğne voltajı (-)                                 4200 Volt 

ESI levha voltajı (-)                                 550 Volt 

ĠyonlaĢma odasının sıcaklığı                                             65,0 
0
C 

SisleĢtirici gaz basıncı                         50,00 psi 

Kurutucu gaz basıncı                                35,00 psi 

Kurutucu gaz sıcaklığı                                            350,0 
0
C 

Pik  geniĢliği                                                          Q1: 1,50 amu 

 Q3: 1,50 amu 

SIM (Seçici iyon gözleme) aralığı 2,00 amu 

Tarama zamanı                                                      0,500 saniye 
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Cihazın MRM parametreleri: 

Cihazın MRM parametreleri Tablo 3.5 de bildirilmiĢtir. 

Tablo 3.5 Cihazın MRM parametreleri 

 

 Q1 Kapiler 

Voltaj(V ) 

Q3 ÇarpıĢma 

 Enerjisi (V ) 

Veri toplama 

zamanı(saniye) 

Etil 

Glukuronid        

220,6 -90,0 74,7 12,0 0,100 

Propil 

Glukuronid 

235,0 -77,0 75,0 10,0 0,100 

 

 

3.3. Kullanılan Çözeltilerin Hazırlanması 

3.3.1. Standart Çözeltiler 

Etil Glukuronid ve propil glukuronid standartlarına ait çözeltiler aĢağıda bildirildiği Ģekilde 

hazırlandı. +4 
o
C de muhafaza edildi ve kullanımlarından önce oda sıcaklığına getirildi. Etil 

glukuronid ve propil glukuronid stok ve test çözeltileri kullanılmadan önce taze olarak 

hazırlanmıĢtır.  

Etil Glukuronid Stok Çözeltisi: 190,0 µgmL
-1

 lik etil glukuronid konsantrasyonunda 

hazırlanmıĢtır. 

Etil Glukuronid Test Çözeltisi (63,0 µgmL
-1

) :  Hazırlanan 190,0 µgmL
-1 

 lik stok çözeltiden  
  

1,658 mL alındı ve balon jojede metanol ile 5,0 mL hacme tamamlandı. 

Etil Glukuronid Test Çözeltisi (21,0 µgmL
-1

) :  Hazırlanan 190,0 µgmL
-1   

lik stok çözeltiden  
  

0,553 mL alındı ve balon jojede metanol ile 5,0 mL hacme tamamlandı. 

Etil Glukuronid Test Çözeltisi (10,2 µgmL
-1

) :  Hazırlanan 190,0 µgmL
-1   

lik stok çözeltiden  
  

0,268 mL alındı ve balon jojede metanol ile 5,0 mL hacme tamamlandı. 

Etil Glukuronid Test Çözeltisi (5,1 µgmL
-1

) :  Hazırlanan 190,0 µgmL
-1  

lik stok çözeltiden  
  

0,134 mL alındı ve balon jojede metanol ile 5,0 mL hacme tamamlandı.  
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Propil Glukuronid Stok Çözeltisi (200,0 µgmL
-1

) : 2,0 mg propil glukuronid tartıldı ve balon 

jojede metanol ile 10,0 mL hacme tamamlandı. 

Propil Glukuronid Test Çözeltisi (10,0 µgmL
-1

) : Hazırlanan 200,0 µgmL
-1 

lik propil 

glukuronid çözeltisinden 500 µL alındı ve balon jojede metanol ile 10,0 ml hacme 

tamamlandı. 

3.3.2. BoĢ idrar örneğine (kontrol grubu) katım yapılarak hazırlanmıĢ olan örnekler 

Etil Glukuronid katılmış idrar (3000,0 ngmL
-1

) :  Plastik tüp içine konulan 1,000 mL kör idrar 

üzerine,  190,0 µgmL
-1 

lik stok çözeltiden alınan 16,11 µL’ lik hacim ve 3,89 µL metanol  

ilave edildi. 

Etil Glukuronid katılmış idrar (2000,0 ngmL
-1

) :  Plastik tüp içine konulan 1,000 mL kör idrar 

üzerine, 190,0 µgmL
-1 

 lik stok çözeltiden
 
alınan

 
10,74 µL’ lik hacim ve 9,26 µL metanol  

ilave edildi. 

Etil Glukuronid katılmış idrar (1000,0 ngmL
-1

) :  Plastik tüp içine konulan 1,000 mL kör idrar 

üzerine,  63,0 µgmL
-1  

lik stok çözeltiden  alınan 16,19 µL’ lik hacim ve 3,81 µL metanol  

ilave edildi. 

Etil Glukuronid katılmış idrar (500,0 ngmL
-1

) :  Plastik tüp içine konulan 1,000 mL kör idrar 

üzerine,  63,0 µgmL
-1 

lik stok çözeltiden  alınan
 
 8,10 µL’ lik hacim ve 11,90 µL metanol  

ilave edildi. 

Etil Glukuronid katılmış idrar (250,0 ngmL
-1

) :  Plastik tüp içine konulan 1,000 mL kör idrar 

üzerine,  21,0 µgmL
-1   

lik stok çözeltiden  alınan
  

12,14 µL’ lik hacim ve 7,86 µL metanol  

ilave edildi. 

Etil Glukuronid katılmış idrar (200,0 ngmL
-1

) :  Plastik tüp içine konulan 1,000 mL kör idrar 

üzerine,  10,2 µgmL
-1   

lik stok çözeltiden alınan
  
20,0 µL µL’ lik hacim ilave edildi. 

Etil Glukuronid katılmış idrar (100,0 ngmL
-1

) :  Plastik tüp içine konulan 1,000 mL kör idrar 

üzerine,  5,1 µgmL
-1   

lik stok çözeltiden alınan
  
20,0 µL µL’ lik hacim ilave edildi. 

Etil Glukuronid katılmış idrar (50,0 ngmL
-1

) :  Plastik tüp içine konulan 1,000 mL kör idrar 

üzerine,  5,1 µgmL
-1 

lik stok çözeltiden alınan
 
10,0 µL µL’ lik hacim ve 10,0 µL metanol  

ilave edildi. 
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3.3.3. Çözücü Sistemleri 

Mobil faz A: 5,0 mL  t- butanol ve 10,0 mL asetik asit,  distile su ile 1000 mL’ ye tamamlandı. 

Mobil faz B: 5,0 mL  t- butanol ve 10,0 mL asetik asit,  distile su ile 1000 mL’ ye tamamlandı. 

 

3.4. Örnek Alımı 

Balıklı Rum Hastahanesi Anatolia Kliniği’nde alkol tedavisi gören hastalardan alınan idrar 

örnekleri, plastik idrar kabında toplanmıĢtır. 5,000 mL’lik idrar örneklerine 0,100 g NaF 

eklenmiĢtir. Daha sonra 3 dakika boyunca vorteks yapılmıĢ ve analiz edilinceye kadar  -80 °C 

de bekletilmiĢtir. 

3.5. Ekstraksiyon Yöntemi 

Hazırlanan test çözeltilerine ve örneklere ekstraksiyondan önce, 330,0 µL 3M HCI 

eklenilmiĢtir. Daha sonra Katı Faz Ekstraksiyon Yöntemi (SPE) uygulanmıĢtır. 

 

ġARTLANDIRMA:        
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ÖRNEĞĠN UYGULANMASI: 

 

 

 

 

 

YIKAMA: 
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ELUSYON: 

 

 

 

 Toplanan eluat üzerine 90,0 µL (3000,0 ngmL
-1

) propil glukuronid eklenilmiĢtir ve 

kuruyuncaya kadar azot altında uçurulmuĢtur. 

 Atık üzerine 400,0 µL distile su ilave edilerek çözülmüĢtür. 

 Daha sonra 3 dakika boyunca vorteks iĢlemi uygulanmıĢtır. 

 ġırınga yardımıyla alınan çözelti,  filtrelendikten sonra vial içerisine alınmıĢtır. 

 Bu çözeltinin 5 µL’ si LC-MS/MS sistemine enjekte edilmiĢtir. 

3.6. Ġdrarda Kreatinin Analizi 

 Hastalardan alınan idrar örneklerinin 100,0 µL’si plastik tüplere koyulmuĢ ve 4900 µL 

su ilave edilerek 5000 µL’ye tamamlanmıĢtır. Daha sonra 3 dakika boyunca vorteks 

yapılmıĢtır. 

 Eppendorf tüplerde eĢit hacimde sodyum hidroksit ve pikrik asit reaktifleri ile 

hazırlanan 1,000 mL’lik çözelti üzerine,  hazırlanmıĢ olan seyreltik idrar örneğinden 

100,0 µL eklenip elde edilen çözeltinin 492 nm (490-510 nm) dalga boyundaki 

absorbansı ölçülerek kreatinin tayini yapılmıĢtır. 
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3.7. Validasyon ÇalıĢması 

3.7.1. Seçicilik    

Seçicilik çalıĢmasında kör metanol ve idrar kromatogramı ile etil glukuronid standart 

çözeltisinin piklerinin elde edildiği kromatogramlar kıyaslanmıĢ ve etil glukuronid pikinin 

geldiği alıkonma zamanında çözücüden ve matriksten kaynaklanan bir giriĢim olmadığı 

gözlenmiĢtir (ġekil 4.1 ). 

3.7.2. Kalibrasyon Eğrilerinin Hazırlanması 

3.7.2.1. Standart Çözeltilerle Kalibrasyon Eğrilerinin Hazırlanması 

 

Etil Glukuronid standardının deriĢime karĢı sinyalinin doğrusal olarak arttığı aralığı 

bulabilmek amacıyla 50,0, 100,0, 250,0, 500,0, 1000,0, 2000,0 ve 3000,0 ngmL
-1

 lik etil 

glukuronid standart çözeltileri hazırlanarak, 7 noktalı kalibrasyon eğrisi çizildi. Tablo 4.1 de 

açıklanan etil glukuronid standart çözeltilerine iliĢkin veriler elde edilmiĢtir. ġekil 4.2 de ise 

etil glukuronid standart çözeltilerine ait kalibrasyon grafiği görülmektedir. 

GeliĢtirilen LC-MS/MS yönteminin 50,0-3000,0 ngmL
-1

 konsantrasyon aralığında doğrusal 

olduğu belirlendikten sonra idrara çeĢitli deriĢimlerde katılan etil glukuronid metabolitinin 

tayini için Katı Faz Ekstraksiyon Yöntemi uygulanarak yeni bir tayin yöntemi geliĢtirilmiĢ ve 

valide edilmiĢtir.   

3.7.2.2. Katım Örnekleri Ġle Kalibrasyon Eğrilerinin Hazırlanması 

Ġdrar matriksine özütleme öncesi 200,0, 250,0, 500,0, 1000,0, 2000,0 ve 3000,0 ngmL
-1

 lik 

etil glukuronid standart çözeltileri katılması (ÖÖK) ile çözeltiden 6 noktalı kalibrasyon eğrisi 

çizildi. Tablo 4.2 de açıklanan etil glukuronid standartı içeren idrarlarda özütleme öncesi  

katım çalıĢmalarına ait kalibrasyon grafiğine iliĢkin veriler elde edilmiĢtir. 

Her bir deriĢim düzeyinde ÖÖK (özütleme öncesi katım) yapılmıĢ örneklerden ve SPE’ den 

geçirilmiĢ en az 6’Ģar analiz  gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Özütleme öncesi katım yapılmıĢ etil glukuronid standart çözeltilerine ait 6 noktalı kalibrasyon 

grafiği çizilmiĢtir (ġekil 4.3). 
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3.7.3. Tayin Limiti (LOD) ve Ölçüm Limitlerinin (LOQ) Belirlenmesi 

Özütleme öncesi katılmıĢ etil glukuronid deriĢimlerine karĢı olan % RSD değerlerine ait 

veriler Tablo 4.3 de gösterilmiĢtir. 

ġekil 4.4 de açıklanan etil glukuronid deriĢimlerine karĢı bulunmuĢ olan % RSD değerlerinin 

grafiği çizilmiĢtir. % 15,00 RSD değerine denk gelen deriĢim, LOQ değeri olarak alınmıĢtır. 

DüĢük deriĢimdeki örneklerin tekrarlı analizleri ile 10 ayrı analiz sonucunun standart 

sapmaları  LOD = 3,3× s/eğim formülüyle hesaplanmıĢtır.  

3.7.4. Geri Kazanım  ÇalıĢmaları 

Tablo 4.4 de açıklanan 200,0, 1000,0 ve 3000,0 ngmL
-1

 lik etil glukuronid deriĢimlerinde 

yapılan geri kazanım çalıĢmaları sonrasında % ortalama geri kazanım oranları hesaplandı ve 

analizi için en verimli ekstraksiyon yöntemi seçildi.  

3.7.4.1. Katım yapılmamıĢ kör idrar örneğine (kontrol grubu) standart çözeltilerden 

katım yapılarak hazırlanmıĢ olan özütleme sonrası katım örnekleri 

 

3000,0 ngmL
-1

 için özütleme sonrası katım çalışması: Plastik tüp içine konulan 1,000 mL kör 

idrar üzerine,  20,0 µL metanol ilave edildi ve ekstraksiyon yöntemi aynen uygulanmıĢtır. 

Daha sonra eluata 190,0 µgmL
-1  

lik stok çözeltiden alınan 4,74 µL’ lik hacim eklenmiĢtir ve 

geri kalan prosedüre ( 3.5. bölümde anlatıldığı Ģekilde) devam edilmiĢtir. 

1000,0 ngmL
-1

 için özütleme sonrası katım çalışması: Plastik tüp içine konulan 1,000 mL kör 

idrar üzerine,  20,0 µL metanol ilave edildi ve ekstraksiyon yöntemi aynen uygulanmıĢtır. 

Daha sonra eluata 63,0 µgmL
-1  

lik stok çözeltiden alınan 4,76 µL’ lik hacim eklenmiĢtir ve 

geri kalan prosedüre ( 3.5. bölümde anlatıldığı Ģekilde) devam edilmiĢtir. 

200,0 ngmL
-1

 için özütleme sonrası katım çalışması: Plastik tüp içine konulan 1,000 mL kör 

idrar üzerine,  20,0 µL metanol ilave edildi ve ekstraksiyon yöntemi aynen uygulanmıĢtır. 

Daha sonra eluata 10,2 µgmL
-1  

lik stok çözeltiden alınan 5,88 µL’ lik hacim eklenmiĢtir ve 

geri kalan prosedüre ( 3.5. bölümde anlatıldığı Ģekilde)  devam edilmiĢtir. 
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3.7.5. Tekrarlanabilirlik (Gün Ġçi ve Günler Arası Ölçüm Değerleri) ÇalıĢmaları 

Tablo 4.5 de açıklanan gün içi ve günler arası tekrarlanabilirlik ölçümü için idrar matriksine 

200,0,  1000,0 ve 3000,0 ngmL
-1

 etil glukuronid deriĢimlerinde katım yapılarak 4 gün 

boyunca gün aĢırı çalıĢıldı. 

%RSDR (intermediate precision) hesaplanmasında kullanılan denklemler: 

ANOVA hesabından gün içi ve günler arası standart sapmaların karelerinin ortalamaları 

(MSgün içi ve MSgünlerarası) alındı. AĢağıdaki formüllerden yararlanılarak hesaplamalar 

yapıldı. 

Gün içi değiĢim (s)              : s= (MSgün içi)
1/2

 

Tekrarlanabilirlik (% RSD) : s=((MSgün içi) 
1/2

)/ağırlıklı ortalama))x100 

Günler arası sapma (sR)    : sR=[(MSgün içi-MSgünler arası)/gözlem sayılarının ortalaması)]
1/2 

% RSDR (ara tekrarlanabilirlik) : ((s
2
+sR

2
) 

1/2
)/ağırlıklı ortalama  pik alanı)x100 

Laboratuvarlar arası tekrarlanabilirliğin karĢılaĢtırılmasında kullanılan Horwitz ve HorRat 

katsayıları Tablo 4.6 da gösterilmiĢtir. 

Horwitz Denklemi, analiz sektöründe gerçekleĢtirilen laboratuarlar arası karĢılaĢtırma gibi 

ortak çalıĢmalarda performans elde edilen istatistikleri genelleĢtirir. Bu denklem kökenini, 

analit kütle fraksiyonunun c=0,01 olduğu durumda, laboratuarlar arası tekrarlanabilirliğin 

bağıl standart sapmalarının (% RSDR= reproducibility relative standard deviation)  % 4 

civarında olduğu bilgisinden almaktadır. Dahası, analit deriĢimindeki her 100 kez azalmaya 

karĢılık, % RSDR yaklaĢık ikiye katlanmaktadır. Bu iliĢki, matematik olarak % RSDR =                

2
(1-0,5log10c)

 bağıntısı ile ifade edilmiĢtir ( Horwitz ve ark., 2006;  AOAC, 2008). 

Tablo 4.7 de açıklanan ara-tekrarlanabilirlik (intermediate precision) çalıĢmasında tek 

değiĢken faktör (gün) olduğundan, tek-yönlü ANOVA analizi kullanılmıĢtır. ANOVA analizi 

için güvenilirlik düzeyi % 95 olarak seçilmiĢ, 200,0, 1000,0 ve 3000,0 ngmL
-1

 deriĢimlerde 

deneysel olarak elde edilen F değerleri gösterilmiĢtir. 
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3.8. Ġdrar Örneklerinin ÇalıĢması 

ÇalıĢma, Balıklı Rum Hastanesi Anatolia Kliniğinde alkol tedavisi gören 29 hasta ve Adli Tıp 

Enstitüsünde çalıĢan 10 kiĢiye ait kontrol örneği olmak üzere toplam 39 kiĢinin idrar 

örneğiyle yapılmıĢtır. Örneklere katı faz ekstraksiyon iĢlemi uygulanarak analizleri 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Analiz sonuçları pozitif çıkan 18 örneğe iliĢkin sonuçlar Tablo 4.8 de 

verilmiĢtir. 

. 
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4.  BULGULAR  

ÇalıĢmamızda, etil glukuronid için bulunan alıkonma zamanı 2,365 (±0,015) dakika, propil 

glukuronid için bulunan alıkonma zamanı ise 3,209 (±0,026) dakikadır. Etil Glukuronid için 

220,6’ dan 74,7 iyonu, propil glukuronid  içinde  235,0’ dan 75,0 iyonu izlenmiĢtir. 

 

4.1. Geçerli Kılma Parametrelerinin Uygulanması 

4.1.1.  Yöntemin Seçiciliği  

EtG içermeyen metanol ve EtG katımı yapılmıĢ idrar örneğinin kromatogramı ile boĢ idrar 

örneğine ait kromatogramlar ġekil 4.1 a, b ve c de görülmektedir. 

 

a) 

 
 

ġekil 4.1 a) Metanol çözücüsünün kromatogramı. 
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b) 

 

 
 

c) 

 

ġekil 4.1 b) Etil Glukuronid katımı yapılmıĢ idrar örneğinin kromatogramı c) BoĢ idrar 

örneğine ait kromatogram 
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4.1.2.  Standart çözeltinin Kalibrasyon Eğrisi, Doğrusallık ve LOQ Değerleri 

3.7.2.1. bölümünde anlatıldığı Ģekilde metanolde hazırlanmıĢ olan Etil Glukuronid 

çözeltilerine  ait kalibrasyon grafiğine iliĢkin veriler Tablo 4.1 de ve kalibrasyon grafiği ġekil 

4.2 de verilmiĢtir. 

Tablo 4.1 Etil Glukuronid standart çözeltilerine iliĢkin veriler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DeriĢim  

( ngmL
-1 

) 

Ortalama 

Sinyal (Alan) 

% RSD 

50,0 3,419.10
6
 2,44 

100,0 6,249.10
6
 0,057 

250,0 1,408.10
7
 3,06 

500,0 2,945.10
7
 0,22 

1000,0 5,681.10
7
 1,72 

2000,0 1,356.10
8
 2,50 

3000,0 2,155.10
8
 0,49 
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y = 69358x

R2 = 0,9933

0,000E+00

5,000E+07

1,000E+08

1,500E+08

2,000E+08

2,500E+08

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Pik Alanı

Konsantrasyon  ngmL-1  

 
ġekil 4.2 Etil Glukuronid standart çözeltilerine ait  kalibrasyon grafiği. 

 

Etil Glukuronid standart çözeltilerinin EXCEL’ de çizilen kalibrasyon eğrileri sonucu bulunan 

R
2 

değeri 0,9933 , ortalama % RSD değeri ise 1,50 olarak bulunmuĢtur. 

 

4.1.3. Özütleme Öncesi Katım (ÖÖK) çözeltisinin Kalibrasyon Eğrisi, Doğrusallık, LOD 

ve LOQ Değerleri 

3.7.2.2. bölümünde anlatıldığı Ģekilde etil glukuronid standardı içeren idrarlarda özütleme 

öncesi katım çalıĢmalarına ait kalibrasyon grafiğine iliĢkin veriler Tablo 4.2 de ve kalibrasyon 

grafiği ġekil 4.3 de verilmiĢtir. 
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Tablo 4.2 Özütleme öncesi Etil Glukuronid standart çözeltileri katılmasına (ÖÖK) iliĢkin 

veriler (n≥10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0,0008x + 0,2152

R2 = 0,9957

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

EtG Pik Alanı/IS Pik Alanı

Konsantrasyon  ngmL-1  

 
ġekil 4.3 Özütleme öncesi katım yapılmıĢ Etil Glukuronid standart çözeltilerine ait 

kalibrasyon grafiği. 

 

Özütleme öncesi katılmıĢ etil glukuronid standart çözeltilerinin EXCEL’de çizilen 

kalibrasyon eğrileri sonucu bulunan R
2 

değeri 0,9957 , ortalama % RSD değeri ise 11,75 

olarak saptanmıĢtır. 

DeriĢim  

( ngmL
-1 

) 

Ortalama 

Sinyal (Alan/I.S) 

% RSD 

200,0 0,387 11,79 

250,0 0,432 12,85 

500,0 0,597 9,37 

1000,0 0,989 12,09 

2000,0 1,656 10,89 

3000,0 2,600 13,50 
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3.7.3. bölümünde anlatıldığı Ģekilde LOQ değerini bulabilmek için özütleme öncesi katılan 

etil glukuronid deriĢimlerine karĢı bulunmuĢ olan % RSD değerlerine ait veriler Tablo 4.3 de 

ve kalibrasyon grafiği ġekil 4.4 de verilmiĢtir. 

 

Tablo 4.3 Özütleme öncesi katılmıĢ Etil Glukuronid deriĢimlerine karĢı olan % RSD 

değerlerine ait veriler  (n≥10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.4 Özütleme öncesi katılan Etil Glukuronid deriĢimlerine karĢı bulunmuĢ olan % RSD 

grafiği. 

 

DeriĢim 

( ngmL
-1 

) 

% RSD 

100,0 18,77 

200,0 11,79 

250,0 12,85 

500,0 9,37 

1000,0 12,09 

2000,0 7,51 

3000,0 6,90 

0

5

10

15

20

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200

Konsantrasyon ngmL-1  

% RSD
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LOD = 3,3× s/eğim 

LOD= (3,3×0,022)/0,0008= 90,75 ngmL
-1

 

Standart etil glukuronid ile hazırlanan çözeltilerin analizinden elde edilen LOD ve LOQ 

değerleri sırasıyla 90,75 ve 185,0  ngmL
-1

 olarak bulundu. 

4.1.4. Geri Kazanım (Recovery) Değerleri 

3.7.4. bölümünde anlatıldığı Ģekilde etil glukuronid için yapılan bulunan geri kazanım 

çalıĢmalarına ait veriler Tablo 4.4 de verilmiĢtir. 

 

 

Tablo 4.4 Etil Glukuronid için bulunan Geri Kazanım değerlerine ait veriler (n=6). 

 

Etil Glukuronid 

Katılan 

(ngmL
-1

) 

Etil Glukuronid 

Bulunan 

(ngmL
-1

) 

% Geri Kazanım % RSD 

200,0 

 

 

148,22            74,11  1,89 

1000,0 

 

670,29             67,03  4,11 

3000,0 

 

2099,46  69,98  8,77 

 

 

 

 

4.1.5.  Tekrarlanabilirlik (Gün Ġçi ve Günler Arası Ölçüm Değerleri) 

3.7.5 bölümünde anlatıldığı gibi gün içi ve günler arası tekrarlanabilirlik ölçümü Tablo 4.5 de, 

laboratuvarlar arası tekrarlanabilirliğin karĢılaĢtırılmasında kullanılan Horwitz ve HorRat 

katsayıları Tablo 4.6. da ve farklı günlerde yapılan analizlerin ortalamalarını karĢılaĢtırmak 

için gerçekleĢtirilen ANOVA  analizine  iliĢkin bilgiler Tablo 4.7 de verilmiĢtir. 

 

% Ort. Geri Kazanım % 70,37  

% Ort. RSD % 4,92 
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Tablo 4.5 Ġdrarda ÖÖK yöntemine iliĢkin gün-içi ve günler arası tekrarlanabilirlik ve 

doğruluk sonuçları. 

 

DeriĢim 

 Gün-Ġçi 

Tekrarlanabilirlik 

Günler-Arası  

      Tekrarlanabilirlik 

Bulunan 

deriĢim 

(ağırlıklı ort. ) 

Sgün içi 

 

%RSDgün içi 

 

SR 

günler arası 

%RSD
a

R 

günler arası 

 

200,0 234,00 0,03 8,24 0,01 8,58 

1000,0 820,98 0,07 8,25 0,03 8,82 

3000,0 2864,11 0,22 9,33 0,12 10,57 

a
ara tekrarlanabilirlik 

 

 

 

 

Tablo 4.6 Laboratuvarlar arası tekrarlanabilirliğin karĢılaĢtırılmasında kullanılan Horwitz ve 

HorRat katsayıları. 

 

DeriĢim 

Bulunan 

deriĢim 

(ağırlıklı 

ort.) 

Günler-Arası 

Kesinlik 

RSDR
a
 

 

RSDRHorwitz 

 

HorRat 

Katsayısı 

200,0 234,00 0,086 0,098 0,874 b 

1000,0 820,98 0,088 0,125           0,705b 

3000,0 2684,11 0,106 0,147 0,717b 

ngün=4, gün baĢına n≥3 

a
ara tekrarlanabilirlik 

b 
< 2 
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Tablo 4.7 Farklı günlerde yapılan analizlerin ortalamalarını karĢılaĢtırmak için 

gerçekleĢtirilen, ANOVA analizine  iliĢkin veriler. 

 

Varyansın 

Kaynağı 

DeriĢim 

(ngmL-1) 

Kareler 

Toplamı 

(SS) 

Serbestlik 

Derecesi (df) 

Varyans     

(kareler 

ortalaması= MSS) 

 

FDENEY 

MSB/MSE 

 

FKRĠTĠK,%95
a 

 

Gruplar 

Arası 

 

200,0 

1000,0 

3000,0 

0,005 

0,027 

0,353 

4-1=3 

4-1=3 

4-1=3 

0,0016 

0,0090 

0,118 

 

 

       1,45 

 

      

       1,73 

 

 

       2,41 

 

 

< 3,95 

 

 

< 4,01 

 

 

<4,08  

 

Gruplar Ġçi 

 

200,0 

1000,0 

3000,0 

0,020 

0,088 

0,777 

22-4=18 

21-4=17 

20-4=16 

0,0011 

0,0052 

0,049 

Toplam 

(SST) 

200,0 

1000,0 

3000,0 

0,025 

0,115 

1,130 

22-1=21 

21-1=20 

20-1=19 

 

 

a 
 %95 güvenilirlik düzeyinde çift kuyruklu  F tablosundan, belirtilen serbestlik derecelerinde elde edilen kritik 

değerler. 

 

 

 

4.2.  Hasta Örnekleri 
 

4.2.1. Etil Glukuronidin Pozitif Çıktığı Örneklere Ait Sonuçlar 

3.8.  bölümünde anlatıldığı Ģekilde EtG miktarları pozitif çıkan 18 kiĢiye ait sonuçlar Tablo 

4.8 de verilmiĢtir. 

Linear aralığı aĢan miktarda EtG içeren hasta örnekleri gerekli oranlarda seyreltilerek 

çalıĢılmıĢ ve sonuçlar seyreltme faktörleri kullanılarak hesaplanmıĢtır. 
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Tablo 4.8 Pozitif idrar örneklerine ait veriler. 

 

                    

Örnek No  

Son Alkol Alımı 

(Ġdrar örneği 

toplanmasından 

önceki) 

EtG 

Konsantrasyonu 

(ngmL
-1

) 

Kreatinin  

(mg/dL) 

EtG 

Kons./Kreatinin 

(ngmg
-1

) 

1 3 Gün Önce 192,5 60,5 318,2 

2 5 Gün Önce 225,5 43,5 518,4 

3 1 Gün Önce 11080,3 157,0 7057,5 

4 1 Gün Önce 31800,1 39,0 81538,7 

5 4 Gün Önce 489,6 25,0 1958,4 

6 1 Gün Önce 12510,4 119,0 10512,9 

7 3 Gün Önce 267,6 31,5 849,5 

8 3 Gün Önce 179,0 90,5 197,8 

9 4 Gün Önce 225,3 97,5 231,1 

10 1 Gün Önce 18500,6 253,5 7298,1 

11 1 Gün Önce 158700,0 176,0 90170,5 

12 1 Gün Önce 10410,5 147,5 7058,0 

13 1 Gün Önce 316280,0 94,5 334687,8 

14 1 Gün Önce 288960,0 113,0 255716,8 

15 1 Gün Önce 164600,0 116,5 141287,6 

16 1 Gün Önce 45970,0 69,5 66143,9 

17 1 Gün Önce 38020,0 83,0 45807,2 

18 1 Gün Önce 5400,0 93,0 5806,5 
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4.2.2. Hasta Örneklerine Ait Kromatogramlar 

3.8. bölümünde anlatıldığı şekilde EtG miktarı pozitif çıkan 14 no’lu hastaya ait 

kromatogramlar Şekil 4.5 de verilmiştir. 

a) 

b) 

 

ġekil 4.5 (a) 14 no’lu hasta idrarındaki Etil Glukuronide ait kromatogram. (b) 14 no’lu hasta 

idrarındaki Propil Glukuronide  ait kromatogram. 
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5. TARTIġMA VE SONUÇ 

Alkol, etkisini merkezi sinir sistemi (MSS) üzerine gösteren ve sinirsel ve ruhsal davranıĢları 

olumsuz etkileyen, kullanımı oldukça yaygın olan bir maddedir. Adli bilimler açısından önem 

taĢıyan alkol türleri; etil alkol (etanol), metil alkol ve antiseptik olarak geniĢ kullanımı olan 

izopropil alkol’dür. Bunlar içinde en önemlisi olan etanolün, vücut sıvılarından doğru ve 

hassas olarak tayini adli bilimler açısından önemlidir (Evren, 2008). 

Alkol kullanımını gösteren “biyokimyasal belirleyiciler” ; alkol bağımlılığının yaygınlığının 

taranması, tedavisi, önlenmesi ve alkol kullanımına bağlı diğer hastalıkların saptanmasında 

önemli bir yere sahiptirler. Biyokimyasal belirleyicilerin rutin tayinleri, klinik ve otopsi 

çalıĢmalarında alkol tüketimini saptamayı amaçlamaktadır (Mırsal ve ark., 2002 ; Rainio ve 

ark.,2008). 

Biyokimyasal belirleyicilerden biri olan Etil glukuronid (EtG), etanolün, spesifik  metaboliti 

olup, antemortem ve postmortem toksikolojik incelemelerde alkol kullanımının bir 

göstergesidir. 

Alkol tüketiminde kısa süreli belirleyici olarak kullanılır. Alkolün yüksek miktarda 

tüketilmesiyle, birkaç gün boyunca bulunabilir. Etil glukuronid, etanol alımından sonra  idrar, 

kan, saç, göz içi sıvısı, beyin omurilik sıvısı  gibi vücut sıvılarında bulunabilir (Thierauf ve 

ark., 2008 ;  Stephanson ve ark., 2002). 

Etil glukuronidin, etanol alımından sonra idrardan tayini amacıyla gerçekleĢtirilen çalıĢmalar 

mevcuttur. 

Nikolia Stephanson ve ark. (2002), Etil glukuronidin LC-MS sistemi ile klinik idrar 

örneklerinden  internal standart olarak (d5-EtG) kullanmak suretiyle direkt analizini yapmıĢlar 

ve LOD ve LOQ değerlerini sırasıyla 50 ve 100 ngmL
-1

 olarak bulmuĢlardır. 

Ines Janda ve ark. yaptıkları çalıĢmada (2001), Etil Glukuronidin insan idrar ve kanından 

tayininde internal standart olarak d5-EtG kullanarak, GC-MS sistemi yardımıyla katı faz 

ekstraksiyon yöntemi geliĢtirmiĢlerdir. Ġdrar analizi için doğrusallık 70-7000 ngmL
-1

 arasında, 

LOD ve LOQ değerleri ise idrar için sırasıyla 168 ve 560  ngmL
-1 

dir.  

Lucia Politi ve ark. (2005) ise yaptıkları çalıĢmada, etanolün metabolitlerinden  etil  

glukuronid ve etil sülfatın idrardan ESI-LC-MS sistemi ile yan yana tayinini internal standart 
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olarak (d5-EtG) kullanarak gerçekleĢtirmiĢlerdir. Yöntemin doğrusallığını 50-10000 ngmL
-1

 

arasında bulmuĢlardır. 

Wolfgang Weinmann ve ark. (2004) yaptıkları çalıĢmada, Guidelines of the German Society 

of Toxicology and Forensic Chemistry (GTFCh)’ den yararlanarak etil glukuronidin 

idrardan LC-ESI-MS/MS sistemi ile doğrulama analizini yapmıĢlardır. Kullandıkları internal 

standart (d5-EtG) tir. Yöntemin doğrusallığı 50-2000 ngmL
-1

 arasındadır. LOD ve LOQ 

değerlerini sırasıyla 52 ve 152  ngmL
-1 

olarak bulmuĢlardır. 

Donata Favretto ve ark. (2010), etil glukuronid ve etil sülfatın SPE yöntemi ve  internal 

standart olarak (d5-EtG) kullanarak LC-APCI-MS sistemi ile idrardan analizini yapmıĢlardır. 

Kalibrasyon eğrisinde linear aralık 100-5000 ngmL
-1

 arasındadır. LOD ve LOQ değerleri 

sırasıyla 50 ve 100 ngmL
-1

   miktarda saptanmıĢtır. 

Romina Shah ve ark. (2006), etil glukuronidin idrardan tayini için LC-PED (Pulsed 

electrochemical detection) sisteminden yararlanmıĢlar ve internal standart olarak propil 

glukuronid kullanılmıĢlardır. LOD değerini  80 ngmL
-1

 olarak saptamıĢlardır. 

Friedrich Martin Wurst ve ark. (2003) yaptıkları çalıĢmada, adli psikiyatri hastalarında 

standart testlerle saptanamayan (ispatlanamayan) alkol kullanımının, etil glukuronid 

metaboliti üzerinden tayini için GC-MS sisteminden yararlanmıĢlar ve internal standart olarak 

d5-EtG kullanılmıĢlardır. Bu çalıĢmadaki LOD ve LOQ değerleri sırasıyla 30 ngmL
-1

 ve 100 

ngmL
-1

 değerlerde bulunmuĢtur. ÇalıĢma sırasında farklı miktarda alkol almıĢ ve son alkol 

kullanım günleri farklı olan kiĢilerin idrarında, 300-46900 ngmL
-1

 arasında EtG 

konsantrasyonuna  rastlanıldığı  belirtilmiĢtir. 

Gregory Skipper ve ark. (2004), sağlık alanında çalıĢan kiĢilerde, madde ve alkol 

kullanımının kontrolü amacıyla yaptıkları çalıĢmada, alınan idrar örneklerinde LC-MS/MS 

sistemiyle etil glukuronid analizi yapmıĢlardır. Ġnternal standard olarak  d5-EtG kullanılan bu 

çalıĢmada, LOD ve LLOQ değerleri sırasıyla 100 ngmL
-1

 ve 300 ngmL
-1

 olarak saptanmıĢtır. 

Kreatinine oranlanarak saptanan etil glukuronid değerlerini 0,2-93,8 mgdL
-1

 arasında 

bulmuĢlardır. 

Etanolün glukuronidasyonu, UDP-glukuronosil transferaz (UGT)  enzimi tarafından kataliz 

edildiğinden ve UDP-glukuronosil transferaz (UGT) enzimi ( özellikle UGT1A1 ve UGT2B7) 
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aktivasyonu kiĢiler arasında farklılıklar gösterdiğinden, aynı miktar etanol alımından sonra 

farklı miktarlarda EtG  saptanabilmektedir ( Thierauf ve ark., 2009). 

Frank Musshoff  ve ark. (2010), alkol kullanmayan kiĢilerde, alkolsüz olmak koĢuluyla, çeĢitli 

yiyecek ve içecek tüketiminden sonra idrarlarında etil glukuronid tayinini LC-MS/MS sistemi 

ile yapmıĢlar ve 40 ile 200 ngmL
-1

 civarında sonuç almıĢlardır. 

J.Bergström ve ark. (2003), idrar ve kandaki alkol konsantrasyonu ve etil glukuronidin 

kreatininle olan iliĢkisini araĢtırmıĢlar, UAC/BAC (idrar-alkol konsantrasyonu/kan-alkol 

konsantrasyonu) oranıyla idrardaki kreatinin arasında herhangi bir korelasyon 

bulamamıĢlardır. Fakat UAC/BAC oranıyla idrardaki etil glukuronid arasında bir korelasyon 

bulmuĢlardır. Yaptıkları çalıĢmada idrarda kreatinin miktarı 0.2 g/L nin altında olduğunda 

aĢırı seyreltik olduğunu düĢünmüĢlerdir. Genel olarak bazı ilaçların (opiat ve karboksi-THC 

gibi) glukuronid konjugatları ile etil glukuronidin idrardaki konsantrasyonunun su içerek ve 

idrarın akıĢ hızını arttırarak azalabildiği ve ayrıca daha konsantre idrar örneklerinde etil 

glukuronidin konsantrasyonun daha yüksek olarak saptandığı ifade edilmiĢtir. 

Bu bilgilerin ıĢığında, etil glukuronid tayininde sonuçlarla ilgili yorum yapılırken, enzim 

polimorfizmi, alınan alkol miktarı ve birlikte alınmıĢ yiyecek ve içecek çeĢitleri ve idrar 

konsantrasyonu, endojen etil glukuronid olasılığı (Stephanson ve ark., 2002) v.b.ile ilgili 

verilerin de değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. 

Alkol kullanımına bağlı, ölümle sonuçlanan veya sonuçlanmayan yol ve iĢ kazaları 

olabilmektedir. Ayrıca alkoliklerde, intihar ve cinayet olgularıyla da sıklıkla 

karĢılaĢılmaktadır. Bu konuyla ilgili adli olayların, hızlı ve güvenilir Ģekilde çözülmesine 

katkı sağlanması için alkol alındığının kanıtı olan etil glukuronid metabolitinin LC-MS/MS 

sistemi kullanılarak Katı Faz Ekstraksiyon yöntemi ile idrardan tayini için,  güvenilir bir 

analiz yöntemi geliĢtirilmiĢ ve yöntemimiz; seçicilik (yöntemin spesifikliği), doğruluk (geri 

kazanım), doğrusallık, gözlem limiti (LOD) tayin limiti (LOQ), kesinlik (tekrarlanabilirlik ve 

ara tekrarlanabilirlik) yönünden test edilerek geçerli kılınmıĢtır. 

Etil Glukuronid için bulunan alıkonma zamanı 2,365 (±0,015) dakika,  propil glukuronid için 

bulunan alıkonma zamanı ise 3,209 (±0,026) dakikadır. Etil Glukuronid için 220,6’dan 74,7 

iyonu, propil glukuronid içinde 235,0’dan 75,0 iyonu izlenmiĢtir. Etil Glukuronid standart 

çözeltilerine ait kalibrasyon eğrisinin R
2
 değeri 0,9933 ve linear aralık 50-3000 ngmL

-1 
; 

özütleme öncesi idrara katılmıĢ etil glukuronid standart çözeltileri ile bulunan R
2
 değeri ise 
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0,9957 ve linear aralık 200-3000 ngmL
-1

 dir. GeliĢtirilen yönteme ait LOD ve LOQ değerleri 

sırasıyla 90,75 ve 185,0  ngmL
-1 

; 200,0, 1000,0 ve 3000,0  ngmL
-1

 deriĢimlerde ortalama geri 

kazanım ise % 70,37  ve ortalama % RSD  4,92 olarak bulunmuĢtur.  

Laboratuvarlar arası tekrarlanabilirliğin karĢılaĢtırılmasında kullanılan Horwitz denkleminin 

ve HorRat oranının günler arası karĢılaĢtırmada kullanılabilirliği de incelenmiĢ ve 200,0, 

1000,0 ve 3000,0 ngmL
-1

 deriĢimlerde HorRat katsayılarının 2’den küçük olduğu 

bulunmuĢtur (Tablo 4.6). AOAC’nin dökumanlarına göre de bu değerin (0,5-2) arasında 

olması gerektiğinin belirtilmesi, geliĢtirilen yöntemin günler arası tekrarlanabilirliğin kabul 

edilebilir aralıkta olduğunu ortaya koymaktadır ( Horwitz ve ark., 2006 ;  AOAC, 2008). 

GeliĢtirilen yöntemin uygulandığı, bağımlılık tedavisi gören 29 hastadan 18 hastaya ait örnek, 

etil glukuronid için pozitif sonuç vermiĢtir. 18 hastadan 11 kiĢinin idrar örneği, tedavi 

amacıyla yatıĢ yaptığı gün alınmıĢtır. Saptanan en düĢük etil glukuronid miktarı 179,04  

ngmL
-1

 ve en yüksek etil glukuronid miktarı 316280,0 ngmL
-1

  olarak bulunmuĢtur. En 

yüksek bulunan değerin ait olduğu hastanın ifadesine göre, son alkol alımının hastaneye 

yatmadan bir gün önce olduğudur (Hastanın idrar örneği yatıĢ günü alınmıĢtır.). Ġdrar örneği, 

tedavi amacıyla yatıĢ yaptığı gün alınan 11 kiĢinin etil glukuronid miktarlarının farklı 

çıkması, bireysel özellikleri (enzim polimorfizmi, alınan alkol miktarı, alkol ile birlikte 

alınmıĢ yiyecek çeĢitleri, idrar konsantrasyonu v.b.) nedeniyle olabileceği kanaati 

uyandırmıĢtır.  

Sonuç olarak, idrardan etil glukuronid tayini için geliĢtirilen yöntem, basit, ucuz, hızlı, hassas, 

seçici, doğruluğu yüksek bir yöntem olup, gerek adli olgularda, gerekse alkol bağımlılığı 

tedavisi gören kiĢilerin takibinde, iĢ yerleri ve okullardaki alkol kullanımının kontrolünde 

uygulanabilir bir yöntemdir. 
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6. SUMMARY 

In this study, development of a reliable analytical method for the determination of ethyl 

glucuronide metabolite, which is an evidence of alcohol, in urine was aimed. Since the 

determination of ethyl glucuronide  in urine is possible also in the period after the recent 

alcohol intake,  it  is an indication of alcohol use, in the  ante- and post-mortem toxicological 

investigations. Alcohol-related road or work accidents may ocur, which may sometimes result 

in death. In addition, cases of suicide or murder are often encountered,with alcoholics. With 

this ethly glucuronide determination method, it is thought to provide a quick and a reliable 

solution to judicial events related to this subject. The method developed, is applied to urine 

samples obtained from the people who are under  alcohol  addiction treatment. 

In this study, urine samples extracted with  solid-phase  extraction method,  has been analyzed 

by liquid chromatography/mass spectroscopy  system. A fast, reliable  and inexpensive  

determination method for ethyl glucuronide, which is an alcohol metabolite,  was 

developed and validated. 

Specificity, linearity, limit of detection (LOD), limit of quantification (LOQ), accuracy, 

repeatability and intermediate precision (inter-day) and system suitability parameters were 

determined in the validation study. The recovery of the extraction method was 70,37. It was 

found that the detection and quantification limits for the method were 90,75 ngmL
-1

 and 185,0 

ngmL
-1

,  in order. The method showed linear response between the values 50,0-3000,0  

ngmL
1
. The repeatability of the method was 13,08 % (RSD%). Intermediate precision of the 

method (RSDR %) was 8,58 %,  8,82 % ve 10,57 %  at 200,0, 1000,0 ve 3000,0  ngmL
-1 

concentration levels, respectively. Horwitz and HorRat ratios were calculated and found in 

acceptable limits at these concentration levels.  

Keywords: Ethyl glucuronide, alcohol metabolite, LC-MS/MS, solid phase extraction, 

validation, urine. 
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7. ÖZET 

Bu tez çalıĢmasında, alkol alındığının kanıtı olan etil glukuronidin, idrardan tayini için 

güvenilir bir analiz metodu geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. Ġdrarda etil glukuronidin tayini son 

alkol alımından sonraki süreçte de mümkün olduğundan ante ve postmortem toksikolojik 

incelemelerde alkol kullanımının bir göstergesidir. Alkol kullanımına bağlı, ölümle 

sonuçlanan veya sonuçlanmayan yol veya iĢ kazaları olabilmektedir. Ayrıca alkoliklerde, 

intihar veya cinayet olgularıyla da sıklıkla karĢılaĢılmaktadır. Bu konuyla ilgili adli olayların, 

hızlı ve güvenilir Ģekilde çözümüne katkı sağlanması düĢünülmektedir. GeliĢtirilen yöntem, 

alkol bağımlılığı tedavisi gören kiĢilerden alınan idrar örneklerine uygulanmıĢtır. 

Bu çalıĢmada katı faz ekstraksiyon yöntemi ile ekstrakte edilen idrar örnekleri sıvı 

kromatografisi/ kütle spektroskopisi sistemi ile analiz edilmiĢtir. ÇalıĢmamızda, alkol 

metaboliti olan etil glukuronidin tayini amacıyla idrarda hızlı, güvenilir ve ucuz bir yöntem 

geliĢtirilmiĢ ve valide edilmiĢtir.  

Yöntemi geçerli kılmada, seçicilik, doğrusallık, gözlem limiti (LOD), tayin limiti (LOQ), 

doğruluk, tekrarlanabilirlik ve günler arası ara-üretilebilirlik parametreleri belirlenmiĢtir. Geri 

kazanım % 70,37 olup, yönteme iliĢkin gözlem limitinin 90,75 ngmL
-1

, tayin limitinin 185,0 

ngmL
-1

 olduğu, yöntemin 50,0-3000,0 ngmL
-1

 değerleri arasında doğrusallık gösterdiği 

bulunmuĢtur. Yöntemin tekrarlanabilirliği % 13,08 (% RSD) bulunmuĢtur.  Yöntemin günler 

arası ara-üretilebilirliği (% RSDR) 200,0, 1000,0 ve 3000,0 ngmL
-1

 için sırasıyla % 8,58, % 

8,82 ve % 10,57 olarak bulunmuĢtur. Bu deriĢimlerde Horwitz ve HorRat katsayıları da 

hesaplanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Etil Glukuronid, alkol metaboliti, LC-MS/MS, katı faz ekstraksiyon, 

validasyon, idrar. 
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EK 1 

BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ ONAY  FORMU 

 
AraĢtırmanın Yürütüldüğü KuruluĢ: Ġstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü Fen 

Bilimleri Anabilim Dalı. 

 

AraĢtırmanın Adı: Alkol Metaboliti Olan Etil Glukuronidin (EtG) , LC-MS-MS Yöntemiyle  

Biyolojik Materyalden (Ġdrar) Tayini 

 

Amaç:  

 

                 Alkol metaboliti olan EtG’in, idrardan tayini için güvenilir bir analiz metodu 

geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. Bu analiz için kullanılacak yöntem yüksek basınçlı sıvı 

kromatografisi/ kütle spektroskopisi yöntemidir. 

 

                 Bu çalıĢma için bireylerden idrar örneklerinin alınması esnasında, bireye herhangi 

bir zarar vermesi ve tehlike oluĢturması söz konusu değildir. ÇalıĢma sırasında araĢtırma 

amacıyla yapılacak analiz giderleri için kiĢinin kendisinden veya bağlı olduğu sosyal güvenlik 

kuruluĢundan hiçbir ücret talep edilmeyecektir, kiĢi yazılı onay vermiĢ olsa da araĢtırmanın 

herhangi bir döneminde araĢtırmadan vazgeçmekte özgürdür, kiĢinin kimlik bilgileri ve tüm 

kayıtları saklı tutulacaktır. 

 

 

Bu araĢtırmayı hiçbir baskı olmaksızın kendi rızamla katıldığımı beyan ederim. 

 

KiĢinin: 

Adı: 

Soyadı:  

Ġmzası: 

Cinsiyeti: 

YaĢı: 

 

KiĢi reĢit değilse yasal temsilcinin: 

Adı: 

Soyadı: 

Ġmzası: 

 

 

 

Tez Yürütücüsü: Ali Acar Özdemir           Tanık Hastane Personelin: 

Ġmza:                                                             Adı: 

Tel:5369210529                                            Soyadı: 

e-posta:ali_acar_o@mynet.com                    Ġmza:                     
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