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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Böbrekler, vücutta oluşan metabolik atıkların uzaklaştırılması başta olmak üzere birçok 

önemli göreve sahiptir. Bu sebeple böbreklerde meydana gelen bir sorun, tüm vücudun 

çalışmasını büyük ölçüde etkilemektedir. Böbrek taşları da böbrek hastalıklarından bir 

tanesidir. Böbrek kanalları içerisinde bazı minerallerin birleşip çökmesi sonucu böbrek taşları 

oluşur. Bu taşların oluşum nedeni net olarak bilinmemekle birlikte beslenme alışkanlıkları, 

genetik yatkınlık, yaşanılan coğrafya ve cinsiyet gibi çeşitli faktörlere bağlı olduğu 

düşünülmektedir. Taşların çoğunu kalsiyum oksalat kristalleri oluşturmakta, bunun yanı sıra ürik asit 

taşları, sistin taşları ve kalsiyum fosfat taşları da görülebilmektedir.(Yaman, 2011) 

Böbrek taşları medikal ve cerrahi yöntemler ile tedavi edilmektedir. Ancak kullanılan 

yönteme bağlı olarak kanama durumlarının ortaya çıkması, çoğu yöntemde sürecin ağrılı ve 

maliyetli olması, kullanılan kimyasal ilaçların yan etkilerinin ortaya çıkması gibi problemler 

oluşabilmektedir. Bu projede bu sorunlara çözüm bulmak amaçlı bitkisel etken maddeli kiraz 

sapı ve mısır püskülü ekstreleri içeren tabletlerin böbrek taşı küçültmek ve düşürmekte 

kullanılabilirliğinin incelenmesi hedeflenmiştir.  

 

2. Problem/Sorun 

Böbrek taşları ülkemizde oldukça sık görülen ve son yıllarda prevelansı artış gösteren önemli 

bir sağlık sorunudur. Tedavi edilmemesi böbreklerin fonksiyonlarının bozulmasına hatta 

böbrek kaybına bile yol açabilmektedir. Küçük boyuttaki taşlar genellikle ilaç kullanılarak 

düşürülmektedir. Ancak kullanılan bu ilaçlar yan etkilere yol açabilmekte ve içerdikleri 

kimyasal maddeler sebebi ile vücuda zarar verebilmektedir. Daha büyük boyuttaki taşları 

düşürmek için ise ESWL (ekstracorporeal şok dalga litotripsi), PNL (perkütan nefrolitotomi), 

URS (üreterorenoskopi) gibi yöntemler veya açık ameliyatlar uygulanmaktadır(Gürbüz vd, 

2011).Ancak bu yöntemler maliyetli olabilmekle beraber, açık ameliyat gibi müdahaleler 

sonucunda enfeksiyon oluşabilmektedir.(Akyol, 2016) 

 

3. Çözüm  

Böbrek taşı rahatsızlığının tedavisinde kullanılan yöntemlerin dezavantajları bu konuda doğal 

ve bitkisel bir çözüm arayışına gidilmesine sebep olmuştur. Yapılan projede kiraz sapı ve 

mısır püskülünün böbrek taşlarını düşürmede kullanılabilirliği incelenmiş ve bu bitkilerin 
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ekstrelerini içeren tabletler üretilmiştir. Uygulanan deneyler 

sonucunda kiraz sapı ve mısır püskülünün böbrek taşını küçültme ve 

düşürmede etkili olduğu tespit edilmiştir. 

 

 

Resim-1: Tablet prototipleri 

 

4. Yöntem 

 

Yapılan literatür taramalarının ardından deney planı yapılmış ve uygulanmıştır. 

 

4.1. Bitki özütlerinin hazırlanması  

Mısır püskülü(Resim-3) ve kiraz sapı(Resim-4) kuru ve 

nemsiz ortamda, filtre kağıdı üzerinde kurutulup, havanda toz 

haline getirilmiştir.  

 

Elde edilen bitki tozlarından 30’ar g alınıp soxhlet 

ekstraksiyon düzeneğinde(Resim-2) 500ml saf suda 8 saat 

boyunca 250
0
C’de çözdürülmüştür. İşlem 2 kez 

tekrarlanmıştır. 

 
Resim-2: Soxhlet ekstraksiyon düzeneği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Resim-3: Mısır püskülü                                             Resim-4: Kiraz sapı 

 

 

4.2. Bitki özütlerini içeren tabletlerin yapılması 

Tablo-1’e göre, bitkisel ekstraktlardan 2’şer ml ayrı ayrı ve bitki birlikteliği grubu için ise 1’er 

ml alınıp, 2 gram toz buğday nişastası ile homojen şekilde karıştırılmıştır. 

 

Tablo-1: Deney grupları ve tablet üretiminde kullanım miktarları 

Örnek Tablet Deney Grupları İçerdiği bitki ekstresi miktarı 

Grup-1 (Sadece kiraz sapı özütü) 2ml 

Grup-2(Sadece mısır püskülü özütü) 2ml 

Grup-3 (Kiraz sapı özütü  + Mısır püskülü özütü) 1ml + 1ml 

Kontrol grubu(Saf su) 2ml  
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Karıştırma işleminin ardından şekillendirilen modeller, eritilmiş sığır jelatinine 1 kez batırılıp 

çıkarılmış ve kurumaya bırakılmıştır. 

Her bitki özütünün ayrı ayrı ve iki bitki özütünün birlikte kullanıldığı olmak üzere toplam 3 

ayrı prototip grubu belirlenmiştir. 

4.grup ise kontrol grubudur ve kontrol grubunda bitki özütü kullanılmamıştır. Bunun yerine 

2ml saf su kullanılmıştır. Prosedürün geri kalanı aynı şekilde uygulanmıştır. 

 

4.3. Böbrek taşı modellerinin hazırlanması, bitki özütleri ile bitki özütleri içeren 

model tabletlerin böbrek taşı modelleri üzerinde uygulanması 

Kalsiyum oksalat kristallerinden 0,5’er gram tartılıp steril deney tüplerine konulmuştur. 

Üzerine 2’şer ml bitki ekstreleri ayrı ayrı ve bitki birlikteliği için ise her ikisinden de 1’er ml 

birlikte konularak çalkalanmıştır. 

İşlemin sonucunda, çözünen kalsiyum oksalat taşları refraktometre aracılığı ile ölçülmüştür. 

Aynı işlem tablet modelleri ile de uygulanmış ve deney tüplerine bitki özütü içeren tablet 

modeli, 0,5 gram kalsiyum oksalat ve 2ml saf su eklenerek çalkalanmıştır. İşlemin sonucunda, 

çözünen kalsiyum oksalat taşları refraktometre aracılığı ile ölçülmüştür. 

Bitki özütleri ve bitki özütü içeren tablet modelleri için yapılan deney sonuçları 

karşılaştırılarak, kalsiyum oksalat taşlarının çözünme oranı hesaplanmıştır. 

 

         4.4. Bulgular ve Tartışma 

 

Bitki ekstrelerinin kalsiyum oksalat kristallerini çözme oranları Tablo-2’de verilmiştir. 

Tablo-2: Bitki ekstresi deney gruplarının kalsiyum oksalatı çözme oranları 

Deney Grupları Kalsiyum oksalat çözme oranları 

Grup-1 (Sadece kiraz sapı özütü) %55 

Grup-2(Sadece mısır püskülü özütü) %50 

Grup-3 (Kiraz sapı özütü  + Mısır püskülü özütü) %35 

Kontrol grubu(Saf su) %5 

 

 

Bitki ekstrelerini içeren örnek tabletlerin kalsiyum oksalat kristallerini çözme oranları Tablo-

3’te verilmiştir 

Tablo-3: Deney gruplarının kalsiyum oksalatı çözme oranları 

Örnek Tablet Deney Grupları Kalsiyum oksalat çözme oranları 

Grup-1 (Sadece kiraz sapı özütü) %60 

Grup-2(Sadece mısır püskülü özütü) %45 

Grup-3 (Kiraz sapı özütü  + Mısır püskülü özütü) %35 

Kontrol grubu(Saf su) %10 

 

Tablo-2’ye göre, kalsiyum oksalat taşlarını en yüksek oranda çözen bitki kiraz sapı olmuştur. 

Buna karşılık, bitki birlikteliği, tek başlarına kullanımlarına nazaran daha düşük çözünme 

gerçekleştirmiştir. Bu bulgu, bitkilerin birlikte kullanımlarında birbirlerini baskıladıklarını 

göstermektedir. 

Tablo-3’e göre de, bitki özütleri içeren tabletlerde kalsiyum oksalat taşlarını en yüksek oranda 

çözen bitki yine kiraz sapı olmuştur. Buna karşılık, bitki birlikteliği, tıpkı özütlerde olduğu 
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gibi, tek başlarına kullanımlarına nazaran daha düşük çözünme gerçekleştirmiştir. Bu bulgu, 

bitkilerin birlikte kullanımlarında birbirlerini baskıladıkları düşüncemizi desteklemektedir.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yapılan literatür taramasında böbrek taşlarının tedavisinde mısır püskülü ve kiraz sapı 

ekstrelerinin karışımından oluşan bir tedavi yöntemine rastlanmamıştır. Projede bu bitkilerin 

birlikte kullanılıyor olması ve böbrek taşını düşürmede etkili bitkisel tabletler üretiliyor 

olması projenin yenilikçi yönüdür. 

 

 

6. Uygulanabilirlik 

Çalışmada yapılan bitkisel tabletler üretilerek ve etik kurul onayı alınıp insanlar üzerinde 

denenerek, hastaların kullanımına sunulabilir. Tabletlerde kullanılan bitkilerin ülkemizde 

bolca bulunması, düşük maliyetli olması ve yan etkilerinin sınırlı olması projenin 

uygulanabilirliği açısından bir avantajdır. 

Bu projenin uygulanabilir olması halinde, atık olan bu ürünlerin geri kazandırılarak ülke 

ekonomisine katkı sağlanabileceği düşünülmektedir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

     

    Kullanılan Malzemeler             Maliyet(100gr) 

    Kiraz sapı (100gr)                        5.00 TL 

    Mısır Püskülü (100gr)                  7.00 TL 

    Nişasta (100 gr)                            4.00 TL 

    Toz Sığır Jelatini (100 gr)            17.00 TL 

Yukarıda belirtilen miktarlardaki ürünlerden yaklaşık olarak 250 adet tablet elde 

edilebilmektedir. Bu tablet başına maliyetin 0,132 TL olduğunu göstermektedir. Tabletler 

böbrek taşını düşürmek için yapılan masraflar ile kıyaslandığında oldukça düşük maliyetlidir.   

  

Tablo-4’te projenin çalışma sürecinde gerçekleştirilen deney basamakları gösterilmiştir. 

 

Tablo-4: Proje zaman çizelgesi 

Tarih Gerçekleştirilen deneysel çalışma 

Eylül-Ekim 2020 Bitki özütlerinin hazırlanması ve literatür taraması 

Kasım-Aralık 2020 Bitki özütlerini içeren tabletlerin yapılması 

Ocak–Haziran 2021 Böbrek taşı modellerinin hazırlanması, bitki özütleri ile bitki 

özütleri içeren model tabletlerin böbrek taşı modelleri üzerinde 

uygulanması 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

Böbrek taşı hastalığı ülkemizde oldukça sık görülen bir rahatsızlıktır ve hasta olan kişiler 

böbrek taşlarını düşürürken zorlu ve ağrılı bir süreç geçirmektedir. Bu sebeple bu projede 
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böbrek taşı hastalığı olan kişiler hedef kitle olarak belirlenmiş, bu kişilerin daha kolay bir 

şekilde ve kimyasal maddelere maruz kalmadan bu hastalığı atlatabilmeleri amaçlanmıştır. 

 

9. Riskler 

Kiraz sapı ve mısır püskülü genel olarak güvenle tüketilebilir bitkilerdir. Fakat aşırı 

tüketildiklerinde bazı yan etkilere yol açabilirler. Bunun yanı sıra ciddi bir rahatsızlığı olan 

veya ilaç kullanan kişilerin tüketmeden önce doktora danışmaları tavsiye edilir. Ayrıca bu 

bitkilere alerjisi olanlar ürünü kullanmamalıdır. 
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