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Flor, periyodik sistemde VII A grubunda yer 
alan halojenler grubunun ilk elementidir. 
Atom numarası 9, atom ağırlığı 19, proton 
ve elektron sayısı 9, nötron sayısı 10’dur. 
Georigius Agricola 1529 yılında kalsiyum 
florür bileşiğini tanımlamış, 1886’da Joseph 
Henri Moisson tarafından da tanımlamıştır. 
Açık sarı renkte oldukça toksik ve aşındırıcı 
etkiye sahiptir. Halojenler arasında en az po-
larize olabilen elementtir. Doğada genellikle 
flor bileşikleri; sularda, toprakta, kayalarda, 
atmosferde, yiyeceklerde, içeceklerde, bitki 
(çay, tütün) ve hayvanlarda (balık) mevcut-
tur. Flor, insan metabolizması için gerekli 
eser elementlerden biridir. İnsan vücudunda 
esasen dişler ve kemiklerde florlu bileşiklere 
rastlanmaktadır

Yiyeceklerde bulunan flor miktarı 0,01-1,0 
mg/kg arasında değişiklik gösterir. Yüksek 
düzeyde flor içeren deniz sularından çıkarılan 
ürünler ve çay en fazla flor alımına neden 
olabilecek besinlerdir. Florun gastrointestinal 
yoldan emilimi diğer birçok maddeye göre 
daha iyidir. Asidik pH’da flor emilim oranı ve 
hızı artmaktadır. Florun sindirim sisteminden 
absorbsiyonu, besinlerle alınan Ca+2, Mg+2, 
Fe+2, A1+3 iyonları etkiler. Bunlar flor iyonları 
ile kompleksler oluşturarak flor emilimini 
geciktirirler. Alüminyum ve kalsiyum, florun 
mide bağırsak kanalından absorbsiyonunu 
engeller. Gastrointestinal kanaldan veya akci-
ğerlerden alınan florun %90’ı albümine bağlı 
halde kan dolaşımında bulunurken %10’u 
ise biyolojik olarak aktif iyonize formdadır. 
Sağlıklı bireylerde serum veya plazma flor 
konsantrasyonu 10-200μg/L, eritrositlerde 
450 μg/L’dir.

Florun kalsifiye dokular (kemik gibi) tarafın-
dan alınarak plazma ve diğer vücut sıvıların-
dan atılması temel mekanizmadır. En önemli 
atılım yolu böbreklerdir ve çok yavaş bir hızla 
atılır. Herhangi bir zamanda vücutta bulunan 
florun yaklaşık %99’u sert dokulardaa 
birleşik haldedir. Glomerüler kapillerindeki 
plazmadan ve tübüler reabsorbsiyondan ge-
çerek Bowman kapsülünün üriner boşluğuna 
rahatça fitre edilir. Alkali idrardaki flor atılımı 
daha fazla olur. Florun renal temizlenme-
sinin her koşulda üriner pH ile korelasyon 
gösterdiği ve üriner akış hızı ile korelasyon 
göstermediği belirtilmiştir.

Organik Flor kimyasının temelleri Belçikalı 

kimyacı Frederic Swarts tarafından 1890'lar-
da atılmıştır. Araştırmacı, flor içeren birçok 
polihalojenli bileşik hazırlamış ve diğerle-
rinin takip etmesi için bir vakıf kurmuştur.  
DuPont’ta Plunkett tarafından politetrafloro-
etilenin 1938’de tesadüfen keşfedilmiş olması 
bütün dünyada kullanılan önemli bir ürün 
olmuş ve floropolimer endüstrisine önemli 
katkılar sağlamıştır.

Flor, doğal olarak vücudumuzda bulunan, 
kemik ve özellikle dişlerde sağlamlık sağla-
yan, birçok ilaç etkin maddesinin lipofilitesini 
artırarak yüksek biyoyararlanım sağlayan, 
etkin maddenin etki şiddetini ve etki süresini 
artıran, belirli konsantrasyonlar aşılmadığı 
sürece toksik etki göstermeyen bir element-
tir. Florun bir molekülde yer alması; molekü-
lün fiziksel kimyasal yapısına kazandırdıkları 
geçtiğimiz yüzyılda keşfedilmiş ve gelişmeye 
açık bir konu olarak liderliğini sürdürmekte-
dir. Tıp, Eczacılık ve Medisinal Kimya alanında 
florun insan sağlığına katkısı önemlidir. 
Florun ilaç etkin maddesinin yapısında yer 
alması kimyasal yapının lipofilitesini artırarak 
emilim ve biyoyararlanımda iyi sonuçlar 
verdiği, aktiviteyi artırdığı ve uzun yarı ömrü 
sayesinde ilaçların etki süresini uzattığı, ilaç-
ların farmakokinetiğinde daha iyi sonuçlara 
ulaşıldığını birçok molekülde göstermektedir. 
Bu durum da ilaçların alım sıklığını azaltarak 
hasta uyuncunda artış sağlamaktadır.

İnhalasyon anestezikleri, antikanserler, an-
tifungallar, antiviraller, analjezikler, antidep-
resanlar, peptidler yapısında flor içeren etkin 
maddeler içeren en önemli ilaç grupların-
dandır. Bu yapılardan bazılarını yazımızda yer 
vereceğim.

Halotan (2-Bromo-2-kloro-1,1,1trifloroetan) 

Suckling ve Raventós yanmayan, anestezik 
olarak kullanılan, olağanüstü uçucu bir bileşik 
olan Halotanı bulmuştur. 1950 Yılından beri 
kullanılan ve eterden daha güçlü yapısında 
flor bulunan bir genel anesteziktir (Şekil 1). 

Siprofloksasin: 1-siklopropil-6-fluoro-1,4-di-
hidro-4-okso-7-(1-piperazinil)-3-kinolin 
karboksilik asit

İnsanoğlunun bakterilerle olan savaşında 
son yılların en gözde antibakteriyel ajanı 
olan Fluorokinolonlar yapısında flor bulunan; 
DNA-giraz (topoizomeraz II ) enzimi inhibe 
ederek, bakterinin DNA sentezini boza-
rak, bakterisidal etkisi olan ilaç grubudur.  
Florokinolonlar yapısında 1-alkil-1,4-dihid-
ro-4-piridin-3-karboksilik asit taşır. Bu temel 
yapı, giraz inhibitörlerinin farmakofor temel 
fonksiyonu olarak tanımlanır. Florokinolon-
lar, bu farmakofor yapıya beşinci ve altıncı 
konumlarından kondanse olmuş aromatik 
ve heteroaromatik yapılar taşırlar. Siproflok-
sazin, kemik ve eklem enfeksiyonları, karın 
içi enfeksiyonlar, belirli tipte bulaşıcı ishal, 
solunum yolu enfeksiyonları, deri enfeksi-
yonları, tifo ve idrar yolu enfeksiyonlarının 
tedavisinde kullanılır (Şekil 2).

Flukonazol: 2-(2,4-Difluorofe-
nil)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol

Flukonazol flor ve 1,2,4-triazol halkası içeren 
önemli antifungal etkin maddedir. 1988 
Yılında üretilmiş, oral olarak alınan yeni 
jenerasyona ait olup, deri ve vajina mantar 
tedavisinde etkilidir. Flukonazol, sitokrom 
P450’ye bağımlı mantar enzimlerin (lanos-
terol 14α-demetilaz) güçlü ve selektif bir 
inhibitörüdür (Şekil 3). 
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Flubendazol: [[5-(4-florobenzoil)-1H-benzimi-
dazol-2il]-karbamik asit metil ester

Flubendazol, benzimidazol grubundan bir 
etkin maddedir. Mebendazol etkin madde-
sinin 4-konumunda noniyonize flor içeren 
analoğu olarak sentezlenmiştir. Flubendazol 
endoparazitlere karşı bir çare olarak hidatik 
kist tedavisinde kullanılmaktadır (Şekil 4).

5-Flurourasil: 5-floro-1H,3H-pirimidin-2,4-di-
on

1957 Yılında, Heidelberger ve arkadaşları 
5-flurourasil (5FU) (Şekil 5) hazırlamış ve 
kayda değer tümör inhibitör aktiviteleri tespit 
etmişlerdir. Floro-nükleosit kimyasında özel-
likle antiviral ve antikanser ilaçları kapsayan 
gelişmeler için yeni bir dönem başlamıştır. 
Tegafur 1980'li yıllarda Japonya'da geliştirilen 
bir ön ilaçtır (Şekil 6) ve vücutta kademeli 
olarak aktif antineoplastik metaboliti olan 
5-fluorourasile (5-FU) dönüşür. 5- FU'nun etki 
mekanizmasının, 5-FU'nun aktif metaboliti 
olan 5-fluorodezoksiuridin-monofosfatın 
(FdUMP) dezoksiuridin-monofosfat (dUMP) 
ile yarışarak timidilat sentezini ve buna bağlı 
olarak DNA sentezini inhibe etmesi sonucu 
oluştuğu düşünülmektedir. 

Santral sinir sistemi (SSS) hastalıklarda 
kullanılan etkin maddelerin yapısında yer alan 
noniyonize flor,  çok sayıda kuvvetli ve se-
lektif SSS etkin maddenin gelişmesinde çok 
önemli rol oynar, terapötik etkiyi tamamen 
değiştirmiştir. Triflorometil veya floro-süb-
sitüe-aril şeklinde yapıda yer alan florun 
başlıca avantajı; lipit çözünürlüğü artırma ve 
böylece Kan-Beyin-Bariyerine (KBB) ilaçların 

geçişini ve absorbsiyon oranını yükseltme 
yeteneğidir. Nöroleptik ilaçlar; trisiklik feno-
tiyazin türevi flufenazin, butirofenon türevi 
haloperidol, Anksiyolitikler; 1,4-benzodiazepin 
türevi flurazepam, midazolam, Antipsikotik-
ler; flupentiksol, Antidepresanlar fluoksetin, 
parosetin, fluoksamin, sitalopram flor içeren 
SSS etkili etkin maddelerdir.

Sitalopram: 1-[3-(dimetilamino)pro-
pil]-1-(4-florofenil)-3H-2-benzofuran-5-kar-
bonitril

Sitalopram, seçiciliği en fazla olan seroto-
nin reuptake inhibitörü olarak kabul edilir 
(Şekil 7). Sitalopram 1998’de ABD’de majör 
depresyonda onay aldığında 50 ülkede 
sitalopramın S-enantiyomeri olarak kullanıma 
girmiştir. Hayvan çalışmalarında sitalopramın 
R-enantiyomerinin anksiyete oluşturduğu ve 
saf S-enantiyomerinin daha iyi tolere edilebil-
diği saptanınca Essitalopram geliştirilmiştir. 
Essitalopram’da 2002’de majör depresyonda 
ve kaygı bozukluğunda onay almıştır.

Flutikazon propiyonat: S-Fluorome-
til-6α,9α-difluoro-11α,17α-dihidrok-
si-16α-methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien- 
17α-karbotiyoat 17-propionat

Steroid ilaç grubunda; steroit yapısında bir 
ya da iki flor atomunun yer alması andro-
jenik hormon tedavisi, adrenokortikal ve 
progesteron etkideki etkin maddeler için 
çok önemlidir. Bunların çoğu, kortizon ve 
kortizolden genellikle daha düşük sodyum 
retansiyonu ile, daha fazla antiinflamatuvar 
aktivite göstermekte olup, özellikle romatoit 
artrit tedavisinde etkileri kanıtlanmıştır. 
Triamsinolon ve deksametazon örnek olarak 
verilebilir. Flutikazon propiyonat  (Şekil 8), 
1990’da tanımlanmış, alerjik rinit ve astım 
tedavisinde oldukça etkili ve geniş çapta 
kullanılan bir antiinflamatuvar olarak ortaya 
çıkmaktadır.

Nükleer Manyetik Rezonansta 19F çekirdekle-
ri kullanılarak da tıpta teşhis ve tedavi amaçlı 
üç boyutlu görüntüleme teknikleri geliştiril-
miştir. Pozitron Emisyon Tomografisinde kul-
lanılan pozitron yayıcı radyoaktif çekirdekler 
içerisinde 18F ile bir dokunun fizyolojisi ve 
hastalığın doku boyutundaki durumu teşhis 
edilebilmektedir. 18F-PET uygulamaları, tıp 
bilimlerinden onkoloji, nöroloji, psikiyatri, 
kardiyoloji ve diğer medikal uzmanlık alanla-
rındaki görüntüleme teknolojisinde kuvvetli 
bir araçtır. Diş hekimliğinde flor uygulaması; 
diş çürüklerinin azaltılmasında, ortodonti 
tedavisinde, baş boyun radyoterapisi gören-
lerde, dentin duyarlılığını kaldırmak amacıyla 
yapılmaktadır. Diş plaklarının önlenmesi ve 
yeni oluşan mine tabakasının dayanıklılığını 
artırmak amacıyla CaF₂ bileşikleri kullanıl-
maktadır. CaF₂, yiyeceklerle (karbonhidrat-
lar) oluşan asit salgısını azaltarak kalsiyum 
ve fosfatın mine yüzeyinden uzaklaşıp plak 
oluşturmasını önler.

Flor varlığı; insanoğlunun sağlığında birçok 
konuda etkin olmuş ve yeni moleküller  
kazandırılmaya devam edilmektedir.
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