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• Humik maddeler birçok hastalık için yıllarca kullanılmıştır.  

• Bununla birlikte humik maddelerin etkileri üzerine nispeten az sayıda ve 
iyi şekilde kontrol edilmiş deneyler vardır. 

• Son yıllarda sayıları artmakta olan in vitro sistemleri konu alan çalışmalar 
mevcuttur. Humik maddenin güvenirliği hayvanlar ve insanlar üzerinde 
yapılan çalışmalara dayandırılarak kanıtlanmıştır.  

• Çeşitli araştırmalar humik maddenin antioksidan, antienflamatuar, 
adaptogenik, immünomodülatör ve anti-dislipidemik özellikler 
sergilediğini ve aynı zamanda hayvanlar ve insanlar üzerinde yapılan 
araştırmalarda spermatogenezi arttırdığını göstermektedir.  

• Üstelik hayvanlardan ve insanlardan elde edilen veriler, humik maddenin, 
hızlandırılmış ATP üretimi ile yorgunluğu gidermek ve fiziksel 
performansı arttırmak için canlandırıcı (diriltici) olarak kullanımını 
desteklemektedir.  

• Bu etkilerin sebebi olan humik maddedeki temel bileşenler; dibenzo--
pyrone, fulvik asit ve bunların türevleri olarak görülmektedir. Çeşitli 
deneysel çalışmalar yukarıda belirtilen etkilere destek sağlamaktadır.  

• İnsanlar ve hayvanlar üzerinde ilaç olarak standartlaştırılmış ürünlerin 
kullanımını içeren ilave çalışmalar gereklidir. 



• Humik maddeler geleneksel tıpta uzun bir kullanım geçmişi olan ve kökü 
bitkilere dayanan mineralize olmuş doğal maddelerdir.  

• Türkiye, Avrupa (Almanya, Macaristan, Polonya), Hindistan, Rusya, Güney 
Afrika, Çin, Pakistan, Nepal, Afganistan ve Tibet gibi dünyada birçok 
ülkede elde edilmektedir.  

• Humik madde, geleneksel tıpta kemik kırıklarının, mide rahatsızlıklarının, 
cinsel güçsüzlüğün, sinir ve kardiyovasküler sorunların, kas-tendon 
gerilmelerinin ve eklem iltihaplanmalarının tedavisinde kullanılmaktadır. 

• Aynı zamanda mide ülseri, yaralar, diyabet ve üriner sistem 
enfeksiyonları için etkili bir tedavi olduğu düşünülmektedir.  

• Humik maddelerin tedavi edici kullanımlarının birçok anekdot raporu 
mevcuttur. Ancak plasebo kontrollü ve detaylı gözden geçirilmiş insan ve 
hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar oldukça az sayıda yayınlanmıştır. 

• Yayınlanmış araştırma çalışmalarına dayanılarak; bunun bir antioksidan, 
iltihap önleyici, bağışıklık düzenleyici ve kemoprotektan olduğuna 
inanılmaktadır.  

• Ayrıca, adaptojenik ve kuvvetli anabolik özellikler de sergilediği tespit 
edilmiştir.  

• Eski SSCB’de, olimpik sporcuların ve özel askeri güçlerin performansını 
fiziksel ve mental olarak arttırmak, stresin etkilerini azaltmak ve doping 
sağlamak için uzun yıllar boyu gizli bir şekilde kullanılmıştır. 
 



KİMYASAL YAPI 

• Humik madde çeşitli dağlık bölgelerdeki kayaların katmanlarından veya 
eski göl kalıntılarından ekstraksiyon yöntemi ile çıkarılan, kahverengiden 
siyaha doğru koyu renkli, mineral reçineli bir maddedir.  

• Humik madde kaya yüzeylerinde birikebilmekte veya kaya tortullarına 
gömülü olabilmektedir. Humik madde bileşimi mevcut mineraller, yerli 
bitkiler, nem, sıcaklık, kalıplar ve katılan bakteriler ile atmosferik ve 
jeotermal basınçlar gibi çeşitli coğrafi ve çevresel faktörlere bağlı 
olmaktadır.  

• Humik maddenin kimyasal bileşimi, aynı zamanda hammadde olup 
olmadığına veya herhangi bir şekilde işlenip işlenmediğine de bağlıdır. 
Püre haline getirilmiş fakat işlenmemiş bir madde %60-80 organik madde 
ve %20-40 mineral içeriği gösterebilir. Örneğin; işlenmemiş bir madde, 
fulvik asit, protein, zamk, amino asitler, humik asit, hippürik asit, mumlar, 
steroidler, esansiyel yağ asitleri, vitaminler ve ağırlıklı olarak 
kalsiyumdan, potasyumdan ve magnezyumdan oluşan %30'a kadar 
inorganik bileşenler ve organik asitler içerebilir. 

 



• Saflaştırılmış humik madde ürünleri işleniş biçimlerine ve coğrafi kökene bağlı 
olarak değişken tutarlılığa sahiptir.  

• En yaygın ekstraksiyon yöntemi, saf olmayan ve çözünmeyen maddelerin 
süzülerek çıkarılmasıyla teferruatlı bir su özümlemesini içerir. Dekante edilmiş 
sıvı, kurutularak derişik hale getirilmektedir.  

• Bazı durumlarda, başlangıçta nötr sulu tuz çözeltileri ve sitrat tamponu 
ekstraksiyonu gerçekleştirmede kullanılmaktadır. Tipik işlenmiş bir ürün %40-
60 humik asit ve eşdeğerleri, % 0.3-0.4 dibenzo--pironlar (DBPs), % 10-30 
DBP kromoproteinleri (DCP'ler) ve % 10-15 mineral içermektedir.  Ürünler 
genellikle DBP'ler, DCP'ler ve humik asitler kullanarak standartlaştırılmıştır. 
Humik asit ve eşdeğerleri en yaygın standarttır. 

• İşlenmiş humik madde mineralleri ile ilgili olarak potasyum, kalsiyum ve 
magnezyum toplamı genel olarak toplam mineral içeriğinin %90'ından 
fazlasını oluşturmaktadır. Kükürt ve sodyum en yaygın minerallerdir.  

• Büyük bir çoğunluğu küçük olan ve oldukça az miktarda bulunan toplam 40 
kadar veya daha fazla mineral rapor edilmiştir. Humik maddenin renk 
varyasyonları demir, bakır ve gümüş miktarı gibi mineral içeriğindeki 
farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Bu metaryalin karmaşık doğası olduğundan, 
standart metaryel teminindeki zorluklardan veya nispeten az olması sebebiyle 
sahte ve taklit ürünler humik madde olarak pazarlanmaktadır. 

 



AKTİF BİLEŞENLER 

• Humik maddenin fizyolojik ve farmakolojik etkileri DBP'ler, DBP 
kromoproteinleri, humik asit ve çeşitli polimerik fulvik asit formlarına 
dayandırılmaktadır.  

• Bu bileşenleri içeren çalışmalar aşağıda açıklanmaktadır. İlk çalışmalardaki 
bazı kişiler, humik maddenin birincil etkilerinin, fulvik asit yapıcıların 
ürünle ilişkili mineralleri şelatlama kabiliyetine ve hücresel işleyişini 
kolaylaştırmasına bağlı olduğuna inanmaktadır.  

• Humik maddenin genel mineral içeriği küçük olup, birincil minerallerden 
olan potasyum, kalsiyum ve magnezyumdan oluşmaktadır.  

• Verilen dozlarda, önemli miktarda mineralin emildiği ve hücrelere nüfuz 
ettiği kuşkusuzdur. Bunun nedeni mevcut minerallerin büyük 
çoğunluğunun çok küçük miktarlarda ortaya çıkmasındandır. Örneğin, 200 
mg'lık tipik bir humik maddenin dozunda, toplam mineral içeriği 2-3 mg 
kadar olup yaklaşık %90'ı potasyum, kalsiyum ve magnezyumdan 
oluşmaktadır. Buna bir perspektif içinde bakılırsa, günlük olarak önerilmiş 
kalsiyum alım miktarı 1000-1200 mg, magnezyum ve potasyum için  ise 
günlük değerler sırasıyla 400 mg ve 3000 mg'dır. 

 



• Humik maddenin Hindistan ve Kuzey Asya'da alternatif tıpta binlerce 
yıldır kullanılmasına ve eski SSCB'de uzun yıllar geliştirilmesine rağmen, 
bilimsel literatürde insan konularını içeren hakemli bilimsel yayınların 
sayısı oldukça azdır.  

• İlk literatürlerin çoğu anekdot raporları, bilinmeyen kompozisyonların 
ürünlerinden oluşan yetersiz çalışmaları ve ne olduğu belirsiz dergileri 
içermektedir. Ayrıca, eski SSCB'de, humik madde ile ilgili birçok 
araştırma sınıflandırılmış olup henüz yayınlanmamıştır. 

• Hayvanlarda ve vitro sistemlerde standartlaştırılmış materyalleri 
kullanarak yapılan çalışmaların yayınlanma sayıları giderek artmakta ve 
humik maddenin kimyasal bileşimi çeşitli araştırmacılar tarafından 
incelenmektedir. Aşağıda, yayınlanmış araştırmaların yanı sıra iyi 
tasarlanmış çalışmaları içeren bir dizi araştırma raporu özetlenmektedir. 

 

ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI 



GÜVENLİK ÇALIŞMALARI 

• Çeşitli çalışmalarda humik maddenin güvenliğini değerlendirilmiştir. 
Farelerde saflaştırılmış humik maddenin akut LD50'sinin intraperitoneal 
(IP) verildiğinde 1000 mg/kg olduğu, ağızdan verildiğinde ise 2000 
mg/kg'dan yüksek olduğu bildirilmiştir. Oral yoldan 30 gün boyunca 
100 mg/kg ve 500 mg/kg humik madde verilen tavşanlarda ve 
farelerde iç organlarda morfolojik veya histolojik değişiklik 
gözlenmemiştir. 

• Subkronik toksisite çalışmasında sıçanlara 200 mg/kg ve 1000 mg/kg 
dozlarında 90 gün boyunca humik madde verilmiş ve kalp, karaciğer, 
böbrekler, kan hücreleri, sinir sistemi ve endokrin sistem üzerinde 
olumsuz etki meydana getirmemiştir. Üstelik humik madde, gebe 
sıçanlarda veya farelerde herhangi bir embriyotoksik veya teratojenik 
etki ortaya çıkarmamıştır.  

• Ghosal, sıçanlarda humik maddeden izole edilen fulvik asitlerin 
LD50'sinin, oral yolla verildiğinde 1268 mg/kg olduğu ve bu da zehirlilik 
derecesinin düşük olduğuna işaret etmiştir. 

 



• Plasebo kontrollü bir çalışmada, 20 sağlıklı kişiye günde 2000 mg 
ekstrakte humik madde 45 gün boyunca kapsül formunda verilmiş ve 
kalp atış hızı, kan basıncı veya vücut ağırlığında belirgin bir değişiklik 
gözlenmemiştir.  

• Ayrıca, humik maddenin glukoz, üre, kreatinin, ürik asit, toplam 
protein, albumin, albümin/globulin oranı, alkalin fosfataz, ALT veya AST 
gibi belirli kan kimyası parametreleri üzerinde etkisi olmamıştır. 
Sonuçlar, bu deneysel koşullar altında humik maddenin sistemik 
toksisite kanıtı olmadığını göstermiştir. 

• 90 günde 28 erkek hastaya günde iki kez 100 mg'lık ekstrakte humik 
madde verilmesi; üre, albümin, total protein, globulin, ürik asit, 
bilirubin, alkalin fosfataz, ALT ve AST de dahil olmak üzere renal profil 
parametreleri üzerinde önemli bir etki göstermemiştir.   

• Humik madde ile tedavi edilen hastalarda açlık kan şekeri ve kreatinin 
düzeylerinde az ama önemli düşüşler gözlenmiştir. Sonuçlar, bu 
koşullar altında humik maddenin sistemik toksisiteye ilişkin herhangi 
bir delil ortaya koymadığını göstermektedir. 

 



• Gönüllü katılımcıların bulunduğu yayınlanmamış bir güvenli çalışmada, 
ekstrakte humik madde sağlıklı bireylerde günde iki defa 250 mg 
dozunda 90 gün boyunca  verilmiştir. Hepatik veya renal 
fonksiyonlarında, canlı belirtilerde veya kan parametrelerinde 
herhangi bir değişiklik gözlenmemiş ve hiçbir yan etki görülmemiştir. 

• Özetle, hem hayvanlarda ve hem de insanlarda yapılan çalışmalar, 
humik maddenin yüksek derecede güvenli olduğunu kanıtlamıştır. 

 



• Geçmişten bu yana çeşitli insan efikasite çalışmaları yayınlanmıştır. Çift-kör, 
plasebo kontrollü bir çalışmada, 45 gün süreyle günde 2000 mg işlenmiş 
humik madde veya plasebo uygulanmıştır. 20 kişiye humik madde verilirken, 
10 kişiye plasebo verilmiştir. Humik maddeye karşılık olarak plasebo 
grubuna göre serum kolesterol, LDL, VLDL ve trigliseritteki belirgin azalmalar 
gözlenmiştir. Geliştirilmiş antioksidan statüsü bu durumu süperoksit 
dismutaz, vitamin C ve vitamin E artışı şeklinde belirtmiştir. HDL de humik 
maddeye yanıt olarak artmıştır. 

• Humik maddenin spermatogenik aktivitesini değerlendiren bir klinik çalışma 
Biswas ve ark. tarafından yürütülmüştür. 35 tane kısır erkek denek çalışmaya 
alınmış ve onlara 90 gün boyunca günde iki kez 100 mg ekstrakte humik 
madde kapsül halinde verilmiştir. Çalışmayı tamamlayan 28 denek normal 
(%18.9) ve toplam (%61.4) sperm sayısında artış ve sperm motilitesinde 
(%12.4-17.4) belirgin azalma göstermiştir. Döl malondialdehit düzeylerinde 
belirgin bir azalma, humik maddenin antioksidan aktivite sergilediğini 
göstermiştir. Ayrıca, humik madde tedavisi, serum testosteron (%23.5) ve 
FSH (%9.4) düzeylerinde belirgin artmalara neden olup, sperm sayısındaki 
artışa destek olmuştur. 

 

İNSAN EFİKASİTE ÇALIŞMALARI (DOZA BAKILMAKSIZIN GÖSTERDİĞİ 
MAKSİMUM İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ) 



• Altı sağlıklı gönüllü kişilerin katıldığı yayınlanmamış bir pilot 
çalışmada, günde bir kez 15 gün süreyle 200 mg ekstrakte humik 
madde verilmiştir.  

• Humik madde ile yapılan muamele, enerji üretimini ve fiziksel 
egzersizi önemli bir şekilde artırmıştır. Enerji üretimindeki artış, ATP, 
ATP/ADP oranı, koenzim Q10 (CoQ10), toplam adenin nükleotidleri, 
adenilat enerji yükü ve bütün kandaki ürik asit düzeyleri artışlarına 
dayanılarak teyit edilmiştir.  

• Bu çalışma, yeterli sayıda denek olmaması sebebiyle yeterli bir 
kanaat oluşturmamıştır. 



HUMİK MADDELER İLE HAYVAN VE IN VITRO ÇALIŞMALARI 
 

• Humik maddenin farmakolojik etkileri üzerine en iyi tasarlanmış ve en 
eski çalışma serilerden birisi çeşitli hayvan türleri üzerinde 
gerçekleştirilmiştir.  

• 200 mg/kg IP dozundaki humik maddenin, ‘rat tail-flick’ yöntemine 
dayanan kontrol ile karşılaştırıldığında belirgin analjezik etkinlik 
gösterdiği görülmüştür.  

• 50 mg/kg IP dozundaki humik madde, sıçan pençesinde karrajin ile 
uyarılan iltihaplanmayı yaklaşık olarak %75 azaltmıştır.  

• Farelere günde iki kez 50-200 mg/kg dozunda humik madde verildiğinde 
gastrik ülser içeriğinde doz bağımlı önemli azalmalar gözlenmiş ve 
böylece önemli ölçüde anti ülserojenik activitelerin gerçekleştiği 
netleşmiştir.  

• Köpek, kurbağa ve domuz içeren ilave çalışmalar, humik maddenin 
merkezi sinir sistemi, kan basıncı, iskelet kası üzerinde belirgin veya 
antihistaminik (*) bir etkinliğe sahip olmadığını göstermiştir. 

(*) Antihistaminik, histaminin etkisini önleyen maddelerdir. Histamin, kişinin alerjik olduğu madde ile 

karşılaştığında veya iltihap durumlarında ortaya çıkan önemli bir kimyasal ajandır. 



• Farelerde yapılan bir çalışmada, humik maddenin ağızdan günde iki kez 
100 mg/kg dozunda verildiğinde anti-ülserojenik ve anti-amfizem  (nefes 
darlığı önleyici) özellikler gösterdiği görülmüştür.  

• Humik madde, gastrik ülser indeksini düşürmüş ve karbonhidrat/protein 
oranını arttırmış olup çoğalmış bir mukozal bariyere işaret etmiştir. 
Dahası, humik madde uygulaması, bu hayvanlarda carrageenan kaynaklı 
akut pedal ödemi, granülom kılıfı ve adjuvan kaynaklı artriti azaltarak 
önemli derecede anti-iltihaplanma özelliği göstermiştir.  

• Ghosal yaptığı araştırmalarda, humik maddeden izole edilen fulvik 
asitlerin ve bifenillerin anti-ülserojenik etkisinin, gastrointestinal 
mukozanın daha az dökülen mukozal hücreleriyle birlikte korunması 
sebebi ile gerçekleştiğini ileri sürmüştür.  

• Ekstrakte humik maddenin immünmodülatör etkileri üzerine ilk yapılan 
bazı çalışmalar Ghosal tarafından özetlenmiştir. Bu çalışmalar humik 
maddenin polimorfonükleer lökositlerin litik potansiyelini arttırdığını 
göstermektedir. Farelerdeki çalışmalar, 200-600 mg doz uygulamasının 
belirgin morfolojik ve fagositik değişikliklerle sonuçlandığını göstermiştir. 

 



• Humik maddenin aktif bileşenleri olduğu ve buradan izole edildiği 
düşünülen 3-hidroksi-ve 3,8-dihidroksi-DBP'lerin antioksidan aktiviteleri, 
beş serbest radikal temizleme testi kullanılarak in vitro olarak 
gösterilmiştir. Farelere 20 mg DBP karışımlı IP ile tedavi edildiğinde, 
DBP'ler ve bunların redoks ürünleri hepatik mitokondride, ATP'nin 
bulunduğu bölgede ve enerji üretiminde tespit edilmiştir. 

• Dahası, sıçanlar oral yolla 3,8 mg DBP ile tedavi edildiğinde; CoQ10, 
plazma ve organlarda kontrol hayvanlara göre zenginleştirilmiş ve in vitro 
eritrosit zar lipit peroksidasyonu engellenmiştir.  

• Bu sonuçlar, DBP'ler ve humik maddenin mitokondriyanın enerji 
sentezleme kabiliyetini destekleyeceği, fiziksel performansın artışı ve 
yorulma eyleminden uzaklaşma gibi çeşitli yararlı etkilere yol açacağına 
ilişkin bir açıklama getirmiş olup bu şekilde etkileri olan bir mekanizma 
olduğu düşündürmüştür. 

 



• İkinci bir çalışmada, zorla yüzme egzersizleri yaptırılan farelerde 
ekstrakte humik maddenin üzerindeki enerji durumunun yararları 
üzerine inceleme yapılmıştır. Fareler 7 gün süreyle günlük olarak 
yüzmeye zorlanıp son 4 gün boyunca oral olarak günde bir kez plasebo 
veya 30 mg humik madde almışlardır. Yüzme, kas ATP seviyelerinde 
%82'lik bir düşüşe sebep olmasına rağmen, humik madde tedavisi, 
yüzmeye zorlanan farelerin kaslarındaki ATP'yi neredeyse iki katına 
çıkarmıştır. Beyindeki ve kandaki ATP’in etkisine nazaran humik 
maddenin etkilerinin daha az olduğu gözlemlenmiştir. CoQ10'un 
verilmesi, kas ATP'sinin humik maddeye benzer şekilde korunmasıyla 
sonuçlanmıştır. Fareler, humik madde ve CoQ10 kombinasyonu ile 
tedavi edildiğinde, kas ATP seviyeleri, yüzmeye zorlanmayan 
hayvanlara kıyasla 2.44 kat daha yüksek olmuştur. CoQ10'un birincil 
biyokimyasal işlevi mitokondriyumda ATP'yi sentezlemektir. Sonuçlar, 
humik maddenin yorgunluğu giderebileceği ve enerji ile dayanıklılığı 
arttırıyor olduğu iddiasını desteklemiş olmuştur. 

 



• %0.43 DBP, %20.45 DCP ve %56.75 fulvik asit içerikli ekstrakte ve 
standartlaştırılmış bir humik maddenin (21 gün boyunca 25, 50 ve 100 
mg/kg/gün) 21 gün süreyle günde 15 dakika yüzmeye zorlanan farelerde 
çeşitli stres faktörleri üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. 

• Humik madde, zorla yüzme nedenli hareketsizlik artışı, tırmanma 
davranışında azalma, plazma kortikosteron düzeylerindeki ve adrenal bez 
ağırlığındaki azalmayı tersine çevirmiş olup, karmaşık zincir enzimlerini 
stabilize etmiştir.  

• Aynı zaman da mitokondriyal membran potansiyelinin gösterdiği gibi zorla 
yüzme nedenli mitokondriyal disfonksiyonu da engellemiştir. 

• Buna ek olarak, humik madde tedavisi nitrik oksit ve lipit 
peroksidasyonundaki azalmaların yanı sıra katalaz ve süperoksit 
dismutazdaki artışlarla gösterilen yüzme kaynaklı oksidatif stresi de 
zayıflatmıştır. 

• Visser'in (1987) yaptığı ilk çalışmalarında, humik asitlerin fare karaciğeri 
mitokondriyumunda solunumu stimüle ettiği ve 40 ile 360 mg/L arasındaki 
konsantrasyonlarda oksidatif fosforilasyonu arttırdığı gösterilmiştir.  

• Bu sonuçlar yukarıdaki hayvan çalışmaları ile tutarlılık sağlamış olup artan 
enerji ve yüksek ATP seviyeleri ile ilgili mekanik bilgi sağlamıştır. 

 



• Farelerde humik maddenin spermatogenezis ve ovogenezise olan 
etkileri araştırılmıştır.  

• 6 hafta süreyle günlük humik madde uygulaması, sperm sayısında 
belirgin bir artışa neden olmuştur. Humik madde grubundaki dokuz dişi 
fareden yedi tanesinde yumurtlama indüklenmiştir. Fakat kontrol 
grubundaki dokuz fareden üç dişi fare şüpheli bir sonuç vermiştir.  

• Humik maddenin antioksidan etkileri birçok hayvan çalışmasında 
gösterilmiştir.  

• Civcivdeki 6 haftalık bir beslenme çalışmasında kurşun kaynaklı 
oksidatif stresini önlediği gösterilmiştir. Humik madde, 100 
ppm'lik öğünde yer aldırılmıştır. Antioksidan statüsü glutatyon 
peroksidaz aktivitesi, glutatyon redüktaz aktivitesi, katalaz 
aktivitesi, glutatyon içeriği ve lipid peroksidasyonuna 
(tiobarbitürik asit reaktif maddeler) dayanılarak değerlendirmeler 
yapılmıştır. 

 

 



• Farelerde yapılan bir çalışmada, işlenmiş humik madde uygulaması (0.1 
ve 1.0 mg/kg IP), 6 günlük tedaviden sonra morfin toleransının (günde 
iki kez 10 mg/kg IP) gelişiminin önemli bir inhibisyonuyla sonuçlanmıştır. 
Humik maddenin kendisi farelerde herhangi bir analjezik etkinlik 
göstermemiş olup gözlenen etki için açıklama yapılmamıştır. 

• Çeşitli çalışmalarda humik maddenin anti-diyabetik etkileri 
incelenmiştir. Bhattacharaya farelerde, 50 mg/kg ve 100 mg/kg 
oral uygulamaların ve standartlaştırılmış humik maddenin 
zayıflatılmış streptozotosin kaynaklı diyabet olduğunu göstermiştir. 

• Aynı zamanda pankreatik adacık süperoksit dismutazını da 
arttırmış, bu da serbest radikal üretiminde ve birikiminde 
azalmaya neden olmuştur. Kanikkannan ve ark. Farelerde 
ekstrakte bir humik maddenin (1.0 mg/kg subkütanöz) 
streptozotoksin kaynaklı diabetleri önlediğini gözlemlemiştir.  

• Dahası, humik madde insülinin hipoglisemik etkisini de arttırmıştır. 

 

 



• Çeşitli çalışmalarda humik maddenin ve DBP'larının hormonal etkilerinin 
bazıları değerlendirilmiştir.  

• Humik madde (40 mg/kg IP veya 7 günlük) uygulamanın, beyin dilimi 
histokimyası ve otoradyografi ile belirlendiği üzere fare beyindeki 
kolinerjik değil, gabaerjik veya glutaminerjik belirteçleri farklı şekilde 
etkilediğini ortaya koymuştur.  

• Veriler, humik maddenin öncelikle kortikal ve bazal ön beyin kolinerjik 
sinyal iletim kaskadını etkilediğini göstermektedir. Ayrıca, bu verilerde 
kolinerjik sinyal transdüksiyon kaskadında bir artış ve kısmen de olsa 
kıkırdak bellek artırıcı etkileri açıklanmaktadır. 

• Fareleri içeren in vitro ve in vivo çalışmalarda, humik madde uygulaması, 
spermatogenez üzerinde bildirilen etkilerin yanı sıra genel doğurganlık ve 
libido hakkındaki anektotal raporlar için “in vivo periferal 
parasempatoimetik bir etki sergilemiştir” şeklinde kısmi bir açıklama 
bulunmaktadır. Dahası, korpus kavernozum şeritlerinin humik madde ile 
kuluçkalanması, şeritlerin konsantrasyona bağlı gevşemesine ve artmış 
asetilkolin aracılığıyla gevşemeye neden olmakta ve bu da kasıkta kanın 
artmasına neden olmaktadır. 



• Farelerde yapılan bir çalışmada humik maddenin, trigeminal 
subnükleus kaudalisin beyin sapı substantia jelatinosa nöronları 
üzerinde glisin ve GABA-mimetik eylemleri sergileyebilme yeteneği 
hakkında bilgi sağlanmıştır.  

• Fare beyin sapı dilimleri, çeşitli reseptör antagonistleri ve kanal 
blokerlerinin varlığında humik madde ile inkübe edilmiştir. Humik 
madde içe doğru akımları konsantrasyona bağlı bir şekilde başlatmıştır. 

• Sonuçlar, humik maddenin merkezi sinir sistemine olumlu etki 
sağladığını ve iskelet ağrısının ağrısını azaltığını göstermiştir. 

• In vitro bir çalışmada, fulvik asitle inkübe edilen KU812 hücreleri, sinyal 
transdüksiyonu, sitokin-sitokin reseptör etkileşimi ve immün yanıt 
yollarının yanı sıra hücre adezyon molekülü ve IgE reseptörü b alt-
birimi tepkileri ile ilgili genlerin ekspresyonunu etkilemiştir.  

• Bu sonuçlar fulvik asitler tarafından modüle edilebilen ve humik 
madde alımının bir sonucu olarak gözlemlenen immünomodülatör 
yanıtları açıklamaya yardımcı olan çok çeşitli potansiyel fizyolojik 
etkileri göstermektedir. 

 

 



TARTIŞMA VE SONUÇ 

• Uzun yıllar boyunca humik madde kullanımına rağmen, gözden 
geçirilmiş, insanlar üzerinde yapılan, kontrollü ve yayınlanmış araştırma 
çalışmaları oldukça azdır.  

• Birçok rapor, kontrolsüz, gözlemsel niteliktedir ve standartlaştırılmamış 
materyal kullanımını içerir.  

• Hayvanlarda ve in vitro sistemlerde yayınlanan çalışmaların sayısıyı 
giderek artmaktadır. Hem hayvanlarda hem de insanlarda yapılan 
çalışmalar, humik madde kullanımının güvenli ve genellikle olumsuz 
etkilerden arınmış olduğunu göstermektedir. 

• İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, infertil erkeklerde 
humik maddenin spermatogenezi artırdığını göstermiştir. 

• İnsan üzerinde yapılan bir çalışmada, yüksek dozlarda verildiğinde humik 
maddenin kan lipidlerinde yararlı etkileri olduğunu göstermiştir. 

• Hayvanlarda yapılan çalışmalarda humik maddenin antioksidan aktivitesi 
sergilediğini ve mitokondri tarafından ATP üretimini desteklediğini açıkça 
göstermiştir.  

 

 



• İnsan üzerinde denenmiş yayınlanmamış bir çalışmada, hem ATP hem de 
CoQ10 üretiminde faydalı etkilerinin olduğuna destek sağladığı 
görülmüştür. 

• Ayrıca, hayvanlarda yapılan çalışmalarda DBP'ler, fiziksel performans ve 
yorgunluktan kurtulma açısından faydalı etkileri açıklayabilen 
mitokondriyal koruyucu etkiler sergilemiştir. 

• Hayvan çalışmalarında çeşitli nörotransmitterler üzerindeki potansiyel 
etkileri incenlemiş, potansiyel yararları bilişsel işlev ve gelişmiş 
doğurganlık açısından açıklayabilen önemli kolinerjik ve 
parasempatoimetik etkiler göstermiştir. 

• SSCB'nin 1960 ile 1990 yılları arasındaki zaman diliminde humik madde 
hakkında yayınlanmamış çalışmaların varlığı, SSCB'nin 1991'deki 
çöküşünden sonra bilinmeye başlamıştır.  

• Çalışmaların humik maddenin fiziksel ve zihinsel canlandırıcı etkileri 
üzerinde gerçekleştirildiği bildirilmiştir. Humik maddelerin SSCB 
Olimpiyat sporcularının yanı sıra çeşitli web siteleri ve kişisel iletişim 
hakkındaki anekdot raporlarına dayanan askeri özel kuvvetler tarafından 
yaygın olarak kullanıldığı iddia edilmektedir. 

 



• Son olarak, piyasada ‘standart’ humik maddenin kimyasal bileşimine 
uymayan veya yabancı madde karıştırılmış ya da taklit edilebilecek 
ürünlerin mevcut olduğuna dikkat edilmelidir.  

• Humik madde edinimi ile ilgili olarak dikkatli olunmalı ve sadece 
ekstrakte ve standartlaştırılmış ürünler kullanılmalıdır.  

• Ekstrakte ve standartlaştırılmış humik madde preparatları ile 
hayvanlarda ve insanlarda daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 

 






